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i önü bugün K. bü~te1 

Milli Şef imiz Zonguldak ve Bartın 
da da Tetkiklerde Bulundular 

1 Amasra 11-To•ya ve Kargı- G saray Topkapıyı Beş"ktaş J ... t 11 ar CumhuıTesini davet etmişler- • t 1 S • 
~~ :aupı~~:r:;1~r ba~ka bir fır- Sporu, Süleymaniye Hilali Y endilp·· 

Cumhurreinin kı•a bir müddet ~ 
~ııra Boluyu ziyaret edecekleri ha · -
der verilmektedir. !llemleket için-

1

\ 
~ ~ tetkik seyahatleri devam ede- . 
~lir. 

1 
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Piyangoda Kazanan 
Numaralar 

26 ıııcı tertip tayyare piyan· 
~~sunun 2 inci keşldesi dün Bey, 
> ltlunda Asri sinema salonunda 
~ ~Pılmıştır. Karii erimiz dünkü J 
b~i~edo kazanan numaraları • ~~€'.::::::=:.:.C:L.~:S::~::'.:i..:~~~~s:"~ __ _....._ 
1 ıtun (7) lncfi. sayfamızda bu, 
~caklardır. 1 

..................................... 
Dünkfi Şişli - Beyoğ!u spor maçından bir estantene 

Karii eri :niz dllıı muhtelif 1abalarda yapılan bütQn maçların 
llllatım bll&'ÜD S incide ıpor 1ayfamııda blılacaklardır. 

-
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1Erzincan Hattı 
Dün Merasimle 
işlemeye Açıldı 

NAFIA VEKİLİNİN NUTKU 

Jünı Diyorıbakırdan öteyede 
ray fe11lyatıaa batlandıtını 
mOjdeleyea Nafıa Vekilimiz 

Ali Çetinkaya 
serler arasında vücuda. gclmi~ olan 
Erzincan hattı milletimizın kcnJl 
paraaı, kendi bilgisi ve kendi eme~ 
ıle muvaffak olduğu parlak bir eser-

(Sonu 3 üncü sayfada> 

-----
Bugün Radyoda Nutuklar Sö.vle· 

necek, müsabakalar yapılacak 
l\lilli tasarruf ve iktıHat hattuı j 

bugün başlamaktadır. Büyük mil
li matemimiz doyaısiyle hafta di
ğer seneler ni~betle daha zayıf bir 
programla karşılanacaktır. 

Muhtelif müsabaka ve eğlence
lerden bir ç-0ğu bu •ene yapılmıya
caktır. Mekteplerde d& her nevi 
mU•amere ve eğlenceler menedil. 
miştir. Yalnız talebeye hocaları 
tarafından tasarruf ve iktı,adın bu 
günkU cemiyet hayatındaki mühim 
ı'Ol anlatılacak ve dersler bu me\·· 

ver~ite konfera ıs ~alonunda oir 
konferans \'erill'l' klır. K-0nf~rkn
sın proırranıı ~urlur: 

1 - İlk •öz iktı<at J aı<'ilte"ı ıle 
kanı \'0 i"talislik orcliıııır,disü ııı·o 
fesör Bay Ömer Cehil Sarç l<tr;ıfııı
dan söyleııecektir. 

2 - Profe<ör ?ıfounıark ''Türl-d 
yede <aııayilesnıc hareketi.,. 

3 - TalebPdeıı Iltt-<aıı "l\l lii 
tasarruf,.. 

4 - Doçent Ilııy )fuhli F a 

bir hava tehlikeıine kal'fı ten-rir et zu etrafında cereyan edecektir. 
mek için reıimli levhalar bastırma- Her sene yapılan tasarruf ve iktı
ya karar verm~. Bir taraftan Kızı. sa.t mevzular etrafında talebeler a 
lay aivil halkın hava hlicumlarına rasında blr yazı mü•abakası açı]a, 
kartı durabilmesini te'min eden caktır. 

"Sermayenin teşekkülli,,. 
5 - SeyC Söylemez ")fı li rn.ıh 

guJ, •• 

6 - Bayan İffet ")filli serma
yemiz,,. 

Tasarl'uf haftıısı nıiinaselıetiy
Ie geçen sene :vaııılaıı vitrin mus.,. 
bakasında \'erilmiye·ı ınükiifatlal'' 

gaz maıkeıi fabrikaaıru faaliyete Üniversite de haftaya bir gün 
geçirirken diğer taraftan umumi tahsis edecektir. l\Iillt tasarruf ve 
kuralar ve böyle resimli levhalarla iktısat hafta•ının beşinci günü Uni bu sene tevzi ~clilecekfr. 
halkı mızın dikkat nazarının hava -------.... -...,-"'!!'_,,-.,..~-----------
tehlikeıine çekilmesi elbet çok ye- j ,,~---•••••m;ı::ıııı:ı:::ım:ı=•ma:ı:ıı:ııı::ı:ıc:mımm•all.71ı•~ 
rin evdeeemml shrdluslırdulluuu ı 
rinde ve memleket müdafaaaı ba·' 
kınımdan pek hayırlı bir ittir. ı 

Biz "Yeni Sabah" aütunJannda 
bu mühim meıeleye müteaddit de
falar temaa ettik, diğer devletlerde 
hava tehlikeıine karfı alınan ted • 
birlerden uzun uzadıya bahseyle • 
dik. Şimdi iki resmi müeasesenin 
memleket için pek hayati telakki 
ettiğimiz bu mesele ile mctgul ol
mıya batlamaları ve hele gaz mas. 
keai fabrikasının f aaliycte geçmit 
bulunması cidden .takdire şayan 
metki'ır bir hizmettir. Elverir ki 
halkımız da bu hayati meseleye 
layik olduğu ehemmiyeti versin. 
Zira bu itin fakaya gelir bir tarafı 
olmadığını Çin, İıpanya ve Habe
tiatan facialan kafi derecede ia
bat etmitlerdir • 

Herkesi Alakadar Ede-
cek Yeni Tefrikamız 

Kara Ahmet Pe • 
iV 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • i Nasıl diinya şampiyonu olmuştu~ 
• • ···~··········~·················~··············································· 

Avrup:ıda«TÜRK GIE;/ KUVVETLi» darbı 
mes !ini yeı 'c tirmiş olanlardan bir:si de Kara Ahmet 
Pehliv•ndır. Bundan 38 sene evvel (1~00) yı'ındıı bütün 
rak:pl•rini yenerek cihan pehlivanlığını imzanmış olan 
bu bab'I; iğit Türk pehlivanının muvaffakiyetli güreşle
rini b:itiin heyecanile sütunlanmızda takip edeceksiniz. 
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Sayfaı 2 YENISABAH 

.. . .. .. P~ŞANIN 
Muallim 
Adedi sür'atle 
Arttırılıyor 

OLUMUND Ki ESRAR Okuyuculanmız 
Diyor ki: 

, 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 11 

Enver Paşa Yurda 
Dönmek istiyordu 

ilk partide Yüksek muallimmelı:te
bi kadrosu 300 ze iblağ olunaca'I 

Li•e muallim ihtiyacının günden 
gılne arttığını gören maarif veka
leti, bu ihtiyacı karşılamak üze

re il•e mualimleriıı.in fazla ola-

İlk mt ktep hocalannın 
derdi 

llkmektep öğretmeni olduğum 
için ırazetinizdeki mevzu beni 
çok mütehassis etti ve heyecan -

Fakat O Sırada da Bekir Sami bey 
Moskovaya Gelmişti 

rak yetiştirilmeıılne karar vermiş -
tir. 

İlk olarak alınan tedbirler ara-

!andırdı. Yeni Sabah bu ismin 
zaten kafada ifade ettiği derin 
manalan dışa aksettirecek kud
ret dolu kelimelerini bulamıyor 
ki insan ... 

lkinci ııiln idi. Enver paşa ha
pishanede misafir olduğu, odadaki 
arkadaşlariyle birer birer dost ol
mak istedi. Bunlardan bir çokları 
otipheli adamlardı. Ne oldukları 

belirsizdi. Daha fazla vakit ka
zanmak ve saatini öldürmek eme
liyle konu.şmağa mecbur olduğu i
çin biltün hapislerle gevezelik 
etti. Liikin bu Enver paşa için ha
piste ııeçen dakikar birer asırdan 
uzundu. 

Hapishane müdüriyeti vasıtasi -
le yaphğı bütün milracaatlar iae 
hep semeresiz kahyordu. Ne ola
caktı? Bir taraftan Al manyaya, 
diğer taraftan Moskovaya haber 
verdi. Biltün bu müracaatlardan j 
bir şey çıkmıyordu. Hapi~hanede 

iki gün kaim.ağı bile fazla bulan 
Enver paşa bir hafta ... Derken ni
hayet Uç üncü haftayı da dört dıvar 
arMında geçirmişti. 

Hapiste ıreçen dakikalar da 
öyle uzundu ki .. Böyle dört dıvar 
arası_nda vatandan uzak yabancı 
memleketlerde ve yabancı dil ile 
konuşan adnmlar arnsında kalmak 
Enver paşaya ağır geliyordu, Ne 
yapabilirdi? Yabancılarlıı, ken
di gibi hapis olanlarla konuşmak
tan ze,·k alamaz olmuştu. 

Artık hergün bahçeye çıkıyor 
bapi•hanenin bahçesinde bir aşıı

ğı bir yukarı doıa,ıyor. Knfnsı i
çinde bir ~eyler kunıyor.. Fakat 
bunların hepei bir sigara du;nanı : 
halinde uçup gidiyordu. ikinci ay 
olmuştu. Enver paşa hergün ha
pishane müdüriyetine yine müraca
at etti. Bir gün, iki gün, hatta gün 
de iki üç defa yaptığı mtir:ıcalla
nn semeresi ancak ikinci ııyın so
nunda tahakkuk etti. 

Hapishane müdürü birgOn T~n
ver paşayı çağırarak şunu tebliğ 

etti: 
- Hapishaneden çıkar çıkmaz 

doğruca Berline dönecebiniz. 
Enver paşa ~in bu en büyük 

mOjdeydi. Artık Moskovayı falan 
o dakikada hayalinden çıkarmıştı. 

'Derhal hürriyete kavuşmak isti -
yordu. 

Hapisten çıkınca doğru Berline 
gitti. 15 gün kadar Berlinde otel
de oturdu. İstirahat etti. Yedi iç
ti... 15 inci gün yine Moskovaya 
müracat ederek geleceğini bildir -
di. 

lfoskovadan muvafakat cevabı 
alınca hemen bir tayyare kiraladı. 
Bu tayyare ile Biga üzerinden 
Ru•y.aya gitmek müna3ip olduğunu 
da öğrendi. Tayyare ile Rıgaya ıre
Jir gelmez Rıga polisleri Enver pa_ 
ııanın karşL<;ına dikildiler. 

- Pasaport... 
Paşanın Pasaportu vardı. Her 

şeyi muntazamdı .. Fakat Rusyaya 
geçm&k için vizesi yoktu. O zaman 
vizeye pek ziyade ehemmiyet ve
riliyordu. Enver paşa yine tevkif 
edildi ve Volmar hapishanesine 
ıevkedildi. 

Bu seferki mevkufiyet Enver 
paşaya birinci seferki kadar tesir 
etmem~. Na•ıl olsa kurtulacağı
na emindi. Aneak ! .. Jılevsim son
bahardı. GOnden gllne kıaalan gün
düzler insanın üzerinde öyle fena 
tesir yapıyordu ki.. Geceler bir 
ttirlti sabah olmuyor Enver paşa
yı da uyku tutmuyordu. 

Hemen her gece karanlıklar çe
kilip sabah yıldızı doğduktan ve 
tanyerinden ~ılı:an illı: kızıllıkla ha
P'.•hane penceresinden içeriye glr
dıkten sonra gözOne uyku &"eliyor
du. 

Yftracaatlar ... Gllnlerce, haf
talarca aftrdıı. Tam S,5 ay sonra 
idi Enver pa411 pasaporttalı:l !amin 
mOstear olduğunu ve kendisinin 
lıakikaten Enver pa,a, eski Osman
lı İmparatorluğu ~kumandan ve.-

kili oldu"unu isbat ettikten sonra sındıı bugünkü Jcadrosu 160 olan 
serbest g bırakıldı. Moskovadan yüksek muallim mektebinin tale
ııelen emir üzerine derhal yola be ııd~dini 300 e çıkarmağı karar
çıktı. la~tırmıştır. Vefada yeni inşa olu-

Artık memnundu. Uzun zaman- nan yük,ek mualim mektebi yur
danberi çilesini çektiği, sıkıntıya rlıı bu kadar talebeyi istiap edemi
girdiği emeli tahakkuk ediyordu. yeceğini de nazarı itibare alan ve
İşte MoMkova yolundaydı. kiılet bu binanın arkasında ondan 

Moskovaya gelen Enver pa~a d'Jha biiyük, daha modern bütün 
hayret içnde kaldı. Kendisine öy· a•ı1 t~rtibatı ve teçhizatı havi yeni 
le muazzam bir istikbAI mera.qimi ~ir binanın in~asma karar vermiş- , 
yapmışlardı ki. Çok samimi olan Lir. 
bu hilsnil kabul karşısında Enver 150 bin liraya çıkacağı tahmin! 

olunan bu binaya talebenin yarısı 1 
paşa iki defa tevkif edildiğini ha- · 
pishane köşesinde geçirdiği günleri verilecek diğer yan•ı bugünkü 
bir an içinde unuttu. yurtta kalacaklardır. Diğer taraf 

IIHttii gördüğü bazı şiddetli tan ilniver•ite binasının arkasında
muameleleri bile derhal hafızasın_ ki e.oıki yük<ek muallim mektebinde 
dan sildi. Moskovada ileri yelen- bulunan halk partisine bağlı üni
ler Enver pa~aya hergün daha bü- versite yurdunda 60 talebe vardır. 
yük ve daha •amimi bir mu•mele Yükst'k tahsil gençliğinin yurt ih
gösterince Enver pa.,a da onlara tiyacını düşünen parti bu miktarı 1 

kar~ı bağlılıklarını gö•termek şımclılık 150 ye çıkarmağa karar 
mecburiyetinde kaldı. vermiştir. 

ilk günlerde çok samimi ve Bu "uretle teşekkül edecek ye-
dürü•tııne konuşmalar cereyan etti. ~i yurt İ~ta.n_buldaki talebe yuı11arı 
Fakat bunların hepsi ha\•adan ve ~en buyugu olacaktır. 
sudan ibaretti. 

Enveı· PH~n bu konuşmalarda 

aradasıracla kendi fikirlerinin son
dajını yapıyor, nasıl karşılanaca

ğını öğrenmek istiyordu. M skova
da ki ileri gelenler ise gfiya bunun
la alakadar olmıyarak derhal mev
zuu değiştiriyorlardı. 

Günler böyle geçti. Bu e'nada 
Moskovada hiç bir ciddi mevzua 
temas edilmedi. 

Enver pa~a bir taraftan buna kı
zıyıır fakıll eski bir politikacı sıfıı
tiyle \'aziyeti mü~ait bulmadığı i
çin alcııen i'tediğiııi da anhıtamı
yordu. 

Ünivers!te rektörü 
Ankarada 

Üniversite rektörü Cemil Bilse! 
"hukuk ilmini yayma kurumu., na_ 
mına ilk krınferan<ıııı Ankara Halk 
evi •alonunda vermi~tir. 

Rektörün daha birkaç gün An
karada kalarak üniversite işleriyle 

1 

ezciimle fakir talebeye yurd temini I 
meselesiyle aliikadarlarla görüşe
ceği ahrrıin olunuyor. 

-·-Maamafih muhtelif şekildeki N J • 
kelime oyunlarından, mevzuu mü- ez e ve grıp artıyor mu 
temadıyen evirip çevirip bir nokta- Son günlerde şehrimizde gllrü-
yıı getirmesinden kanaati çok iyi len nezle, grip gibi mevsim hastıı
anla~ılıyordu. lıkları artmıştır. Sıhhat müdtir!O-

Enver paşa tekrar Türkiyeye • ğüntin bPlediyeden Mediği yardım 
dönmek i>tiyordu. üzerine yapılan kontroller 8ıklaştı-

Hakikaten çok değerli ve mem
leketin en asil bir kitlesini ala
kadar eden mevzun tutundunuz. 
Yeni Sabah gazetesinin, bu yep
yeni mevzuu ilkokul öğretmenle
ri için tarihi bir kayt olacaktır. 

Ben; bu mesleğin çevrelediği 

bütçe içinde yaşadığım için onun 
ne acı derinliklerini yakından bi
lir ve tanırım . izzeti nefsini, in
•anlığını uyuşturm~ bir insan di
lencilik yapabilir!. Fakat biz? .. 
49 buçuk lira alırız. Hamiyetli 
okul ba~ öğremeni bundan yok<ul 
çocuklara yemek para'! der ke -
ser, kültür direktörlüğü piyanko 
para•ı der keser, direktörlüğün, 

resmen tamimiyle tavsiye ettiği şu 
veya bu der keser, bunların hep
sini de biz bağlandığımız me•le
ğin, icabı emri diye kabul eder 
boyun eğeriz. 

Bir ilkokul öğretmeninin omuı.
lanna 40 dakika derste uğraşma
ğa vicdanen manen mecbur oldu
ğu elli, altmL~ talebenin me,u
liyeti yüklüdür. Proı.-ramın mad
de olan taraflarını tllllıik gayet 
kolaydır. F'akat bir de lıu küçük 
kafalarda ve yüreklerde a.~ılan

ması liı1.ım ve mühim olan bü
yük mev:ı:ular vardır ki .. Onların 
8eviyelerine gö.re kafalarına ayı-1, 
yüreklerine ayrı icabında damar
larındaki knııı dahi ayrı ayrı yol
lardan kuvvet ve varlık aşılamağa 
çalı.~acak'1n. Bana kalır;a en mü
himi de budur. 

Aliika ile dikkat eder•ek ilk
okullıırn madi manevi yükü ele 
gelmiş yetişmiş çocuklar okulıı
rııırı gaye.inden daha esaslı daho 
mühimdir. Buna rağmen, alaka 
KÖ•lerilmesi en geride kalan du 
biziz .. 

Büyük in~anlan yetiştiren ilk. 
okul öğretmenleri memleketin en 
kıymet Vt'rilmej!:e değer a<il bır 

zümredir. Cemiyet de lıeMsini o
na kıırşı hiı; bir zaman sıkmama
lıdır. Fakat bugünlerde Mustafa Ke- rılmış ve 30 kişi bu yüzden ceza. 

mal pa~adaıı aldığı emir tızerine landırılmıştır. Bir lık<>kul öiretmeni 
M oskovaya Bekir Sa mi bey ge imiş- ~·~"""""'"",_,,..,..,,...,.,,...,..,..,......,..,.::::::::::~::::::::::::::::::~~~:::::'~~~~~~: J 

ti. Bu vaziyet karşısında Enver 
paşa vatana müfit oluncaya kadar 
Rusyada kalmak mecburiyetinde 
olduğunu anladı. 

Anadoluda Mustafa Kemal pa
şanın başlııdıjlı Milli hareket bir an 
içinde bütiln Türk yurdunu sarmış. 
tı. 

Mustafa Kemal paşa bUtii r 
Milli kuvvetleri bir bayrak altında 
toplamış kongreler alctederek ( A
nadolu ve Rumeli müdafaai Hukuk 
cemiyeti) ni teşkil etmiş ve 1918 
yılının 30 uncu &"ünkil va:ı.ivet ile 
ha ·ılolan felaketlere ve tehllkelere 
karşı Milli vahdeti te'min etmi. ti. 

16 Mart 1920 de İstanbul~ iş
gal edilmiş, Nisanda Ankarada Bü
yOk Millet Meclisi toplanmış ve 
Ağusto•ta da Osmanlı İmparator
luğu Sevr muahedesini imza etmiş
ti. 

Fakat Türk yurdu Osmanlıların 
idaresi altındaki memleket değil
di. Milli vahdeti te'min etmiş olan 
Mustafa Kemal Bttyük Millet 
llecliai reisliğine seçilmiş Tilrk 
yrdunda yeni bir hayat ba.,ıamıştı. 

Enver paşa bOyilk bir heyecaıı 
içinde Türkiyenin dilştilğU bu va
ziyet karşısında çırpınıyordu. Ha. 
riçten Tllrkiyeye yardım etmek 
istiyordu. İki defa Almanyaya gi
derek büytik bir isliim kongresi 
altdetmeğe karar verdi. Fakat 
sonra bunu Moskovada da idare e
deb.ilirdi. İleri gelenlerle bu mak
satla ırörüşmek istedi. Moskova
nın ileri gelenleri o günlerde ha
rici siyasetle fazla meşguldüler. 
Daha fazla garba ehemmiyet ve
riyorlar büytik devletlerle mücade 
le ediyorlardı. (0-anu .,...., -

Fatih Halkevi 
~.lhassa Tiyatro ve Temsil 
.ahasında Büyük Bir Canlılıkla 

Faaliyet Gösteriyor 

Fatih Halkevi gençl~1'.İnin dünkii •Çam Salan• 
temııılınden bir sah.ne 

20 şubat 988 de tesis olunan Fa • 
tih halkevi, daha yeni olmamıa 
rajlmen özlü çalışmalariy)e tema
yüz etmektedir. Her sahada mev
cudiyet gösteren Hillevi billıuıa 
tiyatro ve te'!lsil uhasında ç.olı: bil 
ytik adımlarla ilerlemektedir. 

Son zamanlarda sofulara esli 
Ertujlrul Sadinin tiyatro binasını 
yeniden tamir ve tecdit ederek tem 
dillere başlamıştır. Burada her 
hafta cumartesi ve pazar rünleri 
halka temsiller verilecektir. 

l~alkevi bundan ba,ka, müzik, 
edebıyat, resim, dikiş, biçki, ~apka 

cılık ve çiçek.çilik sahalannda da 
bf!yük çalışma ve gayretler gÖ!lteri 
yor. 

Bilha•a.s fakir mekteplilere ve 
halka yardım teşkilih Ç<ık iyi bir 
tanda çalışmaktadll', Bundan bir 
mflddet evvel 3000 çocuğa sıcak 
yemek ve e!bL"C dağıtılmış ve hali
·hazırda da bu yardım semt ııemt ya 
pılmaktadır. 

Halkevi ırenc l'Tin hallı:evlerine 
aza yazılarak f'! iren ve bedenen 
temayüz etme'eri için çok enerji 
snrfetmekte ve propaganda yap
maktadır. 

Bütün ana 
Yollar asfalta 
Çevrilecek 
Ankara caddeainden sonra 

yapılacak yollar için proğram 

hazırlanıyor 
Dolmabahçeden mtihendis mek 

tebine kadar olan yol tamir edil -
mekte ve parke döşenmekteydi. Yo 
!un tamiri işini ilstüne alan milteah 
bit parke taşı bulamaması ytizün
den yolun henüz yapılamıyan 50 
metre kadar bir kısmını iıL,a ede
memektedir. 

Belediyenin kendi8ine evvelce 
bu işi bitirmesi için verdiği iki ay
lık müddette hitama erdiğinden 

kend~inin yolu inşa etmediği müd
detçe belediyeye 50 lira ceza ver
nıe-i icap etmektedir. 

Diğer taraftan belediyenin An 
kara caddesinin Türbeden itibaren 
olan bir kısmını asfalta çevirtmek 
için açtırdığını evelce yazmıştık. 

Caddenin asfalta tahvili işi yolun 
kanalizasyonun yapılmaması yü
zünden geçikmekte idi. Belediye 
yolların asfalta tahvilline; yollann 
kenarındaki evlere ait kanalizas-

yonların yapılmamasının çok bOyilk 
mahzurları olduğunu, daha sonra 
kanalizasyon te•isatının yapılma"ı 
için a,falt yolların bozulması la
zım gelect"ğini dü~ünerek bu iş için 
pratik bir tedbir bulmuştur. Asfal-

hududuna kadar asfalta çevrilme
olan evlerin kanalizasyonlıtrı ev 

pılacak ve sonra para.ı •ahiplerin
deıı ene! belediye tarafncian ya
placak ve sonra para"ı sahiplerin· 
den alınacaktır. 

Hu yolardan sonra da belediye 
diğer ana yollarda, a.•falt faaliyeti 
için buyük bir faaliyet programı 

hazırlıyacaktır Bu suretle önümüz., 
deki yıla klldar şehrimizin baslıca 
caddeltri asfalta çevrilmiş olacak-
tır. V, Yakın b'r zamanda lstaıı

buluıı tekmil .. na yolları ll•falt ola
caU.r. 
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12.30 Müzik (bir virtüozun p· 
!Akları), 13.00 Sn at ayarı ve hl' 
herler, 13.10.14 11-Iüzik (kabare) 

18.00 Müzik (dans saati), 18· 
sa konuşma (doktorun saati). 18· 
45 MU.zik (ne.şeli pliiklar), 19.16 
Saat ayan ve haberler; 19.25 ı.JU• 
zik (Violonsel • Edip Sezen kon· 
seri), 

1 - Une pensee a Françoi5 
Liszt - Elagie, op 17 - (A. GlaZO' 
unov). 

2 - Polişine) _ aerenad (FritZ 
Krelsler). 

3 - Pieca en forme de ffab8' 

nera (Moris Ravel). 

4 -İspanyol serenadı - (A. JW 
rodin, Gaspar Kassado Çello için 
tertip etiştir. 

5 - İspanyol aerenadı - (Al· 
beniz Kassado). 

19.40 Temsil _ hafif bir konıt' 
di - (Kuyumcuda) yazan: (S. M0' 

ray), 20.00 Mür.ik (OndokuzuneO 
asırda Türk bestekarlanndan bit 
kaçı), 21.00 Saat ayarı ve Arapç• 
söylev. 21.10 Milzik (İnce sa,; f,,
lı). 22.00 Konuşma, 22.20 :a.ı:oıil 
(küçük orkestra) : 

1 - Persişer Tanz (Mussofk!" 
ki) . 

2 - Menbağ (Delib) 
8 - Senfoni No. 2 adajyo al• 

leğro (JJaydn). 

4 - Çocuk oyunları (Bizet) · 
5 - Raymond - uvertür • (1'0' 

mas). 

6 - Noktilrn mi minör - (ŞO' 
pen). 

7 - Macar dansı No. l (Br.ah• 
ms). 

23.15 Müzik (sinema melodi· 
si), 23.45.24 Son haberler ve y•· 
rınki program. 

Bay Müfit D r iz 
Uma lar Umüm Mu_..ıü 

dün ~ehrimize geldi 
Limanlar umum müdürü ve d("' 

niz ticaret müdürü B. Müfit deniı 
dün Ankahrdan şehrimize gelrrı~· 
tir. Umum müdür ve müdür bil1' 
çe i•leri üzerinde vekaletle teınıı-"' 
larda bulunmuştur. 

Esld köprü Fenerler umum müdürünün ba 

Sökülere t Karabük fabrikasına gilnlerde şehrimize gelerek Sll8 

gönderilecek denizi havzasında yaptığı tetkilı31 
Yeni köprü dubalarının üzerin- gibi Karadenizde de fenerleri tet• 

de irı.şaata devam edilditini yaz _ kik edeceği tahmin olunma1ctad1~ 
mı.ştık. Yeni köprüniln A:tapkapı """"""~~- ~""""A~A~""J 
tarafındaki dubaıarını biribirine f İ<ısa Haberl"r 
bağlıyabilmek için burada evvelce 
batmış olan bir dubanın çıkarılma- Oç aylık m~lar _ AylıJd-'1' 
aına lüzum görülmüştür. nı emliik ve eytam bankaııııad,ıl 

Sahilin temizlenmesi için bu kırdıran zat maaşlıu-ı sahiplerilliJJ 
eski dubanın çıkarılmast işi bittik- maaş tevziine ıreçilir geçilmez cuı· 
ten •onra sahil temizlenecek ve du danlariyle doirudan doğruya tı-" 
balar biri~irine ~ağlanarak inşaata kaya müracaat edebilecekleri ~; 
devam edılecektır. !iye vekaletinden alakadarıarı 111 

&ki Unkapanı köpril~ünun en- dirilmiştir. 
kazına burada bir müştni bulun- -ıe· 

d 
• Turiatik yollar-Nafıa vek~ 

ma ıırı i~io bunlar şimdilik sahilin Jlll 
bir kenanna yerı..,,tirilecektir. ti İzmir turistik yoilan için tr it 

Bu enkazın demir kısımlarının transit yolu teşkilahn:ı benzer b 
Karabük fabrikasına sablma8ı ih- teşkilat vücuda getirmiştir. 
timal dabilindedir. Diğer taraftan büyük bir şirlı_". 
Baltalimanınd'l yeni köprü ti temsil eden üç İnıtiliz müh•Jlclil1 

yapıiacak de İzmire giderek turistik yoil•fl 

İ<tinye a. fail yolu üzerine tesa- tetkik etınif ve yolların inşa.sın• ı.
düf eden Balta limanında ı o metre liıı olmuştur. 
uzunluğunda bir köprü yapılması- Vali muhakeme ~ecel< / 
na kar.ır verilmiştiY. Devlet ŞO.ra.sı otobüs me elesiııdeJl 

Köprüye ait projeler hazırlan- dolayı eski valinin lillumu ın.ıı•'' 
mı tır. !nşaat buırünlerde münaka sine karar venııi.ştir. 

saya konarak ihale edilecek ve ya- Kızılay hanı - Emlnöniind' 
kında ameliyata b~lanacaktır. Kızılay hanı da yılalmıya b..şl•111' 

calı:tır. 

ı:~o.rns TE '~-. ;/ " ' .. . ~ .. 

Sarhoşlar 
Kavgada Hrib.irini yaraladılar 

Evvelki &"ece Bahçelı:apıda zahi 
re ve ticaret borsaaında çal14 

Necip ve kard~i Halit earhoş olup 
biribirleriyle k&vca ederek yarala
mışlar ve suçlular yalı:analarak 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Ayai'ı aymı, 

TAKViM 
12 Künm 1938 PazarteJİ 

Hlc..i: 2Q Ş e ~•al 1357 
Ruıalı 29.S-tefl'hı 1354 

Ka : 35 

-
Dotu aaati ı 7,lf Ddn aaat 12 buçukta balıkha

neye bağlı bulunan bir motörde ça 
lışan lstanbullu Ahmet motörden Ôtlc : 12,08 - lkindf ı 14,18 
dışan çıkarken kazaen ayağı ka- A.quat 16,41 - YaU. • ı1.20 
Y•P yere d~müş başından yaralan_ imsak , 5,30 

mış ve tedavi edilerek Cerrahpaşa '••••••••••••., 
hastahanesine kaldırılmıştır. 
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r '1 Tunus Meselesi 1 Suriye .. Fransa 

unusta Dünde 
Nümayiş Yapıldı 

Ata türkün valde L------

1
----T _____ d _ __. An/asması 

sinin makberesi ıtalyan arın un us a (Batta:afı 1 ind oayfamızda) 
Yeni bir şekilde tanzim 

olunuyor 
fsmir 6elediyesi planları 

ha:ıırladı 

nizamnanredeu ibarettir. Ve ayni 

1- t d·kıer· N d·r? zamanda Suriyunin hali hazırdaki s e ı 1 e 1 • vaz..yc iylc geçirdiği inkılılp devre 

Siyasi, iktisadi, Irki ve Milli Ba
sinin icabatındand•r. Zaten mna'he 
denin mı:tııinde de i~aret edilmi~ 

olduğu veçhi!• bazı mıntak:ı.lara 

dahili i~tıklfılc benzer haklar veril 
n1i~tir 

Su;. a - Tunu~. 11 (A.A.) -
4000 kişi burada İtalyanların me
talibatına ka~ı nümayişlerde bu -
lunınuştur. Nümayi~çiler kafile6i 
önde Fransız ve Tunus bayrakları 
olduğu halde İtalyan konsoloshane 
sine yürümüşler, fakat oraya giden 

bütün yollar polig müfrezeleri tara 
tından tutulmuş olduğundan geri 

dönülmüştür. Bunun üzerine nü. 

ınayişçiler İtalyan mektebinin ön il j 
ile gitmişler ve duvarlannda Fran
sız bayrağının renkleri olan kırmı

zı ve mavi mürekkeple dolu şişeler 
kırnıış!ardır. 

Buradan da geri atılan nüma
tişçi!er şehrin büyük caddelerinde 

vatanperverane şarkılar söyliye
rek ve ltalyan hükumet rebine kar 
şı ha•maııe "özler bağırarak dolaş. 
mışlardır. 

Bu nümayi.:jler esııa•ında mtıes-
sif hadiseler olmamı~tır. 

1 
Çek Cazeteainin Mütaleaaı 

Prag, 10 (A.A.) - "Ce.ıko Slo
vo,. gazete•i ltalyaııın Tunus üze
rindeki metalibatını mevzuu bahis 
ederek, ezcümle diyor ki: 

Fran"8, re.<nıen l\Iünihte Çekos 
lovakya ekalliyelleriniıı hakkını ta 
nımış olduğundan bu prcnsipi yal
nız birkaç memlekete inhisar etti
remez. Fransa, Tunu"ta Fransız
dan ziyade İtalyan bulunduğunu ı 
teslim etmelidir. 

Ebedi Şef Atatürkümüzü dün
yaya getireıı .ıziz ölü Bayan Zü
beyclenin lzmirde Karşıyakaıla 

Soğukkuyudald yeni makber<>si
nin ın~aatına lzmirJen bildıril
diğiııcı.göre pek ynkıııda ba•la
nacaklır. 

lzmir beletliye~i frn heyeti; 
makberenirı etrafındaki parkın 

ve bahçe kı<nııııın rliiıılarıııı ha
zırlıyarak ikmal elnıı~tır. 

İz.mir vihiyı:ot nıakanıl d.a, 
makbcrn yerinin i•timlakini ik
mal etmek uzen•tlır. 

kımlardan Çok Mühim bir tedkik 
Yazan : Dr. Reşat Sakay 

Fı·aıısanııı elinde bulun:ı.n b:ı.zıı ·bin mil murabbaı bir arazinin \'cril
arnzi hakkmda Romada ,.apılan mesini \'e ITabe.ıistanda serbesti 
son hu.fü.'i tezahür tııı harice çı- hareket vaadini istihsal etmişti 
kardığı ltalyan emelle i bazı iimil. Yalnız bunu yapar~<cn Fransızlar 
!erin tesiri nllı~da meyd.ına gel- lJLt suretle Tunustan ltalyan enıel
miştir. Müstemleke siya~etine !erinin kaldırılacağını, ltalyanlar 
geç atılan ltnlyoı il<> kar~ısıııda da Habeşistan seferinin muvaff:ıkı
başlıca rakip bulduğu Fran,a a- yclıni te'min cdebllnıck imkfınıııı 
ra•ınd:ıki miina•Pbatın husule ge- ümit ediyorlardı. Yani Tunus nıe
tirdiği on doktızuncu a•rın ikinci selesınin bu şekilde halletlilmi:ı ol. 
nısfındl'n itibaren zamanımıza ka- ma ına ina~mıık müşkül bir i~tir. 
dar olan, mtitekatıil tarihi hadi•e- Ikli•ndi amiller: İtalya hiç 

1 

l 
ler nazardan geçirilirse bu emel • şüphesız ilk maddeler bakımından 
!eri ortaya koyan bu amiller mll- Avrııpaııın en fakir milletidir. Top 

Yeni SAbah - Elmukattam gq. 

zcle~iııb yukarıdaki yazı<ından 

bahsedw "Hafay., rcfikımız bıı 

hab~ri Suriye efkarı umum1ye~ini 

oyalamak mabac!lyle uçurulmuş 

bir Lalon olarak teliiki etmcktouir. 

Belgratda dün 
Seçime başlandı 

(Bat!arafı 1 inci ıayfamızda) 

Şimdiye kadar gcleıı haberler 
hep başvekil M. Stodiyanoviç par 
foinin kahir bir ek•eriyet kazandı
ğını bildirmektedir. İntihaba ya
nn da devam olunacaktır. 

Erzincan Hattı Dün 

Şrmdi oradaki canıiiıı istim -
lak muamele.sine lıaşlanmı..~tır. 

Bu •uretle pliinlar ÜLerindeki 
tatbikata bir an e\'vel geçilecek 
•·e b'lrada muhte$em bir makbe
re \'ücuda getirılerek gençliğin 

daimi ziyaretgıllıı olacaktır. 
1 şa.hede olunabilir. rağı da ıktisadi noktadan çok 

Bunlar sıraııiyle ırki vo milli, gayri müsavidir. Harpten evvel 
~ktisad! ve nihayet siyast ve askeri İtalya muhaceretin klasik bir mem 

Dl'yarıbakır - Van sahaya girebilirler: Irki ve milli leketi idi. Ekseriyetle fakir taba
iimiller: Harp sonu devreainin kaya men~up muazzam muhacir 

Şimdiki Netice 
Belgrat, 11 (A.A.) - Şimdiye 

kadar alınan neticelere göre gene
ral Jaivkoviç ve sabık b~\·ckil Yev 
tiç seçilmemiştir. Sırı> ve demok
rat partiRf reisi Davidoviçin •eçil
mlş oldu~u ~Ophclfdir. 

Merasimle Açıldı D 
, 

1 
d 'lk Hukuku amme sahasıııda vücude kafileleri Avrupaya Amerikaya gi-

emıryo un a 1 getirdiltl devlet şekillerinden biri diyordu. Meseııı 1910 - 1912 S9-

1 (Bqtarafı 1 inci ... ,.fada) 
dir. Hattın güzergahında Çaltı ve 
~at sulan boylarında ve Atmage
Çidi üzerinde gördüğünüz köprü, tü
lle! gibi fen ve san'at eserleri mille
tiınizin ve fen adamla.nmızın gurur 
Ve iftiharına şayandır. 

Milli tarihimizin ve milli kaderin 
ile garip bir tecellisidir ki hemen bir 
llSırdan beri Osmanlı devletinin esas 
bünyesinde garp mi.nasında hiçbir 
islahat başanlmıyarak suiistlmalle
re sapılmış ve ağır eartJar altında 
eı:nebilere imtiyazlar vererek demir
Yolu yaptırmak hevesine düşmüş 
olan saltanat idaresi nihayet kendi-
8ini istismar etmek lstiyen emper -
l'alist devletlerle beraber bUyUk 
harbe sürüklendi ve birlikte parça
lıtııdı. Neticede genç, taze, çalışkan 
llıllharip bir milletin birliğine ve es
lı:i Türk seclyesindeki irade kuvve -
tin.in canlanmasına doğru bir zemin 
Ve iınkil.n huııule geldi. Türk milletı
ll.iıı kabilyet ve vasıflanna en iyi teş 
lıısı koyan Ebedi Şef Atatürk'Un ya
rattığı inkili.p ve Kemalizm rejlml
lle Mudanya ve Lozandan sonra yur 
dıı. demir ağlarla örmek ııuretııe mil
i! birliği ve siya.si, iktısadi ve as
lıert bütUnlüğü vücude getiren Cum 
lıurreisimlz Milli Şef BUyUk lsmet 
lnönü'nUn şqına.z programına ve az 
llıü iradesine borçluyuz. 
betnıryollarına SOO milyon harcadık 

Cumhuriyetin lptida.smdanberi 
llıtıntaza.m bir program ve tertip 
dlllıilinde demlryollanmızm inşası -
lla devam etmekteyiz. Cumhuriyet 
~inesinden son 12 cumhuriyet yı
lıııaa demiryolu inşasına aarfedilcn 
rranın yekunu 300 milyon liraya 
aliğ olmuştur. Ecnebi idarelerin

dıııı satın alınan imtiyazlı demir -
l'oUannın bedellerinin yekllııu dahi 
2oo milyon liradır. Kendi yaptığı -
~ hatlarla ecnebi şirketlerden sa-

aldığ:ınıı.z hatların yekfınu 1 bin 
~oınetreye varmaktadır. Bundan 

l'le dahi demiryolu inşasına de
~aın edeceğiz. önümüzdeki 1939 se
lleıı· 
1, __ ıııtn ortalarında Erzincan hat -
""'!il. Erzuruma varması mukadder
dir. Diyarbakırdan dahi garlaı ve 
~IJ.bu tarkiye doğru hatlarımızın 
;'9'l8ına devam etmekteyiz. Bugün
~ itibaren Diyarbakırdan öteye 
,,.'! ferşiyatına başlandığını da teb

.• ,.. ecl.ebilirim. 

\' ok.-u adedi ııellflde 20 lllilyona 
• !,'Jktl 

l~lı:l'e'lı: Yakında komşu ve dost mem
ll) e~ferin demlryollan ile birleş
~bir emri vikidlr. Memleketi • 
ıı......~e halkımız için yaptığımı-ı: 
~ollanmızı yine memleketin ve 
~ azamı menfaatine olarak İ§· 
3 . 'lı:teyiz. Beş sene evvel senede 
ılı ~l'on raddesinde olan yolcu ade
lıea lene 20 milyonu aşmış ve se
>'be 2 ınllyon ton olan eşya nakli
~u ilene 5 milyon tona yaklaş -

~tcıı,~h~ şirketlerden satın aldığı
~ . denııryolannın tarifelerini hal
~t 1~tiınaı ve iktıaadi şartlanna ha
~'-l'ıt1: tnai§et derecelerine uygun 
~m ediyoruz. Cumhuriyet 

d d 
de totaliter devlet şeklidir. Bu ye- neleri zarfında muhacir olarak gi-

llk 1023 yılında demiryolu bütçemi- Ray d·u·n ·o· şen ·ı ni devlet şeklinin e•as tiplerini de den ltalyanluım sayı~ı vasati ola. 
zin varidatı bir milyon 179 bin lira Hitler Alinanyası ile Faşist İtalya rak senede 650 bin kadardı. Bu 
iken 1937 senesi varidatınııı 36 mil- Diyarıbakır, 11 (Husus!) ·- Di teşkil eder. Bu her iki devleti r.akam 1913 de azilmi haddini bul-
yon liraya kadar yükseldiğini üt! - yarıbakır - Cizre - V~n ve temdidi temyiz eden 6-iaslı ve~ıflardan bi- muşlu: 870 bin şimdiki halde 
harla söyliyebillrim. demiryolunun ilk kl'mında bugün d h d 1 hariete ya•. ıyan İtalyanlar, sekiz ri e, u ut ara aşırı taşmak tema. ' ., 

Erzincan hattının inşa.sında biz - on binlerce halkın iştiraki~·le ve yUIOdür. Almanyanın başlıca ga- milyonu Amerikada olmak üzere 
metleri eebkeden fen adamlarımıza, büyük bir törenle ilk ray feqiyatı . A k (10) mı'Jyon kadar tahmin edilebi-

yesı, vrupadaki Cerman ır ına 
memurlarımıza, müteahhit ve iş"i- yapıldı. llk rııyın vida$ı nafıa ve- k C ıı·r. Bu •·azı"yet, ıbugün muhacir-' mensup imseleri bily!ik bir er - • 
lere ytikeek huzurunuzda bir daha kili adına birinri rrenel mtıfettiş A- man Almıın imparatorluğu sinesi- Icrin akın ettikleri memleketlerin 
ve alenen teşekkür ederim. bidin Özmen tıırafııdan sıkı~tırıldı. aldıkları ledabı"r "e vazettı'klcrı' ne idh:al edecek ve bunu te'min • 
Hatlanmızın milletimize ve kom- Müteakiben devle_t demir yolla k ta".dı'd•t ve avni zamaı1da Fa•.,ist 

1 
etli ten sonra umumi harp sonun- " a , ' 

ııu milletlere ve ytikeek insanlık A- rı inşaat ba~ müfettişi Adnan Ôz- da kaybettiği m!ı.tcnılekeleri elde rejimin almış ole' ğu hareket dola-
lemtne hayırlı ve mübarek olma.sını yol, yapılmakla olan bu yol hakkın . b"I k b ""ivle olclukça deg·ı·~.mı"ştı'ı·. 

eltıre ı ece ir siya~et takibidir. , , ' 
diler, sizleri de candan tebrik ede- da rakamlara istidat eden izahnt · Dı"g" rır tnı·aftan bu muhacerelı'n 

llalyanın da esa•lı hıxleClerin - • 
rim.) .-. vermi~. sonra halk hu3usf trenlerle d ı · · . .ı 1 ıktisadi diaer bir cephesı· de vardı. en ıırı, sıyaset ııuam arının mil- " 

1111 88 1111 • Ma"yona ırötilrülmüş ve orada ha- teadılit nutuklarında bey.ı.n ettik- Filhakika hariçte ı;alışan ltalyaıı -
Merasimin lafsilab zırlanan büfede ağırlanmıştır. !eri ffibi e11ki Roma imparatorlu- lar aııavalana kazançlarıııı gön -

Erzincan, 11 (Sureti mıtbsusa :Ji/ &'unu" kurmak, Imperium Roma _ cleı·i}'orlardı. Harpten evvel sene-
da giden arkadaşımızdan) - o~ Chamberlainin. num an'ane.sini yeıııden ortaya de 4 ilfı 500 milyon tahnı,ıı edilen 
binlerce halkın iştirak ebtiği bugün koymak, Akdenizi bır ltalyan gö. bu meblağ, turi•nı menalıiinden 
kU resmi küşat çok muhteşem ol- Roma sevahati 1 lü haline götürmek, hıç değiL'c alınanlarla, harici mem eketlerle 

Son muvakka~ neticelere göre, 
hükOmet listesi, meclisi 300 ilA 810 
mebıısluk, biltUn mııhalefet l•e 70 
kadar mebusluk kazanmıştır. 

Amerikan devlet· 
leri konferansı · 

Aükfunetia iştirakıle düa ilk 

toplantııı vııptı 1 
Lima (Hususi) - Burada top

lanan Amerikan devletleri kongre
si 21 Amerikan milletinin iştirakiy 
le ilk celsesini aktetm~tir. 

Hatipler; yeni dllny& Jçln en 
mühim meselenin; siyı.at olsun aıı. 

kert olsun ecnebi istilasına kar,ı 

muvafık müdafaa tcdbırleri almak 
olduğunu söyleml~lerdir. 

muştur. J IJuralarcla lt.alyan faıkiyetıni te'- otan tic,ır! muvazeneyi temin e-
Evvell dördanca umumi mllfet- nıin etmektir. Bu arad" ftalyan den ılml' erden biridir. Fakat bu 

ti~ Abdullah Alpdoğan hazırlanan Fransız·İtalyan munase· siya,eti, kendi ırkına ve kültürü- gUn fş bö;-le dekildlr. lkti$:ıdl in- Memel 
kflrsOye ırelerek bir nutuk irat et- betlerinin tetkikine ne mensup insanları da lt.aiynn hil~ta bütan mHmfeketlere sirayet 

Alman-
ti ve ezcümle şunları söyledi: lmııaralorlıığu ıçeri~ine almıık etmiş ve onları ıktisad! siyaset - ı " • • 

- Sizleri bu meydana getiren vesile verecek mak-<11dını güt.mektPdir. Ru Hebep !erini tadile ve mulıacir akııuna sed arının numayışı 
şu vasıta Atatarkün inkılaplarının ten Fa~iqt rejimi, hariçteki !tal- çekmeğe sevketmfştir. Bu sebep-
anası ve esası olan Türk cumhuri- Lonclra 11 (A.A.) - Sundey yanları e'kisi gibi kendi hallerine ten muh~ceret heman imkansız bir Muhtariyet haklarının verilmesi 

t hukQ ti 1 Times başvekil Chamberlain ile h ı ı f t' ' • 1 1 b" t ye me n n size ve TUrk mil- bırakıp ırillıklrri memlekPt aha- _a o ge nı ş ır. ıçın yapı aa p e ıs 
1 ti 1 Lord !Ialifax'ın Roma •e.vahatleri- B u ft 1 h ti k d Ro 11 (AA) S f ı e ne yapmış o duğu hediye ve ar_ li~i tarafından tPm•il l'dılmPsine u g n n ya, aya mu a - ma, · · - te ar: :ı-

ne müteallik hazırlıkların tamam- d t t ' · h d · d" ı ik maganın en bOyUğüdUr. t.amamiyle muarız olup bilakis on- era ını e mırı ususuıı a, bazı J&nsının ıp oınat· muharriri ya-
Get. d'ğl · 1ı !andığını bildirmekte ve •öyle de- • ı b k b · t" zıyor ır ı nız u armaganın kıy- • !arı anavalana çok qıkı bağlarla Çare ere n, vurma mec urıye ın- : 

ti mektedir: d k ı M J Alm me ne paha biçemiyoruz. Türk mil rapt için faali.l'el ve ıı:ıe•ai 8arfet- e a mıştır. eme an partisi reısi Neu -
1 ti b "iki memleketin de\•let adamla taraf dan ıl e ne u hediyeyi verdiğinizden do mektedir. l - Muhaceret, 2 - Sanayi- mann ın yap an beyanat -
layı "varolunuzl,. diye bağınyo- rının bu fırı<attan istifade ederek J~te bu bakımdan. yırni !tal _ le.;me ve ziraatın teksrfi. 3-mü.s- tan anlaşıld.ttına göre bu şehirde 
rum. . siyasi ufukl.ırı gözden geçirecekle- •yan kültllrılııe yakınlığı. li~an • temlcke •bakımından tevsii, 4 - bulunan Alm"nlar bugün hakl:ı.rının 
Arkadaşlar! Tohumundan, soyu rine şilphc yoktur. Bu meyanda ıidet ,.e an'ane cihetinden Korsika Nüfus tezayü·lune ııed çekmek. müdafaası için l:ıUyük bir nilmayış 

dan geldiğimiz Türk milleti~ Fran'!z - !tayyan miinascbetl~ri- adu"1, tı~lyan halkı tamfından j Birinci çare, İtalya için, yu - yapacaklardır. Maifi• olduğu vcıchi
huzurlarında selam durduğumuz nin de telk.k edileceğine muhak- hndi vatanlarının ıbir patç:Bı te- karı.laki •ebepler tahtında mene- le Meme! 1919 senesinde Alınanya-
cumhurlyet hükOmetine gelinceye kak nazariyll' bakılmaktuclır .. , lükki edilmektcdır. dilmiştir. Diii'er üç vasıta da dün- dau aynlmış ve serbest şehir ilıin 
kadar 116 devlet kurmuştur. Ta Keza Tunus hakkında rla • bu yanın mütebaki kı8nııııdaki devlet- edilmişti. Fa.kat bunı:lan sonra vıızi-
rlh - esefle söy!Uyorum ki - bı~ Altı cani birden variddır. Orada muhacir gidıp !erin tarzı hareketine tabidir. yet değişerek şehir uzun bir zaman 
devletlerin hepsinin battığını kay- yerle~en, ıkli.•ndi ve mali hayatın Sanayileşme, hariçt..•n gelen i~in istisna! bir I'<'jim" tAbi tutul-
dediyor. Bu devletler ntden fıat - idam edildi muhtelif •afnhatında. Rankacı , bir çok mll~küllerle kar~ılaşır. muştu. Bugün Rt.atüdc derpiş edi-
tı? Yolsuzluktan... tOrrar, çiftçi, ve bazı Amme hi1.- Çiinkii ılk maddelere malik olmı- len muhtariyet haklarının verilmc<:i 

Erzincanın, Tunçilinin çocukla Nevyork, 11 ( A.A.) - Jorjiya metleri imlıyn sahibi ola~ak ça- yan İtalya, ancak ayn; miktarda için plebisit yapılacaktır. 
n bu gördOğünUz .Munzur dağının da kain Reid•vllle hapi<hane~inde lışan çok fazla ve ana,·atanla alft· ihracnı tezayüdıi ile tediye edebi- Bu suretle Versailles mualled.!Si
aine~inden şelliileler akıyor bu su- cinayetle itham edilen altı haydut kasını ke-memi~ bir lıalyaıı un - leceği büyük itlhal'lta mecburdur. nin haksızlıklan nı:tic~"inde !ıasıl 
dan ateş, nur ve kuvvet çıkarınız elektrikli Banclalyeye oturtularak suru vardır. lslııli.,liklere giıre Fııkat yine ıı<tı.sadiyal üzeı·inde olan uzun bir karuııklıktan e•nra 
Demiryolunun bUyUk banisi Cum- idam edilmi~tir. idam hükmüniln Tunıısda 1926 •enP•irıcle 71000 bilı ıen prcn,iplerin yıkıldığı, ha- Avrupa ufuklarında yrnı bir aydıa-
hurrei81 İsmet İnönUnUn de namını infazı 70 dakika silrmü~tür. Fransız. 8!J hin İtalyan ve 8000 r:çıen gelen mallara karı;ı hudut. !ık teressüm etmektedir. 
zikrederek sözlerime nihayet veri- Amerika Çiu sularındaki harp Maltalı, aynca diğer milletlere !arın kapandığı, bir sırada ihra-

yor~:~~ral Alpdoğ•nın çok alkış- gemi.sini geri çağırdı! ıııen•up 4600 Avrtıpalı bulunııror cat ltalya için mü~kül idi. Tata-
a du. En ince bir hesap Tunusta liler devletin önünde, prensiple-

lanan bu nutkundan sonra Erzin- Va~iııgtoıı, 11 (A.A.) - Ame- ltalyanlann dah:ı fazla oldugunu 
can valisi bir ,hitabe Irat etti. Bu rika hükumeti Çin 91ıJarında bulu- gösterir. Ayrıca bu ltalyan un _ rine uygun olarak, takip edilecek 

h . - ııaıı Saerarnento ı··mlndc'-f t k yegiin1> bir .vol vardır. O da ha.lkı-nu şe ır namına orta okul yar di- ·' ' opçe e surunun seneden seneye adet iti -
rektöril Halli Vurahn heyecanla rini geri çatırmağa karar \'ermi~- bariyle arttığını unııtıııamalıdır. nı i.•kllıı edecek topraktır. ttal-
dlnlenen ve alkışlanan nutku taki tir. Zannediltliğine göre Saera- Buglln Tunu~ta bulunan ftııfyanla- yan parasi.vle ödenecek ve !tah·an 
etti. P gemileriyle nakledilecek ilk m

0

ad-

Bay Halil ezcümle dedi ki: 
"-Yollar kapandı sözü artık 

bu fehirln diliırdeu ebediye~ silin
miştir. Cumhuriyetin feyizli vo de 
~lr~e? eıı. bu yu_rtta neler yapıla
bıldığınl bıze çok iyi anlattı!., 

Murat SERTOCLU 
ili! 8C 118 

Halkevindeki Toplantı 
Erzincan, 11 (Hususi) _ Bll

t?n şehirde büyük aevinç batan hı
zıyle devam etmektedir. Gee&halk 
evinde samimi bir toplantı yapıldı. 
Halk davul, zurnalarla meydanlar 
da eğlenmekte ve millt oyunlar oy. 
nıyarak medeniyetin demiryoluaa 
karısmasını tesit etmektedir, 

mentonun yerine ba~ka gemi gönd& rın Fransızlaştmlmuı menubahs 
rilmiyecektlr. olamaz. Zira Faşizm hariçte yrr- I deler elde etmek maksadiyle mü,._ 

600 bin Yahudlnin hicreti le~miş olan ltalyanlara hususi• ir tenıleke te\•siiııe giri,ınek. :'ıfus-
K du 11 (AA ) Y dikkat ve ehemmi.\·et ,·ermektdir. · olini bunu su sözlerle ifadP et -u s, . . - ahudi · · 

A "l"ıca Fransız nüfu•unun azJoi•ı •

1 

mıştı: "Teı-<ı veya infiliik,ı. 
matbuatı, 600 bin yııhndinin Fili&- ' " 

memleketlerine bir o.ok .va'-sncı _______ <_S_o...!..~....:...Ya_· ı_·ı_n;...> __ 
1 tine hicreti hakkında on ~en elik bir ' " ~ 

un•uru •okarken , mesclii Frnn -
plan neşretmektedir. liu pllnı ta- sada tahminen 800 bin kadar lt.al-
hakkuk ettirmek için 158 milyon yan vardır. Diğer tarafından nü
lnıriliz lirasına ihtiyaç olduğu an- fu3u günden gllne çoğalan ltalyan-
laşılmıştır, lann kar~ısında hem hudut. arazi-

Çekoılovak ıefaretleriade !erinin muhafaza<ını güçle~t'riı- bir 
değişiklik keyfiyettir. 1 

Prag, 11 (A.A.) - Çekoslovak 
7 KJnunu~Ani 1935 deki Roma 

göruşmeleri net!ce•itıde imzalanan 
J"&.nm ecnebi memleketlerdeki mü- protolcolda '\fus..•olini Lavala yaptı. 
meııailliklerlnde pek yakında mü- ğı Tunı:•t«ki ltalyanların statü•il 
blm değişiklikler olaeajtı haber ve. hakkındaki m!ı~aadat neticesinde ! 
rilmektedir, Libyauııı cenup hududunda 43 

Arnavutluk Kral ve 
Kraliçesinin seyahati 
'l'iran. 11 (A.A.) - Kral Z.Ogo 

ile Krali~e Geraldine bugiin <iğledcn 
8onra llüria ya tile Adı iyatik deni
zinde bir gezinti yapmak \iu•re 
Draç'tan hareket ed~c ·klertlir. Bu 
gezinti esnasıncla hiikümıl r'arııı ba 
zı ttalyan limanlarını ve bilhRstıa 
\'enN!ik'i ziyaret etmeleri muht& -
meldir. Kral ,.e kı aliçe mütenekki -
ren seyahat etmektedirler. 

Nobel mükafatı \'erildi 
Stokholm, 11 (A.A.) -Kral, 

mutat mera.~imle nobel edebiyat 

ınükifatını Bay Buck'a ve flzik mü 

kiıfatıııı da İtalyan profe~örü Fer
mi'yı tevdi etmittlr. 

Paris sokaklarında ısım
leri yaşayacak ölüler f 

Paris, 11 (A.A.) - Paris beledi

ye meclisi hAdiselerin tevlit ed~bile

ccği rnahzurlan bertaraf etmek Uze

re Paris sokaklarına bundan sonra 
hayatta olan zevatııı laimlerlnJ koy
mağn k:ı.rar \'ermiştir. Pariıl sokak

lıınmı yalnız ölümleri üzerinden beş 
sene geçmi~ olan 1.cvo tın i~imleri ko
nabilecektir 

Bıuaenalı·ylı biıçok kı: :ıeler ta
rafından yapılan teklife rağmen Po.· 

ris'in hiçbir sokağı Çeınber1a.yn ili

mini taşıyamıyacaktır. 



• 
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BEYOGLU 
KAYMAKAMI 
DEGIŞTI 
Beyoğlu kaymakamı Danı, Yur

dakulun Lfilfi Aksoyun terfian İs
tanbul belediyesi reis muavinliğine 
tayiniyle inhilal eden Çankaya kay 
makamlığına tayini takarrür etmi, 
ve karar yül<sek tasdık.a iktiran et. 
mL,tir. 

Orta OY.ununun Son San' -
atkarı ile Karşı Karşıy~ 

Artık ihtiya1 ladım. Bir çok muhavere~erim var ... 

ALMANYA MEKTUB!:!, 

Yeni Usul Bir Anlaşma: 
Talebe Mubadelesi 

Her Yı Vasati Olarak Kız, Erkek 
(635) Alman Talebesi Ecnebi 

T alebesile Mu badele Olunur 
Berlin ( Hususi muhabirimiz- seyahatlere iştirak ettikleri ı.ıörill• 

den)- Bir Almanın, her şeyin kUn- müştür. 
))iiker taraftan htanbul kazası 

kaynıakamlıklarında yeni bazı de
ğişikli leler yllpılacağı hakkındaki 

ku?vetli rivayetier d.ı,·am etmek
tedır. 
~vvvvvvvvvvv Ölürsem onlar da Ö~ecek. Ah! bir sahne bulabilseydım . 

hüne, mahiyet ve cevherine vakıf Ecnebi memleketler, bu gibi ınil· 
olmak için zihin sarfettiği iddiası ba_.eJelerin esas fikrini umumiyetle 
her ne kadar daima ve tam'1miyle pek mü:sait bir tarzda ve mcmnuni· 
doğru değilse de, son z;ımanL •:da, yetle karşılamışlardır. Yalnız bU 
Alman, yalnız bir nokta üzerinde sulhperver münasebetlere F .·ansıı • 
fevkaladelik göstermiştir. Bir Al-1 dan iki sene oonra karar veren tn· 
man, her zıınıan başka memelkct- giltcre, Milli Sosyalizm iktidar 
!eri, yabancı milletleri tanımak mevkiine geçer geçmez, bu mübade
sevdasındadır. Bu, ötedcnberi ya le işiııe tamamiyle mani olmak su· 
pılan propağnndaların t.ı:bil bir ne- retiyle bir istisna te~kil etmişti · 
ticesi değil, doğrudan doğruya, Fakat biJahare İngiltere ile talebe 
görüp tetl<ik etmek fikrinden geli- mübadelesi kemali kermi ile tekrar 
yor. Dünyayı dolaşr.wk, ufkunu ' ba~lamıştı. Fransa ile yapılan tıı· 
genişietmek, seyahat erlerek malil - !ebe mübadelesi "1400,. il bııJdııfı0 

mııt e<linmek zevki, umun•i harp- zam:ın, fngilterede talebe miinndc
ten sonra e,hemmiyet!i hir şekil al- lesi "3635"' şe çıktıştı ki J.;unıın 
tında tecelli etmiştir. Alma'1 mi!- ":J370,, i I9a3 srnesiııi takip eden 
Jetinin hcrgün. daha ziy>ıde yakın- devrede olmuştur. Son sene, iıııet 
insan bir .,evvm-e üzerinde a:ılasmnk olıluitn ü>ere dört gurup yerine, ju
m~buriycti;ııe bulıınıhığıı me~1Je _I giltereclen, genç !nı;-iıiz çocukl«rın· 
ketlerde ırözlerini •çık bulunrlıır -! dan miire!ıkeıı beş guruıı ırrlnıi~tır 
mnk ve o memleke~ı ... -ın ahlAk ve k! hu sonuncusu "Obersalzherır .. de 
adetlerini tanıtmak i~in. 1:orukl:ırı- "Fiihrcr,. tarafından kabul e<•i1tıır~ 
nı yabancı ülkelere gon !eriyor. Ta- scrcfine mazhar olmu•tur. 

Trakya mallannın 
fstanbulda satışı 
Tr;.kya umumi müfettişi gene

ral Kazım Dirik'in !stanbulda bu
lunduğu birkaç gün içinde, Trakya 

ve İstanbulu alakadar eden mese
leler etrafında alakadarlarla te -
maslar yapmıştır. Bu temasların 
gayesi Trakyadan gelip istanbulda 

satılan birçok yiyecek maddeleri -
nin lstanbulda daha ucuz satılması 
imkanlarını ara~tırmak olmuştur. 

Buna imkan bulunduğu takdirde 
hem Trakya mallarını daha fazla 

ihraç edebilecek hır merkez bulun 
muş olacak ve İ<tanbul ise daha u
cuz ve fazla istihlak edecek emteh 
bulmuş olaraktır. 

Yeni telefon Ücretleri 
Posta telgraf ve telefon müdür 

lüğünün gördüğü lüzum üzerine İs 
tanbul ile Bursa, Çorlu, Değirmen 
dereı Derince, Gemlik, Gölcük, lz. 
mit, Yalova, Karamürsel. Orhan -
gazi arasında üçer dakikalık mü
kalemeler 75 kuruşa, İstanbul ile 
Gebze arasındaki üçer dakikalık 

mü kıl.lemeler de 40 kuruşa ibliıg o
lunmuştur. , 

San'at mektepleri me
zunları kongresi 

Dün Eminönü halkevin<le "Tür 
kiye $anat mektepleri ml'zuıılan., 
kongre"i toplanmıştır. Kongre. 
bundan bir müdet evvel toplanma
sı Jiiztmken azasının ekseriyetinin 
iştirak etmemesi yüzünden toµJa
naman1ıştı. 

Dün tam saat 14 te kongre a
çılmı~ ve ekseriyet olduğundan 

ruznamedeki meseleler görüşüle. 

rek intaç olunmuştur. Kongre •aat 
16,30 a kadar sürmüştür. 

Ziraat kongresi 
hazırlıkları 

Gelecek ay ortalarında toplana 
cak yıllık ziraat kongresi hazır -
lıkları hemen tamamen bitirilmiş

tir. Yurdun her tarafından kon
greye resmi surette iştirak edecek
lerden başka kongrede bulunmak 
üzere ziraatle uğraşan birçok yurt 
daşlar da müracaat etmişlerdir. 

Vekalet ziraatçilerin bu arzu la 
rını yerine getirmek için tetkikler 
yapmağa başlamıştır. 

Kadastro işleri 
Birinci mıntaka kadastro mü

dürlüğü postaları şubatın birinde 

Eminönü kazasının Semihpaşa ma 
hallesinin kadastrosuna başlıyacak 
tır. O tarihte mahallen yapılacak 
tahditten evvel önümüzdeki per
şembe gününden itibaren bir ay 
müdetle bu sahada mülkü olanlara 
beyanname tevzi edilmeğe başlana 
caktır. 

Ginekoloji cemiyeti 
toplantısı 

Türk ginekoloji cemiyeti bu ayın 
toplantısını Doktor Orhan Tahsi -
nin riyaseti altlnda yapmıştır. Dok 
tor Ahmet Asım, rahim ha"talıkla

rının tedavisi hakkında tebligat ile 
bazı temennilerde bulunmuştur. 
Doktor Hamdi İhsan, radyum apli 
katörlerini göstererek bunlar hak
kında izahat vermiştir. 

HUBERMANN 
Viyolonistler Kralı 

Yakında ••• Geliyor 

Şem'i Molla camiine yaslanmak 1 
ister gibi duran asırdide evin kapı- ; 
sını çalmadan beni &etiren çocuğa 
bir daha <Ordum: 

-Burası mı? 
Ayaklarımın altında muhtelif 

sesler yapan merdivenleri çıkarken 
tenbih etti: 

- Aman oğlum sağ tarftan 
çıkın ... 

Duvarlarında: Çok sevdiği sah
ne hayatına ait sararmış resimler 
bulunan alçak tavanlı küçük o
dasınılln bahçeye bakan penceresi 
önündeki sedirde bana yer göste- , 
rirken: 

Boruları üzerinde kiremitler 
dizilmiş, etrafı tellerle tutturul -
muş saç sobanın bir lokomotif gi
bi "esler çıkararak keyfli yanışını j 
manalı bir baş sallayışı ile seyret- 1 
tiklPn sonra : 1 

-Hikmeti hüda, dedi. Efendi- ı 

mizi hiç böyle neşeli görmemiştim. 
Odanın sinirlere tatlı bir gev

şeklik veren sıcaklığı içinde sedire 
M ollavari otururken sordum: 

- Üstat. Sizi de artık göremi
yoruz. Kulaklarımız nüktelerinizi 
artık işidemez oldu! .. 

~Jejfer bu sorgumla onun en 
büyük el erci ine dokunmuşum!.. 

Durmadan nükteler savuran, 
en ciddi adamlara kahkahalar at
hran. orta oyunlarının meşhur 

kavııklu~u 1'İmdi ciddi mr:-lelcler 
üzerindf' konuşan bir adam gibi , 
fakat ılrrlli bir adam gibi sözleri
me acıklı bir sesle cevap verdi: 

- Evet göremiyorsunuz. Çün
kü oynamıyorum. Daha doğrusu 
oynayamıyorum .. Hem kiminle oy
ıııyacağım ! Nerede oynıyacağım ! ? 
Yalnız "kiminle oynıyacağım .. sö -
ziinıle yanlış bir mana anlaşılma -
,ın .. Burada söylemek istediğim 

kabiliy~t meselesi değil!.. Bilakis 
ne kabiliyetler tanırım .. Fakat bun
lara bir teklifte bulunsam derhal 
reddedilir.. Çiinkü kimse kendine 
"Orta oyuncusu,, dedirtmek iste -
miyor .. Ne yap,;ııılar onlar da hak
lı .. Bana bile hala iyi gözle bakını. 
yanlar var ... Her san'at her meslek 
takdir ediliyor hatta hamallık bi
le! .. Fakat çok yazık ki bu meslek 
takdir edilmiyor .. Hakir bile görü
lüyor. Zaten bu takdir edilme mah
rumiyetıdir ki benim gibilerin de 
en bilyük derdidir. 

Gazeteler sütunlar doldurdu ! 
"Artık orta oyunu ölüme mahkünı
dur .. dediler! Bin kusur buldular. 
Tenkid ettiler .. Fakat biri çıkıp bu
nun sebebini sordu mu? Devasız 

bir ha<ta için "ölecektir,, demek 
herke.sin bildiği bir hakiki tekrar
dan başka bir şey değildir. HiL 
ner onu yaşatmaktadır. Bu da teş
vik ile olur .. 

Bu isabetli .söze " çok doğru ,, 
demekten kendimi alamadım. Ken 
dine hak veren bu müdahalemden 
çok memnun oldu ve sigarasının 

son duınanlarını savururken devam 
etti: 

- Böyle şeylerde teş,·ikin ~ok 
mühim te•iri vardır. Bu lazım a
şıyı yapmak, mecmuaların, gaze
telerin ve biraz da münevver taba
kalarımızın işidir. 

Burada sustu .. Gözleri dumaıı
Iaııır hatta yaşlanır gibi oldu .. Tı
raşsız yüzünün buruşukluklarını 

örten kır sakalını okşıyarak dertli 
bir se•le: 

- Bakın, dedi. Artık ihtiyarla. 
dım .. Birçok muhaverelerim var .. 
ÖIUrsem onlar da ölecek eğer ben 
bir sahne bulabilseydim ve bu sah
nenin ihtiyacını te'min edebilsey -
dim bu Türk J\!illi oyunu için bun
ları mı eöyletirdim? .. 

Mu h ilıi:T;khasJ ::;~~:ff ~~~~~'.f i:.:fü~i~:; 
yapar. İşte mümkün olsa da bu or
ta oyunu da tiyatro ve mecmuası -
nın bazı mühim hadiseleri karika.I 

ı. 
1 

türize eden bir kolu olsa .. 
Burada sustu .. Galiba yorul -

muştu ... 
- Sizi fazla yoruyorum .. Hem 

galiba biraz rahatsızsınız. 
Dışarı bakan başını birden çe

virdi: 
- Yok, yormuyorsunuz .. 
Sonra daha yavaş bir sesle: 
- Üstünüze afiyet hafif bir 

nezle, kaynana dili gibi sırnaştı 

gene ... 
Bu 0 nezle,, ile "gene" muka:fa . 

ilci kelime tesiri yapmışb .. Güle -
rek: 

- Şairliğiniz de var 
dedim. 

!ebe seyahatları tertip etmiştir. Bir 1931 senesinde İsp;nyn. 1933 W 
çok memleketlerde gençleı· milbade- nesinde İtalya, bu hareketi t<ı~iP 
lesi adetini ihdas etmege muv:ıfafk etmir.lerdir. 1934 senesind·' yuıı3• 

galiba, olmuştur. nista.n 1936 senesinde de Tiırf:İ)e 

.Jrta oyununun ilk ve son. 

üstadı K a vuklu Ali 

- Vallahi, dedi. Bu dert ile 
bir şair olamadığıma ben d• yan
mıyor değilim. 

Bir kaç gün evvelisi Berlin •eh- diğer memleketleri taklit r,tmi~l~r · 
ri, bu talebe mübadelesi müe"se- dir . 
seeinin onuııcu yıldönümünü kut- 1935 ~enesinde ilk rh·f~ oJarsk 
!ulamıştır. 1D28 senesinde, Berlin erkek ve kız talebelerden mürekkeP 

Bir aralık sustu .. Fakat o baş- Merdivenlerden inerken gene liseleri yüksek sınıf talebeleri, ya - bir kafile f merikaya git~lişlcrı!i · 
bancı memleketlere ilk seyahatleri- 1937 senesinde yüı kişıclcn fnt1·' lamadan ben sordum: tenbih ediyordu: 

- Orta oyununun iyi oynatıl - - Aman oğlum sol taraftan ni yapmışlar . Fransaya gitmiş- bir Amerikan kafilesi de A!r.ıanl''ı· 
lerdi. Onu takip eden sene, ırenç ya iadei ziyarette buluıınıu.;:ınnlı ' 
Fransız talebesi, Almanyaya iadei Gelecek ~ene Yoguslavya ile !~<1lll'"' 
ziyaretle bulunmuştu. Bir •ene 1 rislan, Almanya i'e talelıP ıııiJbadl'" 
sonra ela ilk genç kızlar gurubu te- lesine başlıyacaktır. 

madığını sonra bundan halkın is- (inin) . 
tifade edemediğini söylüyorlar ve Cerrahpaşa yokuşundan iner -
artık orta oyunu devrini yaşamıştır ken hala onunla konuşuyor, halli 
diyorlar!.. Ne dersiniz? orta oynlarının bu meşhur kavuk- .. 1; 

Ağzına doğru kıvrılan dudak- lusunu dinliyor, hala onun o çok 
larıntla gitikçe büyüyen bir tebcs· manalı yüzünü görüyordum. 

wwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvv 

ati edilmişti. Bu yolda ihdas edil- Vasati olmak üzere st>nctle t.oJ 

miş olan eser, Yavaşça inkişaf el- Bcrlinli erkek ve kız taıelw. ecrıebl 
rniş ti. J3u, süralini, ancak Milll Sos- . memleketlerini zi)·ı.ret c<!<·rek, lı~ 
yalist ~ejim.i za~~nı.nda arttırmı~: 1 memleketlerin aileleri kuc,ıklarınd• 
tır. Fılhakıka ıyı bır tanışma, iyı · bulunmuşlar ve bu sure~!P milletler 
bir anlaşmayı ve bu yolda, şiddetli arasındaki büyük anlaşma eseri • 
bir irade ile ileriye sürülen bır nıü- ne filen i~tirak etmişlerdir. . 

süm belirdi: 
- Evet .. İyi oynanmıyor .. Fa

kat bu artık orta oyunu istifadeli 
olmaktan çıkmış veya devrini ya
şamış demek değildir .. 

Orta oyunu beklenilen fayda -
yı her zaman için verıneğe hazır
dır. 

Fakat biz ondan istifade etmek 
gayretini gösteriyor muyuz? 

Eğer bize bütün ihtiyaçları te'
min edilmiş bir sahne verilseydi o 
zaman bu itirazlar bu şikayetler 
yerinde olurdu .. Fakat hani!.. Ben 
kendi hesabıma fahri bıi.ı oynarım 
ama sahne nerede?. 

Mesela Jialkevlerinde sahne 
mi yok.. Ve yahut bir Rahne mi ya
pılamaz. Hatta bunun içın seve 
seye ne teberrülarda bulunacaklar 
var .. Fakat maalesef oğlum ne te
şebbüs ne teşvik!.. Sadece tenkid :. 

Birden doğruldu. Yavaş yavaş 
uzattığı kolunu geriye çekti ve şa
hadet parmağını şakağına koya
rak: 

- Evet tenkide aklım erer .. 
Ama tenkid yalnız bir şeyin kötü 
taraflarını görmek onu söylemek 
değildir .. Bir gevezeliğin iyi taraf
larını bulup onun inceliklerini an
latmak da tenkiddir .. 

Bunlar biliniyor fakat nedense 
hazan da böyle yapılıyor .. Tenkid; 
Edebiyatın çok faydalı bir Branşı
dır. Bir Fransız münekkidi fazla 
gördüğii bir opera perdesini oy
natmamış ve bu haklı tenkid her
kesce kabul edilmiştir. Bir şey 
için bu "nok$andır,, demek kAfi 
değildir. Asıl yapılacak iş bu nok
sanın telafisidir. Sonra orta oyunu 
devrini yaşamış deniyor .. PekAIA .• 
Fakat bunu asrın ihtiy~larına, as
rın tiyatrosiyle uygunlaştll"Jllağ.a 
imkanı yok mudur? 

Anfiler üzerinde arslanla bo • 
ğuşan adamı seyreden Romalılar 
bugün muhteşem binaların lilks 
localarından bir vahşeti değil, bir 
a.•kı, bir sergüzeşti seyrediyorlar. 

Eğer istenirse bugün, "Sakallı 
Gelin., "Düğün gecesi,, yerine de 
•eyredilme•i istenen ~eyler oyna -
nabilir .. Öyle hadiseler vardır ki 
büyük tiyatro sahneleri için küçilk
tür. Veya bu sahnelere uygun 

Yumurta ihracatımiz 
İkinciteşrin ayı içinde şehrimiz- badele sulh ve musalemet eserini;ı Gelecek sen~ 1000 ki•iden ııııı-

den Yunan istana 18406 lira kıyme- hu•ule gelmesini intaç eder. 1 rekkep bir kafileyi ecnebi merrıl0 • 

tinde 651 sandık ve İtalyaya 27251 Maamafih Berlin şehri okullar · ketlere göndermek tasav•ııru vJt • 
lira kıymetinde 818 sandık yumur- idaresi bu sahada ehemmiyetli ve dır. Bu müesse3e fcv1<al.irle bir 
ta ihraç olunmuştur. yeni tedbirler almıştır ki bu da orta surette inkişaf etmiMtir. J)erli

0 

Tütün satışları herta rafta tedrisat mekteplerine devam eden 1 okullaı· idaresi v,; bilh~ssa bu nı~· 
har:ıretle devam cdiyoı gençleri bu mübadeleden hariç b:- · esspgenir. ecnebi ;~Jerirb ufırn,11 11 

rakmaktır Velhasıl orta mckt p dairesi bu sıılhperver e.•erı·n ıııO .• 
Yeni yıl tütün mahsulilnden · · e · 0 

lerin, iptidai mekteplerin yüksek vaffakıyetlerinden dolay·ı J:endiJerı-
yalııız Ege mıntakasında 22 mil- r 

k ·ı t 
1 

t sınıflarının, Ticaret mekteplerinin ne bir hiS.'!ei iftihar arırmalıdırl:ı ' 
yon ı o sa ı mıs ı.. • . • 1 

Y 1 t k
. "ki 

1 
1 ve alı mektep talebelerinin bu ı;"ilıi F z. 

apı an et ı erden a ınan ne ,.... _ _ .._.._.._.._.._..._ ___ ~-------------------"" 
tirelere göre bu tütünlerin 10 mil -

yon kilosunu İzmirdeki Amerikan M ı t d B. k. v o· 
tütün kumpanyaları satın almıştır. a a ya a 1 ç 1 e ı-

Di Amerikan en çok tütün alan 

kumpanyadır. Ve dört milyon kilo k• y d M 1 
tütün Satın a]mL~tır. Diğer kumpan ış ur u ezun arı 
yalardan Herman Spirer bir mil -
yon 250 bin kilo, Felemenk tütün 
kumpanyası bir milyon 800 bin ki
lo, Tilrk anonim şirketi bir milyon 
800 bin kilo almışlardır. Mütııbak! 
tütünler de diğer tüccarlar tarafın. 1 
dan satın alınmıştır. \ 

Herman Spirer ve Felemank til 
tün şirketleri milbayaatının milhim 
bir kısmını Almanya için satın al
mışlardır. 

Piyasada tütün sabşhm elyevm 
hararetle devam etmektedir. 

Ü:ı:ilm çctitleri te•pit olunuyor 
Memleketimizin muhtelif mın

takalarında istihsal olunan biltOn 
Uz ilmi erin çe~itlerinin; renk, ev
saf, olgunluk zamanı ve ihraç edil 
diği mahallerin umum bağ sahası
nın ve umum üzilm istihsaline naza 
ran yQzde nisbetlerinin bildirilmesl 
don ziraat vekaletinden ziraat mil 
d ür!Oklerine t a mim olunmu~ur. 

l:ı:mirin ihracab 
İzmirden gelen haberlere göre 

teşrinisani ayı içinde İzmir lima -
nından mühim miktarda i'hraç ya
pılmıştır. 

Bu cümleden olarak 4742,9 ton 
ölüm, 1142,1 ton incir, 180,3 ton 
pamuk, 419,4 ton hurda incir, 483 
ton palamut, 200 ton bakla 211 ton 
badem, 521 kilo hah ihraç olun-
muştur 

Bu Sene De 18 Gene Kızımız Yurt" 
• 

tan Şahadetname Aldılar 

• 
• l • : ... - ! .. . "' ( ... -

Malatya Biçki ,.e Dikit YurdUJluD :reni n paç me~rı 
lrir arada 

Malatya (Husust) - Dört e&
nedenberi memlekette birçok San'
atkar yetiştiren Biçki Ye Dikiş 
Yurdu Direktörü Nurlye Güven bu 
sene de yine zengin bir sergi aça
rak Malatya halkının tevoecühü
J!Ü kazanmı.,tır. 

Her sene yirmiye ya.kın talebe 

yett:ıtlrf>D liu çalı4kan direktör : : 
sene de 18 .kadar mezun veret d• 
memlekete kıymetli yardııııl•' 
bulunmuştur. ıerl 

Gönderdiğim re.sim taJeb: t , 
direktörleriyle blr arada gös e 
mektedir. I"'~ 

Kemal cOÇ"fE 

I!! 

' 
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r---------------------·~--------·~----------------~-... Beykoz:3 
Vefa :3 Şişli - B. Spor Berabere! 

.. ,., ... 

Beşiktaş - lstanbul 
Sporu 5 -3 Yendi 

• 

D•• k•• M Ç k G•• J H Her iki takım dün güzel Oyun; /stanbul Sporluların Büyük un u aç o uze ve eye- ive sıkı bir maç yaptılar • • A . 
• İkinci devrelik maçlarının ikinci F aalıyetı /tında Gectı 

ı Oıd M•• b k 10 s• d hafta müsabakalarına Kadıköy~"-- ' can ı u usa a aya 111 en hasında da devam edildi. Buradaki Hilal Suleymaniye maçından 1 İstanbul sporlular bu &'Ole rağ-
maçların en alakalı olanı Vefa - Bey- sonra gunün en mühim maçını Be- men &'&yet canlı bir oyun çıkarıyor-

F 1 S • • G im• t • koz arasında yapılacak oyundu. Ev- şiktaş - !stıınbul~por takımları; lar. Bahri M. Alinin bat.asından 

az .ı:ll eyırcı e iŞ 1 velce Taksim stadında yapılacağı i- t 1 1 istifade ederek yine aarı a!yahlıla-
C'" liin edilen oyun sarı Jacivertlileriı yap 

1 
ar. · • Bu maçın Lıtanbulspor lehine rın llçllncll ve &'alibiyet nyıaını Be 

Gayri federeler arasında bir müd
dettenberi yapılmakta olan stadyom 
tiki ma.çlanna dün Taksim stadyo
munda devam edildi. 

Bu maç bıi lik'in şampiyonluğunu 
tayin edecek olduğ1ı için sahaya 
şimdiye kadar görülmemiş derecede 
kalabalık bir seyirci kütlesi birık
miş ve ekserisi n.um ve Ermeni va
tandaşlardan mürekkep olan 10.000 
kişi kadar bir seyirci kütlesi bütün 
sahayı hıncahınç doldurmuştu. Ta
kımlar sahaya çıktığı vakit şu şe
kilde yer aklığı görüldü: 

Şi~li: Armen•k, Vlastardi, Alber, 
Ar~avir, Petroviç, Agop, Suldur, Nu 
bar, Vahap, Draç, Diran . 

Bt>yoğluspor: Çafatino, Hristo. 

haklı itirazları üzerine Kdıköy s>ı 

hasında yapıldı. 

Hakem İzzet Muhittinin idaresin
de başlıyan oyuna her ikı takım da 
şöyle birer kadro ile çıktılar: 

Beykoz: Kandilli, Bahadır, Halit, 
Sadettin, Kemal, Mustafa, Kazım, 
Gazanfer, Şahap, Cahit, TurJ;ıan. 

Vefa ise: Ahmet, Vahit, Süley
man, Abdüş, Latif, ŞükrU, Zühtü, 
Muhteşem, Sulhi, Latif, Mehmet. 

Oyuna Beykozun hücumile baş

landı. Fakat bu akın Beykoz deha
fında kesildi. Takımlar arasında u
mumi olarak bir müvazenet oldu-

ğu için maç seri ve sıkı bir surette 
cereyan ediyor ve her iki tarafın a

kınları da birbirini takip ediyordu. 

Mesinczis, Culfıfi, Angeli, Çaçi, Rat
klip, Buduri, Baınbo, Etyen 

Hakem: Adnan Akın. 

Galatasaray - Topkapı maçında Galatasaroyın 
kalan bir hücumu 

akim 
Oyun bu şekilde devam ederken sa(' 

dan yapılan bir hücum esnasında 
topu müsait yakalıyan Sulhi güzel 

bir şiltle müsavatı bozarak takımı 
nı galip vaziyete getirdi. Bu gol &y 

koz takımını canlandıracağı yerd. 
takımda tamamile bir durgunlu! 
gözükmcğe ba~ladı. Vefalılar da bıu 
dan istifade ederek 15 inci dakik" 

da Mchmedin ayağilc ikinci gollen
ni çıkardılar. Ru go~den sonra mağ 

Para atılıp kaleler intihap edil
diği znman Reyoğlusporun rüzgar 
altına •lü~tüğ'ii görüldü. Oyuna Bey
oğlıı,porun ,,ıldan seri bir akınile 
b~Jandı. Fakat bugün cidden ı>,Ü
Z<•I bir oyun oynıyan Şişli müdafa- [ 
ası bu hikumu derhal keserek toııu 
tnulıacirnlerinc gc~irdi ve biraz soıı· 
ra Şişli muhacim hattı rakip kale
yi tehlikeli bir ,·aziyete soktu. 

Rüz)?'ll' oldukra kuVl'ctli esmek
te olduğundan Şi~li akınları daha 
kolaylıkla inki5af ediyor. Ve oyu
nun bütiın yiil<il de BeyoğlııHı><ır 

müdaf:ıasının fü;tüne yükk·niyoı -
dıı. 

Oytmun b<:~;incı da'kiloı,ında Bey 
oğJuspor kııle'i mühim bir tehlıke 
atlattı. Akabinde topu ortalarda ka
pan Bambino şahsi hiı gayretle ra
kip kaleye gelerek topu ~ol açık Et
:Ycııe geçirdi. O da iki üç metreden 

1 

kaleye sıkı bir şüt çekti, fakat Şı:,Jı 1 
kalecisi bunu r,,,·kalade bir kurta- ! 

di takımına ilk golü kaydetti. Bu 
gol de Beyoğluspor tarafdarlarının 
uzun alkış ve t~zahüratına sehep 
oldu. Şişli takımı kendi kendilerine 
yedikleri bu golden sonra bütün 
hatları birbirine karı~tı ve oyunun 
ahengi de tamamen bozuldu. Oyu -
nuu son dakikalan yakla~tığı hal-

Galatasaray : 5 
Topkapı :O 

()y11ıı (;aJata-...arayın :-;oldun se

ri hir hiic.:unıi\·lp ua ... Jadı \.'f' ilk da
kikalHl'Cia To;ık.qıı . ıniidafaasına 1 
yıtkl<'ıl'lilcr. 

Nil kinı nıı hırıııt'İ rlakıkacia 8t.i 

leyrnaıı pek mütereılılil rlavrannıa_ 
'1ırn railmen Topk:tpı kale-ine ilk, 
ııolü yaptı. Oyun hu şckilcle 22 iıı
ci dakikaya kadar Galatasarayın 

sıkı hiirumları İ<'.inde cerE'yan etti. 
~ışla bertaraf etti. Oyunun yirminci i Sül<•}m:ııı NP<'ıiettoıı :ılıl>,tıı pa'ı gıi 
dakikasına kadar Şi~li oyunu daırııa zel kullanarak ikinei ı:-olii allı. 
hakim vaziyette oynadığından Bey-ı 
Oğlusporun bu oyunu kaybedeceği 
UtnnPdiliyordu. Fakat vaziyet bu 
dak!kalıİ.rdan sonra deği~meğe baıı
lıuJ.ı. Ve Beyoğlusporlular bundan 
ııonra yavaş yavaş açılarak esaslı 

bir oyun oynamıya başladılar. 
Devrenin 35 inci dakikasında 

llıerkezden inkişaf eden bir akın 

eıınaeında topu milea.it bir vaziyet
te yakalıyan Vahap dalıa güzel bır 

()yuııun bundan ~onrası Gala

sarayın h:ikimi.veti al1ında geçti. 
Dcvrcnın sonuna cloji:ru Necdet Iuı. 

mevsim tiçiincü golünü yaptı ve 

biraz ..onra da devre 3-0 Galatasa-
rayın galebesiyle bitti. 1 

ikinci devre: 

ilk dakikalar Galatasarayın ba 
riz hakimiyeti altında geçti. Güzel 

akın !arla sarı kırmızılıları sıkştır-
nı~vkide duran Diranire geçirdi, 0 da dılar. fakat bir tek gol yapamadı- 1 

s~~s~:~~~ t:fk~ş;:!!ş~:;~~~ !ar.Bu arada Galsta,araylılar bir 

le oldu: Devrenin bundan ııonraki 1 çok gol fır•atları kaçırdılar. 
kıaıını1m her iki tarafın gayretleri Bilha"a hücum hattında- Sali-
•raııında bu suretle neticelendi. hin ve Bülendin bozuk oyunu yü-

lldnct devre: · zünden gol adetlerinin çoğalmama_ 
Bu devreye her iki takım da ay- sına sebep oluyorlar .. 

ili uelı:ilde çıktılar. Bu devre rüzgiır Biraz sonra Bülent 
bir parça daha hızlaşmış olduğun- ve Salim beşinci golleri 
cı.n. oyuna ilk dakikadan itibaren 
:e:Yoğluspor hakim olmıya başladı . 

dördüncü 1 

yaptılaı -ı 
Oyunun son dakikaları tamamen 
Galatasarayııı hakimiyeti altında 

akat Bulgaristandan gelen bir o

~u ile daha fazla kuvvetli bir ııe
alan Şişli müdafaası bUtUn bu 

~nları kolaylıkla kesmete muvRf
lllt oluyordu. 

Devrenin 15 inci <lkikasından 
:onra Beyoğlııspor • büabnt(fn ağır · 
n asınıya başlıyarak oyunun cereya
. ını tamamen Şişli nısıf sahasına 
~~~ikaı ettinneğe muvaffak oldular. 
t Uteınaıı: bir eurette devaın eden bu 
l'Q~Yik_ niha) et 20 nci dakikada se
b" tesmı verdi. Soldan yaptlan bir 
~eu~ esnasında ortalanan topa 
lıı Yogluspor müdafii Vlastardt yan 
~ bir kafa vuruşu yaptığı için ken-

geçti ve biraz sonra da maç 5-0 Ga 

Jatasarayın galebesiyle bitti. 

Bu maça her iki takım dıt şöyle · 
çıktı: 

Galat~saray: Fazıl - Lütfı. 

O~man - Musa, Bedi, Ekrem -

Necdet, Süleyman, Salim, E~fak, 

Bülend. 
Tapkapı : Abdiilkadir - Se-

mih, Salahatin - Emiıı, Tahsin, 

Besim - 2iyu l{amil, Yunus, Hanı 

di, Vecihi. 1 

Hakem Adnan Akın oyunu çok ı 

ııiı zel idare etti. 

de netice de değişmiyordu. Nihayet 
oyunun son dakikalarında yapılan 
bir hücumda Beyoğlusporlular ikin
ci gollerini de çıkardılar. Fakat 
herkesin hayretle açılan gözleri ö -
nünde hakem bu golü ofsayt telak
ki etti ve maç ta biraz sonra bu 
netice ile 1-1 berabere bitti. 

Süleyman iye: 2 
Hilal : 1 
S:ileymaniyeliler güzel 

ve yü sek bir oyun 
gösterdiler 

Şeref stadında gün_iin ilk oyunu 

nıı Süleymaniye ile Jlilal takımları 

yaptılar. 

Geçen haftaki Topkııpıya mağ
lübiyetlerinin acısını çıkarmak için 

dün Hilali yendikten sonra puvan
tajdaki vaziyetini oldukça düzel

tecekti. 

Her iki takım da bu maça şöy\., 

çıktılar: 

Süleymaniye: Muvaffak~ Ru

hi, Burhan - İbrahim, Orhan, İb

rahim - Raif, Nedret. Daniş, NL 

zamettin, Raif. 

Hilal: Suat - Fahir, Akif -

Galip, Zeynel, Cevdet - İsabet, 

Raif, Naim, Mesalim llhan. 

ilk dakikalarda oyuıı müteva-

zin bir surette her iki tarafın karşı

lıklı hücumları içinde geçiyor. 

Onuncu dakikadan sonra Süleymıı-

. Jübiyetin göründüğünii hisseden 
Beykozlular kendilerini toparlıyarak 
sıkı ve enerjik bir oyun oynamıy; 

başladılar. 25 inci dakikada yap 
lan bir Beykoz hücumunda vela 
kalesi önünde bir kargaşalık husule 
geldi. Şahabın çektiği şüt Vahidin e
line çarptığı için hakem bunu pen

altı ile tecziye etti, Beykoz da Ba
hadırın çektiği penaltı ile bir gol ka
zanarak 2-1 vaziyete geldiler. Beş 

dakika sonra Bahadır firikikton 

Beykozun ikinci golünü de çıkarın
ca oyun yine heyecanlı bir vaziyete 
girdi. Devrenin soıılarına doğru mü-

tevazin bir surette cereyan eden o
yunu Muhteşem tekrar bozdu. Kor

nerden gelen topu güzel bir vuruşla 
gole tahvil ettiğinden Vefa tekrar 

galip vaziyete girdi. Az sonra da 
devre bitti. 

ikinci devre: 
Bu devreye her iki takım da sı

kı bir surette başladılar. Vefalılar 

ellerine geçen galibiyeti kaçırma-

mak için canla başla çalışırlarken 
Beykoğlular da vaziyeti telifi et-

mek için son kuvvetlerile çalışı -
yorlardı. Dakikalar ilerledikçe netice 
bir türlü çıkmıyordu. 

&ykozlular bu devre ilk devreye 
nazar~n daha sıkı ve daha hakim 
bir oyun oynaınıya muvaffak olu-

niyeliler oyuna hakim oluyor... yorlardı. Nihayet devrenin 42 nci 
Süleymaniye hattında bilhassa - dakikasında Beykozlu Şahap orta -

Danişin gtizel oyunu neticesinde ilk ]ardan kaptığı topu fevkaJade bir 
golü Hilal ağlarına takıyor ve bu · gayretle silrerek önüne gelenleri te

ker teker atlattıktan sonra 20 met
reden çektiği kuvvetli bir şütle be
raberliği temin etti. Ve devre de bir 
dakika sonra bu netice ile bittiğin
den takımlar 3 - 3 berabere kaldı-

golden beş dakika sonra yine Da

niş güzel bir şütle ikinci golü de 

yapıyor. 

Ve biraz sonra da devre 2-0 
Süleymaniyenin lehine bitiyor. 

ikinci devre,: 

İkinci devrede HiUll takımı da

ha üstuıı bir oyun çıkarıyor, fakat 

Süleymaniye müdafaasının güzel o 

yunu sayesinde bir türlü gol çı

karamıyor. 

Hiliilliler otuzuncu dakikada bu 

hakimiyetlerinin semeresini yaptık 

ları bir golle gördüler ve biraz soıı 

ra d:ı m~ç 2-1 Süleymaniyenin ga

Jebesiy le !ıılti. 

!ar. 
~~ 

Puvan vaziyeti 
Beşiktaş 8 6 2 O 32: 11 
Galatasaray 8 6 1 1 25:10 
Fenerbahçe 8 5 2 1 21:5 
Vefa 8 5 2 1 17:12 
Beykoz 8 2 3 3 16:14 
Süleymanıye 8 2 1 :> 7· 14 
Topkapı 8 2 O 6 8·23 
Hilal 8 1 1 6 11: 23 
lstanbulspor 8 1 1 6 10:22 

22 
21 
20 
20 
15 
13 
12 
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~eşiktaş - İstanbul spor maçında latanbul apor kalecisinin 
güzel bir kurtarışı 

neticelenmesi puvan cetvelinde bir 
hayli değişiklik olmasına sebep o
lacak ve Galatasaraylılar başa ge
çeceklerdi. Aksi takdirde Beşik-ı 
taslıların şampiyonluk yolundaki 
ümitleri fazlalaşacaktı. 

Onun için herkes vaziyeti me 
rak ve endişeyle ta.kip ediyordıı. 

Nihayet her iki takım da sabay:.. 
şöyle çıktılar: 

Dcşikta.ş; 

\l. Ali- Hüsnü, Fazıl - Riht. 

Haf lsrant ul spor maçın
ı .aya tinin kaçırdığı bir fırsata 

Osman, Fu11t - Hayati, 
Nazım, Şeref, Eşref. 

lsta'lbulspor: 

Hakkı, 

Saim - Sabri, Faruk - Kazım, 

Seyfi, Tank, Bahri, Rıdvan, Orhan 
Kadir, lsmet. 

Birinci devrede oyun her iki ta
rafın karşılıklı hücumları içinde 
geçti. Ve biraz sonra siyah beyaz
lılar Hakkı vasıtasiyle ilk i'Olü. yap 
tı. 

Fakat bu golden sonra genç İs
tan bulsporlular yavıış yav114 can -
landılar ve Beşiktaş beklerinin ha
tasından istifade ederek sağ 'ç vası 
tasiyle beraberiiği temin ettiler. O
yun bu sekilde otuz sekizinci daki. 
kayıı kcdu devam etti ve yine ku· 
kıncı dakikada ikinci gollerini ya
parak ilk devreyi 2-1 galip olarak 
sahadan çıktılar. 

İkinci devre: 

İkinci deVJ·eye çıkıldığı zaman 
lstanlıul sporlular kazandıkları ga_ 
libiyeti ellerinden kaçırmamak için 
çok enerjik bir oyun çıkardılar. Be 
şiktaşlılar bu mağlubiyetten kurtul 
mak için çok çalıştılar ... Oyun bu 
şekilde onuncu dakikaya kadar 
devam eti. Ve Hakkı sağdan aldı
ğı bir pasla ikinci beraberlik sayı
sını yaptı. 

şiktaşlıların ağlarına taktı. Şimdi 

genç İstanbulspor forları Beşiktıuı 

müdafaasına nefes aldırmıyorlar, 

oyun son dakikaya kadar İstanbul
sporlular hakimiyeti altında cere

yan ediyor. Ve oyunun bitmesine 

on dakika kala; Hakkı penaltıdan 

üçüncüyü ve biraz sonra da dördün 

cü ve beşinci sayılan İstanbulspor 

ağlarına takıyor. Ve biraz sonra da 

oyun Beşiktaşın 5-3 galibiyetiyle 
bitiyor. 

Dilnkil maçta güzed oynıyan 

lstanbulspor, pargayı toplıyan da 

Beşiktaş oldu. 

H.N.ERTÜZ 
00 00 00 

BARUTGÜCÜ 
Sahasında mütead 1it 

maçlar yapıldı 
Dün Barutgücü sahasında birçok 

maçlar yapılmıştır. 

tık oyun Barutgücü genç takı -

mile Yıldızspor genç takımı kar • 

şılaştılar. Neticede her iki takım 2-2 

berabere kaldılar. 

Bundan sonra ayni takımların B 

!eri karşılaştılar. Bu maç ta 1-1 

berabere bitti. 

Günün son maçuu Barutgücü ile 

Yıldızsporun A takımları karştlaş

tılar. Bu maçı da Barutgücü hlu-
mı 2-0 kazandı. 

Üypeşt gelemiyor 
Yılbaşında birkaç maç yapmalı: 

üzere şehrimize geleceğini yazml§ 

olduğumuz Macaristanın Uypef* 
takımı Amerikaya gideceği i~İll 

memleketimize gelemiyeceğini bil· 

dirmi3tir. Bunun üzerine GaJata.;a. 

ray Krepost takımına müracaat 

etmiştir. Bu mUracat bir anl•şmo.

ya varırsa Macar takımı 31 klnu

nuevvelde ııehrimizde bulunarak 4 

maç yapacakbr. 

Beylerbeyi - Anadolu 
~açı 

Kadıköy ubasında dtin ikinci 

kümenin kuvetli takımlarından o

lan Anadolu - Beylerbeyi arasın

daki maç yapıldı. Oyun baştan so. 

nuna kadar Beylerbeyinin hakimi

yeti altında cereynn ederek 5-1 

Beylerbeyinin ü•tünliiğü ile netice 
lendi. 
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SUÇLU 
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r Filhakika eğer kendisile ra.ı;tlaş- ' 
masa idim, Pariste bile olduğur.u 

bilmiyecek ve onu öldüremiyecek
tlm. Bu bir tesadüf değil, fakat 
faraziyenin esasını teşkil eden bir 
vak'adır. Diğeri de, fabrikatöriln 

· yorgunluğudur. Bu da, otel salon
larından birinde mütebeddil edece
ğine odasına davate mecbur ediyor. 
Bu da benim için mesud bir hadiSf! 
dir ve cinayet fikrini çıkaran bu 

keyfiyettir. Kapıcı ile asansörcllnün 
beni tanımamaln kadar basit bir 
şey olamaz. Zira o otel gayet kala
balık bir mahaldir. 

Velevki beni daha dikkatle gör
mllş olsalardı, bu zabıtaya beni tut
turacak kadar ehemmiyetli mi id;? 

Ve nihayet cinayetin, kuvvetli bir 
hırs veya deWik haricinde, fevka · 
iade hadiseler içinde, tehlikenin 
ademi vücudünü zaruri kılan bir 
fiildir. Eğer bu şartlar tahakkuk 
etmeseydi fabrikatörü öldürmemiş 

olacaktım. 

Canım sıkılarak: 

- Fakat niye bu faraziyeyi ylirü
tl1rken daima ben diye söylüyorsu
nuz diye sözünü kestim. 

- Fakat böyle yapmasam hika
ye alakasını kaybedecek. 

Pol Deloveri, herhangi bir kimse
nin öld11rmesi keyfiyeti bizi cezbet
mez. Ve onu öldUrebilmem keyfiyeti 
başka birşeydir. Hem görüyorsu
nuz ki hiç bir nokta da düşük değil. 
Herşey müsait. 

- Bilakis, sizin bu anlattıkları
nızı keenlemyekün addettiren tek 
bir nokta var. O da fabrikatörü 
tanımadığınız ve sizin hakkınızdaki 
müsait fikirlerdir. 

••• 
GU!dü ve tabakasından bana bir 

ligara ikram ettikten sonra. 
- Beni artık son silahlarımı kul

lanmağa mecbur ediyorsunuz dedi. 

Fakat sizi, buradan, anlattıklarımın 
hepsinin birbirini tuttuğıına ikna 
etmeden, göndermiyeceğim. Bilakis 
fabrikatörU ıızun zamandaberi ve 
oldukça iyi tanıyordum. Fakat nP 
oluyorsunuz? 

Bir elile, çakmağının alevini bana 
uzatırken, bu son sözleri üzerine 
sigaram elimde kalmıştı. Elim tit
riyordu. tçimde garip bir sıkıntı 
ve endi§e vardı. Buna rağmen: 

- Bir şey yok, rica ederim de
vıı.m ediniz diyebildim. 

- Hııttii bazı meseleler dolayı
sile aramız bile açılmıııtı. Hattl bir 

defasında 600 bin franklık bir işin 
muvaff .kıyetsizliğe uğramasında 

ba~lıca amil olmuştu. Ne ise bu sizi 
fazla alakauar etmez. Yalnız kin
dar olduğumu ve Pol Deloverin bir 
çok hususlarda bana engel çıkara -
eak bir mevkide olduğur.u hatırı

nızdan çıkarmayınız. Bunlar bir 
adamın ölümünü arzu etmeğe kil.fi 
sebeblerdir. 

- Söyledikleriniz doğnı. Fabri
katörün ö!Umünü arzu ediyordunuz 
demek. 

- ŞUphesiz: Bu hildise kinimi 
söndürdü ve işlerimi mükemmelen 
düzeltti. Bunda şaşılacak şey nedir? 

- Şimdi farziycnizi bana bu ka
dar açık bir tarzda anlattıktan 

sonra sizi zabıtaya haber versem 
ne yaparsıruz? Ve ne düşUnün.;J
nüz? 

Bana ııoğuk bir nazar atfettikten 
sonra: 

- Ne mi dUşünürdüm diye e&
vab verdi. Sizın boş yere uğraşmak
tan zevk alan bir adam olduğunu
zu, zabıtaya gelince bu e~ki hika
yeyi tazelendirmeği bile istemez. 

Hatt.1 bunu yapsa bile, kendimi 
kurtarmak için size anlatacağım 
bir hikayeyi cıddiye aldığınızı söy

le111em kiifi gelirdi. Ve elinizde si
ze bildirdiğim vakalar<lan başka 

bir deliliniz de yoktur. 

Kendinızi gülünç bir mevkie koy
mak iMtiyoreunuz, derhal ko~up en 
yakın polis komiserliğine gidiniz. 
Maksadım size bu fabrikatörü öldü
rebileceğimi ve kendimi tutturma
dıktan sonra bİından kat"iyyen za -
rar göremiyeceğimi ve aleyhimde 
bir delil bulunamıyacağını isbat et
mek idi. Görüyorsunuz ya vaziyet 

çok b~sittir. Biraz daha içer misi
niz? 

Bunu söylerken karşımda duran 

arkadaşım tahammül edilemiyecek 
bir tarzda gülilyordu. Ayağa kalk
tım. 

- Ne o, niye okadar acele edi
yorsunuz daha size.... nin fevkalii
de bir parça.ı;ını dinlete111edim. dedi. 

HtKAYECt 

- --··-- -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
neualji, lanlı.lık Ye blitlla 

• - icabında ııınde ~ 

Cesedi Hk gören ·bir ameledir. 152 
Rü Uest komiserliğini telefonla ha
berdar etmiştir. Bu mahalle Nev • 
yorkun en sakin yerlerinden biri • 
dir.,, 

Den ile arkadaşının ar.aısında 

bir aüktlt oldu, nihayet Tornley: 
- Haydi yemek yiyelim diye

r&k maııa başına çökt!l. Ve devam 
•ttl: 

- Şimdi z.abıtaya müracaat 
edecek milin? 

- :Madem ki bu gece gidip ha· 
ber vermedim. Artık istemez. Ve 
hem Bil beni dinleyiniz. Bir k&
rar vermeden evvel Mi& Nansi hak 
kında tam maltlınat sahibi olma
lıyım. Hakkında bir şeyler öf
rendlniz mi T 

- Öğrendiğim şeylerin hepsi 
Mis Nansi'n1n lehinde. Babası, 
Rueel Ayalevod, hali hazırda hasta 
olarak bir unatoryomda yatan 
Nevyorklu bir aarraftır. Bu ııe
j)epten N ansl vıı kardeşi Rut ek· 
aeriya Freşvoter Kovda, teyzeleri 
Mrs Hovard Brenzler'ln yanında 
oturuyorlar. · 

atnlıı.rınnı derhal keser, 

kaşe alıaabilir. - • 

- Pu llfrs Brenzler Je kim? 
- İki koca.~ını da toprağa gö-

men kibar alemine mensup bir ih
tiyar kadııı, Midi Ye•t gibi öl
m~ bir fabrikatörOn karısı, çok 
zengi•ıdir. Hayatını bir köpeği i
le hizmetçileri arasında geçirylor. 

- Kendisini tanıyor musunuz? 

- Herke.s t.anır. Geçen sene 
gitmiş okluğum Güzel Sanatların 
kostümlil balosunda, çok .acayip 
bir kıyafette rastlam1.1tım. Üzerin. 
de hiç değilse bir milyon dolar 
kıymetinde muhtelif clna mücev
herler \•ardı. 

Den: 
- Ya, demek çok kırmetli 

mücevherleri var dedi. 
Hem de na,ıl : Meşhur mücev

herler. Fakat Nansiye gelince, 
bu genç kız Erneııt Robotom is
minde birisiyle niııanlı imi~. 

- Filhakika Stayton'un Er -
nest iı;minde birisinden bahgettiğl 
nl ~itmiştim. Bu adamı da ta.nı
yor musunuz? 

- Esasen tanıyorum. Çok 
sengin ve hürmet &dilen , takri· 

, TENISABAH 

gtftl•tm --~1.tJIAf*l 
Bilecikte Büyük Bir 1 

Umran Faaliyeti Var 
• 

Bilecik Her Gün Yeni Bir inşaatla 
Daha Modern Bir Şekil Alıyor 

' ,, 
-J 

~ileciği ıüsliyen yeni umran eaerlerinden : Park 

Biledk ( Hususi muhabirimiz •' 

den) - İsmine iliştirilen tasgir e
datına rağmen Bilecik yenl inşaat

la ve mazhar olduğu teriikkiyatla 
gilndengüne gilzelle.~erek modern 

bir şehir şeklini almıştır. Mahal

le aralarındaki sokaklara gelince

ye kadar biltün yollar geniş ve mun 

!arla, çiçeklerle sllslenerek ve çoır. 
şirin bir de havuz yapılarak mil· 
kemmel bir park haline getirilmiş
tir. Diğer taraftan park yanın
da evvelki sene inşasına başlanan 
Hdkevi binasıııın yılbaşı'!da ikmii
line çalışıldığı ve yılbaşında bu bi
nanın sinema salonuna sesli film 
getirilerek Bileciğin bu ihtiyacının 

tazam birer caddeye kabolduğu da temin ve tatmin olunacağı mcm
gibi Cumhuriyet meydanı da çam- nuniyette hnber alııımıştır. 

311 8ll ıııı 
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Halep şosesınde lzmir ve Mersin 
Soygunculuk l Baroları Seçimi 

Hlep • Arifin şosesinde oto· 
mobiller durdurulu:yormuş 

İskenderun, 10 - Geçen giln 
Halep - Arifii şosesi müselliih e:ı
hae tarafından kesilmi~tir. 

Şakiler geçen bir otomobilin ü
zerine kur~un atarak durdurmak 
i~ten1işler:-\e de; şoför son .süratle 

kaçarak kurtulmuştur. 
Ayni günde Halep - Azez ara

sıııda Nübtıill köyil civarında 10 
kişilik e~kiya çetesi yolu kesmiş ve 
bir otomobile nereye gittiğini sor
mu~tur. Ondan bir gün sonra, yine 
10 kişilik bir çete o havalide Berze 
köyünü l.ıaaarak bazı evlerin eşya
sıııı gazbetmiş o ha\'!llideıı 4 ki~iyl 
yaralamı:ıtır. 

lzmirde turistik yollar 
lzmri. (Hpsu~i) - Turistik yol 

lar projı:•i tasdikten gelmi.~tir. 
Vilayet nafıa mildilrlüğ!l bu yfJ 

lun in~Mı için derhal 2 aylık bir 
münakasa a~mıştır. 

Turistik yollar projesine göre; 
yoların ilk kısmı 1 milyon 200 bin 
liraya in4a olunacaktır. 

Bay Raufi Mauyas 
lzıııir, 11 (Hu•usi) - Deniz 

Bank <lenizyolları umunıl mildüril 
Bay Raufi Manyas şehrimi~de tet
kiklerini ikmal ederek dün htan
bula dönmliştilr. 

--Bütün Avukatlar yeni 
kanuna göre tescil 
olundu 

İzmir. (J]u.,1'1) - Şe-hrimizde. 

ki avukatların yeni avukatlık ka
nununa göre kayıt ve tP:;;ci11~ri i~i, 

ikmal olunmak Uzeredir. 

Şehrinıi~deki baro umumi heye 
ti 15 birincikanun perşembe günil 
toplanarıık yeni idare heyeti ve ba 
ro reisini intihap edecektir. 

Mersi ıde 
Mersin, 11 (Hususi) ·-Yeni a

vukatlık kanununa göre şehrimiz
deki bütün avukatların kayıt ve tes 
cilli ikmal olunmuştur. Yeni t,aro 
seçimi yapılmak üzere evvelki gün 
umuml heyet ağır ceza muhıı
kemesi suloııuııda içtima et
mi~tir. 

Nelicede ı·iyascte avukat !Tilal 
Kemal Ozan intihap olunmuştur. 

iki gümrük memuruna 
işten el çektirildi 
İzmir, (Husu~!) - Şehrimi,.de

ki ba~müdür Seyfi tarafından ya
pılan tefliş ilzerine 192!1 soııcsino 

ait bir şehr suii~timali meydana 
çıkarılmış \'e iki memura işten el 
çektirilmiştir. T~iıkikat dcvRm et-! 
mektedir. 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAHIN POL/S ROMANI • 
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ben kırk be~ ya.-ıında Va! Strelll 
bir banger. Mns~akbel bir maliye
ci. 

- Kırk be.ş yaşında mı! De
mek niı;>anlısı ile. bu adam ara
sında oldukça büyük bir yaş far
kı var. Genç kızın yirmi bir 
yaşından yukarı olmadığına ye
min edebilirim. 

- Eğer meı·ak ediyor8anız 

söyliyeyim: Tam yirmi üç yaşın • 
da. Ernest Robotam, Ayslevod a
ilesinin e.ski dostlımndan biri. 

Den dilşündil: 
- Acaba tesadüfen, Mis Nan

ei'nin sıkıntı! bir vaziyette bu -
Junduğunu falan işittiniz mi? 

- F.rnest için mi? zannetmem, 

kendisi hürmetten başka bir şey 
telkin etmiyen bir adamdır. Ne si
gara, ne de içki içer. Birçok hayır 
işleri cemiyetlerinde iizil.dır. Ve 
annesiyle beraber oturur. 

-Anlamadınız azizim. ·De
mek istediğim şu: Genç kızın pa
ra cihetinden bir sıkıntısı var mı? 
Mikede Rulet oynuyordu. Kumar 
oynıyan kadınların nasıl oldukla
rıııı siz de bilir•iniz. Acaba fa. 
izcilerin eline mi düşmüş? l\fose
lıi. ola lıilir ya, Rontz'un elinde, 
kendisine taallük eden bazı im
zalı kağıtl.ar olabilir. 

- Bunları pek bilemem. Yal· 
ııız bir zamanlar çok zengin olan 
babasının son buhrandan beri maii 
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CiE NÇ Ki?· 
·-~- 1-< A L a ı 

~,;, Nakleden: R. Gülseveiı No. : 15 

Tereddüt etti ve sonra: 
- Hayır gidemem, dedi. Eğer 

kendisinclen af dilersem çok mem
nun olacak tekrardan tekdirlerine 
hedef olacağım, odada kalmağı 

tercih ederim. 
Ayağa kalkarak: 
- Renim i~in yazık olacak, de

dim. 
İffet de: 
- Öyle 1 sizin için ne de yazık 

diye alay etli. Artık yazın görüşü
rüz. 

- Yazın mı görüşeceğiz? 

- Tabii, birazdan odaya çık-
mamı ve yemeği orada yememi 
aöyliyeceklcr. 

- Siz istiyorsunuz da ondan. 
Cevap vermedi. 
Bana uzattığı küçücük elini a

vuçlarımııı içinde lüzumundan faz 
la tuttum. Hayretle baktığını gö
rünce parmağındaki yüziikleri tet
kik eder gibi bir hal aldım.Parmak 
!arından birinde siyah iğne yerleri 
vardı. 

- Dün geceki işiniz mi par
mağınızı bu hal.e soktu? 

- Evet, fakat neden yalnız 
buna bakıyorsunuz? Diğerleri d,ı· 

ha güzel değil mi? İğneleı·iıı bat
tığı parmağını dudaklarıma değ

direrek: 
- Ilııyır, en fazla hoşuma gi

den budur, dedim. Ve belki ele 
onu ikna maksadiyle küçücük elini 
birkaç kere öptüm. 

Geriye çekilerek boğuk bir 
se,!e: 

- Deli mi olduğunuz!. diyt> ba
ğırdı: 

Bu c.•nada, geriye ~ckilirkPn 

ayağı iskemleye çarparak dilştil. 

Gürültü üzerine mürebbiye uyan
dı. 

- Ne o, daha hicldctiniz geç
medi mi diye seslendi. 

- Nasıl geç.,in ! Bugün ııeden;ıe 
herke.• beni kızdu·mağa ahdetmiş .. 
Beııin1le eglennıcğc ba~hyan ku?.İ· 

nime kadar haydi gelini.:de gicl~
lim. 

İffet, ınürehbiyenin kendiRini 
takip edip etmediğine bakmadan 
hızltl kııpıt!an fırladı. O derece 
sürallr gıtnıi~ti ki ayakta, bir ha
reket yapamamıştım. 

MI. Kot ~aşkın hali görPrek 
güldü. 

- İffet sizi çok şaşırtıyor de
ğil mi? dedi. 

- Biraz öyle ... 

- Fakat sevimli bir çocuktur. 
Çok ~~verim. Onu benim gilJi laııı

dığınız vakit siz de çok seveceksi
niz. 

İhtiyar kadının fazla dikkatini 
çekmemek için, talebe•i hakkın
da bir iki sitayişli kelimeden son
ra ben de kapıdan çıktım. 

Derin bir surett.e hcyccanlan
nııştım. Bu küçük yaramaz kızııı 

elini öpmcğe sevkeden hi.-;.qi bir 
türlü arılıyamıyordum. Bana ne ol
mu~tu? llcyecanımın sebebi ne 
idi? 

v.azıyetinin fazlaca sarsıldığı ve 
bir senedenberi duçar olduğu asa
l.ıi bir hastalı :C neticesinde bir sa
nntoryomda bulunduğu söyleni
yordu. 

- İflas mı elmiş?. 

- Rivayet ~dildiğine göce i!-
!As etmemiş. Borsada hala Cort
vays, Ayslevod ve Guld firması 
btiroları var. 

Den bu maliimatı küçük def
terine not ederken Torııley devam 
etti: 

-Mikede bilyük para ile oy
nanır. Eğer damıa hastalık halin· 
dP. muntazaman oynamıyorsa, va
ziyeti çok iyidir. Müstakbel !rn
cası gayet zengindir ve doğrudan 
doğruya varisi olmıyan teyzesi de 
gelirlerini nasıl sarfedeceğini bi
lemiyen bir kadındır. 

Den , koltuğunu geri itmi~. 
piposunu dllşilnce ile dolduruyor
du. 

Tornleyı 

- Yeni emirlPriniz nedir pat· 
roıı? diye alay etti. 

Den cevap verdi· 

Eve girerken, yüzil dilşüncell 
bir halde dolaşan Refik beyi gör
düm. 

Bana doğru gelarek: 
- İffet yine bir ı, yapb, de

di. 
- Piyano dersi meselesi mif 
- Siz de biliyor muydunuz 1 

Evet, artık tahammül edilmez bit 
vaziyet aldı. Hocası bir daha det· 
se gclmiyeceğini söyledi. 

-Belki de hocası kızmakta bit 
az acele etmiştir. Bütün kusurla· 
rın İffet üzerinde olduğuna pek 
kani değilim. 

- Ne olursa olsun, kızımı ce
zalandırmak lazım. Bu da beni il• 
züyor. Halbuki bugün denizde bit 
gezintl yapmak niyetindeyim. on· 
•uz yapamam ki .. İçini çekti v• 
kızını çok .•evdiğini ve ona kaı11 
bürük bir zaafı olduğunu görerek 
güldüm. 

Ev sahibim: 
- Güliiyorsunuz azizim, diye 

devam etti. Bilseniz bu çocuk her 
şeyden anlar. Küçük kotramın id.a• 
resini kızıma bırakıp onun bu be• 
yaz tekneyi nasıl idare ettiğini 
görmek başlıbaşına bir zevktir. 

- :Madem ki iş bu merkezd& 
cezalandırmayın. Bunu, gerek ken· 
dinizi ve gercbe kuzinimin yeJkeO 
ideresindeki maharetini görmek İS· 
tiyen misafirinizi memnun etmek 
için yapınız, ne çıkar. Herhalde ce
zaya çarpmak istediğiniz yaranıaı 
çocuk daha şimdiden yaptığı şeY • 
den nadim olmuştur muhakkak· 
Kızını müdafaa ettiğimden dolaY1 

memnun olan Refik bey bir milddat 
tereddüt ettikten sonr.a: 

-Hakınız var. Fakat ne de 
ol.<a kulaklarını adamakıllı bir 
çekmek lazım, dedi. 

VII 

Yemekten sonra. Refik beyiıı 
kotrasının bağlı bulunduğu tarafll 
dogru giderken İffet yanıma y.ak· 
ln•tı. 

. - Halid bey, doğrusu çok i.ırl 
iş yartınız. dedi . 

-·- Ne gibi bir iş? 
·- Lehimde babama şefaatte 

bulunmanızı sizden rica mı etı<eY' 
dim? N~ diye gidip de işime k•• 
n~tın1z? 

Şa:;iırrnışlln1. 

- Nr bi!eyin1 1 !\İZİ memnun e .. 
deceğimi umuyordum. Bu kadar 
fena bir hareket işlediğime dolr"' 
su mUtee•sif oldum. 

- Bugiln e\•de kalmak istedi· 
ğimi pekala keşfedebilirdiniz. 

- Kat'iyen , höyle bir arı~ 
yu nasıl tasa\·vur eder ve bulabı· 
lirdiın. Biliıkl• bu deniz gezinti· 
•İnin sizi çektiğini farkeder gibi ol· 
mu:-;;tum. 

- Ba.<ka bir vakit beııinı d• 
ho.~uma gitmez değil. Fakat buıd0 
öğleden sonra, odamda kalmak 
için bazı sebeplerim vardı. 

Hayretle kendisine baktım. s~· 
nun üzerine: 

(Devamı .. ar) 

- Şimdi otomobilinizle r,oııl 
İslanda gidip Mrs Brenzlcre, r,oıı ıl 
radan gelen sevimli dostunuzu tı.11' 
dim etmek işinize gelir mi? 

Tornlcy zoraki bir tebe.«iJnı 
ile : 

- Bu ihtiyar kadını pek az tY 

nıyorum. Fakat ne olursa oısu 0 

gidelim. 
-Fresvoter Kov'un ne tarafıııd• 

oturuyor? 

- Oturduğu köşkün ismi It~ 
sementtir. Azası olduğum Manb• 
tanik yat klübüne bitişiktir. Ne'!"' 
pacağımızı biliyor musunuz? 
klüpte yemek yeriz. Sonra da JtO' 

aenıente gideriz. 
- Mükemmel, yalnız, orıı.M• 

geceyi geçirecek bir otel bulabil6' 
cek miyim? 

- YAt klilb var. 
- Fakat ıı.zA değllim. 

- Size bir kart tedarik ed~ 
bifüim. Öyleyse valizi de aıııııı 
lazım. Kaniye sizin valizle b~ 
nimkinl hazırlamasını söyilY8 

yiml 
(Deva.nu var) 

1 

J 

n 
1 
y 
d 
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• a are yan osu 
YENi.SABAH Sayfa: 7 

eser İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı Yeni Neşriyat 

kıymetli bir 
Ziraat mütehassısı arkadaşımız llıı•m••••••••••••••••• .. •••••• .. 

Dünkü Çekilişte . Kazanan 
Numaraları Yazıyoruz : 

Şaraplarımız 
Hariç piyasalarda büyük 

rağbet görüyor 
İnhisarlar idaresinin yaptığı 

,araplard ahilde <ılduğu gibi hariç
te de b!ıyilk rağbet görmekğe baş
lanwıtır. Birçok Avrupa memleket 
leriııe ~evkiyat yapılmaktadır. Bu 
arada Mn olarak Almanyaya 32 
bin litre şarap fhraç olunmuştur. 

Lütfi Arifin Türkiye mahsullerinin 

tarihine aid güzel ve kıymetli bir 

eseri çıkmı~tır. Aı·kadıışıınız eserin

de ana yurdu Türkiye olan ürünleri 

miz hakkında tarihi ve ilmi ma!Ci
mat vermektedir. Memleketimizde 
bugüne kadar bu kadar orijinal bir 
eser neHrPdilmiş dPğildir, LQtfl 

Arifin eseri mühim bir boşluğu 

l - İdaremizin Paşabahç& FabrikaB1nda yaptırılacağı, 21-11-938 
tarihinde ihale edileceği ve bilahare eksiltmeden kaldırılacağı ilin e 
dilen betonarme döşemeleri& sair mtiteferı1k 4<1erin şartnameleri ta
dil edildiğinden yeniden kapalı zarf ueuliyle ek"'!liltmeye konulmuş

tur. 
26 ncı tertip tayyare piyangosu

nun 2 nci keşidesi dün Beyoğ
luada Asri Sinema salonunda 

yapılmıştır. Keşideye bugün de 

devam olunacaktır. 
Karilerimi-ı dün ikramiye ka

ıtanan numaraları aşağıda bu
lacaklardır. 

45000 
Lira kazanan numara 

3631 
Bu numaranın son iki raka· 

bit lle nihayet bulan bütün bi
letler (20) lira, yani 1/10 bilet

ltr (2) lira amorti kazanmışlardır. 

15000 
Lira kazanan numara 

21762 
Bu numaranın da son iki ra

kamı ile nihayet bulan bütün bi

letler (20) lira, yani 1/10 bilet

ler (2) lira amorti kazanmışlardır. 

10000 
Lira kazanan numara 

16445 
3000 

Lira kazananlar 

32995 
500 Lira kazana11lar 
2179 10164 4283 12710 31284 

82861 38539. 

200 Lira kazananlar 
9582 84782 18379 27656 38871 

18536 26868 3699 17756 20647 
'7407 14514. 

, 100 Lira kazananlar 
20526 39563 7936 67 48 30765 

11608 266 31682 25143 25380 
17371 16471 329 35477 37005 
82740 18455 28317 33060 89891 
9415 24324 25286 14287 33268 
220 

50 Lira kazana lar 
1S452 25514 32399 32932 28162 
16393 26265 27990 162 26044 

. 4201 10393 26265 26045 33970 
13143 86105 33881 19452 32339 
82932 28162 27990 29247 29518 
15789 12677 38865 39913 26311 
26438 38910 12509 28660 30702 
21814 18747 2138 29960 17287 
15744 81852 12896 89281 1392 
25209 32427 14298 1330 29380 
12974 36897 190 23175 35480 

762 80299 7130 32019 20125 
20012 18394 32321 14343 6558 
20514 5799 39111 19410 20425 
87314 25241 32195 29078 24924 
29795 36032 36032 36523 16114 
20230 2&320 29986 21513 11146 
87151 24718 10452 11674 16505 
15671 13999 32575 45 28821 
85173 6434 9496 17027 39080 

6686 2672 25536 9979 30143 
9357 28772 13726 23434 15682 

14694 5004 17368 10133 26476 
83316 30071 29255 31476 R~66 
2194 16810 8419 28861 18901 
7744 24444 aa573 ıi219 26371 

86525 7784 777 13231 24229 
89406 21070 14638 18153 10791 
12741 5383 25087 27748 3660 
17636 29404 3123 3851 34401 
84157 24355 22100 9705 2v6s 
~534 17232 31998 22899 21162 
. 993 2029 38344 34886 16633 
l &250 22414 32116 38339 14866 
4899 22822 21197 2611 3433 
7507 36689 84455 7635 27844 
7575 12374 26465 21799 7222 

949 81199 8541 9317 21188 
8~648 14449 21076 20423 1637 
~156 18530 20987 19708 88900 
~8l05 7165 33648 26497 81633 

187 24578 19921. 23772 

30 Lira Kazananlar 
lol7496 23743 225113609 3523! 

a56
628 33979 36517 38238 5066 
os 7431 21923 22923 6324 

II - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 kuruş ve mu
vakkat teminatı 1140,18 liradır. 

IIl - Ek8iltme 26-12-938 tarihine ra.,tlıyan pazartesi günü ı;aat 

15 te Kabataşta levazım ve mübayut şube,in<leki alım komi~yonun 
da yapılacaktır. 

639 20883 16616 19697 882 
16314 25643 6062 8557 23772 

4201 86911 32702 25524 21165 
14608 16870 8155 22574 16959 
85166 29340 7595 5842 13612 

262 1007 88745 84362 35800 
35366 26317 36450 8301 17597 

8479 3769 24188 6966 15358 
37213 26708 15589 5208 27414 

2344 27450 11155 25546 9618 
6643 346 20152 12621 18986 

12501 17316 34138 15810 83357 

Şaraplarımız Almanyada çok 
beğenilmiş ve yeniden 32500 litre 

Tlirk şarabı alınması için permi ve
rilmiştir. 

dolduracaktır. 

tavsiye ederiz. 

• •• 

Ooyucularımıu 

1 
1 

iV - Şartn:ıme, ke~f ve projeler 76 kuru~ bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü levazım ve lllübayaat şubeleriyle Anka
ra ve İzmir başmtldürlüklerinden .alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmekistiyenlerin diplomalı yüksek 

5403 35276 13977 26822 13424 
27508 4986 30782 36190 16288 
33353 19668 4685 32482 25407 
38340 18443 15345 9826 17055 
25368 28868 11303 20044 34465 
13451 8997 36170 11164 21094 
29186 35725 20008 34832 4272 
35122 12829 37923 39724 9122 
24989 23712 17403 26530 9722 

7283 12479 22693 22763 17938 
29o:ı 20286 144:11 427 2ıı997 

26933 29972 28723 28289 "8613 
22177 6940 20748 59HO 21628 
87742 fi277 fi199 2892 83623 
12674 24033 97!l7 17422 23!100 
32160 10307 12579 860 15798 

2421 64 71 10!!47 167!)0 ~560 

83420 17415 26125 27695 12109 
17883 ı o:ı66 370.'\4 26732 21:ı25 
26!163 17079 12067 186!)7 7834 
35732 1286 1056 288H2 11517 

2528 31178 25882 25558 31209 
39600 23703 30489 10287 17065 
89461 18776 28325 5756 16851 
37183 26008 2285 16114 38284 

Ruam mücadelesi 
lki senedenberi Trakyada de. 

vam eden Ruam mücadelesine bu 

sene de muvaffakıyetle ba~Janmış
tır. Jlayvaıılara ariz olan bu mulı 

lik lıa.•talığın sıiratle ve tamamen 

bertaraf edilmesi için eıı 8on fennı 
tcdlıirh•r alııınıaktadır. 

1 

8680 20774 19774 15444 10132 
30882 38616 14!l95 6156 14943 
26748 15763 33831 34268 30498 

5807 2654\i 8!180 :32111 36851 
5!148 a350 25717 24779 14669 

20979 4627 37778 19152 3732 
1;{567 3209 24658 9840 8329 
20400 2222;; 2547 2.1842 l 72a 
2Ia24 2!i761 !)246 10067 7629 
762!! ;{6171 2.rn34 13548 2616:3 

2!1612 2!1593 14681 16546 25298 
250:11 ;{54!;4 8004 17160 13656 
35056 442·1 4265 24102 17441 

4127 56Hl 16913 360:l9 18322 
10!10 36640 34571 16736 ll704 

20067 :)4152 37!153 26577 14774 
1 !l68 2402. 

"Dünkü ve bugünkü 
Çekoslovakya" 

Türk dootu ve aslen Yugoslıw 

yalı olub Prağda tahsilini ikmni 

etmi~ olan Eay D. J. TosPviçin 

(dlınkiı ve bugünkü Çekosyovak -

l·a) adlı yeni lıir e"eri çıkmıştlr. 

Bay Tosniç bu escrınde Çekoslo

vakıayı Romantik bir uslüpla Türk 
!ere t~aktadır. 

Eser Oni\'Cr8ite kütüphane!linde 

satılmaktadır. Okuyucularuıuı.a tav

siye e<!eriz. 

-·-
Tashih 

Ga:ı:etenıızin 11-12-38 tarihli 

nüsha~ıııın sun sayfa<ında sen·et 
sahiplerine olan iliıııın yedinci •ıı

tırındaki (Tufan oba dahi batmı

yacak) yazılııcak v~rde 8ehven yat 

mıyarak yıızıldığından ta•hıh olu
nur. 

-==---==-======-----:-:-== --
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan 

E,yanın cinai: 

Deve boynu fincan 
Kiitıiklü palaska 
Alllı üstlü demir karyola 
Arka çanta. ı 
Gaı,.,ınizli demir tel 
Süngülük 

Taıınlanan 

Miktarı: Tutarı: 

Lira Kr. 

6500 tane 2145 00 
6~0 " 32il0 00 
70 .. 1400 00 

385 .. 17a2 5() 

22500 kilo ;!600 00 
1000 tane 300 00 

Ayakkabı tamir malzeme ~i 7 kalem 756 30 

llk te'minat: Nev'i: 
Lira Kr. 

Ek&iltmenin 
Tarihi: günü 

161 00 açık ebiltme 27, 12, 'l:J8~alı 
214 00 " " " .. 
105 00 " " .. " 
ı :ıo 00 " 2s. 12, 9a8 Ç•ı.;.ımba 

270 00 .. " " .. 
023 00 pazarlık " .. " 
057 00 " " .. .. 

Saati: 

ıı 

14 
15 
10 
11 
14 
15 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen giin ve •aatleriııde nevilerine göre ek•iltnıelcri y:ıpılacaktır. 
2 - Evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 
3 -· lstl'klileriıı giiıı \'e >aatlerinde ilk temiııal makbuzları ve kanuni vı•<ikalariyle uirlıkle Galata 

Eski ldhnliit Gür,ırüğii bina<ındhi komi~yona gelmeleri. (9059) 

mühendis veya yüksek mimar olmalı; olmadıkları takdirde ayni e\-sa
fı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında 
bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt kağıdı ile te
min etmeleri ve bundan başka asgari 10.000 liralık bu a-ibi inşaat y.ap- . 
mış olılu klarına dair fenni evrak ve vesaikini ihale a-ününden 8 gün: 
evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlilğü İnşaat Şubesine ibraz ede. 
rek ayrıc.a bir fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

\'I - l\IühUrlil teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maddede· 
yazılı inşııat şubemizden alınacakehliyet vesikası ve yüzde 7,5 gil-• 
Yenme parası makbuzu veya bankateminat mektubunu, ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların ebiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda 
adı geçen alım komigyonu başkanlığına makbuz muk.abilind& veril-
mesi Hizımdır. (8928) 

.· * 
I - İdaremizin yavşan tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isa· 

le'i için ~artnamesi mucibine& satın alınacağı 19-10-938 tarihinde ihale 
Nlil~ccği ilan edilen ve eksiltmeden kaldırılan 25.009 metre inşaat 
iulüııde 60 M/ M kutrunda font ve li8tesinde müfredatı yazılı hususi 
ak"amıııa ait şartnamede tadilat yapıldığından yeniden kapalı zarf U•U 

liyle ~k<iltmeye konmuştur. 
II - Muhammen betieli sif Haydarpaşa 25.000 lira ve muvak

.kat teminatı 1875 liradır. 
III - Eksiltme 4-1-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü sa.at 111 

de Kalıataşta le\'azım ve mü)layaat şubesindeki alım komkyonun· 
da yapılacaktır. 

IV - ~uaddel şartnameler parasız olarak her gün inhisarlar u
mum müdürliiglı levazım ve milbayaat şubesiyle Ankara ve İzmir baş 
müdürlüğünd~n alınabilir. 

V - Ek"iltmeye iştirak etmek istiyen firmal:ırın fiats1z teklif ve 
kalaloklarıııı ıhale gününden 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
1ıiiidürliiğü tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
zamnıın ve<ika almaları lazımdır. Bu vesikayı haiz olmayanlar mil
nakn<aya iştirak edemezler. 

\'! - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı tuz fen şubesinden alınacak ek<i1lmeye iştirak ve~ika•ı ve yiizde 
7,5 güveıınıc parası makbuzu veya banka tenimat mektubunu ihtiva 
cdı.·cck olan kapalı zarflarının eksiltme günil en geç saat 14 te kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilin-
de verilmesi lazımdır. (8499) 

I - İdaremizin kutu fabrika<ında halen mevcut olanlarla birlikte 
mayıs 9:l9 gaye•ine kadar birikeceği tahmin edilen 20.000 kilo düz 
kapak tahta•ı açık arttırma usuliyle satılacaktır. 

II - :Muhammen bedeli beher kilosu 3.66 kuruş he.~abiyle 732 
lira ve %15 teminatı 110.80 liradır. • 

III - Arttırma 15 - XIl - 938 t.a-ibine rastlıyan perşembe giinil 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde müteşekkil aa. 
bş komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler Cibalide Kutu Fabrikasında a-örülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen KUn ve saatte " 7.5 
teminatlariyle bitlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
olunur (8664) ,,. 
Cinai Miktarı Muhammen B. %7.5 teminat Eksiltmenin 

Beheri Tutarı Lira K. Saati 
1.ira K. Lira K. 

Mühür kurşunn 1500 kilo 
.Araginal 400 litre 

-.&2 
1.50 

480.-
600.-

86.-
45.-

H.-
14.30 

. I :--: Nümunesi evsafında 1500 kilo mühfir kur,unu ile ,artname
sı mucıbınce 400 lılFe araginal açık eksiltme usuliyle sabn alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarıııda 
gösterilmiştir. 

• III - Ehiltme 14 - XII - 938 tarihine I'113tlıyan çartamba trünü 
hizalarında y~zılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat ,ubesinde 
ki .Alım komı~yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her &'ÜD ııözQ a-eçen şubeden a
lınabileceği gibi nümuneler de görillebilir. 

. V - lsteklil~rin eksiltme için tayin edilen ailn ve ~aatlerde ,.7.5 
güvenme paralarıyle bırlıkte yukarda adı geçen komisyona gelm ı .. 
· ı · 1 een 
ı an o unur. (8634) 

l
:zmımıı ... ıı:mı ..................... _.1111!11 ______ __ 

1 
Beyo~lu Vakıflar Direktörlüğü 1lanları 

Ada Parsel 

284 

Akarat 

31836 

825303 

Dosyası 

810308 

334 

Şahkulu mahallesinin kule dibinde 22 2~ • 1, 22 • 2 numaralı ve 

tahtında iki dükkanı olan .apartınanEvkaf K.nunun 44 Oncü maddesi 

r mucibince Evkaf namına tescil edilmiştir. Bu gayri menknlde tasarruf 

iddia edenlerin alelusul mahkemeye ve Evkafa mflracsatlan. (9037) 

• 
Beyoğlunda Kamer hatun mahal~esinin Keklik ııokaA'tnda 86 . 25 

sayılı ' oda 1 heJO ve 1 mutbaa-ı aavi klra1r ev Mayıs 939 sonuna ka

dar 10 lira arlıkla kiraya verilmek llzere 10 a-ün müddeti& açık art
tırmaya konulmuştur. 

Taliplerin 17, 12, 938 cumartesi günü saat 10 da Beyoğlu Vakıflar 

l\Iüdürlıiğü Akarat, mahlO.lit kaleminde bulunmaları. (8947). 
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Havalandırılmış 

P UD R A 

TENISABA.H 

Memlekette Ağ11DJn Tadıoı Bilen Herke• 

HACI BEKiR Müessesesinin müşterisidir. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

12 KANUNUEVVE.J.: J'34 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Kar aköy, kadıköy Dis Macunile Dişlerinizi Fırcalayın ız ... 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhamıııen lıedeli 2492 lira 10 kuru~ olan 70 adet muhtelif eb

atta me~e azmıını 16--12-1938 cuma glinti "aal 10.30 da Haydarpa 
~ııda gar lıiııa"1ndaki komisyon tarafından açık ek~iltme u•tıliyle aatın 

alıııacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ellıği vesaik ı·e 186 lira 

91 kurn~luk muvakkat teminatlarile birlikte ~k•iltme günü •aaliııe ka 
clar konıi,yoııa miiracaatları lazımdır. 

Bu i~e ait *artnıımeler Haydarpaşadıı gar bına•ıııdaki komiRyon 
tarafından para"1/. olarftk dağıtılmaktadır. (8687) 

Çünkü : 
Bir d&fa fırçalanmakta di~!cr te

mi~leıımiş olmaz. Ağız guddeleri -

ııin ve dahili uzuvların miiteıııacli· 
yen ııhııaıı ecııııb! maddeler, mik

roplar, ycn1ek, içki, sigara ,·,~~air, 

di~lere, diş etlerine bın bir ııııkroP 
u~ılar, i\rızataı- husule getirır. But1~ 
!ar birike birike ııihayet cJ,~ı:,rcıe 
çürüme, etlerde ıllihaplar 1Ja.7l:ır · 
Artık feliikeli önlemek ve clurdıır

mıık lazımdır. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak dişleriniz i 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

• 
.t'udra husu"unda yeni 

ve cazip bir fikir, en son 10.000 N Ü M UN EL 1 K 

Dişleriniz pırlanta g~bi parlar 
Dişleriniz çürümez, sağlam ka
lır, çirkin, sarmtırak lekeleri 
izale edı:r. di ·ılerin çür;imesine RADYO 1 

bır usul ile rapılaıı bu 
pudr& şimdiye kadar bı

nıdığımız pudralardan daha "nce ı 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
cildde mevcudiyet bile farkedil
mez, şayanı hayret bir ten te in 
eder. G!frıdiiz, rüzgar \'e yağ

murun boza"!ıyacağı bir tazelik 
verir, gece de en sıcak bir d•u>< 
salonunda bile kat'iyen tenf Pn 
nıütees.<ir olmaz. İmtiyazlı bir 
usul dairesinde krema köpilğü 

ile karıştırılmış olduğundan bu 
yeni Tokalon pudrası saatlerce 
sa.bit kalır ve cildin labii yağlı 
ifrazatını ma8'!etmesine ·mani o
hır, kurumaktan muhafaza ede
rek buruşuklukların te~ekkülU. 

nU meneder. Terkil>iııde Krema 
köpüğü bulunan bu nıe~hur To
kalon pudrasını tecrübe ediniz. 

( sebep olan mikropların tohum
larını imha ederek dişleri beyaz

B.,.kaç gün zarfıııda teninizde latır ve güzelleşt~ri~: .. .. .. 
hu•ule gelire~eği ~ayanı hayret' KOLiNOS'LA GU~UŞUNUZUN 
gtizelliğı görünüz. Karlınların PARLAKLIGl"' YUKTEL TiNiZ. 

Diş macunile muntazaamn fırçalayınız 

fi. acun leh 
ond ıİ dokuzu tenlerine uygun edilmit o 
olml\·an fena renkle bir pudra makta bir tü; 
kullanır ve yiizleri m ıkyajlı \'C ihtiyac ı nızı 

Büyük tübü 40, 
Kf çük t übü2:!,5t -

Or .. Besim Ruşen 
Ccrrabpaş• H as 'anesi Dahi-

liye Mütehassısı Çarşıkapı 

Tramvay Durak Abun Ap. 
ağır bir manzara kesbeder. Te- ı uzun müddet 
niıııze uygun renkteki pudrayı temin eder_. _ 

bulmanın yegine çaresi, yüzO- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nüzün bir tarafına bir renk ve 
dıgı•r tarafına başka renk pudra 
tecrübe el mektir. Bıı Mı retle en 1 

muvafık pudrayı intihap elmi~ 
olıırMtınuz. Şayet rengin intiha
bında tereddüt ediyorsıınız mil
e~ . .:;esen1ize müracaat ediniz. Tec
rübe için muhtelif renklerde ve 
parasız olarak nümuııelikler 

takdim edeceğiz. 

GALATA 
N~ 121 

ZENITH 
l•:u eslı:ı ve halihuzırda en 
mütckiıınil ve dünyanın 

her larııfında en fazla arıı-
111111 radyodur. Yalnız Bey
oğlund~ B A K E R Mağa

za larındıı aatılmaktad ır. 

• HEZAREN CADDESi 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500.000 Liradır 
ync a : 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

( 400,000 ve 100.000) Li ralı k iki a~t 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakbr. 
Biletler ( 2,5 ), ( 5) ve ( 10) liralı k tır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

YAPI iŞLERi ILANI 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Ank,ır><da lllahmııt paşa bedP"tanı re•

lorasyon işidir. Ke~ıf bedeli H 176lira 27 kuruştur. 

2 - Ek~ilme 22-12-938 perşembe günü •ant 16 da Nafıa vekaleti 

yapı işleri eksiltme komisyonu odaıııncla kapalı zarf u•uliyle yııpılacıık

tır. 

3 - Eksıltme şıırlnamc<i ve buna müteferrl evrak 112 kuru~ IJt•dcl 
mukabilinde yapı işleri U. MüdürlUğündcrı alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3:135 lira 73 kııruşluk 

nıu\'akkat teminat vermeleri ve nafıa vekaletinden alınmış ehliyet vesi
kası göstermeleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en 

aı Hekiz gün evvel lıir istida ile nafıa vekaletine mlirncaatlsrı ve istida -

larıııa bu gibi abiıLı.ı tamir etmiş ve bu tam rıı.tı iyi bir suretle başardı -
ğıııa dair Maarif Vekaleti antikiteler ve nhızeler d;rektorlüğünden alın 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- m~ v~'<a ilııtirmcleri ve ideklin.n bizzntyCksck mühendis veya mimar 

SiGARADAN KURTULMAK ÇARESi Hakki Katran Pastilleri, bem 
Sigaradan vazgeçirir hem 
öks · nikleri kökünden keser. 

olınaRJ muK nzidir. 

5 - Is ekliler teklif ııwktııı-1.\rırı il'ale gün l olan 22-l'.!-938 perşem 

be günü saat 15 e kadar eksiltme konıısronu reisliğine r»kbuz l'l' ·kalıi

liııde te~lim edeceklerdir. Postada ohn g cikmeler kr.bul edilmez. 

(880·1) ( 4760) GÜMRÜKLERDE iŞLER! OLA' 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, İthalat Gümrllğil 

karıısıorla Muradiye Han. 
Telefon : 35, 95 

........... lliıııiıiıııııiıııill .. mil 

-
Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hastalıklar mütcbassısı 
DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardı.n maada her gün 3 
den aonra hastalarını kabul 

eder. 
Adres: Babıali Cağa loğlu yo
kuşu ki>febaşı 48 Nunı&ra. 

•••.. Dr. Hafız Cemal ·•••• : . 
Lo~manhekim • ••-- • Dr. Ihsan S;ımiı:::ı'.:'=;::;;ı rıı::::ı:ııı:c==:=:=~===ı=ıı:ı.1 

Dahiliye Mütehassısı 1 s TA F ILO KOK AŞ'SJ 
Divanyolu 104 lstafilokoklttrdan nı3tev~:lid (er-

li! uayene saatleri pazar hariç ı.:rnlik, kan çıhanı, koltuk altı çi-
her ı:ıııı 2,5 - 6 salı, perşembe h .. ,, nrrııcıkl ""hüti'ın tilıl ha,a-
\'e cumartesi sabahları 9 - 12 lıkıarına karşı pek tesirli tıir aşıdır 

fukaraya T. 22398 Divanyolu No. 113 - . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Li:1~revi ve. cı l .. l ast:ılık. :ı rı 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra ll e}oğlu Ağacami 
kar~!'ında :-<o. 33 TPlefon 413~8 
, 

I 

111 
v Y" Nil.,. ..,.,.,..,.,,~ 'VV"·" "' y ""~j 

TİYATROLAR 
~ ... VVVYY', y.,,.. YVVV'·ol'V" . .. ...... < 

Tepe başı dr am kısmı 

12-12-938 l'azarle>; gUııii 

a k:;'amı saat 20,30 da 
Dama çıkmış bir güzel 

Turan Tiyatrosu 
ganalkur Nıı~il. Cemal Sahi. 

lıirlc.7iği 

LOKMAN ZAng 
Vodvil 3 Perde 
~t ezaya var.vctesi 
Okıı;·111·:ı Semiha 

1.ornlar J 00 her )«'r 21) 

!'aradı 10 Kunı~. 
:-====--

istiklal Takvimi 
8enclerdc11Ut·ri o~nlan lle.\' 

ınathaası tarafından ne~rrtlıteıı 

V(' hiiyük bir raitbete mazhar ola" 
" l&t ik lil takvimi'' nin fl39 ~H.~tıf':·d
ne ait olan· nii•hası muhtelif renk· 

1 li bir kapak i~iııde ve \'akitleri l(iio
tpı·eıı cedvcli muhtevi olduğu hal
de ııı·fis bir 'lirette t:ıheclilmi"tir. 
]{itapçı 'P kırta:--iye nıagazala.rın· 

da l~ kuru'<ı "atılmakt:ıclır. Okıı · 

yuc·ıılarııı11za tav:-\iye ederiz. 

Şükrü Ertan 
Cağa loğlu Nuruosmaniye cad. No. 
5 Dr. Osn1a n Şerafe-ttin apartmanı 

latanbut aaliye dördüncü hukuk 
m ahkemeainde n : 

11 ,i.<ııü Tokay tnrafıııdan )le· 

lahat vı· Fatma ve bek~i '.\fıı .tı1fJ 
ve btanlıııl tapu müıliirfyeti aleyhi 

ne açılan tapu kaydının t:ı,hıhi çe 

lıunlann ellerinıleki tapu Henetıeri· 
ııin ihlali hakkındaki davanın rn<I 

hahmesi neticesinde: Bu baptalcl 

davuı\ın reddine 29-6-938 L•n"ih;nd• 

karar verildiğine dair ıııahkerııt

nıizden çıkan 18-7-~:!8 tarih '~ 
rno nolu ililnıın lıir öureti dava t• 

dilenlerdeıı ·Fatmaya lelıliğ edil • 

mek üzere evvelce oturdugu Ye~I· 
köyde Yapur iskelesi l\Ialako sarı 
asma sokağında Hikrıetin 3.1 No ıu 
eve gönderilmiş ıse de Fatl:'.'al11r, 

mezkur evden çıktığını \'e şi.-ıdi o· 
turduğıı yeri belli olrad•ğı c he I~ 
istek \'C~lıilo bir ay mtidJet e 0' 

nen te Jliğı tem p kılın" ı• ve nıcı· 
kür i' m suı·et yle bu hükmün ıe~ı

yizeıı tc'k ki taleb ne dair dav•cı 
IIi\ ııüıı vermiş olduğu temyiz ıır 
Zühn i ureti mal-keme divanhane• 
sine yapıştırılmış olmakla keyfiyet 

gazete ile de ilin olunur. 
~~~~~~~~~~~--_..., 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoi ı; 
N . ..d.. .. M "t çETI 
efrıyat mu uru : acı 

Ba11ldığ ı yer: Matbaai Ebii~~i>'" 
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