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MÜSTEMLEKE 
KAVGASI 

Y-..,.. HliM,.U. c.ı.w y ALÇIN 

Yerli Mallar· 
Haffası 

Dün Başvekilimizin 
mühim bir nutku ile 

açıldı 

GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 

Milli Şefin Seyahati 
Cumhurreisimiz Karabük

1 

deki Yeni Tesisatımızı dün 
Tetkik Buyurdular 

M. Stoyadinoviç parlak, 
kahir bir muvaff akiyct 

kazandılar 

' 

.......................................... 
HER SABAH 

Türk Gemiciliği 
Cumhurreisiıniz Amasra H> Bar

tında t.etkikler yaptıklan \e bu çev
re halkının isteklerini ,.e derdleri
ni dinledikleri sırada Bartında ger
nıl inşaatı işinin dörtte bir nisbe
tinde azalm19 olmaaı keyfiyetiyle 
yakından alakadar oldular ve bu İf 
hakkında alakalı zatlardan geni, i
zahat aldılar. 
Milli Şefin kendıne haa olan oezİf 

1 le, memleket için bayati &ayılacak 
f meseleler üzerinde israrla ıhırma

sı ,.e bir kere yaraya parmağını 
bastıktan &onra onun tedınisi işi
ni sonuna kadar ,.e sebatla takip 
etmeai kendilerinin na11l çalıttıkla· 
rını bilenler için JK'k tabii bir §eY· 
dir. 

Bizim burada me\·zııulıahs et- , 

Silihlarımızı Kendimiz 
Yapacaiız 

Ankara ııı (Husuel) - Geç&n ı 

sen& tatbikma ba.,lanınıt olan Mll- 1 
it Mlldafw.a programının birçok 
mtthlm Joııınlanna ait esaslı tesirı
lor bu aene içinde kurulacaktır. 

Ordumuzda bulunan hafif silAh 1 
lardan tipleri eskimif veya daha 
ileri vasıflan çıkmış olanlar bu tip 1 Ir ·ıı t ' in b. k · · 
lerle değiştirilmektedir. Bu mesai, .u~ mı e ın .uyü ıt~mat. 
bu seııe iç.inde nihayetlenmit ola- reyını alan bat ve kıl Stoyadınovıç 
ca.ktır. Belgrat, 12 (A.A.) - Kat! ne. 

ticeler, 'imdi merkezi intihap ko
mitP~i tarafından tasnif edilmek-

ValiDiin 
Manisa dan 
Döndü 

• 
ır 

iki memleket arasındaki yeni 
ticaret muahedesinin esaslarJ 

_,..,.. .... ~ ...... 
Bükre~, 12 (A.A.) - l\Iali 

mahfellerd& zannedildiğiııe güre, 
son Alman - Roma ticaret itilafı 
mucilıince Runıanyaya yapılacak 

ithalıi t ııı t ah.ribeıı yarı~ı Almanya. 
daıı g ı · kc~k ve Rumanya ihracatı 
nın cı; ;,.ı ı~ üçlln, petrol istihsal atı 
nın düı .tc lıirl de dahil olmak üze
re, Almaııyaya gidecektir. 

Almanya 200 bin ton mısır al
mağı kabul etmiştir. Bu memleket 
Rumanyaya manifatura eşya•ı vo 

makine göıırlPrecekwr. 

Diğer cihetten öırrendiı.ri ı~ ı.rii
re hilkOmet Alman rRdyoları ııı '" 

matbuatının demir muhafızlar h.ı-
reketine karşı alınan tedlıirh•r 

dolayı•iyle yaptıkları hücumları g<> 
çende protesto etmL,tir. Bu ll' ı

cumlar dolayısiyle son dakikaya 
kadKr, 40 gttn sllrmo, olan tlcart 
müzakerel&r inkitna u~ramak teli 
like.•ine mRruz kalmıştır. 

Herkesi Alakadar Ede-
cek Yeni Tefrikamız 

Kara Ahmet Pehlivan 
························································-····················· : \ 
i Nasıl diJnya şampiyonu olmuştu i 
~ .. . ................................................................................ 

Barbaros Hayrett<n'n Betiktqtaki tllrbesi Yazısı 3 ilııcüde 

mek iatediğimiz nokta memle
kette ya\·a.~ ya\·aı; inhitata yüz tu
tan san'atlar arasında tekne yapı
cılığı gibi Türkün cidden yüzilnü 
ağırtan bir san'atın yeniden inhl
~fı l~ln icabeden tedbirlerin alına
cağı lınanındım doğan memnuniyet 
ve sevin~tir, 

A. c. 

Avrupada «TÜRK GiBi KUVVETLi » darbı 
meselini yerleştirmiş olanlardan birisi de Kara Ahmet 
Pehlivandır. Bundan 38 sene evvel (1~00) yılında bütün 
rakiplerini yenerek cihan pehlivanlığını knzanmış olan 

bu babayiğit Türk pehlivanının muvaffakiyetli güreşle· 
rini bütün heyecanile sütunlarımızda takip edeceksiniz. 

-
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Sayfa.: ::ıı YENISABAH 1, KANUNUEVVEL 1938 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 12 

Yeni Takas Bii~ 
rosu Çalışmağa 
Başladı 

· Talat Paşanın Şeha- 1 deti Haber· Gelince 
Taka• tetkik heyeti görülen lü

zum üzerine Türk ofis teşkilatının 
kıymetli birkaç elemaniyle kuvvet 
lendirilerek bir takviye bürofü te
sis edilmi,tir. Bu bfiroda işten an_ 
lnr iki memurla bir daktilo ve bir 
de mürakip olarak dört kişiden te
şekkiıl etmiştir. Enver Paşa Moskovada beyninden ; 

vurulmuşa Dönmüştü 
Dünden itibaren faaliyete ba~

lıyan büro takas işlerini katiyen ge 
çiktirmt>mekte ve günü gününe 
yupnıaktadır. Bu suretle birkaç 
zamandanb<'ri takns tüccarlarının 
haklı surette Rikıiyellerine . ebep 

Şarka, evvelce Rus hudutları 

~inde bulunan memleketlere ve 
Asyadaki diğer milletlere ehemmi
yet vPrmıyorlardı. Esasen bıı mil
letlerin tam:ımen hflrriyetini kalıu 1 
ettiklerini de kararlaştırmışlardı. 

Enver paşa bu vaziyetten, isti
fade ederek şarka ehemmiyet \'er-1 
mek \'e orta A•yadaki müslüman 
memleketlere yardımda buluııa- 1 
rak Türki)'eye dönmek emeline 
dü~müıtü. 

Fakat bunu tatbik etmek biraz 
zordu. Filvaki Sovret riie•a ı 

müslüman memleketlerle a liı kadar 
olmak i~.tenıiyorlar<a da bir taraf
tan dıt Kafka•yayı elde bulundur-' 
mak pren,ibini takip ediyorlardı. 

Bu maksatla birçok politika tema•
larına da girişmişlerdi. 

Çünkü Knfka>yada muhtefü 
dillerin ve milletlerin bulundu{'u 
bir halita vardı. İşte Kafka•yada 
muhtelif şekillerde faaliyette 
bulunurken lfl21 yılının ilk aylan 
gelmişti. 

Sovyet rüesa.ı bugünlerde orta 
A<ya memleketleriyle ve cenubi 
Asyadaki devletlerle de temas ede
rek bu hudutların tersin etmek 
fatediler. Bu politikaya yeni bir 
hız verdiler. Ve 26 şubatta )[osko
vada lrıınl !arla bir d')stluk muka
velesi imzaladılar. 28 Şubatta da 
Efganistanla dosll.ık n•·ıkavrles;•ıi 
tamamladılar 

Hatta bu mukavelen n yedinci 
ve seıcızinci maddelerinde -ark mil
letlerinin hürrıyeti ve bu arada da 
Buhara ile H!ve~in isfk:ırn de 
tasd k edilmiş oluy-0rdu. \'e Sov
yetler bu istiklalin muhafaza.mı 
ilzerlerine alıyorlardı.Bu mukavele 
ile Sovyet Rusya tamamen ~ark 

1 milletlerinin i•tiklalini kabul etmiş 
demekti. Aradan çok geçmeden, 
4 Martta Sovyet rüesası ile Buhara 
arasında bir mukavele imzalan -
dı. Yine çok geçmeden Hive ile 

Enver paııa bu havadisi oku
yunca beyninden vurulmu~a don-

dü. O en aziz dostu, parti arkada- olan takas işl~rinirı gecikme:<inirı 
şı, uzun zaman beraber ayni mak- önüne geı·ilmiş olacaktır. 
satla çalıştığı fikir arkadaş ı vurul- vvvv·Vv.V..-V-.-v-.N-..,,.,.,~~.,,..,...,..,.vvvvv 

muş ve öldüriilmüştU. 
· KÜL TÜR iŞLERi Enver paşa bu habere inanmak ı 

i temlrnrdu. Fakat hakikat mey-

dand; idi. Ajans telgrafları büt!in Muafiyet imtihanı bugün 
tafailiitiyle bu ölüm haberini bil- yapılacak 
diıiyorlardı. Enver paşanın buna F. 

1 
ld - .. · 

. ~.,·ve t'P yazm~ o ugumuz unı-ç 0 k canı sıkıldı. Bır haftadan . b d:
11 

kt b" · 
. ver~ıte ya ancı ı er me e ının fazla otelden bıle dı~arı çıkmadı. r· . .h 

1 
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. . . mua ıyet ımlı an arının soz u erı Ajans haberlerını gPlırtıyor onları .. 
4 1 

kt 
d buguıı ""''t 1 te yapı :ıca ır. okuyor u 

· Fakir talebelere yardım 
Çok nıükedderdı. Rıı ke<lerıni Oııivt•r"ilede fakir talebelere 

arttıran en lııiyük sebı•p bir ya- yardım ıçın hamiyet sahibi zatlara 
bancı kurşuniyle yabancı yurdda müra<aal e<lilmi~tir. Müsmir ne
valaııdaıı uzak bir ~ekilıle ölüm ticeler beklenen bu i~ten sonra fıı-
idi. aliyııt sahasına geçilecektir. 

Keıufoi böyle öldürülnıesini ı Eir konferans 
kat'iyen islemiyordu. J!<'le bir yı<- Bugiin Oniver~ite konferans sa-
bancı kurşııniyle iilme<ini kat'iyt•ııı Jonunıla pro. Dr. J. Hir~cht "su 
arzu etmiyordu. ı hakkı~da., ki dördlincii kıınferan-

Do.,tunun zı;·aı kerılli•ine iki sını verecektir. 
acı lıirden \'ermi~ti. Evvela bir vvvv""""""""rv-."""""",,..,..""'""'vv-.
do,tu kaybflmişti. Sonra da ak
lına gclmıyen bir hiııli~e olmtı~. ar
kadaşı yahancı memlekette ya -
Iı.ıncı kurşununa kurban olarak 
bu foni dünyaya gözüniı kapamış
tı. 

· DENİZLERDE 
" ' 

Denizbank İzmir 
müdürü 

lznıir Deniz Bank şubesi müdü
Eıwer paşa, suikasdı yapa~ a- rıi l!a~mel şehrimize gelmi~tir. ;ı.ıu 

dam hakkındaki mnameleyi adım ma ıcyh Deniz nan·< mııhafiliylc le 
adım takip elti. Fakat ne olaeak- ma• etmek üzere birkaç gün ~ehri 
tı? Talat pa~a gibi bir dostu kay- mizcle kaldıktan sonra lzmirn dö
bo1dnktan ~onra onun intifı;:an11nı nerektir. 
nihayet bir adamla al nacaktı. Ülev sefere blşlıyor 

Enver paşa dünyarla böyle çok Deniz Bank"m Almaııyada yap 
zalmıaııe hareketler olduğunu bil- tır<lığı (.\Jev ,·apurunun tecrulıe se
miyor drii:ildi. Lfıkin şu dakikada 1 ferleri dün yapılmı~tır. Hu tecrübe 
buna karşı koyacak hiç bir kuvve-' h•r muvaffakıyetle neticelenmiş ol 
le nılilik değildi. duğundan Ülev birkaç güne kadar 

E>asen birçok inkilaplarda bü- Haydarpaşa _ Kadıköy hattında 
yük hadi~elerin vukua geldiğini seferlere başlıyacaklır. 
de görmüyor muydu ? İşte l\f M- 1 ~vvvvvv"""""""'"""""",,..,..""'"""""""' 
kovada meşhur Kremlin sarayı. Kı • 
zıl meydan .. Meşhur I{atederal... . POLİSTE _·. 

(Devamı var) 

4le ayni mukavele imzalandı. Ru -================:= 
faaliyet devam ederken yeni Tür-j-: R A D ·y O 
kiye il& Efganistan arasında da bir 

Poker Oynamışlar 
Taksimde İstiklal caddesinde 

52 numarada Hocahatun kahvesin 
de !sador ve arkadaşı Mıgırdıç, 
Nişan, Kemal isimlerindeki ~ııhıs
ların poker oynadıkları ikinci ~ube 
memurları tarafından görülerek 
yakalanmışlardır, 

dogtluJc mukavelesi imzalanmıştı. 
Enver paşa bu mukaveleler olur

ken kendisine btıyük bir iftihar 
hissesi çıkarmak i•tiyordu. Bil -
hassa Orta Asyadaki Buhara ve 
H i v e gibi memleketlere istlk
IAI verilmesini çok yerinde bulu
yor ve Sovyet rüesası ile bu nokta
da konuşurken anlattığı fikirlerL 
nln tatbik sahasına geçmesinden 
memnun olduğunu her vesile ile 
lzlıar ediyordu. 

Bugünlerde Orta Asya ile di. 
ğer memleketlerdeki ;\lüslümanlar 
arasında da bir birlik yapılmasına 1 
çalışılıyordu. Hattii Berlinde 
( Livai İslamiye ) namında hir de 
gazete inti.,ara başlamıştı. Bu ga
zetede mOslümanlar arasındaki 
birliğin fikri mOdafa ediliyor ve 
Rusyadaki ittifaklardan da bah
sediliyordu. 

Enver paşa Ru,yada bulunur -
ken Müslümanlar arasındaki birlik 
fikrinin tahakkuku için de çalışmış 
tı. Esasen Ruslar da buna taraftar
lardı. Başka memleketlerin idaresi 
altında yaşıyan bazı is!Jlm mem
leketlerindeki halkın hürriyete 
Jcavuşına•ını istiyorlar ve bu mak
ııatla çalı.ştıklanm söylüyorlardı. 
Hayre !le Buhara mnkaveleleri de 
bunların canlı misali idi. 

* Bugünlerde idi. Moskovada 
nihayet Enver paşanın kulağına 
Jcadar gelen bir haber çalkandı. 
Ertesi gün bu ha her ;~.,s havadis
lerlyle resmen lı · ı ı 

- 15 Martta l'alıit paş:ı Ber
Jfnde bir Ermeni tarafından öldü
J11lmllştOr. 

SAL! 13, 12, 938: 

12.30 Müzik (karışık proğram 
_ plak), 13.10 Saat ayarı ve haber
ler, 13.20.14 Müzik (Opera selek
syonları). 

18.00 Müzik ( Operet ) 18.30 
Konuşma ( tayyareci konuşuyor ) 
18.45 Müzik (saz eserleri ve oyun 
havaları), 19.15 Saat ayan ve ha
berler. 19.25 Müzik (ince saz fas
lı) 20.00 Müzik (Riyaseticumhur 
bandosu - Şef: İhsan Künçer). 

1 - Ruvayyal Hüssar - İngiliz 
marşı - (J.Avelanas). 

2 - Kotiyon - vals_ (P. Lakom) 
3 - Minyon - uvertür - (A. To

mas). 
4 - Patetik sonat - 1 Parti, II 

· adajyo, III Parti. 
4 - Macar rapsodisi - No. 14 

in Fmoll - (Franz List). 
20.45 Temsil _ bir dram - Han 

ve onun oğlu. Yazan: l\Iahim 
Gorki, 21.00 Saat ayarı ve Arapça 
söylev, 21.10 l\lüzLk (küçük or-
kestra). -

1 - Tankred - uvertür - (Ros
llini). 

2 - Di Perlenfişer - (Oskar 
Fetras). 

8 - Arlökenin milyonları - No. 
1 (Drigo). 

4 - Aus dem Norlande 5 Fre
derikeen). 

5 - Sen pasyone (Becce)'. 
6 - Eva (Franz Lehar). 
22.1 O Konuşma (Türkiyo pos

tası), 22.25 Müzik (bir operanın 
tamamı - takdim eden: Cemal Re
'it), 23.45.24 Son haberler ve ya
nnki program. 

Hırsız yakalandı 
Kasımpaşada Çiviciler sokağın

da Malımudun odasına giren sabı
kalı hırsızlardan Vanlı Osman bir 
şey almağa muvaffak olamadan 
kaçmış ve biraz sonra Camiikebir 
:\Iescit sokağında 20 numaralı ev
de otuı·an sandalcı Ahmedin bir ta 
kım elbisesini çalmış \•e biraz son
ra da cürmü me.,hut halinde yaka
lanmıştır. Osman e~yalarla birlik 
te mahkemeye verilmiştir. 

Sar~ sı varmış 
Eyüp Yenimahalle arabacı so

kak 15 numarada oturan ve Eyüp 
Bahariye kontrplii.k fabrikasında 
çalışan Mehmet Karagümrilk cad
desinden geçmekte iken üzerine 
fenalık gelip yere düşmüşt!lr. 

Yapılan muayenesinde sar'a iL 
Jeti olduğu anlaşılmış ve Jıastaha
neye kaldınlmıştır. 

Raşit döğmüfmÜ ? 
Şelızade caddesinde 227 numa

ralı kahvenin üzerinde oturan J\Ju_ 
hittin oğlu Şükrü ayni kahvede 
müşteri sıfatiyle oturan Raşit tara
fından dlivUldüğünü şikıiyet etmiş 
ve suçlu yakalanmıştır. 

Babalar her doğan çocuğa bir 
kumbara ve ber kumbaraya her 
gün biraz para Çünkü: Kumba
ra en emin sigorta. 

Ulusal ekonomi ve 
arttırma kurumu 

01,uyucularımız 
Diyor ki ı -Bir şehirde Mnek nasıl 

çoğalır ? 
Bir senedenberi tstanbul Bele

diyesi kar~ısında bulunan apart_ 
manlardan birinde oturuyorum. A
partmanın tam arkasında, yani 
bahçesi önünde kocaman bir çöp 
sandığı konulmuştur. Bundan mü
tevellit zararları sıra~iyle anlata
cağım: 

ı - Yaz ve kış sinek tüfaııın
dan odalar içinde oturmak imkan
sızlığı, 

2 - Sineklerin bir yerden dı

ğer bir yere uçarken taşıdıkları 
nihayeL,iz mikropların maddi ve 
mane\'i zararları, 

:ı - Modern bır ~ehirde bulu 
nan yerıı apartmanların arka sınıla

ki çöpleri saga sola dökiilmuş ve 
etrafını kedılerin, köpeklerin çe
virdiği kocaman çöp sundıJl'ınııı 
arzettiğ'i çirkin manzara, 

4 - 12 clairesı bulunan bır A
partmanın, bahçesinde oynıyan se
kiz, on çocuğun aldığı mikrobik 
ha,talıklar. 

12000 ııüftıslıı bir mahalleyi 
bu dt·rtten kurtarmak için (Yeni 
Sahalı) ın tavıı«utunu dilerim. 

Piyerloti caddesi No. 26 da 
NURİ ÇAKIR 

YENi SABAH - Büyük bir ma
hallenin derdi demek olan ve Be
lediyenin tam ınaııasiyle gözü ö
nünde duran hu sinek ve pislik 
meıılrnının bir an evvel yok ed le
ceğiııe şıiphe etmeyiz. 

Dört Gizli Evde 1 

Bazı Kadınlar 
Yakalandı 

Deniz bank 
Muhtelif Kurslar 
Açıyor 

Deniz bank idaresi gemiler için 
müteha<n?o işçi kamarot ve meter 
doteller yetiştirmek üzere kurslar 
açmağa kar.:n· vermiştir. Bunun 
için Avrupadan sureti mah~usada 
mütehassıs celbcdilmey suretiylar 
mütı•ha~ı$ muallimler celbedil
mek suretiyle nazari ve ameli kura 
!ar kurulacaktır. Bu kurslara kay 
dedilebilmek için asgari ilk mek -
tep mezunu ve yahut tercihan orta 
mektep mezunu olmak icap etmek 
tedir. Bu kurslara talip olanların 
müra~atleri perşembe gününden 
itibaren bir ny müddetle deniz 
bank kamarot sen·isince kabul edi 
lecektir. 

Dövizlerin vasati 
fiatları 

Oriıinal fatura ve menşe şeha
detnamelerinde yazılı ecnebi para 
!arı, Türk parasına çevri!Hnde 
kfınıın ... ani ayı i<;eri inde cari oln -
cak bo!"adan kote olan ve kotc ol 
mıyan dövizlerin ,-a~ati fiyatları 

gümrüklı're bildirilmi~tir. 

Msıırda humai ku'ayı hastalığı 
bitti 

Mısırda bir mllllddtenberi de
vam elnıt•kte olan !Iumai Kulayi 
h:1"ta lığı Könd ürü im tiş olduğundan 
;\[ısırdan çıkarak hııyrnn ve mad
delerin yurda <okulma,ına mah
zur ulnıaılıgı bildirilmiştir. 

İstanbul gümrük kimyagerliği 
Açık bulunan lstanbul gli~r_ük 

Jer basmUdürlüh:ii kimyakerlıgıne 
emniyet umum müdürlüğü lıl~ora
tuyar şPfi Hikmet Uluefe tayın e
dilmiştir. ;\lumaileyh yakında şeh. 
rimize gelerek vaıifesine ba~lıya-

( Hadise ve Adese ) 
Alınan bu şirketler ne 

olacak? 
Bir arkadaşla dedikodu yapar• 

ken bu bapta _ Biraz kı~kırtmaca • 
benim fikrimi ~ormuştu. 

Ben - onun bu dıılavereaiııi an· 
lamaıruş görünerek - kend;siııe uf· 
dim ki: "Şuurlu bir hilkılmete ml· 
!il' bulunduğumuzdan bu bapta bir 
proje hazırlanmış olduğunda~ 
şilphe etmem. Şayanı şükrandır ~1 

Esareti iktisadiyenin lliasını W 
de" mamlıyan bu arzı hareketler 

vam edip iidiyor . ., dedim ve kel' 
tim. 

Aziz kariim ! Üst tarafını ~ş· 
na sakladım: Gidenlere "güle• 
güle 1., gideceklere; "darısı baŞIJll' 
za !., ve her ikisine: "rahatsız oid~· 

dt' nuz amma kusura bakmayın!., , 
dikten sonra bizimkilere d5ııercli· 
- Bunları toplamak, yiirütmek 1ı~· 
su undaki bilgileri saUlhiyettar 0.' 

dı• !anlara bırakmakla beraber -
!eğimi söylüyorum ki: 

Btınlar ister şahsiyeti Jıiikml~e· 
yi haiz bir tesise bağlan;;ın ve ~I 

dl. ter • er, ieç - belediyeye mal e 
Rin ... Şirket :ı:amanıııdaki muaıııe-

aa• le ve mesai tarzlarının ve hele • 
yenin deüismeHi, herhalde hıılkın 

cı • ı . 
müstcfid olması ve ınO•tahdeırı ~ 
rin yüzünü gtıldürecek eHki de 

1 aratmıyacak muameleye tabi tut~ 
masını bekliyornz. -~· 

(1) Bu kabil şirketlerin dO. 
·ıgı• tükleri sermaye ile basit bı -~ 

!erini katıştırarak vücude getfrd•, 
leri mUessesat kanalile halk! '• 
binnetice memleketi isti8mar etııı'\ 
bulunmalarından bunların idaııı 11 
me\·cudiyetine hiç bir memleketÇ 
tahammUI edemez. n 

Binaberin: Kuvvetini ha]ktıı 
1 

alan - tabiri mah•u•lyle - halk\! 
bir hUkOmetin bu tarzı icraatı tııbI 

• 8C" olmasından bu yılksek himmet• 
1'1mlımz. ıc· 

(2) Alındıktan sonra, melll ğl 
ketin te'rniniyle ik•ifa edece . ~ . 
istifade, birkaç ecnebi mütehaş ~ 

Zabıta fuhuşla ~iddı•tle rııüra - ~c::_a~k~tı~r:,_· """"""~""'~vvvvvvvvvv 
dele etmektedir. Dün Beyoğlunda 

sısın gitmesiyle o nevbeti ala~~~ 
Türk mlilehas;n~ının gel~C:''~. 
bitmiyor. Gerçi, çok şayanı ıftıh ır· 
dır ki dUn bir Avrupalının (ev 
diğ'i t~lefonu, elektriği, suyu .. ~~: 
gün yurdumun öz çocuğu çevı~. 
yor. Ren bunun, hlisnUniyete Jl1 8 , 

run .aksak hareketlerini "aile ~:ı, 

diirt gizlı randevu t1 vi mcJ <lana çı-
karılını~tır. 

Bu evler Anadolu sokııi[ıııda 
17 numarada oturan Sullanıı, Tak 
~ımde, Macar cndıleHiııde, 6!! nuıııa 
rada Vasiliki ve yine ayni semtte 

Plak satanların şikayeti 
- . . erııı musu" telakkı eder, sevıne s 

Şehrinıizd~ gramofon ve p!'1k 
üzerine toııtan iş yapan tüccarlar
dan bazılar• bilha"a son günler-arabacı sokağında 1 !> nun1arada k ı 
de tirarcl kanunlarına ay ırı o a-l\1eliıhalin e\i ile Beyoğlunda, Nur ı 

susanm. Fakat, dünün_mü.~t~aıe~~; 
ci eliyle yapılmış tarıfesı~ı. faıır' 
bulan ben, hala onun tadilını ı rak gramofon pliıklarıııı istiycn e -

Ziya sokağında Makrine i•imlerin_ re perakende fiyatla satılmakta ol miyorum. r• 
d k · k dınla ın ler·dı'ı· Meseıa· •• Telefon bedelini ııe. e ı a r ev ı · duğuııdan perakende üzerine iş ya · 1ıuıı• 

Zabıta burada bir arama yap- pan tüccarların haklı surette şiki\- veçhi peşin ödüyorum, bu ve ~il 
mış ve 12 kadın ve genç kız yakala yetine yol açmı~lar<lır. mümasil fedakarlıklara muk~ fi 
mıştır. Bu toptancılar bilhassa Anado- münhal numara bulamıyorUlll• ~-

Evleri işleten Makrina, Mela - lu<lan gelen mü~terilere toplan fi- lektrik kilovatından layıkiy]e t~~n 
hat, Vasiliki, Sultana, Atina derhal yatından bile daha aşağıya pera - zılata mazhar olamıyorum; S~>4~. 
mahkemeye verilmişlerdir. kende mal satmış oldukları anlaşıl metre mikabını ayni fiyattan ' 

Kadınlar da muayeneye sevko- mış olduğundan alakadar tüccar_ - yorum 1· . cı~' 
1 <l !ar Vazı·yetı' yüksek makamlara bır Bilirim ki: Telefon ihtıyı •İ• !unmuş ar ır. karşılamak için yeni bir santral " 

vıı,ilikinin evinde 14 ya•ında raporla bildirmeğe karar vermiş- . . ucud' 
v d' nası yapılıyor, yem tesısat v bir de kız bulunmuştur. !er ır. f T 

Viı:e kaldırılan 
memleketler 

Sıhhat ve içtimai :Muavenet ve
killiğinin 8 birinci kanun 1938 ta -
rih ve hıfzıssıhha 28012-801 sayı
lı emirnameleriııe tevfikan: 

Sıhhat patentelerine yapılan 
konsolosluk vizelerinin kaldırılma 
sı hakkındaki itiliifnameye mllteka 
biliyet şartiyle hükOmetimiz de il-

Veaikaları alına• taçirler iC ırı_ ı~?r. . ... . et ıB' 
lktısat vekaleti ihracat tacirle- Bılırı~ kı: Elektrı~ın şır~ 1,1,ıı 

· d E s m· oğlu ve Ban- manındakı dalaverelı k:ı ·ıı·'' rın en rşeves e ız d "" . . b'l' k'. S 1 r ı "' 
d d ı[ b.b Hah Hamarat mü- e,.ışıyor, ı ıyorum ı. ıı a .. -ot• ırma a a ı u . .. .. .. b 

1 
. d • · tır•Y 

l · · 'h cat nizamnamele sı ı;urumuş oru aıı eırış rıJI e•sese erının ı ra . 
1 

. k 
1 1 

t ı:ıunlll 
. h k ti rinden dolayı ınce erı a ın aş ırıyor.. ·ın' rıne aygırı arc e e . . ld - ı cııır 

ihracat ruhsatnamelerini geri al - h~~sı para ıle o ugunu, o a 
mağa karar vermiştir. bılıyorum. ~Jll' 

Fakat, dünkü şikayet mevıu rJı• Pi fasa hareketleri tJ 
Son iki glln zarfında muhtelif da olan daha bir şeyler ı~a ~Sel 

yorum ve mesela terkostan şık yerlerden htanbul piyasasına H 
vagon buğday ve 14 vaion da ıırpa ederken: "/,,_ 

Yangında su vermedi, acıı~ .~· gelmiş hepsi satılmıştır. t ıı • tihak evlemis oldug" undan şimdilik "'ıncı ile ortak mı· memleke ı •' 
' · Buğday fiyatları eski fiyatını • ' , .. 

Avusturalya, Büyük Britanya, Da- muhafaza etmektedir. Arpalar da yunu bu kadar bahalıya satııı:eP' 
nim.arka, Estonya, Fransa, Yuna- sattıg"ı malın terazi parasını •• 

4-5 para kadar bir yllkselme görül • bil• nistan, Letonya, Litvanya, Norveç, den almağa, depozit istem ege 
mektedir. Susam üzerine de mu-Yeni Zeliinda, Felemenk, İsveç, kı yoktur diy·ordum .. 

1 

ameleler son günlerde hararetlen- · · r~v· 
Birleşik cenubi_ Afrik_a.. _So•yalist miştir. Buna sebep mürudatın faz Bugün yine hayretle dıY.0 JB' 
S t C h ti tt h d Y ki: Ayni suyu ayni fiyata niç.ıP •• ovye um urıye erı ı ı a ı, u lalaşmış olmasıdır. ce • 
goslavya devletleri bayraklarını ta ı tıyorlar? Hiç değilse: Harı ıe • 
şıyan gemilerden limanlarımıza , ' kan sermaye faizinin tutarı o v:ıı 
gelenlerin sıhhat patentelerinde, / T A K V İ M rinden - küçük olsun - bir teıı;jll'~· 
bu baptaki (3541) numaralı kanu- ""'"" ............ ""'.,.,.,., olamaz mı? Ati için olsun. 

13 İlk Kanun 1938 SALI nıın yürülüğü girdiği 22 T. sani 
1D38 ten itibaren, konsolosluk vize 
si aranılmıyacağı alakadarlara teb 
!iğ edilmiştir. -·-
Havzadaki tarihi cami 

Edirne asfalt yolu üzer r 1 e en 
mühim bir nahiye olan ( uuvza) 
d:ıki Sokullu Şehit Mehmet paşaya 

Hicri: 21 Şevval 1357 
Rumi : 30 Son teşrin 1354 

Kasım : 36 

Dotu aaati : 7,15 

ait cami esaslı şekilde tamir edil- Ôjtle 12,0 _ lı.tndi : 14,28 
mekte olduğundan bu kere 1stan_ 
bul vakıflar baş mimarı Vasfi Eğe- Akşam: •• - Y.ıuı: 18,20 

İmıak : 5,30 li Havzaya giderek tamiratı tetkiki _.[ 

etmiştir. '-ı•---------•.,. 

za... ıııt"' 
"Daha üç sene dişinizi eıkt 

diye bir tebşir yapılamaz mı? •I • 
tıe."" ( 3) J.[aledilen - bazı m 11;• 

ıeler müstesna olmak üzere • f,~· 
IA müstahdemlerine ve hattA 111~· 
nimeti müşterilerine çok fen• 
amele yapıyor. tıf11' 

İşte bundıın sonra ki yaı:ıl• .eııı 
da ben bunları "meşhur,. •~'· ııı• 
altına alarak "görülebilir" b11~0iııl 
le getireceğim. Ve böylece . Jı0~6 
halk babası, adAlet prensiplı de&" 
metimin dikkat nazarını celbe 
ğim. 

L MUnir ACJ.P. 
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MÜSTEMLEKE 
KAVGAS I 

Beşik taşta Barbaros Erzincan Yolunda 

İtalya F ransadan 
Fedakarlık İstiyor! 

Meydanı Açılıyor İnşallah gelecek sene de 
Erzuruma gideceğiz 

Roma, 12 (A.A.) - Dün Tu
nus mesele~i hakkında hiç bir nil
tııa~ yapılmamı~tır. 

Gazetaler, Fransadan fedakar
lıklarda bulunmasını !!it.emekte de 
ı·aın etmektedir. :Maamafih ltal
Yanın ne istemekte olduğunu tasrih 
etınemektedirler. 

Corriere Della Sera, İtalyaııın ı 
eınelleri ile B. Chamberlainin ya-

Londra, 12 (A.A.) - Stefanl 
ajansından: 

Tunus me.ıeleai hakkında mil
talealar yürUten Dally Herald ga
zete~inln diplomasi muharriri, Ber 
!in kongresinde Fransızlara Tunu
su zaptetmelerini tavsiye eden za
tın İngiliz başvekili Lord Salisbury 
olduğunu ve maksadının buna mu
kabil Kıbrıs adasının İngilizler ta-
rafından işgaline Fran.qanın muva
fakatini istihsal etmekten ibaret 
bulunduğunu hatırlatmaktadır. A-
mele fırkasının organı, Tunus me
selesinin mevcut ve hullcdilmesi -
nin Iiızım olduğunu yazmaktadır. 

Daily Expre"'de Lord Bea -

(Batlarafı 1 inci aayfada) 
Ortadaki müstemleke kavgası bir Beşiktaş iskelesi civarındaki 
hayırperverlik saikası mıdır? Barbaros tUrbesinln etrafının açıla 

İngilizler Almanların mllstem - rak bUyUk atrllralin şerefiyle mil
Ieke elde etnıeğe !iyik bir kavim tenaslp bir meydan yapılacağını 
olmadı.klarını isbat için ırkçılık evvelce yazmı.ştık. 
iddialarını ileriye sürüyorlar. Bu İstanbul imar pr~jelerlnl hazır 
noktadaki itirafları objektif ba- lıyan profesör mimar Prost bu 
kımdan hakikaten kuvvetlidir. Irk_ meydan için bir etUt hazırla-
çıhk •amlmi bir kanaat, halis bir mıştır. 
iman te.•kil edebilmek için diğer Bu etilte göre mimar Koca Si
Irkların' da hakkını tanımak icap nanın kıymetli eserlerinden (Kap
eder. Yoba dünyaya hakimiyet tan Sinan pa.şa camii) karşısı denL 
iddia,ıııa kalkmak için bir silah ze kadar tamamen açılacak ve bU
telakki edilmek tabiidir. Zaten yük bir meydan vUcude getirile • 
"teuton" tarın ü"tunlllğünil iddia cektir. Bu meydanın deniz ceph&
edenler billün insanlara şimal ka- sinde ve iskelenin karşı tarafında 
vimlerinin hakim ve şef olmalarını bir deniz müzesi binası yapılacak 
da i<terler. ve meydanın m(ina.•ip yerlerine 

besi binalarından birini de bu mey 
dana yaptırmak istemektedir. Yal 
nız haiıl meydanın açılma vaziyeti 
ve istimltık meseleleri halledileme 
diğinden bu lnşaat durmaktadır. 

Yeni v.ali ve belediye reisimi -

zin şehrin imarı ~!eriyle yakinen 
ve fazla olarak çal~tığını bildiği
mizden amiral Barbaros meydanı
nın da bir an evvel açlırıp bize 
şehrin ve bUyilk denizcinin şere

fiyle mUtenaslp bir köşe kazandı
racağını kuvvetle Unıit etmekteyiz. 

Büyük amiral Barbaros meyda 
ııı e<aelı etüt edilip ve derhal ilk iş 
olara k istimlikler yapılarak mey
dan temizlendikten sonra yeni ve 
zarif devlet binaları ve deniz mü-
ze"iyle şehrin gerek denizden ve 
gerek kar,.dan gUzelliği bir kat da 
ha artacaktır. J 

Erzincan (Husust surette giden 
tahrir müdürümüzden)- Dünya
nın yaratıldığı günden beri bakir 
kalmış sarp dağlan delerek, der'.n 
yarlardan ve uçurumlardan bir kuş 
hafifliği ve çevikliği ile atlıyarak 
Erzincana doğru ilerliyoruz. Bütün 
bu geçtiğimiz yerlerin daha çok 
değil, bir sene evvel insan eli değ
memiş çıplak toprak olduğunu ta
savvur ettikçe, her dönemeçde bi
tecek gibi görünürken birden bire 
ileriye doğru uzanan çelik kolların 
nekadar büyük enerji, nekadar bil· 
yük himmetle bu vatan toprakları· 
na döşendiğini anlıyoruz. kında J:.omaya yapacağı ziyaret a

ra~ında bir mukarenet görmekte -
dlr. Bu gazete, yapılacak müza -

kereler neticesinde, İtalyanın Ak
deniz ve Süveyş kanalı üzerindeki 

iddialarının muhik olduğunun ka

buı ve teslim edileceğini ümit et-[ 
tnektedir. 

verbrs, bu me,elenin muharebesiz 
halledilecP.ğini yazmaktadır. 

Yerli Mallar Haftası 

Almnnyaıl:ı Yahudilrre karşı devlet daireleri konacaktır. Be"ik
tutulan meslek bu noktada İngiliz- ta~ kaymakamlıifı ve belediye da
lerin eline lıüyuk bir silah veri- iresi ile mal mildürlügü ve maliye 
yor. Alman ka\'mının hakimiye- şubesi bu meydana yapılacaktır. 

• tine baska ıı·klar, Afrikalı zenciler Maliye vekaleti İstanbulun muhte- bir heykelinin dikilme•i de isten -
nasıl tevdi olunabilir ki sami ırka lif rerlerine yaptırdığı maliye şu- mektedir mensup olan kım•elere neler yap- _ _____________ ...,,;. _____________ _ 

Bu etüt sıra•ında Barbaroeun 

Bu çelik kolların döşenişi bura· 
larda bir efsane, bir epizod gibi 
anlatılıyor Köylü yurddnşlarımın 
çocuklarına ve nesilden nesle anla· 
tacakları büyük savaş maı<allarllilll 
arasına, muhakkak ki bu dağları 
deliş efsaneleri de katılacaktır. ili· 
tiyar babalar, haminneler uzun kış 
gecelerinde, ocak başlarında parlak, 
zeki gözlü torunlarına: 

\ık huzurunda ~öz söylemek kadar
1 

gU~ bir şey tasavvur olunamaz. Bir 
çok gü~ide hatiplerimiz. birçok de
jterli şairlerimiz, hi•lerine revaç 
vermek için soz aldıkları zaman, 
bu muazzam kuurdin karşıMında, 
mutlak bir surette, aciz duymuk
lardır. Bu, arkada~larımızın kud
.retsizliı{indeıı, liy a kat.<izliği nden 
deifil, bu muazzam \"Urlığın herkes 
kıırşısındakı harikulade tecellisin
deııdir. Bendenız de Atatürk hak-
kında, hısi•yatınıı ıfadc etmek 
için, bu mutlak aciz içeri<indeyim. 
Yalııız kendileriM kar~ı, gene bir 
toplantıda hisi~·ııtımı ifade ederken 
demi~tim ki: 

"Alatürkü •ernıek, her Türk 

tıklarını i~te gorüyurıız, diyorlar. 
Ru tarzdaki itıraz ve muhake

melerin i.abrli, bitarafların gö
zünden kaçamaz. Ancak bu bita-J 
raflar işin Almanlardan ba$ka 
diğeı· mü,te\·li kıı,•vetl<•re ait ~fha j 
tarı lrnlunduj{unu ela hatırlamak

tan k •ndileriııi mencdemezler. 
Çünkü ('onııo faciasını uııutma;:(a 1 

imkan ,·oktur. Belçika kralı Le'o - ı 
1>0ld'a şah<i hır mulk olarak ıhsan 
dilen ('oıııtnıla zen<·ilere yapılan 

zulüm neden sonra, bin zorlukla, i 
cihan etkarıuınumiyesinin nlalü -
mu oldu \'e her tarafta bir nefret ve 
istikrah dalgası yükseldi. 

(Battarafı 1 inci aayfamızda) 1 
ta içinde gerek halk evlerinde ıt<'-[ 
tekse radyoda ekonomi ve •ılusul 
biriktirme. mevzuu üzerinde konfe
ranslar verilecektir. Haftayı Baş
\'ekilimiıı: Celi\! Bıırar dün akşam 
Saat beşte v-.rdigi bir konferansla 
açınıştır. BugUnd<''l itibaren Milli 

1 
?.ı:iidafaa Vekili Kazım Özalp, Ha
riciye Vekili $arııçoğlu Şükrü, Su 
llıer bank umum müdiirü Nurullah 
Suıner, Ziraat Vekili Fııik Kurtoğ
lu ve diğer zevat tarafından hafta 
içinde sövlevler verilecektir. Ulu
ijaı ekon~nıi arttırma kurumu dıı 
ltaikevlerinde azalarına konfe
ranslar verecektir. Mekteplerde 
de öğretmenler hafta içeri<inde ta
lebelerine ekonomi fikrini aşı!ıyan vatanperveri için milli bir ibadet -
der•ler verecek avrıca bilttin okul- tir .. , 
!arda yemi~ sofr;ları kurularak (1 tişar saatimize k'ld'lr nu • 
VerJi meı·valar<lan mlite•ekkil zL kıın devamını aj ır.9 vermemiş 
~·afetler 

0

verilecl'ktir. · 1 oid..,ğundan muh erem ok uyu-

lngiliz mütefekkirlerinden nıeş 
hur Bl•rtraııd Rıı'Sell İngiltere için 
18~6 ~t-nt.·~in<ll• ba:jlıyan müsterrı. 

leke.•ilık ı.leHc•inden bahsederken 1 
a~rırı ~onlarına kadar iıntidad edPn 
bu dene e•nasında biı· imparator
luk kurmak emelinin İngilizleri
çin bir ihtira• mertebesine çıktı

ğını, Uu Jlıtira~ın .. ba~an cxni:/iı
ne çok kere gufünç \'e daın1a miis

tekre lı .. ~ek ı lll'r ııldıgını ' öylliyor. Şehrin ana caddelerinde hafta cu\,rımız bunu yarınki nüsh1-
dotayısiyle ekonomi umde ve veci- ~z~bulac ·lc' ardır. ). __ _ 
~elerini tn~ıyaıı afi~ler a•ılnıı~tır. 
araş gaıin<>larında yerli yemiş 

lliaru~. 12 (A.A) - Dünden iti 
haren bütün kuhve, gazinolarda 
\re Ve kahve \"erine verli vem is kul 1 • . , . 
anıimıya ba.1Ianmıştır. Ekonomi 
haftası içinde bu :;emi~lerin kulla 
nıtına~ına devam edilecektir. 

Başvekilirr.i~i ~ Nutku 
Ar.kara, 12 (A.A.) - Başvekil 

Celal Bayar bugün ~aat 17 de 
lı.atkevinde söylediği btr nutukla 
dokuzuncu verli malları ,.e arttır
llıa haftasın; açmıştır. 

Bu münasebetle halkevinde ra 
~ılaıı toplantıda dahilive vekili ve 
l>arti genel sek.ı·eteri R~fik Sayılanı 
ıte Vekiller, mebuslar, denir rüe
aası ile vekiıletler ileri gelenleri, 
re~Jj ve ecnebi matbuat mümessil
lıerı ve kalabalık bir halk kütlesi 
azır bulunmaktavdı. 1 

1 
Mera•ime istiklal mıırşile baş-

1anınış ve hunu takiben kı.irsiye ge 
,
0.n Başvekil Celal Bayar sık sık 

ltUrekli alkışlarla kar*ılanan ııut-ı 
Unu söylemiştir. 

Nutkun nıetııi a'iadadır: 
Sayın vatandaşlarım, 

lı Cihan krizi dünyayı sarıp bizim 
~dutlarımıza girdiği zaman, ya

nı 1929 sonlarında, tediye müva
~;neınizi korumak !~in bazı iktıza
d ı tedbirler almak mecburiyetini 
t Uyınu~uk. Bu tedbirli!rinıizin 
batbikında, Büyük milletimize reh 
;.r Ve mürşit olmak vazifesini de, 

11 
11Ii iktısat ve tasarruf cemiyetine 

t erıııiştik. O günden beri, milli ik-ı 
n~,at ve tasarruf cemiyetimiz, ö
'~ltıli vazifesini ifada hepimizin 
~ kranına U.yik surette dirayet gös 

rıniştir. 

tır lli!ahare ulusal ekonomi ve art 
ııı·llıa kurumu unvanını olan bu ee. 
ş '~etin yUk.sek himayesi de, ebedi 
luetıın;z Atatürkiln Uzerlerinde bu
~ nuYordu. Milli iradenin kayna
dullan ebedi Şefimizin, her işte. ol 
ce ~ gibi, millt iktısat ve tasarruf 
cıı~'Yetinde de rehberlikleri mev
lıt tu. BuırUn kendilerinin ziyaı 
tocranı içindeki ilk celsemiz! açı-

ruz. 

b,1;'ı.tatUrkil anmak, AtatUrlı:ten 
tlya setınek hepimiz için ruhi bir ih 

Çtır. Fakat, bu muazzam var-

Yugoslav yada 
seçim bitti 

İııgilizlt>r Aln1aııhtrın eline hag_ 
-= ı ka kk\'İn1h•riıı rnukudderatı lt"\'cİi 

cdılenıi.l'ece!ıini 'oylüyorlar. Bu 
._<;1.IPriııe ıHttıı ,vorıız. liür dü~(iıı~ 

ı .. ı r .. ı üks~k lııg-ilrzll'riıı de kendi-
lt>rıniıı rtıü~!t•nılt>kt1 ~iya!·Hı.tleriııi 

tııkbih edı.H>rlar. Onlara da i-
t Baı tar,..fı 1 inci ıayf11da) 

tedir. Ru netireler. Stoyadinoviç 
liste•inııı kazanmış olduğu muvat- naıııyoruz. l\l ıi,tenılokl' •ahibi •a
fakı)·etin ehemmiyetini göstermek_ ir Anupa milletlerinin ııeler yap
tedir. Bu muvaffakıyet, dokuz .._ tıklar1111 İ'< cihan biliyor. Rütün 
yaletten yedi•inde pek parlak ,.e bunlardan nıııııtıki bir netice çıkar 
miinııka.a götürmez şekilde kati ol mak lıizını ;,e A\·rupunırı emııerra-

t li,t devletlerinden hi~ lıirine ııeri mu~ ur. 
)1atchek'ın nüfuz ve te~irinin 1 ka.virnlerirı idarf':.ı.ini t:ınuıiyet etme

muhatızların tazl'ikile kendisini mek icııp eder. Fakat derhal ilave 
gö,iermı~ olduğu Sava ve sahil eya edelim ki siraset sahasında böyle 
Jetlerinde de htikümet liste<i, bir 1 maııtıga h'~ kıymet verilmez. 
çok Arrondismaııda galabe çalma !_ "'' ·"- r,ı..'.ı YALCIN 
ğa ve birçok azalıkt.ar kazanmağıı 
muvaffak olmu~tur. 

Siyasi mahfelde 11 birinci ka
nun ıttiııünliıı ü~ senedenberi Sto
yadino\"İ~ hükümeti tarafından ta-\ 
kip edilmekte olan siya•et lehinde 
parlak bir tezahür teşkil etmiş ol
duğu lıariz bir memnuniyetle be -
yan ve hükumetin memleketin kal

Milli Şefin 
Seyahati 

(Ba,tarafı 1 inc i sayfamızda) 

Reisicumhur İ•met İnönü bugün 

saat 8 de Karabükü teşrif etmişler 
ve insaatı ~üratle ilerlemekte olan 

kınma sira•etini tahakkuk sasası- ' demir ve çelik fabrikasını gezerek 
na ısa! elmeğe otorite ile devam s- ı kendilerine verilen tafsilatı dinle 
deceği ilave edilmektedir. mi~lerdir. Bilıl.hara memurin ko-

Stoyadinoviçin Nutku 
Belgrad, 12 (A.A.) _ Saat 22 lonisiııi ziyaret etmi~ler ve saat 11 

l de hususi trenleriyle yollarına de
de ba.,vekil ve hariciye nazırı Sto-
yadinoviç, Belgrad radyosundaı vam etmişlerdir. 
beyanatta bulunarak demiştir ki : ı Bo· uıuların Milli Şeften ri ·asi 

"Yugoslav radikal birliğinin Bolu, 12 (Husu•i muhabirimiz 
muzafferiretini tesit ettiği şu sıra- den) _ ~Iilli Şef İsmet İnöııünün 
da bütün me.ıai aı·kadaşlarıma ve 

memleketimizi te~riflerini rica et
memleketin her tarafında reylerini 

mek üzere bugün \'alimizin reisli-j 
ğinde bir heret şehrimizden hare
ket etmiştir. 

listeme veren yüz binlerce vatan
da.şa hitap ediyorum. Bunların hep 
si de vatanları bürük Yugoslavya- 1 

mızın ilerlemesi \'e büyüklilğü için 
reylerini kullanmışlardır. Bütün Yunanistanda işçilere 
bu vatandaşları •amimiyetle seliim senebaşı yardımı 
!ar ve kendilerine hararetle teşek- 1 Atina, 12 (A.A.) _ Atina ajan
kür ederim.,. 

sı bildiriyor: 
Başvekil B. Metahas, noel için 

mütekait işçi ve memurlarla ve • 
remlere, iş~izler&, dullara ve diğer 
muhtaç sııııflara sigorta teşekkill-

Son alınan haberler Stoyadino
viçin parlak muvaffakıyetini ve 
muhalefet liderlerinin hezimetini 
teyit etmektedirler. Bunlar ara
sında bilhassa Sırp demokrat par
tisinin lideri Davidoviç, Sırp radi- !eri tarafından mühim para ,·ardı
kal partisinin lideri TrifunoYiç, Yu mı yapılacagıııı bildirmişlir. · 

goslav milli partisinin şefi ;;abık 

general Ylvkoviç ve Maçeke ilti
hak eden diğer mtintehipler bulun 
maktadır. 

Bütün gazeteler bu ıııüna•ebet
Je 4 ağusto:< devletinin i~~i \"e muh

taç >nııflara kar~ı gösterdiğ\ ala
kayı sena ile kaydetmektedirler. 

Vali dün 
Manisadan 
Geldi 

Vali ve beledi.re rf'1"ımız Dr. j 
Llıtfı Kırdar dün ıık~am •ant 22ele 1 
Bandırmadan •rhrimize dnrımüs-, ·, 
tür. Vali, Tophane rıhtımında va 

li muavini Hüda i Karataban. yeni 
belediye rei< muavinimiz Bay Lütfi 
Aksor. belediye yazı i~leri müdü
ru Necati Çiller, Parti ve belediye

1 

ve \'ila~·et erkfını tarafından karşı- ! 

lanmı~tır. Vali kendilerini kar~ı 

lıyanlıırıı iltifat etmiş, birer birer 
ellerini 8tkmı~tır. 

Lütfi Kırdar yoldu biraz rahat 
sızlaıımış bulunmaktadır. Bu )'Ü'l.· 

elen kendisinin bugün istirahat e -
diıı yuzifesi ba~ıııa gelmiyecegi 
tahmin olunmaktadır. 

Ma nisad a ve istasyonlarda 

v~liye ya~ıhn tcrhür 
Balıkesir, 12 (Hu<ıısi) - Mu-

ııi:-;udHn bu !olabah ayrılan vali ve 
belediye reisiniz!.lltfi Kırdar bu-

günkü ekspresle !stanbula müte
veccihen istasyonumuzdan geçti. ! 

Manisalılıır kcndi:;iııi biivük me 
n.-imle tr~yi olnıi~ler ve lre.nin geç 1 
tiği biltıin i•tasyona biriken halk 

ve köylüler kendi•ini şiddetle ııl

kı~lamL~lardır. 

Lütfi Kırdar yol<la hastalanmı~ 

tır. D"recei hnrureti 39 u geçtiği 
için t~şyic gelneri ancak kumpar. 
tımanıla kubul edebilmiştir. 

Esrarengiz 
Bir Cinayet 

(Battaraf ı 1 inci aayfada ) 
bahçe deresin~ g<•lmişlir. Bura • 
daıı llalıcıoğluııa ınece!ıi .ıra<la 

derenin tn dibıııde lıir adamın -.rt 
Ü•tii yattığını görmüş ve yerele ya
tan adamın yaıııııa yaklaşmış, 11-

damın Ü$tllndeki örtüyü kaldırmı~ 
tır. 

Fakııt c~sedin bazı yerlerinde 
yara izleri olduğunu görmtiş ve 
derhal polise ı.o~arıık hadiseyi an
latmıştır. 

Biraz sonra \"aka mııhalline ge
len beyoğlu emniyet amiri ile ikin
ci ~ube müclllrlüğüne men•up sivil 
memurlar tahkikata başlamışlar .
dır. 

25,•30 yaşlarında ve kara kaşlı 
kara gözlil ve •iyah ~açlı olan cese 
din üzerinde yalnız bir don ve bir 
de gömlek bulunmaktadır. Cese -
din ayak ucunda bir de eski ayak
kabı bulunmuştur ve cesedin oldu
jtu yerde hiç bir kan Ieke<i görül
memiştir. 

Bundan cinayetin başka yerde 
işlendiği anlaşılmaktadır. 

Ce<et derhal morga kaldırılmış 
tır. 

Dün ır.'.idı.lciumumi bu i~le meş 

gul olmuş ve hadbe hakkıııda bir 
tek ipucu elde edemcmi~tir. 

Ce:;edin henliz hü\'iyeti anlaşıl 
mamıştıı·. Ru genç adamın bir ka 
dm uğruna kurhaıı gittiği tahmin 

1 edilmektedir 

Divrikde 20 
Milyon ton 
Demir var! 

Sıvas, l 2 (Telefonla) Eııziııcaıı 
hattıııın resmi kil*adından dönen 
heyet simdi; saat 2·1 te buraya var
dı \'e kı<a bir tt•vkiften sonra yo-
!una devam etti. 

Hususi tren bugün •aat 16 <la 
Dinif(r ge lmiş \'e Milli Müdafaa 
vekili General J{iizını Özalp yanın
da ıreneraller ve mebu<lar olduğu 
halele Dinik <!emir madenini gez _ 
nıiştir. 

Verilen izahata görı• madende 
ı O milyon ton kiimür ce\•heri bulun 
dugu tHhmiıı olunmaktadır. 

5 ay zarfında buradan 67 hin 
ton hanı demir i'tihsal olunnıu~ ve 
Uunun 1~ Uin tounu ''Karabiik,, e 
st•v kolu nnı u:;ııl tı r. 

Karabük falırı ka<ınııı ihtiyacı 

•enedc 400 bin tondur. 
DıHikte ise; senede 800 biıı 

ton hanı detnir çıkarılacaktır. 
Runun yarıcı "ICarabük., e gGn 

derilecek ,.,, ,\·arısı dıı ihraç olun -
mak •nretiyle memlekete döviz gir 
me,ine '8b~p olacaktır. Yapılan 

son soııdaJlar buradaki ha mdemir 
cevherinin 20 milyon tona baliğ o
labileceği ümidini vermistir. • 1 

Son be~ il) da bu ocaklıırdıı 30 
bin amele çalışnıı~tır. 

Hu izahattan sonra '.\filli Müdıı 
fa11 vekilimiz madenin defterini im 
zalamı~lat· , .e nıf.'rasiınle ayrılmı.~· 

tardır. 

Her istasyonda heyetin bulun
duğu trenleri küylül<•r bayruklıır 

ve davııllıırla kar~ılamakWı vekil -
!erimiz trend<•ıı ııerok halklıı ve 
köylülerle kuıııı~up bLitün ihtiyaç
ler yarın Ank:ırııya \aracak ve h
tanbula gidenler çarşamba sabahı 
ord olcktrdır. 

---ro---

Franko Büyük 
Bir taarruz 
Hazırlayor 

Bar,elon, 12 (A.A.) - Reuter 
ajan,ının muhabiri bildiriyor: 

('um hu riyetçi İ•ııanya, Fran ki"t 
terin yakıııda beklenen taarruzları 
na kar~ı koymak için isliıhııt ted
birleri almaktadırlar. J<'rankietler 
polis müfrezelerini de hududa sev_ 
kedeceklerdir. Cumhuriyetçi İs-

panyuııın milli müdafaanazırı her 

- l~te bizi refaha, saadete ka
vuşturan bu demiryolları yapılır

ken, ben de omuzumda toprak ta
şımıştım diye ıı.ıılatacaklar ve par
lak, zeki gözlü çocuklar, damarlan 
mor mor belirmiş ihtiyar ve bey&z 
ellerin dokunduğu bu mübarek o
muzlara tıpkı mukaddes bir şeye 
bakar gibi bakacaklar. 

Bu yalçın dağlarda, defne dalla
rı ve yapraklarla bir gelin gibi süs
lü trenimiz tıpkı nazlı bir ceylan 
gibi seker ,.e tatlı seaini engin ya
maçlara duyururken bunları dü~ü
nüyorum. işle yine bir tünele girdik. 
ve çıktık. 

İşte karşımıza yine muazzam bir 
dağ, bir kaya parçası dikildi. Bunu 
aşmak imkansız.. Her halde bura· 
da kalacağız. daha fazla ilerliyemi
yeceğiz. lnsan gücü tabiatın bu mu
azz:ım seddini yenemez. 

Fakat hayır .. trenimiz frenlerini 
sıkmadı. Bir kahkaha}, andıran la
tif sesini yine duyurduktan sonra, 
kapısında hazır ol vaziyetinde bir 
ta., gibi hareketsiz duran nöbetçi

lerin arasıııdaıı tünele daldı. Bu ge 
çilmez, aşılmaz zannedilen sed, ar
tık yalnızca birkaç saniye süren bir 
karanlıktan ibarettir. Tekrar aydın
lığa çıkıyoruz. Kendimizi sanki ye
niden dünyaya gelmiş, yeni bir a
leme çıknuş zannediyoruz. 

Gi<liyoruz.. Demiryolunun saye· 
sinde, yarın balçıktan köyleri birer 
man1tı1 t'ye duı11:tek o?an köylülrr, 

yer yer hattın güzergahına dizilmiş 
bi<i Mfamlıyorlar. 

Bunlar in~ana, veııaitsizlik yü· 
zünden, verimli tarlasının buğday

l:ırı Siva.•d~ çürürken Çanakkalcde 
düşman güllesinin yıkamadığı göğ
desini açlıktan kaybeden babalarını 
hatırlatıyor. 

1n~na en büyük zevkı, en bUyiı.k 
inşirahı veren noktalardan biri de 
bu çelik ağları seren, yarları açan, 
dağları delen, uçurumları aşan ka
fa ve kolların yüzde yüz Türk ol
masıdır, (Şu tüneli falan mühendi~, 
şu köprüyü falan mühendis yaptı. ı 
cümleleri kadar insana yurdun i..•
tikbali için emniyet ve ümit Yeren 
ne olabilir? 

Bunların hepsi çelik iradeli, bat
kunıandıuıları Ali Çelinkayanın g<ill
terdiği i:>abetli hedeflere varmak f. 
çin bir asker sadakatı ve fedakar
lığı ile çaluııyorlar. Ne kışın şiddeti, 
ne kar, ne yağmur bunlan azimle
rinden döndüremiyor. Tunçlaşın.tıJ 
yüzlerinde geniş bir tebessüm beliri
yor, nasırlaşmış parmaklarile gii· 
neşin doğduğu yeri gösteriyorlar: . 

- lnşallah gelecek sene de hep 
beraber Erzuruma gide<>cğiz ı di 

y~ta kadınların tarmvay arabala 1 · -· yor ar. 
rını sevketmeğe, şoförlük, telsiz B .. . . 
telgrafçılık v8'aireyi öğrenmeğe unu soylerlerken sankı ~ımdiye ka 

. . dar bır şey yapmamışlar da yeni 
başlamalarını talep etmı.tır. 40 ya . · 

k d b""t'" k ki · k d ışe başlıyacaklarmış gibi heyecanlı 
şına ıı ar u un er e er ya ın a 1 d 1 örUnü 1 

k 1 ·k h' 1 • 1 'f . ve enPrJ o u g yor ar. 
as er ı ızmet erıv e tavzı edı- N ti b gün" . 
1 ki d

. · • e mu u u u gorenlere ! 
ece er ır. 

MURAD SERTOCLU Şimdiki halde muharebe de
vam etmektedir. Cumhuriyetçile • .. •.• •• •.• .. •.• .. •.•.• .. •.• .. •.• .. •.• •• •.•.• .. •.• •• •.• •• •.• •• •.•.• •• •. 
hava şeraitinin mutaanızların ma- İtizar 
ruz kaldıjtı mü~kiilatı arttırdığıııı Mündericatımızınçokluğun· 
söylemektedirler. I 

d a n ( talya • Tunus ) makalesi 
Ebr nehrinin şark sahilinde ye 

ııi bir hat kuvvetle tahkim edilmL, yarınki nüsbnmızın 1 inci sa
tir. Nehrin suları yükselmektedir h ifesine tehir olunmuştur. Ka· 
Pireno dağlarına kar yağmakta- rilerimiıden özür dileriz. 
dır. ········································•• ı 



Yeni Caminin 
Arka Kapısı 
Açılmahmı? 

Müzeler idaresi 
Kapının açılma
sını istiyor 

Yeni camün Mısır çarşısına bakan 
avlu kapısından geçen ve caıniin 
arkasından dolaşarak lş Bankasır.ın 

yanına çıkan yolun, camiin avlu 
kapısı açılarak genişletilm(>Si bele

diye tarafından düşünülmektedir. 

Halbuki Müzeler Müdürlüğü camiin 
etrafı açılarak çok güzel bir şekil-

de tanziminden sonra, camie ait 
bu avlunun açılarak yol haline geti
rilmesini miinasip görmemektedir. 
Müzeler idaresine göre bilakis bu 

yol tamamen kapanarak avlu camie 
mal edilmelidir. 
Bu mesele hakkında Müzeler idare
si kati kararını verecektir. 

Ecnebi memleketlerinde
kurlar 

Ecnebi mekteplerdeld,, ecnebi 
tabiiyetindeki talebelerden Türk -
çe derslerine devam edemiyenler 
için, Türkçenin, kur dersleri halin 
de gösterilmesine izin verilmişti. 

Fakat bazı mekteplerdeki kurla -
rın iyi teşekkül etmemesi yüzün -
den istenilen netice alınamamış bu 
yüzden maarif vekaleti tarafından 
bazı tedbirler alınarak alakadarla 
ra tamim etmiştir. 

·~·~-

Yeni bir araba vapuru 
daha yapıldı 

Şirketi Hayriye, büyük bir ara
ba vapuru daha yaptıracaktır. Bu 
vapur mevcut üç vapurdan büyük 
olacaktır. Yeni vapur şirketin Ha

liç tezgahlarında yapılacak. ü•kü 
darla Kabata~ arawıda i~liy~cek
tir. Boğaziçinin yukarı kı~mında 

da ve Yalova ile İstanbul araRında 
yeni araba vapuru Refederi .vapıla 

caktır. Yeni araba vapuru önümüz 
deki yaza kadar tamamlanmı~ ola 
caktır. 

Kudüste harekat 
devamda 

Kudüs: 12. (A.A.)- Pazar günii 
öğleden sonra askeri kıtalar hava 
kuvvetlerinin yardımile Kudüsün 

cenubu şarkisindc bir çete ile mü"a
deme etmişlerdir. Bir lngiliz askeri 
yaralanmıştır. Nablus civannda 
muhtelif köylerde bu çeteye mensup 
olan 30 kişi tevkif edilmiştir. 

Amerikada pamuk .ıve 
pirinç ekimi 

Nevyork: 12. (A.AJ- Pamuk 
müstahsilleri arasında yapılan re
femdum neticesinde alakadarların 

istihsalata hükilmetin kontrolü al
tında devam edilmesini istedikleri 
anlaşılmıştır. Buna mukabil pirinç 
ve tütün müstahsilleri arasında ya

pılan referenduın menfi bir netice 
vermiş ve müstahsiller hükftmetten 
eskisi gibi serbest çalışmak talebin

de bulunmuşlar ve verilen tahsisat
tan vaz geçtiklerini bildirmişlerdir. 

1 
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TIY ATROLAR J 
~ ., ' . ' ' .......... . "-~· 

13 kAnunuevvel sah günü 

akşamı Turan Tiyatrosunda 

Düztaban Bastıbacak 
8 Perde 

* 14-12-938 çarpamba gündüz 
saat 14 te 

ÇOCOK TiYATROSU 
14-1 ~-9~8 çarşamba aha mı 

Saat 20,30 da 
Dama Çıkm .. Bir Güzel 

* 
13-l!!-!l38 Salı gün-ü abamı 

Saat 20,30 da · 
Vindaor'un Şen Kadınla,.. 

Tepebatı Dram Kı&mı 

1':11 BAHIS'=R~ ı ıstanbulda 
Lısan Og~~t~~ ve Bir Stadyum 

Okul Dısıplını I 1. - - s ıyoruz 
Bunun Hapishaneler Birer ıslahhane Haline 5 v ı· . 
G~!iril~işkenABi.r Okul ldaresiniQ Ta!ebelerine L~~~ K~~~;: 
Muessır zy.~!.k~~.~~~~~~~'~.~~~~n yoktur ~~~ ~~~!P ..-... 

Mektepli iken duyduğumuz biR-lrın hiç bir maddi cezaya arzı lfti
lerle; sonra ögr~tmen sıfatiyle kar etmeksizin edükasyonu, disip
yaptığımız tecrübelerle sabittir ki lini hem otoritesi ha8"a• bir pu~la 

halkı dinlediğini ve onlardan izahat 
aldığını ve yakın bir zamanda ı.te
diklerinl yapacağınızı vadettiniz .•• 

yabancı lisan profesörleri çok e -
nerjik, hem sela•et ve talakat sahi
bi elemanlardan seçilmelidir. 

Muhakkaktır ki tatlı ve eıızip 
bir şive; masum mizaçları ok~ıyan 
derin ve zengin malumat çocuklar. 
da lisan öj{renmek hevesini uyan
dıran en muessir çarelerdır. 

Genç ve taze dimağlar; tarihi 
ve romantik hikayeleri sevdikic-J 
rinden meraklı mevzuları <·andıı•ı 

dinlerler ve suRarlar. ;\1titenevvi 
bilgiye hayran olurlar. lşl<' mual
lim bu sermayesiyle tedri•te mu· 
vaffakıyetini ve talebeler üzerinrl~ 
ki idari hakimiyetini elde etn,i~ 

ve oğretınenin talebeleri de tRdm 
edilen ) 11l•ancı lisanı koinylıkla 1 

ve tatıııı:.:a öğrenmiş olurlar. Yok
sa bir ders yılını lektUr yapm!ikla 
geçiren zbva.ıı yavruillr ne oıi;re

ııebilir!er • .. 
Her muallimin kendi kanaatine 

göre bir metot takip etmesi de >ısla 
muvafık değildir. 

Çünkü metodlar: Heves, mizac, 
dimağ, sinir, kafa ve bünye ta
hammüllerine göre değişirler. 

Meselii yorgun dimağ ve ienfa
vi vücutlu öğretmenler daima kı

raat usulünü takip ederler ki ne
tice daima mahdut ve semereRiz 
kalır. Talebelerin edindikleri ma
lümat dahi hariçte mağaza adres
lcrını ve ilim afişlerini okumaktan 
gayri neye varar·ı TiUz öğretmen
ler fazlla gramer kaidelcrile meş
gul olurlar ki bu hal talebcvr sıkar 
ve inkh .. arı hayale uj{ralır. 

Yorulmaz ve hevesli prııf<'sôr

ler daha pratik tarzda mükaleme, 
muhabere ve tercüme usullerini 
güzel ve tatlı bir ahen kie takrir ve 
takip ederler ki bunlar talebelerin 
en ziyade hoşlarına giden tip öğ
retmenlerdir. 

Binaenaleyh talim ve tedris 
bakımından kusurun büyük yükü
nü talebelere tahmil etmek doğru 
olmasa gerek ... Demek ki her pro
fesörün şahsına has meziyet ve 
faziletlerinin talebeler indinde bir 
mevkii mahsusu ve calibi hürmet 
bir itibarı vardır. 

Bilakis öğretmenin aczi; hele 
o kuRurunu setr için tatbik etmek 
istediği istibdadı hürmeti tenkiH
ahenkRizliği Ve gürültüyü tevlit 
eder. Okullara dair yazılan bü-j 
tiln makaleleri telhis edersek 
görürüz ki etrafında icalei kalem 
edilen ehemmiyetli ve esaslı nok
talardan: 

(Culture), (Education), (Pe
dagqgie), (Pueeulture), (Discip
line) ve (Autorie) vasıf ve ilim
leri yukarıdaki beyanatımıza göre 
kendiliğinden vücude geliyor. Ve 
mükemmelen tatbik edilmiş olu -
yor. Yoksa maddi ceza dediğimiz 
dayak ve istihda t sistemi daima 
kalbin inkisarını ve feveranını mu
ciptir. Teessür ve devamı muvak
kattir. 

(Educati<>n esas terbiye) ; 
aile muhitinin çocuğa telkin ettiği 
temiz ve içtimai terbiyenin de 
mekteplerde büyük dahli vardır. 

Maamafih mektep idaresi hem pe 
dadagojiyi hem tahsili ayni zaman 

da temin edecek ilim ve disiplin kuv 
vetlne mlilik olmalıdır. 

İşte burada otoriteye müraca-
at zaruridir (Otorite - Autori-

te) talebeler üzerindeki nüfuz ve 
hlikimiyeti istihdaf eden bu kelime 
insanların yaradılışında şahı.ların. 
da m!lndemic bir vasfıdır ki her 
halde öğretmenlerde ilim ve iht!sns 
gibi b~hca aranılacak mezıyet
ler arasında bulunmalıdır. Yani o 
kırattaki şahıslan taharri ve teda
rik etmelidir. 

Bu fıtri kudretle miicehhe~ bu
lunan direktör, profesör ve id·ıre 
adamlannın idare ettikleri clrnli.ı-

gibi şaşmaksızın yolunda Mider. 
Lakin saydığımız bu şahsi me~iyct-

lerden tecerrüt etmiş vaziyetteki 
mektep idaresinin hali hiç bir za
man normal olamıyacagı da a~i

kardır. 

Bugün hapisaıı~ler birer ıslah
haıw haline getirilmişken na'1i o
luyor ki bir kiiltür Çlilısı altındaki 
"uç işlememiş; masum ve kıy -
melli uzuvlar ve i•tikbalieri ııurlu 

Şimdi biru da Bporcuları dlnle 
yiniz! 

lstanbullu sporcular, sizin mesut 
ManisaWara kazandırdığınız güzel 
slad ve Manisa sporuna yaptığınız 
biiyük hizmetleri görüyor ve imre-
nıyor. 

14 H<,nedenberi Nasraddin Hoca
nın pamuk hikayesine benziyen ls
lanbulun at.ad işini de eminiz ki 
çok yakın bir zamanda halledersi-

yavrular üzerinde otoritesini tem· niz!.. 
sil eden kuvvetli bir okul idareHi Bazan stadın Harbiyedeki bos
gayri kabil itiraz Hurette talebele- tanlarda, hazan Surp Agop mezar
riııe müessir ve hakim olma'1n bu lığında ve şimdi de çukur bostanda 
kabil midir?.. olmasını istiyorlar .. Ve buradaki ev-

li em bir okul idaresi; dikkatli !eri istimlilk etiller. 
bir mürebbi göziyle tarh ve tanzi- Be~ senedenberi buraya sarfedl
me memur edildiği •ahadaki işe len paranın yekftnu on bin lirayı 
yRramaz muzir otları ;ıyıklamağı geçtiği halde stadyomun temel! bile 
bilmeli ve o gülizarda yalrm; fay- atılmadı ve hattii istimlak edilen 
dalı çiçekleri ve ba.,akları bırak- bıııaiar olduğu gibi duruyor . Bir 
malıdır. 

Binaenaleyh öğretmenlik me•
leğiııiıı ne derece ehemmiyetli; şe
refli ve manevi mes'uliyetli yiiksek 
ve ağır bir vazife olduğu takdir 

edilmeli ve taltiften geri durulma
malıdır. Ve bu kudsi hizmete da
hil olacakları pek büyük titizlikle 
ve maddi takdirle intihap etmeli
dir ki makanizma iyi işlesin. 

iki taraf; öğretmen heyetleriy
le talebe gurupları mütekabil hür
met ve şefkat sahalarında yekdi
ğerlerini candan saygılarla seiam
iamağı vazife edinmiş olurlar ki 

mc<;cle de lcmiz ve mucibi memnu 
niyl't •urelte hal ve fasl 0 dilmi8 o-
lur. · 

E.ki mühendİ•hane Harbiye•İ 
Fransızca muallimi 

HASAN BAHRi ÖZDENiZ 

zaman sonra ııehrln imar pUlnını 
üstüne alan Bay Prost şehir stadı-

nııı burada da olamıyacağını söy
ledi. 

Zaman zaman bir saman aleYi 
gibi parlıyan bu stad işini nihayet 

siz muhterem Valimiz halletmek ça
resini bulacaksınız!. 

İstanbul gibi ecnebi temasları 

bol olan bir şehrin spor yapmal< ılı 

tiyacını karşılayacak bir stadın I• 
tanbul için nckadar lüzumlu olduğu 
nu siz de takdir buyurursunuz. 

lstanbul sporcuları 14 senedcnb.:-
ri sürüklenen bu mühim ve mübreı . 

işin tarafınızdan Jtatiyet ve muvat 

fakiyetle sona erdirileceğinden ,. 
min bulunuyorlar. 

11.V. ERTtJZ 

•• 
Buseyi Olçen Bir Yeni 

Alet İcat Edildi 
Bununla Kalbin Barometresini Öğ

renmek, Heyecanın Derecesini Tak
dir Etmek Mümkün Oiuyormuş! 

~ir kadın koca_ımı artık semıediğini zannediyor 'le koca. ııı 
operken duyduıu heyecanın miktarını bu yeni aletle doktora 

6lçtürüyor 

Amer>kada, bazı mahallelerde 
kullanılan insanlara mahsus ya

lan denen ~eyi ölçmeğe yarayan 
Aleti icad eden doktor Vilyam 
Multon J\farston. pusenin heyecan 
kıymetini kayde yarayan bi; fılet 
vücuda getirmi~tir. Dıı alaka u
yandıran kad sayesinde uır gra
fik tiul"inde Seksapel kavga ve 

lıar:• nanın nıünhanisini okumak ka 

bildir, Bu adeta kalbin baromet
residir. 

Bu muhtelif beşeri hadiselerin 
uyandırdığı heyecanların, bilhassa 
bacağın yukarı kısmında temerküz 
ettiği görülmüştür. Bunun için 
bu tecrübeyi yaptırmak i•tiyen 
kimsenin bacağını, ka,·dedici iile
te elektrikli teller rn"ta,iyle bağ
lanan husu~! bir bandaj ile 'armak 

, .... 

llirincilik Seçimine devam edili)ror 

Aıkerl liseler müsabakasında şampiyon olan Kaleli Voleybol 
t:ıkımı 

Askeri liseler arasında her yıl 
t ~rtip edilen spor birincilik müsaba
kaları bu sene daha alakalı bir şe
kilde takip ve tatbik edilmektedir. 
Müsabakaları yapılan her spor 

şubesinin birincilerine 4, ikincileri
ne 3, üçüncülerine 2, dördüneüleri
ne 1 puvan verilmektedir. Yalnız 

Atletizm için bu puvanlar beşten 
başlamaktadır. 

Bu suretle yukarıdaki yedi spor 
şubesinden yapılacak tekmil müsa
bakaların en sonunda en çok puvan 
alan Askeri Okulumuz askeri lise
lerin Spor birincisi olarak askeri 
liseler müfettişlik kupasını alacak
tır. 

Şimdiye kadar yalnız Atletizm 
ve Voleybol müsabakaları sona er
miştir. 

Cedvel derece ve puvan alan o
kullarımızın vaziyetlerini göster-
mektcdir. 

Basketbol müsabakalan da Be
yoğlu Halkevi salonunda başlanıııı· 
tır. 

Diin Kuleli- Maltepe BasketbOl 

takımları karşılaşmışlar ve- Kule· 
lililer 17-43 sayı ile MaltelepcJile
ri yenmişlerdir. 

Askeri liseler arasında yapılmak· 
ta olan spor müsabakalarından vo

leybol müsabakaları da dünkü p9· 

zar günü neticelendi. önce Bursa 

ve Maltepeyi yenen Kuleli takını• 

dünkü pazar giinü Beyoğlu Halk
evinde Deniz lisesi ve Harbiycsiııi 
de (15-1) ve (15-12) yenerek aske
ri liseler voleybol birincisi oımuş
tur. 

!kinciliği Maltepe Askeri Lisesi. 

üçüncülüğü Bursa askeri lisesi. 

dördüncülüğü de Deniz lisesi ve 
Harbiyesi almışlardır 

00 ll!l 00 

Askrl lis~lerimi:t arasındaki şpor birincilik müsabakalarının 
puan cetveli 
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Kuleli Askeri lisesi 11 11 8 
Deni:t Harp Okulu lisesi 5 1 6 
Maltepe Askeri lisesi 3 3 4 
Bursa Askeri lisesi 2 2 . 4 -
Ankara Lik Maçların

daki Neticeler 
• 

---~.--
Harbiye - Galatasarayı 6 - 2 Yendi 

Milli matemimiz dolayısiyle bir 1 
müddet tehir edilen lik maçlarına, 
bugün devam edildi. 1 

Dün oynanan ve gelecek hafta 

oynanacak maçlar birinci devre -
den kalan maçlardır. 

Evvelce bugün oynanacak ma
çın şehir stadında oynanacağı ilan 

edildiği halde, birkaç gilndenberi 
devamlı yağmurlar dolayı.siyle, sa

hanın bozulmaması için antreman 

sahasında saat 15 te hakem Ömer 
Beleşin idaresinde oynandı. 

Oyuna başlanmadan evvel, ebe 

kafidir. Bundan sonra makineyi ı 
kullanan kimsenin nezaret! altın -
da artık, öpülecek kimseyi öpmek

ten başka yapılacak bir iş kalmı

yor. Eğer bu elektrik ve doktor 

nezareti duyduğunuz heyecanın 

ciddiyet ve samimiyetini ihlal et

miyorsa, yaııımızdaki eşiniz ö

püşünüz az veya çok tırtıllı bir şe

kilde kağıt üzerinde çıkacaktır. 

Bu hararet sayfası ve kontrollu 

dl Şefimiz Büyük Atamız için i!<İ 
dakika sükOt edildi. 

Bugiln takımlar şu kadrolarl• 
oynuyorlardı: 

Galatasaray: 
Cahit - Fuat, Cemil - Nihat, 

Nur, İhsan - Rifat, Oguz, Gündilı 
Haşim, Fethi. 

Harbiye: 
Salahattin - Şükrü, SaUibattiıı 

- Zeki, Muhterem, Şeri! - M:üc• 
hit, Cihat, Cemal, Habib, Fazıl. 

Oyuna Galatasaray akıniyl• 
haşlandı, Harbiye mildafaasınd• 

(Sonu 7 nci Myfada) 

tecrübe sayesinde, bir roman, ke!l' 

di romanınızı ilmt surette vucııd• 
getirebi!İt'sinlz. 

Artık bu usul Hyesinde, ayrıl• 
ma~a yüz tutm114 iki hayat arka· 
daşının birleşmesi, muhtemel iıcl 
nişanlı arasında tereddüt eden ııit 
genç kızın bu sayede kendisini en 

fazla seven, heyec~n duyanını seç· 
mesi mümkün olabilir. 

Ve bu da payatta az bir şe:f 
değildir! .. 

1 
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yyareAna Gemileri Mo ern 

o arda e İş Görürler? Bir Fransız Mütehassısı iyi Bir Mak-
~~_, ................. . .N.l.AN .. ................. .. . . 

yaj la Kadınları Güzelleştiriyor a;:ı Memleketlerde (135) Tane Tayyare Nakleden 
Tayyare Ana Gemileri İnşa Edilmiştir. , Bu son makyaj usulü sayesinde en çirkin genç 

kızlar; yüzüne bakılmıyacak kadınlar; bir gün 
içinde tanınmıyacak şekilde güzelleşiyor yepyeni 
bir çehreye ' ·;rünüyorlar 

O J·o<lnr uzağa gitmcğe hacet-------------
,- cLlıa bundan üç beş sene ev· 
,., r tayya•enin (230) yarda u-
' u 'ında, (27) yarda genişli-
İ' r mahdut bir sahadan muvaf
f yetle havalanıp keşif vazifesi
ıı " ptıktan sonra ayni <.lar sahaya 
Y n muvaffakıyetle konması im
i ı:. te!:lkki edilirdi. Halbuki bu 
t ı ı l:,J imkiin<ızlık imkan daire•i
nc •'•nıiştir; hatta bu dar saha de. 
n·z iizerindP yüzer ve binaenaleyh 
rnu'ıarrik olması şartiyle bile im
k4ıı daire<ine girmiştir. 

Dalgaların keyif ve hevesine 
tabi olarak yalpa eden, baş kıç vu
ran bir geminin güvertesinden ha
valanarak i·ki üç saat süren bir ke
şif uçu•n yaptıktan sonra geriye dı; 
nüp yine o geminin güvertesine ko
nan bir tayyarenin bu keşif uçuşu 

attık umuru adiye sırasına geçmiş. 
tir. İşte bütün dünyanın her donan 
ınasında mevcut (Tayyare 
Yapan tayyareleri taşıyıp uçurmak 
Yapan tayareleri taşıyıp uçurmak 
ve sonra da onları yine bağrına al
mak maksadile vücuda getirilmiş 
Vahit harplerdir. 

Yalnız biribirine karıştırılma

ması liizım gelen bir nokta varsa o 
da (Tayyare ana gemisi) nin vazi
fesi ile tayyare taşıyan diğer va
hidi harplerinin vazifelerinin ayrı 
ayrı olduğudur. Evvela şunu haber 
verelim ki zamanımızda büyükçe 
her gemi yani, saffıharp zırhlısı, 
muharebe kruvazörü, büyük kru. 
vazürler de lıir vej-·a iki tayyare ta
şırlar. J~u vaziyet karsısında insa
nın aklın:ı ilk gelecek sual şu olur: 

- Mademki zırhlılar, kruva. 
Zörler (\p t:ıyyare taşıyorlar ve bun 
!ardan ke~if uçuşları için i<tifaılc 
ediyorlar, ayrıca donanmada (tay
Yarc ana gemısi) kııll:ınmıya ne lü 
zum var? .. 

Halbuki işin içyiizii hiç de büy. 
le değildir. Zira zamanın büyük 
~ırhlı ve knıvazürlcrinin taşıdıkla
rı tayyareler deniz tayyareleriılir. 

Bunları uçurmak için mıııeırııkla 
gemiden kuvvetle dı~arıy<i fırlat -
mak lazımdır. Tayyare gemiden 
hızla dı~arıya fırladıktan ~oııra ha. 
valaııır. Lakin i~ini bitirip gemiye 
avdet etmesi icap edince evvela 
gem;nin .rakıııında denize kon'1r, 
sonra viıı~lerle gemiye alınır. Bi
naenaleyh harp!e bir zırhlı veya 

kl'uvawrün duruıı yanında denize 
konmuş olan bir ta.vyareyi bin müş 
kü!ıilla borda<ına alnıa~ı hiç de 

ameli olmıyan bir iştir. Sonra da 
bir zırhlı veya kruvazör n~ kadar 
büyük olursıt olsun taşıyacağı 
bir. nihayet iki deniz tayyare"idir 
Çünkü bu .sınıf gemilerin güverte

lerindeki taretler, direkler, baca
!ar ve daha birçok manialar daha 
fazl.a tayyare alınmasına müsaade 
etrnezler. Halbuki (tayyare ana 
!teınisi) (kara tayyaresi) taşır. Bu 
'ııyyar~ler tıpkı karada bir saha-

İngilizlerin en 
- ·~--

son denize indirdikleri «Ark Royal» 
tayyare ana gemisi 

dan havalanıyorlarmış gibi (tay- şif çok güç ve tehlikeli bir iştir. 
yare ana gemisi) nin dümdüz ve Buna harp halinde düşman ateşi 
mania"1z güvertesinden havalanır de ilave edilecek olursa bu işin 
ve işlerini bitirdikten, keşif vazife. zan ve tahmin edildiğinden çok 
!erini gördükten Ronra yine o düz daha çetin olduğu hakkında bir ti. 
satha konarlar. Diğer taraftan bu kir peyda edilmiş olur. ı 
sınıf gemilerdeki mütekamil asan-...,..,,..,..,., ~ 

sör. tertibatı sayesinde gü~e:teye Memel ve Litvan
gelıp konan tayyareler gemının alt 

kısmındaki bang<1rlara iner. .. ya Hadiseleri 
-Dün K~unas'la 1a fev

kalade idare tesis edildi 
Klaipeda, 12 (A.A.) - Havas 

ajansının muhabiri bildiriyor- j 
Meme! kültür cemiyetinin re

isi doktor Ernet Neuman yabancı 
gazetecileri kabul ederek "Vaziye 
tin Memelde bir karar vermeği 
miimkün kılaciık derecede olgun 
bulunduğunu., bildirmiştir. 

Bugün güzel kadın ~ık olan zarıt -·~--

giyinek kadındır. Neka<.lar güzel o 
lursanız olunuz modı>ya tabi olma
clı:Pnız taktirde hiçbir nazarı ken
dinize çekemezsiniz. 

Güzel olmanın birinci şartı iyi 
ğiyinmektir. İyi giyindikten sonra 

da muhakkak makyajınıza dikkat 
edeceksiniz. Makyajsız kıyafet ol
maz. Bugünkü güzellik de yalnız 

makyaj güzelliğidir diyebiliriz. Ve 
bugün mahirane bir makyaj saye-

sinde güzelleşmek taınamile iınkil.n 

dahiline girmiş bulunmaktadır. 

Ezcümle Fransada Antoine is-
mindeki bir güzellik mütehassisi
nin bir kimya gibi bulduğu usuller 

ve formüller sayesinde en çirkin ka
dınlar bile güzelleşmektedir. 

Antoine'ın keşfettiği bu usul bli
yük bir rağbet görmliş ve kendisi 
bu usul sayesinde meşhur olmuştur. 

Kendisinin şöhreti Amerikada da 
yayılmış ve tuvaletleri gibi bilhassa 
çehre güzelliğine de azami itina 
gösteren Holivud sinema artistleri 
kendisini Holivud'a davet etmişler
dir. 

Ayrıca Amerikanın birçok şehir
lerinden de kendisine yüzlerce mek
tub gönd<'rilerek süratle güzelle~
mek için icabeden formlillerin bil

dirilmesi ve imkan olursa Amerika 
dahilinde bir turneye çıkarak şehir. 
Jcrinc uğraması rica olunmuştur. 

Bundan başka ne kadar bu 
yük olursa olsun bir zırhlı veya 
kruvazörün birkaç deniz tayyaresi 
nakledelıilmcsirıe mukabil (Tay
yare anag-Pmİ!'\i) düziuelerle ka
ra tayyaresi ta~ırlar. M e<~l11 
lngili~lerin (Jiermco) tayyare a
nagcmısi (~0), (Furiou') (36), 

G larious (!>2), Fran~ır.larırı (BP -
arn) ı (40), Japonların (Kaga) 
tayyare aııagPmisi (80), (Akagi) 
60 (P.yııy) ·10, Rirl•şik Amcrika
nııı (Raııırn) tayyare anagemi,;i 
7!>, (Varatagıı) tamam ( 135) ka
ra tayy.ıresi t:ışır. (Tayyare ana
gemhd) rıdrn havalanan tayyare 
ılt• üç ki~i bulunur: Pilot. ra•at ve 

tPl.,iz lclgrafçı, rasal tara"ut ede-1 
cej(i dıişman filosunun veyıt harp 
gpnıisiııin vaziyeti ne rotaHını \'e 1 

silratini tetkik erin. Havanın va-

Keza doktor Neuman, önümüz 
deki ikinci kanunda meclis içtimaa 
çağırt ldı ktan sonra icraata tevessü 1 
mümkün olacağını ihsas etmekte 

Diğer taraftan Fransız mtiteha~

sısının ve (Güzelleştirme) amelı 
si için aldığı ücret pek yüksek olt 
ğundan son zamanlarda Paristeki 

So:ı makyaj usulü sayesinde biran içinde 
bir artiıt 

değişeen genç 

ziyeliııi t..tkik d" raRadırı vazifesi
dir. Ayni zama11cia güvr.r1e~in -
ii1.1n uçtui(u anagtımi~ini dtı gözden ı 
kayhetınemc•k mecl.ıuriyetırıdedir . 
Zira tayyare ke~iflc meşgulken 

tayyare """gemisi de seyir halin
dı•lir. müleınadiyen nı!'vki deii:işti

rir. Saatte (:il) mil siJratle ~ey

reden tayyaı·• aııagenıilı•rinin 

nwvcut olduğu dıişünulecek olursa 
bu an,.genıileriııden havalanacak 
bir tayarenin anasını kaybetme -
nıe~ içııı ne kadar müteyakkız 

l.ıir tayyarenin ıınasını kaybetme
ıkıı anlaşılır. işte rasat böyle 

~eşit çe~it işlerle !"şgµlken pilotun 

da başını kaşıyacak zamanı yok

tur. Telsiz memuruna gelince o 
da rıı"adınn milşahedelerin müte -

madiyen bildirmekle meşguldür.1 
Ilülasa denizden tayy.are ile ı 

servetler feda etmekten çekinme-
müşterileri pek azalmıştır. Ameri- diklerinden mütehassisin bu dii.vet

idi. 
ı. _ Seçimin acil netice,; ola- kan kadınları güzeliklleri için büyük; !eri kabul ederek Holivuda gideceği 

ve ayrıca Amerika dahilinde tur

neye de çıkacağı muhakkak görUl
mektedir. 

r_a~ hiç bir değişiklik beklen meme •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••· ı B • A k 
1ıdır~. - Memeldeki Alman diri - f Meraklı Şeyler } .. ır. ş . . 

. .......................................... . 
il Ev bilgileri j 

jan mahfilleri, Kuunas hükfımeti- ~································ ... ••••••• Unıver sıtesı 
nin l\Iemelin vaziyetini isliiha teves lngiliz Hükümdarlarının 
sili etmesi icap edeceği prensipin- •• 'ki · • 
den mülhem olarak, meclisin top- tevarus ett ı en mıras 
!anmasını ve mah.alli makamatla İngiliz hükümdarlarının Parisi 
merkezi lıükOmet arasında teessüs ziyaretlerinden evvel kraliçe Eli
edecek müna<ebetleri beklemek zabet'in uğradığı ailevi matem ya. 
muvafık olacağı kırnaatindedirler. ni annesi Konteo Stravmor'un öHı-

3. - M emel vaziyetinde esaslı mü hakkında gazeteler tafsilat ver 
bir değişiklik kararı Memelde de- mişlerdi. 
ğil Berliııde verilecek ve böyle bir Bu kere Konı.e,'in vasiyetname. 
kararın vakti de şüphesiz alaka- si açılmıştır: Çocuklarına 54 bin 
dar iki hükfimet arasındaki müna- lngi!iz liralık bir servet bırakı . 
sebetlerin vaziyetine bağlı buluna- yor. Vasiyetnamenin diğer bıızı 

raktır. hükümleri de kraliçeye, Kontes'in 
Bu hu"usta Almanyanın Kaunas y;lan şeklindeki pırlantadan bir 

orta elçi•i doktor Zechl'in dönme- bileziğine, sarı elmastan tacını ve 
sini beklem~k münasip olacaktır. Eavon Squarcde bulunan Porselen 
Elçinin Alman hükümetinin sarih 
tekliflerini Litvanya hükümetine k llek•iyonunun yıu·ı ını bır•kmak 
tebliğ edeceği anlaşılmaktadır. taü.r. 

Kaunas, 12 (A.A.) _ Hükü- Kral VI Jorja da Kontes Strav-
met dün Kaunasla civarında fevka mor kraliçe Elizabet genç kız iken 
iade idare tesis eden polis tedbirle yapılmış iki &'Üzel minyatürünü 
ri ittihaz etmiştir. bırakrnl.\'tır. 

Bu tedbirlere, cumartesi günü Bunu öi'renince kral: "Bu mi-
hükOmet aleyhinde bir karar su- rasııı en güzel parçasıdır.,, demiş

Buz yerine 
reti kabul eden üniversite mitin • tir. 
ginden sonra vuku bulan talebe 
tezah!Jratının sebep olduğu zanne
dil111ektedir. Bu tezahürat esna
sında birkaç talebe eski Litvanya 
nasypnalist hükOrnetinin rei8i ohıp 
şimdi Fransada menfi bulunan va ! 
demars'ın dönmesini istemişlerdi. 

Meyva veya suyu so
ğutmak için kolay bir 

usul 
Her .şeyden önce sokak karışıklıkla 
nna mini o lmağa matuf olan ba
his mevzuu polis tedbirleri Meme! 
arazisini alikadar ciı'-ııemekted!r. 

Buz kullanmaksızın meyva, su, 
tatlı &'ibi şeyleri soğutmak için ga
yet basit bir yol vardır; 

Acıldı! • 
Londrada iki gün devam eden 

garip ,bir llnıversite kurulmuş vel 
burada be~ şiling gibi bir meblağ 
mukabilinde 11şk ve evlenmeyi il
mi ve emin bir usul dairesinde tan- · 
zim çarelerini gösteren on konfe-J 
rans verilmiştir. . 

• Bu üniversite'nin müdavimlerin;! 
hatiplerin güzel sözlerinden ziya
de, bilha.'!Sa Londrada eğlenmeğe · 
gelen ihtiyar kızlar, köy papasla
rı gibi K;mseler teşkil etmiştir. 

Hatipler erkek ve kadının tes- · 
kil etliği tabii çiftin yaşıyacağı h~.I 
yat, takip edeceği hattı hareketi 
tesbite çalışmışlardır. 

Konferansın ayni zamanda din
leyiciler arasında fikirler de teati 
edilmiş, aşkta muvaffak olmak hu. 
susuııda usullerde ortaya atılmıR. 
tır.. ' 

Mesela bir dinleyicinin fikrine 
göre aşkta muvaffak olmak için: 

1) Her ferdin kendi hodbinli
ğiııi kabul etmesi, 

2) Hayal arkadaşının şahsiye
tini tanıması, 

3) Bu şahsiyetin iııki.,atını ko
laylaştırması lflzımdır. 

Kadınlar ~ahsiyetlerini terket
melidirler. Aksi takdirde bütün 
cazibelerini kaybederler. Erkek -
!er de evlenince nişanlılık devre -
sindeki tavır ve hareketlerini bı
rakmamalı, mesela çıkolata kutu 
ları, çiçek buketieri ayni minval 
üzere hediye olarak verilmelidir. 

........................................ 

El Tuvaleti 
Ellerin güzelliğini muha
faza için kolay çare!er 

Artık bakımsız kaba elli kadın 
kalmamış gibidir. Çünkü hemen her 
kadın eline ve tırnaklarm9. dikkat 
etmektedir. Eeı.~en temit ve mun
tazam ellere malik olmak güç bir 
şey değildir. Bir parça limon, bir~ 

kola, kolonya, domates veya glise· 
rin bu hususta en pahalı kremler
den çok iş görür. 

Ellerin güzelliği için yapılacak 
ilk şey, hiç olmazsa günde bir defa 
elleri kola ile yıkamaktır. Kola cil

de beyazlık ve yumuşaklık verir. 
·Eller yıkandıktan sonra havlu ile 
kurularken tırnak etlerini kuvvetl e 
geri itmelidir. Bu, tırnakların biçim· 

-Ji kalmasına çok yardım eder. 

Evde mutfak işile de meşğul olan
ların elleri bazı sebze ve meyvalar
dan lekelenir. Bu lekeleri çıkarmak 

için limonla parmakları oğmalıdır. 

Eğer limon fayda vermezse doma
tese müracaat lazımdır .• Domatesin 
çıkaramadığı leke yoktur. 

1ş bittikten ve eller yıkandıktan 
sonra aynı mıktarda kolonya, glise
rin, limon suyu ve sudan mürekkep 

mahlıittan bir mıktar alarak ellere 
güzelce masaj yapınak Iii.zımdır. 

Tırnakları haftada bir törpülle
mek ve cilalamak kllfidlr. Bu su
retle bakılan eller, nekadar nğır i§ 
görürlerı;e görsünler, az zaman i
çinde güzelleşirler. 

1112illz b b · · • · a rıyeaınıo yepyenı tayyare ana gemisi Ark ROY AL 
lizerinde tayyarelerin havalandığı üst güvertesinin 

baştan görünü'ü 

Kaunas, 12 (A.A.) - Kaunas 
ta ve Kaunas kazasında fevka!Ade 
ahval rejimi ilan edilmiştir. Reisi
cumhurun kararnamesinde bu ted 
birlerin ittihazına sebep olarak 
gayri mesul muhalifin zararlı fıııa. 
liyetleri &'ÖSterilmektedlr, 

Rüzgirlı yahut cereyanlı olan 
bir yere, içl 8U dolu derin bir kap 

koyunuz. Suyun lçlne de dibi yu
karı olmak üzere adi biı· saksı 

yerleştiriniz. Soğutulacak su sil
rahlsi meyve veya tatlı tabağı bu 
aakaı !!zerine konulursa az müddeti 
urtında &'ilzelce soğur. ' 

Konferans kapanırken, aşkta 
talisizliğe uğrıyanlar için, bütün 
tngiltere tLvsiye ve malilmal vere
cek merkezler vücuda getirilmesi. 
no de karar vermi~tir. Bu talisiz 

insanlar, bu merkezlerde, aşk, ev
lilik hakkında dersler takip ede
cek, kendilerine kitap ve bu arada 
hususi konstiltasiyonlar da veril&
cektir 
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BERLIN MEKTUBU: I'" -

Salon T a:vanında Görü- 1 
ve 

len Semavi Harikalar 
öpek 

---==-
Malikeı 
- Köpeklerden hiç hoşlanmam 

demişti. 

Nişanlı 
c=-o---

MAiik&: 
- Nasıl, güzel değil mi? dedi. 

- Fevkalade 1 Fakat adeta bir 
canavar 1 İdaresinin biraz mU., • 
kili olacağını dilşilnmüyor musu
nuz? 

Bütün Berlin Mekteplerinin Her Sa
hah Toplandıkları Salonda bir Saat 

Şükrü: 

- Ben de öyl&! Bilmem bu 
hayvanların neresini severler diye 
cevap vermi,ti. Zaten evde .. 

On beş glin evvel henOz daha 
nişanlanmı.,ıardı. Fakat şimdi ev
lenme merasiminin Nisan ayında 
yapılma.91 kararlııştırıldığındanberi 

her ~eye dikat etmek lazımdı .. 
Daha şınıdiden Miılikenin annesi, 
müstakbel damadının h.ueketini 
te'lkide başlamıştı. Şükrüyü henüz 
bir d,şrnan gibi telakki etmiyor'a 
da bunu yapmağa hazırlanıyordu. 

20 Martta, Malike küçük spor 
arabasiyle, her günkünden daha 
Revimli ve mütebessim olarak gel
di. Klabonunu öttürdü. Şiikrli 

koşarak indi ve: 
-Ne tarafa gideceği1. Miıli

' •• •nrdn Yalnız saat dörde 
do~u Bankada bulunmak mecbu
ı ; ı.ı u.l~yım. Biraz jş;m var. 

-Pek güzel! Fak.at evvelli 
Mecidiye köyüne doğru bir gezinti 
yapmak istiyorum. Köpeğimi gez. 
dirmem lazım. 

- Köpeğiniz mi? Nereden bul
dunuz? Halbuki bana söyledikle-
rinize ... 

Genç kız nişanlısının ıözllnll 

kesti: 
- Köpeklere bayılırım. Me

doru size de göstereyim bakın ne 
kadar seveceksiniz . Amcama 
tiftlikten göndermişler. Şimdi onu 
alacağız .• 

-Ne renkte? 
- Beyaz ve siyah! Mini mini 

ve çok şeker 4ey ! Ve mobilyaları
mızla çok uyacak. Görlln de ba
kın!.. 

Otomobile yerle~tiler. Şükrll 
direksiyonu kullıınmak iatiyordu. 

lllilike: 
- Olmaz, dedi. Burada emre

den kim? 
- En kuvvetli olan kim•e, ya

ni siz! 
Ni~anlısının bu sözleri MAlik&

nin hoşuna gitti. Fakat le,,ekk!lr 
etmeğe vakit bulamadı. Etrafın

da gelen giden çoktu. Yoksa bir 
kaza çıkabilirdi. 

Birkaç dakika sonra genç kı

zın amcasının evinin önüne gel • 
-diler. Millik• arabanın kapısını 

a~arak: 
- Oturun ve beni bekleyin .. 

Bir dakika kalmaz ııelir ve sizi 
kayın birederinizi takdim ederim, 
dedi. 

Şükrü on dakika hareket et -
meden durdu. Fnr sigara yaktı. 
Nihayet arabadan inerek bir aşa
iı bir yukarı dolaşmağa başladı. 

Birden .•aşkın bir halde dura-
' !adı, !11fi.like elinde en aşağı bir 

metre yükseklikte koca bir kiipek
le geliyordu. Sokağa çıkan bu iri 
köpek sevincinden havlıyor, ııenç 
kızı Adeta 9ilrüklüyordu. 

Şükrünün ağzı çık kalmıştı. 

Tornley u~ağını çağırmak tize. 
re iken Den arkadaşının ko'unıı 
tuttu: 

- Bir sll.niye Bil, dedi. lçin· 
de bulduğum vaziyet, sızı bun
dan ileri sUrmek istemem. 

- Kat'iyen bunu kabul et • 

mem. 
- Beni Mrs Brenzler ıle tanış

tırın size ömrümün sonuna kadar 
müteşekkir kalacağım. Eğer bu ge
ce gittiğimiz yerde kalmam lll.zım 
ııellrse te~ başıma bulunmalıyım, 

- HikAyelerin.izle beni baştan 
çıkardığınız iU anda, sizi yalnız 
ını bırakacağım sanıyorsunuz? 

- Azizim, bunları dü;üııerek 
n clddt olarak söylüyorum. 1'1z 
burada tanınm14 bir adamsınJ1ı, 
Halbuld ben yabancı bir fngllizlm. 
His Ayelevod biçimsiz bir vaziyet& 
kendisini aokmu~ gibi g!lrllııQyor, 

Belki yakında polll!I ha'berdar et
"1ek m&Cburlyetlnde kalacağım. :ta. 
ınlnlz!n gazetelerde çıkın.ıun11a 
ınemuuu olmazsınız tabit. 

-Gazetelerd& çıkarsa n& ola
ı:.ak. Böyle ~eylere aldırmam. 

-Herhalde, bir insanı ida
reden çok daha kolaydır. 

- Olabilir, yalnız, bir adamı 
idare ile iktifa edeceğinizi ümit 
ediyordum da ... 

Araba hareket etmişti. Biraz 
sonra yerinde duramıyan ve Şükrü 
yti kapının kenarına sıkıştıran kö 
pek, a~ık havanın, yolarda 
gördüğü küçük hemcinslerinin 
hem otomobilden ve hem de ken
disinden ürkerı>k kaçmalarndan 
ıraliba gurur duyarak havlamağa 
haşladı. Salladığı kuyruğu bfr 
kamçı gibi her defaRında Şükrü
nün suratına vuruyordu. Otomobi
li idare göçleşmiştl. 

MAiike: 
- Belki gezinmek istiyor, in&· 

lfm de yürüyelim, dedi. 
- Öyle olsun 1 Ben köpeğinfz1 

biraz gezdireyim de sllkünet bul
sun. 

- Siz mi gezdirecekııiniz? Me
dor benden başkasiyle gidemez. 

- Nasıl bilirseniz öyle yapın. 
Benden daha iyi bilirsiniz. 

Otomobili bıraklılıtr asfalttan 
yllrOmeğe ba,ıadılıır. MAiike tas
m1trun kayışını iyice bileğine llç 
kere sumağa mecbur olmuştu. 

ŞOkrll arkadan geliyordu. M&
dor etrafına ~cvinçlf nu:arlarta 
bakıyor, sağa sola fırlamak iRtl· 
yor ve başını kaldırarak havlıyor
du. Bu köpek hakikaten de hey
betli, mQthio adaleli, iri bacaklı 

bir hayvandı. 
MAlikeye dönerek: 
- Karlı memleketlerde oldu

ğu gibi ne gOzel kızak çeker insa
nı uçurur, götürür, dedi. 

Genç kız: 
- Budala, diye cevap verdi. 

Böyle güz&I köpeğe insan hiç kı • 
yar mı? 

Yine bir miktar yürüdükten 
soora ~lalikerfüı yüzü değişti • 
Dudaklarıııı l'trarak, ve kayışın 

llzerine abıınarak zorla durabildi, 
- Artık bir adım daha ata -

mam. Bittim diye •öylendl. Bir sA
niye benim yerimi alınız. Ellerim 
kan içinde ıralibıı .. 

Şükrü: 

- Fakat C!k<uet edemem k1 
diye a1ay ett~ Zaten Meci'4iye 
köyüne geldik. Şu kenardaki kah
veya girelim de hem bir şey içer 
ve hem de dinleniriz dedi. 

Medoru bir masanın ayağına 
baghıdılar Köpek homurdana -
rak etrafına baktı. Ve birdenbire 
arka•ındırn masayı sürilkliyerek 
ileri atıldı. Kenarda çiçeklerin 
ara~ında bir kedi görmilştü. 

Genç kızın çıığırmasına rağ • 
men hay\·an aldırmadı ve kediyi 
takibe başladı. Bu arada bir iki 
iskemle dahıı maııaya takıldı. Bir 

F'resvaterde Adeta casusluk 
yapacaj'ını; anladınız mı? Bu fena 
bir ml!!llek. Fakat ne yapayım mes. 
leğimdir. Siz yabancısınız. Ve böy 
le şeylere alışığım . Hattll siz
den, beni .Mis Brenzlerin evine 
aokmağı f<1temem bile fazla. 

- Pell.IA, öyle olsun. 
- Hem siz tamamen bu işten 

elinizi çekm!yeceksiniz. Rontz 
hakkındaki tahkikatla göstereceği 
inkişafı,. her şeyi bana mektupla 
bildirecek<iniz. Beni çok memnun 
edecek bir şey yapmak isterse -
niz, o da doRtunuz direktör muavi
nini görerek Rontz meseleıılnln 
ne halde olduğunu öğrenmektir. 

- Bu ehemmiyetsiz bir şey. 
Fresvoterden telefonla öğrendim. 

Den sükO.t etmeğe başlamuıtı. 
BI< merak ederek sordu: 

- Trevor, aklınızdan daha n&
ler ııeçlriyorsunuz T 

- Acaba bu gazetenin yatdılc.. 
lannı o da ,ımdl okumut mudur 
diye dUşOnüyordum. 

Den bunları söyledikten-, 
ııazete kllğıdını bükt .. 

Berlinden Bir Manzara 

Berlln (Hususi) - Bu eene d•ı me.k: fırsatını bulmuş oluyorlar. ı 
Hayvanat bahçesi istasyonu kaf4ı- Her hangi bir vesile ile. bir zl
eında, teknik ve ilim heyetinin bir j ya retçi, o bile, orada cazip ıaatl&r ' 
harlkaaı olan bir "Planetarium., geçirir, zira, orada a!Aka uyandırı. 
vardır. İlim ve fenni halka sevdir- cı filmlerin haricinde olarak, bü
meğe yarayan birçok müesseseler tUn snmavt kubbenin •ükfin vıı l 
arasında "Planetarium,. en ziyade lı.a.reketlerini görür. 
ehemmiy&tli ve en ziyade cazip o- "Planetarium., da gösterılen ve 
lanlıırdan biridir. 1931 senesinde, en iyi evsafı haiz olan film projek
rağbeteizlilr. ylizılnden, kapılarını siyonlarından evvel, o ııUniln prog. 
bıdka kapamak mecburiyetini his- ramına tevfikan, ilim heyetine dair 
ıetm!ş olan bu müessese, ilçüncii meseleler üzerine nııjir bulunuyor. 
raymin tahst teşebbüsü sayesinde Konferans dinlenilir. Bu ay, ay 
mekteplerin emrine tahsis edilm~- tutulmasından bahsedilecek ve yıl
ti. Sabah olur olmaz, şehir emane- dızların harekeli san'atlı bir il.let 
tinin temlik! altında bulunan vasıtasiyle tasvir edilecektir. 
"Freptov,. rasathanesinde olduğu "Treptov., rasathanesinde, yalnız 
ııibi, Berlindeki muhtelif mektep- açık havalarda t~tkik.atta bulun • 
inin eınıfları burada da görUlilr. mak mümkün olduğu için, <an•da, 
Filhakika, sınıflardan her biri, hiç ancak o dakikada semavi feza. 
olmazsa seuede 'bir defa, müşahe- larda hil.dis olan şeyler görünür. Se 
de suretiyle, Kozmografyaya dair yirciyl en ziyade a!Akadar eden oe;r 
olan tetebbularını tekemmül ettir- (Sonu 7 nci u.yfada) 

gür!lltil patırdı koptu. Köpek şim· 
di asfaltta koşuyordu. Etraftan 
geçen kim•eler, kendilerini hen -
deklere attılar, bir dadı, önünde 
sürdüğü çocuk arabasındaki küçü. 
cuk yavruyu ancak kucağınıı a
larak kaçırmağa vakit bulabildi. 

Malike yarı bayılmı.ş vazi-
yetteydi. Gözleri dolu dolu 
ne yapacağını ~1<4ırmıştı. ŞUkrOye 

gelince o da sırra kadem ba~mıt
tı. 

111Alike, ba~ı önüne düşmüş bir 
hlllde Adeta sürüklenerek otomo
biline kadar ıreldi. Direksiyı>na 

oturunca hiddetten ziyade mehcu
blytten ağlamağa başladı. Bir a
ralık etrafına bakınca birçok ço
cukların kendisine gülerek baktı

ğını gördü. Derhal gö1.lerini sildi. 
Fakat Şnkrü ortalarda yoktu. Ni
,anlısı ne de korkak bir adamdı. 

Yavaş yavaş hiddelenmeğe baş 

ladığı sırada, uzaktan ŞükrUnOn 

kan ter içinde, saçları darmadağın 
bir halde ıreldiğinl gördO. İri hay
vanı da yanında ıüril kllyerek ge- 1 

tiriyordu . 
Arabanın yaııına g&lince nef&ıı 

nefese: 
- İşte mini mini köpeğiniz, 

dedi. Ti llarild kahvenin içine 
dalarak orlalıj'ı epey velveleye 
verdi. Öteberi de kırdı. Ne ise ka
pıyı 1tçınız da içeriye girsin. Benim 
kadar onun da dinlenmeje ihtiya
cı var. 

M Alike tıir şey söylemeden, ka
pıyı açtı. 

ŞükrU IAkırdısına devam ettJ: 
- Şimdi hareket edelim .. Ne 

tarafa ırideceğiz, burada emir v&
ren kim? 

Genç kız hafif bir sesle: 
- En kuvvetli olan, yani Me

dor, fakat şimdi onu amcama ge
tirip başına attıktan sonra siz ola
caksınız diye mırıldandı. 

Genç adam: 
- Hayır diye itiraz etti. lÇ!

mizden en kuvvetli siz, daima siz 
olacaksınız. Yalnız müstesna hal
lerde, tehlikeli anlarda ben! .. 

Hikayeci 

KATIL ARANIVOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAHIN POL/S ROMAN/ • 
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koyarak: 
-Haydi Bil, kaybedecek vak

timiz yok. HMDen fırlıyalını de
di. 

xvı 

Koyun sularını altın yaldız!yl& 
süsliyen gOneş, canın üzerin
deki tentelerin altında duranlan 
&deta okşuyor gibiydi. Yeş!l çimen
ler suyun kenarına kadar iniyor, 
Taht&<!an yapılmııı küçtık bir 8et 
yüziiclllerle yatlar v& motorlara 
tahsis edilen mahalleri ayırıyordu. 
Taraçanın arkasında beyaz renkle 
boya.ıımış k!Ublin binası yUkself· 
l.lyordu. 

ırenç polis hafiyesi, etrafındaki sü
kOnete kendisini kaptırmış hareket 
etmeden şezlongunda duruyordu. 
Önündeki rıhtım üzerinde beyaz 
elbiseler giymiş bir adam, küçük 
bir yelkenliyi idare eden bir genç
le konuşuyor, ileride demirliyen 
büyükçe bir y.ata doğru dört bet 
kişi bir sandala binmiş gidiyordu. 

Çırpıntılı dalııacıklar, Yll411 
çimenler, çiçekli fidanlar, bunların 
Uzerlnde hüküm allren sessizlik 
Denin sinirlerin! dinlendiriyOI"du. 
Etrafını seyrederek piposunu ;o;er
ken, ~aatlerin yava~ yava~ geç

mekte olduğunu da hatırdan çı

karamıyordu. Henilz ilk zaman -
hırdaki gibi tamamiyle karanlık· 

"" 

Nakleden: R. Gülseven No. : 16 

- Aman, bana böyle bııkma -ı 
yın 1. Kendimi Adeta fevkalll.de bir 
mahlük zannedeceğim, dedi. 

- Dediğiniz doğru, bana böy. 
le bir t6Air yapıyorsunuz. 

- İltifat ediyorsunuz? Beni 
bu şekilde tasavvur etmek için ne
ye istinat ediyorsunuz? İstediğim 
zaman evde kalmağa hakkım yok 
mu? 

Kuzinim çok hiddetli görlinil -
yordu. Bunları söylerken bir t(l.
raftan da ayaklariyle yerdeki ça
kıl taşlarını etrafa saçıyordu. 

Artık sabrım kalmamıştı. 

-Biraz fazla gidiyorsunu~ ku
zenim, dedim. Benimle kavga çı
karmak istiyorsunuz. Sizi bu yolda 
takip edemem. :ı;ııhakika bu sabah, 
bana taalük etmfyen bir şeye bur
numu soktuğum için kabahat ben
de. Başka defa için merıik etme
yin ne yapacağımı biliyorum. Bu 
günlilk sizin işinizi bozduğum için 
affınızı dilerim. 

Bunları sö.vledikten sonra iffe
ti tamamiyle ~n~ırmış bir halde bı
rakarak ilerledim. Bizimle beraber 
gezintiye gelen bir iki misafirle 1 

Refik beyin teşkil ettiği gurupa il
tihak ettim ve gurubumuzdaki kız
lardan birisiyle, İffetin yakın ar
kadaşlarıııdan Feriha ile fazla alii.- ı 

kadar oldum. Hakikatte hiddet -
ten ~atlıyacaklım. Bu İffetle yap
tığım ilk ciddi kavga idi. Ve bun
dan bu kadar lee,.;Lir duyduğum -
dan canım sıkılmıyor değildi. Be
nim gibi, arlık otuz ya~ında bir 
adamın . hakikaten fena yetiş

miş; On yedi yaşındaki bir çoctı • 
ğun hnl ı•e etrnrına bu kadar e!ıcm 
miyct vermc"!ni bir türlü anlıyamı
yordum. Ilun:ı rağmen o derece 
hiddet içerisinde idim ki genç kızı 
cezalandırmak ve intikam almak 
iatiyordum. Takip edeceğim hattı 
hareketi zihnimds çızmi~tim. Kav. 
ganııza ehemnıiyct vermiyecck. 
kendisine hiç aldırmıyarak k.ınu· 
şacaklım. Bunun iizerine bUttin g~•ıı 

İffetle ne konuştum vene de yüziine 
baktım. Ve kendimi gayet ne~eli .

1
· 

gö.<terdim. O derecede ki herkesi 
güldilrdlim ve ej'rlendirdiın. ı 

Yalnız gillmiyen biri"i vardı. 

O dıı lrfet iıl!. Arcımızda pek' az j 
bulundu. Ekseri zamanlar kotra-. 
nın burun tarafında giizlerini ufka 1 
dikmiş duruyordu. ı 

lnsnmn tabiatı d>l bir tuhaf. 

tır, onu manzuu görünce beniııı 
zahirf ne.şem de o nisbt>tte artıyol" 
du. 

Birkaç defa Refik bey, kızını 
bazı kilçllk manevralar yaptırmak 
için yanına çağırdı. Fakat her d&
fasında da b&~ını sallıyarak: 

- Hayır! Baba, bugiin nedense 
hiç hevesim yok. Sizi mahcup çıka
racağım. 

- Halbuki kuzenine mahare • 
tinden çok bahsetmiştim. 

- Başka bir zaman gösteririııı 
babacığını-. 

İffet,yeniden dalg!n dalgın durın• 
ğa ba~laılı. İkiu.ı:;ve doğ:ru u!a1' 
bir kahvaltı yaptık. Emine, ken· 
dl.~ine rardım için lffeli yanına ça· 
ğmlı. G Pnç kız, bıı ıırada nrnhıu_n 
tavrını bırakıp giilümsiyerek bır 
tahak i~eri•inı!eki tereyağiı ve r ·• 
Ç?lli ekıncklrri gezc!irmeğs ba.,.ıı· 

dı. Talıağ;ı bnna da uz~t:ıı a na· 
zarlarının gözlerimi aradığını lıii• 
settinı. FakRt hiç aldırış etm~den. 
tereyağlı ekmekleri alırken Ferih• 
ile konuşmakta devam ediyorduJ!l· 

Ak~anı yine ayni ~ekiide hare· 
ket ettim. Ona güzel bir ders v~r
nıek i,;tiyordum. Fakat ne der~i! 
llunu ben de bilmi)•ordutl'. Y11inız 
benim ;ribi bir adamı, i:ıalıa,;ının 
mi•afirini kendi yaşında bir çocuk 
gibi teliikkı ediyorda. Artık ell&
ri arasıııda bir eğlenr.e mevzuu ol· 
maktan bıkmıştım. 

Geceleyin, Feriha erkek kardeııi 
ve htıınbuldan gelen iki kız akrıı· 
Lasiyle Leraber Refik beylerde ye· 
rneğe kaldı. Sonra dansettik. iffet 
ile dan•etmiyecektim. Fakat kar· 
de•lerindcıı birisini dan•ettirdikteıı 
so~r•t ver/erimize giderken iffet 
yanımıza gelerek: 

- KuT.enim, öbür dansı beniın
le edecek~iııiz, dedi. ~'vvelli, kal'· 
dr~lerinden birisine sö1. v~rdiğiıni 
bahane etmeği dilşündüm i•e de 
geııç kızın kar~ırndaki mRhcnıı ha
line arı~· Arak: 

·- Il~n ele sizden bunu ~ica ede
cektirr, dedirn. 

(~.,zı~riııde hiı• ~evinç işarAti 
ııuladı. 

~:rnmofomın çaldığı bir ta:ıgo 
il~ ciRn~a hıı.şiadık. Rir mliddet ~ü· 
kut içinde daföeltik Nıhayet lffet 
•i>ze başladı: 

-Öğleyin ben, burada nedeıl 
kalmak islediğimi biliyor mu•U· 
nuz? 

(Devamı var) 

~-·- -~-================-=========~ ---··--
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
ııenalji, lnrıldılı: "• btıtD.a 

• - İcabındı ıllııde 3 

lar içinde yürümüyorsa da yine 
etrafı yan karanlık duruyordu. 
Bu işte ne vakit ortalık aydınla· 
nacak idi. 

ağnlarııuıı derhal lı:eser. 

lı:awe alıaabilir. - • 

karııımumiye hep3i :ı.::avııın bir an 
evvel ceza•ını çekmesini istiyorlar· 
dı. 

Den tereddilt, endişe içindeydi. 
Nevyorktaki izi bırakarak, burs· 
!ara gelmesi doğru muydu? Bil po· 
lia idaresinden Rontz işinin ne mer· 
kezde o lduğunu anlamak için t~· 

lefonla konuşuyordu. Den de bir 
· an eve! f aaliyete ıreçmek için ar • 

dı. Bunu düşUnerek Den, yat klü. kadaşırun getirecej'l havadisi bt k• 
be gelmed en evvel Neyyorktan şe- llyord F.ııa.s 1 imdi Jl{I• 

Rontz'un katlinden sonra aca
ba .Manderton Klavnın kararının 

infazı müddetini talik için nüfuzu
nu kullanacak mıydı? Ak~am ga
zeteleri olmdi Londrada bu katil 
hakkında tafsi!At vermiş olacaklar-

fine bir telgraf göndermişti. Bun- u. mese e ş ,_ 
d k 1 1 k .. ku 1 Ayslevodu bulup yanlıt bir ıs il 

a a pa ı o ara , vu a ge en la 
bazı beklen!lmedik vazly&tlıre t ünd& 7 ürttyüp yllrllmediğlni an • 
raj'men., va zif esinde muvaffa k o- mak idi. .

1 lacatından emin bulundutunu v• Birden Denin yüzün& ırUzel bı 
fak.a.t bu aç ııllnlilk müddetin bl • Havana ılırarulylı kokusu ııeldl· 

B aşını 9ıvlrdJ. Tomley kaf4ısında 
idi. Tavn biraz detlşmlştl. 

raz daha uzatılmasınııı fena olmı· 
yacatım bildirmişti. Adrea olarak 
;l'ornley'lnklnl ıröstemılştl. 

Fakat Denin bu hususa fazla 
bir llmldl yoktu. Üç glln geçince 
Klavn muhakkak idam edilecekti. 

Çünkü adll.let terazisinde, aleyhine 

çok bllyilk ağırlık vardı. Monder

ton, zabıta, adliye nezareti, ef-

Den : 
- N• var? bir şey mi oldu dfıo 

ye sordu: 
- Sizin meşhur Nik yok ınU• 

kendisi ııibi birçok haydutları b"" 
raber yakalanmı< ve bu sabah ınel" 
kez idaresine getirilmiş. . 

(Devamı var). 
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yy • 
ıy ngosu ara Li ec rın-, 

Dünkü Çekilişte Kazanan 
Numaraları Yazıyoruz : 

istanbu lar Yeni An 
Validen Ne istiyorlar? c!aki Netice er 

Arzularını Yeni Valimize Halkın 
bildirmekte 

(BaşW.r4/1 4 cil Mt.yfada) 
kırıldı ve mukabil akına l'eçildi. 

İlk on dakika Galatasaray hl
.k:imiyeti altında oynandı. 

yaştaki yarı kan İngiliz at ve ki!· 
raklaı·ınıı ınnhsustu. Mosn ,000 

metre, ikramiy& 2.'i5 lira7. ;u ko 

şu günün en heyecanlı ko.ıu.u ol
du. Mahmure birinci, Aııdrabu

din ikinci, Olr;a flçiincü •>ldu. Muş
terek bahiste: Ganyan ll'O, plh& 

145, 145 ve 510 ı·uru4 getırdi. 

1200 
Lira kazanan numara 

13962 
3000 

Lira kazane!\lar 

23383 
1000 
Lira kazananlar 

11550 24597 
38275 14516 

500 
Lira kazananlar 

37661 17853 27588 28194 27199 
7163 20074 37587 37898 89247 

37714 20854 21244 7108 19055 
1871 32418 

200 lira lca:ı:ananlar 
31751 7365 3020 2$411 

ö021 l&ri4 6357 38455 29672 
28779 23588 36374 14730 14619 
35513 13279 17293 10996 21819 
88517 18524 30506 7902 34191 
33845 35762 5710 6179 18919 

1526. 

100 lira kazananlar 

17168 5329 17901 6793 6565 
25490 39408 34800 17452 26452 

26562 35442 23::>35 5915 4504 
25601 27917 10938 19420 8732 

7357 7873 5326 16533 29485 
8730 14232 34246 16406 28628 
5155 39687 7195 19115 32059 

37840 4141 22759 14967 33609 
39691 31085 12276 30234 27910 
27495 33451 12967 30749 33177 
39462 11719 28508 

50 lira kazananlar· 

41432 1297 5175 11396 21885 
3504 3023 12901 27732 35700 

31628 18146 6194 24649 16274 
35383 9154 31363 39971 25022 
22301 18926 7116 12235 12788 
17161 14827 34224 39875 3954 
36163 37990 31872 13614 14732 
33934 9838 2708 11842 21956 
33953 14928 3561ff 28735 11575 
8153 38625 39669 21739 37654 
8860 35128 2821 20396 20101 
6380 30549 26993 738 10346 
2692 31927 38942 33223 2472 

11-424 37060 28810 22992 557 
30378 34411 11701 1777 32775 
36824 17611 39470 23258 2369 
37655 26069 291-42 597 2209 
33671 10704 21t65 38010 11633 

2387 16689 22623 16517 17217 
38408 6745 39072 27486 11104 
11819 11483 35261 19317 1060 
33007 34161 21793 37376 14419 
6060 ıısuı 36146 Mı89 37633 

18345 22643 21961 10436 215-40 
16489 28798 20726 35290 5134 
11408 10974 21725 25369 30416 
34649 29572 3857 2150 31481 
4747 31970 4068 4234 6017 
6417 8451 21399 19805 583 

29349 35886 7088 26899 2089 
24116 4041 8315 13674 20434 
16654 22521 4172 17772 29492 
31902 22976 184-05 14151 29273 
32118 31637 22590 26385 

369 31064 12446 3107 35548 
8897 33020 32239 22050 31191 

19248 32186 13736 15854 17722 
28245 2838 26011 6229 3127 
28010 18522 26661 38089 39703 
25157 25173 lMO 11152 5400 
32903 17328 29332 38598 14988 
32110 16332 39578 32350 10818 
19952 19549 26118 27231 39660 
13271 24531 18170 21127 29679 
l8846 25427 8133 15292 15967 

30 lira Kazaoenlar 
633 28659 25209 36670 23940 

'4863 24352 29022 31625 27963 
8412 8400 31263 9636 31425 

129594 29590 15927 27284 1188 
2009 26424 37301 1313-4 19016 
7055 5883 27907 4771 1356 

• ıso5 14403 3571 31652 37574 
5870 31068 11309 8632 33969 

18274 6728 19460 22994 37465 
l3096 9637 28702 6613 16315 
1886 32668 14915 15915 38912 

'41so 39366 25372 3220 33361 
tsss1 ;30899 4614 12905 8068 

6135 4800 14641 24123 32702 
11597 26624 5498 22710 836 
19826 29306 15206 22353 39055 
13145 23202 166 33330 18401 

devam ediyoruz Birinci a-ol: 15 inci dakikada 
idi, Galata-arayın sı<ğdan bir akl' 
nmı keeen Harbiye ·ol hafı, topu 
aol açık 'Fazıla geçirdi. O da kar- j' 

f131ndakileri atlatarak topu Cema
1333 24069 31542 32018 255Gt 

21449 6390 17978 8528 14285 

12785 28015 16994 4854 18928 
20115 25854 38418 15255 38861 

8269 3845 26729 9267 38296 

18060 20643 24596 3900 34186 
47195 16361 4451 34222 12471 

le geçirdi, Cemal çok sıkı bir ~iit 1 Be,inci ko~u: Bu sene içinde 
aavurdu. Kaleci bunu tuttu, fakat' 400 'iraı!aıı fazla ikr. miye kazan
ellnden kaçırdı, Habib yeti~erek mıpn. uç ya•ında yarı kıµı İngiliz 
ilk Harbiye golilnü attı. 

l 
taylara mahsustu. 

Bu a-olle beraber açılan Galata 
aaraylılar üstü,te Harbiye kalesin& • fesaCe 1600 metre, Y.rnmiyoı 

255 lıra. birkaç tehlike geçirttiler, bu arada 6647 33480 31016 30268 10839 
27187 9011 33911 6906 29195 

19177 12495 103 21540 20777 
33801 17169 26858 33199 11138 
25782 36859 18164 26724 36972 
12722 35336 7511 22192 8974 

30884 15892 31951 10130 7593 
16180 15756 15816 10292 28400 
16506 18370 12008 24629 15059 

26226 30173 25592 11917 24710 
14011 9608 21222 4924 15013 

biri Harbiye, biri Galata,ıaray aley Firiğ lıiri ıd, Yonkız iıdnci, U-
hine olmak üzere iki penaltı oldu, ğur üçüncil oldu. 
Fakat hakem çalmadı. Şimdi Har-1 )Jü~terek bahiste ganyan 135 
biy& bu •ene zarfında oynadığı o- kuru getirili. İkinci ko~udaki ikili 
yunlar içinde, en gilzelini oynuyor hah· 710, ıkinci ve dordünctl ko· 
ve işte bu da cmeres ni verdi. 33 şulardaki çıfte bahis l 050 kuruş 
üncü dakıkada Galatasaraylılar getirdi. 
ceza çizgisi yakır.ında lıır faVtıl ı Kosulara 1,,ızar gilnil cıe,·am e-
yaptılar, verilen eerbe>rt vuruşu Ze- dılecektir. 

Doktor Ltitfü Kırdar İstanbul vilayet makamında ki çekti. Sol iç Harbiye de bunu ka llhami KILIÇATA 

7305 16808 34602 558 

20000 Liralık mükafat 
tstanbul halkının yeni v_ali ve I 

Be;.,diye reisimizden olan dılekle
rini tesbite devam ediyoruz: 

fa ile kaleye sokarak ikinci Jlarbi-ı-- -- -- --- -
ye göliınil yaptı. A .J 

39 uncu dakikada Gündüz top- uamSlZ 

En son çekilen ve 40 kişi ara
oında takaim edilen 20 bin liralık 
mük.i.fatı •.-i'ıdaki numaralar ka
zanmıtlır: 

Şişli Gazi halaskar caddesi 262 
Lebibe B. öz taşı: 

la kaleye doğru iniyor, Harbiye 1 T f 
sağ müdafii Şükrü, Gündüzü tut-ı l ayyare • 

S • 4 sen& evvel bu Çankaya a
partmanının ilstü bir y&n&'ında yan 
mı.~tı. Muvakkat enkaz bir za -
man için apartmanın arka tarafın-

tu. Penaltı. .. Galatasaray Cemilin A "k d d b 
ayağile bunu gole çevirdi ve devre men a or usun a u 
de 2-1 Harbiye t~hine bitti. ·kabil 6 tayyare işliyecek 

İkincı ılevre: 1 Vaşington, 12 (A.A.) - Önil-
. 

4951 787 28618 8493 5705 

daki benüz hudutlanmıyan bahçe- Vefada Necdet Gürelı 
sine atılmıştı. Fakat bu iş civar Kovacılar cadde•lndeki mezar-

Bu deneye yine !Iarlıiye kıv • 
rak bir oyunla başladı, dnha ilk 
dakikalarda, Galatasaray nl'ıf sa. 
ha"ına yerle~tıler. Cihadın ~ıkı 1 

nıüzdeki yaz zarfında Amerikan 

ordusunda yerden radyo ile kont. 
trol edilecek ve bu suretle işliye. 

21972 31571 5559 5783 550 
12295 16031 22812 2509 29336 
14043 11179 34327 6690 4225 

21234 3789 32580 31392 21212 
11870 1187 19698 9381 15195 
37346 25199 34910 20734 12475 
22308 9232 6972 22449 35108 

halkı tarafından yanlış anlaşıl- !ık dıvarları bazı yerlerinden yı
mış v& az zamanda burası adeta kılmış ve diğer kısımların da he • 
bir çöplük halini almıştır. Defa . men yıkılmak üzeredir. Buranın ı 
!arca Belediyeye yapılan milraca· fN"i lıır kazaya meydan verilmeden! 
atlıtr, şikayetler hiç bir fayda te'- yıktır lma'ı ihmal edilemez bir 

min etmemiştir. Ta kış ortalarına iştir. &1.niyen bu mezarlık çok 
kadar <levanı eden sivri sinek ve çirkin bir manzara a·rzetmektedir. 
kara Rinek tahaccümü hazan ba- Ve geceki korkunçluğu ile bazı yol-ı 
zan yüzlerimizi tanınamıyacak ha- cuların yollarını değ;ştirme!Prine 

bir ~ütü Galatasaray m!idafiine çar cek altı "robot., tayyare h_i.zmette 
pıp gen geldi, ikinci bir şiltle ba~lıyacaktır. 

Harbiy• üçlıncü goliinü kazandı. 

10000 Liralık mükafat 
17129 

Berlio mektu~u: le getirmektedir. ~ebep olmaktadır. 

Bun<lan <onrn Galata•araylılar 

çok durgun oynamaya ba'iladılar. 

Bu durgııııluk onlara daha üç gole 
mal oldu. 16 ne dakıkada Cihat 
dördüncü, 22 üncü dakikada sağa
çık ::\!iicahil yakından beşinci ve 
33 üncü dak kada sol iç IIalıib al

Salon Tavanında 
Bundan başka semti isti!A eden Bu mezarlığın kaldırılmas.nı 

pi' kokulardan pencereleri açıp isteriz. 
tıncı Harbiye gö.ünıi attı. 

odalnra hava aldırmanın imkanı- Vefa aarı bayazıl yoku'u MU-
l~aJ4ta ıraı ı.1 ikinci ve ~on go-

10. l 
!
Görülen Semavi 
Harikalar 

nı çok a7. buluyoruz .. Bu bizim baş- fide Kıvanç: Oyur artık tacı. ız lıır şekilde 

devam ederken Galatasaray son 
bir nkı'.1 yaptı bunu Harbiye müda 

lıca derdimiz ve yeni valimizden Semtimizin bazı sokakları hfıla 
başlıca isteğimizdir.. karanlıktır. Saniyen " 'efa haz • 

Kuzguncuk Aziz bey aokak retlerinin., türbesi denilen mezar · fii Şükru Korucu atlı. 
(Baştarafı 6 ıncı Sıtyfada) No. {14) Nuraner: lığın dıvarları çok tehlikelidir. Bu 

~üııhesi,, ki memleket semasıdır. Bağlarbaşiyle Beylerbeyini bi- mezarlık itıvarlarınııı yıktırılma-
Korner çok güzel çekildi ve 

Galatasaray •ağ içleri Oğuzun aya 
ğı ile ikinci ve son gollerini yaptı • 
Jar ve onun da 6-2 gibi açk bir fark 

Ufkumuz,da daima mevcut olan ribirine bağlıyan yol Boğaziçini sı yakın bir l~hlikenin önünü alaca. 
muhtelif yıldızlar cemilesini, bun- çok güzel gören maruf tepeye gi- ğından çok yerinde bir iş olacak • 

!ar meyanında da Dübekberle düb den yegane yoldur. tır. la Harbiye lehine bitti. 

aAg.arı te,his etmek mümkiln olur. Bilhassa yazın ecnebi seyyah- Yenifebir Bakkal Ali: 
Bu muhtelif yıldızlar cemilesin& !arın daima geçtikleri bu yol çok Yenişehirdeki Jıl.ğıım, kıınali • 

Yarın Ankaragilcü - Gilneş, 

Muhafız - Gençlerbirliği kaı;µla. 

merbut Hurafe ve efsaneler, ayni bozuktur. Bu bozuk yollarda oto- zasyon ve yol işleri maalesef her 
mobillerin sarsıntıları içinde seya- nedense geri bırakılmaktadır. LA· 

zamanda halkın alakasını uyandı- hat etmek adeta insanı harap edi-

şıyor. 

811 !ili il 

rır; Suni olan bu semavi kubbe ğım ve kanalizasyondan mahrum 
d k ci bir hal alıyor .. Yeni valimizin olan bu yer, öyle zamanlar olu- Ankarada 

At Yarışları 
öndli ç& yeni yıldızların meydıı· bu husuııtaki emirlerini bekleriz. 

na çıktığını ve gözden kaybolduk- yor ki kokudan tahammUI edilmez 
16 Mart Şehitler caddeai Re- bir hal alıyor. Patlıyarak cadde 

lannı görilrsUnUz.. "Planetarium., fik: 
da a-örülen ~eyl~r. billhare "Trep- / llzerine çıkan bu lağım sulan çok 
tov,. ra.~athanesinde tatbik edilmek Kalenderhane camisinin karşı- çirkin manzara arzetmektedir, ve 

Son bahar at yarı.,lannın onun
cusu cumarte.ıi gönü az bir Aeyircl 
önünde fehir spodromunda yapıl· 
dı. 

tızere tecrübe edilir. ınndaki medrese ve evlerin yıkıl • mikrop yuvası halini almaktadır. 
magiyle açılan koca meydan öylece En ziyade sıhhatle allkadar olan 

Büyük bir hayret ve taaccülil 
mucip olan bir ,ey varsa o da, z.a-

bırakılmı~tır. Rivayetlere göre bu işin hallini yeni valimizden Neticeleri: 
konservatuvar, şehir sineması ve bekleriz. 

maıı çarkının istikbllle doğru tak-!============================ 
Birine: kotu: Bu sene içinde hiç 

riben 8000 sene kadar sOlet etmiş Sultan Ahmet 3 üncü Sulh Hu· 
olması ve kutub yıldızı yerine Ve- kuk Mahkemesinden: 
ga yıldızının zuhur etmiş bulunma. Davacı !s. Telefon Direktörlü<fü 
.sıdır. 10000 senesinde, Cenup nı- Avulcatı Emin Raif tarafından Ni
eıf kilrresiııin remizi olan Cenup pııtaşı güzel bahçe sokak Hüsnü 
Haç yıldızı Berlin ufkunda şınlı- apartıman zemin katta Vicdan aley· 
yacaktır. O kadar yav84 yerini bine 38/1377 No. Ju dosya ile açı· 
değiştirdiği zannedilen cemile! lan 50 lira 70 kuruş alacak davası· 
kükbiye Planetariuın da o kadar nın yapılmakta olan mahkemesin'le 
ıerl bir seyr ile göaterllir ki, sünvt Müddei aleyhin ikametgB.hınm m.,., 
hareketleri yedi sAniyeden fazla bul olmasına binaen ilanen yapılon 
eürmez. tebllğata rağmen mahkemeye gel· 

Seyyareltrin hareketlerini da _ memiş olmasından berayl lstiktap 
ha yalnızca tetkik etmek istiyen gelmiyecek olursa istiktabdan çe· 
aeylrcller, o yıldızLarın senevi ha- kinmiş addolunacağı hususunu.ı ih· 
rnketlerini birkaç dakika zarfında tarı suretile muameleli gıyap kara 
gözleri önünde •bulundurabilirler. nnın tebliğine ve mankemenin 3(1/. 

Planetarlum, Berllnln en et _ 12/938 tarihine müsadif cuma g .. ,;; 
lenceli ve en istifadeli, öğretici ııaat 14 e talikıııa mahkemece ka· 
eğlence yerlerinden biridir. rar verilmiş olduğundan tarihi i

landan itibaren beş gün zarfında 
z. 8 • itiraz edilmediği takdirde gıyaben 

Üzüm ve İncir sabşları 
İzmir, (Hususi} - Borea ka-

71tlarına göre şimdiye kadar borsa 
da 61 bin 910 ton uzum satılmıştır. 
Bu seneki üzOm rekoltesi 80 bin 
ton olduğuna göre stok 18 bin ton 
dur. 

İncir sa.ı,larına gelince lstlh
l!k 19 716 tondur. Halbuki ~atış 
daha fazladır. Binenaleyh geçen 
seneki mahsul de peyderpey satıl
maktadır. 

mahkemeye devam ve karar verile
ceği ilA.nen tebliğ olunur. (938/· 
1377) 

Sultan Ahmet 3 üncü Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

ts. Telefon dlrektörltiğti vekili 
Avukat Emin Raif tarafından Sir
keci Yeni han karşısında No. 56 da 
Seyyit Mehmet aleyhine 938/1378 
No.lu dosya ile açılan 26 lira 93 
kuruş alacak davasının yapılmakta 
olan mahkemesinde Müddei aleyhin 
ikametg8.luııııı meçhul olmasına bi· 

koşu kazanmamış dört ve daha yu 
naen llfmen yapılan tebliga • karı yaştaki halis kan arap at ve 
ta rağmen mahkemeye gelmemiş ruraklarına mahsstu. Mesafe 2 
olduğundan berayi istiktap gelmi· 2200 m•tre, ikramiyesi 200 lira 
yecek olursa istiktaptan çekinıni!1 
addile mübrez mukavelenin kendi- idi. 
sine aidiyetine karar verileceği .au- Derv~ birinci, Stılün ikinci ol-
ıusunun ibtan suretile muameleli du. 
gıyab kararının tebliğine ve malı- Müşterek bahiste l'&nyan 135 
kemenin 30/12/938 tarihine müsa- kuruş getirdi. .. 
dlf cuma günü saat 14 de talikına ikinci kotu: Dört ve daha 
mahkemece karar verilmiş olduğun- yukarı yaşt.aki halis kan arap at v& 
dan tarihi ilfından itibaren :! gün ksraklarna mahsustu. Mesafe 2 
zarfında itiraz edilmediği takdirde bin metre ikramiyesi 450 lira. 
gıyaben hüküm ve karar verilecegi Alderviş a-Uzel bir k04u çıkara 
ilanen tebliğ olunur. (938-1378) rakbirinci, Ünlü ikinci, Efe Uçilncil 

Sultan Ahmet 3 üncü Sulh Hu- oldu. 
kule Mahkemesinden: M Uşterek bahiste: Ganyun 220, 

Davacı ts. Telefon DirektörlUğti plise 140-1505-190 kuru.t getirdi. 
Avukatı Emin Raif tarafından Ni- Oçüncli kotu: 
uantaşı Vali konağı caddesi No.97- Üç ve daha yukan :r~takf İn· 
99 da Muzaffer aleyhine 38/1373 glllz at ve kısraklann.a mahsustu. 
No. lu dosya ile açılan 43 lira M Mesafe 8000 metre, ikramlyul 
kuruş alacak davasının yapılmakta 600 lira idi. 
olan mahkemesinde Müddei aleyhin Sunandair birinci, Dandl lkin
lkametgfıhının meçhul olmasına bi· ei, Rom&111 UçUncU oldu. Mu.terek 
naen ilanen yapılan tebliğata rağ- bahiste Ganyan 126, pilse 115,125 
men mahkemeye gelmeınit olmak- kuru~ getireli 
la berayi istiktab gelıniyecek olur- Dördüncü koşu 1 Dcirt ve yukan 
sa istiktapdan çekinmiş addlle müb· ı.----=-=---,.,,--......,-=..,... 
rez mukavele ve faturanın kendi· mahkemece karar verilmiş oldu
sine :ıi<liyetine karar verileceği hu- ğundan tarihi ilil.ndan itibaren 5 
susunun ihtarı suretile muamelei gün zarfında itiraz edilmediği tak· 
gıyab kararının tebliğine ve muha- dirde gıyaben hüküm ve karar ve
kemenin 30'12/938 tarihine müsa-! rileceği ilanen tebliğ olunur. (938/· 
dif cuma günü saat 14 de talikına 1373) 

Eden Vaşingtona 
gidiyor 

19 Ncvyork: 12.(A.A.)- B. E
den, B. liuz\'elt'e müliiki olmak Ü· 

VI.' inglon'a hare-



!ayf.u a TENISABAH 

JTÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 
MERKEZi: ANKARA 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

SU BELER: 

ANKARA: 
Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Gemlik 
lzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ" 

ISTANBUL: 
Telefon 2316 Bolu 

Türkiyenin 

Umum 

T E 

Müdürlük: 

E•kitehlr Telefon : 24477 -8 -

her tarafında muhabirleri vardır. 
LGRAF ADRESi 

TÜRKBANK Şubeler: TİCARET 

13 KANUNUEVVEL: 1933 1 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
di,leri niçin hrçalamak lazımdır ? 

• 
Çünkü geceleri ağız ıruddelerİ

nin lfrazatiyle dişler ve dif etleri 
dolmuştur. Çünkü yenıelcler, ciga 
ra ve kahve gene ayni te•iri yap
m,.tır. Binllenaleyh di~leri her gün 
3 kere bilha~•a yemeklerden SO?tı'a i 

• 
ve herhalde bol bol "RAfıYOLl!'O .. 

ile fırçalamak ve temizlemek şart

tır. Bu •ııyedP di~lnin rlP, aji~ın da 

••glıi(ı ve <afclıunlğ garaıı ı cdilnıiŞ 

<'lur. 

Sabah, öğle akşam her yemekten sonra 

-İ-nh-i-sa-rl-ar-U-. M-u-.. d-ü-rl-ü-g"iı-.n-d-en-:-• --~--M-A-L-AT_Y_A_Lı-----•! Halk Maskeleri Satışı 
FAHRi ALMANYADA 1 Tı k . K l 

1- İdaremizin Pa~abahçe Müskirat fabrikac.ı ı~i'I ~artnamesı mu
cibince 4 adet alttan sürme araba ile ıooxııo eb'adında 20 adet plat 
form açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Polydor Şirketinin Berlin u•• r ıye ız· l ay 
merkezindeki salonlarında 
yeni icad edilen ses alıcı 

II - Heyeti umumiyesinin muhamnı~n bedeli 900 lira ve muvak
kat teminatı 67.50 liradır. 

makinaıar vesıtasne Cemiyeti Umumi Merkezinden 
IH - 21 - XII - 938 tarihine rullı)·an çarşamba günü •aut 14 de 

Kabataşta levazım ve mUbayaat şube5indeki alım komısyoııunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız oiarak her gün sözii ge~en şubeden a
lınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek i•ti;enlerin fiaL'1z fenni teklifle
rini tetkik edilmek Uzere ihale gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

YJ - Lıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte '.';, 7.5 
g1venmc paralariyle birlikte yukarda adı ıceçen lwmiııyona gelmeleri 
ilan olunur. (87 ı 2) 

* Ciui Miktarı Muhammen B. o/c 7.5 teminatı Ekailtmenin 
Beheri Tutarı Şekli Saati 

Li. Kr. Li. Kr. Lira Kr. 

F.lbise ve ka•ket t95 takım 21.- 4095.- 307.13 Açık 14.-
Palto 69 adet 15.- 1035.- 77.72 

" 
14.30 

t,karpin 213 çift 4.10 87'.l.30 65.50 Pazar. 15.-
lık 

I - İdaremiz müstehdemini için yukarda cins ve mıktarı yazılı 
3 kalem eşya nümune ve şartnameleri mucibince hiularında gö•teri
len usullerle •atın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatluı hizalarında 
gösterilmi~tir. 

ili ·- Eksiltme 15 - XII - 938 tarihine rastlıyan per~embe giinü 
hızalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve MUbayaal ~tıbe"in 
deki Alım komi"yontında yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her &'Ün sözü geçen şul.ıeden 

alına.bileceği gibi numuneler de görillebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen &'Ün ve saatlerde ~- 7 .5 

rüvenme paralariyle birlikte yukarda adı &'eçen komi•yona gelmeleri 
ilan olunur. (8662) 

* 1 - Şartnamesi mucibince 3000 kilo Arap ıalıunu ek,iltnıe u-
ıulfyle satm alınacaktır. 

il -- Muhammen bedeli beher kilosu 14 kuru4 heöalıiyle 420 lira ve 
muvakkat teminatı 31,50 liradır. 

ili - Eksiltme 20 - XII - 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 
de Kabataşta Levazun ve l\Iulıayaat şubesindeki Alun komisyonunda 
yapılaoa.ktır. 

IV - Şartnameler parasız o arak her zün sözü geçen ~ubeden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edile~ gün ve saatte % 7.5 
•üvenme paralariyla birlikte yuka ·da adı &'eçen komisyona gelmeleri 
Jllln olunur. (8833) 

• 1 - İdaremizin Cibali Fabrikası için kadranlı ve otomatik taı'lan 
Ci11J1ten 1 adet 500, 1 adet 300 ve 1 adet 200 kilogramı tartabilecek 
kabiliyette cem'an 3 adet baskül şartnamesi mucibince açık eksiltme 
usuliyle eatın alınacaktır. 

il - Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat temi
natı .187.50 liradır. 

III - Eksiltme 30 - XII - 938 tarihine rnşUıyan perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat ıpubesindeki Alım komi,;
~·onunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gün •özü geçen şubeden 
alınabilir. 

Plaklarına muvaffakiyetle okuduğu plakları mfışterilerimizc 
tavsiye ederiz, 

8043 Bağrım açık ı 8044 Kayalar gölgclendı 
Bahçeye indimkl Sarı kordclıi 

8045 Ay doğdu batmadımı ( Şeyh Ahmed filminden ) 
Giyer fistan atlas ( Ali Baba filminden ) 

Satı, .. Ü I Deposu : VAHA UT C YAN Sultan Haman Camcı başı han 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 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) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler ( 2,5 ), ( S) ve ( 10) lira!ıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

mele ve lüzumunda hafif yiik naklinde kullanılmak üzere satın alı

nacağı ve 26 - X - 938 de ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyone

tin muhammen bedeli tezyit ediler~k yeniden ve pazarlık u~ııliyle 

ehiltmeye konmuştur. 

II - Her ikiflinin muhammen bedeli 6000 lira ve murnkkat ti'mi-
11atı 450 liradır. 

JII - Ek1iltme 19 - XII - 938 tarihine rastlıynn pazart~si günü 
fiaat 14.30 da Kabata•ta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım ko
misyonunda yapılacfaktır. 

n· - Şartııanfeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
V - Eksiltmeye .iııtirak etmek ıstıyer.lerin fiyatsız fenni teklif alınabilir. 

ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta eweline kadar İnhisar- V - Ek-lltmeye iştirak etmek idtiyenlerin kutaloklarıyle xaro•e-
lar Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri ye tek!..flerin kabulünU mu- · ki' ·ı k 

tazammun vesika almaları lazımdır. rı şe ı ve dahı i ta simatını gösterir bir plan ile benzin arf'yatını 
VI - !ııteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ı•e saatte 7o 7.5 gösterir fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün e\•veline kadnı· İnhi-

güvenme paralaıiyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri sarlar Tuz fen şubesine vermeleri lazımdır. 
llan olunur. (8760) VI İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte <Q 7:; * güvenme paralariyle birlikte yukarda adı &'eçen koıni~yona gelnıeleri 

J - İd&rlllllfzilı Yavşaa ve Çaınaltı 'l'uzlaları için memur, a- I ililn olunur. (8835) 

Cemiyctimız tarafından sayın halkımızı zehirlı gazlardan ko· 
rumak için yaptırılan Halk Ma~keleri 1-12-!138 tarihinden itiba· 
ren satı~a arzedilıni~tir. 

Kafi malümalı havi prospe\l..,;Jerila 1ı;rlikte ayrı ııy~ı kutular 
içinde bulunan lıu ma,kclcrden edinmr.I, i-tiy~nlerir. .Aııkurada 

umumi ~frrkezimize, l•tanbulda Yeııiro,tanr cirnrında Kızılay 
hanında depomu7. direktörlügüne ınüracaatlcri ric:; olunur. 

Yukarıda yazılı salı~ yerlc~inclen perakende nya toptan ya 
bizzat nılirııcaat ederek ~atııı almak istiyenlere ve.va memleketimi· 
zin herhanıi bit· yrrindcn para~ını göQrlt:rnıt>k ~uretiyle sipari~ 
yapacaklara amba1ilj ·•e po.~ta nıa ~arifi c:em yetin1ize ait olrı ak 
lizl're rn her nw•ke allı l!raya \Crilir. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan • 

ış 

ı - Aydın batak!ıı.:::ı kurulına aınl'liyau ke:-;:r belJı•li (61.2GO) !i~ 

ı·adır. 

2 - Eksiltme 2:: -12-!ı:~S tarihine ra•,:l•yan ruma günü 'aat (15) 
de Nafıa \'ekfı.l<'li ::-;ular onıuın müdürltiğiı :ı ı eksıltme konti~

yonu od:ısııı,la kapalı zarf u''·uliylc yapılaca <tır. 

a - İstPld'ler eksıltnıt· ~artname ·i mukavele proje.,, b:t,\tıtdırltk 
i~leri genel ~arlıınme•i fenni ~arlııamc \C projeleri (:IJ lir~ 1 

ktıru~ nıukabiliııık• 'ular umum müdül'iiiğ"üııdcn alabilirler. 
#< - Ek"iltmcre girebilmek için isteklilerin (.1:n2ı lim (150) kuru~ 

lıık mu\·akkat lenıinat verme<ı ve eksiltnH"ı;n :v•qıılac~j(ı güıt· 
den en az ;ekiz güıı e\'vel ellrriııde bulıman ,.,._,ikal:•.rla bir· 

likle bir dilekçe ile Nafıa \'ekıiletine nıııracaaf. ederek bu i~e 
nıah'u' olmak üzrre yesika almaları ve bu ve~'kayı Hıraz et· 

meleri ~arllti'. Bu müddet i~inde ve;ika talr'.ıindc lıuluıımıyaıı
lar eksiltmeye i~lirak edemezler. 

5 i,teklilrrin teklif mektuplarıııı ikinci maddede yazılı •aalt•'" 
Lir ~aal C\'\'(~linn kadar Rular un1urn n1üdürlüğüne n1akbU1ı 

mukabilinde \·ermeleri lıizımdır. Po,taıla olan gecikıııeler 

kabul eılilmez. ( 1881) (8575) 
·------

TAKLiT HİÇBiR 

ZAMAN AYNI 1 Dr. Nihad Tözge 
OLAMAZ 

. Babııilı cad. No. 11. saat 15-18 
1 

,,..aklı·t B · ı Tel. 21942 
.1 ı enzerı ı------~---

Demektir 1 ••••. Or. Hafız Cemal······· 
: Lokmanhekim İ 

KREM PERTEV 
BU İTİBARLA EN 

ÜSTÜN KREMDİR 

Dahiliye Mütehassısı ; 
Divanyolu ı04 : 

Muayene saatleri pazar hariç j 
her gün 2,5 • 6 salı, perşcnıb& j 
ve cuma rt~si sa hahları 9 - 12 j 

fukarRya T. 22398 ,: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:t.ülırevl ve cilt hulalıkları 

İstanbul r,;;'?·j gtinlc(ığıı"den ö Dr. Hayri Omer .,,i 
29-9-1937 ta,·'h ,c 471:{.27:; Nıı. 1 ğ"leden aonra Beyoğlu Ag-aca 

58 
lu bey·ınııa• c.'' ı t gü ırük mak-ı~k~,~.ı!·ş!ıs!ın!d!a!!N~o~-~3!;::ı!·~re~1!c!fo~n!!4!!!13~g.~ 
buzu 7.ay olınu•tur. Ye·ıi i alına_ : _ _ _ ·~ 
cağıııd::!u e ki•in'n hükmü yoktur. Sahibi: A. Cemalettin Saraço I~ 

N • "d" .. Macit çE1 
Şnrk clı 1 enosu D:thı"rı{~rı etrıyat mu uru: . :ıi>'• 

· .. :, a ][" ıı Baaıldıiı yerı Matbaai Eblil' 


