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Son H8vadisier 

29 I KINCİTE ŞRIN 1938 SAL l 

AT ATÜRK'ün 
8 .. VASİYETNAMESİ 
luıuy~~d ve ebedi ·Şefe nisbetleri şe'refi m~h- ,,---.._ 
~isseıa . ı~ça, Atatürkün iş Bankasındakı .. 
-akber1ının nemasından her ay Bayan 
Ba u eye 1000, Bayan Afete 800, 

Yan Sabiha Gökçene 600, ülküye 
Is 200 lira verilecek 

ltlet lnönü'nün 
~as· Çocukları 
~ 1Yetn~nıe hükmüne göre, yük
~a tahsıllerini ikmal için muhtaç 
~ı yardımı _D2~~~~~!~~ 
,_ ellıleketimize gelen 

l:>anyol 
~'-nııraıı Sabiha Gökçen • • Bayan Makbule 

-~~-_..;.._ _ _ ___ _ Bayan Afet 

F ransada yarın Mirasa konmak için 

Bir kız 

U.AN 1ŞLER1: Tel. 2033~ 

VAILö 
Tekaütlüğünü 

isteyeceği 
doğru değil! 

Muhiddin Üstündağ böyle bir 
karar1 olmadığını söyleyor 

Bu saba hki Cumhuriyet gazete
sinde; Vali ve Belediye Reisi Mu• 
hiddln Üstündağ'ın önümüzdeki 
kanunuevvelin 21 inde bilfill 30 
senelik hizmetini doldurmuş olaca
ğından, istirahat etmek arzusilc 
tekaUtlüğünü istiycceği hakkında 
bir havadis çıkmıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre, bu 
haber tamamen yanlıştır. 

Muhiddin Üstündağ'ın 30 sene• 
lik hizmetini doldurması için da .. 
ha iki buçuk Uç senelik müddeti 
bulunduğu gibi, k endisi de teka.ı 
Ut!Uğünü taleb etmek teşebbüsün• 
de bulunmamıştır. 
v~u ve belediye re.lal ile bu 

sabah görüştük. Bize aynen ı;un- ,,. 
lan söyledi: 

" - Ne yazılan t a rihte mllddeU lllıılıiıJıJin C tün<lağ 
hizmetimin 30 seneye baliğ ola-
eağtnıı. dair haber doğrudur, nede böyle verilmiş bir kararım 
vardır.,, 

lstanbulda 
doğum dispan
serleri açılacak 
Mayısa kadar 8 - 9 dispanser 

açllmasına karar verildi 
F ransada yarın 

- Yazısı 2 incide - . 
-------c~ - - -

ILoyd <Corc soruyor: 

~~le,. anlatıyor? 'h d~ ~av~da, denizde zafer 
~ :11Yebndır ; çünkü lspanyol 
rr, c ı ıeu cumhuriyetçidir 

Büyük 
Hadiseler çıkması 

muhtemeldir 
annesini Hitler, Çemberlayn, 

-v. A~·huriyetinin 3 krovazörU, 14 muh
ıraı denizaltı gemileri mevcudunu 
söylemek istemiyor 

Gırev 
hazırlıkları 

ııerDedl 

Reno otomobil 
fabrikaları 

~1• t,~~ _ 28000 işçiye 
b,, lll'fy~Unin kru,·u örlerindcn Migel de Scn·antcs yol verdı" 
Q'~~ '• - Mülakat 2 inci say:farnn:dadır -

~Millet Meclisinde Bi;"' s k;dı-n 
~~sınııza iştirak Lord 

ı~ en devletlere 
~~;k~ür ka_rarJı~tı Halifaks'a 
11 -acın dunkü celsesınde Belçıka vurgun! 

ar hleclislerinde söylenilen lngiliz Hariciye Nazırı, 
sık sık meçhul bir ka-

nutuklar okundu dından telgraf alıyor 
- l"ausı 3 UncUde - Ya: m 6 ıııcrdu 

Vetim maaşlarında -
ltıtıhim bir dert var! 

Yazısı 7 lnc.-1 ıııayfamtzda -

zehirledi Daladye Münih'te 
E;!~::ıi,;e t:!:: yumruklaştılar mı? 

kocasını da öldürdü 

J\:ıtil kr.ıl ın Dükümo 

· Yazısı 6 ıncıda -

Münib anla~ma.oıından sonraki re- ·., ..._..,.. 
t ,. ""!;;"'"' - ~ 

henncmi silahlanma yarışı ihtiyar ' 
dbılom:ıtı ürkütüyor. 
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lspanga dahili 
harbi 

1spanyada'ki dahili harbin en mühim 
sa!halanndan bir çoğu deniz üzerin· 
de cereyan etmişti. 1htfüilin bailac'ıgı 

anda Cumhuriyet!ii İspanyaya aaclık 

kaldığuu duyduğumuz İspanyol do
nanması, birliğini uzu.'1 zam:ın koru. 
yamamış, kfih bir kruvazorun, l.ah bir 
destroyerin isyan bay:-:-ğını a!j:p :Fran
koya iltihak "ettiğini gonnUştül:. 

Bununlıı beraber donanmanın en bil· 
yü'k gemileri gene cumhuriyet cephe
sinde kalmıştı. Bunu, herkes deniz üze
rindo hfıkimiyctin cumhuriyetçilere 
kaldığı suretinde tefsir etmişti. 

Fakat çok geçmeden, hadiseler cöy
le bir tefsirde bulunanları tekzip edi· 
vermişti. Asi iilo bUyUk bir faaliyet 
göstermeğe başlamış, İ..tJa:ıyanın il:i 
diretnotundan biri, yani Dan Ccnns 
evvela torpillenmiş, s~nra bir hava hU
cumiyle tahrip edilivermişti. Bu:ıu 

cumhuriyetçilerin emrindeki iki eski 
kruvazörün imhası takip etmişti. Filva. 
ki cumhuriyetçiler de boş durmamışlar
dı. Onlar da haaım1anrun idaresindeki 
harp gemilerinden bir kaçır.ı yok et
mek imkanlarını bulmuglardı. Fakat, 
deniz UstUnde nihai zafer, r.'ri.l.t ko tara. 
f.nda 'kalmış, asi harp gemileri evvela 
meşru hükfım~tin ticaret gemilerini bi
rer biler avlamı§lar, scnra da korsanlığa 
başalyıp yabancı ticaret gemilerine gaı
l>i Akdeniı kıyılurını haram etmiJlcrdi. 
Ankarada Cumhuriyetçi İspanyol sefiri· 
nin çayınrla milli matemimize iştirak 

için gelmiş olan murahhaslar arasında 

Barsclon deniz üssü kumandanı Vis 
amiral Fuentesle karş laşınca, üç yıl 

evvel Akdcnizin dördüncü derecede e. 
hcmmiyetli deniz kuvveti sayılan İspan
yol filolarının macerasını bu salahiyet· 
li ağrıdan dinleme'k hevesine tutuldum. 

Son derece lnce bir zevkle cöşcnmiş 
olıı.n şu salonun her tarafından fışb.--ıran 

bı>l ışıkla sırma saçaklı epoletleri pırıl 

pırıl yanıyordu. GoğsU bir kaç devletin 
en şerefli nişanlan ile kaplıydı. Camla
rı bilyük bir titb:likle temizlenmiş göz
lükleri arrfı..,<fan, velfecri okı.ynn ma· 
ıi gözlerinin yan mL1stchzi, yan ma· 
um bir bakışı vardı. Elli beşini doldur-
muı muydu bilmem •• Fakat her halde, 
bir hayli macera geçirmiş bır deniz 
kurduydu bu .. 

Ona ilk sualim §U oldu: 
- Amiralrm, dahili harp başladığı 

zaman rütbeniz neydi?. 
GUlUmıedi: 

- ihtilaller ..... dedi - Bazan ser
güzeşt merakhlan için çok karlı m:tice
ler verirler. Fakat ispanyayı da askeri 
rUtbelerin bol bol dağıtıldığı bir yer 
tanıyorsanız hata edersiniz •• ı panyol
lar askeri hiyerar§:'re daima çok elik. 
katli olmuşlardır. Yuksek kahramanla
rımıza biı;im de hakettıkl-ri §Crefi ver
mekten çekinmediğimiz muhakkaktır. 
Fakat bir kaç müstesna nah iyetin dı· 
ında ve bilhas a deniz harp kndromuı:

da rutbeler asla mirasycd.lığe uğrama. 
mışlardır. Ben, isyan başladığı zaman 
albaydım. Fakat bir hayli kldemim var
dı. Binaenaleyh hükCımetimi.n karariyle 
viı arnirallığa ylıkseltilişim tamamiyle 
normal tartlar İ!iİnde olmuştı.r. 

- ihtilAJden evvelki İspanyol donan· 
nnsının yüksek erkanı şimdi hangi ta· 
ra!ta bulunuyorlar? • 

- Bir kısmı Cumhuriyet cephesinde •. 
Fakat çoğu karşı tarafta .. 

OUlen yüzünde, birdenbire bir elem 
<lalgalanır gibi oldu. Elindeki çay knde
hini masaya bırakarak gözlüğünü dü. 
zelttl ve 1cindar bir sesle : 

- Donanman n bir çok yüksek ku
Cil"" Devamı 4 ünrüdc 
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- " ua liınlerin birik- tt 
!!imiş mes~cen bedelleri~~ 

1 ı~ !\'~ 8 3 r l e b i r t S ti d H n 
ayısa kadar 8 - 9 dispanser açı ınasına il ıstanbuı ~'~~.: '~!.kuı sı: .. ,-i! 

karar Verildi !i menıerinin birikmiş mesken bedc1. H 
btanbi.11 viUl.yeti bütçesine koyduğu lj lerinin düyuna kaldığım ve yeni· ı; Sıhhat işleri bakanlığının, halkın sıb. 

batini 'k.~rumak için aldığı yeni tedbir
lerin en başında köy disp.ınserleriyle 

doğum dispanserleri gelmektedir. 
Bugün diğer dispanserler gibi bü· 

yük ve mübrem bir ihtiyaç haline gelen 
doğum dispanserlerinin de kurulması

na karar verılmiş, vilayet sıhhat işleri 

direktbr!Ulr.lerine verilen bir emirle, 1 
bütçelere bu husus için tahsisat kon. 
ma• bildırilmiştir. 

la a yo!cu salonu 
llPlt cck ay sonları o

d oçılacak 
Gafotada yapılmakta olan yolcu sa

lonu inşaatı tamamlanmış gibidir.. Sa
lonun önUmtız.deki ay 60nlar.na doğru 
n~lı§ resmi yapılması muhtemeldir. 

Salon açıldıktan sonra gümrük mu· 
hafaza teı;kılStı ile Liman İşletmesinin 
bazı bürolan ve polis beşinci şube mü
dürlügü salona nakledilecektir. 

Salonun boş kalan diğer kıSimlan 

gümrilk komisyoncularına ve diğer iş 
sahiplerine k.ir;:ya verilecektir. 

Salonun açdmaoıı yaklaştığı i~in De
nizbank beledıyeye müracaat ederek, 
sal~nun arknsına tesadüf eden kısım

daki binaların istimlaki ile buraya ya· 
pılacak büyilk otomobil parkının in§8Bl· 
na başlanılm!lsını istemiştir, 

Burada kurulacak meydan çok geniş 
olacak ve tasavvurlara göre meydnnın 

ortasına etrafı park olmak lizere ebedi 
efimiz Atatürkün büyük bir heykeli 

dikilecektir. 

-0-

lstanbul Adliye 
snrayı inşaatı 

Alakadarlardan sızan haberlere göre, 
1stanbulda inşa edilecek olan adliye 
sarayının hapishane binasının yerinde 
inşası kat'i olarak kararlaşmıştır. Y:.l
nız mevsimin kış olması yilzünclen inşa· 
ata ancak ilkbahnrdcı başlanaca'ktır. Bu 
zamana k:ıdar boşaltılacak olan hapis
hane binasındaki mahpusların nakledi
lecekleri yerler kararlaştmlncak ve di· 
ğer bazı tedbirler tamamlanacaktır. 

--o--
Tramvay 

mura h halöl,arı 
Şirket 

J,?eldl 
Tramvay ve tUnel eirketlnln hUkCUnet 

tarafından Mtmnlmması için ynpılaeak 

mllzakerolcrde bulunmalı: Uzere eirketln 
1kl murahhası eehrlmlze gelmte ve dUn 
§lrkcto giderek garaj ve malzeme depo
larlyle diğer tesisatı tetkik etmiglerdlr. 
Murnhhııslarm ne gUnll Ankaraya gitme
leri icnb ettiği nnfia vekAletlnden 11orul· 
mu§ tur. 

~
• den ayda beş lira verilmek üzere ı: 

tahsisatla bütun kaztlarda birer dis· f bUtçeye 98 bin liıalık tahsisat ilfi.-.·e i~ 
panser açılmasını temin etmiştir. • 

1 edildiğini yarmıştık. öğr.ctmenler : 
Şimdilik şehrimiz doğum dispanser I! yeni mesken bedellerinin, ağustos, i~ 

lerinin sayısı 8 • 9 kadar olacaktır. İh. fi eylUJ ve ikltc!rin aylarına ait ilk ü; h 
ı: •• 

tiyaca göre iler~de arttırılmasına çalı- :ı aylık kismını al:ruglardır. i: .. ,. 
şılacal.tır. Dispanserler mayıs ayında'l :: Eski mesken bedelleri de düyun • ıj 

~i dan ileride yapılacak tasarrufla ö- : itibaren faaliyete geçecektir. K11rlro iş· ,. 1 
:~ denecektir. 'Yalnır vilayetle alakası. :. 

lerinin hazırlıklariyle mt'şgul olun 
i.=.. ru kesen ve bc;şka vilayet t-mrıne gc- zi 

maktadır . ı;i 
:: çen öğretmenlere verilmek Uzcre !: 

- is aynca bütçeye 1200 lira tahs.isa.t h 
Ş

. . .. Ei 
ır ~e 1 'ayrı e :i konmuştur. Kültür direkt<SrlüğU bu:: n 7200 liranın vilcıyet em·indcn ayıı· ii 

vapur a rl :; lan öğretmenlerin hangilerine veri-ı! 
İf leceğini bakanlıktan sormuştur. 1 

Bu k J ş t' he Ol nı 1yel1 i h Gelen cevaba göre bakanlık altı ! 
İl maddelik bir tercih sebeplcıi listesi IE 

urt-ılte t dil edllecae" ': tesbitetmiş,bundaölcnöğrctmcnlc· i 
Şirkotihayriyc Hask8ydekl tezglihlnrm· :; rin ailelerini ilk fladdeye almııtır. ; 

da inşa ettiği iki vapurdan sonra yont- li Fakat meslekteki hizmetini tamam- i 
den bazı kararlar vermfaUr. Buna. göre, ı:i lnyıp ta tekaüde sevkedilen öğret- ! 
elindeki c:ıklmle vapurlan bu kııı mev- U menler, alacakları olan mesken be- 1 
siminde kızağa çekerek ehemmiyetli 8 u- ıı· dellerinin verilmesinden uzr..k tutuL 1 
rette tadile tf1bl tut.acnktır. Bu arada muılardır • 1 
bUyUk kllçUk birçok vapurlarda yolcu yer h Uzuv y:ıllar hayatlarını mesleke 

lerl dcğleUrllecek, kamnrnlar daha gU - ii hasretmi§ ve binlerco talebe yetiı - , 
zcl bir hnle konncrık ve gUvertede otura- U tirmiş olan bu öğretmenler, kanunen ıl 
cak mahaller bUyUtUleeekt\r. Şirket nyrı- !i alacakları paradan muaf tutul.. n 
en 65, 66 Upb1de ik1 bUyilk vııpı r inşa et- jE mala:-ı kendilerinde teessür uyandır· ıi 
mcğl dU§Unmcktedir. Yalnrz bunlar için İİ mış ~e ba~anhğa müracaate karar ! 
makine temini lCıznngelmcktedir. Avnıpa· 1: vennışlcrdır. i 
da veyahut dahilde hm vapur makine- ii Öğretmenler 150 den fazla imzalı : 
el bulunursa alınacak ve burndr.ı yapıla- :! bir dilek!ie hazırlayarak dün killtUr 1

1
~ 

~ yenl teknelere konulacaktır. Şirket !$ b:ıkanlığına göndermiıılerdir. ! 
bu yolda çalı•mnlarda bulunmalctadrr. n ·--.... ..-.. --.... - ....... -, .. ---·· i ., ı:........... . .. & ..................................... . 
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r. Vltrmur şehri· 
mizden geçerek 
Amerlkaya ~itli 

Profesör Whittemore dün Mısırdan 

gelmiş ve ayni gün Amerikaya mute • 
veccihen yoluna devam etmiştir. Pro
fesör son ay içinde Kızıldenizdeki Sent 
Antoin Kıpb manastırında çalıgmı§tır. 

Bu manastırdaki resimlerin 1stanbulda 

Ayasdyadıt bulunan Bizans aan'atkar
larının eııerlerile yakından mlinasebcti 
vıırdır. Profesör Whittemorc bilhassa 
Ankaraya uğrayıp Atatürkün Etrıoğraf 
ya müzesindeki katafalkına Amerika 
Bizans Enstitüsü nanuna berayi tazim 
bir çelenk koymuştur • 

-o-

lktıs t fakültesinde 
açılış derRI 

:tktmat fe.kWtesi iktmat ordlnarylls pro
f eeBril Dobrcstberger 8-12·938 pel'l!em
be gUnQ saat 16 da llnlvers.lte hukuk fö. 
kUlteıd dershanesinde "Hususi ekonomi • 
nln hata menbalan,, mevzulu açılı§ dersi
n! verecektir. 

Fethi Okyar hakkmdaki ha
berler tekzip olunuyor 

Ankara, 28 (A.A.) - BJzı İstanbul 

gazetelerinde Londra Büyük El~si 

Fethi Okyar hakkında verilen haberle· 
rin doğru olmadığını bildirmeye Ana • • dolu Ajansı mezundur. 

Fforyada im r devam 
edecek 

Floryndn ba§lanmı§ olan imar işlcrinln 
durdutulacnğı hakkında çıkan bazı rlvn· 
yetlcrin doğru olmndığı nnlaşılmakta<Lr. 
Belediye ve diğer alfıkndarlar Florya.nm 
gUzelleşmesl ve he.kiki blr pllj halini al· 
ması için evvelce verilen kararı ve ha
zırlanan projeleri tatblkta devam ede -
ceklerdlr. Bunun için önUmUzdcld Ukba· 
hıırdıın itibaren in§aal faaliyetine hız ve
rilmesi için hazırlıklar yapılmaktadır. Kıg 
mevsiminde faaliyete devam edilecektir. 

Belediye pllij clvarmm ve hattA bUtUn 
mmtakanm ağaçla.ndnılması için yeniden 
fidanlar hazırlatmaktadır. Bunlar ilk di
kim mevsimlnde araziye dikilecektir. Ge

lecek sene Florya dnhn gcnl§leml§ bir 
baldo meydana çıkacaktır. 

K.nnscr haftası tün baılanuıtır. Bu münaıebctlc dün aaat on ~le Oniversite Konferans SalonunJa bir 
toplantı yapılmıf, toplanbyı Tıp Fıdrliltcıi dekanı Nureddin Ali çrnı§hr. 

, Müteakiben profesör Suphi Neı'et kürilerin haynbru, profesör Obercn Dorfer k..'\nserln tarihçesini 
yapımı, tedavi tekillerini anlabnııtır. 

* Ba~vekil Celfil Bayar KarabWc ve ZongaldJı:k havafüıhıdekl ~atinden dlln Ankaray;a dönmllştUr , 
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·na 
Randevucu AU 

tahkik~tı ti ,1 
dı tıc,are 

Kaçııkcrlık ve ka 11 
3fll) ı\tfıl' ~ 

maznun meşhur (mad ·tedif· 
daki tahkikat ilcrleJ1'lek tlJllilili ~ 
pek yakında mOddei~3rı!J~ 
mahkemeye verile~ ·ıdi.lcç! tJ1J 

Tahkikat derinleŞtırı ge11ıf 
melıinetlerınin ne kadar \ıııP~ 
ya yayılmıs olduğu anı;tarı ci)llr' 
Foyası meydana ç~ pa~SJlll 

ni)'elinin esasen butün q\'l~ 
olduğu Yunanistana .~ J3t) 
anlaşılan Madam Ati ok ~~ 
ve Yunan! tanı~ birÇ ola~ p· 
rini de adeta bır şube 
aııhı§ılmıştır. . kadııılart~., 

Birçok zavallı aıle etftO') 
çıkardı~ gibi, barlardB~11de"."~ 
yan bu kadının, dı~er 0 ~-, 
mQda,;r.ü güZ"l kızl.at'I· ~>" 
lerile U)~«mp kendisıııe 
meydana çıkmıştır· bU ıcııdlfl1° 
Yapılan tahkikatta. aftl!at'rı 

sine dümıüş zavallı ı.a r bir 
k r\cU!l" nun ::!00 re yakın ° al'tadıt· 

m:ıkta olduğu anl2şıltı1 dJfl st3..Nt 
Bu iki yüz kOsur k~ılld ~ 

mz haklnnnda kati d e sa~ 
63 kadının işin m~rı ed 
landmlmı~ old~ _ ~ ; 

--o- ,ıe 

Sanayı~e :~~ı8!J 
sers.rıst . 1~ 

Yerli mallar sergis~~ 
önümüzdeki )'Ildan ıtı ~.P' 
olan ''Sanayide ilerl~~
ıtrlıklanna ş1mdıden -""~ 
nız daimi smı ın 1 ' . b' asıı1.1·· ~ 

• ınıası a 
başlanılmamış o .~şur. ft 
kül vaziyrtte bırak ~ 
olması bina in,aauna ;rıı g~; 
evvel başlanılaınn·a:ıc ıı~tıl 
Bu takc:ırde ilk ola rı ,,oo'tP',. 
teki büyük pa,;yon~!;J}a~ ~ 
tamamlanmasına çal' ıeeel< 

··de ge 
ilerıeme sergısı ·11ııı rf_ 
bü• ilk pa'< ironla sergı_ırut 

J ınuVV"· d 
razt;e kurulacak i yeri le' d' 
~a açılacakttr. Serg 1'~ 
rarlaşmıştn. aura: r 
çok geniş bir sah3 1

, • 

· eti '' Piyasa~ • B" 
Meyve fı'/ , 

·· k seJ<··, 
yu t•"' Fak ol ·por biJ 8 

Hnodarırıda ur _,,, 
tJOI ,rr 

ırıı. p:ıe)~ ııJ1I 
Bu sene bir ıus •ilİ11 e1' tı 

duğundnn fiatlaJ1 > eıı -' 
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Büqük Millet ıWeclisinde 
............................................................... 

Matemimize iştirak 
eden devletlere 

teşekkür edilmesi 
karar aş ırıldı. 

Meclisin dünkü celsesinde Belçika ve Macar 
meclislerinde söylenilen nutuklar okundu 
Ankara; 29 - Rü)iik 1-lıllct :\!t•l·lisi dun, 

Refet Cantczin reislıginde lep anmıştır. 

Reis celseyi açarken çok muhterem Ye 
çok bü)fık olumüz Atatürk hakkıııda Bel
çika nıebusan meclisinde reis Canıillc 

lluy-;mans t:ırafıııd.ın söylenen Ye metnini 
aşağıya dercettiğimiz nutkun okunacağını 
lıildirmi,)lir. 

Deldka mehusan meclisi reisinin nut
ku ~udur: 

"Tiirldye Heislcumhuru \'cfat etmiştir. 

Kemal Atatürk l5 sene enci cumhurreisi 
olmuş \'e cumhuriyeti sistem zihni)eliyle 
tarsin elmiş, Türkiyeyi aziıııkıirane garl.ıa 

doğru ce,·inniş \'e idaresini deruhte etmiş 
olduğu devleti A \'rupalılaştırınışlır. Ken
disinin başlıca kaygılarından biri Türkı
yeyi lılr sanal memleketi haline getirmek
ti Ye bu mııksalla ecnebl tekniksiycnlere 
ve pcdagoğlara müracaat etmiştir. Du ec
nebilerin Lir inci kısmı i.ş ha) alını tensik 
etmek, ikinci kısmı da yarınııı nesillerini 
hazırlamak için Tilrkiycye cclbedilmiştir. 
Du mesai arkadaşları arasında Bclçikıılı
lar da rnrdır. Kemal Atatürk ayni zaman
da hem hadiseye, hem de scmLole karşı 
alaka gösteriyordu. Türki) e Reisicumhu
ru, kadını kurtarmış \'C tarzılıayal ''e 1.:.ı
) afetinde isin hat yapmıştır. İlimle, lisan. 
la meşgul olmuş ve Uıtin aUabesini kaLul 
etmi~lir. 

Kemal Atatürk, hareketsizliğe se\·ketmiş 
olan nn'ane\'l telakkilerin tesirinden kur
tulınıık idn tedrici bir anııyasa vücuda 
getirmek suretiyle memlekete bir hürriyet 
rejiminin teessüs etmesini hazırlıımak is
tedi. 

Türkiyeyi, Hi)·ık cumhuriyete! bir dev
let haline soktu. Bu düşünceye nutukları
nın ve yazılarının ekseriyetinde tes:ıdiif o
lunur. Ölümünden biraz e' \'el bizim lnti
h:ılrnl ile nyııi zamanda yapılmış olan be
ledi) e lnlihnbatı mUnascbeti)le Laş,·ckile 
göndermiş olduğu bir telgraf vardır. Bun-
da şÖ) le yazıyordu: ' 

''!lana rehberlik etmiş olnn prensipler, 
gerek memleket, ı;erck millet için ternkki
n in ve refahın kuvvetli bir kaynağıdır. 
Dün lıöyle idi, bugün böyle oldu, yarın 
da böyle olncaklır." Kemal Atatürk son 
demine kadar vücuda getirilmiş olan ese
rin dcvıımhlığına itimadı olduğuna bu su
retle işaret etmek istemiştir. Kendisi ek
seriya ecnebilere, ldarl tecrULe görme
den bilylik mail nsıtalarn malik olmadıl!ı 
halde işe başlamış olduğunu tekrar ederdi. 
Kemal Ataturk şöyle devam cderıli: Fakat 
şevk, heyecan Ye sabra gfivendim ,.e bu 
iki meziyet, kudrelsiz bir an'ane kısır bir 
mcnCillğin hakkından geldi. 

Bu cürelkftr ,.e de,·let adamı itidal dai
resinde hareket etmesini bilmiştir. Müşa
rünileyh ıslalıatcı ihtirasını milll toprak
lara hasretmi~ TC ecnebt memleketlerde 
yeni dcYlctin menafüne hizmet n istikra
rını teyit etmiş olan sempatileri kazanma
sını bilmiştir. 

Size meclis namını Ankara hlıkilınet 'l'e 
parlamentosuna bir taziye mesajı gönde
rilmesini teklir ediyorum." (Alkışlar). 

Macar Meclisinin 
Belçika melıman meclisi reisinin nutku

nu lakiben de Macar mebusan meclisi rei
si Gyula Kornis tarafından gönderilen tes
kere ile gene müşarünileyhin Macar mec
lisinde irat etmiş olduğu nutkun metin-

leri okunmuştur. 
Macar mebusan meclisi reisi Gyula Kor

nis tarafından Macar meclisinde söylenen 
nutuk: 

Muhterem mecli!ı, 
Asri Türklyenin yaratıcısı Kemal Ala

tfirk evYelki ı;iın gözlerini ebediyete kapa
dı .• 

Memleketinin içtimaı, askeri, idari Te 
ııı;rt hayatını, şekillerini cezri bir surette 
ı~lah \'e tebdil eyleyerek Laşkn hir de,·
rin ha:,·at tarzları altında geri kalmış n 
uyumuş olan Türk milletinden nsrl bir mil
let yaptı. 

G:ızi linvnnını bihakkın taşıdı. Çünkü 
Lütun düşmanlarına galebe çaldı ,.e aske
ri dehası ,.e te~kilAlcı kudreti, kıs:ı lılr 
zamanda milll bünyeyi nihnl pıırcıılnnmak
tan kurtardı. 
Muharelıeden sonra galip devletler tara

fından dikte edilmiş olan Lir sulhun hak
sız müddelyatına yenilmez bir irade ile 
en evvel k:ırşı koyan O oldu. lnsafsız sul
lıun "Scnes" i olup Yalanının izzeti nef
sini rencide eden muahede, milletin )'Ük
sclen eli altında kırıldı. Ge,·şcmiş oldul;u
nu bildiği, fakat bütün işlerin tahakku
Jrnna ,.e sonsuz bir inkişafa muktedir ol
duğuna kani bulundultu milletin k:ıhramnn 
kuYYetine sarsılmıız bir 111anı \'ardı. 

''Savaşların savaşı" ndnn sonra deYlet 

adamlarının içinde ilk olarak, çok zaman 
ihmal edilen balkın kendini göı.ıcnııeıııi~ 
olan ınacldl ve manevi kunetlerine daya
narak mahvedilmeğe mahkum Lulunan 
devleti ~·enileştirdi \"C buna da parçalan
mı' eski Türkiycnin kiiylü ahalisinin de
rin tabakalarında ~·eni bir de\'rin tccedllüt 
unmrlarını bulup çıkararak israrla tnkip 
edilen bir gayretle iki on senelik müddetin 
hitamında muvaCC:ık oldu. En·elemirde 
askcrt şer olarak karışıklık içinde intiza
mı yarattı. Siyası şer sıratiyle de millete 
kendi km·,·ellerinl idrak ettirerek milletin 
fikrini yükst'llti. 

mr milletin müstakbel lnkıltıbını tan
zim eden bu sert, fakat derin tebeddül
lerin ve islAhnt işlerinin rnilşterck kayna
ğı, hep tek bir adamın lıürriyel ruhu ve 
yaratıcı iradesidir. 

Çetin bir a~ker olan Al:ıliirk hiç bir za
man mahirane siyaset entrikalarının Clls 
"Ulysse" 1 olmamı~tır, belki bütün en
gellerin g:ılihi A.,il "J.chille" olmu,tur. 

Dir asker ruhuna has diktatörlük tema. 
yüllcrini, buhranlı zamanlarda feyizli bir 
surette izhar etmiş olmakla beraber otori
te rejimini memlekette zaten an'anclcrl ol
mıyıın parlAmcnto rejimiyle telife itina et
ti. Tlirk Millet Meclisini, Caaliyell tesirli 
Ye dc,·:ıınlı bir teşrii heyet halinde lcktımül 
ettirdi. Atatürk nnmı O'nun hakkıdır. 

Çünkü O, millet için gerçekten şefkatin 

dolu muhabbelklır bir baba idi. Hayret 
olunacak derecede kısa Lir zamanda mille
ti refah ''e terakki yoluna scvkctıi. 1918 
senesi sonbnhnrındn Türkiye, arazisinden 
en lıüyük kısmının dilşnıan işgali altındıı 

eğilerek deYnmsız görünen bir inkıraza gl
rHtar olmuş, mağlüp bir memleket idi. 
20 <:ene sonra bugün, A,·rupa ve .A<iyanın 
sınırlarındR ekonomik ve hars bakımın
dan mamur, bcynclrııllel ehemmiyetini tek
rar knzanınış bütiin komşuları ile sürekli 
bir sulhtan müstefid bir de\"lct manzarası 
arzctmektedir. 

Muhterem meclis, Büyük Tlirk O!üsü'niin 
hatırasını hürmetle ylıdcdcrek Türk mil
letinin matemine kardeşce iştirak edelim. 
(Alkışlar'. 

Refik İncelin söderi 
Nutukların okunmasını müteakıp söı a

lan ReCik ince Ôfani~a) kürsiiye gelerek 
Uemiştlr ki: 

- Aziz arkadaşlar, matemini, bizler yaşa 

dıkı;a \'e milletimiz yaşadıkça, çekeceği
miz Atatürkün cihanşümul kıymeti hak
kında en temiz duygularını ifade eden hıı 
teLligatla beraber onun ccnnze alayınılaki 
umuınt Ye dun:ra milletlerinin ayni duy
guyu ifade için izhar ettikleri saınlmt te
zahürat Türkün l'lire~inde znten asli olan 
fyilıse karşı minnet duymak Yazirci \ 'ic
dani!llni kat, kat kunetlcndirmiştir. 

Belçika gibi A,·nıpa nıedeni;>·etl içeri
sinde hu~usl bir mevkii bulunan ,.e millet 
meclisinde hakikaten insan lıü)!iklcrine 
karşı insanca gösterilmesi lii:ı:ımgelcn bıı 
samimi teessür nl:ımetlcrl bitde zaten o 
millete karşı eneldenberl gösterilmiş olan 
mulıabhetln dalın ziyade ku\'\·etlcnmeslnt' 
ve onl:ıra karşı bcslcdiğimiı saııılm! duy
guların daha ziyade rcsanct peyda etmesi
ne sebebi:)·ct ''ermiştir. Dütün mccfü bu 
tezahürata candan itşirak edince o mecli
sin lemsil eıtl~i milletin d:ıhl bu tczahür:ı
~a iştirak ettiğine biı gazeteler vesalr ,·e
.saikle şahit olmaktayız. 

Macar kardeşlerimizin de ayni mahl -
yeltek! tezahüratını işitliaimlz zaman yfi
rcklcrimizde hissettiğimiz minnet duygu~u
nun lıududu yoktur. Görüyoruz ki, bir 
milletin kinden yetişen bir Tücut yalnız o 
millete nimet verir bir kıymet olmakla kııl
mayor, bütün beşeriyetin kendisini lekeli~ 
elti~l lıüyük bir mevcudiyet oluyor. Biz 
ne bahtiyarız ki ölümü bntün dün)·aya ma
tem olan bir adamın sahibi hakikisi bulu-
nuyoruı. 

Atatilrkün eenete merasiminde millelle
rin ve Balkan antanlınn dahil mütıeriklc
rimlıin askerleriyle Fran<;ız ve Uulgarlımn 
büyük kahramanın alayında ishali ''licut 
etmelerinin hatırasını ebediyen laşıyaca

~ız. 
.Alatnrk, Reisicumhurumuzun beyanna

mesinde gayet veciz bir surette ifade edil
dii!i ve znten ifade edilmiş olmakla bera
ber onun büyük Jisanındıın bir kat daha 
teyit edildiği üzere, })Ütün beşeriyet Ale
minin milletler idaresinde takip etmesi U
zırngelen düsturları vazeden Te tatbik eden 
müstesna bir şahsiyet olmak bahtiynrlıflı 
içinde yaşamış \ 'C ölmüştür. Atatürkiin tut
tıı~u misal, hakları gasbcclilen milletlerin 
gidecekleri yolu göslcren C!\aslı bir düstur
dur Ye ondon ı.Iolayıdır ki, onun vefatı 

-~ 
U ı~ 
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Ankara, 28 (A.A.) - Büyük Şef Atatürkün vasiyetnamesi bug~ 
:mahsus merasimle Adliye sarayında, Sulh Hukuk mahkemesinde 
açılmıştır. Bu merasim esnasında Atatürkün hemşireleri Bayan Mak • 
bule Boysa:ı ile Adliye Vekili Hilmi Uran, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lu, Dahiliye Vekili Refik Saydam, bazı mebuslar ve bir çok hakimler ve 
avukatlar hazır bulunmuşlardır. 

Sulh hakimi, evvelıi üzerinde sivil elbise olduğu halde bir hitabe irat 
ederek Büyük Önderi tebcil etmiş ve bunu müteakıp kanuni vazifesine baş. 
lı) acağı için hakim elbisesini giyerek, üzeri muhtelif mühürleri ve BU
yük Şefi:ı imzasıru havi bulunan bir zarfı, hali hazırdaki vaziyetini zapta 
geçirtmek sur~tile tcsbit ettikten sonra açmıştır. 

Bu zarfm içinde ikinci bir zarf ile ayrıca bir kağıt çıkmıştır ki, bu ki. 
ğıt Atatürkün, Taptas hanında Altıncı noter İsmail Kunterin, Hasan Rır.a 
Soyakın ve Doktor Neşet Ömer lrdelpin imzalarını havi olan bir zabıt 
Yarakasıdır. 

Hakim, :ıoter tarafından tutulmuş olan ve meali aşağıda münderiç 
bulunan bu zaptı alenen okumuştur: 

"Bugün 6 Teşrinievvel 1938 saat 11 i 10 geçerek dairemde işle me.ş
gul iken Atatürkün beni çağırdığını tebliğ ettiler. Saraya gittim. Huzur. 
)arma çıktım. Orada Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak ile Doktor Neşet 
Ömer lrdelp hazır olduğu halde Atatürk üstü kapalı ve mühürlü bu 
1..arfı bana uzattı \'e: 

"Bu benim \'asiyc•:rnmemdir. Size teslim ediyorum, ka:ıuni icabatını 
icra edersiniz.,, 

Dedi. İşbu zaptı huzurlarında tanzim ettim. Altım hem Atatürk, hem 
de hazır bulunan Hasan Rıza Soyak ile Doktor ! 'e~t Ömer Irdclp benimle 
birlikte imza ettiler.,, 

Bakim, bu zabıt münderccatını mahkeme zabıtlarına geçirtmiş. \'e 
btınu mütc:ıkıp zarfın şimdiki halini tavsif ettikten ve üzeri:ıde bulunan 
mühürlerin ve imzalana aynen muhafaza edilmiş olduğunu tesbit eyle
dikten sonra bu ikinci zarfı da açmıştır ki, bunun içinden bizzat Ata türkün 
ke:ıdi ellerilc yazılmış olan vasiyetname çıkmıştır. 

Hakim, bu vasiyetnameyi alenen okumuş. aynen zabta geçirttikten 
ve kanuni merasimi ikmal ettikten sonra celseye nihayet vermiştir. 

Ankara, 28 (A.A.) -Atatürk'ün bugün açılan va
siyetnamesi aşağıdadır: 

Dolmabahçe 5-9-938 Pazartesi 
Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle 

Çankayadaki menkul ve gayrimenkul emvalimi C. H. 
Partisine atideki şartlarla, terk ve vasiyet ediyo
rum: 

1 - Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi iş Ban
kası tarafından nemalandırılacaktır. 

2 - Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi 
mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule'ye 
ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 
200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki yüzer lira ve
rilecektir. · 

3 - Sabiha Gökçen' e bir ev de alınabilecek ayrıca 
para verilecektir .• 

4 - Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankayada o· 
turduğu ev de emrinde kalacaktır. 

5 - İsmet lnönü'nün çocuklarına yüksek tahsil
lerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapıla· 
caktır. 

6 - Her sene nemadan mütebaki miktar yarı ya· 
rıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecek
tir. K. ATA TÜRK 

35 Milyon 
sa 

llıra seırmaıyell 
<91ok 

HALK bankasının lstanbulda yeni açılacak ~ubesi "Halk Sandığı,. her 
vatandaşa elli liraya kadar kredi açacakmış. 

lstanbulluların bu haber karşısında hoplayıp sıçramadıklarına hayret e
diyoruz. Bundan leziz bir haber şimdiye kadar ne çıktı, ne çıkacak! 

Yalnız aklımızın ermediği bir nokta var: 
1stanbulun ~yle böyle 700 bin nüfusu olduğuna göre bu Halk Sandı'ı· 

na 35 milyon liralık bir sermayeyi kim \'erecek? 

ispanya nııarblnln ls'\ttkball 

iSPANYA harbi )ılan hikayesini de geçti. Matbuat da bu işten bıktı 
usandı artık. Frankonun umumi karargahı şöyle bir tebliğ \eriyor: 

".Muhtelif cephelerde kayda değer bir şey yoktur.,. 
Bu gidişle şöyle bir tebliğ beklenebilir: 
"Bütün lspanyada kayda geçecek bir tek canlı yoktur.,, 

tıpkı çalışma zoıuanlorıııcla hulun millctlc-

1 ri \'e de~ lcllerJ ne kadar al;ik:ıdar etmiş~e, 
herkese yeni bir cihan doMuğu ve doğ
mak üzere bulunduğu knn:ı:ıtini \'ermişse, 
öldükten sonra da bu tutulan yolların hep. 
sinin devlet ve milletçe gidilecek ~ollar 
oldu~unu gôstermcsi itibariyle o kadar ku'· 
vctli bir delil olmuştur. Uınaenale) lı ar
kada~lar, artık Türk milleti kendi~inden ı 
iyilik görmediği halde, kendisine hiç bir 
nıinnet edası Jlizumunu hissetmediği lı:ılde 
ha~kasına iyilik etmek 'e b:ışkasınn iyi
lik yapmaktan ıe' kalmıık hilkatinde bulu
nan Turk, kendi matemine, kendi en 
hüyüğlinün zh nından nıütevcllid acılarına 
işlirak edenleri Türkler, ebediyen unut
mıyacaklar ve lıiziın nıatcınimize iştirak 

etmek suretiyle lns:ınl dıı~gularımıto can
dan alükndar ol:ın lııı milletlere, İ<.':ılıetti

ği zaman, mukabelede bulunmak vnzire-

sini, kcndı mılll 'ıclhınının eııırcttiE;ı ,.a. 
zifclcrden tanıyacaklır. Ulnacnolc~ h he
pimiz, Lütfin mill<'limlı namına, telgr:ıl
larını okuduğumuz hiıt:iıı bu nıillellt'riıı 

parlfımenlolarına, hukilıııctlcrınc, lıiikfı 

ınctimizin ve ııarl:ııııentoıııuıun ~ukr:ını,. 

rını lıildirnıcği ' 'e bu suretle Hıkuhul:ıı• 
ıııımiml tezalıfiratımızın, hepimizin Tic:cl:ı 

nından selmiş birer sacla ohluğunıın ifa . 
desini meclis relsiınizclen rica ederim. -
lştirok ederiz sesleri, alkışlar -. 

neis, hatiplerin lıey:ınallarını müteakıp 
riyaset divanının meclis tarafınıl:ın izlıııı 
eılilen hissbatıı lercüımııı olarak lhım~e 
len teşekkür ce,·nplarını gönderece~ini hll 
rlirmiş ve ruznameye geçilerek tıirincik:ı 

nıın 1037 'itıhııt 19311 tı)lıırııın nil clinııı 

ınuh:ıo;ch. t r:ıporu t:ıs• iP cclilcrek. runı 

günü topl:ınıııak üzere içtinıao nilıa)cl ' ,. 
riln · lir. 
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ispanya dahili ı 

haıbi 

lngiliz 

DABER - Aks:ım post:ıın 

görüşüyle 

Baştara/ı 2 mcıde 
mandanlan, maalesef meşru rcjıme, 1&
panyol milletinin hakiki temayiıllerinc 
hiyanet etmişlerdir. Donanrr..:ı.ın bir 
çok büyük amiralleri, deniz genel kur
mayının hemen bütün azası, .. ğır ve in
ce filolar kumand.mları, süvar:Ierden ve 
ikincilerden bir çoğu isyan başlar baş. 
lamaz Cumhuriyeti donanmasından 

mahrum etmek mıimkiln olabileceğini 

anmışlardı. Fakat genç subaylar, ge
dikliler, mürettebatın kaffesi, vatanını 
seven ve medeniyet 5.leminde ispanya
nın yükselmesinden gurur duyabilecek 
derecede vicdan asaletine sahip olan 
tecrübeli eski denizciler, cnların bu 
ıanlarını tekzip ettiler. Donanmanın 

mühim kısmını cumhuriyet cephesinde 
tuttular. 

anın c nubu Almanya ve ltal 
şarki AvruJ)asında aziyetleri 

ı RDHn ısıon~~ı ~ı 
~ouıonım!.: 

eriita g Jtı 
Avrupa ve Atn buıd• 
tefrika edilen jstan 11al ' 

- Şu anda cumhuriyet donanması 

hangi gemilerden mürekkeptir?. 
- 1Jç kruvazörümilz var: Mi gel de 

Scrvantes, Liberte, Mende Nuniyes .. 
On dört muhrip, yede'k bazı gemiler ve 
denizaltılar. 

- Kaç denizaltınız var?. 
Bu sualim, muhatabımın demindenbe. 

ri çelikle1miş gibi duran yüzünde çap
kın bir gülUmseme belirmesine sebep 
oldu : 

- Bu nevi gemilerimiz, her halde ha. 
srmlanmızı memnun etmiyccek derece
de boldur. Ama kaç tanedir? Burasını 

aSylemememe müsaade buyu..-un . 
- Hay, hay, amiıalım .. Acaba kar

şınızda krıç gemi var? Bunu da söyle. 
yemez misiniz?. 

- Asilerin denizaltı gemilerini mi 
öğrenmek istiyorsunuz?. Bunların ikisi 
eski İspanyol donanmasına mensuptu .. 
Sonra italyadan da bir kaç gemi satın j 
aldılar ld, Akdeniz korsanlığını yapan
lar bu onunculardır • 

- Karşınızda kaç kruvazör var?. 
- 1Jç tane: Kanariyaa, amiral Ser-

vera, Navarra. 
Uzattığım bir cıgarıyı yaktıktan ıon

rı devam etti: 
- Amiral Servera, bizdeki Liberte

nin aynidir. Navarra ise donanmamızın 
Republik admı taşıyan gemisi idi ki a· 
siler bu mukaddes adı değiştirip cna 
Navarra adını vermişlerdir. Bunlardan 
başka ellerinde 1talyadan aldıkları üç 
muhrip vardır. Bu muhripler Aquilla 
tipindedir. 

Sözünü kestim: 
- Görülüyor ki amiralım ... • dedim

cumhuriyet donanması asi modan sayı
ca bir hayli kuvvetlidir. 

- Yalnız sayıca değil, disiplin, cesa
ret, vazife aşkı bakırıundan .da bir hay
li kuvvetlidir. Başardıkları yüksek iş

ler meydandadır. ' 
- Fakat amira1ım, bu Jonanmanın 

cumhuriyetçi İspanyayı abluka edil
mekten halas edemediğini nasıl unu
ta biliriz?. 

Saçı kıt başınr, alnını göklere değdir
mek ister gibi tam bir İspanyol gururi
lc kaldırdı ve sesini yükselterek, keli· 
meleri çiğneye çiğneye; 

- Efendi ... - dedi - Bu donanma yal. 
nız Franko ile değil, Akdenizdeki Al· 
man gemileriyle ve bütün İtalyan do
nanmasiyle karşı karşıyadır .Diışmanın 
elinde sayısız deniz üsleri olduğu hal. 
de faal olabilmektedir. Malaga, Kadikı 
ve saire saire gibi kıymetli fü~er, Ma
yor:ka, Minorka ile küçük diğer bir ç.ck 
adalar, kayalar ve büten 1talyan kıyı

ları düşmana açıktır. Böyle oldugu hal
de Cumhuriyet donanması geceli gün-

Taymi gazete:.inin Roma muhabiri, 
Almanyamn Tuna havzac;ı, ye Balkanlar
daki iktısadi hedefleri karşısında İtalya
nın vazıyetini gözden geçirerek diyor ki: 

Münih anla~ması \'e bununla vanlan 
arazi ve siya i meselelerdeki hal şekli. 
ltalyada kendi harici siya~~ueri için de 
büyük, bir muvaffakiyet sayılmaktadır. 

MusoHninin müdahalesi de Bitleri iti
dale se\•keden \'e Almanyamn istedikleri
ni elde etme ine yardımı dokunan bir 
hareket sayılıyor. Jtalynnlara göre bu, 
"mıhver,.in menfaatleri ile lngiliz - ltal
yan do tluğu davasına hizmet etmiştir. 

Bu, vaziyetin doğru bir ifadesi sayıla
bileceği kadar bir siya i incelik olarak da 
kabul edilmelidir. 

Yeni vaziyetle ortaya ı;ıkan neticeler 

Evlenme 
Muallim ve muharrir 1smet Ulukutun 

oğlu Osman lsmet Ulukutla Süleyman 
Antmcn kızı Emel Antmenin evlenme 
merasimi bugUn Bc.>yoğlu belediye daire
sinde yapılmI§tır. Genç evlilere saadet 
temenni ederiz. 

Yeni neşriya l 

Hoşlar ve anket 
Çığır Kitabevi bu isimle yeni bir karl

kntur alblimll neşretti. Memleketin her 
aahada en fazla tanınmıg simalarına ait, 
Zahir Sıtkı GU\·emll'nln kalemlnden çık· 
mıı;ı muhtelif portre ve karlkatlirleri ih
tiva eden albUm on beş kuruı;a saWmak
tadır. Okuyucularnnıza tavsiye ederiz. 

düzlü çalışmakta ve birib.irinden gilzel 
harp nümuneleri vermektedir. 

Kolunu ilk deniz astegmeni galonu 
ile süslemiş taze bir denizci ateşiyle 

konuşan yarım asırlık muhatabımın 

gözlerine, gözlerimi dikerek sordum: 
- Amiral, Cumhuriyetin nihai zafe

re ulaşacağından emin misiniz? • 
Nara atar gibi haykırdı: 
- Karada, havada ve denizde zafer 

Cumhuriyetindir .. Bu cidal, yaşı bir 
hayli ilerilemiş bir visamiral Fuen· 
tes'in ömründen daha uzun sürebilir. 
Fakat bu hakikate asla değşimiyecektir. 
Zafer Cumhuriyetindir. Zira İspanyol 
milleti Cumhuriyetçidir . 

Karayelle, poyraz ve lodosla bey öl
çüşe ölçiışe pekleşmiş bir &esin bu en 
üst perdeden haykırışı salondakilerin 
hepsini bize döndürmüştü. Yaşlı amira
lın vecdi.çinde söylediği bu sözler hcr
ke~i heyecana vermişti .. İspanyol sefa
ret:nin salonunda, birden, gök gürler 
gibi oldu. Yirmi göğüsten birden ayni 
dua fışkırdı: 

- Yaşasın Cumhuriyet! . 
Niznmcddin NAZJF 

...... \""'° . ~---=:"''"" ·~··· .. ·· • •• , ...... ~ i~':·~~"f" . .. ~. · ... :. '. ı. \ '· .·.. . ,: \ 

ile saoah, öğ e ve a ,şam 
Her yemekten sonra mutazama:ı dışterinizi lırçatayınıı. 

' ,, .: ~ ' . . . ' .. 

biraz da ltalyanın ho~una gidecek mahi· J 

}'ettedir. Bu neticelerden biri Fransamn ! 
nüruzu azalarak, orta ve şarki Avrupada 
Fransız ittifaklar sisteminin bozulması, 

diğeri de Tuna havzasx ve Balkanlara 
doğru Alman nüfuz ve hakimiyetinin 
ilerlemesidir. 

ellerinden gittiği korkusunu veriyor. t gazetesinde tefrika • 
Bunun sebebiledir ki, biltiln yumurtala-1 büyu

1 
.. k casu

9
stulc (ılıı1uı. ~ 

rmm bir sepete toplanmaması için ba~ka 
memleketlerle ticari münasebetlerini art-

Bunlardan ilki Italyanın lehinedir. I
talyanm orta Avrupada, Balkanlarda ve 
.A.kdenizde vaziyeti harptenberi, bilhassa 
faşizmin iktidara geldiği günden itibaren, 
Franc;a ile bir rekabet mevzuu teşkil et
miştir. 

tırmak imkanlarını arıyorlar. Bu. lngil- ~~ 

ltalya Tuna havzası ve Balkanlarda 
~~:~~~~~s~~~=l ~:~~~:ğ;.:~at:~~~~: M ACER~ 
mühim menfaatleri bulunduğunu inkar 1 
ctmiror. Çekoslovakyadaki son siyasi de- 1 
ği~iklik dolayısilc ltalya orada, eski le- R 
jiyon şefi general Gajdamn idaresi altm· J L A 
da bir fa51st hareketi takviye}'İ ümit edi-

Bunun için, ltalya Fran51z siyasetinin 
muvaf fakiyetsizliğinden memnundur. 

~ 1 ~ 
5co'f'l' ı:ııl' 

Alman iktisat nazm Dr. Funkun son 
ziyaretleri He Tuna ve Balkan memleket
lerindeki Alman nüfuzundan İtalyanın 
iktisadi veya siyasi menfaatlerine zarar 
geldiği korkusu da ltalyada gülünç telak
ki olunuyor. Fakat, Almanyamn ltalyaya 
Yugoslavyada kaybettirmiş oldu!:'U ticari 
menfaatler hatırlanırsa bunun aksini ka
bul etmek lID:ımdır. 
Bununla beraber, iki dost arasında 

rekabet olamaz deniliyor. Belki doğ
ru. Fakat vaziyeti tamamilc görebilmek 
için, Alman tesirine duçar bulunan mem
leketlerin, bilhac: a Ç,Cko--10,·akya, Ma
caristan, Yugoslavya ve Rormınyanın ne 
dü!;ündüklerinc bakmak Wzım. Bunlar 

~ 

gerek iktisadi zaruretler, gerek hudutları 

İtalyan ticaret heyetleri Balkanlarda [ 
faaliyette bulunuyor ve İtalyanın genç 
diplomatlanndan en iktidarlısı Bükre~ 

gönderilmiştir. Bunlar, bu sahada ltalyan 
tesirini göstermeye karar verildiğinin de· 
lilleridir. 

lyi malıimat alan ltalyan mahafili Ka
radenize yakından İtalyan tesirinin gö
rüleceği bir saha olarak bakıyorlar. Ti
cari statistikler gösteriyor ki Roman~ a 
ltalyaya, ondan aldığının jki mislinden 
fazlasını satmaktadır. Biraz daha az mik
yasta olmakla beraber yaziyct Bulgaris
tan \e Türkiye iı;in de böyledir. Bunun 
için, ltalyanm bu memleketlerle müteva
zin bir ticaret münasebatma gifı~iye 

çalışacağı beklenebilir. 1 

Başrollcrde: 
5 

,.. 14 ~ 
JEAN RO'YER ğı tıt 
Bu film ı,aştaJ\ a~zejt cı. 
'- .T. rn ve sergu ıjlııtl· ' KCt, O U tu1' ı 
macera ve casus 1 J 

y A R.Iİ~ 
.natineıerdeni~ 

LKA~ 
.... Sinemasında 

içindeki Alman ekalliyetlcri dolayısile 
Alman siyaseti altına girmek tehlike ini 
gösteriyorlar. 

:ız••••lil"• Bugün S A K A R Y A sinemasında -roıtı'~ 
ULU ŞEFiMiZ ve BOYOK öNDERIMIZ /\"f/\ ·ııt111'. 

Bu memleketler Almanya ile ticaıi fa· 
aliyetlerinin artmasını endisc ile karşıla
mal"tadırlar. Çünkü harici ticaretlerinin 
yüzde ellisinin, belki biraz dal.a fazlası
nın Almanya ile olma<smı kabul ediyor
lar. fakat bunun yüzde 75 gibi çol· fazla• 
bir nisbete çıkması onlara istiklallerınin i 

uıuaı. ıeıı 
Dolmabah~e Sarayından Ankaraya kadar yapılan . i!A~ 

cenaze merasimini bütün tafsllatiylc gösteren tarihi fı'(;1~, ~ 
hur Zenci mugannisi PAUL ROBS ~·il ~~ 

ANNA LEE ve JOHN LODER tarafından rJ f; 1-
H A Z R E T I S O L E Y M A N 1 N H .A z I ·ni fıl 

Görülmemiş Türkce sözlü büvük ve ı:,ıi •el tarı 

(X 9) 
Vanndan if bare11 gösterilmeğe başı arı'~~ 
Gazetemizin (X 9) kitabı 

satışa ı;ıktı 
" Vaktilc muhtelif maceraları gazetemiz tarafından resimli tefrika halinde 
neşredilen Amerikalı meşhur polis müfettişi (X 9) un çok enteresan bir rnace· 
ıa mm Amerikan Uni\'ersal şirketi tarafından fılme alındığını YC bu fil· 
min memlekctirnıze getirildiğini raımı.tık. 

Milli matemden bir gün CV\Cl Alkazar sinemasında gösterilme>·e ba~a>·an 
bu f ılrn, sincmalann kapanma ı iizerine ancak bir gece oynayabilmiş ve çok 
beğenilmi~ti. (X 9) maceraları filmi yarından itibaren gene Alkazar sinema
sında gösterilmeye başlayacaktır. Bu film. 25 kı ımdır ve hepsi birden göste· 
rilcccktir. 

Fılm, foı,kaliı.de güzel kaq~a. döğüş !:ahneleri, heyecanlı takiplere ait kı
sımlarla doludur. Ç.Ok cntere"an bir film olnıı (X 9) un meraklı \C usta hir 
rejisör elinden çıktığı lıcran belli olmaktadır. 

(X 9) rolunti )ap .. n Sc:olt Kolk ile kadın artıst Jean Rogcn basta olmak 
üzere fılmi oym~ anlar rollerinde cidden muvaffak olmu~lardır . 

(X 9) un \aklilc gazetemizde tefrika cdılen: 
1 - Kaçırılan çocuk p~şinde! ... 
2 - Ha~dutların şcfı kim? 
3 - Kalpazanlar pc5inde 
4 - Kılıç di~li kap1an~ ... 

• ·amında (4) ayrı macera~mı ihti\'a e-1cn baştanba~a resimli harikulMe 
hikayelerini bu münasebetle yeniden bü) uk bır kitap halınde tabettirdik YC 

)'alnız (20) kuruş gıbi pek ehven bır fiyatla satı5a çıkardık. Film de\ am ettiği 
müddetçe sincrnada satılmakta olan bu kitaptan birer tane edinmelerini biıtiın 
okuyuculanmıza ta\ .. iye ederiz. 

Dikkat: llobcr okuyıtctılarnıın bu filmi tcnziliitlı biletlerle seyretmesi le· 
min edilmiştir. l'a•11mı altındaki kupomı kesip siııcmaya 1 eriniz, tcnzıl61lı 

b;lcti alırsınız. 
(X 9) filminin hryccaıılı salınclcrindcn biri 
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bllyük kar~Ş'ik•~m;k. 
lar arifesinde mi ? 

1 ~.2ıı_F 
ldez...)' ransada, U.'llUmt it kon- , ynl 1',anunlara- ve bilhassa 40 saatlik me· mitnde mcsainın heı hongi bir ıurctte 
~ biı.t~unun ilan ettiıi umumt grc- saii hafta ı kanununa tecavüı etmesi ne· tatil odiln1esinin azil ccz:ı_ını intı:ç c- 1 

btz..be •crıdikalar iştirak etmemek ticesinde husule geldiği kaydedilmekte- dccef:ni ve 30 tcşrlnisanlde hiç bir me· I 

Sil ... h anmaya doğru 
de'icesine yarış! 

Hitlcr, Da:ac;ye ve Çeınber:ayn Münitle 
yuınruklaşhlar mı 1 ._, r, Çok §amil clacağı anla~ıl- dir. mura mezuniyet verilrneyeccg;ni bilclir-

'l'~ Diğer cihetten denizciler federasyonu/ miştir . 
'-rlit 1Qitıı ~ Pt.takende mal satan tile- ile Paris mıntaı<ası mürettipleri de grev ı ----------
~btıı bir biru~ı blitün azalarına hi· emrine itmıt edeceklerini bildirmişlerdir. , ,.~ ~- n _ ... ıt~" 
~bt tiiıı be>'•nnt:ne ne§rcderek çar - Buna mukabil büyük mağazal:mfa, ban· · " •• 7~ 1 
~~'i~t ttın~ ~iaıalannı kapamalarını katarda \'e igorta §irketlerinde çalışan 1 "- < :,) 

l 
1ttır • memurlar greve iştirak etmcği kabul et· 

ı._ 1
rU1t 1 memektedirlcr. ~ıı ..__"_Yni zaınanda bu gibi tUcear-
'""'""''tç Hükumet çarşamba gilnü memurlara 

~tin la e salııabilmeleri için hü- tahmil edeceği "mecburi hizmet .. usulü 
tıııi'ti tını gelen tedbirleri almasını 
11 ı r • ile gimendiCer nakliyatı, posta ve radyo 

~:~~tnlurıan cenıiyeti çarşamba nisleri de dahil olmak üzere umumf 
'it "~., "• ı sen·islerl kı men temin edeceğini ümit 
" • J pı rnaıına karar vermiş • 
~ etmektedir. tttti 
it.:_~· Plcr ( d Liyonda 3000 ~imcndifer amelesi, sefer 
'llliıl ~1 c crasyonu, gazete delege bcr hale konrnustur. Bununla beraber fi· 

' ~~ltatnından çarıamba günü 
O- tıı .. rı ,..dar çalıımamıya ve çarşam mendifer işcileri federa yonun icra büro· 
11

- '"Q" ı. su bütün aıasına rarşamba gUnü trenler-
""!: lu~ •lzetcl · · · · ~ 
d ~tr cnn ıntışar etmemesı- de ve istasyonlarda kollarını kanı~turup 
' . ~erdiklerini tebli~ etmekte - · ı 
~' b oturmalarını emretmişt r. 

~ ~ trk teıgaııı . .1 . el Renault fabrikalarının mUdüriyeti 
o !'der arının ışçı erı gen 28000 runelesine ayn ayn mektup gön· 
lrac tre a~ronunun tebliğine uygun dererek g,.,.cn n11n:.embe gUnü fabrikala· 
t; " 1lan etm· ı rcf ~> r-ıt 

11\ı " , ış e ır. n ic:gal ettikleri i~in işten çıkanldıl·larını 
~G %rı11 ~ konf edcrasyonunun idari ko bildirmiştir. 
tı'L,. ~ un toplanarak çarşamba gü· · Seine vnli i Parisdc oturarak bütün 

"1111 ~grev. ilan edilme.,ine dair \"e· ccnehilere umumi grev müna ebet ile si: 
~6 tem etmiştir. yasi nümayişlerde bulunma1arını katt 
~~~n ba~Vekil Da1adyeye bir mek surette menetmi tir. Bu ~~rin hilah~da 
l'ıl~""l'trek rnumaılevhin tehdit si· hareket edenler hudut hancıne gondenle· e&." \'c • .. • 
""Cll ~ llle.znıeketi iktisadi sebeblerle cektır. 
~ b\l)ırtı,. d~ıl, siya t bir hareket kar Grev aebepleri siyasi değildir 
At~ ~Undu~ inandırmak husu- Başvekilin emri 

tııııda hbnsunn protesto etmiştir. it ~lıklığm hüldiıhetin sos· Daaldye. valilm gönde.diği bi' ta. 

~ciqe llekilimizm beqanaf ! 

ovyetlerle dostluğu
~Zda değişiklik yok tur 
~ ~8 (A.A} _ Hari'-ıY" Vekili ismet 1nönUniln geçen gün ecnebi ba&ı· 
~~ qb tofıu ''Tas., Ajansı muha- nına yaptığı umumi beyanattrı, Kema -
be~ Ul tdcrck, kendiı;ine aşzğıda- list rejiminin hususi vasfının onun de-
'~ lta buıunmu.:tur. vamlılığuıda mUndemiç olduğunu teyit ~ " .. ı :r • • • d 

. ~~ ""'Jatıaı muhabirini bilyük bir eden cUmleyi herhalde bızıat 16ız e 
>'ttlc kabul ediyorum. Şefimiz kaydetmİ§Siniz.dir. Milli faali;·ct:n bil • 

Qeneı Kurmaylar 

~!~ntısı başladı 
~1 lt\ttııı CA.A.) - Balkan Antantı 
~ 'n ay Reisleri dünkü puar 

' defte • ~c veliahtin kö~küne gi
'1~~,.t~ 1ltııalamı~lar ve müteaki· 

~ ~' li ~~tabası k~lcrdu ku -
~~~at ~rbıye ve Hava Müstc§a:-

~ıır..t\tıe e; Ctnıfılerdir. Bu ziyaretler 
1-t ~ tr ade edilıni§tir. 

.. 9tttrllı ~ılıarbiye Reisi, misafir· 
~tlı t hır "'ğ ... :"'t rı., 28 ° le ziyafetl .., trmiıtir. 

tiln sahalarında hakikat olan bu şey, 

harici 11iya11ette evleviyetle bir hakikat· 
tir. Bugün bana verdiğiniz fırsattan is· 
tifade ederek ıize, ve sizin ~asıtamzla 
da Sovyet efkdn umumiyesine demek 
ir...ı.:rim ki, Türkiyenin harici siyaseti 
Tilrk • Sovyet münasebatına müteallik 
bütUn tezahUratında iki memleket ara
sında aamlmt doetluk rabıt<ılıın teessüs 
ettiği andanbcri değiımcmiştir, 

Dil'ylik komıu mcmlck:t için olan 
dostlu~umu.ı ıiyasi bir vahime 
değil Türkiye ve Scvyetler Birliğinde 
yeni rejimler kurulalıdanberi geçen ha· 
disclere kök salmıı olan bir haki1tattir. 

ICt.<ıır. : f 

• Şirketihayriye \C Denizbank \apurl:ı· 
nnda kı§ tarife i ay başından itıbarcn 
tatbik edilecektir. 

• Denizbank tarafından Haliçte ) apıl· 
makta olan motörlU gemilerin ilki yakın· 
da kızağa konulacaktır. Beş yüz: kişil k 
olan bu vapurlar nda sefulerine tah is e· 
dilecek tir. 

• Esnaf cemiretlcri yeni sene bütçeleri 
için topla.ntıla:-a ba~lamıştır. Dün otelcı· 
ler ve arabacılar ticaret odalı esnaf şu· 

besi müdürünün de ıştırnkile toplanmış-

lardır. 

• Belediyenin Galatadaki kim esiz ço· 
Ctıklar YUrdunun daha !azlıı inkisaf etti· 
rilmesine karar 'crilm•ş ve bu hususta 
bir proje hazırlanmı tır. 

• t kele hamallarının bir örnek elbise 
giym<>lerlne karar Yerilmiş, \e b:!lcdire 
tarafından kendılerine clbiı:e dai?ıtılmış

tır. Elbı clerin göğu !erinde ham:ıUnnn 
numaraları \'e men up oldukları i kele 
raztlıdır. • 

• Çanakl,alede karaya oturmuş n!an 
Alman ,·apuru gemi kurtarına şirketi 

tarafından yUzdürülrnu tür. 
• Kadın hastnhkları müteha sıslan 

c"ıelik kongrelerini profesör Kenan Tev· 
1 ıı. Sezenelin başkanlığında rapmışlar

dır. Kanser haftası milnasebetile önü
müzdeki toplantıda kadın uzuvlarındaki 
kan er hakkında tebligat yapılmasına 

karar verilmiştir. 
• Uzun muddettenberi lstnnbulda te· 

da' ide bulunan Sıirt \"nlic:i Mıtat Kemal 
dün ölmustur. 

• Şehir içinde yapılmasına karar 'r · , 
asfalt caddelerden Ankara caddesinın 
~aatma belediye tram\ ay durağından ıtı· 
baren ba~lanmı§tır. 

• Eminönünde in'"a edilecek ticaret 
sarayı hakkında dün belediyede \'ali ,.e 
ticaret odası umumi katibi Cevat Ni· 
zaminin de iştlrakile bir toplantı rapı!-
mı§tır. 

• Orta tcdrısat umum müdürü A\'lli 
Kakaruç İstanbul mekteplerindeki tetld
kini bitirerek dün akşam Ankaraya hare· 
ket ctmi~tir. 

• Haydarp:ısa liı;csine bağlı olmak üze· 
re Kab3tas lic:ec:indc bir leyli kısım açıl· 
mıştır. 

• Hukuk ,.e ik:isat fakülte i talebesi. 
c:ene ba~ındanberi, dershanenin kifaret~iı 
liği yüzünden derı;Jeri b;yoloji c.nc:titu· 
sünde yapıyorlardı. ınıflardan biti tev
si edılerek birinci sınıf talebnc:!ne tah. ic: 
cdılmis, bu uretle ders!erde gorillcn muş 
killatın önüne geçilmi~tir. 
OIŞAROA: 

• Londra, Paris, BrUksel \'e Münih se· 
ynhatinden avdet eden Romanya kralı 

ra(ğawı: LOVd <Corç 
Şim1i ne olaca'•? Birl.a; hafta e\'\'el 

muh3kl.ak ı;urunen harp lngılız 'e Fr.ln· 
sıı ba,\ekillerinin Almanyanm Çckoslo· 
\'ak m2-e!e;inde!,i bütün taleplerim ka· 
} ıtsıı \'e şa, tsız kabul etmeleri uzerinr 
Avrupa uluklarıııdan uzakla.::tı. 

Bununla betaber l\ tünilıte ~'.eko~lO\ ak· 
ranın tamamıyeti '-e i~tlklııt,i baha un:ı 
deınokıaı t\\TUpa de\lctlerinın >atın al· 
dıkln. ı muvn'dtrıt A \'rup:ı ulhunc rnıt· 
men A\•ntpada <:mnıret ''e ı:ükOn hisleri 
bır türlti tec U cdenıcmi~tir. 

Avrup:ının harpde u~uruma doğru gi· 
di~ine bır fren o'acak .;anılnn Miinih 
pa'ttı bilhn sa bu gidi,ı hızhln tıran bir 
ebeb olmu,tur. Milnıh anlaşma~mı kn· 

hir bir ekserı)etle tasdik eden İngiltere 
parlamento u. lngiliz harp ma raOarı· 
run ıırttın • ımı-.ı hılkkmdaki kanunu 
ıttıfakla knJ ıl etmı~tir. 

Sulh 1 tlyen lnglhz hUkCtmeti de, har 
be hazıı lamın bu çalr~ma'urı azaltmak 
~öyle dursun. en kı a znman içerısindc 

rıh.lm'cun oluugu kadar fnzla harp \11 ·ı· 

t !:ırınn mnlık olmak için icap eden bii· 
tun tedbirlen n\makln ku ur etmiyor. 
Bu son uç ne içeri inde lngiltere hü
küın~tinin harp ma rafı ilç mi line çık· 
mıştır. Eğer hükQmet l\lunlh anlaşmasın· 
u·ın §ônraki vaatlerinı tutarak olursa ge· 
lccck ne Jngiltcre hava. kara. ve deniz 
ordu!annm rruı rntı dort mh:lin<' çıkacnk-
llr. • 

Fransa bu sahada lngilterenın \'erdiği 
örn~I tatbik ediyor. Fransız \e lngiliz 
basvekilleri sulhun bir zaferi olarak sc· 
ljmladıkları Münih anla ma ından sonra 
milletlerine döndüler ve harp hazırhbrı 
için daha fazla para sarfetmcdiklerinden 
do!nrı aflarını i tediler. ,.e bu hatalarını 
tamir etmek ıçin ellerınden geleni yap· 
mnkta tereddüt etmiyeceklerinı va:ıdcttı 
!er. 

Bitler bir parça sert olan iki nutkunda 
Alrnanyamn bu ~·ansta Fransa ve ln· 
giltereyi yakından takip edeceğini re men 
bildirdi. 
Anlaşmadan sonra görülen bu manzara 

karşısında insan. İngiliz ve Fransız bas· 
vekillerinin Münihte Bitlerin elini sık· 

madığını. bilflkis biribirlcrine yumruk 
salladıklarını sanıyor. Bu manzara tabii 
Hitlerin de canını sıkmıştır. Almanyanın 
siliih \'e ordu bakımından Fran~ \e In· 
giltere;·e yeti~ek için c:arfettiği milyon· 
lar )ilzilnden bu memleketin iktisadi ha· 
}'atı çok ağır bir yük altıno girmiş bulu· 
nu)'Or. 

rafı aznltılmı} acak olur-.a ı\lm3nyamıı 
iflft-. edeceğını de } lcdı. 

l:ürctlı fakat aynı zamanda maharetlı 
bir ıdare adamı o:an Bitler aske:-i ,.e mali 
bir maccra}a atılmakta tereddüt etme·clı . 
Generaller 'e malırecıler bu mam~a anın 
ba~iangıcmda korkudan tıtrediler. Hatti 
mare.al Goring hıle bu işte tereddüt et· 
ti. Yalnız 1 rıgı ltere \'e Fı anc;anın (el,os· 
lovnkyıı me ele ındc takıp ettıl.len mı~ 
kin sıy ı t Ilitlcri haklı çıkardı . 

Fakat Bitlerin z:nferi, bu znlerde:ı do
ğan netıceler )"Uzund~n şaşaa mı kaybet· 
ti. lngiltere \e Fransanın ihlhlanm:ı ... rnr 
yakından takıp eden Almanyanrn yeni ça

balamaları her A!man evinde neşeyi ona· 
dan kaldıran bir vesile oldu. Halbuki 
Bitler bu zaferi kazanacağından emındi. 
Fakat bu zaferden sonra Ingiltere \'e 
Fransanın siltthlnnmaya fasıla verer~ 

Alıruınyaya yana~caklarını sanmıştı. 
Bu tahmin tahakkuk etmedi. 
Hıtler J~panyada ve merkezi Avrupada 

i tcdıklerinı elde etti. Fransa ,.e lngiltere 
bu zaferi bir emrivaki olarak kabul etti
ler. Faknt Almanya ümit cttıği gibi harp 
ve silalılanma masrafını azaltmak imkan· 
lannı bulamadı. 

A\TUpa bugün her zamnnki:ıden dahıı 
çok buhranlı bir \'3Zi}•ettedir. llit bıı 
Ge\·lct kendi ini emniyette görmüyor . 
boyuna ıllhlaruyor Fransa \'c lngilterc 
ı:ıyaset adamları Almanyayı aldıklarfü 

iktila ettirmek ve daha ziyadesini istem< .. 
nıek iı.ın il~hlanmaktan başka çare ol 
madığı fikrindeler .• 

ispanya daha tamamile Frankonuı~ ha 
kimiyeti altma girmedi. tspanyadakı 
cumhuri~·ctçilerin kahramanca müdata· 
aları bu neticeyi bugiln bile çok şilphel ı 
gô terıyor. Almanyaya eski mU te.mlcke 
!erin ıadesi fikri Ingıltere ve Domtn)'On 
J:ırda çok şiddetli bir muhalefetle kar~r 
landı. Munıh anla~masından doğan he 
~-ecanlann çabuk soğuma ı Hitler ve Mu· 
solininin kafa ında rcnidcn reni)•t bir 
tereddütler uyandırdı. 

lngiliz mcbusan meclisinde lngiltere· 
nin Alman>•nya yana~masına muanz olan 
nüfuzlu ndamlardan mürekkep kuwetli 
bir grup var. Eden bu sl)•aset taraftarları· 
nı keneli partisinde topluyor. Bugün E· 
deni, Ingilterede millt bir lider olarak 
kabul eden bir çok in anlar \'ardır. 

Münih anlaı;ması ile biten buhran ln· 
gilterede yeni bir hükOmetin tesisi lazım 
geldiği kanaatini birçok kafalara yerley
tirdi. Eden parlamentoda irat ettiği bir 
nutukta bu fikri bir de\'let adamına çok 
yakısan ciddi bir 'ekar ile müdafaa etti. 

~ ltı.~A.A.) -BaDcan Antantı 
\iti ~t 9 

1 R~iıılerl konferansı bu 
'Q~ttaıda Yunan Genel Kurmay 

Size ıunu da söylemekle bilhassa 
bahtiyarım ki, nasıl memleket:min Sov
yetler Birliğine karıı olen ıi~,aseti de • 
ğiş:nemişse Tilrk milletinin de hissiya· 
tı, derinliklerinde hiçbir değiıfkliğe uğ· 
ramamııtır. 

Bitler \e onun hayalci mua' ini !\fare-
şal Göring Almanranm boyle a:c:rıcele 

milthis bir sil~hlanma ylizunden girdiği 

a~ır yükiln 11ltında eıılmemesı için çok 
çaba!adılar. J.'akat .ı\lmanyanın iktLadi 
takati artık kalmamı~tır. Doktor Şaht 
bu nisbetsiz masranann Alman iktic:adi· 
yatına ,·erdi~i zararı gizlemedi \'e kısa 
bır zaman içerisinde bu sil~hlanma ma:ı· 

Karo! yanında veliaht MIŞt'l olduğu hal· ============= 

Almanyada rahudiler aleyhinde günden 
güne fazlala~an tazyik, muhtelif milietlere 
ait gemilerin ık SJk bombardımanı lngil· 
terede hissiyatın gerginliğini arttırıyor. 

Yeni intihap müodclesinde rey \'eren 
lngiliz vatanda~ı bu hadise knt ~ısında 
bugünkü hıikOmetin iyac;ctini trıs\ip e· 
dl'bilccek mi? 

~~· . l>apagosun riyaseti al · 
f\ llırıe b 
~ aglamı§tJr. 

"1 )> 
Q..._~ftıa 'Pagos'un nutku 
L~ •28 
' lt~a:A.J\,) - Balkan Antantı 
'ı ~~'alette b~ka..,lnn eetefine verL 
.. ~~"al' tıen Genelkurmay B<?ş· 
'-~ teıdhıil>apagos, misafir heyetle_ 

L-~ acıl'~ de.dikten sonrn czcUmle 
' '\()tıf~eın~ur: 
~ltltlUJe lllız Bt>lkan nntantmın e
~ fll~de de tındcn biri, olduğu için 
~ ._~ "1t •ncaı: bu antanta ha . 
~.~ltltıf~~lrle.rden, barış, kardeş 

'-ıt '~t ıkirterinden mUlhem o
\S tı~lrterısurası kaydc değer ki, 

\ ~~ 'a§ılln lncak beynelmilel cm. 
.\~ lebt-l!u tc?neııcırine dayandığı 
, l' ll~ r edebilir. Bu emniyet 

~ 'tiı.~lı eob!r kö~csinclc en iyi tc. 
~-\>"'lt' ehe gu ·Cenup Avrupası:ı
~~ eb~ıattı ~?niyette bir blok te§kil 

111fıtıd r lnııı e hUzur i~in birinci de_ 
e bıııab?~an dört ordunun sıkı 

ılır. 

Geçenlerde eski ve aziz dostum ve 
Sovyetler Birliğinin milmtaz mUmeısili 
Hariciye Komiser Muavini B. Potem'ki· 
ni burada kabul ettiğim sırada dostluk 
hatıralarımızı yad etmek ve &ize biltün 
söylediklerimin bir kere daha milşahe· 

desini yapmakla bahtiyar oluuk . 

lngiliz Başvekili 
Yılbaşından sonra 
homaya g:decek 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin blldirdiğine göre, Baıvekil 
Çemberlayn. Ak:deniıdcki 111.ıHz - İ

talyan menfaatleri ve Avrupadaki umu
mi vaziyet üzerinde görlig.:nek maksa· 
dile klnunuaani ıonlanna doğru Roma· 
ya gidecektir. Bu husustaki kati karar 
ve B. MJsolininin daveti yakında res· 
men bildirilecektir. 

Daily Herald gazetesi de aynı hava
disi vermekte, yalnız B. Çembcrlaynin 
Romayı ziyaretinin Noel tatili esna • 
sında yapılacağını tasrih eylemektedir. 

de BUkr~~ gelmiıotir. Universul gazetesi 
kralın yakında Romayı ziyaret etmesi 
muhtemel olduğunu )'aztnaktadır. 

• Lüksemburg hüktimeti yeni bir emre 
kadar Alman yahudilerinin gradilklük 
arazisine girmele.'ine müsaade etmi§tir. 

• Fransada alp dağlarında Anthıon te· 
pt'sinde bir nefer 3\ cı taburuna mensup 
bir mülAzim ve inşaat ve tahkimat işlerin 
de çalıç:ın bir muhasip derin bir derere 
dü~erek ölmüslerdir. MUIAzim ile muha· 
sip dereye düşen neferin cesedini çıkar
mağa uğraşırken dU~üp ölmüşlerdir. 

• Polonva üniversite birliğinin reisi 
ile bazı rical birkaç gündenbcri faşist 
üniversite gruplannın misafiri olarak 
Romada bulunmaktadırlar. Resmi mahi· 
yette olan bu zi}·aretten maksat Polonra 
üniversite birliği ile faşist üniversite grup 
!arının mütekabil faaliretleri hakh,nda 
bir fikfr edinmek \'e miı~terek bir faaliyet 
sistemi tcsbit etmektır. 

• Macari tanda ari ve yahudi müstah· 
demler arasında gözetilecek nisbet hak· 
kmdaki kanuna riayet etmiyen 50 rahu· 
di müessesesinin muhakemesi yakında 
başlayacaktır. 

• Romada bulunan Afrıku harbiye 

nazın Pirov dün, ltalyan kıymetler na
zın ile görüstilkten sonra harbi}'e mü~te· 
şarı Paraniyi zi)'Bret etmi~ \'C öğleyin de 
Musolini tarafından kabul olunmu~tur. 

• Italyada cml!k sahipleri federasyonu 
ile emllik sahipleri müstahdemleri fedc
ras,•onu arasında hasıl olan bir itilaf ne
ti~sinde kapıcılara noel yortularında 
sekiz günlilk yevmiyelerine tekabül eden 
bir ikrami:e ''erilm~~i kararlaştmlmış· 

tır. • 
• Berlindcn bildirildiğine göre Alman· 

ya, Berlin - Bağdat • Tahran ha\'a hat· 
ıır. n Bağdattan Siama kadar uzatılması 
için müzakerelere giri~miştir. Bu ha,•n 
hattmda Almanlar eşya ve yolcu ta .ımak· 
tadır. 1 

• Yeni Polonya mebusan meclisi dün 
ilk defa olarak top1anmış \C mecli riya· 
etine tnnınmış hukukşinaslardan eski 

adlire n:ızm Makovskiyi ınt'hab etmiştir. 
• Bükres gazeteleri lnglliz kral ,.c kra· 

liçc inin kral Karolun ziraretine mukabe· 
le olmak üzere 1939 haziranında Bükrec:ı 
resmen ziyaret edeceklerini yazıyorlar. 

• Karpatlaraltı Ukraynası hUkıimeti 

nezdine müşavil sıfatile bir Alman subayı 
verilecektir . 

Eğer hükumet siyasetini dcği~tirmezse. 
İngiliz \'atandaşlanmn mühim bir ekı:e
riretinin reirini alamıyaca'trna emin ol· 
malıdır. 

Yugoslav kral naibi 
logillz Harit•J!',. 
Nn11rilf~ ~örUştU 

Belgrad. :!9 .'\.A.) - Röyterin bil· 
dirdiği \'eçhile naip prcn Pol dün Lon
drada Buckin 'ham ı::arayında lngiltere 
hariciye nazm Lort Halifaks ile görU~· 
mli,tür. A\•ala ajansının l.ondrn muhabi
rinin bildird;~ine göre sa:ıt 12 den 13 t-

kadar de\'am eden bu mülfıkat esna mda 
dünyanın umumi vaziyeti gozden geçiril· 
mi~ ''e doğrudan doğruya Yugosla\1·a ile 
ln~iltcreyi alfikadar eden bazı me e!cl<.'1 
tl'tkik edilmiştir. 

- o--

l\1a(•ıt r li n hf n P~f 
Budnpeşte. 29 Kral ~aıbi Amıra ı 

Ho~ basvektl Imredinin irtifn~ıru kabul 
Hmemic:tir. Yeni kabineyi lmredi tt~kil 
cdecektıı. 
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Bir kadın, Hali -
faks'a vurgun ' • MilşküO 

Kansını bir yabnncıyla başbaşa gör
dil. Kan başına sıçradı. ·bir ııeyler söyle
mek istedi, yutkundu ve nihayet haykır
dı: lngllterenın bu altmışlık Harncıve INazoırı meç.hlYll 

bir ka<dlın<dlan sık sık teDgraf allyor - AhlA.ksız herif. Bunun hesabını bana. 
vereceksin. Elimden ucuz kurtulamaz
sın. Lord Halifaks, daima eski moda geniş bir pardesü, çok dar Garib vaziyette ve korku içinde kalan 
aşıkın yUzU gUldil: 

kenarh bir şapka giyer, elbiselerine ehemmiyet vermez. - Hayhay efendim. Nekadar? 

Fakat.. kravatı için pek titizdir 
Edenin istifasından 
beri İngiliz harici
ye nezaretini idare 
eden lort Halifaks 
lngilterenin en zen
gin aristokratların • 
dan birisi olan Vi
kont Halifaksın oğ
ludur. Babası muta 
assıp bir muhafaza
kardı. Şeytan işi o
larak telakki ettiği 
şimendifere aman
sız bir düşman ke
silen ve yaşadığı 

müddetçe sahibi ol
duğu topraklara ray 
döşenmesine ızın 

vermiyen bir mu -
hafazakar... Bütün 
ömründe İngiliz 

kilisesinin papa ile 
uzlaşmasını istiyen 
dini bütün bir kato
likti... 
Baba oğul yemek
ten sonra oturur -
lar, İncil okurlar ve 
siyasi meseleleri bı
kıp usanmadan gece 
yanlarına kadar mü 
nakaşa ederlerdi. 

Lord Halifaksın ilk gençliği bu su· 
retle babasının yanında geçti. O da mu· 
hafazakar lngiliz çocuğu gibi Oksfordda 
okudu. Ve çok genç yaşında parlamento
ya mebus olarak girdi . 

Cihan harbi başladığı vakit Lord Ha
lifaks otuz üç yasındaydı. Sakat koluna 
rağmen harp patlar patlamaz gönüllii 1 
yazıldı. Yorkşir süvari alayında zabit o
larak çarpıştı. Bir hücum esnasında at· 
tan düştü ve sağlam olan sağ kolu da 
kırıldı. Bu kol senelerce her türlü hare
ketten mahrum bir halde kaldı. 

Artık Lord Halif aks için harbe devam 
imkfinı kalmamıştı. Aile oca&rına döner 
dönmez çocukluktanbcri seviştikleri bir 
lnzla evl~ndi. 

1921 de müstemlekat nazın olarak ka
bineye girdi. Sonra maarif nezaretine geç 
ti. Baldvin kabinesi teşekkül ettiği vakit 
İngiliz kabinesinin en verimsiz nezareti 
sayılan ziraat nazırlığına getirildi. Hali· 
faks bu nezarette harikalar yaptı. lngil
terenin smal menfaatlerine dokunmadan 
kendisinden evvel hiç kimsenin başarama
dığı bir muvaffakiyetle İngiliz çiftçileri
ni himaye etti ve bu yüzden halkın ada
mı oldu. 

1923 de henüz 44 yaşındayken Hindis 
tan umumi valiliği açıldı. Başvekil bir 
çok namzetler arasından lort Halifaksı 
seçti. O, bu vazife}i kabulden evvel, 87 
yaşında olan babasının yanına gitti ve 
ondan nasihat istedi. 
İhtiyar Vikont oğlunu dinledi ve fikri

ni söylemeden: 
- l Iaydi kiliseye gidelim, dedi. 
Baba ile o&rul yanyana kiliseye girdiler, 

ib;ıdet ettiler, sonra tek bir kelime ko
nu~madan eve döndüler. Orada ihtiyar 
Vikont oğluna: 

- Hindistana git. dedi, tanrının dile
f. bu~ur. 

Lord Halifaksın Hindistan umumx 
v;ıliliği Hindistanın en karışık zamanla· 
nna Gandinin ilk kıyamı günlerine te
sadilf eder. 

Lord Halif aksın Bombaya çıkacağı 
gün, kendisini karşılamak üzere büyük 
merasim hazırlanmı~tır. Fakat Bombaya 
çıkan Lord kiliseye gideceğini söyİiyerek 
l"la."'8simcileri dağıtmış ve üç saat kilise· 
ae kaldıktan sonra doğrudan do~ruya 

kıyamcıların reisi Gandinin evine gide
:wk kendts!le görilşmü_stür. 

Lord, Hindistanın Kanada .• '\vustural· 
ya gibi dominyonlar kadar istiklfiline 
t:ıraftardı. Fakat muhafazakarlar buna 

Lord HaHrnks 
yanaşmadılar. Ve Gandintn hapsini tmret 
tiler. Gandi hapsedildi. Lord Halifaks 
Gandi ile müzakerelerine hapishanede 
devam etti. 

Lord Halifaks nihayet · Hindistandaki 
memuriyetinin son senesinde iki tarafın 

arasını bulmağa muvaffak oldu ve lngil
tereye süktın içerisinde bir Hindistan 
sundu. 

Lordun kravatı 
Edenden sonra İngiliz hariciye nazırla-ı 

nnı moda bakımından tetkike alışan Av-

rupa gazeteleri Lord Halifaksın daima 
eski modaya göre kesilmiş maviye çalar 
bir pardesö ve çok dar kenarlı şapka giy
dığine dikkat etmişlerdir. Lord Hatif aks 
elbiselerine hiç dikkat etmez. Yalnız 
kravatı için çok titizdir. 

Bugün altmışına yaklaşan bu za}'lf ln· 
gilizin çok genç göründüğü ve çok sıh· 
hatli olduğu ancak hariciye nazın olduk· 
tan sonra gazetecilerin dikkatini çek· 
miştir. 

Lorda vurgun bir kadın 

OTOMOBiLDE iLANI AŞK 
Erkek - Sevgilim! Aşk yolunda bizi 

kim durd11rabilir? 
Kadın - Önüne bakmamakta devam 

edersen şu karşiki dönemeçteki duvar! 

~ocukluk 
Kadın, kilçilk çocuğuna sordu: 

Lord Halifal<s ilk defa olarak hariciye 
nazın sıfatile Cenevreye gelmişti. Gaze
tecilerle konuşurken kendisine bir telgraf 
verdiler. Lord telgrafı açtı. Gazeteciler 
yeni bir haber sanarak Lordun elindeki 
kağıda meraklı meraklı bakıyorlardı. 
Lord telgrafı okudu. "Gene o kadın,, dedi 
ve telgrafı gazetecilere verdi; telgraf ta 
yalnız şu iki kelime vardı: "Selaznlar El-

• - Buraya limonata koymuştum, sen 
vin.,. mi i 

Sonra, hariciye nazın gazetecilere gü· 
lerek anlattı: 

- Nutuk söyliyeceğim günlerde, bir 
şehirden başka bir şehre giderken daima 
ayni telgrafı alının. Senede hiç olmazsa 
beş altı defa bu iş başıma gelir. Telgrafı 
gönderen kadın kimdir bilmiyorum. Hat· 
ta öğrenmek, bile istemiyorum. lşin ga
ribini söyliyeyim: Bu telgraflar kan mı 
da hiddetlendirmiyor. isterseniz telgraf 
sizde kalsın! 

Eski hariciye nazırı Eden iyi bir hatip ~ 
sayılırdı. Fakat Lord Halifaks iyi hatip 
değildir. Sözleri heyecansız, yalnız çok 
mantikidir. Uzun söz söylemeği hiç sev
mez. Maksadını daima çok kısa, fakat 
çok kati cümlelerle anlatır. Sesi ahenk
siz, fakat kuvvetli ve toktur. 

Fakat bütün bunlara mukabil Lord 
Halifaks güzel güzel hikayeler anlatma· 
sını bilen bir adamdır. Ç.Ok ince iğncleyi· 
ci nükteleri veya zarif fıkraları lngiltere
de dillerde dolaşır. 

çtin? 
- Ben içmedim anne, biskill içti. 
- Biskill ne oldu? 
- Ceza olsun diye ycdlm. 

- J • a paraşüt açılmazsa? 

Mirasa konnıak için 
Bir kız annesini 

zehirledi 

- O zaman bir başkasını veririz. 
- İtalyan karikatürü -

Evlendi ve sigorta parasına 
Fransada Bordo şehrinin Belen kasa

basında şayanı hayret bir cinayet ol
muş bir genç kız annesini dijitalin ile 
zehirliyerek öldürmüştür. 

Katil kız annesini mirasa konmak ga. 
yesiyle öldürmüştür. Kızın annesi ma
dam Lamuyun kocası Lamuy cldukça 
zengindir. Güzel bir çiftlikleri vardır 
ve üç kişiden müteşekkil aile burada 
yaşamaktadırlar. Fakat katil Dükurno 
kasabadaki çiftliğinde sıkılmakta, şehre 
gitmek istemektedir. 

Sert yüzünde hiç bir mana okunamr 
yan bu taş yürekli kız bir an evvel şeh
rin gürültülü ve eğlenceli hayatına ka
tılmak istemekte. bunun için de paraya 
ihtiyaç duymaktadır. Yegane ümidi ha.. 
basiyle annesinin ölümü neticesinde mi
rasa konmaktır. 

Nihayet 1937 &enesinde pek ihtiyar 
olmıyan Lamuy, yani kızın öz babası, 
sebebi belirsiz bir hastalık neticesinde 
ölmüştür. Etraftan bu zengin köylünün 
vakitsiz ölümü .için bazı dedikodular 
yapmışlar, fakat hiç bir netice elde e
dememişlerdir. 

Kocasının ölümünden sonra madam 
Lamuyun hayatına iki er"kek karıştığı 

görülür. Bunlardan biri Cezayirli Ah • 
met, .diğeri de Jan Kamudur. Bu iki 
erkek kadının parasını güzelce yemek
tedirler. 

Fakat 'bu eıtrada Madam Lamuyu da 
ortadan kaldırmak istiyen kı::ı Dükur
no, annesinin dostu Ahmet ile anlaşa -
rak ,onun tedarik ettiği dijitalini anne~ 

tam'an kocasım da öldürdü 
sine hazırladığı yemeğe karıştırmak su
retiyle zavallı kadııu zehirliyerek ölü
müne sebebiyet vermiştir. 

Bundan sonra katil kız ölen kadının 
iki dostu ellerine geçen para ile Bordo. 
da bir bar açmışlardır. Başladıkları bu 
yeni hayat her ikisini de mes•ud etmiş
tir. Ahmet eline geçen bol para ile ra
hatça içmek imkanını bulmuş, katil kız 
da şehir hayatına kavuşmuştur. 

Bu sırada katil evlenmiştir. Fakat 
aşktan ziyade para hırsı gözünü döndü· 
ren katil. kocasını da sigorta ettirmiş, 

ve sonra dijitalin vererek zehirlemiş, 

ölümünden sonra da sigorta.dan 10.000 
frank almıştır. Fakat bu şekilde polise 
bir ip ucu vermiş olduğundan tahkikat 
derinleştirilince Dükrunonun, Ahmet 
tarafından tedarik olunan dijitalin va. 
sıtasiyle gerek k~asmı, gerekse anne
sini zehirlemiş olduğu meydana çıkmış
tır. 

Katil kız ile diğer suçluların da hu
zuruyla vak'a mahallinde bir keşif ya. 
pılmıştır. Bu sırada toprak altına gö
mülmüş büyük bir tabanca da bulun -
muştur. O zaman katil: 

- Ahmet, annemi zehirlemediğim 

takdirde bu tabanca ile onu öldürecek
ti. Ben .de buna mani olmak için annemi 
kendim zehirledim, demiştir. 

Katil kadın halkın tahkirleri ar.asın
da yeniden B rdoya getirilerek adliye. 
ye teslim olunmuştur. 

Bu cinayetin muhakemesine yakın.da 
bakılacaktır, 

- Ben sıhhat nazırıyım. Timarhaneyi 
gezeceğim. 

Timarhane kapıcısı - içeride sizinle 
ayni iddiada olan 011 ki~i daha var. 

- lsveç karikatürü -

- Af cri11 cowktar! Demek resimden 
- llayı1! lskemle11izi11 kırılıp sizitı 

-
• rj çıkı 

- Dilimi11 f ototrafıtıı 1> goflJ 
yahatte bulunan doktorıtma 
reçete isliyecelim. 

' \ 

..... 

I LK AŞK dıl•"'' A 
Erkek - Sc11inle tıişanla'ı ..ı 

d'~ w alınca an11w ne de 1
•• ibİ çok 5 

Kız - 1Jer zamankı g 

SüpOrgB ,~ 
lkl kadın arnsında: .ıeıı O' 

U-eııiJ11.1 
- Elektrik sUp ' 0 ,,.r 

musun? ._.ıınıtıl 
bir sw- .JI. 

_ Fena değil sına, !fİ F 
- Nedir o kuııur? ısrdufil 
- SUpUrge sopasının g 

mUyor! &) ,,;: 
Teberr u1'/ 

_ Sizin yUksok kalb~ır"~~., 
verllğinlzi blldiğlınlz fçin ~ 
dik efendim. ~,,d ~ 

_ Buyurun efendlill· ,,8 ce ııl~ 
hi11l'" b 

- Yaglt kadmlıırı ıntfun68 
çln bir şey vermek 

musunuz? ıxı 1 
_ Kaynanamı verse Si' 1 .J' 
Yaş ..,es cı•oıd 

ltllC ) rııŞ1l1 
- Nişanlın senin 

nu biliyor mu? 
1 

- Evet, bir kISIIlı:nld B tt: 
ıUI i:JJ J "er6i1 
u•ı b,?>er 

Beş yaşındaki çocuğa • 

- Bir knrde§in oldU· ~ ~ 
Çocuk sevindi: . ıı8beri 
- Ne f;i! Anner:Jliil 
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-antere ve Fransa 
"için ·telciştadır? 

Onıar Afrlkadaka eski AD· 
nıan müstemlekelernnın 
l&desı llhltlmaBlnden kor-

,,~ l(~vorıaır 
~. 

~ .\t ......................... . 
• le ~ Alııı&n mlistcmlekelerlnln Almanya tarafından tekrar t 

l "'f';;J,Jj derneıc, bUtUn Afrikanın Roma • Berlin mUn·erlnln tehdldl • 

,1 •euae 1Ubartyle Alınan • ltalyan hlklmlyetlnin altını• girme- ı 
,,~~. 

'•······················ ~ Yazan: Sadık Duman 
~ ~ f/IJıkJ. :ı:nllatemlekelerini ıs- niz.i kıyılannm yarısmr, bUtün Kızıldenl

~ '.twb@lı_~ arttıkça artıyor. A,.. zt, Kenya mUatemlekesinl ve cenubi Su
~ tl~ her slyaat arzwsunu danda kuııı uçurtmıyacak bir tehdid gibi 
)\, "ctbae ettifinı gördUğUmUz Al- duruyor. Almanların earkl Afrika mUs -

'de iı~ bıı :ı:ı:ıuatenılekeler mesele- temlekesinde k~caklan üsler, Kenya 
>\t... lleticey eulaetırabllecek ve Sudanla Belçika Kongosu ve earkl 

~ ~~·'( Afrika kıyılan Uzerindeld tehdidi arttı-'! ~'lUn Parçaı~mda Berli- racak, Kamenında yapılacak Uııler Fil
~lldr oıaylıklar gösterdiğini bil- dişi ve Altın kıyıları ile Nijerya, Daho

~'llll'ıeacı. '\'e Londranm peşinden mey, Moritanyanı~ ce~ubunu Angola v~ 
~ ber ~" &ibi sUrUklenip giden Bengalayı, Kine korfezınden garba ve yı· 
~~· 'rtaıı bir tel!ş hissedil- ne Kineden cenuba giden bUtUn ticaret 
~ ' il\ yollarını rahat rahat wrabilecektir. 
~ ~( :ttefikJ. olan Çekosolvakya Fransız generali Tilho bu mevzu tize -\ 'hıı J\~OYun gibi, dört ayağı- rinde ne~rettiği bir makale silsilesinde 

\ l. ~t, h.altasınm önüne fır- diyor ki; 
llt ~ laJc için ve Fransayı böyle "- Bizim A!rlkadaki mUatemlekelerl· 
ı.. ~'l~c zorlıı.yan lngiltere ıniz, olındl, ancak birkaç kUçUk hecin.su

\~ t<i!ııı' A.Irnan mUstemlekele- var bölUk tarafından muhafaza edllınek-
·~~ caıU.:1 <> kadar mUhlm bir tedir. Bu Uslerin .kurulduğunu tasavvur 

"'Q hat-b Ul'or. ettiğimiz gün, biri Libyadan, biri Kame-

Miltekattler, Eytam ve Eramil arasında ~aztn.l'~t· 
bor~lu olan maaş sahlplerlnln borçları öden ın.~ mıdır, 
veyahut ne miktar kalmıştır ve ne zonıan tamnmile 
ödenmiş bulunacaktır? 

Oçayllkların yoklama us 
a s 1 8 P r _a t i k, .. m~. ~1 .H.ri~ .~ de~ip !.d~lcri, .. d• 

Eytam ve aramil ve mUtekaldin maaş- yanı t> yıl sonra tahsıs 0 ~ • d"l vukufları vnrdır MalmUdüı lilklerl maııu 
ları meselesi bugiln esbabını mlitsterlh suretle ilk ycltiın 283 kurşa iblag e ı - 1 sahihlerinin sağ. olup olmadığını, evlenip 
edecek bir gekllde yoluna korunu§ değil- miştir. evlenmediğini, maaş kesimi için had ko-

GörUlüyor ki yetim maaşlarının tahsi· 
dir. Bu maqlara alt çok mühim ve maaş _ nan ..... aaı doldurup doldurmadığını her al-

si mebdei 1 kimunue\'Vcl 924 olduguna .; "' ııahiblerlni endişe ve UzUntUde bırakan tı ayda, her yılda bir kere araştırdığı 
ki b d b göre 938 yılına kadar 14 yıl geçmiş bu-

bir tarafı vardır: , ugUne ka ar u gibi maaı,ı sahihlerinin de tabii hakların-
ı lunu'-'or. Ve arada vaki bu zamlar da da-

noktaya temas o unmam13tır. .; dan olan bu cihe t için her yılda bir he· 
- d bil olarak 11 yıl içinde geçen 56 üç ay Mesel! EminönU malmUdUrlügUn en sab vermeğe hazır bulunması ve bunu ya-

tesvit'e olunan 2667 numaralı cilzdanı 

tetkik etmek bu noktanın tcbarüzU için 
klfi gelir: 

Maae aahibleri Uç k.foldir. Biri anne, 
diğeri iki kıı;dır. Bunların maaşları ye
kunu 1869 kuru§ tutar. Üç ayda bir tes· 
vlye edilmesi muktazi olan miktar 56 li
ra kUııur kure olmak icab ederken bu ai
le 36 liradan !azla almamışlır. 

Sebebini, maaııı aabibleri bilmez. Fakat 
bis resmi 8enetlerl tetkik ederek bunun 
sebebini anlıyoruz. Bu ma~ sahiblerln
den birinin 580650 esaıı numaralı resmt 
senedinde merhum babalarmm 8998 ve 
53!>8 gibi iki yekQnda kaydolunan ve 
mecmuu H356 kurşa baliğ olan borcu 
tesbit edilmektedir. Diğerleri de ayni ol
duğuna göre Uç ııahibl maqa bu miktar 
Uzerinden 43068 kunı~ borç tahakkuk 

hu maaıılardan 43068 kurş borca karşı-
pıp bu binlerce yelim ve mütekait alle

lık muayyen miktarda para kesiliyor. 
lerlni müsterih kılması icab eder. 

Maaş sahiblcri evvelce yetmiş küsur MalQm olduğu üzere yetim maaşları 
lira alırken, maaı:ları, elli kUsura düıimilş işi zati muhassasat dairelerinden halmU
ve nihayet 36 liraya bağlanmış olduğunu dilrlüklcrine intikal ettiği zaman munta
görünce yalnız hayret etmek vaziyetinde znm defterler olmadığı neticesi de oto
kalmtşlnr ve herhangi blr izahata mutta- mıı.tikman meydana çıkmış bulundu. Bu 
li olamamışlardır. Acaba bunların borcu yüzden senelerce önce tahkikat ve tctki

ödendi mi? kat yapıldı. Hiç şüphesiz ki bugUn mal
Ve böylece mUlekaitler, eytam ve ara- mUdürlUklerinin elinde veya yetim maaş· 

mil arasında borçları olan maaş sahible· ıannın bağlı bulunduğu mercide esas ka
rinin borçlan ödenmiş midir veyahut ne yıt defterlerinde bu noktalar musarrah 
miktar kalmıştır ve ne zaman tamnmiyle bulunmnkta ve bir nizam ve usul dahilin-
5denmlş bulunacaktır? de zimmet ve matlup vaziyetleri tesbit 

Bu sualler bUtUn maaş sahiblerinin ka- olunmaktadır. O halde her yıl nihayc-
falarmda her maaş aldıkça çözlilmez tinde çıkanlması taleb olunan hesabh 
ve halledilmez birer muamma halinde blançolarını bu defterlerden çıkarmak 

kalmaktadır. .Pek müııkUI bir iş olmıyacaktır. 
Mütekait, yetim maaşları şehid allcle- Maabaza mUşkUI dahi olsa, nihayet 

t ~ ~onunun bUtUn istatistik- rundan kalkacak ~ hafif filonun Sahra-

t h~~?ıtlJ.ıerı l:ı:ıUstenılekelerinln bu - yıkebirin ortasındaki ve earkmdald mUs- Şimdi m~elenin mühim arafı vudur: 
-t:ıı,~ bir lçııı astnn yüzUnden temlekelerimlzin bUtUn ınUdafaa kuvvet- 1-8-929 tarihinde her UQ maaş sahibi-

ettirllmil demektir. rlne tevzi olunan tahsisat mahiyetinde vaziyetin manzarası, yetim ,.e mlitekait 
değildir. Tamamiyle maaştır. Bunlarm maaşlarının muayyen bulunmasına göre, 
hesaplan, binlere baliğ bulunan ve mu- bir banka işi gı'bi muayyen ve sabittir. 
ayyen miktarı bu maaştan gayri bir şe- Devlet memurları maaşatmm tahakkuku· 
ye i!tlnat et.m.iyen Türit ailelerine dal- na alt ita bürolarmda da asıl mnnş, zam-

\~~ '1e~~ltanat kürkü olduğunu lerini 3irml dört ııaatte imha edebllece- ne ayn ayn otuzar kuru§ zam yapılmış
ı ~ ~t ~l l :ı:nidlr? ğlne inanmalıyız. Şlrfa, Bllma, Taya, Nl- tır. Bu ltlbarla 8 KAnunuevvel 924 de a

~>lt teı edir de, neden bu iki gigml ve Mao hemen derhal dU~manm ınl tahııls olunan ult maaş 222 kuruııken 
~ ~ ~~: ~a dU§IDUıı görilyoruz '! eline geçecektir. Bu hal Afrikadaki mUıı- ~ sene sonra, yani 929 da 252 kurup 
~ lıt'llet b temlekelerim.W ikiye b!5lm~ı olacak ve ibllf olunmuıtur. 
' lıı.llat~ illıaasa Afrlkadaki es- İtalyanlar '.Akdenk krymmdan Kine k!5r- Yine ıı&hlbl maqm diğer bir kmndan 

t~~eltelerinin iadesi ihti- fe:dne kadar rahat rahat gidip gelebtle- izdivacı ınUnasebeUle intikal eden aylık-
' 'tadırıar. Zira bu mUs- ceklerdlr.,. tan otuz birer kunıı da 93:5 senesinde 
~ _btıt tıya tarafmdan tekrar • • • 

, 1~·-' Un A!rikanm Roma - Şfmalt Atrlkadald İtalyan. ktyılarmm Jl§ içindedir. Almanyanm aradığı mUs-
t~ tehdidi ve blnnetice Kine körfezi.ne bağlanmuı Roma - Ber- tem.leke Kamerun, Togo ve şarki Afrl-

e:ı:ı:ıenllği altına gir- lln mihverinin tesirini, eenuba doğru Jca değildir. BUtUn Afrikadır. Nasıl Ja-

2000 tllometre uzatmak C!emektir. Bu ı pony& bUtUn aksayt şarkı istiyorsa Ro-
l -~ : eu Uç mUstemleke- . tUdlrde Alman ve ttaınn ıtntu.zu hattı- m& - Berlln mihveri de bUtUn Afrikayı 
ı '~ (fıtc., tıstUvaya daya.nmIJ clıcakbr. io etmek istiyor. 
~' llıU.~ :ı:ı:ıtıatemlekesi. !ııte bunun 1çln Franıaylt. İngiltere te- Sadık Duman 

ma açık bulunmak gerektir. miyat, kat'iyat tasrih olunur. 
Her yıl nihayetinde bu bllnçolarm Nihayet her ay alman ve muayyen bir 

hurrlanarak maaı sahiblerine verlJmesi tesviye arzeden memur maaşatmda bu 
veya muttali olabilmesi için tesbit olu- taksimatlı tahakkuk hCıdisesi vaki olur. 
narak alAkadar malmUdUrlUklcrlnde ta- ken muhtelif borçlar kesilmek vaziyelin 
lik edllmlı bir halde bulunması kat'i bir de bulunan yetim ve mUlekait maa~lann· 

IUzum halindedir. dakl tahakkuklarda bu esasa riayet et -
Bu yüzden hlsıl olan sızıltılar ve şildi- memek, işte bu suretle birçok şikil.yetlc

yetler bitmez tükenmez bir haldedir. Ye- re ve sızıltılara sebeb teşkil eder. 
tim maaşlarına ait muamelelerin tesrii Bir mesele daha mevcuttur. 
onların teskini için kafi değildir. Ala - Muntazam borçlar mUdürlüğUnce 7-9· 
caklarmı, vereceklerini bilmeleri lazım- 929 tarihinde resmi senetlerin yapılan 
dır. Bu gibi maaş ııahiblerinin kendi he· vizelerinde bir kayıt vardır. 
ıapl'll'tnı çıkarabilmek için uğraşmağa ne ~Devamı 10 uncuda 

~'l'lılı. ekest 

~ ~ l:ı:ı\latenııekW. & H A 8 E R ' i N R E s l M L i z A 8 l T A R o M A N ! 14 1 "~' ~~ tam göbeğindedir. L...;;K..;.;;ı;z;.;;ı.;.l..;g::..;w;..l;..:g:.;e ______ • ___________________________ _.. \ ~'d lekesi Belçika Kon~ 
~ ~ltt~~e lngilterenin Ken-
'! l)..~l'fe~ cenubundadır. Togo 

il, ~t'tıı garb kıyılan kenann
b ~~ 'tlUtı "Dahomey" mUstem.
-~ l\.. ~~Ilı~ ''Altın kryı" mtls .. 
~ . '?ıı~ dır. 
:n.~;;r \'e lngilizıer Alman

'lt: 'r t\:eıerı Yalım Ucarl ba-
.. ~ ~ ~ llıU. tdeceğıne inanabilntl§ 

l'l\.l'ı\ tad texnıekeleri Almanyaya 
~tb ll't >, ~ iltt ereddUd göstermez-
~t~ .,. de\1let bu mUstemle
'l\ .rerıev 

'Ilı! U.ıerı nıez, Almanyanm 
~?ı ~tııı lturnıağa 'bqlryaca
q, ~ ~ti~ U~orıar. ltalyanm Ha-

" d'trtı.llf b~l f3o:ı:ı:ıau ve Trabluıı -
't?-tce ç Utıduğu hava Ualerln
~ el'ıı~ \1 ı;ıkhıdikleri bir sırada 

ı t (~~'ı: Barkı Afrika mUstem· 

~ ~~a~ Uç Yeni hava Us
t~ h rı ihUınaU Fransa 

(ı ~~ te~ikaten korkunçtur. 

~~e\: bu devletlerin Al-
~ ltl' 

1 
elel'fı:ı.ı korumak için 

t ... • "--~ebneğl g~ze alma-
~" ... l.ll>artAb rl 
~ '1'ı:ı.ıa -.ıu metropolle • h' llnt korumak için gi

lle'- a Ya ~~ ~~~ ıtadar rtıımda bile ha-
\"'"~ ll'ta terUerde kaldıklan-
15~11 bo~ıe :rz~arıa İngilizlerin, 

'. h~halde l arışa girmeleri v~ 
il \>:rtiltadalci Pek kolay değildir. 

'J~ lı'~aal'I ha•;a Usler1 ile !n
·- "e bQ 1 ilti Yildanberl nuıl 

ıı llı~llıı•~ elikle isteklerin! el-
~ "'dur I..i 

"e ~ baotanb · bya Uslerl ce-
ı 'ııııa... ava :Mısın Sahr& .. 

•q d • 
""l<~·'lr afnıt bir tehclid al-
ı ti d \'e llabeşistandald 

c .ı\frikannı Hind de-

- -· 
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Yeğitbaşı tarikatinJ Halvett t.arikatl 
6eyhine tevdi et. Kendi ellnl<' h<-zduğunu 
kendi elinle dilzelt ve gel. Macnristana 
seferimiz senin burnya gelmene bnğlr
dır. 

Bizans hUkUmdnrı Manoele bir sefir 
gönderip hazırlanmasını tebUğ et. Yıldı
rım merdane döğUşUr. 

Ali paııa bu isyana ve padişahın hidde
tinden gelen hu tesndUfe scvlnmişU. İş
te bir fırsat k1 I adişnh Ali paşayı m<'m
lekete gönderiyordu. Pn3:ının t.D.ri!m"!cr 
hakkında da hlı; malfunat.ı yoktu. Yeğit. 
başı tnrikatl n<>ydl, nc>nln nesiydi, bir 
~e.yclkler bilmiyordu nma, hUn fır irade· 
!I yerine gotlrlleccktf. Tarikat tnriltl is
tikamette gerekti. Burnunu oynattı mı, 

ne hUnktı.nn, ne de hUnklir lradeslnl a
lan Ali paşanın şnltnaı yoktu. Zaten All 
.paşa Allah ve Pl'ygamberdcn ve padi
eahtnn başl:a da hiçbir şey tanmuyan -
damdı. 

Ali {la!'!a derhal kararmı vermişti. On· 
ce Mdiscyl yoluna koyac!l.k ve &onra mU
tcaklp t"dblrleri alac3km1ş g1bl Bursnyn 
dönecek ve yerinde kalıp gUnlcrdenberl 
içine dcrd olnnları hallettikten sonra p:ı
dlşaha mUICütl olacaktı. 

Padlş:ı.hın tizUnt\!!:ıll bu kadarsa mesele 
yoktu. 

- HUnk!nm. Dedi. Kuluna itimat et 
ve Uılllme. HUnklınma keder ynkı mr -
yor. 

- Haydi p:ışa, bir defa işime kan§
tırdım, başrnu belaya soktun. 

- HUnklirım sağ olsun. 
- S:ığhk da dirlik dUzcnllklc olur p:ı· 

ea. Haydi arş! 

Garlbdlr ki Bursa All paşnnm tedlb 
vaillcslyle yolda olduğunu çoktan duy -
mus ve bfrdcnbirc rsehfrde derin bir sfl. 

k<ın htısıl olu\ ermlıjtl. Ali paııa p dişah 
vekili sı(atrnı haiz bir \•ailleyle geliyor • 
du. Kimblllr yine ne kanlnr dökUlecek . 
ne m3sumlar mahvedilccek, Ali paşa bu 
rırsnttan klmbillr ne tUrlU istifadekr c
decektt. 

Pnşıı yolda Bursaya nlt neler dinlemiş· 

ti. B ·'"Sada bir adam turcmi~mlş, bı~ak 
~lenıezmis, önUnden kuş bile kaçamaz -
mış, bUtUn bUyliklcrl yıldırmış, saraylura 
konaklara dadanmış, hac alırmış, dağlara 
kaciın kaldırırmış. 

Pn.şn bunları dlnkdikçc sinirleniyordu. 
Bu peri masallarını andıran htlt§.yeler o
nu rahatsız ediyordu. Ateş olmryan ~·er
den duman çıkmazdı. Kendi kon~dan 
çıkan tadmla yanındaki nzun bo' 'u dell
kanlmm vakası henllz akımdan çıkmamw 
tı. Ihtlmalki bu etrnfmda efsaneler, des
tanlar dönen adam, kendi kucıığınd'.ln çı

kan meçhul kadmm işıkt deliknnhydL 
Bakalnn bu mınnk lşlemJycn ııdnm Ali 

pnuıınm karşısında ne yapacnku? Pa§a 
dl~lorfnl gıcırdatıyordu. 

Bir daha bundan bııhse>tmek fstlyenle· 
rin ağzına yumruk bile vurdu. 

- E, artık ba~ım şişti, budnlnlar. 
ICimbllir hangi harb kaı;:ığıdır. 
Bir ihtiyar )örUk basını salladı: 

- Böyle deme efe>ndJ, şevketırı hUnk!r 
Yıldırımın gözde pa .. asr Ali pnşanm k~ 
n~~ınclın bir krıdm bile kaçtrıu . 

AU naşa yerlnd n fır~arak ihtiyarı r.a 
kalındıın yakaladı v~ bir1':nı; kero E rs-
tı: 

- Ne! 
İhtiyc.r boğuk boğuk haykırr;ordu: 
- Nf3 oluyorsun <'fendi, h!lylo duyduk. 

Bana ne :ı:u1 mndiyorsun? J{uvvetln vnr n 
onunla s:ıvnş! 

Paşayı t.ıınımtynn biçare k!SylU bir d:ı. 
ldka sonra paşanın nynklnrı dibinde bir 
hıını;er darbesiyle cnn ve>rdi. 

E ra.f nltflcr knc;u;ttlar. Paşa yoluna de 
vnm etti. Sanki blraz r ce bir zavallı 
lhttynn scbcbslz öldUren o d<.> ildi. YuM

nıklnıiyle arnb'lBınn vurarak kendi ken· 
din haykınyordu: 

- Evimden kndm kaçırmak hıı. ! 
Vny mel'un vny. B:ıkahm ordulnrm 

vakasmı kurtarıımadı~ı pençemdC'n nn~ıl 
ı.u'l'ta'-e11hm. 1'vfm!ft"n kndm kac;mnak 
;,, 

An :rıqa bu kadmm Marya oldu~nu a~ 

'1 =~~tfil: u K o ınnı om 

ın tedib vazif 
ğunu duymuştu 

renaeydl belkl de bir k!llp scktesl:cden 
ölecekti. 

All paşa Amasyaya yaklaşıyordu. Bu
ralar padişahın oğlu SUleymruıın idare • 
sindeydi. Fakat SUleyman harbde oldu· 
ğu içln yerine Kel Osman bey nasbo
lunmuştu. Daha doğrusu bir sergerde o

lan Osman bazusunun kuvvetlle buraları 
ele gc!jrimiş vo Ali pa.,anm yardımlylc 
tenkil olunacağı yerde htı.klın nasbolun • 
muştu. 

Osman Amasyaya yaklaşan Ali paşnyı 

btr o nt mı-saf den karşılamıştı. Elleri
ne sarıldı. Pa.şıı elini çekmiş, ()ptürmo • 
mlşU. 

- Ne vnr, ne oluyor Osman? 
- Tarlkatlller, hUnk!rm hrlstlyall Jo. 

zıyla evlenmesini şcrlate aykırı görerek 
isyan ettiler. 

- Peki, sen ne haltctt!n 1 
- Haklı buldum paşam. 
- Ulan iblis. Sen kimsin de şev!retlQ 

hUnklınn hnrekatını takbih veya takdlr 
ed<>cek&ln? 

- B n mi 1 Kara yazısı nhfndmdamm 
paşam! 

Ali paşa haykırdı: 

- Y nzm kara yazılsın Osman! 
Fakat Eimdi hc.rhar.g1 b!r hareket doğ· 

ru dcğlldf. önce şehre girmek l!wmdı. 

Paşa ihtiyaten yolda al~Jlcele Burr.aya 
habe:- ur;urmııs ve d"rlıal bir ordu topla
yıp Arr ııda kendisine iltihak etmesJ
nJ blldlrmt,,u. 

Amaty:ıd:ı ber yer kapanmış, sokaklar. 
da btrkar; köpekten gayri canlı kalma -

mıştt. Evlerin kn'feslerl bile sımsıkı örtill· 

mU tU. Sanki şehir bJr muharebeden nrta 
kalmış gibi öliim sUklitu içindeydi. Yıkı
lan ve yakılan b:ızı yerlerin llzerlerln • 
den Mla dmna.n ve toz kaUayordu. 

Ali paşa hA.kimlik konnğrnn girdi. Ali 
pnşa Anıas)'ıı.yn gelsin de onu halk kıır
§tlamnsm. Co§kun tezabllrat yapılmasın, 
bu akla gelir şey değildi. Fakat i§te bu 

rtıyn değildi. Halk evlerine kapanmıştı. 

Paşayı pencere kenanndan blle seyre -
don yol tu. Pa"-n Osmana sordu: 

- HUıik&.r kllfir llind~ hnrbederkcn 
mUslUmanhk iddia eden tarikatçilere bu 
kahpelik yakışır mı? 

Osman cevab bile vermedi. Ali paşa bu 
{§te Osmanın da pannağı olduğunu an· 
lıyordu. Huylu huyundan vazgeçer mly

dl? İşte ylno birtakım veslleler bularak 
Amaeyayı ayağa kaldırmıştl. 

Pa§J., Osmımı çok severdi. Haykırdı: 
- Sana padişah iltifatı bahşetUrdlm. 

Hünkar nimetleriyle ~sen kalmlnştr, 

h"nzlne renk geldi hetjf. Bu nankörlllk
tür. 

Osmnn yerinden fırladı, fakat keskin 
lkl boru sesi onu kaztğa geçlrllmtv gibi 
dondurdu. Şehirde kulakları tırmalryan 

bir gUrUltU hüsıl olmuştu. Pasa bunların 
istcdlğt asl:er olduğunu nnle.mıo ve der
hal pencereye koşmuştu. 
Konağın önUado eUvarller atlarmdnn 

lndller. Bir zablt bağırdı: 
- Paşayı görmek isteriz. 
Ali p:ışa camı kaldırırken bir hançer 

kulıı/;'lnın yanmdan vızlıyarıı.k cama çhrp· 

tr. Böyle neylere alışkın pıı.şn derhal yere 
atıldı. 

Osman p~nyı vurduğunu .sanarak dr· 
6arı fırlamı~tr. Ali paşa dlşlerlnl kenet
liyerek bağırdı: 

- Kahpe herif. 
Ve yerinden fhtlyııtla kalkarak cama 

bir yumruk indirdi. Kapr 8nllndckl zabf~ 
ter }ııkarıya baktılar. Paşa boğazı yırtı
hrcasma baykmırak emir verdi: 

- Osman kaçıyor. Diri isterim. 
Şolırc dafılmtz. Yeğltbaşı'tekk0ıılnl ve 

zn\lfyes1nl m•ıbasara ediniz. Kimler ete ..... 
geçerse hepsini sa~ isterim. 

Asker mrzrattlnrmı ve ktlıı:lnrnu g:ıkır· 
dııtıırnk eehre yayıldılar. Paf:a kadıyı ve 
bUtun ricali yanma geUrtmişU. 

Bir Çavuş O~manr yakalaınıt ve bileği· 
n1n birini kırarak sUrl1~ lire sUrlikliye pa
eanm huzuruna getlrmişU. 

YU:ı:lcrcc insan tevkir edilmişti. Evler, 
dük.Jdi.nlar, tekkeler bastlıyor, camiler 
sanlı yordu. t Devamı '7ar ı 

Nakleden: F. K. 
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" Yalnız benim değil, ıki 
muvafjaki9eli olacak bu k 

1 
- Evet. dUnyOJllll ~ - Gelen giden oldu .ınu? 

- Hayır üstad. 

Doktorun peQinden bilişik Mlona geç
U. Jan ceketini çıkardı, beyaz g8mlcği
nl giydi. Sonra fizerl krokilerle dolu bir 
masa btıBtna geçti. 

- Ben yokken talıştm mı Baba 1 
- Evet. 
- Aferin. Sen muavinlerin en mUkem-

mellsln. Şimdi haydi fa bqına! 
- Yenllecek birkaç mUekUlUmtlz kaldı. 
- Onl.an da yenince b.ınim rtıyam ha· 

kfüat olacak. 

Doktor, mavi maroken bir çerçeve içtn• 
do gUIUmscyen bir genç • kuı fotoğrnfmı 

birkaç aanlye sUzdU. Sonra mua\inlne 
BCSIP.ndi: 

-Aç Baba .•• 
Kekeme, IAboratuvan ildye a~"tT'all si

yah pf"rdcyl açtı. Garib blr ınnk.lne or..a
ya çıktı. 

Jan beton bir kaide Uzerine ycrle3tl
rfiml3 olan n:akineye doğru yUrtıdU. Eği

llp ötesine berisine baktı. 

- Her §ey yerli yerinde 1 
Bir an sUkfuıu mliteaklp lllve etti: 
- Yalnız bir tek eey eksik : §ea.rre •• 
Prcparntör t<-krar etil: 
- Evet, ecırore .• 
Birkaç da!ıı baııını salladı ve söylen-

di: 

- Şcrareslz bu makine bee para etmez. 

- §lmdl 5Uphe etme~e mJ ba5aldrn? 
- Sizden mi doktor? Asla.! 
- Muvaff:ıkı~ctimin manasını ve ma· 

hlyetlnl hiç dUşUndUn mu 1 

- DUıUnmoz olur muyum? DUnyanm 
en bUyUk kcşfL. 

~ 

Yalnız benim değil, ~ 
yeti olacak bu ıcc§i!· -
hissen var. Bana 1naJl8A ..e 

f . 09'-
oldun. Bize bu ke§ 10 

nu blllyoreun. Aile 

mUcevherlerinl, senin -
lan hep bu [§te erit~· 
Yiyeceğimizden, gıyeee ılf 
ruz. Fnluıt buntarıll aC1' 

re.cağız. tı• 
DUrbUnUmsU bir &ıe ,_ 

maklne)i tetki kederlr 

Devam etti: ertl 
- Haydi §lındi te urd' 
Yere merbut bir tab 

toza: 
- Otur. DedL 
-Ben miT 

mlrdf. etti. 
Kelleme tereddlld 

k6pek gözleriyle nıute 
u ve ku lt;lndc Alinle b&ıt 

u. erlJll 
- Knntldıı.ma. Eil ~ 

ncıyncak dlye korkJJla. ,d11S 
Prcparatl!r keUllyc> 

- Ben... Ben ... BeJJısiı 
Heyecanla kekenıe 

yet s3yliyeblld1: blııo" 
- Ben atrenınel<, 

SiZi AHE GLE SARAR. 
OYALAR 



HABF.R - Akşam posta8ı 

Vazan: llklmlm 
Hatıraları aolntun ve 
vesikaları veren = 

A. IK. 
-116-~ ~ 

~~;~ane çocukları 
de b·. • Zoşçenko Çeviren: Ferah. Ferruh l' ııırn 
tolınr apartıman kiracıla· giyildikten sonra bir daha geri alınmaz! 
· l'roı1~ k.ııına kundura almak Sokakta giyilmiş ayakkabları satın ala· 

Ufak t;~n kı~ı Nüşka, yedi cak enaileri biz nerde bulabiliriz? 
&ollbahar ek bır Çocuktu. Tabii Nüşka geri dönmedi.. 

" Hem tehlike iki taraf h: HükU
n ıetten ve kendi kendirt~izdeı ,, 

' ö~:· ~ Önümüz kıştı.. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Trofimiç 
.~ fıı,,.,. b uru acele ediyordu. istenilen paraları suladıktan sonra evine t:in· -ıuı ır 

t ı gıc:ırct masraf yapacağı yollandı .. 
~ı~a Y~~arak kız~nı eli~den Evine gelince, Nüşkayı evinde buldu .. 
\t bir tok a?~ .. Bır haylı do· Kız, cakalı cakalı evin içinde dolaşıyor, 
8otıra b' '1tnnteri gözden ge· önüne gelene yeni ayakkablannı gö teri· 

nlıiııı ır kundura mağazasına yordu. 

-.ı:ııı "eiect· Trofimiç, açık gözlülüğünden ötürü 
~~bir ın ayağına uygun, ucuz kızcağızı biraz hırpalamaktan geri dur-;r §ey\' • 

ı n~ enr misiniz? dedi. madı. Fakat, bir defa paraları verdiği i· 
~~~ he ... tocı.ık ayakkabısı çıkar- çin, ayakkablara el sürmedi.. Yani, ayak· 
,~~ı:ı ... en h-
a leçjrct· :-'"en bunların hep kablar gene Nüşkanın ayağında kaldı .. 
~~ tıydi1;d~ırçoklarını çocuğu· Bilmem dikkat ettiniz mi? lşte bu ha· 
tı,~~tnd· ı .. Bunlardan bir ta· disedenberidir ki, devlet mağazalarında 
""llllıı ay~· lfem malı iyi, hem ölçü için ancak birer kundura \'eriyorlar. 

11t t~~ele!irn ına tıpatıp gelmişti.. Kunduranın sabrını veyahut solunu -
' ~ ielınCJni k~nduraların fiyatı mü~terinin solaklığına veyahut salak· 

ıı oııcı Stı .. Bu çocuk kun· lığına göre - müşteriye uzatıyorlar; di· 
~ an tanı on iki ruble is· ğcrini sıkı sıkıya elde tutuyorlar .. Para· 

' bu fiy !ar ödendikten sonra her ikisini paket ya· 
't ~t(qken: Pek yüksek buldu. pıp müşterinin eline veriyorlar. 
fJıı ~ . ~le bir ayakkabı için Zamane çocukları bunlar!.. Günlük ha· 

l(j tubi ik.1 rub1e gözden çıkar- yatımızı değiştirme istikametinde kimbi· 
'llıulhi eyı işitince tepesi attı. lir daha ne büyiik tesirler yapacaklar?! 

'zi ~ ~lamaıanna ehem· -------------
• ba~~ onu kolundan yakala· IEbedii M 11 lô Eser 

'"tt~ ayakkabı mağazasına Atatürk Albümü 
~ a~ Urac1a da tek ·· tf 
~ .. 1' bi: Yığın ç=ım:d~: (350) ye yakın hatıra, (68) 

llıua;~niç, ~akikalarca bu sayfa, nefis bir kap ve tabı 
~ ~~ b'e· e~tı .. Kızının aya· Çok az mikdarda basıldı 

' bı... 1rın1 . d' d' I f. · """l'ıe!e gıy ır 1• ş ıya· Atanın doğuşundan ebediyete 
~ ~ ltıağa1}:ne Çatallaştı. Bura· intikaline kadar en büyük men· 
'l' ~ i ıa nazaran iki ruble kibelcrinl, Trablusgarp, Çanak· 

t r~ nden on nıbl' istediler kale, lstiklAl harplerine ait ebe• 
~o ç on tuh! e . dl hatıralarım, Yalovadaki Jıu-

llııctan eye de kı)'amadı. susl hayatını, deniz gezintileri-
da dışa Yakaladığı gibi bu ni, Tnrih ve Dil kurulla')·larına 

. \ ~d rı çıktı. ait en karakteristik resimlerini, 
llıa sıı a da ondan on ruble Yugoslav, lsYec, Iran, İngiliz 
~ () lfün n . . Erdün deYlellerinin büyüklerile 

t!lj ~~a gj .. d· ereye gıttıyse, münasebetlerini gösteren halı· 
l' ı~·sc . . 

, en he:n aynı vazıyet te· ral:ırını, Ankarada, Beylerbeyi 
~tn en hepsinde mal· sarayında, Büyük Millet Mecli-

' ıı hemen hepsinde a· sinde ve manevralarda, Florya• 
~eı a~at."lna tı t r . daki h:ıy:ıtına ai thu~ust re~imle· 

- Ya burada sersem bir tavuk gibi 
boğazlanma}'l mı bekliyelim? 

- Tedbirli oluruz. Kendisile görüşme· 
miz daha muvafık olur. Eğer hakikaten 
böyle bir işle gönderilmi~se o takdirde 
yol kısa iken çaremize bakanı. 

Zaten bugüne kadar aşağı yukarı 17 
gün oldu. hala (R.C) kimdir. Anlayama· 
dık. Istanbul vasf yer. Burada sarı çizme· 
1i Mehmet ağa gibi bir adresle adam mı 
bulunur? Bu işle mi uğraşacağız, yoksa 
kendi hayatımızın tehlikede olduğunu 
mu düşüneceğiz? 

-Hem tehlike iki taraflı: Hükumet· 
ten ve kendi kendimizden. 

Derhal Gülbenki bulmağa karar ver
dik, ama, nasıl? En kolay yol benim ak· 
lıma gelmişti. Ermenice gazeteye küçük 
bir ilan koydurduk: ''Talas kariyeli Par
sih oğlunun bir veraset meselesi için Ga· 
lata Tophane yolu üzerinde 15 numaralı 
dükkana gelmesi.,, 

Bu dükkftm Reştuni tutmuştu. içinde 
kasaplık yaparak hüviyetini saklıyordu. 
Eti Kaya)'an bulu}'Or, ben de gümrük 
komisyonculuğu işi yapar gibi görünerek 
zaptiyede Hüsrev paşaya ait işleri takip 
ediyordum. 
Eğer bu tedbir bir netice vermezse zap 

tiye vasıtasile bu adamı ben buldura· 
caktım. 

Ertesi gün dükkanda kızarttığımız pir· 
zolalan yemeğe hazırlanmıştık. Birdenbi· 
re ter içinde içeriye Gülbenk girdi. Zaten 
koltuğumun altında hazır bulunan silruu 
çektim. Kayayan ve Reştuni de benim 
gibi yaptılar. 

Gillbenk hiç ehemmiyet vermeden bir 
iskemleye soluyarak oturdu. 

- Ne dedi. Herkes misafire kahve, sı· 

cakta limonata, buzlu şurup ikram eder, 
siz silihlarla kar~ıladınız. Bura ı dağ ba· 
şı mı yahu? 

Ben dedim ki: 
- Gülbenk orostopolluk istemez. Sen, 

birsin, biz üçüz. Birimizden birıne doku· ı 
nursan alçağız seni köpek gibi parçalarız. 
Söyle niçin lstanbuldasm? 

Güldü. 
- Ben her yıl lstanbula gelirim. Benim 

de eğlenmek hakkım değil mi? Namuzsu· 
zum hiçbir maksadım yok. Olaydı aya· 
ğımla faka basacak ahmaklardan mı· 
yun ben? Meneden telgraf aldım zaten, 
hemen hareket ediyorum .Son gunlerde 
komite işlerini tedvir daha mü~külleşti. 

Benim için gitmekte tehlike büyüktür, 
ama, emir emirdir. Panosla beraber done· 
ceğiz. 

Hep birden haykırdık: 
- Panos lstanbulda mı? 
- Ne bu hayret yahu? Bu da insan 

değil mi. lstanbula gelemez mi? 
Gülbenk güldü: 
- Size daha doğrusunu söyliyeyim. 

Talasdan Kayseriye giderken arabacı Kal 
takçıoğlu köse Hasanın arabasındaydık. 

Kasabadan epeyce uzaklaşmıştık. Kırşe· 
hir yolu çamurlu idi. Çeşingır köprüsünü 
geçtikten sonra arabacı Hasan birdenbire 
hastalanarak öldü. (1) 

Bizi katil diye yakalıyacaklardı, kaç· 
tık. Komitenin de bu hadiseden habcn 
var. 

Dedim ki: 
- Arabayı, hayvanları ve cesedi hü· 

kfunete teslim ettiniz mi· 
Gülhenk kahkahayla gülerek üçümüzü 

de adamakıllı sinirlendirdi: 
- Siz budalasmız, dedi. Elimize tereke 

düşmüş, ne diye hükOmctc ycdir~eğiz? 
Herifi yol kenarına bir yere gömdük. Pa· 
r.os Tokatta Murat adında birine 19 altı· 
na bunları sattı. 

~U\ ererek yuzü korkunç bir hal alm1~tı 
Hu adam kızdığı zaman böyle alnındakı 
L!eımar şişerdi. 

Kcndisile: 
- Murat bozuntusu! diye alay ederek 

(2) 
Ayağa kalktı. Gülbenkin omuzunu tu· 

tarak: 
- Hınçaklara ihanet idamı muciptir 

Gülbenld dedi. 
Gülbenk de artık gülmüyordu. Ciddi 

bir münakaşanın başladığını anlamı~tık, 
fakat, burası yeri değildi. Reştuninin ~
neleri titriyordu .. 

- Yalan söylüyorsun! diye haykırdı. 

Bizden hakikati saklamakta devam eder
sen sana teşkilatımız namına nasıl iti· 
mat edebiliriz? 

Gülbenk ayağa kalktı. 
- Bana dedi. ltimadmızm ne faydası 

var? 

\'elevki boi:'lTluş olsam da bundan ne 
çıkar? Maksadınız asayişsizlik değil midir 
biz de icra memurları değil miyiz, niha· 
yet uşak değiliz ya. lstediğimizi yapmak 
ta hürüz. 

Ve hiddetle çıktı gitti. Belki Reştuni 

bu hareketile iyi bir şey yapmış değildi. 
Fakat, ben kendi hesabıma mazur gör· 
müştüm. O yapmasa ihtimal ki ben yapa· 
caktım. 

Herif gülerek anlattığı bu hadiseden 
dolayı bir zerre bile \'İcdan azabı duy
muyordu. 

Hiç şüphesiz ki biçare arabacıyı boğa· 
rak öldürmüşlerdi. Nitekim bir gün sonr::ı 
çok garip bir hadiseyle bunu Öbrrendik. 
Fakat, bu heriflere bir şey yapmak henı 
gayemiz noktasından muvafık değildı, 

hem de hareket etmiş bulundukları için 
.,mümkün olamazdı. 

(DC\'amı ur) 

'l'tı:ır t<lı.rn he s· ~a ıp ~: t)Or- rini teshil etlen 'Atatürk Albü· 
',

1llliç he P ının de ft) atları mü., Türkiye m:ıtbualında Aıa-
:-q k t <!tına r defasında, Nüş· nın fıınl Ynrlığına ait ycgtınc 

1 
-· Bu işi hükfırnct nasıl haber aldı? (1) Gertk Panos, gerekse Gülbcnkle 
- Tabii Hasan memleketine dönmedi, Mihircan mahkemede lıôdiseyi böylece an 

bittabi arabasının Kayseriye kadar kira· latmışlarsa da yapılan tahkikat neticesin 
- landı~ tahkik olundu. Kayseri ile Talas de işi11 bir cinayet olduğu anlaşılmış ı·ı 

a <:ıllllıtı ehemmiyet vermek· eser h:ılindedir. 
'bı an )akahyor daha u· Tarihi kıymetine paha bitil· 

29 ık. · · 1938 SALI arasında tetkikat ·\!apıldı Talas kolu ve· l'ozgat mahkemesinde bu iiç şerir gıyaben ·ıncıtcşrın - J • • 

Hicrt: 1357 _ Sevval: 7 1 kili Ahmet cesedi buldu, boğularak öl·ı cı.nc~·ctlc ~tham ve bu smctlc malıkam e-
at alın ... um·· 'd' •1 b. d' mez albüm ' JOIJ • .,,, ı ıy e ır ı· 

1ı. hu ~lYordu. 30 Kuruş 
~~tlkta nvaı üzere birçok 

~ dürüldüğü tcsbit edilmiş gCıya! d;lmışlerdı. ,. 
.. _ ..,.. ~ ....... r... ııııı.a Reştuninin alnındaki damar masmavi (2) Padişalı dördiincü Murad da hidde-

7,o3 12,02 14,29 16,42 18,19 5,19 b!r şekılde kabarmış, gözleri derine çö· lcndiği zaman boylc olurmıış. 
~ ~ltıataıaYa n. sonra, nihayet 
~ a~·n· &ırdiJer .. ts· ı.ıro11Y~i: Ayakkaplar gü· 
~ : ~ıı~{11 de iyiydi.. Fi)•at· 

tıları • anın ayağına göre 
\~dokuz rubleden b:r 
. a Yorlardı 

fazı ·· ltı~ kar a dolaşmanın ma· 
~,~:·erdi. Belki üç· 

, ~ Idile pazarlığa gi· 
~~i6· 
.~ ''"lld ~ e hiç insaf yok mu? 

1 ~orsu11' ayakkabısı için do· 
<levı Uz!? 

}ta et ına: 
llıldığın &azasıdır.. Pazar-

.ırı,.._ 1 
bilmiyor musu· 

~~~ıı, b• 
~lıl. tliyoru 

ı QQe11 . nı, ama .. Ne de 
t Jt0nt0 }'ınsac a gelir de belki 
bıı~<lıa aparsınız. 

,_ ~n n· satıcılan çene ya· 
~!İN· <:>l}·d "• 

~ ~ "'\Uk :N·· ıgı ayakkabları 
~ır. llıde d!)l u.ka, bir müddet 

'llııı a" aştıktan sonra bir· 
L gllna ı· 
~a ge ınce, sokağa 

~halık b" 
t Oren 'h ır <:adde,·e tek ba!;ı-

tııı .tror J, '• 

~ .. ele d. ~ 1nıiç, onu yakala· 
"'it"' u~un . 

'<I atma c~ıle kapıya koş 
:,. a lakaı ına imkan verme· 

alocabı:dılar: 
b~ er! rın Par.~anm verin. 

ırırıa ~ }>pkl 
) . d n tica).~eleri için mağa· 
~ tdi, bu a koyuldu: 
r tr::. ~· kadar telaşa ne lü· 

~ıc .. lYe!ını 
dlikk~ ·• Cocuk dola· 

~·~~llılt~a gelir .. Ben bu 
ı1,..~e de~ru· 1~dan ötürü sa· 
• ''<lll bu g un !. . 

' teklife Yanaşma· 
~Ole 

'Q~ıle 
r. Ayakkablar 
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AÇIK MEŞREP KADIN· 

LAR 1MPARA TORtÇESt 
Rolan tatlı dalgınlığından 

birdenbire uyandı. iŞddetle 
sıçrayarak etrafına bakındı. 

Kanala doğru giden yolun 
yirmi adrm kadar ilerisinde 
bir takım adamlar, mütema. 
diyen uğraşıyorlar, bir şey
ler yapıyorlardı. 

Iliç bir zaman yanından a
yırmadığı ağır ve pırıl pırıl 

birdcnoıre uyandı. Şıddctle 

Bir an içinde kendini, .bu 
adamların yanında buldu. Boy 

nundaki ve göğsiındeki mj 
cevherleri aşırmak için ye
di haydut, yere diz çökmüş 
bir kadının başına toplanmış
lardı. Kadın : 

- İmdat, imdat l diye bağ· 
rıyor, onlar susturmıya çalı. 

§ıyorlardı. Kadın nihayet ba
yıldı .. 

Rolan: 
- Geriye çekilin haydut

lar l Açılın gece köpekleri 1 ... 
diye bağm:Iı. 

Haydutlar döndüler • Elle
rindeki hançerleri kaldırarak 

kudurmu~ 'köpekler gibi ulu· 
dular.. Haydutlardan birisi 
kanlı gözlerini açarak cevap 
verdi: 

- Çekil geriye! .. 
Haydutların hepsi de, e. 

lindeki parlayan kılıcı sür'at
le çeviren .delikanlının etra
fına toplanmışlardı. Bu &ıra-

da, bulutların arasından kur 
tulan ay etrafı aydınlattı. 

Haydutlar birdenbire ge. 
rileyerek hürmetle mırıldan• 
dılar: 

- Rolan, ... Rotan Kandiya
no !.. Kaçım, kaçabilen .. 

Biribirlerini çiğneyerek 
gecenin karanlıklarına dala
rak kayboldular. Fakat içle· 
rinden en irisi yerinden bile 
kıpırdamamıştı.. Yüksek ses
le bağırdı: 

- Vay.... Demek zorlu 
Rotan dedikleri ıensin ! Ba· 
na da 1skala Brino derler .. 

Bu adam, o meslekte bulu
m.nlarm en müthişiydi .• Bun 
dan bir kaç sene evvel, 1504 

senesinde bir gün, Venedik, o 
zamana kadar işidilmemiş bir 
cl:ı.rbeyle şaşımuştı .. Bu dar -
Leyi indiren işte bu 1skala 
Bl ir:o idi.. .. 

C s<'ne, hükumetin 12 baki· 
ri evlendirdiği Ağustosun on 
beşinci günü, 1skala Brinc, 
Sen - iv'Cari - Formoz kiliı.eıi 
yanımla arkadaşlariyle pı:.su 

kurmu-;tu.. Bakir kızların 
hükumet tarafından evlen-
dirildilcleri için mücevherleri 
gene hükumet tarafından ve-
rilmişti. Bu idetti. 

Bunlara, merasim günle
rinde verilen bu mücevherl• 
sonradan alınır. öbür Hne e.. 
lenecek olanlara verilir ve bu 

suretle devreder giderdi. 
iskala Brino, kurduğu pu. 

KAHRAMAN HA YDUC 

Kahraman haydut 1 
Bambo, Altiyerinin k.clun

dan tutarak taraçanın diğer 
tarafına sürükledi. Parmaklık
tan eğilerek elini uzattı: 

- Bakınız 1 dedi. 
Al ti yeri de eğilmişti. Vene· 

diğin bu ciheti çok karanlıktı. 
Nihayette, üzerinde ne bir 
gondol, ne bir ışık bulunmı

yan dar bir kanal görünüyor
du. Kanalın bir tarafında Dük 
sarayının duvarları, diğer ta· 
rarında korkunç ve büyük bir 
b"nanm cephesi yükseliyordu. 

Burası, V enedik zındanla

rn :lı .. 
·Bu iki büyük bina ortasın

.da, kulaklan tırmalayan uğul· 
tularla akıp giden kanal ü· 
zerinde siyah, taştan bir ta
but gibi uzanan bir zulüm sa
ray.tını, bir mihnet ve elem 
saravına bağhyan köprü bu 
dakikada daha esrarlı görünü
yordu . 

Altiyerinin gözleri siyah 
calgalar üzerine kurulan bu 
müthiş tabuta bağlanıp kaldı. 
Sonra bir ıstırap sesiyle ve 
bJzuk boğuk haykırarak geri 
çekildi: 

- Hasret köprtsü .. 
Ba;r.bo cevap verdi: 
- Ecel köprcsü, oradan 

reçenler, hayata, aşka, ümit 
,. emellerine •eda ederler. 

Altiyeri alnının terlerini sil
di. Homurdandı: 

- Bir bahane.. Onu tevkif 

ettirmek için bir bahane ya· 
rabbi!. 

Bambo, boğuk ve meı'um 
bir sevinçle: • 

- Bir bahane mi arıyorıu
nuz? Ata .. Beni takip ediniz 
Senyör Altiyeri.. 

- Beni nereye götürüyC1r· 
sun?. 

Baqıbo, geniş adımlarla o· 
nu taraçanın bir başka nokta· 
sına götürmüştü. Birdenbire 
et:ldi elini uzatarak: 

- Bakınız 1 dedi. 
O, \)u defa büyük kanal sa

hilinde beyaz mermerden ya· 
pılmış, büyük sütunlarla süs
lü muhteşem bir saray göste
riyordu. 

Altiyeri mmldaooı: 
- Emperyanın aarayı ... 
Bambo, Altiyeriyi elinden 

tuttu. Yavaş bir sesle fısılda
dı: 

- Bir bahane aramıyor n:u 
idin. Aradığını orada bulacak
sın .. İşte Emperya 1 Bu meş
um ve hoppa kadın seni Rcla
na kavuşturabilir. 

Altiyeri sordu: 
- O da mı ondan nefret e

diyor?. 
- Bilakis.. Onu çok sevi

yor: işidiyor musunuz, Sen
yör! .. Bu şuh, bu hoppa lclıdın 
da bu gece tıpkı sizin gibi ıs

tırap içinde km-anıyor. liz 
Leonoru nasıl seviyorsanız. 
şuh Emperya da Rclaru öyle 
seviyor, çıldırasıya seviyor. 
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Yetim maaşlarında 
mühim biı~ dert var! 

Bastararı i incide 1 malnrda blr nokta kalıyor demektir. O 
"Harb zamlarının 31-12-341 den itibn- 1 dıı maaş sahıbi kızların C\'lCnip l'\ IC'nmc

ren itası ve 8-1-3!0 tıınhinden 3·12-341 dikleri cihetidir. 
tarihine kadar harb zammından olan mat
lubatın ~·an ahire değin verilmemesi 
§artiylc vize edilmiştir . ., 

Maaş sııhlblerinin bu gibi işlcrd n an
lnmaması, onların matlubatının zıynına 

ııebeb olmaktadır. Birçok maaş sahiblcrl 
önceden milrncaat edebilmiş olmaları 1 

dolayıslyle bu gibi zammlyatı alnbilmiş
lcr, birçokları alamamışlardır. 

Buradaki (iş'ıın ahir) tabirinde muay
yeniyet yoktur. Ne zaman olduğu tasrih 
edilmemiş bulunrluğuna gore. gerek bu 
hususa ve gerekse diğC'r hususata alt 
tebligatm yine alakadar malmUdUrlilkle
rl veya kırdırma va1Jyctlne göre emlak 
\'e eytam hıı.nka'lınca eshabına yapılma

sı ve bu suretle hntiıannın zıyadan mu
hafazası icab eder. 

Resmt senetlerin bir tarafında tahak
kuk ettirilen hıırb zamlarının itası hak
kındaki karar divanı muhasebatça tetkik 
ve tescil olunmasına mukabil diğer tnraf
ta tedlyaltn iş'arı ahire değin tehiri gos
terilmcktedir. 

Bu vazi)·etin meşkükiyeti karşısında 

kalan maaş sahiblerlnln kendilerine nit 
mukarreratla mnlUmııttar hale getlrllme
ei lfızrmdır. 

Bundan gayri birkaç meseleye daha 
temas etmC'mlz mlimkündtir. HUkOmet, 
Eytam ve Aramile alt yoklama usulle
rinde iki noktaya ehemmiyet vermek va
ziyetindedl r. Sahibi maa~ sağ mıdır, ev-
1enmlg midir? 

Tahdidi sin zaten kayıUard:ın nnlaşı
labillr. Bu itibarla snhibi maaş olan eğer 
ı:evce değil de kızsa veya erkekse ken
disine bu maaşın tahakkuk ettirileceği 

Mn yıl hangisi i!le bunu alt olan makam 
kayıttan çıkıırabilir .Binnennlcyh yokla
malarda bunun kıymeti yoktur. 

Yoklama Mğıtlanna resim yapı&t.rnl

dıktan ııonra malmUdilrlliklerl yine mnaş 
eahiblerlni bizzat görmek ve öylece vize 
etmek vaziyetinde bulunuyor. O halde 
resim yapıştırmanın manası nedir? 

Yoklamalarda resim yapıetırmanın 

fazlalığı bu suretle görülmektedir. Bu 
her yoklamada maaş sahiblerini ycnl bir 
masrafa sokmaktan b:ışka pratik bir kıy
met alme.z. 

Cüzdanda zaten maaı1 sabiblerlnin re
simleri yap15tırılm1§ bulunuyor. Vize sı

rasında cshabı maaş bizzat bulunduğuna 
nazaran ~:oklamnlardaki ~u resim kaydı- J 
nı hazfetmek gerektir. Bu suretle yokla-

Bunu ~oklamnlaıla temin etmenin 
mümkün olmadığını ve pratik bir iş bu
lunmadığını anlamış bulunuyor. 

Nikah dairelerinin C'vlcnmelcr sırasm
da m ş sahibi olanları tesbit cdC'rek ait 
bulunduğu malmUdürluklC'rinc bildirme.!'li 
da'ıa nm<'li ve daha müspet göri.ılmC'kte
dir. 

Bu suretle yoklamaların hazfi, ma
aş snhfblerlni bir masraftan, uzun · bir 
zahmc>ttrn Vt' prk ameli faydası görül
miyen bir usulden kurtarmış bulunacak
tır. Hele ~oklamalarda maaş miktarı ve 
saire gibi zatt'n mnlümları ilam mahiye
tinde bulunan kayıtlara da asla lüzum 
olmadığı tabiidir. 

Her yoklama anında nahiyelere, knzn
larn, malmtidürliıklerine dolan binlerce 
maaş Pshabınm bu tehacümü karşısında 
bin bir mücıkülata uğnyan devlet daire
lerinin de tali mahiyette bulunan bu vazi
yettc>n tahlis edilmeleri mümkUn ola
calctır. 

Velhasıl E') tam ve eramll ve mUtekal
din maaşlarında henüz sabit ve pratik, 
şikayetleri dindirici bir usul vazcdil
mi.'] değildir. 

Yeni mali seneden evvel bu clhetlerl 
halledC'rek binlerco vatandaşı bu işin 0-
zUntUlü te?.nhürilnden kurtarmak bUyUk 
bir temennimizdir. 

1Erg~~n MllOô Eser" 

Atatürk Albümü 
(350) ye ya kın hatıra , (68) 
sayfa nefis bir kap ve tab• 

Çok az mikdarda basıldı 
Atanın doğuşundan ebedıyete 

lntıkıılıne kndar en biıyük men· 
kibclcrıni, 'frablusgorp, Çanak· 
kale, JstiklAI horpJerfne alt ebe
di fıotırıılorını, Ynlovadnki hu
ı;ust hn:ratını, d<'nlz gezintileri
ni, Tarih Y.e Dil kurultnylorıııo 
oıt en kanıkteristik re imlerini, 
Yugoslav, lsvec, lron, İngiliz 
Erdün de~ !etlerinin hilyüklerlle 
mfinnsebcllerlnl gösteren hotı

ralarını, Ankarnda, Beylerbeyi 
sarayınrla, Büyük Millet Mecli
sinde ve mancvrolnrd:ı. Florya
dnki iıoyotınn ni thusust resimle-
rini lesblt eden 'Atelllrk AlbO
mü .. Türkiye mııtbuıılında Ata
nın font varlığına ııit ycgtıne 
e~er hıılindcdir. 

Tıırlhl 'k ıymetlne pnho blclJ
mcz nlhlim 

80 Kuruş 
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pereıtiJ edercesine, ölürcesine 
seviyor. Onun aşkı da Sen
yör, sizi temin ederim ki 6i· 
zir.kinden farksızdır. Belki de 
daha ateşli .... 

-2-
VENEDJK AŞIKLARI 
Umum? şenliğin son gürül

tüleri de nihayete ermişti. Ar
tık Venedik uyuyordu. 

Sen - Mari - Formoz kilise
ıinin arkasında bir ada vardır. 
Burası aşk adası.dır. Her sene 
hükumet burada, on iki baki
r eyi evlendirirdi. Güzel ve 15-
tif bir bahçe .. 

Burada büyük bir ağacın, 

yeşil tepesi üzerinde öten bir 
bülblil sesine uzaktan bir çalı
kuşu cevap verir. 

Gecenin, dünyanın scssizli
~ine nağmeler söylediği bu 
sırada, kanalın dalgacıkları, 
biribirleriyle öpüşüyor, biri -
birlerine, bir şeyler fısıldar 
gibiydiler .. 

Büyük bir sidr ağac·nm di
bindeki gül fidanları yanında 
iki kişi bu aşk gecesine başka 
bir zevk verİ}•Ordu. Aşklannın 
ebedi saadetleri yüzlerinden 
okunan bu iki kişi. Leonorla 
Rolandı .. 

Leonor, bu gece tarif edile
tniyecck bir derecede güzeldi. 
Tavrında ,oturuşunda, yürü -
yüşUnde başka bir zariflik, 
başka b ir güzellik vardı. 

GUr uçlarının kalın bukle
leri altında btışı p"k cazip gö-

rünUyor. İri siyah gözlerinin 
ılık bakışları parlıyordu. 

Onda bu akşam iher şey 

vardı: Mahcubiyet, saf!et, a
salet, ateşli bir gençlik ... 

Rolan da, insanda tabiatın 

en kuvvetli bir adamı hissini 
uyandırıyordu. 

Gerçi kuvvetliydi. Sakin 
bulunduğu zamanlarda bile 
kolunun her hareketi bunu an
latnııya kafiydi. Buna rağ

men elleri yumuşak, boyu or
ta ve inceydi. 

Birib'rlcrini seviycrlardı 

V enediklilcrin, onlara Vene
dilc aşıkları demekte haklan 
vardı .. Şimdi, Sidr ağacının · 
kolları altında zevk ve neş'e 
içinde konuşuyorlardı. 

Büyük bir saat, uzaktan 
gece yarısını haber verdi. İki
si de titrediler. Çünkü Rotan, 
üç ayc1anberi, her akşam Dan
.doloların evine gelir, nişanlı.. 

siyle konuşur ve bu saatte sev
gilisinden ayrılırdı. 

Rolan ayağa kalktı .. 
Lconor hıçkırır gibi: 
- Bir kaç dakika daha 1 de. 

di. 
Rolan metin bir tebessüm. 

le mukabele etti: 
- Hayır, dedi. Babanız, h~r 

gün cumartesi gününe kadar 
k~nuşmalarımızın gece yarı· 

sını ge!;miyeceğine dair bana 
yemin ettirdi. 

Bu, şüphe yok ki, bize, ebe
di bir saade ve bahtlyarlık 

tal a- Fra 
\1ıt\'I çl,n iki taraf da 

ı. bzırlu n l.)'Or 

araşüt nasıl bul~1~~d 
Hava spo rlarmın bu mUhim icadı ~ı b • 

4 kiinunuc-.·,•elde Napolıdc oynanacak 
olan Fransa - İtalya maçına İtal) anlar 
büyiık bir ehemmi) et vermektedirler. Bu 
miınascbctlc İtalyan tek seçicisi Mösyö 
Pozzo'nun İsviçreyi 2-0 yenen takımda 

bir deği iklik yapması muhtemeldir. Bu 
meyanda Avrupa - İngiltere maçında sa
katlanmış olan ltalyan santrforu Piola
nın da takımında oynıyacağı anlaşılmak

tadır. 

llnva sporlarının ve havacılık fllcminin Pilot bir gUn taY\:~ cıotfll 
eıı mµhim icadı olan para"üt, pek ytiksek- le uçmaktnykcn ~~ni.tl ~~ 
lcrd<'n sukut eden bir insanın inme hı- atmış, rakat. ta>') rtıırtı~• P 
zını azaltmak için yapılmış bir A.lettir. mıştır. Para§ilt >'. eğe b~ 
Pnrnştlt, bazılarının zannettiği gibi, ya- gibi arza doğru '~el at!J~ 
kın senelerde icat edilmiş değildir. Pa- kat kendisinden e~ uı:eri11e ~ 
raşütUn icadı tA on yedinci asra kadar ka bir panışUtçün n dan gt<e 
rıkar. Piskopos Vcranzlye )'azılnrında, mış para"Utiln yanın ... ı ~ 
.. •· dac:,.. ..ı' 
1617 s •ncsindt' Ycnedilctc bö)le bir llet ei parac:ütçU ar .. a şilt "' 
gördüg-ilndE'n bahseder. Fakat ~Uphc yok mıştır. Fakat bir para {ti b 

t vcrE 
ki o zamanlar p:ır:ıı;ütçü!Uk tecrübelerini yamamı:}, berekC dad llt * • * 

Fransız milli takımının yaptığı antren
manda sol haf oynaması mukarrer olan 
Snelln mu\'affak olamadıı;ından İtalya - ,ı 
Fransa karııılaşmnsında yine eski sol 
muavin Dinn'ın )er o.lacağt öğrenilmiştir. 

bu deıcce cUretli olarak yapamıyorlar, yanında bulunan f.cnkl ps~ 
Ue l .. c 

dı. Parnşlitiin haktki tecrilbelerl daha pek mıııtrr. Bu eure . f{S" 

) akınlarda yapılmışt1r. 
178::1 senesinde Frnnsad:ı Monpelye 

-o-

lngiltere 
Fu t bol mil i takımı 

kollejl fizik profesörU Lönorman Sebas
t iycn 80 parmak kutrunda iki şemsiye i
le bir tecrübeye giriıımlştir. Birer elinde 
bulunan bu gcnlş şemsiyelerle bir evin 
birinci katından a§ağtya atlamıştır. Pro -
fesör hakikaten bunda muvaffak olmuş
tur. Ondan sonra dünyada birçok balon
cuların muhtelü yüksekliklerden paraşüt 
teC'rUbclerl yaptıkları göriililr. 

Mançester, 28 (A. A.) - İngiliz millt 
takımı Gal millt takımına 4-2 mağlübi-

' yetinden sonra, 3 bllytik muzafferiyet 
kazanmıştır. 

Avrupa muhtelitini 3-0, Norveç milU 

takımını 4-0, lrlanda milll takımını 7-0 
mağlfıb etmiııtir. 

Son senelerde bUtiln havacılıkta oldu
ğu gibi, paraşUtçUlilkte de meydana ge
len yenilikler, teknik terakkller sayesin
de birçok memleketlerde, Fransada ln -
gllterede, Amerikada ve Sovyetlerde pa
raşytle atlamak Adeti bir spor halini al
mıştır. Kadın ve erkek parqUtçUler hava 
meydanlarında tecrübeler ini yanş dere -
cesine çıkarmI§lardır. 

Bu neticeye göre, İngiltere milli takı
mı, 1899 danberl :trıandaya kartıı en bU
yUk muvaffakıyctlni temin etmiştir. Bu 
karşılaşmada bilhassa, Tot.cnbam klll
bilnden ııağiç Hall blrlbirl arkasından 

beş gol atmnk suretiyle eel görUlmemiş 
bir rekor tesis ederek, bugtlne kadar 
milli taknnlara girmiş olan oyuncuların 
hiçbirine nııslb olmtyan bir muvaffakı
yet kazanmıştır. Yedi golden geri kala
m, iki golU Lnvton ile Mııtthcvs atmış
lardır. Brltanyn şampiyonası için yapılan 
karşıla§mnda kırk büı seyirci bulunmuş
tur. 

Vllakublanyada bir İngiliz 800 metre 
ytlkııeklikten ardı ardına tam altı kere 
atlamıştır. Keza Stark adında btr Ame
rikan p:ıraşUtçUsil de 800 metre hava.

dan yirmi altışar dakikalık fasıla ile do
kuz saat on iki dakikada ytrml bir defa 
atlamıştır. BugUn 29 yaşında olan Stark 
dUnyanın <'n mnruf paro§illçUlcrlnd<'n bi
risidir. Şimdiye kadar tayyareslnden 
500 den fnzln atlayış yapmıştır. Bir Sov
yet pilotunun baeından geçen çok heye
canlı blr \'aka paraeütçülük tarihinde 
bllytlk bir Mdise sııyılmaktııdrr. 

Bu muvatrııkıyetl kazanan mllU taknn 
§u suretle teşkil edilmiştir: 

Vudley, 
Hopgud, Sporaton. 
Kullls, Vllllngham, lılerser. 

Şmit, Hal, Stcvenon, Mnthcnı, Lavton. 

Mac-ar mltU ta " ı mınıo 
maç' orı 

-o--

lnglltere R'01 E' r ah 
İngiltere llkinde Evcrto11 klUb mer

kez muhaclml Lavton 13 gol ile "gol 
kralı" un\•anmı muhafaza etmektedir. İ
kinci olnrnk Ude takımından Hudson 
gelmektedir. 

Macar futbol takımı kAnunuevvel ayı 
iı;inde Frnnsa, lskoçyn, Almanya ve LUk
semburgda beynelmilel temaslar yapa
caktır. 

KAHRAMAN HAYDUD 7 

vaad cı'Jen o mes·ud günümüze 
kadar devam edecek Artık o 
günden sonra da aıkımıır, bü
se]erlmizi, böyle bir hudutla 
tahdit edecek Qeğiliz ya ...• 

- Demek, Allaha ısmarla
dık.. Demek yarına .• Oh ya
rabbi acaba yann gelecek 
mi? 

- Şüphe mi ediyorsun, el
bette gelecek.. Yarın: baba -
mın sarayında, herkesin gözü 
önünde, aşkımızın ve 'kalbi. 
mizin timsali olan yüzükleri -
ıniz:i takacağız.. Sekiz gün 
onra da bir <laha, bir daha 
ayrılmamak iizere Lirlcşcce

ğiz. 

Haydi artık.. Git, yat ve 
rahat et .. Uyu,.. 

- Söyle, söyle . 
söyle .. 

Daha 

- l laydi uyu, uyu da rü
J ~ .n seni yanıma getirsin .... 
E-11 her uykumda kendimi da • 
ima senin yanında görürüm .. 

- Sesin o kadar tatlı ki Ro
tan.. Mademki ben senınım 
daha niçin bekliyoruz. Her 
akşam, bu ayrılış dakikalarım
da, ne kadar heyecanlanırım 
bilsen.. Bu akşamki heyeca
nım hiç te diğer akşamlara 
benzemiyor. Kalbim sıkılı. 
yor, kafamda me~'um bir 
düşünce var •• Bana öyle geli
yor ki saadetimiz etrafında 
bir felaket dolaşıyor .. 

Rolan güldü : 
- Çocu'k .. Hiç bir ıeyden 

korkma!.. Sen bana, 
itimat et ... 

zevcine 

- Zevcim.. Oh .. bu ke~ 
lime .. Bu tatlı kelime ne ka
dar tatlı, ne kadar ~na yakın. 
een bu kelimeyi ilk defa kul
lanıyorsun... Beni adeta sar
hoş ediyor bu kelime .. 

Bu sırada, tam l.ah~c ka
pısında idiler .• 

Rclan kapı aralığındaydı .. 
Biribirlerini tetkik ediyor

lardı. Sabırları tiıkcnmişti ... 
Kollan titriyordu. Nihayet 
uzattı .. Vücutlar birleşti. Sr
kı sıkı sısrsılarak sarılıhlar ... 
Dudaklar biribirini aradı .. Öl
diırücü bir aşkın verdigi haı a
r et ve şiddetli ilk buseler .• 

Leonor, 'bu bUsenin dudak
larında bıraktığı aşk titre
mesini muhafaza ederek kaç
tı. Şimdi L<.~morun hissini an
lamak imkansızdı , Bu küçük 
yaklaşma, vücudunda anlatı

lamaz bir halsizlik, yüzün -
de tarif edilemez bir renk ya· 
ratmıştı. 

Rolan kapıyı kapadı. Son. 
ra saadeti ıçıne gömülerek 
bahçe duvarı boyunca yü
rümiye başladı.. Eski kilise
nin içinden geçerek kendisi· 
ni bckliyen gond~lüne doğ. 

ru yürüdü. 
Birdenbire, gecenin süku

tunu kulakları tırmalayan bir 
ses yırttı: 

- Y ctişin .. tmdad.. öldü
rüyorlar.. imdad .. imdad ... , 

- mu' ıı !im yere inmese 

Çek futbolcdli 
Son profeSY 

...-.açı11r1 
u• rfhil1de 

4 Kanunuevvel ta en ı • 
n)'P. , 

koslovakya - Roına!>il 0ııııı 
sonra yeniden tcv el 0 .~ 
bolcülcrln profcsyon U!Bb.-•cP 
son bcynelınJlcl xnil 0ııın8 
sonra yeniden teşk fe9yoıı8 
bol federasyonu pro de j.11P 
cek, Çek futbolcfile~a~~ıt 
mnt8r olarak ~~tsl 

1 ·ı tere .. ı ·1 
ngı ısşar? 

Takımları karşı ~ 1 

fedC~ ~J 
!tıı.Iyan futbol rŞtl•?:..; 

Jnglltere - ttaıya lt~e~ıi! 
·r t.ını.ştir. smı teklı e 1J1ll c 

rasyonunca benUz i~de )., 
KılnunuevvE:l ııYl ç 1'tif· 

ritcce 
timadıı karar .,.._ / Ja 

-- o '"" Al111a11Y! 
Profe.,yooellikteıı .. e~' 

jıttı 
geçınek de~ 

det e 1 
Aimanyaya av el }. 

fcSYon b 
mak istıycn pro 1ubc 1'• 
Jerl herhangi bir 1' ••• ı sell 

' \'\'CI ll" 
sans alnıadan e r<Jıt· ~ 
mecbur tutulacaklA ~ f' '. 

--- ,.ıot 
Fransa ııı•ç' 1 

Milli takımları çe1'0' 

28 (/\.. }..) - ıııJld 
Paris, ~g. 

li futbol takınl ~8r:ıl~ f 
mukarrer bulunan suıe. 

doalY1 

geçmiş oıın.ıısı " u!l tıı 
2 son lıı< n ,1' 

rnsyonu, 2 ıl•şııı t ı 
milli taımnıylıı l<~ııe d'~ j 
millt takımını pa 0_.,,.,. f~ 

-- dB 
Yonanıst9~8rı 

(118 ( ptls" ( 
/\. unııdtl )rş $ ı;. 

Bu h'.ÜU ııon J. ııı•I 
taşmalarında .APorl 1..0 ts 

. Aste ,, b 
natmaikos, ·a ı· .... 
Dafni At.roınıtosı •• ı ı 

' j.P" 
lıı.rdır. ıcJis, uı1 • 

Sclanikte aers ;;ıub tı ):J 
.. 1 JtJaı. re 

Actos'un -s- • rııbl' ' 
kos, l\lcnt'le ~ ff 

"rs' ,.~ 
Çekoslo\1ıt ıııııY' _ 

~•P1 ııı Maçı J ·rııııqıı ıı 
lt ·n , l• "" ı-t 

Çekostova > flh .... tı'l' 
geçilmişti. ı.ııı~~ ~o:'\ ı; ' 
tarihinde Frans tıtctıleıc:lıf 
sı kuvvetle JttU ın.:1 rı cı >'r 

1 şıntıS ...,,ç 
talyn kııı'1i 1 3 ıc w 

Nor'-cÇ 
\'ette olnn ı 
faydalı ot:ı.cııl<Uf• 
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)")- --.c;;::::::l=~;;;~~~==Ba=r=sıık.~K~a=ra=c=iğ=er=.,;:~m~i~de~n-ln__,..kas---=ur==lu=-=lşlemesi dcruciı: lır. !Ju u.,: ' (\ nı 1 ı uzvun iyi işlemesini lemin için muhakkak gece yatarken ve 
"-J' sabah aç karnına bir kahve kaşığı MAZON MEYVA TUZU 

alınır. Alınması ga)·ct lAtif, tesiri lnbfl ve kolaydır. 

.... • 1 
11 
~-

AZ Meyva Tuzu 
n~ •• lı.oıU ..... :,J cdil .. c.i)i 

takat ne tcrkib, ne de tcair ı 

taklid edilemez. Mazon isin: 
ve horoz markasına di\tkat .. 

~------~--~~~~~JiiiiiiiiiiiOiiiiiiiii~aiiö~~Eiij~~rn-:;;;;:;:;~--::--:-:;:-=~~;::w.::;;;m;~ 
lbc~an1ta ve ~r~ nanesi 

o · atiznıa 
Lumbago 
Siyatik ve 

algınllklannı iyi eder 

l ..... l 
~ ~ (~lllh.in kutu f a.brikası için şartnamesi mucibince sa.tın alınacak 
~Ur. Set) to.bı makinesi ve tefemıatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 

..... ıt 
~ lı:t ..... ~aıtunen bedeli 15000 lira ve muvakkat teminatı 1125 lirndn-. 

't it' ltzne 13-1-939 tarihine rastııyan cuma gUnU saat 15 te Kaba-
~ ..... ~e nıubayaat gubcsindckl alım komisyonunda yapılacaktır. 
~ ..... ~ llnıeler parasız olarak her gUn sözll geçcıı eubeden alınabilir. 
~ ilıaıe ~1bneye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni teklif mektupla· 
<a tahti1taıa tinden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum mUdUrlUğU tU.. 
~~besine vermeleri tekltnerinin kabulUnU mutazammm vesi. 
ı._ ..... l.ıllh dır. 

• " ~11 ~ Urm teklif mektubunu ka.nunt vesaik ile 3 inci maddede yazılı 
~ ~C(!Jt e 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu 
~ l<1z olan kanalı zarflanru eksiltme günU en geç saat 14 de kadar yu-
. '8Gaa>geçcn komisyon ba kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi llzım· 

"2,, B. K. 

• • • 
Mlktan 

2 Adet 

Muhammen B. 
Beheri TuUU"I 
Lira K. Lira K. 
175.- 350.-

3 Adet . 75.- 225 

.,;, 7,5 
teminatı 

Lira K. 
?A ?!; 

Eksiltme 
Saatı 

14.-

8 Adet 150.r, 4M.- '50.62 14.30 
il ', ... 

l - -
'ld 6 673.-
~ ııelreı:nıttn İzmir tUtUn fabrlkast ~ m~elcrl için 2 adet elektrik 

0~ ~et nıakinekri bandrol kısmı için 3 ve paket kısmı için de 3 
~ ~ ~lil e 6 adet elektrik motörU eartnameleri mucibince ayrı ayn 

, tıh .. ~ ~tın almacaktır. 
~ lll , ~en bedellerile muvakkat temlııatlan hlmlannda gösterilmiş. 

~~~de litzne 13-1-939 tarihine rastlıyaıı cuma gUnU hizalarında yuı. 
~ltttr~bataşta levazım ve mubayaat §Ubesindckl alrm komisyonunda 

\ı'~ 
~' ~lts· 8.tneler parasız olarak her gUıı slSdl geçen eubeden alınabilir. 
t~ı.ltt~ilt tlt?1eYe lı;ıtlrak etmek istiyenlerfn fiyatsız fennt teklif ve kata:Ioğ
~~ ~ ~1hnek Uzere ihale gUnUnden en geç bir hafta evveline kadar iıı· 
~ n lllltın llı.UdUrlilğü tUtUn fabrlltalar eubcsfne verilmesi ve tekliflerinin 

' lst~~rnın vesika almalan l!zmıdır. 
llaJ..,;"'l~ılerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yUzde 7.5 gtL 

"illi.tile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri il~ olunur. 
(8632) 

• • • 
~ Muhammen B. "' 7.5 Eksiltmenin 

~~ ~ .Mıktan Beheri Tutan teminatı Saati 
~ 'u Lira K. Lira K. Lira K. 
l 1500 Kilo -.32 480.- 36.- H-

~ ~~~ 400 Litre 1.50 600- 45.- 14.30 
~ ~ ~~e ~ı eV'Safmda 1500 kilo mühUr kurşunu ile eartnamesf mucibin. 
· lıtlllı ginaı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

~- ~ lırııncn bedellerile muvakkat temin.atlan hlza.lannda gösterilmi§-
"> ...... ~ 
~ U Utnı 14-12-938 tarihine rasUıyan Ç&l'§aillba gUnU hizalann· 

~ ~ ~PlJt,.~e Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alrm komfsyo. 
~'~ktır. 
\ı lltlıtılltı tneler parasız olarak her gün sözU geçen oubeden almabUece.. 

~ltl~lel' de görUlebilir. 
t'ralarulerın eksiltme için tayin edilen gUn ve sıı.atlerd yll.tde 7,5 gU

e birlikte wkarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
{8634) 

••• 
~ t'tııaı Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 
~~ ~ Miktarı Beheri Tutan teminatı Şekli Saati 

~ ~t.ldıı L. K. L. K. L. K. 
t , ~dı 100 Kilo 2.80 280.- 21.- Pazarlık 14. 
lttt l'ultarcı 15000 Adet -.8 1200.- 00.- Açık 14.30 

~ , !ttQcfb~ Cb ve miktarı ya.zıh fld kalem malume şartname ve .,u. 
:ı~. llhaıntıce hizalarında yazılı usullerle ayn ayrı satm almacakttr. 

>ı.Jlt Ilı.en bcdellcrile muvakkat teminatlan hiznlarmda gösteril 

ılt~ b:-:-~ı 

3 YEMEKLi 
Si r" t:Ac•i 

BiR TABILDOT 
ı\n 

37.50 
,.. r n Cn ıJ :J ..- .. ı ı r o .. ı 7 a 

KURUSTUR • 
Birinci Yemek: Beyin Haşlama ,Levrek Ta.,a, H.ndı Dolma, Bursa Yahni&ı, U .. mate ı. 

Fınn Kebabı. 

ikinci Yemek: Etli Ayşe, tspanak, Pıra a, ·İ~kembeli Nohut, Z. Yağlı Bezelye, Ezmesi, Pey· 
nirli • Kıymalı Börek, Pilav. 

Uçüncü Yemek: KaymRklı Ekmek l~adayıfı, trmik'Helva, Elma, Ayva. Kayısı Komposto. 
Evler için Abone Kabul EdiI:r. 

Her Akpm Mükemmel İnce S:ı.z. ((Fiyatlar çok ucuzdur.) ,..---- -

•Tavsiye 

1 Hediyelik hakkında ka
rar vermeden mağazamı
zı ziyaret ediniz . 

• 
İstanbul Bahçekapı Q. 

rozdibak karşısında No. 11 

Ağaran saçlara 

Kumral ve aiyab renkte sıhhi saç 
boyalandır. 

INCILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU. ISTANBUL 

Şık elbise giymek 
istiyenlere 

Sümer 
Terzi evine koşar!ar 

Ver iye muamele: (Nlko Hlrle-
ttdf vo oi'taklnn mile c t) Snltnn 
hnmam Comcıbnşı han No. 2 .. 

L>r. lrf an Kayra 
RöNTCEN MUTEHASSISI 
TUrbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

~ısında eski Klod Farcı sokak No. 
8 • 10. ö~tede" sonra 3 ten 7 y~ 
kadar. 

1 

EN iYi YOL ARKADAŞI 

Olduğunu her tecrDbell 
Reyyah bilir, tasdik ve 
tavsiye eder. 

Deniz tutmaıına, tren ve otObüıJ rd gelen baıdönmeıi Ti 

gönül bunaltdanna kar seyahate ~berinh:de 

Hasan meyva özü Almayı 

unutmaymu. 

F 1AT1: 25 - 40 - 60 - 100 KURUŞTUR. 

i! = ===---... .,,.. ............... ~---····-·· ...... -··-·---···-··· .. ....... r. l 1 ----. ................. _ •• "" •• ......, 

~CAFER Müshil Şekeri 
Tesiri kati alımı kolay en iyi mfü~hil şekeridir 

BilOmum eczanelerde bulunur. 
• ı.e:.:::ı::s::::.. .. .:::==..:.-::ı!::::c::::::::•:::::::::::~:::::::::ı:x::::::::::m::::::::::::::::ı.-::ın::::: 

,~ ·,.,,~:;!Sr;~NBU~~·.~~.~ıc1.·. · _A sK Eni 
·~,\.< .;.~~ ··~ .···;" -: KITAA.TI / ILANIJAlll .· · ·· -
~ •• ·. ~ • ııııııİ. ~ ' ; -• • ' ' ' • • 'ti \ · -· :.:. ~ t, ) • . • ·' • ~ • 1 . ~ . 

Pazarlıkla 68 baf binek hayvanı <ıa 

tm alınacaktır. Ordu;hizmetindc kulla. 
nılmağa e1vcrl~ı şııtılık binek hayvanı 
olanlann 30 • 1 t • 938 glinilne kadar 

hayvanlariylc bırlikte Ankaıada M. M. 
V. Satın alma Ko. nn müracaatları . 

(636) (8327) 

~------~--~----------~--~---------------------

Satıhk keçi derisi 
1'. C. Ziraat Hanka-.ı isten bul Şu·u~sinden: 

Açık arttınna~mın Tophanede Necatibey cadde~inde 416 No. h depomuz· 
da 22· l l ·938 sah gUnü saat 14 de yapılacağı il~n olunan 25.000 ile 40.000 adet 
arasındaki keçi derl"i satısının 7-12·938 ~ar~amba gilnü saat 14 de tehir edil· 
mi~ olduğu ve arttırmanın mevcut şartnamesindeki §artlar mucibince yapıla· 
cağı ilAn olunur. (8566) 

Tü.r:t Hava Kurumu 
BüYüK PiYANGOSU 

ikinci 1rt§ıde: 11 / Birinci kanun / g38 dedir. 

~""tl tele .:ne 7-12-938 tarihine rast!ıyan çareamba gU:ıU hizalarında 
~ t\> lleaıtt;ı... abntaata levazım ve mubayaat ft.lbeslndckl alrm komisyonun Parls Kadın. Erkek Terzilik Atade· 
~il~'~ .. ~:· 

TERZi 

Yavuz Sezen 3üyü ikramiye 45.000 liradır. 
_:-qılttı ·"'lanı mllerlnden dJplomah. 

~\>, 1eıerd. .eler parasız olarak her gUn södl geçen oubec!en a!mabUece. Beyoğlu • Patmakkay:n 113, Tilrk fo-

b... 
8leıtı1·ı görutebllir. l _to_ evi ftstnnde. ""'1e " etin k . -• yU .. • ( t'at-aıa. e sıltme içb tajfn cuilen gUn ve aatlerde zde '1,., , .. __________ r __ 
sı tile birlikte yukarda. adı geçen komfsyona gelmellıri ilan nlu. 

Bundan başka: 1:>.000, 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.00lı 
ve 10.000) liralık iki adet milkafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet ıılarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz d~ 
ıılyangonun mcs'ud ve hahtıyarları arasına girmiş olursunuz. 

, ~ .. . • ' .. , • .... • ' • }i~~ ,_, 
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Günün . 24 Saatinde 
HASTA 

GRiPiN 
Kqekrini ktıll.1nınn: 

GRtPtN: Bütün ağrı, sızı ve san

cılan keıer. 

GRJPtN: En ,icldetli bat ve elit 
ağnlanm süratle din· 

clirir. 
GRIPIN: Ne:zle, grip ve roma

tizmaya kartı çok 
müessirdir. { 

icabında günde 3 kaşe. alınabiLi1 

isim ve markaya dik LTat 
l'AKLl l'LERlNDEN SAKININIZ 

Baş - Diş - Grip ve bütün 
ağrı ları derhal geçirir 

Takli tlerinden sakınınız. l - 12 ilk 
ambalaj larını ısrarla istey in iz. 

Tür uşu 
isp kterliğinden 

1 - Türkkuşuna yeniden üye kaydına başlanmıştır . . 
On yedi ya~m ikmal eden ve boyu 1 ,58 den asağı olnuyan lise ve yüksek 

tahsil talebelerinden arzu edenlerin altı fotoğraf, nüfus ve mektep vcsik<!!ari· 
le birlikte hergün öğleden sonra: 

2 - Şimdiye kadar A.B.C. ve turizm pilot brovesi alanlar ve geçen sene 
Ttirkku~na yazılıp da kampa ~evkedilmiyen eski ve yeni bütün Türkku~u 
üyelerinin kayıtl:mm bir hafta zarfında yenilemeleri için mektep vesikalari:e 
hergün öğleden sonra Türk hava kurumu İstanbul merkezinde Türkkuşu is· 
-~ne··-müracaatlan. ~(863l)J 

Okıürenlere ve 
ıöiü, nezlelerine 

, 

asa~ı-uX1çln 
tcnviratınızda Osram·B·ampolo bıllmnns. Osnm-Q-ampullarmın •' 
~ri_ıRleıj .W enikleri cereyana niabede harikuladedir, yani ucm siya 

temin ederler. 

AMPULLARI 
AEG Törkiye_V:ekilleri: Elektron 

T Orlt-Anonim Elektrik Şirketi Uımmı:yesi 

İ STANBUL P.K. 1449. , 
fürk Anonim Şirkrti ,1 

ISTANBUL P. K. 114~ .. 
- __/ 

KATRAN HAKKI EKR~ 

TELEFUNKEN • 
Şimdiye kadar muhtelif marka 1flJ 

bir çok radyo dinlediniz. ~ 

Buglln de: 

TELEFUNK6~ 
Radyolarınıl1 

939 modellerlol dlollyere~ırslıtlf 
kal'J kararınızı verebl 

6eş kıl'ada 70 den fazla memlekette 

TELEF NKEN 

Radyoları ın 
Büyük bir rağbet ve itimad görmesi 

sizin için en kuvvetli teminattır. 

veri: 
Tilrlilye Vekili : Ankara Satış · rffİ 

flettron mt Hnonim ~irteli lletırolen rnrt Hnoni~ J!: 10 
Galata Voyvoda caddesi. No: 58 62 Anafartalar Caddesı An~ar8 

Telgraf : Elektron - lstanbul Telgraf: Elektrofen • 
Telefon: 41460 Telefon: 1287 e 

Anadolunun bütün mühim şehirterind 
bayilerimiz vardır. 

m.m ........................... ._ .... .-~ 


