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Avrupada Emniyetsizlik Başvekil Halk Partisi 
Fransaya-Taa~;~z Gibi Bir Cinnet, Kurultayını 
Sinyör Mussolini Gibi Tedbirli Bir ictimaa 

Devlet Adamından Beklenmez 

Resmen .1 .............. ... 
Çağırdı 

MUtuekedenberl Anupada esen 
emniyetsizlik, kin ve garez, intikam 
havalannın hep sulh muahedcna • 
lnelerinin yarattığı fena hırslara 
lıanııediyorduk. Az çok hlir ve ob· 
jektif dllşilnebilmek imklnmı mu • 
hafaza etmiş müfekkireler dUnya • 
nın her tarafında bu muahedena • 
ıneıer ahkıimının tashih edilmesini 
beşeriyetin hakiki bir sulh ve sil • 
küna kavuşması için elzem telakki 
ediyorlardı. Alınanyanın Ruhr hav· 
zasına girmesi, Avusturya ile bir • 
leşınesi, Çekoslovakya Almanlanrıı 
İlhaka muvaffak olması müstemle· 
kdere doğrudan doğruya allkası ve 
lllenfaati olmıyan memleketlerde 
sır{ bu yilksek, illl!ani mü!Atıaza sev
kile iyi karşılandı. 

Fakat şimdi görülüyor ki, Fran • 
sız1ann dedikleri gibi, "iştiha, ye • 
dikçe artıyor,.. Ortaya fırlatılan da
va ve tehditlere bakılırsa değişme
si istenen muahedenameler yalnız 

lıınumi Harp neticesinde imzala • 
nau sulh . mua hedenamelerl değil

dir. Onlarda az çok tashihler ya· 
pılse. bile yine harp sebepleri Av
l'upa ufuklarından çok uzaklasını~ 
SayıJamıyacaktır. 

Bir umumi tasfiye, bir umumi 
hesap görme ameliyesi ile mı kar· 
ruaşacağız • Buna nasıl imkan ola· 
cağına akıl erdirmek pek zordur. 
'l'ari1ı mıırunı zaman telakkisini 
Pek kn bul etmez. Bir millet, fırsat 
dü.~ürdüğü \'Dkit, çok eski mağdu
tiyetlerin intikamını almıya kal -
lı:ar. Daha doğrusu, eski vakalaı·; 
Yeni tecavilzlcre vesile olmak için 
ltnııanıı· Bu kötü an'aneyc kıymet 
\lerilmek istenirse, milletler arasın
daki mUnasebdlcrde bir tasfiye w 
3Ukuta doğru değil, muhakkak bir 
altüst olma ve boğ1ışma faciaları -
lıa doğru yürüno.:eği ·şüphesizdir. 
ltaıya, Korsikn, Nis, Ravoie üzerin· 
Iİekı Fransız hılkimiveline itiraz e
derek buralarını Fr;uı•ızhrdan al· 
~ ve Tunus müstemlckcleıfoi d<> 
illıak etmek, Habesis'aıı sahillerın
de Fransız hakimivetindcn eser bı
l'akınamak istiyor . 
l-.lta!yanlar bu dav~larıııı ya sırf 
"1!"'7ete istinat ederek teyit edebilir
ler, ya nota, delil ve muhakemeye. 
Sadece tehdit ile Fransa gibi bir 
~e~ı~tten bir şey istihsal edebilme
:;; ıınkilnsız olduğuna göre bugUn-

ınantık, beyanat ve makale bom· 
~l'dıınanından ne fayda çıkacağı 
lı Ui değildir. Hak ve delil ve mu -

Yazan: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

Tunus hududu civarında italyanlar yol yaparlarken 

İtalyanın Tun us 
Etrafındaki T alehi 

İtalyan Gazetelerinde 
Aleyhinde Çıkan Yeni 

Fransa 
Yazılar 

Roma, 16 (A.A.) - Gazeteler, 
İtalyan talebelerinden bahsederek 
Fransaya hücum ctmiye devam et· 

N'VVVVVVVVVV-./v'VV>, 

mektedirler, Giornale d'1lalia ve La 
voro Fascista gazeteleri ttaıyanla

(Sonu 3 i\ncü ıayfada) 

Orta Anadolu da Zelzele 

Zelzele 
Şiddetli 

Kırşehirde 
Hissedildi 

Şehirde ve bazı kazalarda binalar çatladı. 

Sarsıntı Ankarada da duyuldu 

Ankara: 16 (A.A.)- Bugün saat 

13/4 de şehrimizde bir ver sarsıntı-• 
sı hissedilmiştir. 

Metı;orokıji işleri, U. Müdürlüğü

nün bıze verdiği ma!O.mata göre 

Kırşehir ve havalislnde de ayni sa

atte 1 sani>:e devam eden ve şark

tan gelen şiddetli bir zelzele olmuş, 

Kırşehir, Avanos, Mucur, Çiçekda-

ğı ilçelerinde binalarda çatlaklar 
husule gelmiştir. 

Kırşeh;: civarındaki Sofular 
Akpınar, Tursunburnu, köylerinde
ki binalarda da ehemmlyetlı çat
laklar Ye bazı duvarlarda çöküntü
ler olmuştur. İnsanca zayiat yoktur. 

Yer sarsıntısı Kayseri, Sivas, 
Konyada hafif, Yozgatta oldukça 
şiddetli olarak hissedilmiştir. 

akeıne yoluna gelince, eski muahe· 
ılenaıneleri değiştirmek yolu bir ke
~e tutulduğu zaman, bunun nere
ıı: tevakkuf edeceği kestirileme?.. 

1 
lya haksızlığa uğramııısa, acaba 

laıya kendisi haksızlık etmem;~ 
ltı.i . ._, ------.,,.~~~..,.... ...... ....----------.,..-----ııe <lir? Acaba başkalarının ye.rleri-
ı... ,~ecaviü ederek istila harbino 
""iUnamış mıdır? Acaba ırk bakı
~dan tamamile yabancısı olduğu 
ılır takım yerlere sokulmamış mı • 
~ r ! Bugün İtalyanların kullandık
v·tı delil ve mu~akemeler, başka ka
~ler tarafından İtalya aleyhine 
•· Cih edilseler ona ne diyecekler -
\llt! 

~e diyeceklerim herkes bilir. Biz 
t~ arda kuvvetimize güvenerek o
~Yonız, elinizde ise geliniz, bizı 
% rı~ız cevabile mukabele ede • 
l\j lerınde §Üphe yoktur. tşte şim
~a~endileri de Fransızlardan bu c<ı
lıı.. 1 alıyorlar. İtalyanlar kuru lıi.fı 
Ca akıp ta Fransız topraklarına te
t'I~ ettikleri gUn bir Fransız • t
tr· ~aıı harbi biltlln şiddetile yüz 

lilterecektir. Bu yllzde yUz !?1"1· 
· Hü-.1in Cahid YALÇIN 

(Sonu 3 üncü aa,facla) 

Yugoslavya 
Hırvatlara Geniş 
Muhtariyet Veriyor 

Belgrad, 16 (A.A.) - Yarı res
mi mahfillerden bildirildiğine göre, 
B. Stoyadinoviç, pek muhtemel ola· 
rak B. Maçek ile bir uzlaşma ze -
mini aramıya çalışacaktır. Eğer bl' 
anlaşma, B. M.açakın mukavemeti 
karşısında muvaffak olmazsa, hü -
kümet, Hırvatların arzusunu, M:ı.· 

çak müdahalesine hacet kalmadan 
yerine getirmek emeliyle Hırvatfo· . 
tana g~niş bir muhtariyet verilıİt ~
si hakkında parlamentoya bir ka -
ııun projeı;i tevdi eyliyecektir. 

~la~ek'in bir jesti 
Zağreb, 16 A.A.) - Avala Aja-•

ll bildiriyor: 

(Sonu 3 ''" .. Ü sa .. •· arn~dal 

HER SABAH 

Millette öğrenme şevki 
(Yeni Sabah) ın tnebolu nıulıa , 

biri Mitil Şef ismet tnöniinün ine
boluyu teşrifleri hakkındaki lhtisa<ı
larııu ve müşahedelerini bildiren 
mektubuna şu rüml~l'rle nilıayl't 
,·eriyor: 

'Cümhur Reisimize wrilen arzu. 
hallerin, mektupların, dilekçeleri'I 
yüzde sekseni okwııa, yazma yani 
kültür i~lerine ait olup ~ocuklar ta
rafından verilnıi~tir. Bundan anlı

yorom ki, millette tallın n ierbi 
huiıusiıncia bü)iik bir .:ıevk 'e gay
ret var. istikbal için mühim bir il· 

mit olan bu umumi okuma ve öğ • 
reome hevesi karşısında hangi Türk 
müt.eha ~sis olmaz, hangi Tlirk kat-
1>1 befecaııla Qllr»8111111'k,. 

.ı\., o. 

A•kara, 16 (a, a.) - C. H, P. Genel Başkan Vekili, 
ayıa 26 aıada fevkalade topl•abya davet etmlıtir : 

Büyük Kurultayı aşağıdaki tebliğ1e 

Caıa!ıuriyet Hallr. Partial btlyiilı kurultayını aşajıdaki maddeleri ıörüşa•k üzere Ankv~da 
biriııci lı:Anunuıı yirmi alt11iııda fevkalid• toplantıya davet ediyorum. 

r Ji, P. Genel Batlı-an Velr.ili Bqvelıil 
Celil Bayar 

Mhakere rumameaı ı _ 
1 - Nizamnamenin genel bqkaa intihabına an maddelerini• tidil ve tanzlmf 
2 - Geııy6nkunılun intihabı. 

Almanyada Yapllan 
UcüncU Vapurumuz 
Denize indirildi: 

Rostok, 16 (A.A.) - D. N. B. bil 
diriyor: 

Dün öğleden sonra buradiı, Nep

tün tezgilhlannda, Türkiye hesa.bı· 

na inşa edilmiş olan 3100 tonluk 

ı (Kades) vapuru denize indirilmiş • 

tir. Bu vapur, bu sene içinde Türk 

.Denizbank hesabına bu tezgilhta de 
nize indirilen gemilerin üçüncüsü -

dilr. (Kades) vapurunun denize in 

dirilmesini müteakip, Türkiyenin 

ısmarladığı dördüncü bir vapur drı. 

tezgaha konmuştur. 

Dünkü toplantıdan bir lntıba 

Romanyada Tek 
Parti ihdas Edildi 

Parti Vilayet Kongresi 
' işini Bitirdi 

Bükreş; 16.(A.A.) Rador ajansı 
bildlrlyol': 

Ankar.ada büyük Kurultayda İstanbulu temsil 
edecek murahhaslar seçildi 

K.ral Karo!, devletin ınüd1fa~sı 
ve terakkisini takviye nıaksadiyle 
milli şuuıu seferber etmek hede
fini taşıyan (milli inlihab cephvsi) 
isminde tek bir partinin teşkili hak
kında bir kanun imzalamıştır. 

İstanbulun Dileklerini Tespit Eden 
Mazbatalarda Neler Var ? 

Bu parti, yirmisi eski ve ~·eni na
zır olmak üzere yirmi beş yük.sek 
devl~t adamının imzasiyle verilen I 
bir talep üzerine tcşekkill ey imek. 
tedir. Bütün Kral mil ·avirleri, bu 
partinin tabii azasıdır. Askerler ve 
hekimler müstesna, reşid bütün Ro 
manyalılar bu partiya girmek hak-

(Sonu 3 Üncü sayfada) 

İstanbul Paıti vilayet kongre"i -
ne dün saat 14 te Parti merkez bi

nasında devanı edilmiştir. Kongr~

Y<' Refik Ahmet Sevengil riyas ,t 
etmiş ve Valimiz Dr. Liıtfi Km:Lı.~ 

kongreyi başından sonuna kadar a· 
laka ve dikkatle takip etmiştir. Ko.ı 
gre açılır açılmaz geçen celsenin 

zaptı okunıııu>ı ve knbul olunmuş • 
tur. Bundan ~rnır.1 evnlki g\inkil 

c-dsede tesckk'il ro0 n eıwümcnlcnn 
hazırladığı nıazbHt.,la~ ok nmıı~ • 
tur 

ilk e\'l'dıidan h~sap ı·ıı<·Jnıeniııin 
hazırladığı ı·apoı okunmu~tur. y., 

ISonu 3 Üncü &ayfada) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••r••••••~••••••••••••••••••• ······································································~·········====~=1e~:::::::::·:::·····1e ... ···•··•····•···• ········~······································································ .. ··················-~ ... ~~~~ .. ~~\~~~~~~~\~:::::: 
Halk Sandığı Dün Açıldı 

1.1ün açıht meruiminde İktısat Vekili Şakir ı<:eiebir 
nutkıınıı o.kur ,ve bankaya hediye ettiği -resmıni 

l imzalar k,ıt _ · · ı 

İstanbul Halk Sandığı kanın Qst katındaki MO· 
dün saat 11,30 da İkb· diiriyet odasında landık I 
sad Vekili Şakir Kesebir erkanı ile konuşmuş ve 
tarafından açılmıştır. Sandık hakkmda tetkik· 

.: .. AçJinamerasimine biş:. lerde bulunmuştur. 
lnıadan evvel Vekil, ban~ (Sonu 7 oci sayfada) 

• 
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sayra: " YENISA:AH , 17 KANUNUEVV.EI: 1938 

' 1( Hadise ve Adese .) 
Yeni Bahc~ • 
Ve Parklar 

Köy Çocuklarına Su ve İstanbulun 
su derdi 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 16 
Yapılıyor 

Okuyucularımız 
Diyor ki : 

Jf öy Kanunu Aziz kari;; 
3işimiz, hadiseıerı 

Oa1•cti/ecek adesem altına almak bulunduğun!\ 

Emir, Etrafında Artık 
Kimseyi Bulamıyordu 

Mahalle ar alarmda çok çir.tin b! ·· 
manzara arzcden mezarlıkların kal 
dınlması için harekete geçen bele -
diyemiz bu sefer Be§iktaşta Yıldı.ıı 
civarında bulunan maruf (Abbas1-
ğa) mezarlığını da kaldımııya ve 
yerine büytlk bir çocuk bahçesi te 
sis etmiye teşebbüs etmiştir. 

Bu semte yazık 
ı değilmi? 

Bakırköyünde oturan bir kari· 
imiz yazıyor: 

fstanbulumu:un en güzel ve her 
tabaka halkı için UC\12. ve hava.dar 
bir sayfiye yeri olan Bakırkcyü· 
nUn Tag iskele civarmdalcı Taşhan 
caddesi denilen dağınık mahallede 
biribirine muttasıl biri 5 diğeri 2 
§er hayvan bulunan 3 ahır vardır. 

O ve eu suretle maddiyat üzerinde iı;• 
Köy çocuklarına, kiiy kanıınu hak 

kında mufassal malumat verilmesi 
ve bu bilgilerin öğretilme& için v 1-

liıniz Dr. Lô.tfi Kırdar tarafından 

bir tam!ın gönderilmiştir. Bu tamirıı 
de şöyle denmektedir. 

!Prl bulunulduğuna göre bu habıD 
vaiz kısmına bir misal vereyim ve 
sonra bağlıyayım diyorum: 

Müvekkillerimden birisine ait eJde 
üç masura Taksim suyu vardı. BU 
su, ezelden ve ebedden Orhaniye ö
nündeki maslaktan Ortaköy deresi 
ne iner, tramvay yolunu takiben W 
navutköyüne ve daha ilerilere kadııt 
gider. :tşte Defterdar burnund:ıtd 
noktada bizim mülkümüze giren bU 
su, altı metre irtifaındaki birinrl 
baseni doldururdu ki, buradan tek 
rar daha aşağıdaki makine dairesi• 
ne gelen kısım tazyik alarak Ort:ı.: 
köy tepesine çıkanlır ve oraıtıı1'1 

depodan bahçe ve müştemilat sula
nır ve bu hal • en az - elli !'.encdcll 
beri böyle devam ederdi. lki sen~ 
evvel, bihasebilvekfi.le bu eski Mil 
ihya etmek istedim, Sular id~i· 
ne başvurdum. (Bozuk yolları ta' 
mir için tahsisatımız, vesaitiıni• 
yok) dediler. Ben, işi pratik Jıatkt• 
mek için ve.<ıait verdim, amele ve!" 
dim. Para sarfederek bütün ııatbl 
mail istikametince k&tebek gibi 
hafriyat yaptım, sondaj yaptını. J30 
rular temiz çıktı. Fakat Mastaktatd 
su ve tazyjk azaltılmış olmasındatl 
suyumuzu bir türlü al:ı.madık ve rıi· 
hayet her sene yüzlerce lira vere • 
rek, büyük mesai ile vücud" getir • 
diğim fidan bal.~ cı;ini suladım. Fıı· 
kat idare, daha müracaııtınu diıılC: 
mek için verilmemiş (su ic:ı.resi) oı 
istemiş ve almıştı! 

~itekim Emir (İıı başına) de· 
diği zaman etrafında Mç kimseyi 
bulamadı. Çünkü halkın ekserisi 
de bu vaziyetten, yani Emirin feci 
akibetinden kendisini mes'ul tutn
yorlar ve Buharayı, sarayı terke. 
dip gitmesinin muvafık olmadığı 
fikrini ileriye sürüyorlar ve !!Hln
ceye kadar mücadele etmemesini 
büyük bir kabahat telAkki ediyor-
1.ardı. Bu ~ebeplerdeıı Buhara 
Emiri etrafında kendisi ile alaka
dar olan kuvvetli .bir hnlk tabaka
sı bulamayınca şa~ırıp kaldı. 

Şimdi ne yapacaktı 7 Tekrar 
Buharnyıı gidip 81\rayına otura • 
mazdı ya?. Esıısen Bu haraya gi
ren Kızılordu ve genç Buharalılar 
çotan sarayı ve bütün hükumet 
dairelerini işgal etmişlerdi. 

Birçok nazırlarla mollalar da, 
daha doğrusu hayatlannı tehlike
de görenler de Buharayı terkedip 
Emiri aramağa koyulmuşlardı. Hal 
buki Emir de kendi başının çare· 
8ine bakmak vaziyetine düşmüştü. 

Sait Emir Alim Han düştüğü 

vaziyetten kurtulmak için çok dü
şündü. Fakat yapacak bir şey 
yoktu. Aklına memleketi terkedip 
kaçmak gelmiyor değildi. Lakin 
sonra? 

Bü!!in mücevherat, hazineye 
ait kıymetli mallan yanında idi. 
Ailesi de kendisinden aynlmamı(l
tı. 

Birgün kendi~i ile birlikte ka
çıp gelen nazırlar ve mollalarla 
kendisine sadık adamlariyle büyük 
bir toplantı yaptı. Artık son bir 
karar vermek zamanı gelmişti. 
Düştükleri hali konuştular .• 

Etrafındakilerin hepsi Buhara
yı terkedip kurtulmaktan başka ne
cat yolu bulamıyorlardı. Birnz dıt

ha kalırlarsa hayatlannın da teh
likeye düşeceğini söylüyorlardı. 

Nihayet Sait Emir Alem Han 
da Buhara topraklarından çıkmayı 
muvafık buldu. Nereye gidebilirlcr
ya şarki Türkistana kaçmaları ve
yahut da Afganistana iltica etır~
di? Bulundukları mevki itibariyle 
!eri kap ediyordu. 

Emir Şarki Türkistana giderek 
Kaşkırda yerleşmeyi istiyordu. 

- Ne olursa olsun .. Belki de 
bir gün iyi bir fırsat düşer .. 

Fakat bu çok tehlikeli idi. Ev
vela yollar müsait değildi. Çllnkiı 

mart ayı içinde idiler. Pamiri aşmak 
mühim bir mesele idi. Bundan ba~
ka, karşılarına çıkabilecek bir kuv-

• vetli çete hepsini soyup soğana çe
virebilirdi. 

Uzun münakaşalardan sonra Af
ganistan tercih edildi. Çünkü Afgi!.It 
yolu daha müsaitti. Afganistaııa 
iltica ettikten sonra siyasi vaziy~t
ten de istifade edebilirlerdi. 

Nihayet 1921 senesi martının 

10 uncu günü Sait Emir Alem Han 
Buharayı terketti. Bu çok üzüntulü 
bir şeydi. Fakat hlldlııat bunu em • 
rediyordu. 

Emir yanındaki adamlarla Af. 
ganistana iltica edecekti. Birka : 
bin kişi He birlikt.? Afganisla:ı im : 
duduna kadar geldi. Hududu gll<''i 
ve Kabile oldukça uzak bir noırt... 
daki çiftliğine gelip yerleşti. Buru 
da kendisini muhafaza edeccıc 31.~ı 
kadar muhafız asken kaldı. Diğer
leri birer tarafa dağıldılar. 

ENVER PAŞA BUHARA.DA 
B•ll:ara emin tin yaptJih işler 

tesbit ettiği plAnlar, ilk <ia.knrad~~ 
itibaren bolşeviklerin eline geçıneğe 
başlamıştı. Çünkü Bolşevik casus • 
lar sarayın içinden itibaren yur • 

dun her tarafına dağılmış, Emlrin 
yaptığı işleri dakikası dııkikıısmıı 

tesbit etmek vazifesini üzerlerine 
al~ bulunuyorlardı. Emirin yap _ 
tıgı ve yapmak istediği işlerde f P1•

kalade~ _olmadığı için bolşevik
le~ genış ~yasta tertibat almağ:ı 
zaıt addettiler. Buna rağmen her 
türlü kıyam hareketini de kargıla • 
mak için mevzii hazırlıklannı yap· 
tılar. 

Fakat ne olursa olsun bundan 
bir ııey çıkmıyacaktJ. Yani Buhara 
Emir için muvaffakiyet mevzııbahs 
olamazdı. Çünkü Buhara eıniri m~m 
lekette sevilen bir hUkUmdar dı> • 
ğildi Hazer! zamanlarda kendi key 
finden başka bir ııey ile meşgul ol
mazdı. En J,:lytlk zevkini halk de -
ğil av teşkil ederdi. Maamafih bö\• 
le olmasaydı Ruslar z3manında u
zun müddet mevkiini de muhafa7.11 
edemezdi ya. 

Bu:ıdan başka memleket dahilin 
deki bütün asayiş kuvvetleri Rusya 
imparatorluğu zamanındanberi Rus 
!arın, inkılaptan sonra da bo1şe

vjklcrin elinde idi. 
Nasıl olsa en ufak bir kıyaMa 

karşı koymak i5ten bile değildi. 
Buharada bu hareketlerin cere • 

yan ettiği günlerde idi. Moskovıı • 
dan gelen bir telgrafta Enver pa • 
§all1D Buharaya hareket ettiği ken· 
disine 18.zıır::. olan merasimin yapıl· 
ması bildiriliyordu. 

Fakat ilk ça!ı;malar; meurlığın 
vaziyeti itibarile işin bu senelerde 
kabili tahakkuk bir hale sokulanu· 
yacağını göstermiştir. Bu vaziyet 
karşısında (Çocuk bahçe) sinin ba; 
ka bir suretle tesisi çaresine başvu
rulmuıı ve civarda bulunan diğer 

semtlerin de istifadesini temine ha
dim bir vaziyette görülen milli em-
lake ait bahçelerden biri seçilmiş· 
tir. 

Beşiktaş kaymakamı bu hususta 
Defterdarlığa müracaat ederek bu 
bahçede modem çocuk oyunları te
sisatı vilcude getiriJm.,sine müsaa -
de olunmasını ist:emi,,-tir. Beşik~ 

ve Ortaköy çocuk sahibi ailelerinin 
büyük bir ihtiyacını karşılıyacak 

olan bu bahçenin önümüzdeki ilkbıı 
har mevsiminde faaliyete geçmesi 
için çalışılmaktadır. 

Bundan başka Vi!;nezadedeki bil
yü1' parkta da çocukların oynamala 
n ve eğlenmeleri için buraya da o
yun vesaiti konulacaktır. 

Bu haber derhal Bulıarada ya • 
yıldı. O.ınıanlı imparatorluğunun 
sabık başkumandan vekili ve da -
madı hazreti şehriyarı olan zatın Manisalılar Valimize 
Buharada ne yapacağı herkesi dU • teşekkür ediyorlar 
şündürmeğe başlamıştı. Manisa Raik Pa.rti.,<il '"iliıyet ko11-

Çok geçmeden hakikaten Osmnn grcsinc müşavir olarak iştirak edeıı 
lı imparatorluğunun Umumi Harp- Enver Adnka.'1 valımiz Dr. Lı1tfi 
te panturanizm idealini tahakkuk Rırdarn bir telgraf çekerek ve l\I>ı.
için uğraşan lttihat ve Terakki rü- JJİ.Sl.<l:ı.tri eserlerin;ien dolayı tebr.k 
esasından Enver paşa yanında Mu- etmiş ve aemi~tir ki: 
bittin Bey olduğu halde Buharaya _ Yapılan ktiltür eserlerini ve 
geldi. Parti ahengini çok üstün buldum. 

Buhara Em ri henüz kaçmıştı. Aliye güven duygularile bakabile • 
Fakat kendisinin sarayda olup 01- ceğime bir kere daha emin oldum. 
madığı belli değildi. Daha doğrusu Ayni zamanda Manisa vil!lyet Par 
halk ar.lsında son hareketi şayi ol- ti kongresi Başkanı da valimize bir 
mnmıştı. Bir taraftan Bolşevikler telgraf çekerek kongnniıı vazifesi 
diğer taraftan halk tabakasından ni yaparken büyük eoerler yaratan 
bir<;ok meraklılar Enver Paşayı Dr. Lfllfi Kınlara ktırşı yaratbğı 
karşıladılar. Bunların arasında Kaf eserlerden doğan minnet ve şük _ 
kasyadaki ordudan kaçmış bazı Os- ranlannı bildirmeyi kendisini me

Bu üç ahır yüzünden yaz ve kıtı 
evlerden karasinek eksilt olmadı -
ğı gibi çocuklarımızı da (tatanos 
denilen mikroptan korumak için) 
kapıdan dışarı çıkarmıyoruz. Hal
buki bu semt BakırköyilnUn en iyi 
ve havadar bir yeri olmasına rağ
men bu caddeden geçenler :ığız ve 
burunlarını kapıyarak ge<;mekte • 
dirler. 

Bir sene evvel mahalli kayma • 
kamliğa ııikayet ve müracaat edil
diği halde, ikisinin kaldırılmasına 
ve üçilncUnUn ahırlar hakkındaki 
talimat ve nizamnameye uygun ol 
duğu ve fakat yer kısmının ve hay 
van yemliklerinin betondan yapıl
dığı ve ahır her gün su ile yıkan -
mak ve gUbreleri kaldınlmak su
retile ipkasına karar verildi. Bu 
karara rağmen ne kapanacak iki 
ahır kapandı ve ne de üçüncü ahır 
fenni surette yapıldı. Ahınn içi 
gübre ile dolu olduğu gibi sokak
tan da gübreden geçilmiyor ve ya
kinindeki evlerde karruıineklc~en 
oturulmuyor. Al.ikad:ır makam da 
hi burasına bir arab:ıcı mahallesi 
nazarile baktığı için bir araba gön 
derip sokağı tcmizletmiyor. Bu se
beple yazın tozdan kışın çamurdan 
geçilmez bir hal alıyor. Memleke
tin her köşesinde umran ve temiz
lik yapılırken en müter:ı.kki olan 1s 
tanbul ve onun sayfiyesi sayılan 

Bakırköyünün bu semtinin kurta
rılmasını diliyoruz. 
Y~ni Sabah: -- Kariimizin bu 

mektubunu, hiçbir şey ilavesine lü 
zum görmeden, Bakırköy kayma • 
kamhğının nazarı dikkatine koyu
yoruz. 

(442 numaralı köy kanununu~ 
94 wıcü maddesinde (İ!lbu köy ka
nunu, köy mekteplerinde çocukla . 
ra bellettirilir) denilmektedir. 

Köylerin idaresini büyüdükleri 
vakit ellerine alacak olan köy çocuk 
!arına bu kanunun mühim madde
lerinin hükümlerini ögretmek ve bel 
letmek köy muallimlerinin hem re·t 
mi vazifeleri, hem de milli borçları· 
dır. 

1Ik mekteplerin ders programla
rındaki yurt bilgisi dersinde köy k , 
nununa da yer verilnıe<ıl ve ilk mek 
tep müfettişlerinin köy mektepleri 
ni teftişleri sırasında bu mevzuuıı 

fiiliyatına. geçilmiş olup olmadığını 
tetkik etmeleri icap eder. 
öğretilecek madde ve mevzuların 
daha çok münasp olmakla beraber 
kanunda bilhası;a köyünde 
yapacı.ı!: mecburi \.e isteğe bağlı iş· 
!erini gösteren 13 • 14 üncü mad -
delerile muhtar ve ihtiyar heye•.i 
seçimlerine ait 20 nci ve miltc~kiı:> 
maddeleıi (34 üc •ıl maddeye kadar) 
muhtar ihtiyar :ıcyetinde göreceği 

işlere dair 5 inci ve 6 ncı madde ve 
7 inci fas:llar zikr ve tevhit edile
bilir.) 

Ortaköy Cinayetinin 
Muhakeme i 

Bundan bir müdet !evvel Orta -
köyde bir cinayet işlenmiş, şoför ts
mail fsak ve S:ı.dık adında iki kişi ta 
rafından bıçakla yedi sekiz yerin -
den yaralanarak oldürülmüştü. 

isale ile Sadıkın muhakemelerine 
dün ağır ceza mahkemesinde dcvara 
edilmiş ve şahitler dinlenmiştir. Bu-:ı 
!ardan hAdise kahvesinin kapısı ö
nünde cereyan eden kahveci Meh • 
met şunlan söylemiştir: 

manh zabiUeri ile esaretten kaça- mur ettiğini bildirmiştir. 
rak Buharaya iltica etmiş olan Os-ı=========''=============;;;;;;;;;;;;;ı 
manlı ordu.suna mensup zabitler tiu

- Sadıkla !sınai! kahvemde otu
ruyorlardı. Bir aralık lsmail Sa<L
ka (Gidip Taksimden şoförlük ehli
yetnamemi alayım, orada kalmış . 
tı) Dedi. Bu sırada fsak içeri gire

rek yanlanna yaklaştı. fsmailin söz 
!erini işitince ona: (Sen yine nakli
yat şirketine şoför mü oldun) de -
di. Kavga edeceklerini vaziyetlerin
den anladım. Ocağa doğru gittim. 

Bir gün yine, buranın terkos ıııu 
kavelesinin tetkiki için beni çağırdl 
lar. Tapumuzu, vekiıktnamemi aJ.ıP 
getirdim. Müşteriler dairesi kala • 
balıktJ. Bir resmi dairede butuıı ' 
mamdan şapkam elimde, ayal>fft 
hayli bekledim ve sıram gelince bir 
genç memurla konuşmıya baı;l:ı • 
dım. Bu zat bana: (Mevcut D'l1)$:ı· 
velenin hükmü olmadığını, iptal e • 
dildiğini ve yeniden mukavele yııP· 
mamız lüzumunu) tebliğ etti. Ve f!C 
hep olarak ta: (Bazı müşteriler, sıı· 
18.hiyetsiz olarak akdeyledikleri ııı 1 

kaveleden dolayı su taksitlerini vııl' 
tinde ödemediklerini, mahkeıneY6 

müracaatta karşılannda saJaJıiYet· 
li iik.id bulamadıklarından ha.k)arl • 
nın zıyaa uğradığını ve bu sebCPıa 
bütün mukavelatı keenlemyekiııı a~· 
de mecbur lcaldıklarını!) söyled~ 
Ben ise: (Şu tapu senedil8 

mülkün sahibi, şu vekfi.leti reS' 
miye ile onu temsilen alı • 
de sa18.h.iyetimi ve nihayet alJŞVC • 
rişte şimdiye kadar olan sadaJı:atl· 
mi, iki başlı olması itibarile de tıif 
tarafın münferit arzusile akdın ııos' 
lanııyacağını, bunu ancak ınaJılıt' 
menin bozabileceğini) arzettiın. fa 
kat, her iki taraf ta noktai naıııfl11 

lunuyordu. 
Enver paşa kendisine tahsis edi· 

len otelde yerleştikten sonra birçak 
ziyaretler kabul etti. Bunlar ara • 
sında birçok Buharalı gençler d J 

vardı. 

Enver paşa ta.c1amen hu.sus! ma
hiyette, fakat bir ziyaretten başka 
bir şey te!Akki edilıniyen hu ınisa
fırlikte hiç bir siyasi mevzua temas 
etmedi. Çünkü kendisi buradaki 
vaziyeti bilmiyordu. 

Enver paşa sözü ayağa düşür • 
mek taraftarı olmadığı için evveli 
Buhara Emiri ile temas etmek, o
nunla müzakerede bulunmak isti -
yordu. 

Filvaki Buhara emirinin elind~ 
bir kuvvet olmadığına kani idi a 
ma. Parasından istifade edebilirdi. 
Çünkü kendisinin yapacağı iş için 
evvela paraya ihtiyaç vardı. Ondan 
başka emirden memleketin dahili 
vaziyetini de anlaması imkçnı var • 
dı. 

Esasen böyle yapması da zaruri 
idi. Çünkü kendisinin antibolşevik 
olduğunu bilmiyen yoktu. Bolşevı '<· 
!ere ve onlara Jl\üzaheret eden Bu • 
hara gençlerine meyledemezdi. 

Buhara emiri ile yapmak iste • 
diği anlaşmada Emire güzel bir is
tikbal vaadedecekti. Emir yine ea 
ki.>! gibi saltanatında kalacaktı. 

Fakat ... Enver paşa Emirin ka
çıp gittiğini ve şarki Buharada ça • 
!ışmak için tertibat almağa mec • 
bur olduğunu ötrenince çok ca ~ 
sıkıldı. 

Şimdi ne yapacaktı? Tam bu 
gilnJerde de (Buhara Sovyet Halk 
Cumhuriyeti) ilan edilmişti. 

Lakin Sovyet .. sözü biraz kuv • 
vetli gelmişti. 3.5 milyon nüfuslu 
Müslüman memleketinde Sovyet 
cumhuriyeti yerine (Halk Cınnhu
riyeti) demek daha iyi bir hareket 
olacaktı. 

Nitekim fzvestiya gazetesııtin 
28 eyıô.I 1921 tarihli sayısında pek 
az Marksistin bulunduğu bu mem-

lktısat Fakültesinde Iktısat Günü 

Biraz sonra dışan çıktılar ve a
kabinde: 

- Yandım! 

Diye bir ses işittim. Pencereden 
dilkkAnın önüne baktım. 1smail ka'l 
!ar içinde sendeliyordu. Sadık ön • 
de, fııak arkada kaçıyorlardı. Kana 
atime göre İsmaili ikisi de bıçakla • 
mişlardır. 

da ısrar ve böylece jest, ton v.e 
münaknııa perde perde yt;.kııeıdı, 
kavga çıktJ, amirleri yanımıza gel• 
di. Ona susmasını emredenler, ~a; 
na rica ediyordu ve nihayet bel" ı1' 
miz de yatıştırııdık. 

Dünkü konferansta bulunanlar 

Çünkü lsmai!in 7-8 yerinden )la
rası vardı. lsakın bu cinayeti yal _ 
ruz başına işliyebileceğine ihtimal 
veremem. Sadık esasen katilden ev 
velce beş seneye mahkum olmuş tir 
adamdır. Bu itibarla evvela onun !< 
maili bıçaklaınıya başlamış olmas~ 
ihtimal dahilind dir 

Bu genç memur bana diyordu l<İ: 
(Nekadar iyilik bilmez insanlar@ • 
ruz! Bu idare sizi ecnebilerden ıııl'° 
tnJı, sulan çoğalttJ, yaptığı te~; 
şih havuzlarile suyu kabili şiirb b• 
hale getirdi, fukaraya meccancıı 'J 
verecek ... ) 

DUn 1ktısat haftasının beşinci gü 
nü Üniversitede yapılan büyük me
rasimle kuvvetlenmiştir. Bu mera
simi üniversite 1ktısat Fakült~si 
hazırlamıştJ. lf..:rasim tam &.at 
dörtte Üniversite iktisat Fakültesı 
dekanı ve istatistik profesörü Ömer 

leket hakkında birçok maliımat var· 

dı. Nihayet Halk Cumhuriyeti sözü 
iyi karşılandı ve bu şekilde çalış
mağa başladı. 

• .. 
Enver paşa bütün bu faaliyeb 

&ahit oluyordu. Lakin kendisi n~ 

bolşevikler tarafından ne de mil -
liyetperver Buharalılar tarafından 

hüsnü kabul görüyordu. 
Sebebi basit idi. 

Bolşevikler koyu milliyetperver 
olan Enver paşanın mazisini, halini 
ve son günlerde bütün faaliyetini, 
noktai nazannı adım adım takip 
ettikleri için Buharadaki Sovyet fa

aliyetine muzahir olmıyacağını bi
liyorlardı. 

(Devamı var) 

Cel&I Sarçın bir konferansile açıl -
mıştır. 

Bay Ömer Celal konferansına şöy 
le başlamıştır. 

" - Bayanlar, Baylar, 
Bu seneki iktısat ve yerli mallar 

haftası milletimizin büyük matemi

e . 
Suçlu Sadık, lsmaili kendisi öl _ 

dilrmediğini bunu lsakın yaptığı'lı 
söyledi. tsak ta bunun tamamen ak 
sini iddin etti. 

M·ıli<en:e diğer şahitlerin çaihrıl
ması için başka güne bırakıldı~ 

Ben ona cevap vermiştim; r g:ı)lll' 
bayım. Ben bunun tarihçesine -vııl'.1 
fım: müess~se namına öğrendi· 
ğin işler, eski müdür Mösyö J{v' 

TAKVİM 
' te~o .zru;nanın~a komiserliğin ?~ 

tJgı cıddi tazyık ve takip ııctı 
..,,,............ ..,..,.,..,.. \Alı/',/ 

17 lık Kanun 1938 Cumartesi 

ne tesadüf etmektedir. Devletimizi , 

kurmuş dehası ve şahsiyetile bütün 

milli hareketlerimize hız vermiş olan 
Atatürk aramızda bulunmuyor. 

•• olmuştur. Siz hazıra kondunUJ:, ııı t• 
ahaza, yaptJklarınız bizi tatnıill e. . . ..nıı• 
mıyor. Fukaranın evine su ve>~ Atatürkle Türk milleti sonsuz bir 

sevgi ile bağ!andığı önderini kay • 
bettiği gibi Türk iktisadiyatJ da ha 
mt ve rehberini kaybetmiştir. 

Profesör Ömer Celfi.lden sonra 
profesör Neumark söz alarak kon _ 
feransını vermiştir. 

Bundan sonra doçent Muhlis Ete 
söz söyledi bunu iki talebenin kon
feranstan takip etti. Bütün konfe

ranslar talebeler ve profesörler ta
rafından büyük aliıka ile dinlenmi~ 
ve şiddetle alkışlanmıştır. 

(iktıs:ı.t haftası münasebeti!e H:ı.
rlciyo V <'kilimiıin radJoda verdiği 
konferans 3 üncü sayfamızdadır.) 

Hicri : 25 Ş ev va ı 1357 
Rumi: 4 nk Ki.awı ,U.';i4 

Kasım : 40 

Dotu uati : 7,18 

-

ye ihtiyaç yok. O alıştJğı gibi suyıı· 
nu ~e~mesinden alır, yetişir ki, çe~ 
mesını akıtın ve hem siz z.en~ 
suyunu muntazam veriniz, Wl'I 
n düzeltiniz.... J)it 
Şu vesile ile de söyliyeyim Jı!dııt6 

gazetede görmüştüm: (Sular ı .. 
si bir sene zarfında • yemiş, i~ 
bir milyon dört yüz bin lira ıı. . 

Ô§-le ı 12,10 - ikindi: 14,29 etmiş. Eğer bu doğru ise h~. 11~ 
Akşam: 16,42 - Yataı : 18,21 zannda notunuz kırılır. ÇilııkU• 

imsak : S,33 hlr belediyesi kir etmez. Biz tsteı;; 
'ı•----------•' dik ki: (Sular idaresi bir ıı:ül>~~ 

Yuıtdaş; 

En değerli ve en manalı he
diye (Tasarım kumbarasıdır) 

dört yüz bin lira safi hA.sılat ~aPb~ 
fakat ııehircilik vezaifini müıJrilc ıı:a 
lunmasından bunun üzerine bir 0 ri 
dar daha borç etti ve fakat bu ~
başardı. Ya şehir ahalisi gelin bil r-

.. 
8 

ı' 
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Avrupada 1 An 
Halepte iki Siyasi E~~~.!~.t~~~~!.~,,, 

ara - Erzincan 

.. 
Suikasd 

Halep, 16 (A.A.) - Havıs aj~.n-

11 bildiriyor: 
Suriyede muhalefet reislerind~a 

iki kişi Halepte tecavüze uğramış -
lardır. Abdülkaffar Mesut ai!Jr Sil-

Yapıld 
rette hançerle yaralanmış, yme es
ki muledillcr partisinin tanınmış a
zasından Seyıt Abdülkadir Ma:ma
ni C" .,'"l ve i!~ .. f>rken bıcn kL1 nmıştır. 

Mü!Pcavzler kaçmışlardır. 

hakkak bir fel8.kettir. Onun için t-
1 talyanların yoruluncıya kadar ba

ğırıp çaı";U"dıktan sonra nihayet uıı
lanacaklan muhakkak addedilebilir. 
Fransaya taarruz gibi bir cinnet 
Sinyör Mussoliııi gibi tc<lbirli ve 
düııünceli bir devlet adamından bek
lenemez. 

Parti Vilayet KonS!re~i 
işini Bitirdi 

ıtalva ile Fransa arasında, çıka
cak bir harbin bütün Avrupayı a
teşler içinde bırakmıyacağı tahay
yül edilse bile ne netice verec?ğini 

kestirmek mütcha.SGısların işidir. 
Mesele, Pırf sıyasi bakımdan muha
keme edilecek olurEa bu ka\•garun 
iki komşu arasında bir düello şek • 
!ini muhafaza !'lmcsine ihtimal ve
rilemez. (Bııştaı-afı 1 ııcı sayfa<ta.J 

ittifakla kabul olunmuştur. Bunda 
sonra bütçe encumcninin baz;- ' 
dığı mazbata okunmuştur. Bu bü~
Çeye nazaran Partinin geliri 102,650 
liradır. Parti vilayet bütçesinden 
sonra ilçe bütçeleri okunmu~ ve i<a 
bul olunmuştur. 

üçüncü "Dilek encümeninlıı., maz 
batası okunmuştur. Mazbatada u -
llluıniyetle dileklerin bir hllliısası

nı haizdi. 

Dilekler, hlllk sağlığını korumak 
YOilarda rahatça yürüme1<. temiz su 
içınek, kliltUrel ve medeni ihtiyaç
lann temini ziraat ve orman işleri
nin tanzimi fasıllarına tefrik olun
ınuştur. 

Su l~leıl: 
Yıllardanoori Adalıların istediği 

su işi tabiatin Adalarımıza bah~et 
tııiş olduğu hUtün gü,elliklere va 
sağlık şeraitini' rağmen hayatı bir 
eksiklik sayılacak derecede mühim
dir. Belediyemizin bu yıl hu i.~i müs 
bet bir şekle sokmasını rica ederiz. 
Diğer kazaların da su ihtiya<;ları 
llıUhimdir. Tcrkos suyıı herkesin iti- ı 
inadını kazanmış olma.qıııa rağmen 

tesisi masrnfının ağırhğ"ı dolayı.~ile · 
'lehrin bilhassa fakir tabakasil"'i 
llıeskıin bütün BPmtleri:->de bundan 
tamamen istifade imkanı bulunma 
dığı göriilnıüştür. 

Belediye ll('llCVİ 30 liı aya katla:· 
iradı olan e\"lPre t.esis maNrafı al -
ınadan ucuz bir t:ı.rife ile ım veıme
:y; kabul etmiştir. Bu 30 hıanm bi~ 
olmazsa 150 liraya çıkarılınası su
retile gösterilen kolaylığın ~iimüıı.,n 
dirilmesi lizımdıı. 

Köylerin t.ağlık durumu: I 
Sağlığı korumak içın köylerimiı

de mevcut disrmnserlerın adedinin 
arttırılması ııck liizumlu göriil -
llıüştlir . Sıtma mücadelesi lıastalı

fının müstevli bir hal almaması hıı · 
11\ısunda alınmakta olan tedbirlerin 
takviyesi liizımdır. 

Yollar ve Ba~,ıtdulık i,h•ri: 

Şehirliler yürüyeceği yolda çamu 
rıı batmadan ve taşlara takılmadan 
Yiirümek, vaktinde işe ~eliimetlc git 
inek ve köylünün şehre giderken a 
tabasını geçirecek yol bularak vak
tini israf etmemek istemeleı·inden, 
doğan yol hakkındaki dilekleriniıı' 
tahakkukuna çalışılmasını dileriz. 1 

ltık işleri: 
Sokaklanmızııı ıntıhta~ olduğ•ı 1 

elektrik Jiımbalannın arttırılması 1 

huawıunda ııon iki yıl içinde göste
tilen gayret ve faaliyetle tesisatın 
kııııııuşundanberi teı;ls edilen so -
lta1c llmbalannın bir misli arttırıl· 
llıışoJmasına rağmen halkın dilek -
lerı taınaınen yerine getirilmemiş • 
tir. Yeni llıtiyaçlannda teminini lü 

retler fazln.dır. Keyfiyet Nafıa V~
kiiletine bildirilecektir. 

l{ültiir i~leri: 
Okuma ihtiyacı gittikçe artmak

tadır. Köylerd<' mevcut üç sınıflı 
ilk okulları bitiren talebenin mek -
tebe ihtiyacını tamamlıyacak olan 
dördüncü ve beşlnci sınıftan muh
tevi köy yRtı okulları adedinin art

tırılması temenisni yerinde bulun
muştur. üsl:üdarlıların istediği kız 

lisesinin aı;ılmasını da temenni ede
riz. 

Köylünün kalkınması için ziraat 
ve orman işlerinin tanzimini, köylli
lere fidan verilmesi, köylüye veril

miş olan arazinin bıran evvel tapu 

ya raptı, ziraat makineleri temini 
hakkındaki dilekler çok yerinde bu 
lundu. 

Beykoz il<;esi şehir dahilindekı 

I'~ ı ti ocaklarının liığvcdilerck onıın 
yerine muntazam binalar dahilinde 
kütüphane ve konferans salonları
nı havi nahiyelerde teşkilatın takvi 
ye.ini teklif ediyor. 

Beykoz kazasının "Kaza reisleri
nin behemehal muvazzaf olması , 
hakkındaki teklifler mU\·afık bulun 
mw;tur. 

BundRn sonra celseye ufak bir 
fa;;ıla veıilmiRtir. Ve ikinci cel.sede 

idare heyeti seçimi yapılmıştır. R<> 

çime 62 kışı i ·tirak etnıı~ ve ittifak
la yt-ni idare heyt:-tine şu zatlar se~ 
çilmiştir. 

Asli iızalar: 

Hamit Ungunsu, İbrahim Kemal 
Baybora Dr. Nureddin Ali, Refi Ba 
yar. Aziz Ak, Nedim, H&sene 11gaz. 
Galip Bahtiyar. 

Y cdek azalar: 
Hasan Kopeı, Mithat N<'mli, ö

ını•r VasEi, Fanık Derelı, Süruri, La 
hikı ~fanya•. Ferit Hamal, Tevfik 
Amca. 

Bundan sonra Ankarada Parti bü 
yük kurultayına istirak edecek aza 
tar seçilmişlerdir. 

Asli iıza olarak Parti Büyük l(u 
rultayına iştiriık edP.cek olanlar şun 
Jardır. 

Hayrullah Diker, İbrahim Kemal 
Raybora, Faide Esendal, Naci Ali 
Moralı, Ff'rit Hamal. 

Yedek iızalar: 
Halil Hilmi, Meki Hikmet, Haşim 

Rafet, Cevdet, Doktor Turhan. 
Bundan sonra riyaset divanına ve 

rilen bir takrir okunmuştur. Bu 
takrirde Reisicumhur İsmet İnönü 
ne, Başvekil Celll Bayara ve Parti 
Genel Sekreteri Refik Saydama ta 
zinı telgraftan çekilmesi teklif olu 
nuyordu. Bu teklif kabul olunmuş 
ve kongre sona ermiştir. 

tııgiliz Ba~vekili Chamberlaın İn· 

giltcre ile Fransayı biribirine bağlı
yan askeri bir taahhüt mevcut ol -
madığını söylemekle bir Fraııtiız ve 

ltalyan harbine Büyük Britanya -
nın seyirci kalacağını anlatır gibi 

olmuştur. Fakat sonra bu ooya.na -
tın tevlit edeceği tesirlerden kendi

si de endişeye düşmÜJj gibi işi ta
mire kalktı ve Akdeniz statükosu -

nun bozulamıyacağını anlattı. 

Doğrusu aranırsa, İngiliz Başve
kilırin sulha biıtlin samimiyeti il~ 

taraftar olduğu ve sulhıi muhafaza 
için hayati ehemmiyeti haiz olmı -

yan noktalarda beyhu tı ısrarda 

mana görmediği herkesçe takdir e· 

diliyor. Fakat bitaraf seyircilenb 
hiısıl olan intiba sulhu muhafazada 

götiterilen fazla samimiyet ve yu -
muşaklığın gürültücü memleket -

!erde layik olduğu derecede anla -
şılrnaması \'~bir zaaf nişanesi telak

ki olunmasıdır. İngiliz Başvekili 

sulhu muhafaza için nekadar feda

karlık yaparsa sulhıl o kadar tehli· 

keye dilijürmüş gibi \"aziyet M-
sıl oluyor. Habeşi~taıı meselesinde 
İngiltereyi adeta yalnız bırakır gi
bi mütereddit ve hodgam bir siya

set takip etmiş ohn Fransanın şim
di bu k;,bil politikaları faydadan zi · 
yadc zarar tenun ettiklerini takdir 
etmiş olacıığında şüphe yoktur. 0-

nuıı ıçııı. milletlcrıırası mevcut dli

.,, r.in aneak <lostçD bir anlaşma nd
ticesinde ı•lalı edilmesine tarafta•· 

olanlar ve harbi beşeriyet için bir 
f_eliıkct bilenler İngiltere ile Fransa ı
arasında pek sıkı, her türlü tered -

dütten azade bir te"aııudün teessü
sünü temin ediyorlar. Avrupayı ve 

hattiL bütün dünyayı muhakkak bir 

felaketten kurtaracak iımil budur. 
1ngilterenin metin, azimli ve ceau~ 

bir siya.ıeti 1talyayı bir macerayrı 

atılmaktan menetmek suretile hat

ta İtalya için bile bir nimet olaeak
tır. 

Hüıeyin Cahid YALÇIN 

Roman yada Tek 
Parti ihdas edildi 

(Batlarafı 1 inci sayfada) 
kını haizdir. Yalnız bu •milli ın·i

hap cephesi· ilerıdeki :;eçim!cdc 
namzet lraesine mezundur. Bunun 
haricinde her türlli polıtik faaliyet, 
gizli politik faaliyet gibi telakki o
lunacak ve failleri. medeni hakla • 
rından iskat cdilec~ktir. 

ıtunıu &"Örüyoruz. ,••••••••••••••••••••••••••ııtııııı. 
Vapur, tramvay, otobüs i5'fri: 
Nakil vasıtalannın aldıkları üc- t 

l!!!!ı!!'!!!!!ı!!ll!!!'!!!!'!""---~-· ' 
rllYt ödeyin!) Yahut (Bu borcun 1 
ltaııanması için daha .... sene dişi-! 
tı..izı mlı:ın , ondan ıonra normal va- ı 
tiyet gelecek, aiu sermayesine m~l' 
~eceğia! .. ) demeli idi ... ] dedim ve 
dalı" da ııöyledim. 
.. Fakat filkreclelim ki: O Vilkıt 
:'.!~hud suçlu kanunu henüz tat -
..,.e girmemiş ve memur huzurun
~, terennüm edilen bu samimi duy· 
c111_lll' bir zapta geçirilerek (memu- ı 
~ İfllyl vazife halinde hakaret) şek 
t e l!Okulmanuştı. Nihayet, ben di
~r bir odaya alınmııı, kahve ve 

Ue tesklıı edilmletlm. 
le.Jı ltte benim aziz ve muhterem Be
~ Ye Relaim işe aıvandığın zaman 

llllU' da lı:alağında bulunsun. 

Herkesi Alakadar Ede-
cek Yeni Tefrikamız 

Kara Ahmet Pehlivan 
...................................................................... I ••••••••• . \ 

i Nasıl Dünya Şampiyonu Oldu ?i 
"· : ............................................................................... 

Anupada «TÜRK GiBi KUVVETLi" darbı 
mesf'linl yerleştirmiş olanlardan birisi de Kara Ahmet 
Pehlivandır. Bundan 38 sene evve' (1<.:00) yı'ınd, bütün 
rakiplerini yenerek cihan pehlivanlığını kazanmış olan 
bu babayiğit Türk pehliYantDln muvaffakiyetli gi;r•,le
rini biltüa heyecanile sütunlanınızda ta 'dp edec•ks niı:. 

ı
, _ 
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Demiryolunun Yarattığı Kayseri 
Sivas Yolunda düşünceler 

YAZAN: MURAD SERTOOLU 
-ı-

Nafıa ve Milli Mlldafaa vekilleri Srvas Atlllyesinde 
mühendislerden maltimat aliyorlar 

İnsanın, evvelce hiç ;ıitmeınlş ol 
duğu bir yere gideceği vakit, dıma· 
ğında o yer hakkında br ~ekil var
dır. Meselii. ben Trabzo1111 görme .. 
den evvel orasını ahşab evlerle 
kaplı br yer olarak ta-ıavvur eder
dim .. - Halbuki, beyaz muntaza;n 
kiırğir evlerle süslü, ağaçlar arasın
da bir şehirle karşılaştım. Ayni ~

kilde her nedense BaybJ.rtıı bir da
ğın tepesinde, yalçın kayaın·:.ıı ara· 
sına oturtulmuş bir yer clarak dü
şünürdüm. Halbuk bila'<\ıı orasını 

vadide yeş,l!ikler arasına sıkışmış 

bir sehir olarak bulium 
Ayni şekilde Kayseri ve Sivası da 

duvarlar arasına sıkışmış, çorak bir 
toprakta yarı harabe yerler olarak 
tehayyül ederdim. Vakıa on beş 

• 

vas ta demiryoluna kavu~madan 

evvel iktlSllden çok geri bir yermiş. 
Bugünkü Sivası MUmtaz Faik ne 

kadar iyi anlatıverdi. Eskiden Si -
vas için söylenen •göründü Siva • 

sın bağlerı! • sözüne terketıruştir. 

Sivasa demiryolunıın varl§ı henüz 

on yılı doldurmadı. Bir şehrin kal
kınışında on yıl şüphe yok ki çok 

az. çok kısa bir müddettir. Buna 
rağmen bugün Sivasta kalkınmak 

için esaslı tedbirlerin alınmış oldu
itu görülüyor. 
Şehirden istasyona kadar munta

zam, geniş bir yol uzamyor. Hıılke
vi, Parti, hükumet ve lise binaları 
biı·er büyük eserdir. unların yanı

başında yükselen cer atelyesi ve çi-

Nafıa Vekili Erzincanda mühendiaıer Ye Erzincanlılar uasınd ı 

yıldan beri buralara pek çok emelker ı 
sarfedildiğini bfr çok modern bına
lardan maada hoy boy fabrikaların 
kombin1ları!l kurulduğunu bilmi -
yor değildim. Bunların resimlerini 
de görmüş, buralar h>kkındn \"a7.ı

lan vazıları da okumuştum. Fakat 

bütün bu nazat·i mah'.ımata ra~men 
iklim itıbarile sert \'C çor'k olan 
bu yerlerin çok gf'ri oldukları fikri 

mento fabrikaları yarın Sivasa büs
bütün başka, büsbütün yeni biı hü

viyet verecektir. 
Nafıa ve Mılli Müdafaa Vekille -

rinin cer at~lyesinde yaptıkları 

tetklkleri ve cer atelyesinin bugün
kü vaziyeti ile ileride alacakları 

şekli yarı nanlatacağım. 

MUl{AO SERTOCLU 
birtürlü dim.;ı_llnncian solinmivordu. ı ---------------~..--

İ)t • sc'n v.apm:~ cı1dııj'!unı E;-7.İr.-

h• ' 

zeh1bı değiştirdi. Bugün insana 
uzaktan ilk b"kışta yeni ve büyiik 
bi rşehir hissini veriyor. Sağda sol
da \·üks~lPn ağır sanayi fabrikaları 

ı aJ<!arda drılasan t-ı -
'!ll tamamile dğiş

lum giyinmiş ameleler, kasketli, 
zeki b~kışlı miihendisler, yeni bir 
enerji ile meşbu insanlar diyarında 
olduğunu ispat ediyor Vakıa şehir
de hain s3:·rn pt>k fazla eski harap 

evler, dlr soka 1d,ır \"ar. Fak1t bun
ların durmadan yenıleşmekte ol -
dukları görülüyor. 

Eski bi rKa.vsı·rili ile konuşuvo -
rum: 

- Bütiin bunl3rı dcm'ryolu ~·aptı 
beyim, diyor Ve sonra eski Kayse
riyi anlatıyor: 

Sıtma diyarı. yurdun her huca • 
ğile arasmda günlerce. haftalarca 
mesafe bulunan. iklıoaden çok g<'ri 1 
kalmış. işsizlikten nüfusu azalmış, 1 
karanlık bir şehir. Bu şehri bugün
kü hale getiren amillerin en büyü
ğü .;üphe yok ki demirvolndur. Bu 
sahede Kavs<'ri buı;ıün vurdun diirt 
t;:rafına b.ıgl~~mı~ l.:ir merkez ha
lini ılm1~ 1 1r 

Avni ~Pv!Prı h ne <:iv1s rer atc-1-
yesi ı gezerkel' el" anla•tılar. Si -J 

Yuooslavva 
Hırvatlara Genis 
Muhtariyet Veriyu; 

(Bat·larafı 1 inci ıayfada) 
Kral Lleksandr tRrafından ihdıu. 

edilen birinci l'ier pnvyonunda düı 
Mestroviç grupu resMmlarının ser

gisi açılmıştır. Açılış meıasiminrl.ı 
birçok zevat ve bilhassa Hın·at h.ı 

reketi şefi Maçek hazır bulunmuş
tur. 

Siyasi mahfelleı-de 7.annedildiğine 
göre Maçek, bu mera..~ime iştirak 

etmekle Kral hıın<'daııına karın sa
dakatini gı;,,ıermek iRtemistir. 

-·-
Amerika Alm:myaya tekrar 

bir nota verdi 
N<'vyork. 16 (A.A) - Gazeteler, 

Anıcrjka Uırufından Almany•ya tev 

di edilen üt:üncü notanın n1etn;ni 

ne~retmektedirff'r. 

AmC'rıku bu no• \ ıııda Yalıudi

lrr al(·~·hindt· 1: :ırt h•tlhirlcrin Al

n1anyaya )'i.!rl ·~rr,q ol.:ıa Arr.crikalı 

Yahuılilcr hakkında ~allJ,;.; edilnı~·ı 

14t s:ni. isl•:ın~kte<l.~:l:?r 

Hariciye Vekilinin 
Verdiği Konferans 

Ankara, 18 (A.A.) - Tuarruf 

haftası dolayıaiyle Hariciye Veklli 
Şükrll Saraçolu bu akşım radyoda 

aşağtdalt nutku söylemiştir: 

Az!ı yurtdaşlarım; 

Tasarrufun millt hayatımızdı 

oyııadığı rol artık herk<>s için el ilf' 

tutulur bir hakikat ~künde tectl

li etti. 

Kad ır.ma harPk'ltlmıde e!\ bu 

yllk mevki alan ıni!U tasarruf gür. 

den güne nkişaf ed;>rck yannkı 

Türk!yenin lı:uvvetli lstinadgahla -

rından birini te~kil ~decelı:tir. T•
sarruf, refah miyarı, ve ayn zaman 

da da refah vasıtasıdır Bu hakikat

leri en kuvvetli ifdeleriyle bu haf 

ta içinde millete bir korro daha a'l

yükiek iktısat \"e malıye müteha~
sısları tasarrufu bilen ve yapan b;ı

milletin nelere kadir olabi!e<"eğini 

ilmt delilleriyle gösterirlerken ben 

de Türkiye harici sya;;etinde ta -

aarrufun büyük mevkiini size kısa

ca halletmiye çalışacağım. 

Bir milletin dl§ cephesindeki e

hemmiyeti, kendi medeni seviye•'. 

milli faziletleri ve maddi kuvvet 

ve kudıetiyle ölçülür. 

Harici siyasetin destekleri iöte 

bu üç mefhumdo münde~çtir. Me
deni ink!iaf, Türk milletinin ken·]i. 

ne gaye ıttihaz ettiğ hedeflerd~n 

brini, hattı\ başlıcasuıı te~kil eder 

Medeniyetin milli bünyeye in'.f 
bakı ancak derin bir azim ve imal'. 

içindP çalışmaklı ~le geçirilebilir 
lıir ııimettir. 

Bu medeni) et hedeflerne doğ
ru yiik~e-lir, :-:ayin tanzimi ile ve ya 

rının çalı~ma kabilivetinı bugün -

den hazrlanıakla mümkün olabilir. 
Sayin tantimı, istikbalin ha71rlan

mas1 da ancak ~ahsi tasarru!Jarın 

yarattığı milli 1.Hsarrııfl• yapılabi -
lir. 

Gürü günüııe ya~amak anc •k 

iti.sınde:ı eınin olmı.ran •ıııtJet1ere 

yakışan bir yürüyüştür. Türlcii.n yü 

ce stikbali önünde bugünkü hay~

tımızı ona laylk bir hale ge•irmek

le \"L o istlcbali hazırlamak •ç•n ya

§ayışımızı tanzını etmekle mUlcellf"f 

bulunu> oruz. 

Türklin milli falilP\ini <'Sa!«'l' 
hayatı ml'lodla tanzime en müsaıt 

olan vas •• :an iht,\'a eder: Türk kalı 

ı-amanaır. ıcbar karşısında metin, 
ikbal önünde nıüteva;tidır. ·für:c, 
ailesin~ düokündür. Türk, ht>mcir:
rini se\'er, cemiyet hayatı içınrle ya 
şamağa azami liyakat göstermiş biı 
millettır. Tasarruf bu fazilctl•rin iı• 

kı~af •C t•karrür amilidir. 
Şimdi: bu vasıfların yanı ıd« \"P 

u.ı,;rla brrabcr oldu\: ,J !ı:~ kat da-.. 
i,e ehcınm_,·c·t ıktisap cdo.'n kuJret 

,.e kabiliyete geliyorum. 

ltalyanın Tunus 
Etrafındaki talebi 

( Batta~afı 1 inci eayfada) 
rın Tunusta vücude getirdikleri m• 
aı1..ı m medeniyet eserlerinden bahlıı 
makaleler yazarak bu keyflyeti11 
&>ma tarafından serdedilen talep; 
!er i~in yeni bir vesile teşkil ettiği· 
ııi kaydetmE'ktcdirler. 

Gazeteler, 19 ı=u asırda ltalya~ 
ların külliyetli miktarda Tunusıı. 

hicret ederek bu memlekete iktıı;a. 
di, killtürel ve ll08yal bakımdan mil 
essir bir surette nüfuz etnıl.ij oldııio 
tarını yazmaktadırlar. ·--

Mecliıin dünkü içtimaı 

Ankara 18 (A.A.)- B. M • 

Meclisi bugün Fikret Sılayın baş
kanlığında toplan•rak Şurayı dev -
it kanununun müzakeresine devam 
etmiştir. Mecfü encümene verllen 
iki maddes.i müstesna olmak üzere 
mevzuubahs kanunun 47 inci m:ı~ 
desine lr dar ola!l kısmını kabul et
mi~tir. 

Büyük Mllet Meclisi pazartesi 
ııünü toplanacaktır. 
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Tek bir günde 
Bağdatta bir komplo meyda

na çıktı, içlerinde sabık nazırlar da 
bulunan bazı kimseler tevkif edil · 
di ... 

-- Halepte siyasi bir suikast ya 
, pıldı, muhalefet reislerinden ikı 

zat sokak ortasında bıc;aklandı. .. 
... ttalyanlar Tunusu istemekte 

ısrar ediyorlar ... 
- Fransa hücuma uğrarsa aca • 

ba İngiltere Fransanın yardımm.ı. 

koşacak mı? 

-· Çinlilerin bir mukabil taarru
zu kanlı zayiatla püskifrtilldü. Ja
ponların da zayiatı ağırdır. 

Bu satırları okuyunca sal<ın bir 
aylık siyasi hAdise ve vakaları hü
!asa ediyorum sanmayın. Bunlar sa 
dece dünkü gazetelerde göziime ili
~n ve bir tek günün 48 saatçiğine 
•ığabilmiş olan vaka ve hadiseler
dir. 

Cihan harbinin sonunda Ameri -
,ca Cumhur Reisi (Vilson) meşhur 
prensiplerini ortaya attığı zaman 
artık (Harp) kelimesinin tarihe ka 
nşacağına dair herkeste derin bir 
kanaat hasıl olmuştu. Hele (Millet
ler Cemiyeti) teşekkül ettikten son 
ra her türlü ihti.18.fın her çeşit ni • 
fak ve şaka ve tin yeşil masalar et -
rafında görüşü!Up konuşularak hal 
ve tesviye edileceği sanılmıştı. 

O zamanlar: 
-- Canım, insan insandır. Cihan 

harbi bitti ve sivri akıllı bir Aıne -
rikalı ortaya bir fikir attıysa bun
dan insanların ve milletlerin kuzula
şacağına neden hükmetmeli? tnsan 
cemiyetleri baki kaldıkça harp ek
sik olmaz!. Demek cesaretini gös -
terenlere yumruklar sıkılarak, diş
ler gıcırdatılarak: 

--- Sus, şom ağızlı!... Harpten, 
kandan daha usanıp bıkmadın mı? 
İnsanlık artık akıllandılar; harbin 
mağluba olduğu kadar galibe de 
felaket ve harabiden başka bir ma
na fayda temin etmediğini bu son 
harp kafi derecede ispat etti. Harp 
ne kelime? Yaşasın sulh !... Cevabı 
verildi. 

Lakin o gün bugündür, yine ihti
lafın arkası alınamıyor, yine mil -
Jetler boğazla~ıyorlar, yine ülkeler 
fctholunuyor, yine memleketler il
hak olunuyor ve yine kan gövdeyi 
götürüyor. Yalruz arada tek bir 
fark var: Eskiden devletler biri bir
lerine ilanı harp ettikten sonra dö
ğüşürlerdi, şimdi ilam harp resmen 
ilan edilmeden vuruşuluyor ve ara
daki fark sadece bundan ibaret. 

TiLKi 

Berut limanı 
Askeri bir üs mü oluyor ? 

' Berut, (Hususi) --- Bura gaze
teleri Fransa hükumetin~ Berut 
limanında askeri bir üs tesis etmelt 
üzere hazırlıklara başladığını yaz -
maktadırlar. 

Bu üs; yeni ticaret limanının ya 
kınında inşa olunacaktır. Bu husus 
taki planlar hazırlanmıştır. Yakın
da faaliyete geçilecektir. 

Malıkemeye Hlicum 

Şam, (Hususi) --- Süveyda ci • 
nayet muhakemesinde yapılan bir 

·muhakeme neticesinde mahkum o -
lan bir Atraş ailesinin adamları; 
muhakemeye silaJıla hücum etmiş
ler ve müteaddit kurşunlar atmış • 
!ardır. Muhakeme heyeti; jandarma 
dairesine iltica suretiyle hayatlarını 
kurtarabilmişlerdir. 

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

i Askerlik l~leri 1 
~ ........................................ ! 

ilan 
1 - Den iz makine ikinci sınıf 

127 - 3346 Ali Refik Varna 311 §Ube
ye müracııatı. 

2 - Emekli topçu binbaşısı 
206 - C - 331) Mehmet Nuri oğlu 1312 
doğumlu Şefiğin şubeye müroc:ıatı. 

:ı - Tütün ikramiyesi almakta 
olan mah'.ıl subay, erat ile şehit ye • 
timlerinin 939 senesi yoklamal:ırı 
yapılmak üzere resmi senet, rapor 
ve nüfus cüzdanlariyle şubeye mü
racJatlan ilan olunur. 

1 

En sağlam gelir Devlet tah-
' ilidir. Devlet tahvili alan hem 
kf'ndislne, hem yıırdwa imarına 
yudım etmi6 olur. 
·----.ıı 

• 

apısında 
Fenerbahce .. Vefa Macı Haftanın 

dl.ye 
lwhih ................ ,.,.,... ................................. .. 

lceri girmekte inat eden küçü:k cocuk Birdenbire • 
s~kinlesti. Ve Annescnin yü:zü:ne bP.ktı: ''Sahi mi?,, , 

Saat günün ikisi... öğleden son· 
ra yet!lek tatilinin sonuna tesadüf 
eden bu anlar, tqtanbııl adliyesinin 
en kalabalık zamanlarıdır... Yeni 

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

{·Yazan: HaKik Cemal) 
••• • •• 

·······~··········· .. ············•• Postahan~nin büyük mermer merdi ka etrafta birkaç alakadar daha to::> 
veııl~rini tırmanan kadınlı, erkek • lıyan bu sahnenin gönüllü seyirci· 
li, çocuklu grup grııp insanlar son- !erinin Ü?.erinde dolaştırdıktan son 
r:ı birer, ikişer, üçer, bir tek kapı- ra bizleri şahit gösteren bir ifade i· 
nın etrafında toplanırlar... le: 

Zemin katından yukarıya çıkan ___ Ayol çocuk diyor ... Burası has 
ikinci merdivene açılan bu kapıyı; tahane değİI muhakeme... İçeride 
bilhassa bu saatlerde sıra bekle • doktor filan yok .. 
meden geçmek mümkün değildir... öburünde ayni masum tevek!P~! 
Çünkü gittik~e kalabalıklaşan ve ve inanış: 
hemen hemen hir sel halini alan bu ••• Ya ... Sen bir kere daha bana 
insan kütlesinin bu kadar dar bir böyle yaptın... Sinemaya götUrüyo· 
menfezden geçmesi ancak herkesin rum diye hastahanede kulağımı kes 
birkaç dakikalık intizarı ile kabil - tirdin ... 

dir. Diyor ve sonra ani bir ısrar ve 
tşte biz de her eli baston ve şem- şiddetli isyanla mermerler UstUnde 

siyeliyi uzaktan mültefit bir tebes· ter ter tepiniyor: 
•ümle karşılıyan adliyenin emek • tste t te em ~ --- mem .. sm ... 
tar vestiyerine şapka ve bastonu • Bu masum isyanın arkasından en 
muzu teslim ettikten sonra bu dar kuvvetli sıı ... ııar da birkaç saniy' 
menfeze doğru ilerliyor ve sıramızı sonra küçük mavi gözlerinden şid
bekliyoruz... detli bir sağınak halinde boşanı • 

öniimüzde siyah çarşaflarına bil· yor; hüngür hüngür ağlıyarak ve 
rünmüş biri genç, diğeri yaşlı iki gittikçe artan bir hırçınlıkla coşa• 
kadından gencinin sımsıkı elinden rak muttasıl: 
tuttuğu küçük bir yavru var.. __ İstemem diyorum size... Eve 

7 -8 ya~ındaki bu çocuk; alışma· dönelim... Eve dönelim ..• 
dığı bir kalabalığın arasına istemi- dönelim ... Eve dönelim ... 
yerek karışmanın azabile daha şim- Diye kıvranıyor... Yırtılıyor ... 
diden kıvranmıya başlamış olacak Büyük kapıdan telaşlı adınılarla 
ki, elini sımsıkı yakalıyan genç ka- içeriye koşan geç kalmış davacılar; 
dından kurtulmak ve bu dar men - müvekili ile beraber acele acele ka
fczdcn i<:eriye girmemek için tepini- Jabalığın arasına karışan avukat • 
yor, silkiniyor ve muttasıl: Jar; adliye kapısı önünde çok rast 

---Eve gidelim ... Anne ·eve gide- geldikleri bu kabil levhalara alı,i • 
lim... maktan mütevellit bir lakaydi ile 

Diye yalvarıyor. bu sahneye aldırmadan geçiyor-. 
Ve sonra bu ricasına genç anne· İçeriye yürüyorlar ... 

si tarafımlan sert bir el çekişi!~ Fakat tek tük, işsiz, güçsüz ihti· 
mııkabele edildiğini görünce bu se· yarın birkaç kadın; kapı önündeki 
fer ör. t!eki yaşlı kadının etekleri • sıralarını ne olduklarını henüz pek 
ne yapı~ıyor ve onu geri geri çeke· anlıyamadıkları bu sahneye feda e.. 
rek: derek yana çekiliyorlar ve meraklı 

--· Hişt.. Anne anne ... ~e döne· gözlerle bakışıyorlar .. 
lim ne olur?... İsminin Afif olduğunu öğrendi • 

Diye masum boynunu bükerek ğimiz yavrucağı kandırı:nıya biz de 
ricasını tekrar ediyor.. çalışıyoruz: 

Bizim tam öııümüzde ve iki üç --- Afif... Bak içeride neler var.~ 

Diyor ve ilerliyor. 
:Fakat hayret.. (Afif) in halinde 

ne en küçük bir korku .. Ne bir te· 
JAıı .•. 

Annesinin arkasından bir mlld • 
det bakıyor .. Sonra iki elini paltosu 
nun cebine büyük bir adam la.kay· 
disi ile sokup nazarlarını annesiniıı 
üzerinden sokağa çevirerek : 

·-- Ben de sokağa çıkanın .. Di • 
yor ... 

En katı bir anne kalbi için bile, 
tehlikeli otomobilleri, katil tram -

' vaylan ile bir çocuk makteli ola -
rak tanılan sokağa, bilhassa tstan
bulun böyle en işlek bir caddesine 
hangi kadın yııvrucuğunu tek başı
na bırakabilir? 

Bir saniye içinde şimşek süratile 
bu katil levhaları gözönünde can • 
!andıran genç kadın hemen geri dö 
nüyor .. Ve ilerliyor. Çocuk birkaç 
adım daha kaçıyor ... 

Böylece (o) önde kadın arkada 
merdivenleri iniyorlar ... 

Artık genç kadın içeriye girmek· 
ten vazgeçti ve biz (çocuğun fendi, 
anneyi yendi) diyoruz. Lakin bu
rada tuhaf bir şey oluyor: 

Bizden biraz uzaklaşan (.Afif) in; 
anneııinin ağzından çıkan bir söz ü · 
zerine durakladığını ve artık yürü
mediğini hayretle görüyoru.~. 

Geııç kadının bu şeytan z~lrayı 

mıknatıslı yan cümlesini mera 1<1a öğ 
renmek için onların yanına gidi -
yoruz .. 

Şimdi çocuk boynunu biikmiiş, 

yalvarır gibi bir ifade ile annesinin 
yüzüne bakıyor: 

- Ya,, Yalan! .. Diyor ... 

- Vallahi doğru söylüyoı·um a-
yol... Gel bak içeride baban seni 
bekliyor ... 

Bu güzel haberi, küçücük kalbi
ne en büyük bir hayat müjdesi gi
bi sindiren masum yavru şimdi ar
tık mıknatıslanmış bir vaziyette an 
nesine doğru yürüyor ve coşku'1 

bir neşe kaplıyan küçücük yüzünii 
annesinin ellerine sürtüp onun ku
cağına atılarak: saniye i~indc cereyan eden bu sah· Bir bilsen diyoruz .. 

neye istemiyerek· gözlerimiz takılı· Arkadaşım ilave ediyor: - Babama .. Babacığıma 
yor. Nazarlarımızla takip . ediyo • ••• Hem burası hastahane deı"fil beni. diyor ... 

götür 

ruz: ki, yavrucuğıım .. Bak hiç burada Ve deminden beri merakla seyret· 
"O,. Büyük annesinden de rica • hasta var mı?.. tiğimiz levhanın böyle ummadığı • 

· sına hiçbir cevap alamayınca; kısa Genç kadın tecrübe ediyor: mız bir netice ile bitmesini görün • 
boynuna, zayıf ve cılız vücudüne •.. Haydi gel; içeri girelim de çı· ce genç kadının yanına sokuluyo • 
rağmen yaşından umulrnıyacak bir kınca sana çikolata alacağım.. ruz... (0) da bidayettenberi bizim 
kuvvetle annesinin elini tutan bik'- İhtiyar büyük anne bunu tamam- ·vaka ile alakadar olduğumuzu gör- 1 

ğini hızla kendine doğru çekiyor ve Jıyor: düğünden yaşlanan gözlerile izahat 
bu çekişi takip eden hırslı bir silkin --- Ben de top alacağım Afif.. veriyor: 
mcden sonra genç kadının elinden Nafile .. Nafile ... İki kadının ve bi _ Babasını iki senedir görmedi 
kurtuluyor .. Ve doğru gerisin ge • zim çikolatadan başlıyarsk topa çı küçük ... Diyor. Tam iki yıldır ayrı 
rım.)e'crd'ı·vsoclnulgue·rı'npdeostahalıyanore .. ni;akab:~e~ kan vadimiz (para) ya, (çember)e, yız .. Şimdi iş muhakemeye düştü .. 

bir yeni (ayakkabı) ya ve hattA bi-
kadar olsa çocukluğun ve korku • raz sonra bir (kol saati) ne kadar Bugün ilk defa karşılaşacağız ... Ço 
nun masum kalbine yığdığı endişe büyüyüp yükseldiği halde bir türlü euk babasına çok düşkündür.. O • 
ve merak onu daha fazla ileriye gö küçük şeytanı kandırıp içeriye sok· nun için getirdim ... 
türtmiyerek biraz ileride, tam kapı· mak kabil olmuyor. Ve bunu bize söyledikten sonra 
nın dibinde mıhlıyor; oradan ters Bunun üzerine kadın: yaşlı gözlerini uzaklarda gezdire • 
yüzü geri dönerek annelerine bakı- --- Eh öyle ise sen orada kal.. Biz rek ha.tefe seslenir gibi... 

yor... gidiyoruz.. - Kahrol!.. Diye için için inliyor. 
Kadınların ikisi de bir ok gibi ya:ı .-----------------------·-----

dan fırlıyan küçüğü tutmak için dar 
kapı önündeki sıralarını bırakıyor l'•••İlıı• 
yana çekiliyorlar, merak ve teces
süsle biz de arkalarından .• 

Taksim Sineması 

Genç kadın biraz davranıp küçü
ğü tutmak üzere llerliyecek oluyor. 
Fakat "o,.; annesinin kendisine yak 
!aşmak için katettiği mesafenin iki 
Uç misli geriliyor, sonra daha faz
la gelmediğini görünce duruyor ..• 
Şimdi iki kadın ve küçük yilzyüze 
uzaktan bakışıyorlar ve genç kadın 
ııesleniyor: • 

-·- IDşt Afif gel... 1ı;eride ne var 
bilsen: .. Bak sana ne göstereceğim. 

öbürü bir saniye bile düşünmi -
ye lüzum görmeden mukabele edi
yor: 

··-Ya ben bilmiyor muyum san. 
ki? .. Sen beni hastahaneye sokacak 
sın ... Doktora götiirüyorsun ... 

Annede istemiyerek bir gülüş ..• 
Gözlerini, yııvaş yavaş bizden baş 

Büyük Rekor Filmi 

AŞKIN GOZ YAŞLARI 
Baş Rollerde: ABDÜLV EHAP 

4 
.. " uncu 
son 
haftasıdır, 

• .. 

Bu film yakın zamanlarda Beyoğlunda tekrar 
gösterilmiyeceğinden görmiycnlerin kaçırma
malarını bildiririz. 

Yeni ekler jurnalda Von Ribentrop Pariste 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilith HALK ve TALEBE 

Matineleri 

• • 
En Mühim Karşılaşmasıdır 

Fenerbahçe • Vefa 

Stat: Fenerbahçe 
bkf'm: Ahmet Adem Göydün 
Saat: 14,SO 
Haftanın en mühim karşılaşma

sı hiç şüphesiz Fenerbahçe • Vefa 
maçıdır. 

Vefalılar bu hafta kuvvetli rakip 
!erine karşı birkaç mühim elema -
nından - cezalarının kesbi kat'iyyet 
etmesi dolayısile - mahrum olarak 
çıkacaktır. Fakat buna rağmen ye 
şil beyazlılar, Fenerliler için olduk
ça zorlu bir rakiptir. Birinci karşı· 
!aşmalarında Vefanın 0-1 gibi sz 
bir farkla yenilmesi buna bariz bir 
delildir. Bundan başka Vefanın iki 
haftadır Fenerbahçe stadında oy -
naınası saha avantajını da ortadan 
kardırmak tadır. 

Fener bahçelilere gelince: Son za
manlarda for hatları iş göremez bir 
hale gelmiş gibidir. Bu hatta en çok 
iş görecek olan Fikret te santrfo • 
ra geçtikten sonra bu hattın gol çı
karma kabiliyeti sıfıra inmiş bulun 
maktadır. Ancak for hattını düzelt 
tikleri ve mesela küçük Fikreti sağ 
açığa, sakat olan santırfor Yaşarın 
yerine genç takımdan Şinasiyi koy 
dukları takdirde maçı kazanmaları 
yüzde 60 ihtimal dahiline girer. Ak 
si halde ise her iki takımın da ka -
zanmak ihtimali bugünkü vaziyet
lerine göre müsavidir. 

Her iki takımı hatları bakımın · 
dan mütalea eedersek, kaleciler de 
Fenerlilerin, bek hattında Vefalıla 
rın, haf hattında l<'enerlilerin, for 
hattında ise Vefalıların rakibine na 
zaran daha iyi vaziyette olduğunu 
görürilz. 

Fenerbahçenin bu maçı kazanma 
sı halinde üçüncülüğü sigortalıya

rak ikincilik ve hatta birincilik için 
kuvvetli bir namzetlik ileri sürme
sine yardım ediyor. Aksi halde ise 
Vefanın dördüncülüğü sigortalıya
rak üçüncülük ve hatta ikincilik i
çin hak aramasına meydan vere 
cektir. 

Galatasaray - Süleymaniye 
Stat: Taksim 
Hakem: Adnan Akın 
Saat: 11 , 
Galatasaray ile ilk karşılaşma·· -

sında zorlukla 0-1 yenilen Süley -
maniyeliler son zamanlarda takunla 
rını ayni federe takımlar arasında 

de aldıkları galibiyet çok enteresan 
olsa gerek. 

SU!eymaniye takımında oyniyaa 
Şişlili oyuncular bir türlü Güleyına· 
niye temposuna uyan1amakta ve ta 
kım bu suretle de rantlımnnındaJI 
l<aybetmek vaziyetine düşmekte • 
dir. 

Sarı • ktnruzılılar bu ınaçıı g~çeıt 
hafhki kadroları ile çıktıkları tak· 
dl!:de maçı geçen seferki gibi çok as 
bir km-vetle kazanmak ihtimalleri 
vardır. Eğer takımlarında ufak bir 
iki tadil yapalar ve mesela eeıaı, 
Adnaıı, Sacit ve küçük Bülendi oy· 
natırlarsa maçı büyiik bir sayı kuV 
vetile kazanabilirler. 

Bu maçın muhtemel galibi yüzde 
80 ihtimal ile Galatasaraydır. 

Beykoz - Hilal 
Stat: ŞerM 
Ha.kem: izzet Muhiddin Apalt 

s.at: ıs 
Beykozlular geçen hafta Vefa ·~ 

berabere kaldıktan sonra dördüncU 
ilikleri ihtimal dahiline girdi. Eğe' 
bundan sonra yapacakları maçlar ' 
da iyi netice alırlarsa bu ibtİillal 
tahakkuk edebilir. Onun için sarı · . . e 
siyahlıların bu hafta rakıplerın 
karşı dikkatli oynıyarak maçı Jıa 
zanmıya çalışacaklarını zannediY" 
ruz. 

Beykozun son zamanlarda iyi .ve 
ümitli maçlar çıkarması, Hilfı!in ıse 
kümenin en istikrarsız takımı oJu· 
şu maçın Beykozlular tarafındaJI 
kazanılmasını yüzde 70 ihtimal de.· 
biline sokmaktadır. 

Beşiktaş - Topkapı 

Stat: Şettf 
Hakem: Ha.Ut Ga,lip Ezgü 

Saat: 14,45 
Topkapıyla ilk maçlarında o-11 

gibi senenin gol rekorunu yapıt.'1 
Beşiktaşlıların bu ikinci karşılall ; 
mada da galip geleceğini ta.Jıınİfl e 
mek pek güç olmasa gerek. 

Geçen hafta Galatasaraylılar" 
0-5 mağlup olan genç '!'opkapılı~~· 
rın boylu poslu ve oldukça düzgilll 
oyniyan siyah - beyazlıların ~~~ 
sında fazla dayamnıyarak bu ılı 
bir sayı kuvvetile ve oldukça aG 
bir farkla yenilmeleri t;ok muhte • 
;->"Jdir. 

tlA - s.ı\l"' 

şampiyonluğu muhafaza eden Şiş- ltalyan boksörleri MacarJ:ırı 
linin en iyi oyuncularile takviye et- yendiler . e-
mektedir. Fakat bu oyuncuları oy- Napoli, 16 (A.A.) - EvveJJıı gdş 
nattığı her maçta mağlfıbiyet veya ce ttalyanlarla Macarlar arasını~t 
berabereden kurtulamıyan siyah - bir boks maçı yapılmış, 1taıy.aJI bO 
beyazlıların son maçta yalnız ken- iki galebeye karşı dört galebe ıle 
eli kadroları ile çıkmaları sayesin- maçı kazanmışlardır. 
=-~~~~~ ....... ~~-................ ~ ........................................ ~----.::,.....-" 

Esnaf Hastanesi 
Muayene Günleri Ankaradan gelecek 

Esnaf hastahanesi faaliyete geç· 

· BELEDİYEDE::, 
' 

tikten sonra şehrimizdeki birçok es müf e aişler .. dtfJ 
naf teşekküllerine mensup hastalar Belediyenin bazı işleri ~0\ef• 
kendilerini muayene ettirmek isti geçirmek üzere Ankaradan bıf i·ıe 
yenlerin sayısı günden güne artma" tiş heyetinin bugünlerde şe~rı!flf{t' 
tadır bunu nazarı itibare alan has· geleceği haber verilmektcdır- Ji• 
tahane idaresi yapılan müracaat!'.! yette mülkiye müfettişleriyle ıııJ 
rı vaktinden karşılıyabilmek için bir ye müfettişle~ 
program yaı;ıarak muhtelif hasta -~ • bİT 
lıklanJ' muayene günlerini tespit e- Kağıt fabrıkasında 
derek bir 1.evha halinde hastahane- l 1 k im uş l 
nin kapısına asmıştır. yo SUZ U O ıı~t· 

Bu programa nazaran muayene lzmit, (Hll!lusi) -- Kağıt ve JJJI• 
günleri ııöyle tespit edilmiştir: ton fabrikasında bir yoJsuzlulı 0 

Dahiliye hastalıkları her gün 68• sı tahkik olunmaktadır. ·ıııı ~ 
ııt 9-12, hariciye yine her gün 13·16. Yolsuzluk tahkikatı fa~:~e)'s.ı; 
dogum ve kadın hastalıkları her dare memuru hakkında aııı·IJ$ 
gün 9·12, kulak, burun, boğaz çar- etmektedir' İdare memurunıı 
eamba günü saat 12·13 göz hasta- işten el çektirilıni§tir. 
lıkları pazartesi ve cuma giinleri -·-- t 
saat 8,5-9,5, cilt ve ztihrevi hasta· Postacılar parasız scyaba 
Iı1ı:ıar, pazartesi, cuma saat 13-14, edecek u~eı· 
11-12, asabiye cuma giinlerl saat Posta, telgraf ve telefon ırı rıı • 
14-16 laboratuvar muayenesi her zilerinin Banliyö trenlcrind" ~rıl • 
gün saat 14 • 16, pansuman ve di· sız seyahat etmeleri kararI·a.Ş·oJI•ı1 
yatermi 8-15 rontken salı ve cuma mış ve kefiyet Devlet oeınırY zııcı" 
günleri 14-16 dadır. Hasta ziyaret umum müdürlüğünden bir tetebli~ 
günleri de saat 14-16 olarak karar ile posta baş mi;rliirlii~e 
laştırılmıştır. edilmiştir. · 

Ü 
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Uğursuz kulenin esrarı 
2 

Geçen hnf a çıkan kısmııı ı 
hulas:ısı · 

yılmaz yaz tatilini geçirmek I 
Üzere İznıire, büyük annesine 
misafir gitmişti. Yılmaz köyün 
Yakınındaki dağın tepesinde teh 
like kuleleri eflake ser çekmiş 
eski bir kale harabesine tırman
m:ı.k istivor. Fakat büyük annesi 
kendisin~: 

- Evladım sakın oraya çık
trıa ! Or:ısı uğursuz ve tekinsiz 
bir ye·dir. Büyük baban o kule
i)'e ayalr bastığı için öldü, di -
Yor. Ve oraya gitmemesini ten- , 
·dih edivor. Yımaz büyük anne- ' 
sinden -büyük babasıııın ölümü 
hakkında tafsilat istiyor: 

- Yavrum, diyor, o zaman -
lar memlekette düşman va~dı, 
hen de İstanbulda idim. Büyük 
bahan getirmek için eski kale -
nin uğursuz kulesine gitmiş. Bu 
Uğursuz ve tekinsiz yerde dola~
tığı için hir sabah onu yüksek 
kulelerinden birinin dibinde ölü 
bulmuşlar. Yılmaz büyült ha -
hasmın öliimüne çok ac'.yor ama 
dünyada uğursuz ve tekinsiz di
Ye bir şey olmadığını okulunda 
öğrenmiştir. Kendi kendine: 

-- Büyük annem yanlı~ dü -
§Ünily<>r! Kalede n.!:i'ursuzluk ol -
rnaz. Bunda mutlaka bir sır var. 
I<:im ne der<l' desin; ben bu ka
leyi ge7eceğim! .. diyor ve bu fik 
tini kimseye açmıyor ama dört 
he~ giin sonra, bi~ cuma günü sa 
hahleyin erkencll'n eline lmlınca 
bir baston alıyor ve kalenin yo
lunu tutuyor. Yılmaz kaleye va
ran elik yolu ancak bir saatte 
tırmanabiliyor ve kalenin Ö· 
nüne geliyor. 

* 

bir odada buldu. Bu odanın köşesin
dE'n başlıyan dik ve dar merdivene 
!Jrmı.nmağa başladı. Aşınmış mer
divenlerden düşüp parçalanmak teh
likeleri geçirerek nihayet dar bir o
daya geldi. 

Şimdi kulenin tam tepesinde bu
lunuyordu. Bulunduğu yer o kadar 
yüksek idi ki pencerelerinden köy 
ve ova mini mini gözüküyordu. B 
odanın duvarları yıkılmış ve etraf 
ta kavuklar hasıl olmuştu. Bu ha: 
ile korkunç bir manzarası vardı. 
Yılmaz: 

- İşte büyük babam bu pencere
den düşüp ölmüş olacak, acaba bu
raya ne için çıkmı,ş diye mırıldandı. 

O esnada gözüne çökmüş duva
rın arkasındaki boşluktan dışarı fır

lamış bir halka ilişti. Bu demir hal
ka henüz yeni idi. Eski binaya sonra
dan konmuşa benziyordu. Yavaş ya
vaş o tarafa doğru gitti. Halkayı u
cundan tutarak çekti ve zorla duva
rın koğuğundan dışarı çıkardı. Bu 
halka tahta bir sandığa kulp gibi ~a
kılmıştı. Çürümüş sandığı kırmak 

Yılmaz için çok kolay oldu. Kınlan 
sandık içinden birçok altın ve gü
müş eşya ve paralar döşemelere dö
küldü. 

Yılmaz şaşırmıştı. Bunları yine 
oraya sakladı. Taşıya bildiği kadarı
nı e\'e gdirdi. Büyük annesi: 

- Aman Yılmaz bunlar bizim 
malımız. Büyük baban öldükten son
ra bnlamadığımız paralar ve kıy
metli eşya lar . Demek büyük baban 
bunları düşman elinden kaçırıp o
rava saklamı~. Kendisi de dikkat
sizlik neticesi düşüp ölmüş. Aferin 
oğlum sen bizi tekrar zenginliğe 

kavuşturdun. Varol, dedi. 

Cesur Yılmaz oraya sakladığı pa
ra ve eşyayı da kimseye gösterme
dE>n bir hafta içinde yavaş yavaş ta-

Dünya Çocukları 

f 

• 

.z:~temizin «Çocuk » Sahifesini okuyan minimini okuyucular 

t____o__:___v_u __ N _ _ J 
Kib.rit Cöpü 

' . 
Ve ·fitne 

dan delerek iğneye geçirdi. İğnenin 

bir ucundan tuttu. Çöpün ucuna bir 
fiske vurar ·c fırıldak gibi döndür-

rak: 
- Aman, ou çok mtihım bır nü

ner, bize de öğret Ali, diye yalvardı
lar. 

Bu oyun gayet güç görünüse 
de kolaydır. Kibritin ucuna kuvvet

li bir fiske vurulunca . kibrit hızla 

iğnenin ikinci koluna çarpar ve ge

ri gelir, Süratle hareket ettiğnden 

bir devir yaptı zanned!lir. Yani (Gö
zün aldanması) haclio<>sidir. Tecrü
be ediniz, göreccksiııiı 

•7'••. 

!( _ Bi!!yor musunuz ? ) 
Ağırlığınca Altın Eden 

Hayvan: ÇİNCİLLA 
Öyle hayvanlar vardır ki ağır

lıltl.an altın ederler. (Çincilla) 
böyle çok para eden bir hayvandır. 
Bu hayvanın çok değerli olmasına 
sebep güzelliği değildir. Çünkü ta
nesine ( 400) İngiliz lirası kıymet 
bıçilen .Çincilla) ada tav~anı ile 
sincap arasında bir mahlüktur. 
(Çincilla) nın pek pahalı olmasına 
sebep çok nadir ve kürk!lnün çok 
kıymetli olmasıdır. (Çincilla) ya
bani bir hayvandır. Çok keskin diş
leri vardır. Bu hayvan cenubi A· 
merik.ada, Şili, Peru ve Bolivyada 
bulunur, Yalnız o kadar çok av • 
lanmıştır ki nesli hemen sönmek 
üzeredir. Bu yüzden bazı tedbir. 
ler bile alınmıştır. İşte bu kadar 
kıymetli bir hayvan olan (Çincil!a ) 

yabani tabiatine, ürkekliğine rağ

men insanlara bazan alışmaktadır. 
Yukarıda resmini gördüğünüz Pe
rulu çocuğun ku

0

cağında tuttuğu 

(Çincilla) sanıu •e"fİlip ok~anmaır. 
tan hoşlarunıf gibi bakınız ne uslu 
uslu duruyor ve aahibine ne kadRr 
qokuluyor. 

t··············sAiiA ...... ôô(f itE:"Ri ... -..... ·····} 
~ ~ ................................................................ ................ 

Korkaklık! 
· Geçenlerde bir çocuk ile hocası 
arasında geçen şu sözleri işittim: 

Öğretmen sordu: 
- Oğlum, bunu sen mi yaptın? 
Çocu cevap verdi: 

""""""""""'"""""""vvvvvvvvvvvv""'-"' I 
dü. Arkadaşları: •••••••~••••••••••••••••••••••••••••-•• 

- Hayır efendim.. Ben yapma
cbm! 

Öğretmen haklıydı. Çünkü bir 
kabahati işledikten sonra onu kar 
şılıyamıyanlar, korkak olurlar. Kor
kak olmaksa insan için en çirkin sı
fattır. Çünkü böyleleri, işled'kleri 
kabahatla rın başkalarının üzerine 
atarlar. Bu hareket ise alçaklıktır. 
Fakat korkaklık ta insanı ölçalt
maktan başka birşey yapamaz ki .. 

Bu da bir iş mi sanki, diye gü- i Faydalı Bilgiler } 
lüştüler. Ali onların gülmelerine e- •••••••-•••••••••••••••••••••••• •••••• .. • 

hemmiyet vermedi. Toplu iğneyi ya- * Dünyada bir yıl içinde sarf 
kasına taktı. Cebinden bir çengelli 

iğne çıkararak, çöpü parmağiyle bir 
ve istihlak olunan ağacın miktarı 

(3,000,000) toııaya varmaktadır. 

Çocuğun doğru söylediğini san
mıştım. Sonra muallimi bana anlat
tı: 

- Bu çocuğun her hali iyi, yal
nız bir kabahat işledi mi üzrine al

mak, sözün doğrusunu söylemek is
temez. Bu çirkin hareket onun bü

Yıkılmı> büyü' bir 
kapıdan girerek bir avluya çıktı. 
lJzun zamandaııberi insan ay,ğı ba-

şımıştı. l~,.... ..... ...,.. ______ .,.. .... _....,~---------..... --.-- -----..... ....,,----~~-..1 
Cici Anne 

fiske vurarak fırıldak gibi döndür- Bu miktar .ağacın kıymeti (20 mil
dü. Çocuklar bu defa hayrette kala- yon) frangı geçmektedir. tün seciyesini bozuyor. 

Onun için bir kabahat işlediniz 
mi, onu karşılamaktan, onu üzerini

ze almaktan, korkmayın. Kabahatı

nızı affettirmcğe. kusurunuzu, yar.

lışınızı düzeltmeğc çalışın. Böyle ya

parsanız saygı görürsünüz, sevilir

siniz. Günden güne ahlfıkınızı yük

seltirsiniz. Böyle yapmazsanız ya

lancı ve korkak olduğunuzu çok 

geçmeden anlıyacak · olan arkadaş

larınız, hocalarınız sizi hor görmcğe, 

sizi fena çocuk tanımağa başlarlar. 

. sıp çiğnenmediği için burasını yük
sek otlar ve çalılar k3pl3mıştı. Bıs
tonile otları açarak i!erkdi. Büyük 
babasının 'düŞtüi;'iınü tahmin ettiği 
kulenin kapısından girdi. Şimdi !o~ 
bir geçittt> bulunuyordu. 

Yer dıvarlardan düşen taşlarla 
dolu olduğundan yürümek bir hayli 
zordu. Yılmaz taşlar üzerinden atlı
Yarak buradan güçlükle geçti. Önü
ne çıkan dört basamak merdiveni 
de çıktıktan sonra kendisini geniş 

------------
Petrol kuyusu resimli 

posta pul ' arı 
Posta pulları üzerinde her türlü 

resim vardır: Evveli\ meşhur adam
lar, sonra manzara1er, tarihi vaka
lar, sözler. 

Bern'deki pulculuk beynelmilel 
ofisi, beş devletin pullarında petrol ' 
kuyusu resmi olduğu bildiriliyor. 
Bunlar da sırasiyle: Irak, Peru, Ko
lumbya, Azerbayıcan, Romanyadır. 

~~vvvvXX:>COOO::XX:OO:OO::>CCOO(:XX:>CC0e<xx:ce:oo::)ÇÇOO(:XX:>CCOI 

Birinci Kanun Bulmacası 

il Ali, Ayşe ve Yıldız kukla seyrederek eğleniyorlardı. Küçük Ahmet 
b Q kardeşi de kukla oyununu seyretmek islodiler. Fakat bir türlü yolu 
\ lılanııyorlar. Halbuki bu yol gayet kolaydır. Yolun gidiş ve çıkış nok
i~la~ı .birer okla i~aret edilmiştir. Ne reden p 'ileceğini bir kurşun kalemi 
~ Çızıniz. 

• Küçük Karilerimize Hediyelerimiz 
Bu '<olay bulmaca dört hafta sırasiyle çıkacaktır Doğru bulup 

ta bh zar! içinde gönderenlerden 50 kariimize, derecelerine göre, gü
ZQJ ve faydalı hediyeler vereceğiz. 

Y-'f"r7 
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Böyle olmamak için çalışmalt. 

sizin en birinci vazifclerinizdendir. 

ııı: :ııı !il 

Dünyanın en büyük 
• w. 

çıçegı 

1832 de Raffelsia Arnoldi'nın 
keşfinden evvel dünyanın en bü

yük çiçeği Viktorya Rejina idi. Su

da yaşayan bu nebatın taşıdığı çi

çeklerin kutru 35 ilfı 40 santimetre 

ve yuvarlak biçimde olan yaprakla

rın kutru da 1 m"trc ila 2 metre 211 
santim idi . 

Bu çiçek Br,.zilyanın ve Güya

nın büyü ve bakir ormanlarında y,;. 

tişir. Ateşte kızartılan tohumları, 

mısır, buğday gibi lezzetle yenilebi

lir. Bu çiçeği Avrupada birçok ihti

mamla 30 derece hararetli Akua

yonlarda yetiştirmeğe muvaffak o

lunmuştur. Fakat Somatra adasın

f!a bulunan ve Dr Y~rnold tarafın

~arafından keşfedılen Rofflesia, çok 

daha büyüktür. Çiçeğin kutru 80 

santirn~tre ile 1 metre 20 aras:nda 
tehalüf eder. 

Bu tufeyli nebatın yaprağı olm,ı 

dığı gibi çok fena bir koku neşre

den çiçeklerile Rafflesia'dan tama· 
miyle ayrılır. 

. ..................................... .. 
: \ 
: 1 inci Kanun Bulmacamızın i 
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Kedi Yavrusu • Nakleden: R. Gülseven No. : 20 

Beş dakika müddetle herkes zih· 
nlnden geçen bir ııeyi söyledi. Ben 
de, kendi kendime genç kuziniroin 
bavulumda ne bulduğunu merak il' 
derele soruyordum. Zira. artık bu 
hikayeyi anlatan tffetin arkadM' 
ile akrabasının hüviyetlerini anla • 
maınış değildim. Tam bu sırada tC· 
fet bana dönerek soruyordu: 

.;eviren: Cevat Tevfik Ensoa 

Mariette birdenbire her şeyd •. ı 
nefret etti. Tava'1 anuıındaki soğuk 
od.lsına Ç!lr.ı. Yırtık çıı-'113Şırlarrnı 

, ss.nı!ığı yerleştirdi. Biriktirdiği 
altı yüz franga yakın parasını 'ü \ 

1:ir zarfa koyarak, hayatta kendı -
sini illkadar edebilecek biricik ye
ğenıniı~ r..dresinl yazdı. Mektub'.l daı 
.hal kapatarak bir vazonun üzerin' 
koydu. Bu suretle odasını arıyacak 
olanlaıra faı:'la izahat vermeğe 
tenezzül bile etmemiştL 

Cebinde kalan yirmi frankla sı -
cak bir kahve işebileceğini düşünü
yordu. Hiç bir şey unutmadığına 
emin olmak için biraz etrafına ba
kındı. Sonra kendisini Seine nehri
ne atmak için yavaş yavaş merdi
venleri inmeğe başladı. 

Saıı.t akşamın altısı idi. Yirmi 
yaşında olan Mariette tam yedi se -
nedenberi hayatını kazanmak meı. -
buriyetinde kalmıştı. Evvela bir 
çiftlikte ı;alışmıııtı. Oradaki işleri".\ 

ağırlığı onu Pariste dan ticaretiy
le meşgul olan uzak bir akrabasına 
lltca etti:"mişti. Nihayet bir ıki ka
·pı dah• <:leği.ııtirdikten sonra Ma
dam Germadreye hzmetçi oldu. 

Madam Germaudre, iyi kalbli 
olmasına rağmen her §eye kusur 
,bulan bir mahliıktu. 

Sabah, Akşam durmadan: 
İnsan bilmediği işe burnunu 

sokmaz. Ben senin gibi hUıne~ı 

görmedim. Zaten geldiğim günden 
beri hava gazi sarfiyatı iki misli 
arttı. elektrik keza, her tarafın kr
pas iı;inde. Sonra bütün gün uyu 
yorsun!.. Y ook... Çekilir dPrt de -
ğilsin; diye söylenip dururdu. 
1 Mariette Madamın huyunu bild·.· 
ği için bu mütemadl tenkitlere ce
vap vermiyordu. Zaten o, Mada -
mın azarlannı, Mösyönün taşltınlık
lanna tercih edivordu. Bir gu"" n az • 1 
kalsın: (Madam! Sabah akşam 

beni tenkit edeceğinize iğrenç kocl.· 
nızla m~gul olunuz .. ) diyecekti a· 
ma .. Çıkacağını dii.şünerek yine \"az 
geçti. Hakikaten çok geçmeden de 
Madam Germ:ındreyi terketmişti. 

Saint-Antoine sokağını geçtik
ten sonra bara girerek ~ıcak bir 
kahve ı~ti. Tıyatronun önünde bir 
portakal satın aldı. Sonra, yıwa~ 

yavaş Sein nehri boyunca yürüye
rek, suların kendisine derin ve ka
ranlık gözüktüğü bir noktada. du -
rakladı. 

• Merdivenleri inerek köprünün 
altına geldi. lşte burada onu göriıp 

• te kurtaran olmıyacaktı. Böylece i
, leme hayatım anlatmaktan, fay-
• dasız nasib.atlar dın!emekten de 
, kendisini kurtarmış addediyordu. 
Portakalın kalbe inşirah veren o ne· 
fis kokusiyle, durmadan yükselen 
sulara vücudünü kaptıracağında, 

ıçok memnundu. 
Fakat birdenbire yalnız olmadı· 

ğmı anladı. Bazan, çok bilmiş ka -
dınlann komşıılanna ne aldıklannı 
göstermemek içn kullandıkları iki 
tarafı kapaklı sepetlerden binsini 

Saatine baktı, beşi 35 geçiyor
du. Neredeyse Tornley ile ev sa
hibesinden müsaade istemek lilzım
selecekti. Halbuki M. Robotam 
boyuna aöylilyordu. 

Ne ise Mrs. Breuzler imdadına 
yetişti. 

- Affedersiniz M.Dcacon, fakat 
H. Robotam ter içinde, lbtilnü 
deiiftirmesi lizım, haydi Ernest 
daha fazla durmayın. Bıılı:ın unu. 
tuyordum, bu aqanı yemefine Dr. 
Ciaateinde davetli. 

Robotam uzd:l1L4tıktan aonra 
Mrt. Brenzler, Dene: 

- Dr. Cıuveln, Çin sanatı sa. 
haaında bttyflk bir otoriterdir. zum 
rüt kollekıılyonumu &'6rmete sel • 
di. 

- Evinizde san'at bakımından 
harikalar bcıluıııluğunu anladım. 
Salonunuzda iıiı· Faırnnar gördliın 
Jibi ııeliyor. 

Mrı. Brenzler'iıı Yu/.ü -ıevinç ve 
ıurur içinde parlıyordu. 

- Evet gördüğünüz tablo Fn
gonardmdır. Demek XV inci Lu! 
devrile aWcadar oluyorsunw: ! 
Bir da De.ııln alı:Jmı, Bilin il . 

«Robert Diendonne,. denı 

koluna geçirm~ amele kılıklı bir 
adam sallana sallana yanına geldi. 

- Şu küçük kediyi nehre ata • 
cağım ... diye mırıldandı. 

Ölmcğe kati surette karar ver
miş olan Mariette, içinin sızlaru • 
ğını hissetti. Sepetin üzerine iğil -
diği zaman, mütemadiye:ı miyavlı
yan iki aylık zavallı bir kedi yav
rusiy!e karşılaştı. 

--- Ah ne sevimli şey ... Onu öl· 
dürmeyiniz !.. 

- Peki ne yapayını.. 
?tiariette, kendisı için beııııruıe(l:. 

gı ölümü kedi yavrusundan uzak· 
!aştırmak için bir çare a.nyordu. 
Adam kediyi kıza. vererek: 

- Alınız.. Siz de bıktığınız z 
man nehre atarsınız ... diyerek sepe
tini kapatıp uzakla.ştı. Mariette ke
diyi göğsüne almış, yilzünU onun 
yumW}ak tüylerıne sürerek bir ııey
ler mırıldandı. Acaba beraber ın1 ö. 
lecektiler? .. Yoksa onu rıhtıma. mı 
bırakacaktı?. 

Merdivenleri çıktı. Kediye sı • 
cak süt tedarik etmek için bir kah
vehane aramağa koyuldu. Kedi, 
pembe dilinin uciyle kafi mıkdarda 
süt çtikten sonra kurtarıcısının ku
cağında uyumağa baııladı. Mariette 
ayağa kalkltı .. Garson kadının ku
cağındaki kedi yavrusuna bakarak: 

-·· Nasıl olsa !lnu besliyecek bi
risini bulursunuz, Madam! dedi. 

•·· Bulunur amma .. Veren kim 7. 
Kucağındaki kedi yavrusiyle e

vinin yolunu tuttu. Artık. ölümü u
nutarak kediyi nerede bcsliyeceğini 

düşunüyordu Her ne pahasına o
lursa ol8un ona bir yer bulacağm-1 
dan emin idi. Çlinkü bir saattenbe-' 
ri hiç bir zaman tatamadlğı bir zev- 1 

ki tatmin C'derek hayatta tek baıı1J 
na }.'.:ılınadı~ını hisger'..ıyoz \ t Si" • ı 

\"İniyordu. 

Mersin mekteplerinde 
kooperatifçilik 

Mersin, (Hususi) -·- Şehrimiz -
de mevcut bulunan bütün mektep -
!erde yeni kooperatifçilik usuleri 

dahilinde teşkilata başlanmış va 
bunlar ıçin muktazi evrak ve d·'fter 
le,. ihı.ar olunmuştur. 11ektcpleri -
mizde kooperatifçiliğe büyük bir 
ehemiyet verilmektedir. 

Kayseri, (tlususi) ·-- Kayseri 
Orta Ana.dolu vilayetlerinden birisi 
olup ve tam vasatta bir ııehirdir. 
tl"ç demiryolunwı güzerg&lıında bu· 
lunmıı.sı ve bilhassa. b~k fabri • 
kalann mevcudiyeti itibariyle inki· 
gafa ve ümrana çok istidadı olup 
son senelerde b~k Umran hare • 
ketleri mevcut bulunmaktadır. Be -
lediycsi zayıf bütçesi çok mahdut 
olması hasebiyle şehrin imarına ida
reyi hususiye va.si mikyasta yar -
dımlar yapmaktadır. Şehrin musad 
dak imar plilnı bulunması ve plan 
tatbikatı dolayisiyle Belediyenin 
çok önemli imar işleri elde uzun yıl
lardanberi bir mühendis bulunması 
yUZünden çok sıkıntı çekilmektedir. 
Bunun için belediye sağ ve sola. mU
esaeııata mUracaat ederek istiane 
!erde b:ı.Iıınmaktadır. Ancak bu yar 
dımlar plil.ıı tatbikatı hususunda 
belediye ienni mesuliyetlerden kur
taramıyacağı şüphesizdir. Ve bunun 
için şehirde inşaat sahipleri tara -
fından daiini şikayet ve sızıltılar 
vaki olmaktadır. Belediye mühen
disine verilmek üzere Belediye büt -
çeHinde Uç yüz lira tahsiııat bulun 
masına rağmen üç yıldanberi mUn -
lıal bulunan mühendisliğe değer -
li bir talip bulunamamıştır. Bu is
tırabı ve bilhassa gelecek yıllarda 
Belediyenin mühendis, mimar ihti -
yacını karşılayabilmek üzere vali 
Adli Bayman idareyi hususiye büt -
çesinP. koyduğu tahsisat ile güzel 
sanatlar akademisinde tahsilde 
bulunmak üzere lisenin fen şubesin
den mezun ve yüksek tahsile gücü 
müsait olmıyan Mustafa Aktumı 

namında bir genci tahsile gönder -
miştir, Bu genç tahsilini ikmal et -
tikten sonra Kayseri belediyesi em -
rinde emsali mütehassıslar gibi ça . 
lışacaktır. Valinin bu armağanı 

Kayserlilen çok memnun etmiştir. 

939 yılı bütçesinde brışkaca bir mil· 
hendislik tah ıh kin gerekli tahsisa 
tın konmasına çalışılacaktır. 

Kayserlde Telefon Tesiı;atı 

Kay..eri vilayetindeki telefon şe
bekesi birçok merkezlerden geçme
si hasebiyle muhaberatın düzenle 
yapılması nazarı dikkati celp ederek 

her kazaya ayrı ayrı telefon hatla
rı çekilmesi arada bir merkezden 

fazla bulunmamak şartiyle tesisa
tın yenilenmesi ara merkezlerine 
konulan santrallerle tali hatlar mu-

--··-- -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
aenalji, kınldık •• btlttha 

• - lcabıncb .ıınde 3 

•tnlananı ılerbal keser, 

kate alıaabilir. - • 

haberatının lemini kararlaşmış ve 
bu suretle glmdiye kadar Bünyan 
ve Pınarbaşı pazarlarının telefon 
hatları tamamen tecdit edildiği gi
bi şimdi de ürgUp kazasının telefon 
hattının tecdldine başlanmıştır. 

CJ. ARtMAN 

Kayseri V aliıinin köylerdeki 
tetkikleri 

Kayseri, (Hususi) --- Valimiz 
Adli Bayman; BürüngUzlU Bay Re
fik ve Bünyan kaymakamı ile hu • 
sust muhasebe müdüril olduğu hal
de BilrUngüze gitmişler ve geç vak
te kadar tetkiklerde bulunmuşlar -
dır. 
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Bursa fakirlerine yapı-: 
lacak yardım 

Bursa, (Hususi) --- Belediye • 
miz fakirlere yapmakta olduğu yar
dım §eklini değiştirmeğe karar ver· 
mlgtir. 

Şimdiye kadar yapılan yardım · 
!ar için mahalle mümessilinden fa
kir olduğuna dair bir vesika almak 
ve bunu doktor raporiyle tevsik et
mek icap ediyordu. Ve sonra bun· 
lara ayda (125) kuruş nüfus başı -
nıı para veriliyordu. 

Yeni usule göre bunlara para ve
rilınlyecek en mühim gıda madde
lerini teşkil eden un satın alınarak 
herkesin yıllık ihtiyacına göre se • 
nede bir kere verilecektir. 

Borsada 160 köpek 
"ld'. ··ıd'"' o. uru u. 

Bursa, (Hususi) --· Son gün 
terde nazarı dikkati celbedecck ka· • 
dar ~oğalan sokak köpekleriyle şid
detli bir mücadele ba.Şlamıştır. 

Köpekler umumi bir taramaya 
tabi tutulmuş ve bir hafta i~inde 

(1601 köpek öldürülmüştür' 
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.lzmitte zeytincilik 
ihya edildi 

İzmit, (Hususi) -·· İzmit, ve De
ğirmendere ve havalisinde yüzbin -
!erce ağaç zeytin kesilmiş, harap, 
olmuş ve mahsul vermez bir vazi . 
yete gelmiştir. 

Bu suretle büyük zeytin imalat

haneleri, yağhaneleri de kapanını~ 

olduğundan valilik harap olmuş zey 
tinciliği ihya etmeyi kara.rl~ır • 
mıştır. 

Bu cümleden olamak üzere il« 
defa bu sene ilk mahsul idrak olun -
mu§tur. 

lzmitte yeni bir hastane 
yapılıyor 

tzmit, (Hususi) -·- Şehrimizd, 

7 ya.taktı bir yeni hastahane yapıl
ması kararlaştınlmıştır. 

Bu hastahane Silmer Bank ka
ğıt ve karton fabrikası ile vilayet 
hususi muhasebe idaresi tarafın -
dan milştereken inşa olunacaktır. \ 

Yukaı·ı çıktı ka.pıya vurdu, 
ve cevap alamayınca içeri girip, o
dada kimseler yoktu. Ve çok müte
ceıısis bir kız olan arkadaşım, oda. 
daki mevcudiyetin sebebini unuta. 
rak etrafına, sağa, sola, her yere 
bakmağa ba~lıy.arak söylenmeğe 
başladı: 

- Aman Alla hım, ne hal bu 1 
Şu köşeye atılan kirli çorapları kol
tuğun altında sUrilnen şu gömlekle
re bak, bızim kuzen de ne intizam
sız bir adammış 1 Halbuki hizmetçi 
kadın sabahleyin oda,ını da temiz. 
!emişti!.. 

Neticede arkadaşım, akraba
sının her ~eyi, tuvalet masası üze
rinde bulunan lavanta şişelerini, 

kozmalikleri gözden geçirdi. 
Hikayesine devam ederken İf

fetin gözleri yere bakıyordu. Yal
nız arasıra gözlerini kaldırarak 

bana. çeviriyor ve gözbebeklerinln 
içi şeytanlıktan parıldıyordu. 

- Eğer hikayesi böyle ioe fena 
değil, beni ıılılkadar eden bir şey 
yok, diye dü~ilndilm. 

Genç kız durmuştu, bana hita
ben: 

-Hiki.yem sizi sıkmıyor ya?. diı 
ye soı·c!Lı. Bitirmeme müsaade ede. 
cek misiniz? 

- Devam ediniz, milteces~is 

kızlara taalluk eden hikayeleri 
dinlemekten zevk bile alırım. 

- Ya, demek •e,·iyorsunuz 1 
Mükemmel, devam ediyornm, din
lej·iniz: 

- Arkada~ım, odanın her tara
fıııi dolaştıktan sonra durdu, bura. 
da daha eğlenceli bir şe;- bulmak 
Umidinde)·di. 

Bir köşede siyah derili bir bav•ı\ 
«lul'Uyordu. Anahtan da kilidin üze
rinde kalmıştı. Bu bavul arkada~ı
mı cezbediyordu. 

Birden sözünü : 

- Arbda~ımızın terbi)«~si ~c:>k 
kıtmış, diye. kestim. 

iffet de revap verdi: 
- Evet doğru söylüyorsunuz. 

Fakat arkad2şım çok şımarık büyü
m\lştür. V c tcrbiyesı dediğiniz gibi 
kıttır. Bu sebepledir ki köşede d•ı· 
ran bu bavulu a~tı. 

Evvela yakalıklar, gömlekler 
kravatlar· ve erkeklr.re mahsus bir 
çok eşyarıın karıruıkart~ık durduk
lannı gördü. Bundan sonra bavu
lun üst kJBmıuı aqınca ne gördüğü
nü söyliyebilir misınlz: 

KuziıW,rimden birisi: 

- Kiri biı çamaşır paketini di
ye sordu .. 

- Hayır! Başka bir ~y. Ke~-
!ediniz bakalımı. 

- Bir takma saç mı? 
- Tütün paketi mi? 
Refik Beyin karısı da si>ze ka -

rışarak: 

- Yoksa bir korsa mı! diye 
sordu. Birçok erkeklerin bunu tak
tıklarını işitmiştim. 

- Hayır anneciğim, siz de bu -
lam adınız! Bu daha garip bir şey! 

- Bir mektup mu? 

- Yoksa fotoğraf mı? 

kırdı anuıında kendisine Mrs. Breııı 

irin bir ko.>tüınü baloda meşhur 
ressam Va tonun tab!olarından bit ın 
deki kıyafeti takınarak çok acaio 
bir şekil aldığını gülerek anlatnıışt ;. 
Bundan istif.ı.Je etmek iııtiyerek: 

KATIL ARANIVOR 
nştı. Nansi sizi gezdirsin. Bundar, 
ta bil ne var, değil mi N ansi ? 

Genç kız ayağa. kalkmıştı. 

- Hiç alılkadar olmaz mıyım• 

diye cevap verdi. Bu devir, fikrime() 
Fransız aanat tarihinin en parlak 
devridir. nıuıı şekildeki eııerleriyle, 
değifilı: ve zarif elbLaeJenyle ... Fakat 
hatırıma bir teY geldi. Tamam Loıı 
dradaki doııUanmdAII biri zanne • 
dersem sizi, g*n seneki güzel a11o 
ııatla.r balodunda Vatoııun yarat
tığı çoban kızı kıyafeti ile görmü~ 

ve çok takdir etati§. Evet ıimdi ta· 
maıniyle hatırlıyorum. 

-- Sahih mi? 
Mrs. Breıızler hazzından ve ııe • 

vincinden kıpkırmızı olmuştu. 

KİM ÖLDÜRDÜ 
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dairi bir arkadaşı geçen seneki ba
lo kiyafetimdn takdirle bahsetml§. 

Bunlan söylerken Mrs. Breru:leı, 
yeğeninin kolundan çekiyordu. Ge ·ç 
kız nihayet döndü. Gözlerinde tah
kir edici bir ifade okunuyordu. 

Den ona lakırdı söylemeğe vakit 
bı• akmadı ihtiyar kadına dönerek 
mahcup bir tavırla: 

Mrs. Brenzler, Miss Aysevo'dan 
bahçenizi gezdirmelerini rica ede • 
cektim. O kadar güzel ve iyi tanzim 
edilmiş ki.. 

N ansl derhal buz gibi kesildi. 

Den: 
-- Fa.kat siz dostumut bilmez . 

siniz dedi. Bahçeden bir şey anl~
maz. Onu alakadar eden yegi~e 

fl'Y··· 
Bil a.yağa kalkarak: 
·-- Dunınıız bakalım, dedi 
Rut söu ka.nştı. 
·-· Nansl, akşam yemeğini ha : 

zırlamak için dünya kadar vaktin'z 
var. M. Den ile meşgul olabilirsiniz, 
Ben kalıyorum. Bil, şu insan eti 
yiyen kaplan hikayesine devam e
din. 

- Buyurunuz Mösyö Deacon. 
Bunlan alayla karışık tahkir -

dici bir tavırla söylemişti. 

xvm 
Sükiıt içinde. çimenleı: arasında 

yapılmış bir merdiveni indirereK ı,ı. 

rincl tarasadaki kameriyenin altın.o 
geldiler. Fakat genç kız kendilerini 
yukardan ~ltmemeleri için olacak 
burada durmiyarak ikinci tarasa 
kadar durmadan yürüdü. Kesif ve 
şil ve çiçekli fidanların çerçeveledi

ği bir koseye kadar geldi. Civarda 
gut uda.nlarından gelen kokular a· 
deta insanın başını döndürUyord..ı. 

Köşeyi dönünce genç kız durdu, ve 
geriye döndü. Gri renkli gözleri a.· 
teş saçıyor, ince eli boynundaki ~ 
ıarpı tutarken titriyordu. 

Sert ve vahşi bir sesle: 

- Peki siz, güzel bir erkeğin ba· 
vulunda ne gibi garip bir şey olabi· 
leceğinl bilir misiniz? 

- Doğrusunu söylemek J&zını· 

gelirse ben de kahin değilim. Na
sıl bilebilirim. 

- Yazık! Fakat eizi daha. fazla 
merakta bırakmak istememi Ark•· 
daşım ipek bir gömJeğin içinM 
yatırılmış fevkalide güzel bir betıel< 
ile karşılaştı. 

Orada hazır olan herkes: ' 
- Bir bebek mi? bağırıştı· 

!ar. öyle ise arkadaşınızın akraba· 
sı bir çocuktu demek? 

- Evet yirmi beş yaşından elli 
yaşına kadar uzana.o bir çocuk! 

- Fakat bu bebekle ııe yapı • 
yordu acaba.? 

tffet: 
- Bunu ben de merak etti.tı•· 

Bulamadım. Belki de, bu zat, ço· 
cukları kollanna alıp sallaınakt&11 
hoşlanıyordu. Yahut da bir sütn!ıJe 
olmadığına esef eden birisi idi. 

Annesi gözlerinden yaş geliceye 
kadar gülerken söyleniyordu: 

- Yahut da bu adam deli idil· 
Her taraftan yükselen bu sorgu· 

lar, mutalaalar arasında bulundu
ğum vaziyeti bir düşünmeli. şa.ııır· 

mıııtım. Kimse, lffetin hikilyeaiııde
ki kahramanın benim olduğumu bil· 
miyordu. Fa.kat genç kızın gözleri 
simamı fazla tetkik ediyordu. su 
da kafiydi. 

Lakaydane: 
- Arkadaşınızın, bu hikayeyi 

anlalırken sizinle alay etmediğine 
emin misiniz? ıliye sordum, 

- Her şeyi olup bittiği gibi an· 
!attığına eminim. 

- Peki bu keşfini yaptıktaıı 
oonra ne gibi bir harekette bulutı· 
du? 

İffet kızardı ve kendıni derhal 

toplıy•madı: 
- Pek hatırlıyamıyorum, zarı· 

ncder:;em bebeği alıp bavulu kapat 
tıktan sonra, akrabasının yatağın3 

koydu galiba!. 
- Sonra ne yaptı? 

- Görülmekten korkarak ~·-
rı fırladı ve bir hizmetçiyi çağıraral' 
odayı diUeltmesini söyledi. 

tffetin son sözleri bir kahkabB 
l;ufaniyle k&rşıl:ındı. Hizınetçilerİl~ 
yanında düşeceğim gülünç va.ziyetı 
düşünerek sarardım ve derhal aya· 
ğ'a kalktım. 

Genç kuzlniin, yava§Ca: 
- Ne oldunuz? diye sordu. , 
Kendisine sakin bir tavırla ce· 

vap vermek için büyük bir müı1'ii· 
lilt çektim. 

- Bır şey yok! Galiba bir giv· 
risinek soktu!.. Fakat şimdi geÇti. 
O kadar yanmıyor ... 

(Devamı nr) 

--- Bil Tornley beni gezdlrlll''" 
için Yatk!Ube getirdi, Ve zanıııı • 
dersem tey~nlzin de tanıdıklarıll • 
dan olduğu için .. 

Genç kız hiddetle: 

--- Teyzem, arka.daı;mızı fa~~ 
tanımaz, diye Denin sözünü keS:J 
Beni kolay kolay aldatamazsııııı: 
Evimize gözetlemeğe gelmekle ııe 
elde etmek atiyol'3unuz7 

Den cevap vermedi.· Ellerin! .r· 
kasına koymUf, genç kıza diJdcaıı
bakıyordu. 

- Buraya başka bir nam aJUll" 
da. g!rlyonıunua ... 

-·- Yanlı§lllU: var .. 
M. Staytona, isminizin J)ell ol

duğunu söylemeınlş mıydiniz! fıe-
.. r&" 

ye teyzen sizi Deacon diye çall1 

yor. 
--- tsmi doğru ~öylemiyor da oıı· 

dan. Yanlış söylediği za.ıoan bO • 
yuna kendisine ihtar edemem k1

• 
'ıdl' 

-- Evet, bu kostüm beni çok 
tizm~U. Bunu açık mavi bir ipek· 
liden yaptırınıştım. Bir elimde, üze· 
rine kordelilar taktığnn ha.kiki bu· 
kuzu tutuyordum. Ne güzel bir 
hayvandı bilseniz. Fakat korktuğu 
için vestiyerde bıralmııotım. 

Affedersiniz. Ben burada ev
işleriyle meşgulüm. Akşam yemeği• 

ni tanzim etmem Ii.zım. Fa.ka.t Rut, 
M. Tornley ile beraber bu arzunuzu. 
is' af edebilir._ 

Ben mahcup olmuş gibi: 
- Affedersiniz canınızı sıkacağı

mı bilmiyordum, dedi. 

--- Burada ne arıyorsunuz? di
ye sordu. 

--- Beni görmemeniz IAzıffil"e • 
ğin1 size söylediğimi de inkir edt 
cek misiniz 1 Şimdi yaptığııılll il" ' 
haı·eketten memnwı musunuz! Mrs. Brenzler: 

Nansl bak. Mr. Deaconım Londra - Ne münasebet? diye sısu ki!-

Den brden ııe cevap vereceğini 
şaşırdı. Her zamanki itidalini mu . 
hafaza edemedi. - .c0e .. ı111• ,,,...) 
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(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
Saat 11,30 da aşağıdaki muamelat 

salonuna inilmiş ve açılına merasi
mine Sandık Müdürü AtA Evcimen 
tanfından venlcn bir ~·ıtukla baş
lanmıştır. 

Ata Evcimen, '1utkuna şövlc baş
lamıştı<' 

• - Sayın 1ktısad Vekilimiz, ·de
ğerli misafirlerimiz; 
Cümlım1velin feyizli ve manalı 

~serleri ar;.ı;ına kutılmış olan Halk 
bankası, üç buçuk ay k3dar evvel 
açmıya muvaffak oldu~u Ankara 
Halk Sandıf:ını takibe'!. bugün hu
zurunda lstaııbul Sandığını aç -
makla da şeref ve bahtiyarlık duy
maktadır. 

Müessesemi•. bu suretle İstan -
bulda, biiyük ticaret ve endüstri 
merkezi istanbulda esnafın, küçük 
sanayi ve ticaret erbabının ve hal
kın hizmetlerine koşmakla müfte -
hirdir. 

Bay Atii, bundan sonra An karada 
üç av kirde Halk Bankasının l'ÖS

terdiği faalh-eti zikretmiş ve siiz -
lerini şöyle bit rmiştir: 

• - Atatürk Türk'vesiı,in mili 
davalarır.ı dalma vürütrıck ve iler
letmek ve usta yapıcılık vasfını ye
ni muvaffakıvetkrle şereflendirmek 
için 'onsuz en~rii ve vüksek d;ra
Yeti dünvaca takdir edilmi' Sefi - ı 
nıiz büvük vatanperver İnönü'ne ı' 
bağlılık ve saygılarımız;".! arzına, 

1'rlÜCSSeSPm1ze dn!Ma miiz;:ıherPt!ni 

eslrf'e".11emis olan Türk bankacılıi!ı-1 
lıın biinlsi Ba:;vek'!lmiz Celcl Ba -
yar'a •iikran sesiıniziin duvurulr-ıa-1 
sına Cümhur;tcv hüklımetirin kıv
metli l" ,mess•li sizdı•n lutufkar de
lalctlerinizi rica ed~r•z. • 1 
Sandık UJ"'um Mücl'rlvetinin bu 

nutkundarı sonra Sakir Kesphir bir 
nutukla Sand 5ı acrrı1'tır. İktısacl 
Vekilimizin nutku sudur· 

- Muhter 0 '11 •rkarlaslar; 
D~vletimizi ııdava1'rlıllı !";as "" -

sıflarc!an biri halkçı olmasıdır n('
Jlmimlz halk ;çin çalısmavı er baslı 
vazif01Prlnden savm stır C'iim"ur:
Y•t hlık!lmetle•i d~ima lıal!·• h z
met Phnek Ve favdo1ı i•1' l' J?Örmok
le müfteh!r~~rI~r. Cümı,.1rivc•. hu 
Yfik<p1< pr~ns!plere U\'arak ,-[iC'1ıde 

getird ıtt !javısız f'SC'rlr-r ar:ts'na bu
nunla b'r ver!slni ilave <'tmis olu
Yor. V•kıil hu P•er. mütevazı bir 
haldedir. Görünfüü. 2~0 nnn lira s~r
tnavpJi bir kr•'1i miiP'SPSPSi olmak
tan ibarettir. Falrnt hak;katte ma -
hivpti hıı l!Önrrıil•tPrı daha siimul -
lüdiir. İstihdaf Pvlooiği maksat iti
barile memlekPtin muhtPlif i• bö -
lüml•rinde calısan büviik bir h<ım ı 
vatandaslann krPdi lht;vaclarını te
:trıin et!'Tlek ırihi bir va1Jfevi iiz•rine 
almıs olan hususi kredi tesltiHitının 
bir UlVlldur. 

etmek vaz.:!csile mükellef olan Halk 
ankası ilk faaliyeU eseri olarak ta 
Ankarada bir Sandık teşkil etmiş -
tir. Bugün, yine Bankanın ikinci 
faaliyeti eseri olarak İstanbul Halk 
Sandığını açıyoruz. 

Henüz sayısı ikiden ibaret olan 
Halk Sandıkları tedricen geniş bir 
kredi şebPkesi halinde memleketin 
her tarafına yavılacaktır. Bu mües
seseler, küçük san'at ve tict.rct ile 
u/trasan vatanda.şiara, küçük c-sna
fa, sıkıntıdan kurtulmak için az, fa
kat, kendileri icin bJvük sıwılabi -
lccek kredi bekliyen halka, müraca
atlerinde dalma yardım elini uıata
caklardır. 

İstanbul Halk Sandıj:!ı, h:l?.inenin 
yardımı ile Ziraat Bankası, İstan -

Yeni Tayinler 
Bakırköy kaymakamı Ahmet 

Daniş boş kalan Beyoğlu kay -
makamlığına, Dahiliye Vekfileti 
seferberlik şube müdürlerinden 
Gafur da Bakırköy kaymak:ımlığı
na tayin edilmişlerdir. 

Kadın öğretmenler 
siislenmiyecek 

Muallimlerin mektep haricind:. 
ve içindekı durumları,. talebe m · ı
allim münasebetleri nakkında Ma · 
arif Vekaletince u.ı· talimatnam~ 

hazırlanmaktadır 

Bu talimatname ile muallimlerir. 
hariçte de makyaj yapmaları, naz<ı· 
rı dikkati calip şekııue suslenmeleri 
menolunmak tadır. 

bul Vilnveti idarPi husıısivesi. İs - -·-
tanbııl eledivcsi. tstanbııl Ticaret Beden terbiyesi genel 
ve Sanayi Odası tarafından tesis direktörlüğü 
cdilmis bulunuyor. Dahiliye Vekileti belediyeye ve 

Halk Barık,.ını, ikinci Sandı.l!ını ~ilayete bir taminı göndererek gen? 
açmJl(a muvaffak oldui!u".ldan dola- !erimizin ideal bir şekilde yetiştiril
yı takdir V(' hurnrunt>zrla Mildürü- meleri için teşekkül eden ve bede.1 
r.e tebriklerimi lıevan ederken, böy terbiyesi genel direktörlüğüne Tüm 
le hayırlı hir istP Halk Bankasına general Cemil Tanerin tayin edilerek 

işe başladığını ve ~ok mühim vazl· 
yardımda bulunl"'''Ş olan Ziraat 
Bankasına , tshnhul Vilih·eti ldarei fesinde muvaffak olması için kendi 

sine i..zami yardım gösterilmesi Ba1 hususiy0sine, ve Ticaret Odas.ına 
veklilet tarafınrlan emre~ilmiştir. 

ayrıca m~mnıı'livct ve tesekkürle- ,.,,.,,,..,.,,..,."""vvvvvvvvvv""'"""",..,,..,"""""' 
rimi bi1 cliririm. 

Muhtcrel':' a<wekilim Celal Bavar, 
bu kredi teskil~tına atfcWkleri bü
yük eheınm:vct.n bir ifadesi ola -
rak k•~C: !eri bingt bu aç>lısn ri -ı 

yaset etme ·! la3mim E'lmişlerdi. 

Faka• fı: l:ı mes"~lİYel'en buna 
iml:ar vcrmrdil!i ırın ef'lırlerile 
bu v:ı'Zift;-i ben ifa etmiş oluyorum, 

Atatıirk dc\Tinin hır sahada ol
dul'u ,:!ib' ,.. ,1ı; ekonomide de bize 
kazandırd • feyizleri bu münase -
betle derin bir minnetle ar.arak bu 
fevizlen temin eden ve arttırarak 

olan Ri:vük Rcis!cümhurumuz İs -
met t~önü'ne sonsuz savgı ve ba!?:
lılık hi•l0dmiz iceri.<inde, deruhte 
ettiP.ı v:ızifp,·i ha~qrmast temenni -
sile l•tanbul Halk Sandırını açar 
ve Sarr!ıkla münasebetle buluna -
cnk vatanrlasların da dama favdalı 
nPtİc!'lcr alrrıların temenni eylC'
İ .. 'TI. 

Sak'r Kesehirdc nsonra dokuma
cılıır bfrJiiti ren~i küc-ük f".'>n:ıfın 

barı1z P!tirerck C'iimhı;rivrt hüku -
metini nhıı es~rinden dolayı teşek
kür etmi,tir 

:vera<imrlPn soıırn dav<'tliler ha
zoırlana nbiifeve davet edilerek i
zaz edilmi~tir. 

Şakir Ke<ehi'in gazetemize 
heynnatı 

Halk Sandıih hakkında fikirlerini 
soran bir mııharrir'mize muhterem 
İktıas dVekilimiz rlemistir ki: 

t~:~> POLİSTE" :,..-~ , 
-0.,_""" ,.P >/r ı,. ~ • ~ ,. .. -

Tramvay kazaları 
Son yirmi dört saat içinde şehir 

de üç trnmvay kazası olmuştur. Bu'! 
!arın iki:;i otomobille çarpışma, biri 
de adam çignemedir. Vakalar sırası 
le şunlardır: 

1 - Vatman Sadıkın idaresinde
ki tramvay Türbede şoför ismailh 
kullandığı 3l34 numaralı otobü•1J 
çarpı~mır;, her ikisinin camları ki • 
nlmıştır. i olculara bir şey olmamış 
tır. 

. Şoför ve va!.man yakalanmıştır 
2 - Vatman Abdullahın idare 

sindeki Kurtuluş - Beyazıt tramva
yı Kurtuluşta llyanın kullandığı 

2,171 numaralı otomobile çarpmrı, 

ikisi de hasara uğrnıruşlardır. \'at· 
man ve şoför yakalanmıştır. 

3 - Vatman Hasanın idaresinde 
ki 130 numaralı tramvay Ağaca -ı 
mii önlinde önıer oğlu Şaban adın
da bir adama çarpmış, muhtelif y~r 
!erinden yaralamıştır. Şaban Beyoğ· 
lu hastahanesine kaldırılmış, vat -
man yakalanarak tahkikata başlan· 
mıştır. 

Bir kamyon bir adamı ö'dürdü 
Evvelki gün Silivri yolunda bir 

kamyon kazası olmuş ve bir adam 
yaıalanarak ölmüştür. 

Kazanın kurbanı 30 yaşlarında 
)'. asef oğlu Refaildir. Asfalt yol 
üzerinde arkasından gelen bir ka. ı 
yon Refaıle ~iddetle çarpmış ve a
damcağızın amudu f lkarisi kırılın·~ 

Et fiatları 
Ucuzladı 

GEMİ DOKTORU ALINACAK 
Şehrimize Anadolu ve ·ıtaradeni~ 

havalisinden bol miktarda kasap · 
!ık hayvanların geldiğini gören be-
lediye iktısat müdürlüğü et fiatla- Seferde infak ve iateai Gemiden temin edilmek üzere 125 
rını yeniden tesbit etmiştir. Kuz,ı lira ücretle dört Gemi Doktorluğu ıçın istekli olanfarın 
ve kıvırcık eskisi gibi serbest ve sı Denizbank B~ Doktorluğuna sür'atle milrac?atları. 
ğır eti de eskisi gibi 30 kuruşa bıra iııı•••a••ıılı••••ııiı••••••••••••••••ııl 
kılrnı~Jardıı-. 1 >ag-Jıç t.>pta~' ·-r; l:ı•rıJ<'i 

tan 35 kuru~. perakende 42 ku
ruştan 40 kuruAa, Karaman etleri 
toptan 36 kurııAtan :Sl kun:şa, pJ· 
rakende 38 kul'uştan 36 kuru.~a in
dirilmiş ve bu suretle her nevi et ki 
loda ıki kuru~ ucuzlamıc,tır. 

hu><ümetin çok ehemmiyet vere 
rek ele aldığı lAtanbulun et mese · 
lesi ziraat işletmeleri kurumuna 
müdahalesile hayırlı bir hal yolun· 
da giderken dıger tarafından Trab 
zonda \"Ücudc getirilecek asri biı· 

mezbaha İstanbulun Pt ihtivacı -
nı karşılıyacak ve oradan el· kesi' 
miş olarak İstanbııla gelecektir 

Kars Türkofis müdürü Ahmet 
Nalın şark vilayetlerimizde yaptı 
tetkikleri müteakip sehrimize gel 
miş ve hurda da bazı tetkiklerde bu 
lunduktan sonra raporunu tama 
yarak tktısat \'ekfı.letine vermiştir 

Denizbankın 5l00 tonluk ve am
barlarında soğuk hava tertibatırıı 
havi vapurları yazın tstanbula taze 
et naklini temin edecektir. Yapılan 
hesaplar Tra bzon<lnn buraya nakle 
dilecek olan etlerin, canlı hayvan -
!ardan dalın ucuza mal olacağını 

göstermektedir. 
~' 

Eyüblü Halit m"lhkemede 
Meı;hur Eyüplü Halit, geçenlerd~ · 

Lalelide ~fcliha adında bir kadının ı 
elinden çantasını kapmış ve adliye· 
ye verilmişti. 

Eyüplü Halidin muhakemesin' 
dün üçüncü asliye ceza mahkeme -
sinde devam edilmiştir. 

Eyüplü Halit ge~en celsede şöy
le bir iddiada bulunmuştu: 

- Ben Melihayı esıuden tanırım 
Evine de girer, çıkrım. Tanıdığım 
kadınların ise çantalannı alman-;. 
Melihanın evine girip çıktığımı is -
bat te edebilirim. Evinde bulunan 
eşyaların \•aziyet ,.e cinslerini bi -
rcr bire!' söyliyeyim. Gidip bakı -
ruz. Aynen benim tarif ettiğim şe . 
kilde bulacaksınız. 

Mahkeme heyeti bunun üzerine 
Melibanın l. :ndc keşif yapılması -
na karar vererek bir naip tayin et
mi,ştir. 

Dünkü celsede Nabjn Laleliye git 
tiği, fakat Meliha başka bir eve 
taşındığı iı;in, verilen adreı;te bulu 
namadığı anlaşilmıştır. 

Dünkü celsede Melihanın yeni ad 
resi alınmış ve naibin tekrar kadı
nın evine giderek mevcut mobilye -
nin Eyüplü Halidin tariflerine u -
yup oymadığını tetkik etmesine ka
rar verilmi~tir 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Diyarbakır nümunf hastahanesinin isterlizasyon cihazı açık ekBiltme 
ye konulmll:jtur 

1 - Eksiltme 21 - 12 - 938 çarşamba gunu .aat 15 de Cağ loglunda sih
hat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasuv'a kurultı ou isyonda yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 3376 liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 253 lira 20 kuruŞiur. 
4 - İstekliJer şartname ve listeyi her giôn komls,onıfa alabilirler. 

5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası ·;.-s!kasiyle 2490 sayıb 
kanwıda yazılı belgler ve bu işe ye ter muvakkat garanti makbuz vev• 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(8800) 
• 

1939 Yılbaşı 
1-Iava kl;lrumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500.000 Liradır 
Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

(400,000 ve 100.000) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2,5), (5) ve ( 10) liralı'.tır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

fstan bul Defterdarlığından 
İstanbul vilayet konağı binasın da yapılacak (7943) lira elli iki kuruş 

keşif bedelli tamirat işi açık eksiltme ye konmuştur. 

Eksiltme 19 - 12 - 938 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Eksilt
meye girmek istiyenlerin bu işe ben zer en az (5000) liralık iş yaptıkları

na dair İstanbul viliıyetinden er.sili me tarihinden sekiz gün evvel ala

cakları ehliyet ve 938 yılına ait ticaret odası vesikalarını ve (596) lira
lık muvakkat teminat makbuzlarını ibraz etmeleri lazımdır. 

Taliplerin keşif, mukavele, proje, eksiltme ve hususi şartnamelerini 

görmek üzere 1 8- 12 - 938 tarihine kadar her gün milli Emlak Müdür-
Milli ekonomi havatında Jrr<'c!i -

l'lin ph~mmivetini hPninıiz h;liva -
ruz. Cümhurivet, aldılh k•nııni ted
hirlelre, ve doğrudan dn/!rııva kı,r
dııPu VPvah11t himave evJedii'Ji mil
i! krC'dl nıiit>SSP<PlPrile bu hüviik 
lhtiv•cı Etenis mikvasta temi netme-

•- H3v?rlı bir krPdi isine bugün 
tPkrar yardım ı>dec<'k bir müessese 
kurmus rıhıv~rıl7. 'l'ürk ticaret ve 
san'at i•leri!e uitra"n savıları pPk 
çok vatanrlasların kiicük krerli ih
tivaçlarını kofav ve ııcuz bir sekildP 
temin etmek rribi hem iktısadi. hem 
insani bir v~?.ife if:ıc;ını üzerine alan 
)reni müesses~. zahiri tcvazua rağ'
men hakikat•~ çok büvük ve kıv
IY'ctli bir hizmet deruhte etmekte -
dir. Vttandaslara hizmet volunda 
bu mÜe5"eseve hop'nıiz m~ıvaffa -
kı•·etlr temenni etmekteyiz. 

tır. Refail kaldınldıgı Cerrahpaş1 'f.============;: 
RADYO 

lüğüne müracaat etmeleri ilan olu-nur. • (M.) (8825) 

i!e calısmıstır. . 

MemlekPtimiz;n ist;hsal. mı;ı,, -
dele ve tevzi ııibi mvhtelif iktıqdi 
lahalarında i< giiren v•tancla•far, 
lrrerıı ihtivaclarını eskive n••aran 
daha ucuz ve daha kt'.''a'' sarthr rla
lıil!nr!e temi netmektedirler. v.ı -
?ıı>. lıunlar arosınrla küC'ük •an'at 
Ve ticaret islPrile ııitra•arı ve klicük 
horJive muhtaç olan bir kı••m va
tanrlaslarımız bu kolavlıklardan 
d;~Prlpri kadar istifade edPmivor _ 
~lredinde kendini hi <ettiren bu 

'h•ncı tat!'Tl;n kin bazı kr~di mü -
~sseselerl kurulmııstur. Fakat buntr menahi azlılh ve mürakabe ki
""01sizlilf! ııibi ••benlerle tam mu

"affak olmus delfillerdir. 
.. Acık kalan bu ihtivacın ka"ılıl(ı-• ,ı Ve . . 
l>et rıne ıretirmpk lızerP Ciimhuri-
de .kte'1bl raramıs ve 19.13 seııesin
lı ahul ediJpn bir kanunla Halk 
?ı •nk-.ı ve Halk S~ndıkları te•kili-
e karar v ·1 · t' 

0 .. erı mıs ır. Bu kanuna 
onre 1 k 1 lıı • mem e et n bu nevi iş saha • 
lı •ında tesis olunacsk ve buna ana 

lı~nkası vazif Psinl görmek üzere 

1 1ialk Bankası kurulacaktır. 
tııı~~<'>k faler arasında bu kanunun 
lııı ıkı bu yıla kadar kabl! olama. 

ştır A k b -.. . nca • u senenin beşinci 
' 10da H lk ~sı a Banka,,,nın Ankarada 
.~·ı ınümkün olab!Ydl 
'l lk . 

lııı,1 a Sandıklarını kurmak ve on-
Yakından takip ve mürakabe " . 

Şakl rKesc·bir, dünkü tetkikleri 
hakkın:la da sunları sövlemi<tir: 

• - Bu sab2h Ankarnda nn,,ıe -
rek Dcnizbank Deniz Ticaret 'fü -
dürlüüii ile Vekalete bai!'ı daireler
de tetkikat yaptım. Bu ak<am Anka
raya dônüvorum.,. 

Bankada i'k hesabı, 10 füa VC'r -
mek suretile İktısad Vekili açmış

tır 

1:. vr .. k tasniti 
\..wnhuriyet Müddeiumumiliğin 

den: 

!l,j<S senesinin -- -··-· dolaymıı. 
icra ve irıas dairelerindeki dosya 
!arın tasnifiyle mahzene gönderil -

mesi icap eden kısımlarının ayni • 
ma.sı ve digerlerinde usulen devd 
için -"· 29, 30, 31 Birincikanun ça:
şamba, perşembe, cuma, cumartesi 
günleri, 2 ve 3 ikincikAnun 939 pa-

zartesi ve salı günleri memurlar 
mezkür muamelata iştigal edecek
lerinden ihtiyati tedbir ve haciz ila 
müddete tabi acele işler müstesna 
olmak üzere iş sahiplerinin müra · 
caatlarmın kabul edilemiyeeeğini.ı 

pzetenizle ilanını dilerim. 

hastahanesinde ölmüştür. Tabibia · 
dil Enver Karan cesedi muayene ,._ 
derek defnıne izin vermiştir. 

Hadiseden sonra kamyonu ile be
ralJer kaçan şoför yakalanamaml§· 
tır; aranmaktadır. 

f'emı le yaral3dı 
Feriköyünde Aralık sokakta otu· 

ran Kiimıl bir alacak yüzünden kom 
şusu Mehmetli demirle başından ya 
ralamış ve kaçarken yakalanmıştır. 

Eroin bdu-ıdu 
Fenerde oturan Karlo adında bi

rinin üzerinde eroin bulunmuş ve 
)'akalanarak ihtisas mahkemesine 
verilmiştir. 

Parmakhrmı m'\1 ineye 
• • kaptırdı 

Fatihte oturan Hadi dün Beykoz 
kundura fabrikasında çalışırken sağ 
elinin iki parmağını makineye kap
tırmıştır. Yaralı Beyoğlu hastane
sine kaldırılmıştır . 

Okmevdanı cinayeti 
Okıneydanında bulunan ceset et

rafındaki zabıta ve adliye tahkikatı 
ehemmiyetle devam etmektedir. 

Haber aldığımıza göre, hadiseyi 
örten esrar perdesinin açılması yo
lunda mühim bir ipucu ele geçiril
miştir. Zabıta ve adliye bu iz üze
rinde yürümektedir. Meselenin bu· 
gün veya yarına kadar tenevvür e
debileceği tahmin edilmektedir. 

öğrendiğimize göre, zabıta bu 
mesele ile alakadar olarak Topha
nede Gafur adında bir adamı neza
ret altına almıştır. Tahkikat lnki -
..ı etmektedir -

Cumartesi 17 /12/938 
~, " 

13.30 Müzik (Keman ve çello 
soloları- Pi), 13,50 Saat ayarı ve ha
berler- Borsa haberleri., 14., Mü
zik (birkaç şarkı) 14.40, 15,30 Mü
zik (dans saatı), 17.30 Müzik (Türlt 
müziği saz eserleri muhtelif şarkı
lar), 18.30 Konuşma (Dış politika 
hadiseleri), 18.45 (ince saz faslı) 

1~.15 Sa~t ayarı ve habe•ler.19.25 
Müzik (şrn resitali- Nurullah Şev
ket) 

1- Siman Bakanegra operasın
d3n Fiesko romansı- (verdi) · 

2- Don Paskale oııerasından
Malatesta romlnsı (Domizetti) 

~- İfijenia in Aulis operasın
dan- Agememnonun ariası- (Gluck) 

4- Faust operasında -Mef' sto 
klise sahnesinden -(Gunod 

5- Salvator Roza operasında
Duka Aliasl- (Gornes) 
19.50 Memi,şle Satılmış radyoda 
(İ. Delideniz, M. Berküren) 20. ' ' 
Mü7ik (Folklor: Kudsi Tezel, ve 
H 11i! Bedii Yönetgencinin iştirfiltile 
, 21.00 Slat avarı ve Arapça söylev 

21.10 Müzik (küçük orkestra) 
1- Dihter und Brauer (Suppe) 
2- Erste İtalieniş süit- (Becce) 
3- Di Hidropaten- (jos, Gung.1 
4- Traumland- (Rust) 
5- Di Lc>vh<'slhot<aft- (Siet) 

22.' ı Konu•ma (haftalık posta kutu-. 
su) 22.15 Müzik (operet seleksivon- · 
!arı) 22.45 Müzik (cazband) 23.45.241 
Son haberler ve yarınki program. 
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Şehzadebaııı TURAN . tiyat1'osunı!a 

17 - 12 - 938 

Cumartesi akşamı 
' -~ 

·~ Yalova şarkıs. 
I 

Operet 3 perde. 

• 
_ .repebaşı DRAM kısmı 

17 - 12 - 938 

Cumartesi günü akşamı saat 

20.30 da: 

Vindsorun Şen kadınları 

İstiklal caddesinde: 

KOMEDİ kısmi 

17 - 12 - 938 

Cumartesi günü gündüz saat 14 de 

Çocuk Tiyatrosu 
' • 

17 - 12 - 938 

Ô."11artesi günü akşamı. 

Saat 20.20 de. 

Dama çıkmış bir güzel 

•••.. Dr. Hafız CemaJ .... . ~ 

• Lokman hekim • 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, perşemb~ 
ve cumartesi sabahlan 9 - 12 

fukaraya T. 22398 
........................................ 

Zührevi ve cilt butalıkları 

Dr. Hayri Om er 
Ôfleden ıonra Beyoj'lu Afaeam' 

ı karşısında No. 33 Telefon 41358 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

zllhrevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazard~n maada her giin 3 
den aonra haatalannı kabul 

eder. 

Adres: Babıll! Cağaloğlu yo

D r 1 Besim Ru sen--. ......... Jc=uşu""""""'kB=şeb=aş=ı 4,,_3..,. .,-Nu_ma--.ra,,_. 

Corr•hp.,• H••tm,; Dohl-ı 
liye Mütehassısı Çarşıkapı 

Tramvay Durak Ahun Ap. 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğ1-

Netriyat müdürü: Macit ÇETiN 
Buıldıiı J'erı Matbaai Eb~ 



1 

Ağız bütün Mikroplar.a 1 

1Daima açık ·bir kapıdır 
UNUTMAYINIZ Ki 

Bakımffu:ııktım çürü) en di~lerin 

difteri, bademcik, kızamık, eııfloen
za, ve hattA zatdrreeye yol açtık-

1an, iltihap yapan diş etlerile kök· 
J"rlndeıı mide humması, apandisit, 
ı;evra-teni, sıtma n~ romatizma yap 
t·ğı fen·ıcı: ~nb;.ılmı~tır. Temiz ağı~ 
'· e 8ağfam di.~lcr umumi \"ilcut sağ
lığının en birinci t;arlı olrnuştur. Bi· 
ııaenaleylı di~lerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla . li\akal 3 defa • 
(R&dyolin) di~ ınacunile fırçalıya
ralt sıhhatinizi garanti edebilirsiniz 
ve etmelisiniz. Bu suretle mikrop
ları imha ederrk rli~~"'ÜlİZİl<orurv,Q,11 
olur•unuz. 

')fŞ MACUNU 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur 

Belediyesi İlanları 1 İstanbul 
!~m:111-------------Nafıa müdürlüğüne almaca!< ol an \•e 3300 lira bedel tahmın edilen 

hır tane kamyon açık eksiltmeye ko nulmu~tuı·. Şartnamesi Levazım mü
dürlüğünde görülebilir. istekliler 24 90 'ayılı kanunda vazılı ,·esika ve 
247 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mekt~biy le beraber 
29 • 12 • 9~8 perşembe günü saat 14 buçukta daimi encümende bulunma 
lıdırlar. (9092) · 

Halk Maskeleri satışı 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 1 

TINIJABAlt 17 KANUNOEVVU 1933 

,TÜRK Jl·CARET BANKASI A.Ş. 
.MERKEZi : ANKARA 

Her Banka muamelatı • 
nevı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUA 7· 

ŞUBELER: 

ANKARA ·: 
Telefoa : 2Si6 . ... 

"'..,....... 
~ .... ., .... 
•art .. 
Bolu 

Buna 
:Jemlıtı 
•mit 
Safraaltolv 
Telclrılat 

lST.ANBUL: 
Telefon • 24477 :a -

Tijrkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
ADRESi TJ1LGRAF 

TÜRK BANK Şubeler : TİCARET 

IOGININI 
KAN ve DERMAN i 

Biogenine: 
Terkibinde bulunan lı.inin, çelik, araenik 
\'• acı nebat hul'1Hlarile tababetin fev· 

kalide ehemmiyet verdiği ve pyanı hayret muvaffokiyetler temin 
ettiti bir devadır. 

Biogenine: Uzun ve kıu ateşli ve a teıaiz :süren hasla· 
Iıklardan •onra ırörülen zafiyet, halsizlik. 

kan11ılık, hallerini mucize gibi pek kıta bir zamal'da izale eder, Kan 
dakl kırmızı yuvarlacılcları tazeler ve çotaltır. lıtıhayı açar, der· 
manıızlığı giderir, vücude daima reçelik, dinçlik verir, cildin ıoluk 
rengini canlandırarak pembeleıtirlr. 

Biogenine: Sinirlerin lcıycaetli ve ıadık bir arkada4ı· 
dır. Sinirlere kuvvet verlr. Haetayı ve 

Nafıa Vekaletinden : 
Ek,fllme'ie lwnulan h: 

• 1 ...... 

ı - Adanada Seyhan nehri üzerinde yapılıı.cak reı;ülalör ln~a· 
atı, ke~if bedeli (2 ~()O 000) liradır. 

2 • Eksiltme 4 lkincikanun 939 tarihine rastlayan çıırŞ"aınba 
günü gnat (15) de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksilt· 
me Komi~yonu odasında kapalı zarf usıllile yapıloacaktır. 

3 - İstekliler, ek,•.iltme şaıtnamesi, mukavele projeırl, bayındır· 
lık i~leri genci ~artnnme8i, feonl şartname ve proJeleri (50) lirll 
mukabiiiııde Sular Umum MUdürlüğUnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (85 750) Eralık ıntı· 

vakkat teminat vcrme~i ve eksiltmenin yapılaca~ı güııdeıı en az sc· 
kiz gün e\•vel ellerin-de bulunan bütün vesikalarla birlikte biı· dilek· 
çe ile Nafıa Vekaletine mfüacaat ederek bu i{ıe mahsus olmak uzc· 
re \'eRika almaları ve bu ve•ikayı ibra~ etmeleri ~arttır. Bu müddet 
lçinde nsika talebinde buluıımıyaıılar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar Sular Umum M!idUrltlğUne maklıuz nıu· 
kabilinde vermeler! llzımdu-. 

Po•tada olan gecikmelır kabul edilm~z ( ;\368) (7671) 

C muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamand emiyctimiz tarafından sayın h'llkımızı zehirli gazlcrdcn ı ı 
,!_,, .... , ............................ l!!l~c;cı"""'~&--11\ 

1 r arağa isyan eden saçlar 
llcseriya bulundukları yeri tHketınek arzqııunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

korumalc içia yaptırılan Halk Maskeleri 1/121938 tarihinden ıifalandırır. Hiç bir ılnir ilacı Nevrutenl ve isteriye mllptelA o an ara 
itibaren satışa arzedilmiştir. (BIOGENINE) kadar istifade temin edenıez. 

K f B • Gençlerde ırörlllen ve çok defa nevraa· a i maliı natı havi prospektüslerile bi·likte ayrı ayrı ku- iogenıne: teniden ınütevellid olan lktidanızlık ve 
tu!ar ıçinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin S } • J 
Ankarada Umumi Merkezimiz~, lstanbulda Yenipostane civa- bet ırev~eklitinde pek mübim rol oynar. aç arınlZI itaate a IŞttrınız 
rında Kızılay hanında Depomuz Direktörlüğine müracaatleri B • . Sıtmaya karı• fevkalide koruyucu tesiri Bunun En iyi Çaresi 
rica olunur. ıogenıne: olduğu gibi aıtma nekahatlerlnde de pek 

Y~karıda .~azılı satış yerlerinden prakende veya toptan, · v B R ı• YAN 11• N ı· 
ya bızzat aıuracaat edecek satın almak fotiyenlere veya müeuirdir. PERTE 
memleketimizin herhangi bir yerinden parasını göndermek B • • Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçük-
suretile sip<riş yapacak! ra ambalaj ve posta mas.uifi Ce- lOgenıne: !er kolaylıkla alabilirler. Sıhlıat Vekıile-

~ııı11111iy111e111t111im•i•zaenami•d••"l•m 1k '.üıı•ıe~r•e-b•e~h~er~m-'!.s~k~e~a~I~ tı~Ji~ra~y'!a~llll!·'~er•i~li~r ·~~~t~in~l~n~m~ü~ıa~a•d•e~si~n~i ~h~a~iz~d~ir~. ~H~e~r~ec~z~a~n~e~de:b:u:lu:n:u~r~. ~~~~~~~ ! \ıı kullanmaktır. / 

Gümrük--M~hafaza Genel Komutanl;ğı İst~~bul Satına-ima Korni~yonundan l" ----- . -. . 
Tasınlanan 

f:tyanr.,cinai: ~iktarı: L~;:r~r. ~:;.ıe·~~at: Nev'i: T~-~;::~m-e-nin günü Saati: ı T • iŞ BANKASl'nın 
lJeıc tıu, nu fincan 6~00 tane 2145 00 161 00 açık eksiltme 27, 12, 938Salı 11 
KUtilklü palaska 650 " 3250 00 244 00 " " " " 14 

Altlıüst!Udemirkarrolu 70 "1400 00 105 00 " " " " 15 939 KU BARA ı•KRAMı•vE PLANI Arka çanta"ı 385 " 1732 50 130 00 " 28, 12, 938 Çar.,Rm1*' 10 
Galvanizli demir tel 22500 kilo 3600 00 270 00 " ·" " " 11 
Sünglilük 1000 tane 300 00 023 00 pazarlık " " " 14 
...\yaklcabı tamir malzeme,; 7 kalem 756 30 057 00 " " " " 15 

-~ - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen glin ve •aatı~riııde nevilerine göre eksiltmeleri yapılacaktır. 3 2 ,000 Lı•RA Mu• KAA FAT .ıı- Evsa!ları komisyondadır. Görülebilir. · • 

• 8 - İsteklilerln giln ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve kanuııl "'vesikalariyle birlikte Galata 
..ski İdha!At Gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (9059) . 

-~--.-ıı-~~-, 

K ur alar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

.• 
, t , • ,... , • - , , - .. 

~~~ .. i i 

.
........ ·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.· ı· KRA.Ml.YELER • ···········································-················· .. . ........................................................... ~. 

.. • -- ' :i 
H " • •• 1 Adet 2000 liralık .:;;: 2.ooo Lira :: 
:: 5 •• .. 1 5 •• 
:: " 000 " - .ooo " :: a 8 r ı :: :ı; ,, Soo 1, = 4.ooo ., s 
:: 16 25 4 == - o o o •• :: tt ~ ,, = . o '' ı: •• •• ij 60 '' ~ loo ,, = 6.ooo· , ii 
!: 95 11 5o ,, = 4.750 5; 
•• •• 
:: 250 •• 25 ,. = 6.250 ., :: •• •• :: - ı: g . 435 . . 32.ooo . . • . j! 
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T. İş Bankasına p_ara yatı~makla, yalniz para biriktirmiş olmaz, ' 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. Odeon.No. 5 Odeon -No. 1 Odeon-No. O 
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