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KURUŞ 
GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 

Çemberlaynın Nutku 
Fransadci Memn~niyet Uyandırdı 

hırillı Bapekili Çemberla)'n son Pa~is seyahatinde 

Otobüs Ve Sürpagop 
Meseleleri Adliyede 

Sabur Sami Ve Arkadaşlarının 
Mahkemesi Şayanı dikkat Olacak 

Şurayı de\·let umumi heyetinin 
son toplantısmda otobUs ve Sürp
agop mezarlığı meselelerinden do
layı haklanııda Adli takibat yapıl 
lilasının kararl~ldığmı yazdığı 
lilız tücardan Bay Sa bur Sami, Ada 
lıaııında koyumcu Kadri eski bele-

diye fen menıul'larından Bay Rafet 
haklarındaki i~ar adliye vekaletine 
verilmiştir. 

Şimdi vekalet bu :tevat hakkın
da cezai taidbata başlanmasını şeh 
rinıiz m!lddeiumumtliğinden Miye 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

Fransız - lnglliz Dost-[ 
ıuou Müşterek Menfa-ı 
allere Dayanmaktadır 

:·················································· .. ··································································· .:::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ERZİNCAN HATTININ ACILISI 

l. u ayın 11 iade SıYas-&zincın 
hattınm açılma t6reninin y~
pıldıiım bildirmiıtik. Yukarı· 

clald ruimler trenin &zincana 
YU'lfUIW 6ç lntıhaı te1pit 
etmektedir, Eıı yukarıda Nafıa 
Veld.limia Erzincan iıtasyon 
bUfesinde daYetlilerle bir ara· 
da. •ıatida Ercincanda treni 

karplaya11 halk, sağda Er· 

sincaaa ıirea trenin ıllllü 

ıoır ... tifi. 

...... ; ' 

.Cumhurreisi Ankarada 

Sayın Cuıalturreisimis lamet İn&nilalba Kutamonu havalisinde ve Orta Anadoluda uzun bir 
tetkik seyahati yaphktu ıonra eTVeJld alqaıa Ankaraya avdet ettijinl rumıtbk. Her ııittiği 
yerde halkın dertlerile çok ya1wadan alakadar olan sayın cumhurreiıimin yulıı:ardald relİlllde 
Ankara rannda kendisini karplayaıılar arasında gCSrOyarlUDU% 

Dansı bizim fakirlerin 
başına •.• 

Bilecik Belediyeai, yakacak te
dariki huauıunda fakirlerin kal'fl• 
!attıkları zorlukları sözönüne ce· 
tirerek muht,.çlara pek cüz'i bir 
fiyatla mahrukat daiıtmaya karar 
vennİf ve derhal harekete geçerek/ 
heınen odun kömür iddiharma bat· 

Milzakerelere Diln Başlandı ve 
İhzari Komite Secildi • 

l'dnkfl toplantıda bulunanlar 

938 senesi nihayetinde sona 
erece kolan Türk - Yugoslav ham 
.afyon satışı anlaşmasını yenile
mek üzere evvelki gün şehrimize 

gelmiş olan dot Yugoslav heyeti ile 
Türk murahhas heyeti arasıuda ce
reyan edecek müzakerelerin birin. 
cisine dün sabah saat 11 de ticaret 
odası meclis salonunda başlanmış
tır. 

Bu iı;timaa iktısat vekileti teş
kilatlandırma müdürü Bay Servet 
Berkin riyaset etmiştir. Toplantıda 
ilk olarak Bay Servet Berkin Türk 
heyeti namına söz alarak dost Yu 
goslav milletini teıp.sil eden heye
te beyanı hoşamedi de bulunmuş
tur. Bay Berkin bilhassa Yugoslav • 
murahhaslarının kendi aralarında 

(Sonu 3 iV\cü aayf.ıı..Ja) 

lamlf. ı~~~~~~~~~~~ 
Bilecik Belediyeainin dar büt· • • 

çeaine rağmen böyle inaani bir ka. G K A O 1 1 
rar almaaı ve hele iti kırfaaiyecili- 1 • azım za pın 
ie döküp •ürüncemede bwakına.. 

dan derhal kararını tatbikat aaha· i 00 .. nku·· Konferansı 
ema çıkannaaı birçok tehirlerimi-
ıı:in Belediyelerine örnek tetkil et
meai lazım selen bir harekettir. 

Aziz okuyucularımızın da ha
twlarmda olaa ırerektir ki f"hrİ· 

mız belediyeai de, ekaeriya kı,ın 
aoolarma doiru, fakirlere ucuz fi· 
yatla kömür daiıtmaya kalkar, bu 
havadie sazetelerde bir iki ırün 
mevzu bahaolur, birkaç bin kilo 
kömür daiıtılır, o aralık yaz da 
celir ve meaele kendiliiinden hal· 
ledilmif olurdu. 

Medeni bis tehir Belediyeainin 
lcifjyet ve. titizliii f"hrin temizliii 
"• intizami7le olduiu kadar o ..,.. 
hirdeki hayw ve içtinıai yardmı 

müeaaeaelerinin aayıaı Ye pürüzıüz 

i41s=zoi)-le ölçij]ür. 

1ntallah 1atanbul fakirlerine 
bu aene maliyet fiyatiyle mahru- i 
kat tedariki kıamet olur da yeni 
Belediye re~ birçok 7okaul 
aile ocatını ıaındwmıt olmanın ılık 
zevkini tadar. 

A. c. 

Milli Müdafaa Vekilimiz Arttır.... 
ma Haftası Vesilesile Radyoda 

Konferans Verdi Bir 
Ankara, U (A.A.) - Doku ·l 

zuncu yerli malları ve ve 1lrttırma 1 
haftası münasebetiyle milli müda
faa vekili ve ulusal ekon<>mi ve art 
tırma kurumu başkanı General Ka 
~m Özalp bu akşam radyoda şu 
konferansı vermiştir: 

Aziz yurtda~lanm, 
Her yıl 12 birinci kanunda baıı-J 

lıyaıı ve bütün memlekette bir eko 
noml bayramı halinde kutlulırnan 
"Tasarruf ve yerli malı haftası., 

nm bugün dokuzuncusunu idrak et 
ıniş bulunuyoruz 

Bu yılki haftamız, milli kurtu
luş hareketimizin kahraman önde- 1 

ri Atatürkün ölüm yılına tesadUf. 

ediyor. Onun yokluğundan doğan 
unutulmaz acıyı, bıraktığı · eserin 
büyüklüğü, onu yaşatmak. · yük
seltmek, genişletmek lçiu bütlin 
millete düşen vazifenın kudsiyeti 
v~ heyecaıu ile avutuyoruz. 

Büyük miiletimizin mü~\erek i. 
radesiyle seçlleıı yeni Cumlıurrei
simi-' İsmet İnönünün · yllbck şah 
siyetl davalarımızın devanılılıbnı, 
ideallerimizin daima daha gem., 
ufuklara doğru hızla v& muvaffa
kıyetle iler!iyeceğini müjdeleyen 
en kuvvetli ve en emin bir garanti 
dir. 

Biliyoraunuı ki, yıırttaşlanm, 

<'-• 3 imcii oayfaia) 
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P~ŞAa iN 
DEKi ESRAR 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 14 

Buhara da 
Muhalif 

· Bütün mevsimde sessizce bek-ı 
leşen kuşı.ar da aanki birdenbire 
·canlanır .. Uzaktan gelen leylekle
rin takırtılan kulakları doldurur. 
Velhasıl her tarafta canlı bir ha

' 7at dev.am eder. Çarşıda muhtelif 
dillerle yapılan alış verişler, mi
narelerden yükselen mOezzinlerin 
7anık •esleriile birdenbire durur. 
Camiler dolar boşalır.. Yine alış 
veriş başlar .. Bugünlerde bfit!in 
Buhara bir pazar haline gelir. So
~aklar, açık dükkan olunur. Baştan 
başa tezgahları yapılan işler mey-
dana d6külür. Artık sesi kuvvet.. 
li ol.an malını satmağa, müşteri 

aramağa koyulur. 

Çarpışan 
Fikirler 

rine almıştı. Maamafih bugünler. 
de Buharada yeni bir bayat ha.ş
lamış ve yeni zihniyet memlekt
te günden güne kuvvetlenmişti. 

Genç Buhuahlar muhtelif 1.). 
niversitelerde bilgi sahibi olup 
memleketlerine dönünce (Demok -
rat inkilipçı komite) isminde bir 
de birlik kurmuşlardı. Esasen 
Rusyanın diğer taraflarında da 
Türkçü gençler çoğalmağa ba~la
IDJ.\!tı. Bütün yenilikleri kabul e
den gençler inkilip ve fikirleri 
yaymak için bir gazete Jlzım ol-
duğunu düşünmüşler ve (Tercü -

Esnaf Cemiyet. 
leri 939 Senesi 
Bütçeleri 

Esnaf cemiyetleri 939 senesi 
büt~clerinl bazırhyarak İstanbul 
ticaret ve sanayi odasına gönder
mişlerdir. Bütçeler ayrı ayrı oda 
ve sanayi şubesi tarafından tet -
kik olunduktan sonra umumi ka
tipliğe arzedilmiş ve bütçeler ta
mamen tasdik edilmiştir. 

Aldığımız malumata göre bu 
yıl esnaf cemiyetlerinin her biri 
bütçelerinde esnaf yardım birliği 

için oldukça ehemmiyetli miktar
da tahsi. at ayırmıştır. B•: tahsisa
tın mecmuu 30 bin liraya baliğ ola 
cağı umulmaktadır. Bu paranın 
bir kısmı esnafın dertlerine sarfe· 
dilP.cek, paranın diğer bir kısmı ise 
bannma yurdu ve sair yeni tesisi 
mukarrer yardım te~ekküllerine 

sarf edilecektir. 
vvvvvvvvvv-vv-VV"VV"""'""'""'""'""',... 

. Jl·~IfE D_İYEQE ' . ,. 

Okuyucularımız 
fillor ki : 

Bir Garson 
Sevdiği Kadını 
Bıçakla Yaraladı 

Haklı bir şikayet Galatada sütçü Pt.'l'ayotun ya-
Sürmene okuyucularımızdan v nında çah~an garson Mehmet; 

abunelerimizden Bay ömer Çolakoğ Gala tada umumi evlerden birinde 
\undanalmış olduğumuz bir melrtubd çalışan Sultana ismindeki sE1Vgili
(Yeni Sabah) ı muntazaman alama- ıini üç yerinden bıçakla ağır ıu
dıdığından yana yakıla §ilı.A.yet ed<'· rette vurmuştur. 
rek diyor ki: Sultanayı çılgınca ıeven Meh-

[Bizim (Yeni Sbah) ga:ı:etemizi met ona uzun müddetlfr berııber 
matbaa mı göndermiyor, yoksa köy yqamalarını teklif ettiği halde 
lildür, anlamazlar diye po~tahane ırenç kadın bu teklifi kabul etme-
de mi kayboluyur? miş ve nihayet dün ak~m Mehmet 

Eğer posta hanede kayb ayni ısrarda bulununca; onunla a-
luyorsa postahanenin nazarı dikkati· aly ederek: 

d ·ı · - Dur bakalım ... Hele sen da-clbc ı sın. Nedir bu, ayıphr .... ., 
Yeni Sabah- Sürmeneli abınıcmi- ha kendini besle de ondan sonra 

zin gazetesinin idareden gönderilme· bir kadını kapatmağa bak .. Sen ka 
mesine imkan yoktur. Tuhaf bir tesa- dm besliyecek adam mısın, 
düf esen olarak Bay ömer Çolakoğ- Demiştir. 
lu idare mutemcdlmizin akrabası.-ı- İşte bu alaya fena halde kız.an 
dandır. 1rfehmet; hemen bıçağını çekmiş 

( Hadise ve Ad se ) 
Su ve İstanbul un,,, 

su derdi' 
' 1-• 

Hep hatırlanz: 1933 senesi Bi· 
rinci aylarında idi ki TerkoS 
~lrketi - yüksek bir dirayet e,eri o
larak kRydederiz • çok mll~ait şe
raitle ıatın ahr.dıktan sonra geçe~ 
sene de Üsküdar - Kadıköy şirket! 
de alınmak ve vakıf sular buna kş• 
tıştınlmak ııuretiyle Be!cdirese 
bağlı bir "Sular idaresi,. vucude 
rtlrilmi~r ki bunun ınuhte~eııı. 
teşrifatlı, mühim kadrolu };.arar· 
gAhı Takelmde Sıraservilerdedir· 

Nim mllstakil bu idarenin d". 
ğerli bir müdürü, muavini, es~ 
idareden devraluıan demirba~ ıııfi
teha&ııslan, iııtişan mahiyette 19 

hiç fOpheıtiz salahiyettar kimseıer
den mürekkep olması Ulzımge!eO 
bir idare meclisi, kalemi mabılus11• 
fen heyeti, Hukuk müşaviri, de
polan, imAlatbaneleri. İşçisi fal' 
dır.. Bu değirmenin suyu neredell 
geliyonı izah ederken de: 

Yerlere serilen halılar.. Sert 
ellerin altında okşanan yumuşak 
tüyler .. Velhasıl her tarafta ayrı 
bir manzara ... Ayrı bir renk, ayrı 
b!r ticaret ~eşidi. .. Dünya piya•a -
eında bulunmıyan, görUıımiyen 

mallar.. Beygir kayışlanndan, 
yurd çöllerine kadar, keç,elerden 
halılara kadar herşey.. 1 
, Bu maların ve kalabalığın ara-1 
sında uzun hırkalar giymiş olan 
Buharalılar gezerler .. Onların cid
di, vakur halleriyle yavaş yav3' 
çarşıda, pazarda, sokaklarda do -
laşma•ı çok büyilk hürmet ve mu
habbet toplaı-.. Esaııen halkın mil· 
him bir kı•mı muhtelif cami ve 
medrc•e mensuplandır. )lukad
de< turbelerin. Ulya paşa, İsmail 
Samani, Eyup Peygamber, Babani 
'eyh v~ bunlar gibi yüzlerce tarihi 
eııerlerin hadımları olan Buharalı
lar evlerine döndükten sonra yine 
camilerine, mescitlerine giderler. 

man) ismindeki gazeteyi tesis et
mişlerdi Bunların başında Knmda 
Bahçesarayda bulunan İsmail Ga« 
prenski vardı. 

Binaenaleyh bütün abunelerimizc ve genç kadının üzerine atılarak 8 
karşı gösterilen itina ve dikkabn ken- defa vurmuştur. Bu darbeler üze 
disinden esirgenmesinde bir sebeb ta- rine Sultana feryada başlamış ve 
savvur edil~mez. Diğer taraftan abu· kanlar içinde yere yuvarlanmıştır. 

Ekrem Sevencan gidiyor nelerimizin gazeteleri tstanbul postı>- 111ehmet bıçağını yere atarak 
hanesine bir defterle ve resmi imza hemen kaçmak istemişse de etraf. 

Terkos gölü: Karadeniz ıııai· 
lesi üzerinde ve hemen hemen de' 
niz seviyesinde olmasından tatlı "' 

0 

lan suyuna denizdeki emlab karıt' 
maması için mühim bir sed f

6 

bölme ile tefrik edilmiştir ki rnub• 
levası İstanbul gibi daha biTJıllÇ 
şehrin ihtiyacını te'mine kiifidir. 

Bu zat (Tercilman) ile yalııız 
Kınındaki değil, bütün Türk ille
rindeki mekteplerde, idare şe

killerinde yenilik yapılmasını fati
yor ve mabatla mütemadiyen neş

Eski belediye reis muavini Ek- mukabiliııde teslim edilmektedir. Bu tan yetişen memurlar tarafından 
rem Sevencanın Bodrum kayma- k ı itibarla Sürmeneli okuyucumuzun ga- ya a anmıştır. 
makamlığına tayin olunduğunu y zetesinin Sürmene postahanesind araları derin ve ağır olan ka-
yazmı~tık . Yüksek tasdıka ikti- d h t kaybolmuş bulunması a!!:lebi ihtimal· ın a~ ahaneye kaldırılmı~tır. 

Sular, alçakta bulunmasınd'~ 
yükseklere verme ameliye5i bil" 
terfi makinesiyle ifa olunur ve bU' 
radan müteaddit sifonlarla tsta0• 

bula gelir ki htanbula geJmedeJI 
evvel Kağıthane Üzerlerinde bı· 
kemi ve kimyevt vezaif ifa eden oıı 
iki litre havuzuna girer ve b:ırııdB 
vficude getirilmiş bir laboratuv•; 
n ve bakteriyolojik vezaifle nıOJı:t 
lef bir fen memuru vardır. 

ran eden bu tayin dün vilayete teb ~ 
liğ edilmiştir. Tamim şudur: dir. Mesele tek bir gazetenin kay- • riyat yapıyordu. 

İsmail Gasprenskinin (Tercil
man) ı Buhnradaki gençler arasın. 
da da okunuyor ve onun sözleri 
sanki bir emir gibi telakki edili

"Belediye reis muavini Ekrem bo~-mas.ıııda değil, bir okuyucunun Jktısat Haftasının 
SeYcncanın Bodrum kaymakamlı- gazetesız kalma•ındadır. Silrmene 
ğına tayini 7-12-938 tarihinde yUk pos~a. direkt_örlüğüniln nazan dik- Dördüncü Günü 

yordu. 
sek tasdıka iktiran etmistir. Ken- =ı-ç;..e.k_e_n_z_. _______ ....1 

disine tebliği ile hareket. giiııiiniln) İklı•at haftası müna5ebetiyle 
huıı-iln yüksek ticaret ve iktısat o
kulunda saat 15 te bir toplantı ya
pılacaktır. Toplant(yı mektep 
müdürü Şükrü Baban açacak ve 
Muhli• Ete bir konferans ver~cek
tir. Ayni Dmandn üç talebe de 
bu mevzu etrafında söz söyliyecck 
!erdir. 

Pazar vesile;.;ıe camileri doldu
ran binlerce Miislüman arasıııda 

dervişler de göze çarpar. Muhtelif 
milletlere mensup olan bu adam
lar balkın muaveneti ile yiyip içip 
dua ederler. 

İlkbaharın tatlı günleri başla
dığı zaman Buharada güller açar, 
çiçekler etrafı sarar .. Hele Hazreti 
Bahaettinin türbesi civarındaki gill 
bahçesinde ırüller açınca (Kızıl 

J"{ll bayramı) başlar. Bu bayramda 
J"{lller toplanır. Herkes göğsüne 

güller takar. Bugünlerde etrafta
ki bahçelerde güzel meyveler d~ 
•!muştur. Bu meyveler de denk 
denk ıretirilerek satılır .. 

Yaz ırellnce bütün meyveler 
pazara dolar. Erik, elma,!lzüm ..• 
Etrafı aarar ... 

Pazar devam ettiği müddetçe 
Buharanın etrafı ıreceleri bir ~n. 
lik, bir bayram günlerine döner. 
Çünkü göçebe halde yaşıyan ne 
kadar halk varsa hepsi şehrin et.. 
rafındaki boş araziye çadırlarını 
iurmu,ıardır. Işıklar pınl pınl 
yanar. Buharayı şerif bugünlerde 
bntnn bu halkın kfiltür merkezi 
't'azifeaini de görür. Sonbaha ve 
kış mevsimlerinde dünyada olup 
bitenlerden bihaber yaşıyan in • 
ııanlar burada dilnya ilimlerini el
de ederler. Göçebeler çocuklnnnı 
medreselere gönderirler. Mevsim 
gelince giderler. Ertesi mevsim 
yine faaliyete başlar. 

Genç Buhar.alılar komitesi ye
ni fikirlerin tatbik sahasına kon-

bildirilmesi.,. 

ması için komite efradının çoğal- Sirkeci meyd •nının açıl'T' s 
ması liizımgeldiğini bilmiyorlardı. Sirkeci meydanının açılma!ll 
Bu maksatla memleketin her tara- projesine dahil olmak üzere Sirke
fında propagıındalar yapıyorlar ve ci garında yapılmakta olan giriş 
azfılarını da günden güne çoğaltı- ve çıkış hollerinin inşaatı tamam -
yorlardı. Nitekim yıldan yıla ge- ]anmak üzeredir. İnşaatın mühim 
nişliyen genç komite azaldı. 1917 bir kı. mı bitmiş ve zemine de mer 
yılına geldikleri z.aman memleket.. mer döşP.nmeğe başlanmıştır. Bu 
te geniş bir birlik yapmağa mu- hollerin inşası Sirkeci meydanının 
vaffak olmuşlardı. açılma pHlnının tatbikından evvel 

Ruı lnkili.bı olunca bitmiş olacaktır. 
1917 de Rus lnkilabı olunca Bundan başka Antalya amban 

Buharadan kendi vaziyetlerini an. nın arkasında yapılmakta olan de 
lıyan , bilen ve memleketin kıyme- po ve gazino inşaatlarının da daha 
tini takdir eden asri zihniyette bir kısa bir müddet zarfında bitirilme 
Buhara gençliği v.ardı. si için sıkı bir surette çahşılmağa 

Gençlik lnkilap günlerinden başlanmıştır. 
i•ti ta de ederek Buhara nın da istik- ""'""'""'""'""'""'""'"""""""""""'""'""'"' ı 
Hile ka vuşmaın için çalışmak isti
yordu. 

l\laamafih Buhara Emir! Said 
Emir Alim Han ilk günlerde ken
di halinde yaşayıp gidiyordu. Rus
yadaki İnkilabın ne vaziyet ala
cağını bilmediği için eski günlerde
ki programını !Cat'iyen bozmam?ş-
tı. (De't'amı vı>r} 

RADYO 

'Üniversite Rektörü 
geliyor 

Üniversite rektörü Cemil Bil
selin bugün Ankaradan geleceği 

tahmin olunmaktadır. Rektör kon
ferans vermek gayesiyle Ankara
ya yaptığı bu seyahat esnasında ve 
kllletle llniversiteye ait birçok hu-

Perşembe lli/12/938 suqtta temas ettiği de anlıışılmış-
..A.AA>.Jv.>->J.'AJV..\.• ~·.w>.•>Aı t B 1 "h ri 12.30 Müzik (Türk müziği-Pi), ır. u temas arın mı ve ni bu se 

13.05 Saat ayan ve haberler. 13,15- neki llniversite biitçesi teşkil et-i 
14 Müzik (komşu memleketler için mektedir. Bu arada üniversitede-[ 
(muhtelif plfiltlar) 18.00 Müzik ki fakir talebe için açılacak yurt ve 
(Türk müziği, ince saz faslı). 18.30 hukuk fakilltesinde adliye vekaleti 
Konuşma (ziraat saatı). 18.50 Mil- hesabına açılacak yurt hakkında da 
zil< (Türk müziği, muhtelif şarkı- temaslar yaptığı zannolunmakta-

lar), 19.15 Saat ayan ve haberler, dır. 
19.25 Müzik (muhtelif şarkılar), Doçent t11hsile gidiyor 
20.00 Temsil- Geyik avcısı genç Os- lstanbul üniversitesi Anatomi 
man) yurd piyesleri - Tertip eden daçenti Zeki Sezen birkaç güne ka
(Ekrem Reşit- halk türkülerile be- dar Kültür Bakanlığın tensibile tet
raber), 21.00 Saat ayan ve Arapçn kikat yapmak maksadilc Parise gi
söylev. 21.10 Müzil< (~üçük orkest- decektir. Doçent Patis üniversite
ra) sinde Tıb fakülte:;inin laboratuvar-

ı - Ein Abend an der Nordsee larında çalışacak ve birkaç Rene ka-
(Mario Tı·evisiol) lacaktır. 
2- Jubel und Trubel (Wlli Laut-wwwwww~ 

enschlager) 
3 - Jsola bella (Becce) 
• - Lichtertanz der Braut von 

Kaschmir (Rubenstein) Bilecik P. J. T. 

Bu kadar muhtelif milletleri 
bir araya toplıyan Buhara büyük 
bir asayiş ve inzibata da liizum 
yoktur. Göçebeler şehre gelince 
~ekingen olurlar. Uzak yerler • 
den gelenler de Buharaiı şerifte 
bir kötü hareket yapmanın en bü-
7ük cezaya çarpılacatını dOşilnllr- 6 - Ungarisch Tanze (Brah- Müdürlüğü 
ler. ma) İstanbul posta "ve telgraf mti-

Bunu bilen Buhara emin evvel- 6 - Grönland- ailit.. (Frederik- dOrlOğil posta muavini Bay Ahmet 
ce Rus Çarlığı zamanında Ruslara il@) Erol terfian Bilecik vilayeti posta 
memleketin umumf asayi~ni tes • 7 - ~rsöz (Godard) 
Hm etmı.tı. ve: 22.10 Konuşma, 22.25 Müzik (Ko· ve telgraf mUdürlilğüne tayin e-

B ro- Pi) 22.45 Müzik (dans) 23.45- dilmiş ve diln sabah yeni vazifesi-
- en ordu 1'temiyorum. Rus- ne başlamak üzere Bileciğe hare-

lar bu memleket! · · 24. Son haberler ve yarınki prog-n asayışınden me. ket etıniştir. 
ınıldOr .. Filvaki fazla paraya mal ram. 

1 d 
Bay Ahmet Erol Haydarpaşa 

o uyar u.. 1sta D' istasyonunda nbul posta ve 
ıyordu. Filhakilı:a o zamanlar- Çocuk Yurdun Dıre" gı,·· Yuvanın t 1 f f d hük e gr.a şe ve memurlarından mü-

' a Omet Emir Saidin elinde i- -nliğldir. Çocugu· sev, Yılda B r dl So Eııı" Said .,.. rekkep kalabalık bir heyet tarafın 
· nra ır Abdülvahid Lira 't'er. Çocuk kı.ırumuna """·e ha~ 19~~ de çekilııı.if yerine oğlu ol! uz dan teşyi edilmiştir. Kendisine ye-

Saıd Mın Halim ha vasifeYi ize_ ni vazifeainde de muvaffakıyet di-
1'-------------ll Jeri:ı:. 

Halk sandığı açılıyor 
Küçük esnaf ve halka kredi a

çacak olan halk sandığı yarın saat 
11,80 da yapılacak bir törenle açı 
lacaktır. Sandığı ikfo;at vekilimız 
Şakir Ke<ebirin açma<ı kuvvetle 
muhtemeldir. 

Derici l~r tophn tısı 

Yarın da üniversitede iktısat 

fakültesi tarafından bir toplantı 

tertip edilmiştir. Toplantıyı iktı

•at fakültesi dekanı profesör Ömer 
Evvelki gün "aııayi birliğinde Celal Sarç açacak, Muhlis Ete bir 

bir toplantı yapan deri fabrikatör konferans verecektir. Bundan son
ieri taka~ işleri hakkında ıktısat ra talebeler de söz söyliyecekler
vekfıletine gönderilmek üzere bir dir. 
rapor hazırlamışlardır. Dericiler ~;vvvvvvvvvvv' 

~~~):t~;lı~ı;ı dg::~~~:n~du~n ;~~:ı !~i~ 1 [~[Ut'!Jil!ii ii~I 

Bu zat, hergün havuzdan alı· 
nan ve şehrin muhtelif mahalle· 
rinden getirilen suları tahlil ~e 
mukayese eder ve aldığı netice
ye göre vakit vakit filtre bll • 
vuzlarının kumlarını yıkatır ve d3• 

ha diğer tedbirlerle uzvi ve ma· 
deni teessübatı izaleye s:ıy eder. 

Hini mUbayaada yevmiye 2sooO 
metre miklib su verecek kabiliyette 
bulunmasına göre bugünkü idal'e 
eliyle bu miktar laakal 85000 ırıl· 
kab metreye çıkarıldığını tabıııiP 
ederim. 

Üskildnr - Kadıköy suyu ;se'. 

mlldürlüğilne müracaatle takas me 
selesinden dolayı uğradıkları zor
luklardan bahsetmişlerdir. 

"Jll 
(Anadoluhisan-KOçüksu) dere!! 

Avrupaya içki ihracah vncude getiren vadinin meydancııı· 
ki battı taksimi meyah üzer!J!İ6 

İnhisal"!ar idaresinin Avrupa- tutulmuş Elmalı denilen ve yat-ot 
da, bilhasa şimal memleketlerinde ıulannın biriktirilmesinden bıısıı• 
rağbet kazanan likör ve emsali gi-

Türk ofis direktörü B. Cemal 
Ziya fabrikatörlerle bir toplantı ya 
para k vaziyeti tetkik etmiş ve ken 
dilerine kolaylık göstermeği vadet

le gelmiş bend suyudur. 
bi az aklollü içkiler için yeniden p 
bazı talepler olmaktadır. Bidayette her ikisi ahşap ıke 

miştir. Geçen ay zarfında Almanya ve bunlardan birisinin 1928 de Jlıol
Danimarkaya sevkedilen şarap ve ma aUimeti göstermesinden 111 bll 

likörlerden sonra lııveçe de külli- sebeple bütlln o havali bllytk ııit 
Dün piyasamıza 9 vağon buğ- korku ge,.irmeainden klr'"r9 ttlr 

Arp11 ihracatı 

yetli miktarda likör gönderilmek- "' •· 9 
day ve altı vagon arpa gelmiştir. tedir. dil edilmişti ki hAli diğeri aMll 
Hububat son günlerde az miktarda ============== I olarak lı:almıştır. 
gelmeğe başladığından fiyatlar Bu bendin muhtevası ise: 1'•~' 

Üks 1 • t· Al Susam ihrac:ıh -" Y e mış ır. manya bu sene riben bir buçuk milyon metre "" 
için en başta gelen müşterilerimiz Susam ihracatı son hafta içeri- kllbıdır ki işbu miktar yalnı:ı (Jll' 
meyanındadır. Son gilnlerde Sam- sinde ehemmiyetli bir surette art. kfidar • Kadıköy için değil, ııot' 
sun ve Mersinden büyilk arpa par- mıştır. Sovyet Rusya ile Polon- mal va:..zyette - her iki tarafta!I ' 
tileri sevkedilmiştir. Almanya it- ya ahcılann başında gelmektedir. diğer vilayetler hududuna 1tacl-' 
halat bürolannın arpalarımız için Son günlerde bu iki memlekete mü olan sahanın ihtiyacına kili ıelll"" 
verdikleri son primlerde tonu Ham him mıktarda susam satılmı.,otır. bilir ve keza bunun da keııdill9 
burga teslimi şartiyle evvelce 42_43 Antalya sus:ımlan 10 kuruştan 20 göre teı'.'sib ve filitre havuzları•' 

kuruşa. Fethiye ve Fenike susam- daha küçük çapta teşkillltı vard11· 
lira tesbit ettikleri fiyattan son e ları da 17 kuruştan 19 kuruşa ka- Vakıf sulan ise: Kırkçeşııl' 
piyasa vaziyetine göre ayni "artlar d ··k ı · b H P · ar yu se mış ve u fiyatlarla satıl alkah, Taksim ... gibi sulardır 
la tonunun 47 liradan alınmasına t cif mış ır. bunlar da Bel.ırrad ormanların 
müsaade etmiştir. Trakyada susam yağı istihlaki· lutulmuş, eslafın mühim birer " 

lagiltere bizd n mal istiyor fazla olduğu için bu sene bu mm- ·seri himmeti olarak göst•rİıeO 
Muhtelif memleketlerle olan takan!n rekoltesi ihtiyacı karşılaya kArgir, muhteşem Mahmudiye. fD' 

klering ve tediye anlaşmaları sebe madı~ından Trakya için piyasamız puzlu .. gibi, yağmur sularının tor' 
biyle İngiltere piyasaları bir çok dan susam satın alınmaktadır. ]anmasına mahsus bendlerdir. lf'' 
mallarımızı pahalı olduğu için al- Fadem ihrac tı biz bu baptaki usulleri dij'et 1(•• 
mnmaktadırlar. Serbest dövizle Badem mahsulümüz bu yıl ge- zıda izah edeceğiz. 
iş yapan İngiliz piyasalarının bazı çen seneye nazaren yüzde on nisbe L Münir A~ 
Türk mallarına ihtiyacı olduğu için tinde yüksek bir rekolte vermiş o-il••••••••••--.. 
alikııdar ticaret firmaları İngiltere lup mahsuliln mühim bir kısmı sa
ye müracııatle kendilerine cGz'i bir tılmıştır. Geçen haftaya kadar aa 
prim verilmek suretiyle Türkiye _ tılan partilerde Fransa ve Belçika ı 
den sanayi müesseseleri için mal için kilosu 104 - 105 kuruş araaın 

da tatlı badem ve Almanya için ld. 
ithal etmeleri arzulannı izhar et- !osu 60 _ 65 kuruş aras undan da 
mişlerdir. acı badem ihraç edilmiştir. 

Muhtelif fabrikaların yaptığı Neryorka aönderil•cek eserla~ 
bu teşebbüs Uzerine İngiliz iktısat " ~ 
nezareti, İngiliz fabrikalarına mü- Müzeler idaresi Nevyork serıri-

ai mfinasebetiyle vekalet tarafın • 
sait davranmak için alınacak ted- dan vilAyete ırönderilen tamim da
birl eri ve piyasa vaziyetlerini tet-

TAKViM 
' ············~ 15 lık Klaun 1938 Perşeıııbe 

Hlcrt ı 23 Ş evva I t3.S7 
Rumi ı 2 Dk Khrua 13)1 

Kall.lll : 38 

Dotu saati : 7,17 
kika başlamıştır. :.sinde çal1'malarına hız vermit-

Sovyet Rusya ve Almanya tara- HOzeler idaresi Nevyorka ırön Ôtle ı 12,09 - ikindi ı t4,2' 
fından çekilen mallarımızdan İnıri- derilecek tarihi eserleri tesbit et- Aktam: 16,41 - Yabıı ı J.S,20 
!izlerin de istifadeye çalışacakları mek gayesiyle Türk tarih kurumu lmıak : 5,32 

Umit edilmektedir. '·· ile beraber çal~maktadır. _ _ -'••••••••••-_, 
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Çemberlaynın Nutku 

Halk Partisi 
Vilayet Kongresi 
Bugün toplanıyor 

(Bqtarafı ( inci aayfada) 
başkanları ile kongre ~ekreterinin 
seçilmesi. 

(Bat t..raf1 1 f,. .. ; ,..yfada) 
tııağlilbiyot meseleai olaralı taltdi -
re kalkmamalıyız. Bi!J-kiA, MOnfh 
&nlaşnıa.<ının '.\nüne reçtil:I öteki, 
h~ı çar..,.ini hatırlamamız l.!l>:ım
dır Bu öteki bı.I ça.rosıni, Ver~
flles muahedeain! roılzliker~ yolu 
ile değıl de kuvvet ı.stimali1le ta-ı 
dlle t~obbııs olunması teşkil edi
:tordu. Bu U.ebbüs, her halde, 1 
bu akşam yemeğimizi yerken nıev_ 
CUt sulh hav,uındaıı çolı bı.flu. bir 
'taziyet yaratl<caktı. 

Y&lnız burün Alman matbuatı 
nın halea t.lmış olduiu tonu tePs
liifle kaydetmek mecburiyetinde- . 
:tim. O Alman matbuatı ki bir me 

1 

16lede, daha dlln bu memleketin 
ba~eltili olan d•vl•t adamlanmı-
2ın en muhteremin& ka~ı çekinmo 
den hücum etmekte ve pek az lıa 
diaede nokta! nuanma karşı her
Jıang1 bir anlama zihnlysti ,.öster
bılf bulunmaktadır. Bununla oera 
.,_ şu cihetten eminim ki ikı mll
lttın arzusu, Mllnih deklarasyonu 
Ilı t.ııblt edilmiş olan şeklinde de
~ etmektedir. Yani her iki mil 
Jet. blrfblr'..mize karşı hiç bir za
lııan harbe g!rmemeldii!mizi, ara
buada vtıcut hulacak olan blltün 
lhtlli!Jarı görüşme yolıı ile hallet
tlıek.ılğim!zi temenni ediyor. 

ÔUilmOsdek! ay Lord Halifax 
•••ben Romaya giderek İtalyan bil 
1 ~ınet reiai ve nazırlariyle müşte
t..ıı menfaatlerimizin Ye kaygııla
hıııızın mevzuu bahsoldutu mesele 
lerı milsalcere odecejis. Bu mü-

. lıaJcerelerd• ldmln kazandığı ve ki 
llıln ka7bettl.tl buauıunıı bazı kim 
leler bel lef tekrar m Unakaşa ede
CoekUr. Fakat biz bu 1eyahate böy 
le bir zihniyetle çılcmı1oruz. Gaye 
Ztılı kUfılıklı oıılı:tal nıızarlanmızı 
daha iyi anl17abllecetiınlz tahııt 
bir nktr teatisine müsait hava btıl
llıak ve ı..tıkrar ve emniyet yolunda 
'11 veya bu ıuretl• yeni teralcldler 

tenin edehileeek teşı-ikı mesai için 
daha derin bir itimat tesis eylemek
tir. 

Fiiliyatta Fran>a ile '1ı:inasebet 
!erimiz o kadar Aıkıdır ki basit hu
kuki taahhUtleri kat kal a~ar. Çiin 
kil bu münasebetler menfaatlerimi 
zin biribirinin ayni 
müstenittir. 

bulunma~ına 

Mademki timdiye kadar mel
huııı olabilecek harp Aahalarını tah 
dit tdebfldik, bunu daha ziyade 
Ueri götürerek silahlarımızı büS"bü 
t rn terkedecek ve enerjilerimizi 
beşeriyetin iliyiğine sarfedecP.k de 
decede ileri götürmemize hiç bir 
sebep yoktur. 

Bence, manialar ne kadar bü
yük olursa olsun, vaziyeti bazı saf 
halan ne kadar cesaret kırıcı gö
zükürse gözüksün hedefimizi dai
ma göz önünde bulundunır ve ima
nımız temiz kalu·sa bu hedefe dai
ma etı.mek kabildir • 

Franaa Ve lnıilterede 
Memnuniyet 

Parls, 14 (A.A.) - Havas a
şansı biidlriyor: 

Cahberlain tarafuıdan ecnebi 
matbuat mümessillerine verilen zi 
yafette söylenen nutkun Fransa ile 
İngiltere arasındaki müna~ebatın 

3. - İlyönkurulu iki senenin ça 
lışma raporunun okur.masL 

4. - Hesabı baki ve bütçe yap 
ma işleriyle ilçe kongrelerinden ge 
len dilekleri tetkik için üçer ve ye 
dişer kişilik komisyonların seçilme 
si. 

5. - İl>· önkuruiunu sekiz asil 
• ve sekiz yedek üye seçilmesi. 

6. - Bilyük kurultaya beş asli 
ve beş yedek üye seçilmesi. 

7. - Koııgr~nİ'ı kapan• ası. 

Otobüs ve 
Sürpagop Mese
leleri Adliyede 

(Bqtarafı 1 inci aayfamızda) 
cektir. Bu husustaki tahkikat evra 
kının ve emrin pek yakında İstan _ 
bul müddeiumumiliğine gelerek he 
men takibata geçilectği anlaşıl

maktadır. 

Gerek Surpaıop ve gerek me
zarlık meseleleri muhakemelerinin 
pek şayanı dik.at ve meraklı safha 
!ar arzedeceği tahmin olunmakta
dır. 

biribirinin ayni olan memfaatlere ., 

istinat etmek do.iayısiyle b~si: hu- Turk-Yugo ~ lav 
kuki taahhütlerın çerçevesını aşa 

cak derecedP sıkı olduğu hakkında Afyon Mu"zakerelerı· 
ki kısmı Pariııte fevkalllde bir lnti 

ba hasıl etmittir. 
Londra, 14 (A.A.) 

ler, B. Chamberlainin 

(Ba,tarafı 1 inci aayfada) 
bulunmasından duyduğu memııuni 

- Gazete-
yetten bahsetmiştir. Bundan sonra 

dün eenebi 
matbuat mUmessillerine beyanatın 
dan Fransız - İngiliz münaseba
tının sıkı Q(duğuna ve basit huku
k! mecbıılryetler hududunu çok 
aştığına dair olan cümleleri sureti 
mahsnııada tebarilz ettiriyorlar ve 
İıırlll• başvekilini harar~le alkı~ 
lıyorlar. 

Yugoslav heyeti reisi Dr. Obrado 

Amerikan ye Fransız Amerikade 
Gemileri Bir Japon Silahlanma 
f ayyareslnldüsUrdUler Aleyhtarlığ' 

Londra, ı• (A.A.) - Evenlng Vafington, 14 ı ... A.) - Meb-

viç Servet Berkinin siızlerine cevap 
vererek Yugoslav heyetinin bilmu
kabele memnuniyetini tebarilz et
tirmiş ve kardeş Türk milleti ara
sında bulunmaktan miltevellit se
vinçlerini izhar ederek bu defaki 
tenı&slarıııdıı. memleketimizde ilk 
günlerdenberi gördiikleri hüonü ka 
bülden ve karde~çe muameleden 
dolayı aynca te~e kkül'lerini beyan \ 
etmiştir. 

Dund~n •onra her iki heyeti mu 
rahbagadaıı ınürekep ihzari bir ko 
mite seçilmi.1tir. Bu komite tefer
ruat üzerinde her gün müzakerele 
re devanı edecektir. 

ltandart rueteıılne ır;m Hankov us Fisch. hükilmete müthi~ surette 
>akınında Japoıı bombardıman aillhlanan Amerikanın bu hareke 
ta>'Yareılne Amerika 4onanmaaına 

, llıeıı.up bir motör ile Franıııa do -

! llanma91 altında bulunan bir gemi 
tarafından .atılan toplardan iaal>et 

Toplantılar 1 i'i gün devam ede
cektir. 

'•ki olmut ve tayyareler denize 
4f1tmu,ttır. 

Evenln~ atandard ır;azetesine 
röre harp gemilerinin üzerinde 

hk alçaktan uçmakta olan bu 

tayyarelere uzaklaşmalan ihtar e
d.ilınişt!r, 

Bu haber, oimdiye lı:adar ne 
Loııdrada ve ne de N evyorkta teyit 
'dt!ıaıt dei!ldir. 

Ani muhabire gön Çinliler 
•ıt tyanlışlık yQzdnden kendileri

~ıı bir tayyarelerini dQşürmllfler 
~ tayyarenin Rus olan pilotu çift
ti .lcöyliller tarafından öldürlllmllş-
lut. 

Ilı.en kanalından mtırllr llc~eti 
Pt.ris, 14 (A.A.) - snveyş ta

llalında ffmdiye kadar ton bllfllla 
'lının.kta olan 6 ,mn mürur ilen 
tinden 8 penisinin tenziline ait olup 
hrın meriyet mevkUne girecek o

:an karar, İtalyanın bu baptaki ta
eııleri üzerine dei!I, ıeçen eylill

~e kanal idare meclisi tarafından 
iltihap edflm]fttr. 

\' ahudiler din deiittiriyor 

tiyle neyi istihdaf ettiğini sormuş- AJ d d.. • 
tur. manya a ovız 

Mebus, Almanya, İtalya ve Ja- K k 1 ., k 
ıonyı.nın yalnız kendi nüfuz mın- aça çı ıgı yasa 
takabriyle ali kadar olduklarını d • ı k 
ve ileride de bu mıntakalarla meş mı e ı ece 
ıuı olmağa devam edeceklerini söy 1939 yılınJan itibaren harice 
lem!ttir. H~ bir memleket Mon döviz çıkarılmama .<ı hakkında Al-

ree nazariyesinin haricine çıkma 

ı'..:;ğı düşünmemektedir. Cengaver 

ilk hastalığı İngiliz imparatorlu

voy.a Almanyayı himaye etmek 

için Sovyetler birliğinin lehine ola 
rak Japonyaya karşı harp açmak

tan başka bir netice veremez. 

Mebus, netice olarak bu cenga 
verlik siyaseti neticesinde halk a-

i'ır vergi vermek mecburiyetinde 
bldığı zaman hükilmetin alyhine 
döneceiini söylemiştir. 

Sıvasta kar 

man hükümctinin ;'eni bir karar 

ittihaz eylediği hakkında piyasa
mıza bir takım haberler gelmeğe 

başlamıştır. Alman~·n ile iş yapan 

tüccarlıırımız bu haber kar~ı•ındn 
endişeye düşmüşlerdir. Bu haber 

tahakkuk ettiği takdirde mahsul
lerimizin mühim bir kı,mını çeken 
Almanya piya•alarının reni sene
den itibaren Tı;rkiye malları için 
kısmen kapan 'la ı ihtimali arta
caktır. Buna.". dolayı ihracat ta
cirlerimiz eb,.iıde bulunan ve bağ 
(andıkları ·n., 'ıttlif mallar için 

başka men. leketıerle temaslarda 
Sıvas, 14 (Husus! muhabirimiz bulunmağ~ \'e yeni müşteriler ara 

den) - Burün tehrimizde ilk kar mağa mecbur kalacaklarıııı söyle-
mektedirler. 

7ağmağa başlamıştır. Alınan haber =--==---=-
lere ır;!ire kar bütün vilayet dahilin 

de mebzuleıı yağmaktadır. 
Bürülı:selde bir kavga 

Brüksel, 14 (A.A.) - Komü -

nist aleyhtar olan ve Frankist İs
panyada harp etnıi~ eski gönüllü-F ranaızların Berlinde 

teşebbüsleri !erden mürekkep buhnan Amicale 
Par~, 14 (A.A.) - Resmen bil cemiyeti enterna~yo.ı~ ı kııvetlerin 

dirildiğine göre Fransanın Berlin mezalim ve itisafiarı hakkında 

!efirl B. Coulandre, ıon intihabat- azası tarafından B;u\;~elde vermek 
istedikleri konferandıırm komünist 
!erin mukabele bilmisifde buluna
cakları tehdidi ileri sürülerek me
nediimi~ olduğunu bildirmektedir. 

lludapefte, U (A.A.) - Yahu 
dltertn kitle halinde din dei!ttil'
llıek •e bu ıuretlıı yahu diler hakkın 
lla kanun ahklmının teııiratından 
hkalarını kurtarmak iıJtemelerin 
~en bahseden bir yazısında Ujmg 

lsil&go ırueteııl, yahudiler!n bir 
:eııe müddetle katolik veya protes 

~n lc.iUaeaine kabul edilmelerini 
klı:t etmiş olan Macar<başpapası

:~ıı, bu tavsly'9ini tahaia ve tuvib 
1 lllektedfr. 

tan sonra Iıfemelde hadis olan vazi 
yet dolayısiyle dün Alman hüku

metine müracaat ederek Franııanın 

bu şehrin statü.süne karşı alaka
ıızlık ır;österemiyeceğ!ni, çilnkü bu 

atatüyil imzalamış olduğunu bil
dirmiştir. 

İngiliz maslahatgüzarının da 

aıilmasil bir teşebbüste bulunacağı 
.aöylenmektedir. 

Eski gönüllüler, sosyalist, k<ı

münist usullerini muvahaze ve tak 
bih eden bir takım risaleler dağıt
nıışlarsa da marksistlerin tecaviiz
lerine uğramışlar ve dayak Y·'Hiş
lerdir. HattA aralannda \az.. krı 
yaralanmışhr. 

- •• ••-• u ___ ,.,. ___ _ 

G. Kazım Özalpın 
Dünkü Konferansı 

Milli Müdafaa Vekilimiz. Arttır
Sıra 
Erzincanlılarda 

Vesilesile Radyoda ma 
Bir 
Haftası 

Konferans 
Yurd ıçinde beş gUn devam eden 

ve 3000 kilometreden fazla tutan 
bir seyahattan dönmüş bulunuyo
rum. Erzincan hattının lı:Uşad rea-

lB•ttarafı 1 inci aayfamızda) 
ha.kanı bulunduğum ulusal ekono 
mi

0

ve arttırma kurumu 1929 sene4i 
sonlarında o zaman ba~vekilimiz o 
lan İsmet İnönunilıı Büyük M!ilet 
Meclisinde irat buyurdu\ları tari
hi nutuk günü kurulmuştur. De
mek ki, yeni Cuınhurreisimizı mem 
leketimiz ve milletimiz için çok ha 
yırlı ve faydalı olan birçok işlerin 
ve kurumların olduğu gibi cemiye
timizin de kurucusudur. Kendile
rine yüksek huzurunuzda sonsuz 
saygı ve bağlılık hisluimle selamla 
rım. 

Yurttaşlanm, 

Her yıl, tasarruf ve yerli malı 
haftasını kutlarken ır;e<;en seneye 
bUyük bir inşirah, gelecek seneye 
de b!lyük bir ümitle bakarız. Bu 
artık bir toamUI haline gelmiştir. 

Bir milletin de\•amlı bir su
rette ilet lenıesine ve yükMlmesi
ne bundan daha ku\'vetli bir delil 
gösterilebilir mi? 

Muhakkatır ki Türk milleti ve 
Türkiye, dinamik ve mü..ibet bir ge 
lişme ve serpilme seyri içindedir. 
Adımlarımız her sene biraz daha 
sıklaşıyor. Her sene arkamızda 
birçok gerçckle~tirilmiş hedefler 
bırakıyor ve önümüzde duran bir 
çok yeni hedefl 0 re doğru il~rliyo -
ruz. 

Geçen senenin zafer nıerhalclı> 
rindeıı başlıcalarına bir göz a•a
lım: 

Fevkalade bütçe ile 300 nıilyo 
nu aş'rn devlet btit~esi. 

Türkiyeııin en )'Üksek deı-'et' 
bütçe•i. 

Ve bu, bir çok ,·ergilcı·in ve re
simlPrin ind i rilnı l~ olm ımna rai';· 
men, yalnız bu hadise, b;r rejimin 
muvaffakıy•!ini ispat için kıl.fi gele 
bilecek kadar ktn·vetli bir ıibide
dir. 

Bir devlet bütçesinin ytik~e:mc 
si demek, gelir k:ıynakları;ıın kuv
vetlenme~i ve urlması, milli gelirin 
~oğalma•ı. iş hacminin büy;imesi 
demektir. 

Demek, maliycmi>:in kuvPt!ne, 
durti•llüğiiııe \'e itibarına ve Tür
kb•e iktı<adiyutı:ıın i<tikbaline o
lan emniyet ı<aye•indedir ki her ne 
vi i~lErimizin inkişafı için ecnebi 
kredile..; temin olunmuştur. 

Dış ticaretimizde de ayni nıüs 
bet inkişafı görüyoruz. 

"M31ımı;r,ı alanın, tnı:llını alaca 
ğız,. şıarın:ı ~adık kalarak hem ih
racatımız, hem itlıalı1tınıız sene
den &er.eye aıtmaktaclır. 

Zirai ;stıh•ıılimiz , gerek artan 
ihracatımızın, gerek dahildeki 
ham madde ihtiyaçlarımıwı talep 
!erini kar::ııhyacak kabiliyete giri-
yor. 

Eııdti•trileşnıe hareketimizin ilk 
merhalesini, beş yıllık Ratıayi prog 
rıımıııa dahil bütün fabrikaların 

bir çoğunu i•letmeğe a~mış olm~k. 
geri kalan küçük hir kı<mını da in. 

şa halinde bulundurmRk suretiyle 
ikmal etmi' bulunuyoruz. 

İkinci dört •enelik Mnayi prog 
ramımııııı tatbikatına geçilmi~tir. 

Maden iotihsalimiz bliyilk bir 
inkişaf gösteriyor. 

Demiryollarımız, her sene oür
atle memleket içerlerinc doğru iler 
liyor. Erzincana vardık . I:rzuru
mun kapısı önüııdeyız. 

Deniz ticaret filomuz yepyeni 
gemikrle hem evsaf, hem miktar 
bakımından •eneden seneye ilerli
yor. 

Kısaca, iktı<adi hayatımızı'l 

hangi sahasına bakarsak, hepsin
de ayni hareketliliği ayni canlılığı, 
ayni bereketliliği görilyoruz. 

İktisadi hayatımızdaki bu ge
lişme tabiatiyle iş hacmini genişle
tiyor. İş hacminin genişlemesi ise 
milletin istihlak kabiliyetini arttın 
yor. Bu tibarla yerli malı davası, 
artık sadece bir istihlak davadı ol
maktan çıkmış bir istihsal davası 
halini almıştır. 111e•ela şeker en 
düstrimize bakarsak, döre şeker l 

Verdi 
fabrik.nıı:ı:ın an~•k ihtiyacımızın 

y aruıını kı.rııılıyabilt>ceğiııi görü
rüz. Şeker iatihllki o kadar art
nıı~tır ki, ikinci dörl senelik sana 
yi Jılı\nında dört şeker I.ıbrika~ı uıl 
ha kurmak düşünülmüştür. 

Bıı sene hariçten en aşağı 50 

minde bulunmak üzere yaptığım bu 
eeyahat, bana dev adımlarla ilerll
yen demiryolu faallyetimm yakioen 
görmek fırsatını verdi. 

Ankaradan uzanan deıniryolu Si
vasa bundan tam sekiz ııene evvel 
1930 da varmU<t•. O zamnnclıınberi 

bin ton şeker ithal elmek m.ecburi İ şark& doğru r<Ly ferşiyab devam e
yetinde kalmamız, iç piyasamızm j diynh\u. Ben şahsen harita Uzerinde 
bu me3ut inkiş:ıfını ispat eden çok : düm düz görünen bu =takada de
kuvvetli bir mi~aldir. Artan tale- : miryolu iruıaatının hatti yav:ı..'l bile 
bi karşılıyabilmek için daha fazla ilerlediğ:ini dü~i.intiyortlum. Birkaç 
şeker istihsal edeceğiz. 1 yiiJ: kilometrelik bir mesafe için se· 

Ayni şeyi pek yakın bir istik- kiz büyük sene hakikaten insana 
halde pamuklu endüstrimiz için de fazla uzun geliyor. 
söyliyebJleceğlz. Görülüyor ki iç Fakat, insan Çetinkayıı.dan sonra 
piyasamız çok genişlemeğ~ müsait , Kemaha kıtdar dllnyanın belki bu 
tir. Milletin alım kabiliyeti arltı- en sarp mıntalcasında birbiri arka· 
ğı nisbette istihsal sahaları da ge- sındıın ıı 7 tünele girip çıktıktan 
nişliyecektir. Böylelikle daimi, sayı~ız köprü ve yarmalardan geç

bir iktısadt hayata namzet olmak tikten wnra. bu çetin dağları sekiz 
t.sbtiyarlığındayız. Onun içindir sene rarfında rlelmenin bile insan 

ki, istikbalimiz~ büyük .ümitlerle gücilnlln ve kııvvetinin fevkin<!e bir 
bakıyoruz. İstıhsal bahsınde fena şey olduğuna ınmıyor. Alır a boğa
kaliteli mallara karşı devletçe ve zını ~mak PUıgan b<>ğaz:ın. geçmek 
milletçe mücadele husu>undaki az iİis:ının değil, kuşlann bile ba.şara
mimizi bildirmek istıır;m. llleselıl mıyacağı bilyük bi!' iştir. 
çorap endü~trimizi'l bazı cin•lcrin Hiikümet vaı.ifc:ıini fazlasile yap-
den bilhassa kad•n çor:ıplarından 1 

1 mış ve bu hnvaliyi demiryolu ile 
şikayet•"r artmaktadır. Bu şikayet yurJun diğer tı;;lgclcrine b:ığlamu;
lerin en kısa bir zamanda müsbet 

tır. Şimdi çalı~n~ak sırası bura hal· 
bir s~rette tatmin edilmesi la?.ım-

1
1 

kınındır. Erzincanlılar, Kemahlılar, dır. 
Div:iklikr ketıdılerini göstermeli ve 

Bülün end üstrilerin,1z, devletin .. d'. 1 .. k yolsu -'uk y'ı' 
ı;~cc gun uz ça ı~ııra ,., -

ve milletin himaye~ine al!cak ona ' zü.ndcn geri kalmış bulunan yurtla· 
layık ıldukları müddetçe mazhar 
olacaklarını uilmelidirler. Bilhassa rını az vakitte inkişaf ettirmeliJır

ler. Sayın Nnfis Vekili Ali Çetinka· 
büyük endüstrimizin ra<yonnl işlet 
nıede önayak olar~k m•liyet mas
raflarını ind:rmek, s.tglam ve u
cuz mal i•tih•al elmek •uretiyla 
devle'in ha.vatı ucu~lnlmak dava
sında en bürük yardımcı olnınk.rı
nı b~kleriz. Bunu mutlakn yapma ) 
lıdırlar. Vazifelerini ancak bu •U 

retle ifa etmiş addolunJrlar. 

Y"" g<'le<:<'k sene Erzuruma giderken 
bıu·alara ııiira1ığı vakit kendilerine 
bir sene zarfında elde ettikleri se
mcrel~n gostermelidirler. Enrln~Ail
lıi:ırın, Kemah?:lıorııı, Divriklileôl 
bu irntilıandM muv1<ffak çı1<11cak· 

lanna cmlı1 bulunuyortını. 

MUı<AD SERTOCLU 
Aziz d!nJeyiciJtrim, ••••••••• .. •••···•••••••·-·---... ··u•a.••u• 

Tas:ırruf ~ıü,~oııııia ise milleti 
1 

ı·talyan 
ve ba"l::ıl~11mıza şeref veren bir\ 

merhaley~ \'atmc;ı bulunuyoruz. sı·ı·aA hlanmasr 
Bankalarımı>.daki küçuk •a•ıırruf 
'mevduatı 100 milyoo tın; a çıkmış 
tır. 

1920 senesinde bankalardaki 
tasarruf hesaı,lar;nın ancak bir 
milJ"on lira tuttuğunu düşiiııecek 
olursak, 17 sene içindeki bu 100 1 
misli artışın ehemmiyeti daha iyi 
anlaşılır. 

Şimdi en çok on sene içinde 1 

500 milyona \•:ırmak hedefimizdir. \ 
Yani bugUnkıi tMnrruf hesapları-

• 1 
nı be~ mısli arttırnıa:C için elbirliği 
il~ çalışacağız. Bir t.r•ft•n milli 
gelirin :ırtması, cliğer tar.ftau. da 
tasarruf 1erbiye3inin millet içinde j 
bir ablak halitıe ginııNi 011.ves'nde 
bu gayelerimize de eri.şeceğ'imize 

Roma, 14 (A.A.) - bılyaııın 

askeri ma~aıifiııir. tezyidi ici~ bu 
sabahki nazırlar mecli•inde ..-eri!· 
ır.iş olan !..aran müteallik haber 

iloiayısiylc şu cilıel' tasrih ırtmek IJ 
zımdır. ki teslihatın inki~af:nı te 

m;n için b:m;e;e konulmuş olan 10 
milyar liret kredi, birç?k mali se

ne.1·cre taksire ed:Jecekti:. Bu kre 
dinin ilk yardımı olan takriden ! 
:•ilyar 474 milyon lira l!J39. 1940 
bütçesi kredilerine iliive edilecek 
ve bu mali senenin halıı·iye, harbi 
ye \'e h•v& nezaretleri maoarifinin 
yekılnıı takriben 8 milyar ?.7C mil 
yon lirete baliğ olacaktır. 

enıin:z. Tasnrru~ para/11rını hiilii Memelde Yahudiler 
evlerinde, çıkınlarınd•, küplerin- Kovno, 14 (A.A.) - tahminle 
de saklıyan vatand•flarımoz varsa, rine göre halihuırda Meme( ara
onlara acımaktar. b8'ka elimizden zisiııde takriben iki bin yah•dı sa
bir şey gelmez. Bu paraları ban- kin bulunmaktadır. 
kal arda emiıı bir tanda işletmek Şimdiye kadar 4 btıı yahudi M e 
ve faizinden laydalanm•k imkanı meli terkederek Litvallyanın ı mer 
varken, hala emniyetsiz zaman· 'kezinde yerleşmişlerdir. 
!ardan kalma bir ananeye bağlana\ 
rak çalınmak, yanmak, kaybol-ı Romanyada iö tevkif 
mak tehlikelerine maruz bırakmak Büheş 14 (A.A.) - Poli"' Ru-
ve ölü bir halde mahfuz tutmak, men tebaasından Macar asilzadesi 
ne şahsi ne de mılli menfaatlerim! Charles Boszornenyi ile Budapeşt.e 
ze uygundur. Onun için evde sak ilniversitesinde tahsil eden oğlu 

!anan par11larımızın b:ınk"larımı -ı Sandoru Rumanya aleyhinde pro
za yatırılmaı, hem akıllılık icabı paganda ve tahrikllt yarmak cü

hem de milli iktısadiyatımızn bir: rümlerinden dolayı tevkif etmit
hııkkdır. Türk para~ı •aıilamlığı• tir. 
ile k en ıl iıı ine m il 1 e tç e a-ö•teri 1 e n iti 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!''!!!!!!!!!!!'!!"-"'!!!!!!'"!'!!!!!!I 
madı hak etmiştir. Bu itibarla, 
para kazanan her arkadaşın kü 
çilk de olsa bankada bir tasarruf 
heenbı açmaması için hiç bir ~e
bep yoktur. 500 milyon! uk hede
fimize en kı~a bir zamanda vııra 
bilmek için blitiln vatandaşlarımı 
yeni bir hamleye davet ediyorum. 
Cemiyetimiz 100 milyonluk hedefi 
ortaya altığı zaman, bunun bu ka 
dar kuıa bir zamanda tahakkuk e 
deceğiue inanmıyaniıır vardı, bun 

lar, ne t.adar yanıldıklanm anladı 
!ar. Biz en geç on sene içinde ban 
kaiarımızdaki taııarruf heaapları 

nın 500 milyon lirayı bulacağına 

inanıyoruz. 

Aziz yurtdaıılanm, 
Milletimizin ve memleketimi 

zin her sahadaki parlak istikbaline 

olan inanımızı bir kere daha tek 
rarlıyarak dokuzuncu tasarruf ve 
yerli malı haftamızın hepi.ıniz.-iciıı 
kutlu olmasını dilerl"". 



...,.._.\ ._~ -

Bin bir dert 
Yeni valimiz LCltfi Kırdar, la

tanbula gelir gelmez binlerce talep 
Jiste5i ile kUfılaştı. 

Dert dlnlemej'e, hasta sesi duy 
mağa alışık olan hazık doktor, bun ' 
.arı birer birer dinledi. Daha doğ
rusu dinlemeğe ba,Jadı. Güzellik Ensti.tüsünde 

' 
Geçen sene Fenerbahçenin .An

karada yaptığı bir maçta ayağı kı
nlan Fenerbahçenlıı. ve milli takı

mın kıymetli Pağ açığı Niyaziyi te-

İngiltere lik maç1a"'"l 
"nn ..... ,.,.,., ...... ~ ... v.,. .. . • ' ' '"""'*" Fakat nadir hastalarda bulunan 

bu kadar çok dert karşısında vaU
miz ne yapacak? Nasıl çar~ bula
cak? diye düşünmeğe kalır.adan 

DarijJ:icezeden işe başlamakla a
cizlere yardım, bakılmıyan işlere 

bakma it. hastalara derman bulmak 
prensibiyle çalışacağını ispat et
mi' oltlu. 

Evde Küçük Bir Hararetten Naz Yapan Bayan
lar Güzelleşmek İşine Gelince Saatlerce Buhar 

Makinesinin İcinde Ter Dökerler .. 

davi eden Ni•sen, Niyazinin bu sene 
futbol o;niyabileceğini bildirmiştir. 
Genç futbolcu bunun üzerine geçen 
hafta Fenerbahçenin Moda ile yap
tığı müsabakada oynamış ve moda 
takımına kar§ı yapılan (6) golden 
ikisini de kendi yapmıştır. Niyazi 
bundan sonra Fenerbahçenin yapa
cağı milaabakalara i§tirak edecek

I.ondra, Llır maçlarının bu lıaf 
taki netieeleri şunlardır: 
Binninrham - Brentfort 11-1 
Boltoa Vnderers - Aston Villa 

-2 
Karlton atletik - Volverhapton t-4 
Çelsca - Hudersfild Tovn 11-t 

Dün de gazdeterd~ k i havadisi 
okud~t:ın sonra artık ümitlerimi
zin birer hakikat olacağına kanaat 
getirdik. 

\ "'alimiz hasta olmasına rağmen . 

yattığı yerden belediye reis nıua
vın ine, İstanbulun kuş uçmıyan, be 
lediye nıemuru geçmiyen yerlerinin 
tefti~ini emr~tmiş ... 

Belediye reis muavini Lı1tfi de 
şehrin en hücra köşelerine kadar 
ı-;idip gezmiş. 

- Hay Allah razı olsun. 
Eski valimizi çekiştirmek gibi 

olmasın ama ... İyiydi, hoştu. Lakin 
a-üzel otomobili ile asfalt olmıyan 
yerlerden geçnıeğe tenezzül etmez 
di. 1 

Diz.im gibi ı~ıksız sokaklarda 
yuvarlıınmaz , yarı beline kadar çıı 
murlara dalmazdı. O zaman bunu 
duyurmak ta müşküldü. 

"Epey bir mttddettenberl göril
~emediğim bir arkadaşım vardı. 

Dün te.adilfen Beyoilunda ka~
Ja~tık. Küçük bir muhavereden 
sonra içini çekerek dert yanmal!;a 
başladı: 

- Sorma birader, sorma, gö
rüşmeyelidenberi hayatın gadnna 
uğradım. Ne talisiz başım varmış .. 

Hayretle sordum: 
- Hayrola yoksa başına bir 

felaket mi geldi? .. 
- Öyle, dedi. Evlendim .• 
- Bu felaket del!;il aaadet ya-

hu, tebrik ederim. 
O, aldırış bile etmiyerek elin

de tuttuğu küçük bir kAğıdı gös
tererek ilave etti: 

- İşi gücü bıraktık artık. Ensti
tüye taşınıyoruz. 

- Ne enstitüsü bu?. 
- Güzellik .. Bunlar da refika-

• 

tir. 

Basri Fenerbahçede oynuyor 
Evvelce Fenerbahçeye girdlğıni 

yazdığımız tzmirli Basri geçen haf
ta Fencrbahçede :Modaya karşı oy-

Lidea Onaytid - Sunderland S-3 
Layçester aiti • Derbi Kunti !-3 
Liverpol - Grimsbi tovn 2-2 
Mıı.nçester Unaytid • Arsenal ı-O 
Midlesburg - Blalıpol t-2 
Preston N ortheBd - Everton 0-1 
Stoka &iti - Port.~mut 1-1 

laviçre e 
Bern: Ba haktaki lig maçları· 

ftG_,.,., nın neticeleri ~unlardır: ._......~r. 

Fc. luzen _ Grashoppe'"l 
Güref milli takımı Ankaraya Şodöfen • Fc. bal 

gidiyor Lozanspor • Fe. Biel 
Haber aldığımıza göre İstanbul- Fc. Greıışen . Sreet 

da bulunan güreş milli takımımız Fc. Grenşcn • Yungboys 

2 .. 2 
2-0 
S-0 
8-1 
•-1 

Ankaraya nakledilerek bundan son- Fra · aad'l 

raki çalışınalanna An' arada de- Paris: Lig maç larından bu haf-
vam edilecektir. 

Güreşçilerimize Ankara ken
dilerine münasip birer iş buluna
caktır. Bu vesile ile önümilzdeki 

sene Balkan güreş mü sa hakaları 

da .Ankarada yapılacaktır. ( 

ta alınan neticeler: 
Sc. Fiveft. Olimpik Lil 3-1 

Rasing Strasburg - Sentet;y~n 1-1 
Fc. !'ıoşo - Fe. Set 1-1 

Şimd i artık yeni valimize bütün 
dertlerimizi açıkça söylüyoruz. 
Yalnız bunları söylerken garip bir 
şey de nazarı dikkatimi celbetti. 

nın bir hafta içinde kullanmak 
mecburiyetinde olduğu krem, pud
ra ve sairenin listesi, bu da hesap 
puslası .. Ötekiler ne ise ne ama şu 

Gazellik cendereıine giren Bayanlardan ikisi 
lstanbulda bir Türkkuşu 

kampı kurulacak 
Bir kayık parçalandı 

Elbirliği ile İstanbulun dertle
rini yeni valiye bildiren gazetele
rin arasında, muharrirlerinde şe

hir meclisinde aza olan zevat ta 
var? Acaba bu arkadaşlar şimdiye 
kadar neden bunları yazmadılar? 
Duyurmadılar? Hatta eski vali be 
!etliye reisine şehir mecli~i koridor. 
larında (neşriyatı şifahiye) kabilin 
den söylemediler. Neyse. 

Artık "ki günlerdeki gibi sus
madan dertl erimizi birer birer söy 
!emek Hiz ı nı. Çünkü valimiz dok
tor olduğu iç in su smayı değil söyle 
meği sever. Yeni valimize rahat
sızlığından dolayı geçmiş olsun der 
ken bundan sonra her derdimizi 
söylemeğe devam edeceğimizi de 
şu suretle tekrarlamış oluyoruz. 

TiLKi 

Okmeydanındaki 
Ceset Tahkikatı 

sonuncu kağıda iyice bak. • • •••••••• ••-

YAZAN: 

Atıf Sakar 
Elindeki kağıda bir göz kaydır

dım. İnce bir yazı ile ilç dört ka
lem kadın tuvaletine ait bazı mal
zeme ismi, yan taraftaki kuruş 

hanesinin altına çekilen çizgiden iıııı••••••••••••lii 
sonra da 500 kr. işareti "ardı. Sonra da bir model mal!;azasın
Baht.~ız arkadaşın felaketinin se daki mankenleri andıran bir e· 

bebini anlamıştım. Vaktim müsais da ile sal!;a sola ve geriye d<iııme
olduğu için biraz latife etmek mak- ğ<} başlııdı .. 
sadiyle beraber yürüdük. Biraz - Güzel mi Z. 
sonra önümüzde fıkır fıkır kaynı- Müdür, nüfuzu nazar sahibi ol-
yarak cilveleşen kırk beşlik iki ba. duğunu anlatan ciddi bir tetkik 
yanın arkasından P elbar güzel- yapar gibi dikatle baktıktan son. 
lik enstitüsüne girmiştik. Şimdiye ra yilzünü ekşiterek : 
kadar yalnız kapısının üstündeki - Ne yaptınız siz? - dedi. Bu 
levhasından başka içerisi hakkın- biçim, bu renkte şapka size gider 
da hiç bir maHlmatım olmıyan bu mi ya? .. 
müessese meğerse değme kimyaha Tavsiyelerime hiç kulak verml
ne ve laborasuvarlara taş çıkarta- • yorsun uz. Çehrenizin biraz daha 
cak bir yermiş. Her taraf çeşitli kilçilk görünebilmesi için bu tip 
alet ve makinelerle bpabp dolu, şapi(aları tercih etmenizi size 
beyaz elbiselere bürılnmilş dilzilne ıöylemiştim. diyerek odada ası
lerle kızlar önlerin.de oturan müş- 1ı duran büyilk levhadan bir mo

terilerin yüzlerini kah temizliyerek dele işaret etti. 
Okmeydanında bulunan ceset kah uğuşturarak bazan da önün- Bunun üzerine küçük bayan 

tahkikatına ehemmiyetle devam o- deki saatın dakikalannı sayarak büsbütün sinirlendi. Dişlerini mu
lunmaktadır. harıl harıl çalışıyorlardı. Gördü- hayyel bir düşmana gösterir gibi 

Morgun verdiği rapordan ölil- ğümfevkaladelikten hayret ederek hırsla sıktıktan sonra yanındaki ar-
mün başa kurşun sıkılmak suretiy- yanımdakine fı~ıl?adım '. . . kadaşına döndil: 
le değil;;; ezilmek suretiyle vukua -. B?rası hır alemmış de hızım - Gördün mü? Ben demedim 
geldiği teRbit olunduğundan hadi- ha berımız yok. mi? .. Gel de bizimkinin kafasına 
se daha esrarengiz bir şekil almış- - Bu da laf mı, dedi.. Dahası sok. Anlamaz, her işe burnunu so-
tır. var. Hele_ şu .. yan ta~aftakı salon- .kar ve başından hırsla çıkardıl!;ı 

Vaka mahallinden Kulaksıza lara da bır goz gezdır de kararını ışapkayı, bedbaht bir kocanın yü
kadar yolda devam eden lekelerin ~<Jnra ver. zilne bakar gibi hiddetle silzdilk-
kan legeoi olmayıp boya lekesi ol- Zaten buraya kadar geldikten ten sonra koltuğun ilstilne fırlattı. 
duğu anlaşılmıştır. sonra da gör_meden gitme. ~-e~i. Hayretimden dona kalmıştım. 

Zan altına alınan Kulak~ızda Ve cevabımı bıle beklemeden onil- Yanındaki arkadaşa dönerek: 
kahveci Caferin ortağı arnavut müzde el pençe divan durup ağ- _ Yahu Zeki ı.. Olur iş değil.. 
LOtfi üzerinde de bazı lekeler gö- zımızdan çıkacak kelimelere ha- dedim. 
rülmüştür. kan kızlardan birine işaret ederek 

Evvelki gün müddeiumumilik müdürle görüşmek istediğimizi an
Lütfiyi dinlemiş ve tekrar zabıta- lattı. Bir dakika sonra ayrı bir 
ya iade etmiştir. Zabıta kendisi- salona alınmıştık. Müessesenin ay
nin bu işte a!Jikasını görmediğin • ni zamanda mütehassısı olan mil
den dün serbest bırakmıştır. dUr. Amerikadan gelen yeni bir 

Diğer taraftan hadise ile ala- saç çıkarma makinesini gümüş gibi 
kadar olduğundan şüphe edilen ba parlıyan kafasında tecrübe etmelı:
zı kimselerin ve cesedi tanımalan te olduğundan birkaç dakika b~k
muhtemel olanların dinlenmesine !emek icabetti. Bızimle berabe,· 
ehemmiyetle devam olunmaktadır. ayni salonda miltehassısı bekli • 
Müteaddit memurlar gece gündüz yen genç ve güzel iki bayan daha 
muhtelif semtlerde. tahkikatla meş vardı. Çok geçmeden meslel!;inin 
gul bulunmaktadırlar. hakikaten eri olmakla beraber ay-

O bu gibi hallere alışmış, piş
miş olduğunu anlatmak ister gibi 
başını iki yana sallıyarak usulca 
fısıldadı: 

- Evlen de aile saadeti gör, 
nasıl; yıkım değil mi? .. Şu gördü
ğün şapka yok mu öldü artık. Fi
yatı da en aşal!;ı on adet papeli 
~eriftir. Onu bir daha bu hatun
cuğun başına ı;iydirilebilmek ki
min haddine dilşmilş !.. Kadınların 
bir erkeğe bu kadar itimat ettiğini 
ilk defa görmüştüm .. . r-------------.. 1 ni zamanda kadın ruhunu çok Yanımdaki: 

1 Halkevleri 1 güzel tahlil eden bir ruhiyatçı ol. - Şaşma!.. dedi. Bu ölçüye 
,'"·-------------.ı- ı duğunu bi1B.hare anhyabildiğiııı kaideye sığmaz. 

Konferan• mütehaıısıs içeriye girerek mü bala. - Meselede güzellik mevzu-
Eminönü Halkevindenı ğalı bir tavırla bizi sellimladıktan bahis .. Hani eskiden güzel bir in-
16-12-988 perşembe gflnil akşa aonra bayanlara döndil. sanı tarif edecekleri zaman, kaşlar 

mı saat (20,30) da evimizin Ca- İçlerinden daha genci büyük keman, gözler badem, ağız hokka 
ğaloğlundaki merkez aalonunda İs bir ıztırap içinde kıvranarak dok- saçlar sırma .. Allahım kudret esir
tanbul üniversitesi edebiyat fakül- toru bekliyen bir hasta gibi derin gemeden vermiş derlerdi. Şimdi 
tesi tarih doçenti Bay Fuat Özg1J bir nefes alarak inledi: bu tabirler artık iflas etti gitti. 
tarafından (Markopulonun Ana- - Aman mösyö Bear nerede Bundan sonra 5 ay güzellik enstitü 
dolu seyahati) mevzulu bir konfe- kaldınız?.. süne devam etmiştir. Demek kiifi 
rans verilecektir. Can sıkıntısından bunalıyordum gelebilir.Öyle ya, kaş mı istersin ke 

Davetiye yoktur. Herkea gele- ~u şapkaya bir bakınız. Nasıl ya• man gibisi de neymiş? .. Göz mil is. 
bilir. kı~ıyor mu bana?.. tersin? .. Yalnız biçimini ve büyük-

lüğilnü tarif et yeter. Renk renk 
rimellerle ve muhtelif llllçlarla bir 
saat içinde baktığını eritebilecek 
bir göz yaptırabiliyorsun. Hele kir
pikimi uzunlul!;u, kısalığı, kıvır

cıklıl!;ı arzuna ka ' 1ıŞ bir şey. Saç
ları hiç dilşünm ı· , uzgtlnt siyahi, 
sarmısı, kumrahıııısı, ne bile. 
yim hangi çeşidi istersen ko~ -
madan söyle. Allahtan istemeye lü
zum yok. Çünkü bu şeyler de ar
tık kudret işi olmaktan çıktı. 

Eh, sorayım sana? .. Dudağı is
tediğin biçimde nar gibi boyayıp 
yanakları da telledikten sonra bu 
lşin tabiatla ne alakası var? .. 

Sivilceymiş, çilmiş bunların is
mi bile sayılmaz. Çünkü tereyağ
dan kıl çeker gibi bunlar da ayık
lanıyor, çeşitli elektrik masajları 
ve bedent hareketlerle vücude de 
.az çok bir çeki düzen verildikten 
sonra geriye ne kalır. 

Bu sırada mütehassıs, bayanlar
la olan işini bitirmiş oldul!;undan 
bize müesseseyi gezdirmeğe baş • 
Jadı. Müessese saç, cıilt, boya, 
renk, manikür, vesaire olmak üze
re muhtelif kısımlara ayrılmıştı. 
Mütehassısa sordum: 

önümüzdeki seneden itibaren 
Dün gece Sah pazarı açıklarn· 

da hüviyeti m~hul bir ınotör bit 
balıkçı kayığına çarparak parça· 

Haber aldığımıza göre önümüzde- Jamıştır. Yağkapanında 21 num~ 
ki sene tstanbulda bir Türkku~u ralı evde oturan Hasan oğlu Alı 

Tüı·kkuşu daha geniş bir programla 
çalışacaktır. 

kampı kurulacaktır. Fakat henüz 
kampın yeri tayin edilmemiştir. 

TUrkkuşuna şimdiye kadar yirmiye 
yakın talebe kaydolunmuştur. 
Bunlann içinde beşi kızdır. 

Bu haftaki Voleybol 
müsabakaları 

ile akrabasından Eşref oğlu Mus
tafa isminde iki balıkçı diln gece' 
balık avına çıkmışlardır. Kendile: 
ri Salıpazarı açıklarına geldiklerı 
vakit karşıdan karanlıklar arasın· 
dan bir motör peyda olmuş ve ka
yığa çarparak parçalayıp batırmış 
tır. 

Denize dökülen balıkçılar bin 
bir müşkülatla yüze yüze sahile hil takımların yapacağı voleybol 
çıkmışlar ve keyfiyeti polise haber müsabakaları. 

Bu hafta üçüncü katagoriye da 

vermişlerdir. 
1 - Saat 14 te Bomonti Çelik 

Meçhul motörün aranm'l8"ıa klilp - Pangalb lisesi. 
başlanılmıştır. 

2 - Sen llfişel mektebi B takı 
mı - Sen J orj lisesi A takımı ile. Küçük yankesicı 

3 _ İtalyan lisesi takımı _Bey Kasımpaşada oturan ve henilı 
oğlu spor B. takımı ile. 13 yaşında bulunan Kasım oğlu Sil 

Bu sene Beyoğlu halkeviııde ya leymıın isminde küçük bir yankesi

pılmakta olan voleybol müsabaka- ci köprüden geçen bir tramvayda 

!arına şimdiye kadar 38 takım işti 
rak etmiştir. 

Kuleli Voleybolcuları ga lip 
Askeri liseler arasında devam 

yolculardan Yuvakinin cebinden 
para cüzdanını çalarken suç üstü 
yakalanmıştır. 

Kumaş fabrikasında hır~ızlık 
Bayazıtta bulunan maruf bir kU P k . b d · ı · h · ı etmekte olan voleybol turnuvasın-

- e ı u aıre erın epsın maş fabrikasında evvelki gece ma 
dolaşmağa ihtiyaç duyan bir ba- da karşılaşan Kuleli - Deniz harp hirane bir hırsızlık olmuş ve gizlice 
yan kaç gün devam etmeli?. okulu takımları dün Beyoğlu halk fabrikaya giren Hamdi isminde bi· 

- Çok değil bir gün biter. Hem evi spor salonunda heyecanlı bir ri 900 lira kıymetinde kumaş çal -
böyle müşterilerimiz yok değil ki müsabaka yapmışlardır. Oldukça mıştır. İşe ahemmiyetle el koyıın 
Mesela: Karşıdaki 40 lık bir ba- kalabalık bir seyirci önünde yapı- zabıta biraz sonra Hamdiyi yakala 
yanı göstererek: lan bu müsabaka neticesinde Kuleli mıştır. 

- Sabahleyin geldi artık işi kuvvetli rakibini bir sayı farkla Kendisinin bu işte yalnız oıma-
bitmek üzere .. Az sonra yan saf- _ • dığı anlaşılmaktadır. 
t k . salo d b" d k 1 . maglı1p etmege muvaffak olmuştur a ı n a ıraz a ren a ıp gı- K ) h 
decek. Beyoğlu Halkevinde spor o onya ırsızı 

il . ) fi · f · 12 yaşlarında refik ismınde bit Saç boyama dairesinin yanın- ıııua ım eri şer• ne çay zıya eti 
çocuk Aksarayda bir kolonyacı 

daki salona girince hayretim büs- Beyoğlu halkevi spor kolu önü- dükkAnının gece vakti camlarını 
bütün arttı. Burasının bir elektrik milzdeki cumartesi günü saat 4 te · 
santralından farkı yoktu. Müdür kırarak vitrinde duran kolonya şı 

jimnastik öğretmenleri şerefine bir şelerini almış ve tam kaçacağı sır• 
bütün bu makineler hakında ayrı ç.ay ziyafeti verecektir. Bu ziyafet- da bekçiler tarafından yakalanmLŞ 
~yrı izahat Vilrerek: te kültür fizik mevzuu etrafında tır. 

- Bu kuvvetli zıyalarla beyaz-
ları mat renge tahvil ediyoruz. Ve münakaşalı hasbihaller de yapıla- Refik adliyeye teslim olunmu~· 

caktır. tur bu buhar makinesidir sivilceleri · 
izale eder. 

• Düşündilğümil görilnce hiç hay :-,. 
ret etmeyiniz, dedi. 1 

- Evde küçük bir hararetten 
naz yapan bayanlar güzelleş-
mek ışıne gelince saatler-
ca bu bı.ıhaı· makinesinin içinde 
ter dökerler .. 

Müesseseden ayrılmadlın mü• 
düre bir sual daha sordum: 

- Müesseseye daha ziyade 
genç kızlar mı yoksa geçkinler mi 
deva mediyor? 

Kurnaz mütehassıs maksadımı 
anlamıştı. Biraz düşündükten sonra 
güldü ve dedi ki: 

- Maalesef rekor erkeklere 
geçiyor beyim? .. 

ATIF SAKAR 

Bu A~ŞAM İSTANBUL'UN E N BÜY ÜK 
iKi SiNEMASI O LAN 

İPEK ve SARA y Sinemaları 
Dünyanın en büyük Komiklerini görmek için ııelecek halka 

dar gelecek 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
HAYDUTL AR ARASINDA 

Türkçe sözlü, dayanılmaz derecede eğlenteli muazzamFilın 
Numaralı koltuklar erkenden aldırılmalıdır 
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anakkalenin Her Tarafında İmar 
Faaliyeti Göze Çarpm~ktadır· 

Bu Giizel Yurdun Başlıca Geliri Zeytincilik, !Sinema Yıldızı Katerin Hep
Bağcılık, Çanakcılık ve Balıkçılıktır. burn Kaçakçılık Yapıyormuş Pamukculuk, 

gelmiyor. Çalıııkan ve iş bilir beledi 
ı yemizin memleketin birk~ yerinf, 

daha asri hela yaptırmam arzu e
dilmektedir. 

Memlekette şimdilik ışığa kAfi bir 
elektrik makinesi, asri mezbaha ve 
yaz mevsimlerinde halkm serinliğe 
olan ihtiyacını temin için bir buz 
makinesi mevcuttur. Otellerin, kah· 
velerln, dükk8nlann temizliğile ya
kından alakadar olunmaktadır. 

(Lise ihtiyacı) 

Çaııakkalede meşhur Trırn harabeleri 

lşte bu tarihi yurdumuzun mfun.. 
kiln mertebe herbir şeyi tamam yal
nız pek ihmal edilmiş olan ve pek 
mühim bir noksanı varsa o da Li
sedir. Onblr kaza okullanndan ve 
merkez okullariyle ortaokullardan 
her sene yüzlerce talebe mezun ol
makta ve bu mezun olan talc.bele
rin hal ve vakitleri yerinde olanla· 
rın pek azı lisesi olan vilayetlere 
gitmekte ve fakir tabakaya mensup 
bulunan münevver ve ateşin zekll
lı gençlerimiz yalnız ortaokul tah· 
sili ile kalmakta ve fikirlerini inlrl· 
şaf ettirememekte ve bu gençler 
bizzanır orta. tahsilile kalmakta iş
siz bir vaziyette dolaşmaktadır. 

Çanakkale (Husuııf)- Eski ve 
Yelli tarihlerde birçok savaşlara ııah 
ne olnıuıı olan kahraman ve gilzel 
~akkalemizde gilndcn güne huro
llıalı bir imar faaliyeti devam et
llıeı.._, . 

nL<:Wr. 

Ciimburiyetten önce her bakun
~n imar ve inkişaf hareketlerin
' n mahrum kalan ve birçok savaş
ardan göz açamıyan bu güzel ve ta 
~ yurdumuz layık olduğu terak-
Yı ancak Cumhuriyet devrinde 

Cörtnüş ve bu sebeble şchriınizi her 
Yönden terakki yoluna götürmüş
tür. 

Memleketin en gilzel caddelerinde 
.\partıman tipinde binalar inşa edil· 
llıekte ve eski savaşlarda yannuş 
~lan evlerin arsalarına da yeni bina
ar Yapılmaktadır. 

Bu güzel yurdumuzun başlıca ge
\i.~ ınenbaları rençperlik, Zeytinci
~~. Pamukçuluk, Bağcılık, çanakçı
k, ve balıkçılıktır. 
Çanakkalcnin her tiırlü terakki.

~le imar ve ziraat işleriyle yakın 
n alakadar olan yorulmak bılmez 

~ayın Valimiz Atıf Ulusoğlunun de
aletiyle övUnmeğe değer fidanlık
lar, yeni yeni zeytinlikler meydana 
Cetirilmiştir 

Ziraat Bankası köylülere yardım 
etmekte ve köylülerimizin palamut 
Ve diğer mahsüllcrini de değer fi. 
Yattan almaktadır. Vilayette ihra
~at gittikçe artmaktadır. 

Bu güzel yurdumuzun dağlan 
da zengindir. Birçok dağlarda Lin
~ Krom, Manganez, simli kurşun 
t ır ve demir madenleri mevcut-
1ır. Bu madenlerden yalnız Linyit 
llıadeni faaliyettedir. 

.. Yazlık eğlence ve mesire yerleri 
RİİıeJ ve sıhhi sular hep bu tarihi 
Yıırctumuzda mevcuttur'. 

'l'rovalar: 
\ ller sene binlerce ecnebi seyyah 
afıle halinde gelmekte ve bu güzel 
~rdumuzun cenubu garbisine dil 
ten tarihi Trovaları ziyaret etmek
ti ve. bu tarihi Trovalardan kazı ne-
~sı binlerce lira kıymetinde çok 

eıııc la 1 zamanlara ait eserler çıkmak-
dır. 

li ~ilayet müzesi gün geçtikçe ta
l hı eserlerle bir kat daha zengin
eşmektedir 

iskan işleri: 
~ iskan memurları pek dar bir 
~ adro ile ve bir memura birkaç va
~ fe Verilmek suretiyle takdire şa
l~n bir ııekilde geceli gündüzlü ç:ı
~aktadır. Geçen sene ve bu sene 
a· duınuza gelmiş olan binlerce 
~~men vatandaşların ev, tarla, ö
~~ohum, pulluk, yiyecek, içecek 
h . ihtiyaçları teı:nin edilmiş w. 
lıı.i~ ~e milstahsll vaziyete geçiril· 

$ıJıhat işleri: 
ı.ı Sı!ıhat işleri çok iyidir. VilAyette 
So Odern ve her bir teııisatı tamam 
t Yataklı hastahanede fakir ve bi
•ea 
Vi ~daşlarımız meccanen teda-
~ııJı ekte, halkın ve köylilnün 
ltııı atıeriyle yakından alakadar o-

maktadır "-- . 

iıtı.!:dun Varlığı Çocukla ka
~ ~~kımsızlıktan ölen Yav
~C\ık dll§iln. Yılda Bir Lira ver. 

'--....:.:. Kurumuna OYE OL! 

(Kültür i§leri) 
Kültür işleri bilhassa övünecek 

kadar ileri gitmektedir. Merkezde 
altı ilk ve bir ortaokul vardır. Geli· 
bolu ve Bigada da birer ortaokul 
vardır. Kaza, nahiye ve köylerde 
269 öğretmen ve 157 ilk okul mev
cuttur. 

Bunlardan başka Çanakkalede . 
be§ tane biçki yurdu olup bu yurt
larda birçok genç bayanlar ince el
işleri görmektedir. 

(Halkevinin faaliyeti) 
Halkevleri umumi kültürün iler

lemesine başlıca fi.millerden olmuş
tur. Birçok gençler Halkevi kil' ·· 

Çanakkalede yeni yapıla .• 
binalardan biri 

hanesinden ve yabancı dil kursla
rından istifade etmektedir. Halkevi 
zengin kışlık çalışma programı ha
zırlamıştır. Bu programın tatbikine 
başlanmak üzeredir. 

Belediye işleri 
Belediyemizin Reis ve işyarları 

memleketin imar işleriyle meşgul 
bulunmaktadır. Geniş bir Cumhuri· 

yet alanı ve bu Cumhuriyet alanın
da kapbetmiş olduğumuz ebedi Şe
fimiz Ulu Atamızın heykeli anıtları 
vardır. 

Belediye yeni ve asri bir mezar
lık yaptırma kararı vermiş ve ya
lıda pek çirkin bir manzara teşkil 
eden umumi helayı da asri bir şekil· 
de yapmağa ve iskeleler ile Çanak

kale-Ezine yolundaki koca çay köp
rüsilnü de tamir ettirmeğe başla

mıştır. Memleketimiz oldukça bü
yük ve nüfusu da gittikçe artmak
ta ve her giln diğer vilayet, kaza 
ve köylerden birçok halk gelmekte
-lir. Villyette yalnız bir hell klfi 

Bu gençlerimizi kurtarmak için 
memleketimizde bir lisenin açılma· 
sına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu ihti
yacın yüksek kültür bakanlığınca 
nazara alınacağı duyulmakta olan 
Umitleri gün geçtikçe kuvvetleştir
mektedir. 

C.H.P. llyönkunıl'un ikinci Oca· 
ğı senelik Kongresini Halkevi salo· 
nunda ve vali Atıf Ulusluoğlunun 

Başkanlığı altında yapıldı. 

Dilekler tesbit edildikten sonra 
reyi işari ile başkanlığa Dursun 
Yurdakol, asil ilyeliğe ve idare hey'
etine Niyazi Ergin, Ali Kasapoğlu, 

Halit Turuğ, Mehmet Tosun seçil
miş ve yedek üyeliklere de Remzi 
Tilrk'emiş, Şerafeddin Ostilnel, Sa

im Gündoğdu, Şakir Atay, tsmet 
Güler ve Vilayet Kongrelerine işti

rllk edecek mürahhaslıklara da 
Hakkı Güne!, Behçet Göçken seçi
lerer ı-Iantıya nihayet verilmiş-
tir. ' 

Ka.dir AYTAÇ 

Kız kaçırma 
Ahmetçeli köyiinde bir kız ka· 

çınna vak'ası olmuştur. 

Ahmeçeli köyiinden Rıza oğlu Hü
seyin Güner ve kardeşi Cemal Gü
ner ile arkadaşlarından Yahya oğ
lu Recep Keçili, Şahin Arslan de 
dahil olduğu halde cebren şerife 

Şeni kaçırmışlardır. 

Suçlulardan Rıza oğlu Cemli! Gü
ner Şerife Şenin bikrini izale etmiş
tir. Zabıta işe el koyarak suçluları 
yakalamıştır. 

Tütün kaçakçılığı 

\ • 

Marko Polo filmınden bir sahne 

En Çok Hangi Artist
1 

~Vlektup Alıyor? . 
Dünyada Sinema San'atkarları; 

Kendilerine En Çok Mektup 
Gelen Şahıslardır 

MuhakKaR bir şey varsa o da 
dünyada en çok mektup alan şa
hısların sinema san'atklirları olma
sıdır. 

Amerikan posta mildilriyetiumu
miyesinin bir istatistiğine nazaran 
Holivuttaki muhtelif sinema stüd
yolarına bir hafta içinde gelen 
mektupların sayısı 175,000 ile 
180,250 arasında bulunmasıdır. 

Meşhur bir sinema sanatklin 
senede vasati 5,000,000 a yakın 
mektup almaktadır. Bu mektupla
rın hepsini açıp okuyup okumadı
ğı da ayn bir meseledir! Sanatklir . 
var ki hususi katip tutmuş, munt,,. 
zam bir surette gelen her mektup· ı· 
tan haberdardır. Sanatkar var ki 
mektupların içinden kur'a çeker 
gibi birkaç adedini alır diğerlerini 
sepetlere atar ..• 

Mektuplar kumpanyalar ara • 
s111da şu suretle taksim edilebilir: 

M. G. M. Stüdyoları: Ayda 
145.7501 

Paramunt stüdyo lan: 
95.000 - 100.000 arasında. 

Ayda 

Diğerleri 50.000 ile 5.000 ara
sında tahalilf eylemektedir. 

Sanatkarların bu mektuplara 
verdikleri cevapları da nazari dik
kate alacak olursak bu sayetl~ pos
ta idarelerinin haylice p a r a 
kazanmakta oldukları meydana çı
kar. 

En çok mektup alan sinema 
sanatkarının kadınlardan Greta 
Garbo, Marlen Dietrih, erkekler • 
den de Şarl Buvaye olduğu anlasıl. 
~• ktadır. · 

Jandarma müfrezelerinin yaptık-! O<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OC 
lan aramalar neticesinde Pekten 

köyünden Ali oğlu Osman Nurinin 
evinde kaçak tUtün kıymağa mah
sus bir havan bıçağı ve bir havan 
demiri ile kaçak tütün bulunmuştur. 

Yine ayni köyden Yusuf Acarın 

Macera dolu 
Bir ömrün 
Hakiki romanı 

evinde de 9 kilo kaçak tütiln bulun- Meşhur Bazil Zaharof'un 
muş ve her iki suçlu adliyeye teslim ki h f .1 otunmu§tur. mera ı ayah ı me 

alınıyor 
Aslen İstanbullu olan bu meş. 

bur silah taciri, banger, fabrika
törün hayatının film.& alınması bir 
~erikan sinema kumpanyası ta
rafından kararlaştırılmıştı .• 

Yıldızların en Amerikan olanların 
dan Katerin Hepburn'ın Birleşik 
Amerikadaki faaliyeti herkesçe ıııa
ıtlındur. Fakat dillerde dolaşan son 
~ergüzeşti de pek lehinde değildir. 

(Litte Womcıı) ve (Aıtıbt!cr 

pansyonu) gibi filmlerde çok şöl·

ret kazandıktan, tayyare ile deni 
alem rekortmeni milyarder Hov;ırd 
Hüg'un muvaffakiyetine ın:ıskut <>· 
!arak iştirak ederek (dünyanın eı 

sevilen kadını) unvanını a!d,ktan 
sonra da şimdi boş zamanla . "k 
meşru olmıyan bir faaliyete sa .-fct · 
tiğinden dolayı memleketin adlı o· 
toritelerinin eline düşmek üzerroir. 
Görünüşe nazaran Pariste yapıl" n 
bazı kadın eşyalarının kaçakçılık 

suretile memleketine sokulınasıııa 

çalışmaktan dolayı Amerikan ı:;\im 
rüğünün nazarı dikkatını celbctn,iş 

ve isticvab edilmiştir. 
Katerin masumiyeUni i~bat ede. 

cek midir? Bu meçhuldür. Bunun 
neticesi ne olursa olsun, yıldızın 
bir de mcşlıur şeriki vırrdır: Bu a
dam da, Birleşik Amerikanın tanın· 
mış aktörlerinden, radyodaki tem
sillerin, Amerikadaki en yüksek ar
tist haftalığuu yani onbinlerce dol 0 r 
kazanan Jorj Burns dir. 

dütün tesisatı tamam olan elli yataklı Çanakkale hastahanesi 

Bu adamın hayatı cidden en 
yaman macera filmlerinin mevzuu 
nu gölgede bırakacak derecedeydi. 
Film kumpanyası, filmin senary<>
sunu hazırlamakta olduğu sıra. 

da varisleri Amerikan Hariciye Ne
zaretine müracaatla filmin çekil· 
memesi talebinde bulunurlar. HU • 
kümetin tava~sutu üzerine kum
panya bir müddet için filmi çek
meden vaz geçmiş idi. Şimdi ha
ber alındığına göre kumpanya her 
ne bahasına olursa olsun filmi Ç• 

virmeile karar vermiştir. Fevkalade cu:ibesi •ıe kıvra~htI fte şl!lıret katanmış otıfı1 
güzel Alman yıldızı Marika Röklı: 
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GENÇ Ki? 

• 
Ortamektep istiyor Zavallı Süleyman Dayı 

1 

· ı 
1-
Yazan: ORHAN ÔZTÜRK • 

ilcenin En Mühim Yollarının 
39 bin Liralık 

Tahsisat Ayrıldı 

!lkbaharın hafif güneşli bir gü
nüydü. Bahar gezintisine geldiği
miz ve Oç gündür misafir olduğu
muz Kızılcık köyünde bugün köy 
delikanlılan ve eski avcılarla Sü
rek avına çıkacaktık. Sabahın a
laca karanlığında hazırlanan yol 
azıkları ve temizlenmiş tüfekler 
köy odasında bir hayli küme teş

kil etmişti. 
Günt>Ş sarı saçlarını yeşil ova

lar.a yayarak köye gülerken biz ü
zerinde bin bir rengin titreştiği 
dereyi çoktan geçmiştik. 

Bir saat sonra ormana girdiği
miz zaman guruplara ayrıldık b~n 
koca Süleyman namiyle maruf eski 
bir avcı ile Çakal kayasında bek
liyecektim. 

Arkadaşlara veda ederek biz 
,ımal istikametinde yol almaya 
başladık. Güneş artık iyiden iyiye 
doinıuş, ormanın nefti gölgelikle
rinde ışık şeritleri, yılankavi huz
meleriyle pırıldaşıyordu . 

On beş dakikalık bir yolculuk
tan sonra Çakal kayaya çıkabildik. 
Bilmem bu ismi buraya nereden 
mülhem olarak vermişlerdi? 

Yeşil kirli yosunlariyle ç a rpık 
yamaçlı yirmi, yirmi beş metre ir
tifaında bir taş kitlesi idi. 

Altından bir boğaz ıı:eçiyor. üs
tü SJk meşe ormanları ve sarp ka
yalıklarla mestur olan bu pu~u ye
ri ancak altından yani bogazdan 
yol veriyor. Bu cihetle avcılık nok
tai nazarından mühim bir yermiş. 

M O nasip bir yer intihap ederek 
koca SUleymanla kayalığa yerleş
tik. Diğer arkadaşlar bütün or
manı muhtelif yol!aı·dan saracak
lar ve hep birden tarayarak bütün 
avları bizim önümüzden geçire -
ceklerdi. 

Bu, şöyle böyle üç, dört saat
lik bir işti. Biz av vaktine kııdar 
ne ile vakit geçirecektik? Laf ol
sun diye Süleymana: 

- Sen hiç sevdin mi Süleyman 
dayı? diyivermiştim. 

O, evvela hiç ümit etmediği bu 
sualden bir şey anlamıyarak şaş
kın şaşkın yüzüme baktı ve ~onra 
içini derince bir çektikten sonra: 

- Ne bileyim beyim kızanlıkta 
öyle bir şey başımdan geçmişti. de
di. Yüzüne baktığım zaman eski 
giluleri hatırlamış olacak ki yüz 
hatlarının gerildiğini ve gözlerini 
ormanın puslu eteklerine sapla
dığını farkettim. 

Kalbimde acı bir his burkuldu. 
Bilmiyerek bu ihtiyar Anadolu ço
cuğunun gönlünde küllenmiş eski 
bir ateşi üflemiştim. 

Gözlerimi onun yüzünden ayı
ramıyor, kendi kendime pişman 
oluyordum. Fakat içimde eski bir 
köy gönül oyununu öğrenmek ar
zusu çöreklenmiş, bütün hislerimi 
zehirlemişti. Zaptedilemiyen bir 
merakla gıcıklanan ,uurum gayri 
iradi ona ikinci su.ali sordu: 

Klübe girdikleri zaman me
mur koridorda duruyordu. 

Den: 
- Bu yatın kime ait olduğunu 

soralım dedi. 
Memurun anlattığına göre, M. 

Hiler Peder, Asterto isminde biri
sinin dedi. 

Tornley: 
- Bu zattan bahsedildiğini 

tfmdiye kadar işitmemiştim, dedi. 
KlObOn yeni azi.lanndan biri mi? 

Hayır, M. Peder KIUp azAsı 
değildi Bir sene evvel sahil bo
yunda i"'a edilen Oceana k~kOntl 
mevıılm için kiralamışh. 

- Klonel Robin80n'un evinin 
yanındalcl, camekan balkonlu bü
yük bina değil mi 7 Burasını bi
lirim. M. Peder bu bUyOk remi ile 
ne yapıyor? 

- Her hafta sonu Nevyorktan 
buraya geliyor, v& pazartesileri de 
dllnOyor. Bazan, açık denizde s&o 
yabat için kullanıyor. Bu aralık, 
Den de sual sormağa başladı: 

- M. Pederin ne gibi bir meıı-
2ek sahibi olduğunu biliyor musu

pua t · 

- ;..-e olur Süleyman dayı. bu
rada oturmaktan canımız sıkıla

cak; bana gençliğinde geçen se- ~ 
vişmenizi anlatsana ... 

• 
İkmali İcin • 

Çakır gözlerini yüzüme çevirdi, 
bir şeyler anlamak ister gibi bir 
müddet baktıktan sonra kıllı elleri
ni kuşağının arasına sokarak talıı.
kasını çıkardı , ben hemen pake
timden bir sigara uuıtarak ·~rar 

ettim: 
- Benden sır çıkmaz Sıiley -

man dayı, seni'dinliyorum. 
Verdiğim sigarayı ateşledi . Ben 

de bir tane yaktım kayaya dı.ha 
fazla yerleşerek dinlemiye hazır

landım. 
- Vallahi nasıl söyliyeylm bil

mem ki beyim? Bu çok eski hem 
de sonu acı ile biten bir yar&dır. 
Sen beni bugün vuracağımız kek
ilklerden daha çok yaraladı•ı ah 
beyim senin tatlı diline dayanamı
yorum .. 

Sonrı. saf, saf gülerek an:a!r 
mıya başladı: 

- 15 - 16 ya~larımda ya var, 
ya yoktum. Babam o sıralarda da 
köyün kah)•.ası idi. Biz oldukça 
zengindik. Şimdiki oturduğumuz 

damı o vakit yeni yaptırmıştık. A
,ağı mahallede emmimgilin karşı
sındaki evde o vakit Hacı Ömerler 
otururdu. Hacı Ömer, Yunan, 
Rus muharebeleri görmüş babayi
ğit bir adamdı. Köy odasına gel
diği zaman o ''akit bi:: akran kı
zanlar etra ıa toplanır, onun an
lattığı hıı.rp menkibelerini ağızla. 
rımız bir ka~ açık, dinlerdik. 

Onun Keziban isminde gayet gU
zel bir kızı vardı. Keziban duru 
yeşil gözlerınin iril i ği ile Ye iki 
sıra altın saçlariyle lıüton civar 
köylerde anılan biT k z dı. 

Babam l acı Ömerle iyi konu
şur ara.ıra Hacı Ömere: 

- SülPyı.ıa . ıa Kezibaııı alaca-
• 1 
gırr ... 

Mzan, Kadirli, Saimbeyli, Fe't'· 
ilçelerinin ilk okulundan çıkan genç
ler gerek fakirlik ve gerekse uzak
liği ve yolsuzluğu yüzünden başka 
il ve ilçelerde bulunan orta okullara 
gidememekte ve bu itibarla hemen 
hepsi yanın münevver kalmaktadır. 
İçlerinde çok zeki bulwıan yavrula
rımızın zekii.ııı.ııdan yurt ve ulus is
tifade edememektedir. Artık sıra 

ve zamanı geldiğini umduğumuz bir 
orta okulun açılması uğrunda bli· 
yüklerimizin nazarı dikkatlerini cel
bederiz. 

Yeni yapılacak yollar 
Feke, Saimbeyli ve Kozan ilçele

rinin Adanaya bağlıyan ve otuz ki
lometrelik kısmı yapılıpta 60 kilo· 
metrelik kısmı on yıldanberi yarım 
olan yolwı Adanaya kadar olan kıs
mın da iknı«li için 939 yılında sarf e
dilmek Uzere vilayet bütçesine 
39'000 liralık bir tahsisat konuldu
ğu sevinçle öğrenilmiştir. Yolsuzluk 
bu üç kazada yetişen portakal pa
muk, kereste ve emsali mahsillii.tı 

tren gUzergahına indirilememesinde 
ve memleket dahilinde istihlak olu
namamasında hem çürümekte ve 
hemde köylünün zaruri ibtiyacatı 
bu yüzden geri kalmaktadır. Bu yo
lun yapılmasında yeni ve sayın ge
nel meclis üyelerimizin büyük yar
dımtannı bekleriz. 

Gazi Okulunda kadın kursu 
Kozan Gazi okulunda açılan ka

dın kurswıa ayın altısında 57 ka-

Seyhan vilayet meclisın· 
de Kozan azaları 

Kozan (Hususi)- Seyhan iline 
bağlı Kozan ilçesi Vilayet meclisi 
umumi azalıktanna partimizin nam
zet gösterdikleri Tiraje Yörüger, 
Zeki Akçalı, Hilmi Çamurdan itti
fakla seçilmişlerdir. 

Kozanda parti kongresi 
Kozan (Hususi) - İlçe kongresi 

Seyhan parti ilyön kurul üyesindeıı 
Hasan Ataşın başkanlığında açıt

mııı ve üç saat süren kongrede il
çemizi alikadar eden birçok dilek
lerle 7 440 liralık bir yıllık varidat 
ve masraf bütçesi ve kongrenin 
kongre başkanlığınca tazlma
tının .ıilyüklere iletilmesin eda
ir takrir ittifakla kabul edilmiştir. 
Bwıu müteakip açık reyle yapıl

ması takarrur eden ilçeyönkurul 
üyeliklerine Zeki Akçalı, Ali Biçer 
Ahmet Yigen, Şerif Akgün, Yahya 1 

Selçuk, Musa özdemir, Osman !nan 
Hacı Uşağı delegelerinden Emin 
Kurtoğlu tarafından teklif edilmi§ 
bu arkadaşları kongre ittifakla seç
miştir. Yine açık reyle yapılması 
takarrür eden il delegeliklerine Şe
rif Akgün, Zeki Akçalı, Musa özde
mir Hacı Sözdoğran, Hayri Dağlı, 
Osman lnan yine Emin Kurtoğlu ta
rafından teklif edilmiş kongre itti
fakla seçmiştir. 

Kongre milletin olgun ve şuurlu 
bağWık tezahürleri arasında yapıl
ml!jtır. 

dın kaydedildiğini bildirmiştim. Emin Kurtoğlu 
Kültür işlerini fevkaladebaşarmak- 98 ili! 98 
ta her zaman maharet göstermiş Akhisarda tütün 
Ve her işinde çok çalışkan ve yurt • 
sever kültür işyarımız Bay Bekir pıyasası 

Diye takılırdı. Ben o zaman Onatla bugün görüştüm. üç gün i- Akhisar, (Hususi) - Tütün 
yere bakılr, odadan dışarı kaçar- çinde kaydedilen kaclın adedinin l?.6 piyayası kötil olmakta devam et-
dım. ya çıktığını ve bu yüzden bir öğ- mektcdir. 

Bilmem ki bu sözleriı1 te•iriy- retmenle !iare eJilmediğiııden bk Fiyat; ucuzlamıştır. 
le midir, nedir Kezibanla her kar- ög"retmenin ila've edı" ldı·gı··nı· ve bu z·· b urra u vaziyetten müteessir 
şıla~tığımda bir tuhaf olur, ba•ka kayıt sayısının daha da fazlalaııa- d · E h 

ı d K lb
. d b k ır. ge avzasınm her yerinden 

yo a sapar ım. a ım e u ıza cağını söylemiştir. Tedrisat günleri mühim miktarda alış yapan kum-
ka~ı zaptedemediğim bir his var haftada Uç gu"'ndü. Ka"ltlı bütün 
dı. Galiba onu seviyordum. , panyaların bir an evvel buradan 

kadınlarımız mektebe devamda bil da tiitilıı almaları temenni olunmak 
Öyle zanediyorum ki Hacı Ömer yük bir tehalük göstermektedir. tadır. 

e\·de de bu konu~ulan şakalardan============================== 
bah•etmiş olacak ki kız da bana 
tuhaf, tuhaf bakar, iri yeşil ıı:özle- -
rini yere eğerdi. Gilnleriıniz h~p - -··-- -
böyle masOm hi"lerin çarpı~masiy
le gelip ı;• <;iyordu. 

O yıl her zamanki gibi yaylayıı 
çıkmıştık. Ben otlakta dav.arların 

başında kalmıııtım. Birgün kaybo
lan yedi davarı aramak için atla 
tarla boyunda giderken yolda Ke
zibanla kaıı,ılaştık. Topallıyarak 

yUrilyordu, ben utana, utana ona 
sordum: 

(Sonu yarın) 

Yanılmıyorsam, Nevyorkta 
bilyilk işler yapıyor. 

- Ne gibi bir iş? 
- Eski mobilyalar ve dahili 

tefrlşat işleri. 5 inci Avenude bU
yilk mağazaları var. 

Torııley: 

- Tamam 'imdi hatırladım. 
Biler Peder ismi bana yabancı gel. 
miyor. diye söze karıştı. 

Den memura doğru döndü. 
- Bana g~eeyi geçirmek için 

bir oda ayırmanızı rica edeceğim, 
dedi. 

Memur Tornley& bakarak sor
du: 

- Yalnız bir tane mi? 
Tronley: 
- Maalesef öyle, Nevyorka 

dönmeğe mecburum. 
Memur, ileriki odada çalan te

lefonla konu~mak için yanlanndan 
uzaklaşınca Den, arkadaşına döne
rek: 

- Motörle geçtiğimiz sırada ya 
tın üzerindeki adama di.kkiat etti
niz mi ? diye sordu. 

- Hayır? Niçin? 

' - Bu adıı.nı Mikenln dostu, on-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
nenalji, kırıldık Ye bl!tGa 

• - lcabırıd• gDnde 3 

ağrılarıaıu derhal 

ka,e alıaabilir. -

keser. 

• 
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dan size bahsettiğimi hatırlama

nız lazım. Rokoııun hiddetle kapı
dan çıkarken çarptığı kır saçlı, ki
bar tavırlı adam Rontz ile arka
daşları hakkında bazı garip lakır
dılar Röylemişti. 

- Evet hatırlıyorum. Fakat :'rli
kede gördünüz diye ilk rastgeldi. 
ğiniz adama ... 

- İlk rast gelinecek bir adam 
değil mi, Mike onun önünde adeta 
yerlere kadar eğiliyordu. 

- Olabilir. Belki Peder esas 
patronlanndan biridir. Dostum bu 
memlekette birçok namuslu kimse. 
!er sermayeleri bol olduğu takdir
de, bazan çok garip işlerde bunla
rı kullanırlar. 

- Bu, beni alakadar etmez. 

Dün gece Pederin alay eder gibi o
lan tavrına bir mana arıyorum; ve 
fikrimce bu da, Rontzun ö!Umüu
den Pederin haberi olduğunu bildi 
riyor. Bu nokta üzerinden de za
bıtayı bir yoklarsanız ... 

- Mükemmel olur. Fakat bu 
kadar konuştuğumuz yetişir, Mrs. 
Breııblerde çaylar •oğumağa yüz 
tutmuştur. 

İki arkadaş otomobile binerek 
klüpten uzaklaştılar. 

XVII 

Bil: 

- İşte, size şimdi dostum Tre
vor Deni takdim edeyim, dedi. 
Kendidini ta Kembriçtenberi tanı
rım. N evyorka gezmek için geldi. 

KALBı 
~ Nakleden: R. Gülseven No.: ıs -----

- Biz yokken sıkılmadınız ya 
diye sordu. 
vakit geçirdim. Ve yanımdaki kü
çük masanın üzerlkdeki gazeteleri 
göstererek: 

- Görüyorsunuz ya hepsini 
hatmettim, dedim. 

Gözlerini açarak cevap verdi: 
- Dördünü de okudunuz mu? 
- Tabii okudum: Vaktimi na-

sıl geçirdiğimin farkına bile va
ramadım. 

Genç kız adeta kendini tutanıı
yarak: 

- Demek okudunuz demekten 
kendisini alamadı. 

Onun hayretini yanlış anlıya

rak: 
- ŞUphesiz hepsi de ayni şey

leri tekrar ediyor. Bir tanesini oku
mak kifidir. Fakat bendeki me
tanet ve sebat fikrine bakınız ki 
hepsini okudum ve yevmi hadisele. 
ri biliyorum. 

İffetin incecik dudaklarında 
hafif bir tebessüm dolaştı. Ve ga
yet müşfik ve ayni zamanda alay
la karışık bir tavırla: 

- Şimdi, bugün son gelen ga
zeteleri okumak ister misiniz dedi. 

Yerimden sıçradım: 
- Ne dediniz? Bugünkil ga

zeteleri mi? Peki bunlar .. 
Masanııı üzerindeki gazeteleri 

alarak tarihini gösterdi. Bunlar bir 
aylık eski gazetelerdi. 

Hala anlıyamıyordunı. 
- Fakat bu gazeteleri siz bana 

verdiniz, dedim. Bandları hii.lii. a. 
çılmanııştı . 

Başiyle ta"dik işareti yaparnk: 
- Biliyorum, dedi .. Bu sabah 

onları ben yapıştırdım. Ve elleriyle 
içerideki ve bulunduğum yerden 
gördüğüm konsulu göstererek: 

- Bugünkü gazeteler işte içe
ride, konsolun üzerinde duruyor 
diye ilıl ve etti. 

Ayağa kalktım. Bana oynadığı 
oyunu anlamıştım. Birden tepe -
min attığını hissettim. 

- Baksanıza, demek ki bu bir 
aylık gazeteleri bana istiyerek ver
diniz öyle mi? Bunu ne için yap
tınız diye bağırdım. 

- Bizimkiler .. Bu gazete par
çalarının kimseyi aliikadar etmedi
ğini güı·erek içim sızlıyordu. Sizin 
de iyi bir kalbiniz olduğunu bH
diii'imden .. 

Şiddetle sözünü kestim: 
- Artık tah.ammül edilmez 

bir vaziyet aldınız. ZihniniLde 
başkasiyle alay etmekten başka bir 
şey yok .. 

Fakat o, hiddetime aldırış et
miyordu. 

- Niye kızıyorsunuz, diye ce
vap verdi. Döı·dünü de okuduğu -
nuzu şimdi söylemediniz miydi? 
Demek ki hepsi de sizi alakadar 
etmiş. 

- Rica ederim susunuz. Si -
zin he sabınıza ben mahcup oluyo
rum. Buraya eğlence mevzuu ol -
mak için gelmedim. Bana ileri 

gidiyorsunuz gibi geliyor. 

Bende misafir. Onun için kcndi3i- , 
ııi beraberimde getirmeğe cesaret 
ettim. 

Mrs. Brenzler, kıymetli yüzük. 
!erle dolu elini Dene uzattı: 

- İngiltereden mi geli)'orsu-
nuz? 

Genç adam cevap verdi: 
-Evet. 
- İngilizleri çok severim, çok 

lıalimdirler.. Mösyö .. Affedersiniz 
ilk işittiğim isimleri birden hatınm 
da tutamam da ... 

Tornley: 
- Den, diyerek ortaya atıldı. 

Yat klüpte bir müddet oturmak is
tiyor. Buraya hukuk imtihanları
nı hazırlamak için gelmişti. Halbu 
ki Nevyork bu husus için çok gü
rültülü ... 

Mrs. Brenzler tebessüm ede
rek: 

- Bu meşguliyet, kendisini a
rada sırada görmemize herhalde 
mani olmaz. Buraya gelerek tenis 
oyıııyabilirler. Rut her gün Nansi
yi oyunda mağ!Op etmekten bıktı
ğını söyleyip duruyordu. M. Torn
ley, yeğenlerimi gördünüz mü? 

- Aman, ufacık bir şey için ~· 
kadar da lilf ediyorsunuz. BeniJll 
bu yaptığım i,, derhai an!ıyacak; 
sınız diye ümit ediyordum, fa!c• 
haftalardanberi alakalarını kaybet 
miş hadiseler üzerinde takılıp k" 
lacağınızı ben nereden bi!irdiın· /.· 
sıl mesele, bu gazeteleri bir af ef· 
ve! tamamiyle okumamı.' oJmaııı..
dır. 1 

Kendimden geçerek hlddetiJll 
izhar edeceğim sırada: 

- Halid bey, sizi te'miu ed~ 
rim ki bana karşı kızgın!ığıııı• 
haksızdır, dedi. Fakat sinirJerlıll 
bir kere bozulmuştu. Ve işin esJ· 
sında İ:f!ete de bak veriyordu~: 
Eğer yevmi gazeteleri buraya '\ 
diği vakit dikkatlice okumuş 0

1 saydım bu hal başıma gelıneıd · 
Fakat diğer taraftan da bu çoc:U ' 
ğun eğlencelerine hedef olmak ııı~ 
selesi de vardı. Bu vaziyet hoşııut
suzluğumu artt:rıyordu. 

- Benimle alakadar olmaY1 ' 
mz çok rica ederim, dedim. Siıin 
misafirinizim .. Bu sıfatla beni t•• 
hat bırakmanız lllzım .. 

- l"1i•afirimiz !.. MİJ!afirlıııiı 
mi? 

Bir değen yaptığı .şakanın ııe• 
ticesini, bu cihetten dn~unuııe• 
çehresi değişti. 

- Bu kadar canınızı sıkacağı· 
mı bilmiyordum, diye kekeledi. 

Önümde kımıldamadan ka!alc•l
mı~tı. Sonra birden bana doğrıl 
eğilerek gözlerimin içine baktı. 

- Ne o? hakikaten bana 1cıı· 
dınız mı arkadaşım? 

İffetin sesi tamamiyle dost(• 
ve barışmak istiyen bir sesti. fa· 
kat ben aldırmadım. 

Sert sert bakarak: 
- Sizin bu kaba şakalarıııW 

dan bıktım. Artık kafi, an!adıı11:J 
mı? dedim. 

- Demek sahiden bana darıl; 
dınız. B.akayım. Evet l Fakat dör 
tane eski gazeteyi okudum diye ııı· 
zılır mı? Aklını ermedi doğrusU· 
Elini uzattı ve kendi"ine verdiğiJll 
bilezigiıı bulunduğu kolunu sall•· 
dı. 

- Ah zavallı bilezigim, seııi 
hergiln kolumda taşımaktan ıı• 
kadar zevk duyuyorum .. Senin d•' 
imi bir dostluk timsali olduğunu 
zannediyordum. 

Çocukcasına, bilezigi 
götürerek öptil: 

- Allaha ı.~marladık beııiol 
güzel bile-zigim diye devam e~· 
Seni bir kö~eye bırakmak mecbıı~· 
yetinde kalacağım. Ve fena tabi' 
atlı birisi bana surat astığı miid· 
detçe orada uyuyocakııın. 

Göz uciyle de, bu söylediği SÖ: 
!erin üzerimdeki tesirııi anJaıtı• 
istiyordu. Fakat kızgınlığım be· 
men geçecek neviden değildi. JlU 
sefer : 

- Nasıl isterseniz öyle y•Pı
nız. Yalnız beni serbest bırakıııı:J• 
şimdilik ilk iş olarak tavla oynıY'' 
cağız, sizin neviden küçük kızlar· 
la oynıyamam. (Devamı var) 

RoKemoutun verandası altın~~ 
idiler. Arkalarında hakiki ){~ 
Lui tarzı mobilyelerle so.sJenıtıifr 
Duvarlannda meşhur res.•aınıarı~ 
eserleri bulunan büyük bir saloll 111ı 
kapıları açık duruyordu. ~fil· 
B k·ıtıU renzler ile Tornley arasında ı 1 
ha vere çok geçmeden gayet saıtl' 
nıt olmu.•tu. • 't 

Den, etrafında N.ansiye ait bı. 
~ey görebilmek için uğraştı. ıteıı~ 
atmış beyaz bir şakpa, küçük bl 

~endi!, şerlonglar~an birisinin .u~; 
nne atılmış açık bır kitap Nansı0 .. 
veya kardeşinin mevcudiyetini gô-! 
teriyordu ; fakat güneş altında pat~ 
hyan çiçekli bahçede.kimseler yo 
tu. 

Şimdi Den, önündeki fipc•ıı11 

çay koyan Mrs. Brenzleri tetkik ,. 
·nıl~ diyordu. Beyaz saçlı ve ıızerı 1 

ki elbisenin Paristen geldiği dertı• 
anlaşıl.an bu ihtiyar kadının elinde· 

ki yilzilklerden başka kulaklarınd; 
fevkalade gOzal iki inci küpe <1• 
dı. 

, (Devamı yar) 
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Çarpışan vapurlar 
G~enlerde B!lyük dere önün

de çarpışan İtalyan ve Panama ban 
dıratı vapurlar hakkındaki adli 
tahkikata de,·am olunmaktadır. 

Her iki yapunın açentesi de 
lıtb2hati biribirlerine yüklemekte
dirler. 

Diğer tafatan müsademe esna
tında Panama vapurundan dökll -
len petroller akıntı ile Kireçbur
ııuna yığılmış ve orasını doldurmuş 
tur. Bir kısım halk ellerinde ko
Valarla bu petrolleri toplamışlar
dır. 

Dolmabahçe faciasının 
tahkikah 

Dolma bahçede 11 vatandaşın ö
~Üınü ve 6 vatandaşın yaralanması 
ile neticelenen feci hadisenin tahki
katım yapan teftiş heyeti mesaisine 
8\ira.tıc devam etmektedir. Dün de 
birc;ok polis memuru ve hadise esna
SUıda orada bulunanlar dinlenmiş· 
tir. 

Dün bilhassa eski polis müdür 
ınuavı i Kilmüranın Vifaht üadesi 
tlınmıştır. Tahkikat devam etmek
tedir, ve son safhasına gelmiştir. 

Madam Atinanın muhakemesi 
R.andevüctili\k ve döviz kaçak~ı

hğı suçlarından dolayı mevkuf bu· 
~nan madam Atina ve arkada~ı 
<>.atina ile suç ortaklarının muhake
IDesine linci cezada bakılacağı an
laşumaktadır. Bu meraklı davaya 
ayın Z6 ncı pazartesi günü başlanı
lacaktır. 

U1ı: celse aleni olacak fakat bila
hara müddei umuminin talebi üzc
line hafi olarak devam edecektir. 

Eroin davası 
Bunrlan bir müddet evvel Arna-

~ut köyünde tepeüstünde oturan 
brahim i, minde birinin köşkünde 

kiiUiyetli mıktarda eroin imal olun
duğu haber alınmış ve ibrahiın suc 
İistü yakalımarak 5 inci 1htisas mu: 
hakemesine verilmişti. Muhakem') 
lbrahimi 3 sene hapse mahküm et
IDiştir. 

Fakat su~lu karan temyiz etrniı,, 
İeınyiz de nakz kararı verdiğindc:ı 
dün bu davaya tekrar nakzen b".· I 
~ını.ştır. Suçlu dünkü celsede mü 

faasını yapmış ve muhakeme, ka
rar için kalmıştır. 

Hırsızlık ıuçlusu 
Sanyarda balıkçı Mehmedin ku

~besine gizlice birerek ~ya çalan 
ehmet isminde bir hırsız yakalan· 

IDıe ve A.sliye 4 üncü ceza mahkc
IDeııiııde dün bir buçuk sene hapse 
lnalıkftm edilip tevkif olunmu§tıır. 

ı imza sahte irlığı 
,.,Üniversitede mühim bir sahte
""l'hk meydana çıkarılmış ve E'..;-

ı-eın isminde lıir mutemet yakalana 
tak .Müddei umumiliğe teslim edil

, llılttir. 
ı ..._İddiaya l'llre mutemet Ekrem, 
~ıb fakültesi asistanlanndan Dr. 

1

\ lffetin imzasını taklit etmek sure
tıyıe bordroya ııa.lıte bir im%a. atmı§ 

, •e doktora ait olan maaşı tamamen 

i llııııttır. 
\ llüddei umumilik maznunu Sor

gu lU.Jı:imliğine göndererek üad :e· .,_, 
-..... aldırtmıştır. Hakim imzanın 

' tetkiki için ehli vukuf celbine lü· 
I ~ gördUğünden tahkikat bugüne 

""'11?' olunmuetur. 

ihtilas 
Remzi isminde bir belediye tahsil

darı tanzifat ve tenviriye resmi o
~ıık halktan tahsil ettiği 77 lirayı 
~tilas etmek suçile Ağır ceza mah· 
Ctııesine verilm.lı;tir. 

• liuhakeme Remzinin bu suçunu 
liabit görmüş ve kendisini dıin 3 

' ' ilene 10 ay 20 ı:ün müddetle hapıı.e 
' \>e 2 sene 4 ay müddetle de memuri

r.~den mahrum bulunmağa mah
«fıııı etmiştir. 

Resmi evrakta tahrif 
~ l!.a.dıköy 2 ilci tcra menıurluğun-

Yapılan bir sahteklrlık hadise-

. !~~da dün Ağır ceza muhake
~de karar verilmiştir: 

: llaı l!.adıköy 2ncl 1crıı. kAtibi Kadri, 
. \t t ve memur muavini R&fetin 

iÇeıı ve ı.tavri lııminde ild kişi ile 
'%earak remnl evrakta tahrifat 
~Dıa.k suretiyle 2819 lira ihtiliıı 

elennden ibaret olan bu mesele-

~dolayı Kadri 8 aene 11 ay 20 
~ Viçen ve lstavri 2 oer sene, 
l~ 1 •.eııe 10 ay ve Rafet de bir 

hapee mahkfun oJ.muelanhr, 

o 

Yılbaşı için j Kumarbazlar 
V ... • • H d• } Yakalandı 
erecegınız e ıye er Zabıta,dünRıza,DemirveBur 

han isminde ilç kuınarbazı cürmü 

Bir Kadın dostunuza bir gene kıza hediye me~:;o~~~~:ae "'i~~r~~a::~·kah. 
1 k h 1 1 

vesinde oyun oynarken tutulan bu a ır en assas 0 ma ısınız kumarbazlar kahveci Azizle bir· 

ı 
likte adliyeye teslim olunmuşlar-

1939 senesine yaklaştığımız bu 
sıralarda katiyen (bu sene verece

ğim hediyeleri kaldırayım, verm.iye
yim) demeyiniz. 

lı:afif bir cızırtı huRule getirm'"l!eJ! dır. 
dir. Yanlış illç içmiş 

1938 &enesinin son günü, bu fi· 
kirie büyük caddelerden geçerken, 
yeni seneyi karşılamak için hazır· 

hklarla çırpınan halxm arasına ka
rıştığınız, elektrik zlyalarının ay
dınlattığı mağaza vitrinlerinin için· 

dekilerini gözden geçirdiğiniz za
man derhal içinize bir sıkıntı gil'\~· 
ceğini, herkesin karısına, çocuğuna 

veya ni~a ve daha hatırlıya· 
madığıınız birçok yakınlanna bedi· 
yeler almakta olduğunu görünce de 
bir vicdan azabı duyacağınızı siz 
de bilirsiniz. Bunun lizcrine de yani 
son dıı.kikad; önünüze çıkan bir mıı· 
ğazayıı. girerek, intihab etmeden, 
hatta beğenmeden bir hediye ala· 
caksınız. 

Sonra dans d& etmek Jizımdır. 
Dans için, büyük salonlara, ihtiyaç 
yoktur tabii yüzlerce kişi olmamak 
şa.rtiyle .... Mesela dört, altı on kişi
yeni seneyi karşılamak lstiyorsunız. 
Bir odada toplanmışsınız. Sizi dans 
etmekten kim menedecektir? Dan· 
singlerde, otellerde eğelnen kimııe
ler sizinkinden daha geniş dans 
edecek yerleri bulabilecekler mi der
siniz? Onlar adeta sardalya kutu
suna dizilmiş balıklar gibi sıkışacak· 
lardır. 

Dans etmek bilmezseniz veya 
danstan hoşlanmıyorsanız da, yine 
etraftaki neşe ve sevince iştirıi.k et
mek için her türlü fedakarlığa kıı.t
lanınız ayağa bassamz veya ayağı
nıza bamlaa bile yine da.na etmelisi
niz. Bu şekilde hareket ederseniz, 
yeni senenye neşe, ile girer ve sa
bahleyin evlerinize dönerken çok 
güzel bir gece g~irdiğinizi uzun 
müddet onutmıyncağınızı düşünür

sUnliz. 

Halbuki evvelden bu vaziyete dü
şeceğinizi bilmiş, tabrr diğerle he
diyelerinizi düşüne düşüne hazırla· 
mış olsaydınız iş hiç de böyle ol-

ın;!1: birçok kimseler gibi hediye- =::,:;:::,,,.;:::=v:::,T=.::::İ~Y=.=A==T.=R=Q:= ... :::,{=A=,,.,=R..,=~~=.,=,,~=, 
nin kendi.sinin ehemmiyeti olmadı· 
ğını, fakat bunu takdim etmenin ,..,. . .,,..,.,v~. "" ,.,. fW('. ~--rNWV'V\ ... ,...""~"" IV"·"'N:. 

Ş.ehzadebaşında Turan 

Tiyatrosunda 

Beyoğlunda Hamalbaşmda otu
ran Antanuş isminde hastalıklı bir 
kadın dün yanlışlıkla içt;ği ilaçtan 
zehirlenmi~ ve Beyoğlu hastahane 
sine kaldırılmıştır. 

Ayağı kaydı 
Beşiktaşta Şair Nedim cadde

sinde afacan sokağında 57 numara 
lı evde oturan Mahmut kızı Fatma 
Toksöz dün sokaktan geçerken &

yağı kayarak düşmüş ve muhtelif 
yerlerinde!! yaralandığından Bey
oğlu hastahanesine kaldırılmıştır. 

Kalp sektesinden öldü 
Kurtuluşta Tepe üstünde otu • ~ 

ran ve katırcı oğlu hanında bir ma ~ 
nifatura mıı.ağazında çalışan Seri 
gis dün saat iki raddelerinde mağa 
zada işiyle meşgul olurken üzerine 
bir fenalık gelmiş ve biraz sonra 
da ölmüştür. 

Yapılan muayene 11eticcsinde 
Serkisin kalp sekte~irden öldüğü 

anlaşılmıştır. 

Tramvayla otoblis çarpışh 
Dün eaat 14 te Sirkeciden geç 

mekte olan şoför Orhaııın idaregin 
deki 53 numaralı otomobil, 233 nu 
maralı vatma· ının idaresindeki 72 
sayılı tramvayla çarpışmıştır. "Mü
sademe neticesinde arabanın tam
ponu ve idare kı•mı ezilmiştir 

İhtiyar adamın b~şm • gelen'er 

a - - g _______ § 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Husust idare emekli ve ökstizlelnin 938 yılı üçüncü ç aylıkları· 

nın verilmesine bugünden itibaren başlanıldığından aylık sahipleriniıı. 

aylıklarını almak üzere aylık cüzdanlariyle beraber ziraat bankası 

na müracaatları. (9091) 

NafıD Vekaletinden~ 
Sıvas - Erzurum hattının 388 inci kilometre•inde Frat üzerinde 

ytlz yirmi metre açık!ığında bir demir köprünün malzmesi de dahil o 

!arak ln~a•ı kapalı zarf usuliyle mtlnakasaya konulr.ıuştur. 

1 - Ek•iltme 20-1-939 tarihine mü~adif cuma gilnü saat on beıt

te vekiiletimiz demiryollar inşaat dairesi münakarn komi•yonunda 

yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli y!iz altmış yedi bin altm~ dokuz lira alt

mış kuru~tur. 

3 - l\Tuvıı.kkHt teminatı dokuz bin altıyüz üç lira kırk sekiz 

kuruştur. 

4 - Mukavele projesi, ehiltme ~artnarnesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi rıı.y inbi$at tertibatı, ray profili, telgraf hattı kon

solu, köprü şanıa'ı: 3S5 numaralı kontr ray tertibatından mürekkep 
bir takım milna.kasa evrakı •ekiz yüz otuz altı kuru~ mukalbilinde de 

m;r yollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 · - Bu münakasaya girmek istiyenler2490 numaralı arttırma, 

eksiltme ve ihale Jıanunu mucibince ibrazına mecbur olduklan ev
rak ve Yesikalarla ehiyet vesikalarını ve fiyat teklifini havi kapalı 

ve mühürlü zarflarını eksiltme şartnamesiyle mezkur kanunun tarl

fatı daire•inde hazırhyarak 20-1-939 tarihinde saat on dörde kadar 
demiryollar in,aat dairesi münakasa komi~yonu başkanlığına numa • 

Mlı makbuz mukabilindej verm~ olmaları lizımdır. 

6 - Ru münakasaya gireceklerden tanka! elli metre açıklığında 

bir demir köpril imar ve montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. 

7 - Münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istiyenlerin 

referaıısbrile diğer vesikalannı bir istidaya ba~Jayarak bu istidalan
nı münakasanın yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel vekaleti

m ize te,·di ederek ehliyet vesikasıtalep etmeleri Jiizımdır. 

8 - Münaka>:ıııın yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel mü

racaat ederek ehliyet vesikası talep etmiyenlerin bu milddetten son • 

başlıca bir mesele olduğunu ileri 
sürm.iyeccgiz. Evet takdim keyfiye
tinin ehemmiyeti vardır. Fakat he
diyenin kendisi de düşünülecek bir 
şeydir. Bazı adamlar ne gibi bir h~
diye seçmeli? Diye kendi kendileri

ne sorarlar. Böyle bir sual hiç soru-

Sanatkar Naşit Darülbedai san

atkarlarından Halide ve Cemal 
Sahir. Armenak isminde ve (75) yaş- nazarı dikkate alınmayacaktır. ra yapacakları müracaat 

lur mu? Bu çok basittir .... 

Bir Şenlik Gece•i 
Vodvil 3 Perde' 

Okuyucu Semiha Mczaya 

J irııında bulunan bir adam dün sa

·ı bah Nuru osm aniye c ad esinden ge-1 İİİİİiiiiiİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİaİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİmİİİ( 4İİİ9İİİ6İİİ1İİİ)İİİİİİ(İİİ8İİİ8İİİO 5İİİ)İİİİİİİİİİİİİı11 
çerken ayağı bir taşa takılarak yeıı 
r.e düşmüş ve bu ~ukut netice~inde ı· u Erkek, kadın veya bir çocuğa 

vereceğiniz hediyenin. bu kimsele- varyetesi 

* 
yaralanmıştır. . , nhisarlar . Müdürlüğünden : 

Armeııak hemen fan kurtaran llmm••••••-,.m••••••••••••.,.•••I rin nazarında alet edilmelerinin im· 
kfin bulmadığı kanaati ol
maları, bu hediyeyi vermekle bü
yük ve ayni zamanda hoa bir deli-

lik ettiğinizi zannetmeleri kafidir. 
Zaten imkansız olmak, delilik e~-

mek keyfiyetleri de izafidir. Mese!A 
ben on yaşlarında iken kırk kuruır 
luk bir çakıyı asla alamıyacağıını 

ı'epebaş Dram Kısm· 
15-12·938 Peşembe 

Günü ak\'llmı saat 20,30 da 
Vindsor'uıı Şen Kadınları 

* İstiklal caddesi Komedi Kısmı 
15-12-038 Perşembe günü 

akşamı •aat 20,30 da 

otomobil ile Cerrahpa~a hastahane 
ı .. ;11e kaldırılmıştır. 

ZAYİ- Diş imalinde kullanmak 
üzere alacağım altınları kaydetmek 
üzere İstanbul Kambyo Müdürlü
ğünden aldığım 160 sayılı altın def
terimi kaybettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

bunun imkansız olduğunu düşilniı· -yordum. Çünkü cebimde ancak y'~- Dama Çıkmış Bir Güzel 
Diş Tabibi J 08Cf Deleon 

ıni kuruş vardı. Kendi kendinize kiı- -------------

1 
latanbul asliye ikinci hukuk 

çük bir hediye vereceğiniz kimsenin stiklal Takvimi mahkemes"mden: 
ne gibi hülyalar beslediğini, neler- Senelerdenberi OsmJ1n Bey İstanbul hazinei maliye muha-
den lıoşlandığım, sorunuz. Eğer matbaası tarafından neşredilen kemat mlldllriyeti tarafından Hay. 
bunları keşfedebilirseniz vereceğı- ve büyük bir rağbete mazhar olan darpaşada Osman ağa mahallesin 
niz en kıymetsiz bir hediyenin çok "latildi.l takTimi" nin 939 senesi- de Aziziye sokağında 97 No. Ju ev. 
makbule geçeceğinden emin olabi· De ait olan nüshuı muhtelif renk- de oturan Elestin ile ayni evde mu
lirııiııiz. Şıklıktan, zarif görünmek- li bir kapak içinde ve vakitleri gös- kim Ragıp aleyhlerine açılan dava
ten hoşlanan bir kadına nasıl bır teren cedvell muhtevi olduğu hıı.1- dan dolayı milddaleyhlerin ikamet 
hediye verileceği ınalfundur. Bir de nefis bir surette tabedilmiştir. gahlarının meçhuliyeti hasebiyle 
pul meraklısına veya muayyen bir Kitapçı ve kırtasiye magazaların· yapılan ilanen tebligata rağmen 
eşya kolleksyonile uğraşan kimseye da 15 kuruşa satılmaktadır. Oku- muayyen guııde mahkemeye gel • 
verilecek hediyeler de açıktır. yuculanmıza tavsiye ederiz. mediklerinden usuliln 398 ve ,(01 

Bir kadın dostunuza, kannıza pm inci maddeleri mucibince müdda • 
veya yetişmiş kızınıza, kardeşinıze 1 87 SENELİK MEVCUDiYETi 1 leylere ililnen gıyap kararı tebliğ 
bir Jevıı.nta hediye etmek istiyorsa- esnasında olduğu gibi daima ettirilmesine ve 20 giln müddet ta-
nız, hangi kokulardan hoşlandığını iyi cins malları her yerden mü- yinine ve duruşmanın da 18-1-939 
öğrenmeniz Jilzımdır. Kadınlar bu sait şartlar ve ucuz fiatlarla çarşamba saat 13,30 a. talikına 
noktada çok hassastırlar. hoşuna satmağa devam edecektir. mahkemece karar verilmiş oldu-
giden kokuyu bulduğunuz taktirde Trençkotlarımız, Kover- ğundan müddaleyhler Elestin ile 

' kortlanmız, Renkontlarımız ve Ali Rag:ıbın işbu gün ve saatte mah 
nazarlannda anlayışlı, zeki bir kim· · Gabardinlerimiz biçim, cin~. kemede hazır bulunmaları aksi 
se olarak görünürsünüz. Yoksa he- vc şıklık itibariyle emsalsizdir- 1 takdirde kanuni muamelenin gıya 
diyeniz bir köşede unutulurı gider. Jer. plarında yapılacağı malfimları ol-

Düştinerek seçilen bu hediyeyı iiıllB•eİıyoıiğiıl•u•R•A•K•E•R•m11aıiğiııa•zııiıa•ıa11n .. ı mak üzere keyfiyet ilan olunur. 
vermek de bir incelik işidir. Sene- (38- 245) 

başı hediyeleri, öyle merasimle ve-
rilen hediyeler değildir. Bunları ne- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
ııe ile, samimiyet ile vermek ıa..zım d l dır. Yaşlı, genç, herkes bu hediyele~ Hu ud ve Sahil er Sıhhat Umum Müdürl :iğünden 

, Miktarı Mıtkammen Bedeli 
Beh,;ri 
Lira Kş. 

Tutarı 

Lira 
% de 7,5 

Kş. teminatı 

Sert lastik 
Yumu~ak şttn1l-- jl~jği 

Ebonit 

300 kilo 
300 " 

2 80 
2 80 
2 80 

840 
840 
604 

-· 
2184 163.80 1 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cins ve mDdan' 
yazılı kauçuklar açık eksiltme u:ruliyJe satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle mu\•akkat teminatı hizalarında ıı&ı 

ter ilmiştir. 
III - Eksiltme 22, Xll, 938 tarihine rastlıyan perşembe g11nQ saat 

1" de Kabataşta Levazım ve Mübayaat fUbe.aindeki Alım komiı;r•ımda 

yapılacaktır. 

IV - Şartnameler pa.raııız ola.ralı: hergün sözü geçen şubeden aluıa -
bileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - lsteklilerin eksiltme idn tayin edilen l'fin ve saatte yüııııle 7 5 
~üvenme paralariyle birlikte yukarıda adı pn Jcomisyona p!me!erl 
ılan olıım'• 18895) 

... 
Cinai 'lıtiktan Mallammea a. ,.o 7.5 

Toz tütün çuvalı 2000 A. 
3/8 200 m/rn boy. 
yuvarlak başlı ci-
vata 4000 ,. 

3/8 120 " .. 8000 " 
3/8 demir pul 12000 ,. 

Beheri Tutan T eminah 
Kr. Sn. LL Kr. Li. Kr. 

26.75 53.li.- 40.12 

60KI. 440.- 83.-

ı•.aO 

ıs . ., 

I - (2000) adet ince şeyler konabilen standart, normal sık örgllltl 
toz tütün çuvalı ile Cibali Bakımevine yapılacak p1Atform1ara !Uzumu 
olan eb'at ve miktarı yukarda yazılı yuvarlak başlı civata ve demir pul 
1 - XU - 938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayn ayn pıa:&a!'o 

lık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeliyle muvakkat teıninatlan hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Pazarlık 19 - XII - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hl· 

zaJ.arında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım n ),fubayaat şubesinde
ki Alım komisyonunda yapılacağından isteklilerin % 7 .5 güvenme pa

ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8811) 

ri alırken neşe ve sevinç duymaları Umum müdürlük villasının bazı kısımları pazarlıkla tefriş edile
gülmeleri esastır. Renkli kağıtlar cektir. Bu iş için talipler tarafından yapılacak keş;fler 15,000 lira

yaldızlı iplikler, kağıt üzerine yapı>;· yı tecavüz etmiyecekti . Talip olanların tefriş edilecek muhtelif aksa
tırıımış resimlerin bu hediyeleri süs- ma ait plan ve resimlerini bizzat yaparak 1938 kanunuevvelin yinnin- ---------------------------

!emelidir. Kutululann çoğu, bu mü- ci gününe kadar umum müdilrlüte tevdi etmeleri HizımdJr. Nafıa Veka" letı" -
nasebetle, pembe renkli ince pa

muklarla süslenebilir. Fakat kutu
nun içindeki hediyeninüzerine bu 
pamuklann birine konfeti de doldu
nılıı.billr. 

Ve yine ayni zihniyet ile, sene 
bıı.şı masalarınızı süslemek 111.zımdır. 
Bundan başka her tarafta çok ay
dınlık olma.sını da onutmamalıdır. 

Ve ortada mlizik de bulunmalıdır. 
Radyo, grama.fonun çalacağı par
çalar, aofrada konuşulanları bastı· 
racak şekilde olmamakla beraber 
sivri ainek aesi ııibi de kulaklarda 

Umum mildürlükte teşekkül eden heyet bu resim plan ve keşif

leri tetkik ederek muvafık gördilklerinin pazarlığa iştirakini kabul 

eder, kabul edilen talibin pazarlığa girebilmesi için keşif bedeli üze 

fstanbul Elektrik İşleri Umum Müdü~luğünden: 
ı - İdaremiz ihtiyacı için sif İstanbul teslim edilmek üzere muh 

telü ebadda (138) ton (300) kilo çubuk demir ile bir buçuk ton 17 

numaralı bağlama teli satın alınacaktır. 

2 .- Eksiltme 22-12-988 pe~mbe gl1nll saat (15) te Metro Ha· 

rinden kanunen icap eden yüzde 7,5 teminat alınaacktır. Pazarlık 

Ankarada hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünde teşekkül e

den hususi komisyonda ve 24 B. kanun 1938 cumartesi günü saat on

da yapılacaktır. nında altmcı katta toplanacak olan arttırma eksiltme komisyonnııda 

Talip olanların pazarlık şartnamelerini A nkarada umum müdür yapılacaktır. 
lük ayniyat muhasibi meaullüğtinden ve İstanbul limanı sahil sıhhiye 3 - Taliplerin maktu olarak (800) liralık muvakkat tem.inat var 

merkezi baştabipliğinden alabilirler. Talip olanlar aıttırma, eksilt meleri lazımdır. 
4 ·- Bu işe ait şartname iJLlrenin lııvazım mtıdtlr!Q~nd~• me ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü 

ııöstermeğe mecburdurlar. 

maddeler.inde yazılı \·e,;kalan 

(8789) sız olarak alınabilir (9148), 



ve bütün ıstırapları teskin eden 

GRIPIN 
Bilhass• bunlara karşı müessirdir. 

it Batında, •eyabatta, evde her saman yanınızda bir kat• 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi b..zmu, aldeyl ve bllbrelderl yormaz. lcab.oda ıünda 3 
lı:ate alıaaltillr. lımlae dikkat, taklitlerinde• •akınınız ve Gripin ye

rine batk• bir marka nrlrlenc şiddetle reddediniz. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Erzincan sol sahil bataklıklarının kurutma işleriyle K'irle

vllı: şelile suyunun tahliye kanalı ve bu kanal üzerindeki köprüler ve 

,otıer inşaatı. keşif bedeli (299926) lirn (99) kuruştur. 

2 - Eksiltme 26 - 12 - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

(15) de Nafıa Vekaleti Sular Unıum Müdürlüğü Su Eksiltme Komis-

TENISABAft-. 

193~ Yılbaşı.'. 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

•• •• • • • 
BUYUK iKRAMiYESi 

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 yapılacakbr. 
Biletler ( 2,5 ), ( 5) ve ( 10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 12415 lira olan muhtelif şekil ve e.b'atta 

20100 adet lamba makinMi 29-12-1938 perşembe güııü saat 15 

on beşte Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından 

kapalı zarf usuliyıe satın alınacaktır. 

Bu i'e girmeı< istiyenlerin 931 lira 13 kuruşluk mu\'akkat temi

natla kanunun tayin ettiği vesaiki muhtevi zarflarını ayni gün saat 

011 dörde kadar ıcomisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ~artnameleı· komi~yonda parasız olarak dağıtılmak-

tadır. (8731) 

__ ..... ıs KANUNUEVVEL ıs:ı8 

\. ";' ('"- . ' . ~.~ 

Sabah. öğle, ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin temizlemek lazımdır ? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişleri ı 

difteri, bademcik, kızamık, enflo· 
enza, ve hatti zatürreeye yol aç
tıkları, iltihap yapan di~ etleriyle 

köklerinin mide humması, apandi
sit, nevl"ll&teni, sıtma ve romatizma 
yaptığı fcnnen an~ılmıştır. Te
mi.z ağız, ve sağlam di,Ier umumi 
vücut sağlığının an birinci şartı ol
muştur. Binaenaleyh dişlerinizi her 
gün kabil olduğu kadar fazla - li
ıakal 3 defa • (Radyolin) diş ma
cuniyle fırçalıyarak sıhhatinizi 

garanti ooebilirsiniz ve etmelisi - ' 
niz. Bu suretle mikrobları imha 

ederek dişlerinizi korumu' olur-

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur, sabah. 
öğle ve akşam h~r yemekten sonra 

dişlerinizi fırçalayınız. 

ı •. ·•·· Or. Hafız Cemal ··•••• ,.. Or. Besim Ruşen 
• Lokmanhekim • ~crrahpap Hastanesi Dahi· 

1 Dahiliye Mütehassısı liye Mütehassısı Çarşıkapı 
Divanyolu 104 Tramvay Durak Ahun Ap. 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, per~embe 

ve cum:nle'i sabahları 9 - 12 
fukaıuya T. 22398 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pudralar 
yonu odaaında kapalı zarf usulile yapılacaktır. =====================================-----= Modasında 

S - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele proje"i Bayındırlık 

ffleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (15) 

)>ilinde Sular umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (15747) 

ııekiz kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin 
~nelen en az sekiz gilıı evvel ell&rinde bulunan vesikalarla birlikte 

bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu iııe mah•u' olmak 
ilzere vesika alııuları ve bu ve~ikayı ibraz etmeleri ~arthr. 

Bu müddet içind• vesika talebinde bulunmıyanlar 

iştirak edemezler. 

ADEMi iKTiDAR 
Ve Bel Gevşekliğine k arş1 

o OBi 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

BUYUK BiR TEBEOOOL ----
Mübaliıralı "Makiyaj,, kalnadı 

CiLDE SÜRÜLECEK GAYET 

iNCE ! lR PUDRA, TABii. 
BiR GÜZELLİK VERiR 

5 .- İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
b~uate~elinekadarSu~rUmum Müdürlüğüne makbuz mukabili~~~=======~========~~=======~===~=~===~=~=! 

d• vermeleri lazımdır. Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4882) (8577) 

AÇIK EKSİLTME iLANI 
Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : 

Cinsi 

Tnuk eti 

Hindi eti'" 

~ 
Otınütane elması 

Pcırt.akal <80 lik; 

][arısı (çek:ird~i) 

Oeriz içi 

o- fıstık 

-Uzüm (No. 12) 

Kaş -Uzümll 

X'2ıııı İncir 
Flndık içi (kavrulmua ı 

lfapni Erik 

ll'Maıı helv~ 
Pmnez 

1'11 kada)'lf 

I' 1111 lraılayıt 

.ı<ilo~u: Tahmini bedeli Tutarı İlk lemi- İhale gün ve saati: 

Kur~: 

3000 58 
661)(' 48 

5000 11 
6000 18, 

15000 ad. 4 

2500 

1000 

500 
2500 

500 

1500 

800 

1500 

Soot 
0000 

48 

55 

ı80 

25 

20 

23 
90 

211 

22. 
Si 

1000 22' 

1000 20 

120' . 
135 ( 

., 

Lira 

1740 

8120 

4860 

550 

1080 

600 

2230 

1200 
5ı;; 

900 

625 

100 

845 
' 7201 

375' 
---, 
4811 

1S60 

660 

1080 

220 

200 

85!0 

1800 

675 

2475 

ııatı lira 

3(15 22, 12, 938 Perşembe saat 14. 

Açık 

16& 22. 12, 938 P)lrşembe saat 14,30 

3~\. 22, 12. 1138 l>"r~embe Raa.t 1 !\, 

264 

188 ' 

22. 12, 938 perşembe ııaat 15,30 

Açık 

r. 
22, 12, 938 perşembe saat 16 

Açık 

llqdaq>a.ta Llıeai P11!llll7011u için yukıırıda cins, mik:tan, tahmin bedelleri, ilk temlnatlan ve eksilt

• suıı ve saatleri yazı.it ylyeeelder parti halinde açık eksiltmeye konulmuştur • 
• 

Eblltme Beyoğlu latiklü caddesi Karıman karşı.smda liaeler alım ;atım komlsyonu binası içinde top.. 

r·n!r komisyonda 7apılacaktır. 

İlteldıter 9artnameleri aektepte ıörebilirler. İatMlileria IMlli ıriJ,n ve ıaath cari •811• Ticeı.t ~ı "lt.' 
.... biıtlkta ~ plıulerl. (889'), 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

SAFİYE TOKA Y 

270255 N . Kürdili Hicazkar şarkı • ALEV Gl'ıZLÜ KADIN 
O. • Nihavent 9arkı • GÜL RENKLi YÜZÜN 

MALATYALI FAHRİ 

270260 No. : ~~~~ {ı~ v5~~~t~lEŞELI. 
ŞEVKET UÇARA V I 

270258 N5 . Halk şark111 - Genı Oımao 
• • alk şarkısı - Hafız l'>'ektepten ıreliyor 

AVAJ\OSLU SALAH<\DDIN ERCAN 

270256 No . Halk "şarkısı - Kahbe felek 
1 

• • Halk şarkısı - Eşme Kaya 
İİll .............. sı:ll ...................... llii 

İstanbul Gümrükleri Baş l'v üdürlüğünden : 
İhale günü 29-12-938 Kuruçeşme antreposunda mevcut komple 

sırk eşyalarından 798 sayılı müzayede kaim esinde yazılı bili marka i 
ve numaralı kanuni safisıkleti 200 kilo ağırlığında 41 lira 10 kuruş 

değerinde demir mihaniki vinç aksamı MKN 800 KS 60 K 24 L 40 

KD cilasız demir inş.aataksamı MKN 801 KS 64 K 60 LD kendir kolan 

Parisin şık ve kibar kadınfarı 

yeni lıir moda meydana atmışlar· 
dır. Onlar, bütün gün zarfında hiC 
parlaklık izi vermeksizin şeftali çl 
çeği bir ten temin eden reni bir 
pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hnsu~i bir u~ul 
en ince bir pudrayı ipekli elekteıı 
üç defa geçirilmiş ve hakikateıt 
krem köpüğü ile karıştırılmış pud 
radır. - Fransız kimyagerleri tara· 
fından uzun araştırmalar neticesiJl 
de elde ettikleri bu en son usul 
Tokalon müesseResi tarafından itn 
tiyazı alınmı,tır. Tokalon pudrıı· 
sı, parlak bir buruna ve yağlı mıı 11 

zaralı bir cilde nihayet verecek ye 
t
,, 

size nefis ve 8 saat zarfında "Mıı 
bir ten temin edecektir. "Fini Mat,. 
Tokalon pudrasını kullandığınızda 
ne rüzgar, ne yağmur, ne de ter. 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Selt• 
har güzelliğinizi arttıran bir taze·. 
lik ve bir cazibe verir. 8 caıı:lbe ye 
yeni renk olan Tokalon pudrasJJ11 

isteyiniz ve kullanınız. · 
/ 

MKN 802 KS 13 K 21 L 64 KD parça halinde Jütten yol kilimi MKN -----M--.
0
-. j-d-

9
-----

803 KS 45 K 10 L 20 KD elek ' ı-ik tevzi tablosu MKN 804 KS 6 K 7L 2 ~--· 
D demir elektrik tertibatı IAmlıa KS 2 K ;oıı G ·ı5 L42 KD kösele makr 

Çoktanberi bekleditiniz 
ne kayışı KS 1294 K 281 LD65 KD me-·ı· 'aire ile mürettep çamaia 

cından sahne direkleri KS 206 K 85 L51 KJ.ı elektrik motörü, MKN 9f-..1111lh , 
5032 KS 1 K 631 g127 L 36 KD !afiipek mensucat MKN 2822 KS 158 K 1 ~././• 
31 L 60 KD 132 adet boş kanaviçe çu'Val MKN 4795 KS 24 K 400 arkalı. idareli Te ıon ııiltelll 
G 1171 L 20 KD 15 adet safi ipekkaryola örtüsü MKN 4997 KS 160 S O B A L A R 1 N 
K 205 LD tıbbi müstahzar(aktarmaMKN 9422 A (MUM) M marka Yeni çeşitleri gelmiştir. 

7550 No. KS 34 K 500 g 453 L 50KD yün mensucat MKN9423 A (M oba almadan enel görliDil 

UM) M 7550 No .• ;rn 23 K 318 L62 KD Arişi pamuk yün mensucat Ohannes Papazyan 
1549 sayılı kanuıı mucibince ve2490 sayılı kanun hükümleri daire İstanbul Yenipostane caddelİ 

ainde Sirkecide Reşadiye caddesinde giimrük satış salonunda ve saati••••• No. 20 ..,, 
18,5 ta 29-12-938 ırününde açıkarttırma ile satılacaktır. İstekliler ,._,._,,....,,,.,..,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,_""""""""""""'"""'~t:ıı 

deıı ,.U.Zcle yedi buçuk pey akçesi makbuziyle maliye unvan tezkere Sahibi: A. Cemalettin Saraçoi 
ııi •ranır 

·~· 
~y akçelerinin •aat 12 ye kadar ve?.neye yatınlmaıı mec

('12') 
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