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REiSİCÜMHURUMUZ, DÜN, HALKIMIZIN 
cosKuN TEZAHÜRLERİLE KARSILANDILAR 

!!!_illi Şef şehrimize gelirgelmez 
~/kın dertlerini dinledi 

ile· Mi!lr Şefe intizar 
:11ıı =.~:uırıu= . tsm~t .. inönü ismet lnönü, Dolmabahçe Sarayında, Sinemacı, Şoför, 

enue Lı . de Riyasetıcumhur 

ıı.~darııatanbulu şe~eflen~di~.er. Ekmekçi Otelci Kunduracı esnafı ile ve işçilerle 
deıı~ §a garı ve cıvarı uç gun· I I 

= 

7ıfiill Şefimiz İSMET İNÖNÜ Ankara istasyonunda teş~ edilirlerken 

~ ! tıiıu Şef'l bağrına bas - 1 k d · ı k 1 • ' tt' I lıa.ıt ;ı:_sabırsızıanan binlerce Saat erce onuşup 1 e erını not e 1 er\ 
~detj a;;ı:an . dold~lmuştu. :\ 

"asıt Utiiıı bmalar, limanda- , , 
~ .. ı:: bayraklarla donatıı • Bu konuşmalarda, Devlet Reisi: "Açık söyle, seni 
tıharen syon, daha sabahtan i -
~n g hey~canıı halk kütlelerin· dinliyorum, çekinme, olduğu gibi söyle!,, diyerek 
~:a~:: ~~v~:r~ ~:~:-. halka derdini söylemek için cesaret veriyordu 
ltırda~eılıııer arasında Vali Liltfi 
1a.l liaİıs stanbul Komutanı Gene
llıu~ :SıYlktay, Akademi Ko • 
1aJ Os General Aali Fuat, Gene • 
~eı1ıı ~aıı 'l'ufan, Bolu Mebusu 

~tıı <\li ~Emekli Generaller -
b alıi!iye V .e~, Reiet, Fahri, eski 
~i(ıötil C ~ Cemil, Üniversite 

Udlitü eJnil BilseL Emniyet 
llı\ıııu Sadrettın Aka, Müddei.ı
~ha ~e~ Şef'in hemşireleri Se
~i.r...._ . l:taderleri Hasan Rıza 
"" ·""<le , ;'lbııaı bulunan mebuslar, 
"> ;ı~ er1tanı, şehrin ülld bel-
ltı "''ISa<U m ' 
) eıtsıııı b. ve mali mehaffline 
a.!tııı 'O ı:rçok zevat He iki bine 

~'la.lta ıı~~rs.ite talebesi, Darüş -
•ıdı_ --aı ve on binlerce halk 

1..~alıııi ;<iıJı Ye Vekili Fallı: Öztr k 
~ Şefi İs a, 
\tar~ _ tanbul hududundan 

112ere Pendiğe gitmiş -

rre . . 
~uYU~ın ıstasyona girişi 

:ı lo,:ı0 d Şe:1 getiren tren, tam sa
~•Ya ~asyona girdi. Burada 
~ Yetiııd 1§ bulunan istikbal 
it llılıj:Vet eı.:. Vali, Generaller ve 

0,;ıtiıı Ilı .w.ıildürü, Reiskümhuru 
~· ~u.~r'llvenıerinden karşıla~ 
~ eııdisiııi Şef be~ş bir çehre ile 
l.~! ~arPlamağa gelenlerin 
h;;~fi. ~d aııa başladılar. Bayan 
~et ar, Bayan İn" ün bir l .. "erdi. on e 

l ~oıı .. 
erdi 11• liıoi . 
\ı . lçerı · verı bır palto giym.iş-
g0 a~at Ue ~de benekli, zarif bir 
1;ı 1'Qııiiy0.d ahverengi bir elbise 
Q ~~a 11~.:· Başlarında gıi bir 

ençlj"· 
tııı~a:11aııgı~ö~°.şkun tezahüratı 
liıı. tefikaıar u, hrşılayıcı zeva • 
\ ı sıt1tı Ft ının bırer birer elle. 
,atşı.ı. · eısicümhur ke d' .. 
•ır •ltıağ , n ısını 
l) sıı-ada _a gelenleri selamladığı ı 

ltd ıstasy 
lıı, aıı biim .0 nun orta kısunla· 
~ lini11er . hır alkış tufanı kop
ı,,'ıı \le gö~'.~e gençliği Büyük Şefi 
,,Sleru ulden: •Sağ ol •-- .... ' 
'~lı e a!k .u:.onu .• 
~]\ Se]ı t~şlaı:nağa başlamıştı. 
a~ lat Fte· . ıldeki heyecanlı ço • 
•l~• ısıcürnh 

~~ll \r ur ~eçerken bir 
" .. .__ \' e teınpo ile: 
•aı aşa l\II'!r 

aı .. , d' 1 ı Şef İnönü sen çok 
ıye haykırdılar ve bü _ 

Milli Şefimiz dün Dolmııbahçe 1111 aymda halkı clinlerken: 1thıı1At tacirlerinden Sadi iertlerlııi söt>dyor 

Milli Şeflmlz dUn Dolmabahçe ıal"aymda balkı dlnierken: Otelci Osman BeTir d<irtleı1lll anlatıvo 

Suvat vapunmun gUvertesinden Milli Şefünhi istikbale gellen kalabalığa bir bakış 

yük .tezahüratta bu,lundular.... .tst~yonun merdivenlerinden in- Suvat'ın kamarasında 
Milli Şef, bu neş e ve enerJı do· diklerı sırada Reisicüınhur mun • 

lu gençlik önünden geçerken şap· tazam kıyafetlerile DarÜşşafaka Reisicümhuru, Dolmab:;lıçe sa • 
kasile mütemadiyen Üniversiteli - talebelerinin coşkun tezahüratile rayına götürecek olan Denizhan • 
lere teşekkür ve yüzlerinde tebes- karşılaştılar ve bu sırada on bin • kın Suvat vapuru, Haydarpaşa rıh· 
sümlerini hiç eksik etmemek su - lerce halkın: •yaşa. var oı. sesle- tıınında, harekete hazır vaziyette 
retile tahassüslerini beyan ediyor- rine yine şapkalarını sallamak su- bekliyordu. 
lardı. retile mukabelede bulundular. <Alt tarafı 7 inci sayfada) 

Reisicümhurumuzun seyahatini, Ankar:;a.dan İstanbula kadar, 
1, 3 ve 5 inci sahifelerimizde fotoğraflarla tesbit ediyoruz. 



SAYFA ! ·ı ııı: D A 1'l 3 - Mart 1 

ey.gam Adliye koridorlarında .....-
24 ~A..A !. 

, .. , :. " I' • ı .~ 1 

Musanın Hayatı 
Yola çıktıklarının beşinci günü 
hava soğumuş bir rüzgar çıkmıştı 

Alman heyeti 
Etrüsk vapurunu 
muayene edecek 

Seferden alıkonulan 

Hakh değll mi ? 

İstanbul halkı ve 
temizlik mücadelesi 

Belediyenin temizlik mü -
cadelesini gazetelerde alaka 
ile takip eden bir vatandaş, 
bu, bahiste yapılmasmı iste -
diği işlerin bir listesini bize 
yolladL Şunları hatırlatıyor: 

"Tür kof is,, in 
hariçteki teşki
latı kalkıyor 

1ktısat Vekaletine 
bağlı müesseselerde 
tasarruflar yapılacak 

Sabahatin katili dün 
adliyeye verildi 

• 
Katil Abdürrahim cinayetin sebepleriıı~ 
anlatıyor. Bugün muhakemesine baslanaca 

Şüayb, kalınlığı ancak kol kadar 
olan asayı kolayca kaldıracağı em
niyeti içinde ihtiyar belini bükerek 
eğiliyor, asayı yakalıyor .. . 

Fakat... kaldıramıyor .. . 
O ... Sanki yere mıhlanmış gibi 

kalmış ... Zavallı ihtiyar, kan ter I· 
çinde kaldığı halde asayı yerinden 
kımıldatamıyor bile ... 

oldular. Bu dağ, cKur'an• ın ve bü
tün mukaddes kitapların, efsan-.ı 

tarihlerinin ve ravilerin üzerinde 
ittifakla durduklan (Turusina) idi 

vapurun kazanların
dan su sızmağa başladı 

Almanyada inşa edilerek lima -
Şimdi, Mtua'nın hayatını, din ta-

riiı!erinc kaynak vazifesi gören[' nımıza geldiği gündrnberi b~çok 
(Hazreti Kur'an) dan takip ede- kusurları meydana çıkan ve uze -
lim: rinde birçok dedikodular yapılan 

Sıra Musa'ya geliyor... (Turusina'nın eteğine geldikleri 
Musanın, eğılmesile beraber asa- h akş im k ı k 

Denizbank'ın Etrüsk vapuru yeni· 

den sıkı bir muayeneden geçirile-

1 zaman cm am o uş, aran ı · cektir. Bunun için vapur 
yı kaldırıp alması bır o uyor. bugün 

O zaınan •Piri fani•: 

-Asa bu yiğitindir. 

Hükmünü veriyor. Şuayb ta 
hükme razı oluyor. 

bu 

Bazı ravilerin rivayetleri bu (a
sa) hikayesinin Musanın Medayine 
ilk geldiği sıralarda ve Şuaybin ko 
yun sürülerini otlatırken olduğunu 

basmış, hem de soğuk ve rüzgar yapacağı Mersin seferinden alaka-
şiddetini arttırmış, adeta bir fırtı· nulmuştur. Etrüsk'ün yerine bu -
na halini alrnı,ştı. günkü Mersin postasını Tarı va • 
Dağın eteğinde bir ufacık yere puru yapacaktır. Ayni zamanda 

geldiler ki, buraya rüzgar tesir et- E .. k k la dan 
· rd trus vapurunun azan rın 

mıyo u. 
Safura: son günlerde fazla su sızınağa baş 

lamıştır. 
- İşte kuytu bir yer .. geceyi bu- .. . 

rada geçirelim.. Vapur uzerınde yapılacak mua-
söylüyorlar ... Bazı tarihler ve yine yene ve tecrübelerde teknik bir 
bazı raviler ise bu asayı Musa'ya Dedi. Musa da bu teklifi muva· f 
daha Mısır'dan ilk çıktığı sıralarda fık buldu. Fakat rüzgann burada komisyon ile Almanyadan şehri -
ona yolda rehberlik eden Cebrail esınemesine mukabil soğuk fazla mize gelmiş bulunan Krup ve Nep 

ve Mikiül'in verdiğini kaydediyor-il idi. ton Verftin şantiyeleri müdürle-ı 
Jar. _ Uşüyoruın. ri de bulunacaktır. B:iylelikle va -

1 
Bizi, bu casa> hikayesi üzerinde\ Diyordu. Kuzular, kafalannı bi- purun kazanlarındaki ve diğer 

bu kadar durmıya sevkeden sebep, ribirlerinin karınlarına sokmuştu, noktalarındaki bütün kusurlar 
onun din tarihinde Musa kadar 1 ayaküstü uyuklaşıyorlardı. Musa, tıosbit edilecek ve bunlar şartna -
mühim rol oynamasıdır. Musa, asa , etraftan çalıçırpı toplıyarak getir- meye uygun bir şekilde tadil olu -
ve Firavun... di. nacaktır. 

Bunlann üçü de din tarihinde Safuranın yanıbaşında bir yığuı İktısat Vekfileti Başmüşaviri 
ve birlikte rol almışlar ve rol oy- yaptı. Onu üşütmiyecek, çalı alevı Mütehasısı Fonder Porten de şeh-
nanuşlardır. ve ateşile ısıtacaktL rimize gelmiş ve· vapurlar üzerin-

Karısma: deki çalLŞmalara iştirake başlamış 
- Ver benim çakmağımla kavı- tır. * Musa ve Safura, önlerinde kuzu d dl M .. ak 1 · b' haft k mı, e ... uz ere erın ır aya a -

sürüleri, arkalannda temelli terk Safura Musanın çakmak ve ka- dar neticeleneceği ve vapurlarda 
ettikleri Medayin şehri, ver elini vını verdL yapılacak tadilata derhal başlana· 
Mısır diyarı diyerek bütün gün yü- cağı ümit edilmektedir. 
rüdüler. Gece olunca sürülerile be· ı Musa, kavı çakmak taşından bi- ----

raber yol üzerinde konakladılar. rinin üzerine koyd~ İkinci taşı ilk MÜTEFERRiK 
Sabahleyin yine yollarına devam 

1 

taşa çakmak suretıle kavı ateşle-
ettiler. mek istedi. 1ki taşın biribirine çarp- Oenizbanktan çıkarılan 

İlk gün, ikinci, üçüncü, dördün- . masından çıkan kıvılcım bir türlü memurlar 

•Belediye sokakların le -
mizliği için yeni tedbirler al -
mış ve bn meyanda umumi 
caddelere çöp küfeleri a>lır • 
mağa karar vermiş. Bu ted -
birler alınırken ben de: 

1 - 1stanbullulanu sokak
ları kirletmemesi için şehir 

namına gazetelerle bir tamim 
yapılmasını, aksi halde bele -
diye nizam ve kanunlarına 

aykrrı hareket ettiklerinden 
teaiye edileceklerini bildir -
mesinl, 

2 - Umumi caddelerin ge -
ce yarısından sonra yıkattı -
rılmasını, 

3 - Her ev sahibinin kendi 
evinin önünü tenıiz tutmağa 

mecbur edilmesini, 
4 - Şehrin muhtelif yerle -

rine balalar yapılmasını, 
5 - Belediyece bazı mahal

lere konulan çöp sandıkları • 
nın sık sık bO§altılınası, 

6 - Temızlik amelesinin •· 
dcdinin arttırıJnıasını, 

7 - Evlerden çöplerin mu -
ayyen saatlerde her gün mu • 
ayyen zamanlarda mu -
tırılmasını, 

Favdnlı buluvorum. Bunla-
rın derhal tatbiki imklin;ız 

şeyler olmadıklarına kaniim.• 

Hakh değll mi? 

iş Bankasındaki sahtekarlık 
İş Bankası Beyoğlu şubesinden 

sahtekarlıkla 18500 lira alan banka 

İktısat Vekiiletine bağlı müesse
selerin yeni sene bütçelerinde ba
zı tasarruflar olacağı haber veril
mektedir. Vekaletin yeni bütçesi 
geçen senekinden iki milyon lira -
ya yakın eksiktir. 
Yapılacak tasarrufların bilhassa 

ölçüler ayarlar ve toprak mahsul
leri ofisi üzerinde olacağı ilive e
Jilmektedir. Ayrıc;ı haklarında 

tahkıkat yapılan bazı ecnebi mü -
tehassısların da Hazi!candan itiba -
ren vazifelerine nihayet verilece
ği ve bu suretle de bazı tasarruf -
!ar temin edileceği söylenmekte • 
dir. 

Bunlardan başka yine mevsuk 
olarak öğrenildiğine göre, Türko -
!isin ecnebi memleketlerdeki teş -
~<ilatı da kaldırılacak ve bunların 
işlerine bakmak üzere sefaretleri -
mizde eskisi gibi ticaret ataşelik -
lcri kurulacaktır. 

DENiZ 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahal -
lesinde Kapan sokağında 20 nu -
marada oturan Sabahat adında bir 
genç kızın iki tat.anca kurşunile 

öldürüldüğünü dün yazmı,ştık 
Bu cinayeti işliyen Abddürrahim 

hadise yerinden kaçtıktan son
ra bir müddet ötede beride 
dolaşmış ve nihayet a vuka -

Oldürülen SABAfl,\'1' ~ı· 
Abdürrahim, meşhut suçlar giıP 

nunun hükümlerne tevfikall b~ .. e • 
Ağırceza mahkemesinde ınub" 

tı Etem Ruhinin evine gi
derek hadiseyi anlatmış ve ne 
yapması lazım geleceğini sormuş

tur. Avukat kendisine işlediği su
çun şekli ve mahiyeti itibarile ceza 
sını azaltacak sebebler mevcut ol -
duğunu söyliyerek teslim olmasını 
tavsiye etmiş ve Abdürrahimi ya
nına alarak evvelki gece polis mü- • 
diriyetine götürmüş ve teslim et -
ıniştir. 

Hadise hakkındaki zabıta tah -
ki.katı bitmiş, Abdürrahim dün ad· 
!iyeye verilmiştir. 

me ~~e~~· kardes kali~İ 
yapılan sorguda şunları söylemiş - z k' . h k' mesı 
tir: e ın;n mu a e t• 

- Ben Draına muhacirierinde - Bundan bir müddet evvel ıır•l 
ruçeşmede feci bir cinayet 0 b;ıı nim. Çrhangaziyıe iskan edildim. bB 

Biraz arazi ve zeytinlik verdiler ve Zeki adında bir adarn .. IJ. 

Abdürrahim Müddeiumuınilikte 

Çalıştım 4 _ 5 bin lira kadar b~ Hacı Şevketle kardeşi ,aadı)'l ·cıı• 
Eir ~amandıra koptu para k~andım. Bundan bir sene 1 banca ile öldürmüştü. Cı_na) 01 • 

E ogv aza \'Ollctndı kadar evvel 1stantula gelmiştim. sebebi, Hacı Şevketin sahıb• o~ı· 
J d • 1 ' b de . ile dığC! ~ 

Karadenizden limanımıza gelen Bir akşam Taksimde bir gazinoda ugu ev erı ıra rı ıeıııl 
Sabaha ti gördüm. tanıştık. Sıddik arasında taksim ve ab • 

ecn<0bi bir bandıralı bir geminin sü ' ederek Zekiyi mirasından ııı 
varisi, suların tesirile Bog· aza doğ- Sabahatle bir senedenberi be - d' rum bırakmak istemesiy L . a" 
ru sürüklenen bir şamandıra gör- raber oturuyoruz. Bu müddet zar- Zeki babasının kendisini ıııi! 1, 
düğünü Deniz Ticaretı Müdürlü _ fında analığı Gülizar ile kendisi ' iDde o 

· için bütün paramı sarfettim. Evvel tan mahrum etmek niyet . _,,d:JI 
ğüne bildirmiştir. Serseri bir vazı- d • h • b kad ıor.,.. 

ce her teklifime mütavaat göste - m_a ıgını, atta an ul8._.n vııS 1 '. yctte denizde dolaşan şamandıra- b k d mahf b ,,,_. 
mn sefer halindeki gemilere bir ren Sabahatin, son zamanlarda ben 1 ır asa ~ uz . ret el 

tehlike teşkil edeceği düşünülerek den yüz çevirmeğe başladığını his- ı y~tnamesınde de tunu :ğer ~,ı· 
sediyordum. Bilhassa kendisini ı mış bulunduğunu, fakd 

11 
J11'b 

vaziyet derhal telsiz le Karadeniz- deşlerinin kendisini mırasta iiJe 
de seyreden gemilerin kaptanlarına Orhangaziye götürII1€k teklifimi rum bır-•--•- ı'çın' babaW'1 -•· 

memurlarından Müşfik hakkında- .....,...... a " 
haber verilmı,ş' tir. Şamandıranın şiddetle reddetmişti. Müteessirdim, rın· de mu"essır' olduklarını ıddı ki tahkikata devam edilmektedir. 
nereden koptugu· belli değildir. fakat onu öldürmek gibi bir hare- ktedir 

Dün Sultanahmet Birinci Sulh k ki me · ,ıı · cü gün böyle geçti. kavı yakmıyordu. 
İlk defa böyle birşey başına ge

len Musa, kavı değiştirdi Yine yan
Vaktaki bC?Şinci gün oldu,_ 

h Gördüg·ü yer 41 derece arzt şi- et a ımdan bile geçmezdi. Ha - d ıoral 
Denizbank Umum Müdürü Yu- Ceza hakimi Reşitle müte assıs dised b kş Hacı Şevketin banka a ıJJll~ 

ıf il Z. t B k d L·'tf' mali ve 29 derece tulü şarkidir. De en ir 8 am evvel beraber mış bır' kasası olduğu anJ.BŞ .-•· suf Ziya Erzin. muavini Hamdi E- s at e ıraa an asın an u ı ..... 
Hava, daha sabahın erken vak· 

tinden soğumıya başladL 

Öğleye doğru Adeta sürünün yü
rüyemiyeceği bir hale geldl Rüz

İ B •1 ub . . Ti D' ktö' 1 ..... B ğ tiyatroya gittik. Ertesi günü ken- fakat şı'mdiye kadar bunllll • · ç il d" bah b nk t ş Bankasının eyog u ş esme gı- niz 'careti ıre r ugu o az -
mın ap e un sa a a eş - disine yine Orhangaziye gitmemizi 
kilatı üzerinde bazı tetkikler yap- derek sahtekarlığın yapıldığı def· daki kontrollere de şamandırayı a- tarı bulunamamı,ştı. S d ' 

Safura ise tesbih böceği gibi bü- 1 k tik h al hakk d . teklif ettim. Gülizarla beraber şid An ht k t'li kardeŞi 1 ~ 
zülmüş, tirtir titriyordu. mıştır. Umum Müdür baştanbaşa ter er, evra ve otoma esap raştırm arı ın a emır ver - . .. a arın a ı n dii~~ 

bütün servisleri dolaşmış ve me • makinelerinde tetkikat yapmışlar- miştir. detle redd'1ttıler. Munakaşaya dıkta ok'ıığu anlaşılmış ve ecfl ' 

madı. 

Y
:::: er:=~~:~u:yık~=ınau." murlarla görüşmüştür. Ay başın- dır. Bu makineler Amerikada bil- başladık. Birdenbire üzerime hü -1 celsede mahkemeye teslim 

1 

Safura: hassa bu kabil sahtekarlıklara ma- GÜMRÜK cum ettiler. Ben de korkutmak için 
1 miştir. ~~ 

_ Ya Musa .. dedi, bu ne haldir. Etrafına ümitsizlik içinde bakın- da kadro ha_ricine çıkarıl~rı me - ni olmak gayesile yapılmıştır. Müş- tabancamı çıkararak onlara doğ- Bundan sonra baba ~e .;er· 

gar §iddetle esiyordu. 

Bu yerlerde bu kadar soğuk olmaz dığı sırada dağın bir noktasında bir murlardan bır kısmı da dun Yusul fik buna rağmen zekasını işletmiş Bazı gümrük idareleri ru uzattım. Fakat tabancarun na- katili mahkemeye bir istıda ıt"~ 
b d rt .. •- ıkmaz. ateşin yandığını gl!rdü. Ziya Erzine müracaat ederek bir· ı ve bu makinelerin de işlediği suça sıl patladığını bilmiyorum, bunun miştir. Bunda babasının !<aS~ <ı 

ve u eN!Ce se ruzg...- ç Hah. dedL •· d bl IAgvvedı"lı'yor . ..,.rıv 
. - · • .. te ora a r ateJ lienb!re i§ten çıkarılmatarı yiizün· mani olabilecek vasıflarından kur- Cl bir kaza olduğu muhakkaktır. Za - açılmasını istiyor, ayni z..,- ıJ' 

Musa cevap verdi: var .. Şüphesiz bu ateşin yanında orgtl 
den çok müşkül vaziyette kaldık - tulabilmiştir. Dünkü tetktlder ne • Giimrük ve İnhisarlar Vekaleti ten o sırada ne yaptığımı tilmı • mahkeme azasından iken s . ~,,ıı· 

- Rüzgil.r da, soğuk ta, Allahm j ın' sanlar da olacak. Muhakkak on· · •-• ı k ~ kiml'ğ' · dil u-a•i! A !arını bildirmı,ş· !er ve kendilerine tıcesinde sahte""r ı .. ütün tefer- Marmara ve Karade·,·z c!Varında- yordum; kendimi kaybetmiştim.> ı ıne tayın e en ~ • elt•· 
işidir ve Allahın işine karışılmaz. !ar da bı'zı'm gı'bı' geceyı' burada ko· .. ı·ı t b't ed'l · ı· M" "k k d !" uhaJ<eıll ••' Denizbank kanunu mucibince ve- rua ı e es 1 ı mış ır. UŞLI ve ki bazı gümrük idarelerini !ağ - Abdürrahim, akli m11vazenesin· ın a ceza usu u m d' ~;~·· 

O, nasıl dilerse öyle işler... naklamakla geçiren yolculardır. t ğ N d t k d h ka · tın d ed ı _,. suç or a ı ec e ya ın a ma - vetıniştir. Bu idareler son zaman- de bozukluk olup olmadığının ta - nununa ıs a en r <>'"' 
Yine, ravilerin rivayetinden: Hem ateşlerinden biraz alır, bu ca- rilmesi !Azımgelen tazminatla te- k ·ı ki dlr t 1 b' d b 1 d ğu bildir • emeye verı ece er · !arda lağvedilen diğer bazılarile yini için adliye doktoru Enver a e ın e u un u nu 
Bihikmetl hüda, soğuk gittikçe hçırpıyı yakarım, hem de yarın sa· kaüt sandığında biriken paralan - d .1 

b . ------ beraber şunlardır: Karan tarafından muayene edil - u. . . d·'•,~no:1 . astırıyor, rüzgar gittik. çe ve k. arşı tah gideceğimiz yolun istikametini nın biran evvel tediye edilmesini K"'ra"en' de şı'ddetlı' h'r Heyeti hıikıme ıcabın• " ~ ik k · n ı.; iZ 1 Ketken, Ağva, Şile, Erdek, Mar- miş ve şuurunda aksaklık bulun · ı.:sd' 
ıst ametten esme te şıddetını art. sorarım. Belki onlaı·ın da yollaı" istemişlerdir. j Neticede Hacı Şe ketin ban <' ' f t b 1 d mara, Karacabey, Lapseki, Kavak- matlığı tesbit olunmuştur. v 8~~ tırıyor, buna rağmen sürüyü teşkil bizim lstikametimizdedir. Diğer taraftan banka kadrola - lr ına aş a 1 Ç l d M kasasının Beşiktaş ahkam• ş ·• ve 
eden ufacık kuzular bu rüzgardan D' K d . d ld k fd lı, Edeköy, a ı ere, alkoçıar ve 1 ası•~ j 

Saf ura da: rında Hazirana kadar daha bazı un ara enız e o u ça f - M' d • hakimi tarafından açı rn dıı!' 
müteessir olmadan, hattA tüyleri 01 d . iklikl ıl ğ 1 detli bir fırtına başla:nıştır. Anka- 1 ye. • . den açıkta kalan memurlat teşki - 'ı kasada vasiyetname buıuntil''• 
bile oynamadan me ... !e•erek gı· di· - ur .. dedl. git, fakat çabuk eğLŞ er yap aca ı ısrar a Evvelce lağvedılmelcri kararla urt 

1 
"· • gel ... Zira ben so''"ktan donaca- ra meteoroloji istasyonu rüzgarın . · - !itta açılacak ilk münhallere tayin I takdirde musaddak tir s -~ de 

yor ar...,... a;w söyl.enmektedir. Ayrıca bankanın şiddetini arttıracağını raporla De- şan Ge!ıbolu, Enes ve Karablga edileceklerdir. Fakat bu yüzden gönderilmesine ve aza l{Aşlfl ,,,~· 
ğım... yemden memur almıyacağını nız Ticaret Müdürlüğüne bildir - gümrüklerinin vazifelerine devaın iki ay kadar evvel imtihan olarak tahv!ll memuriyet etmiş bUlU~ n!Jı Musa, asasına abanarak, Safura 

kocasına dayanarak sUrüyü takip 
etmekte idiler. Böylece beşinci gü. 
nün akşamı bir dağ eteğine vasıl 

Musa, asası elinde, Turusina'ya ve münhal bulunmadığını bildir - miş ve bu haber telsizle •cferde !arı lüzumlu görülmüş ve liğvla - memurluk hakkını kazanmış olan sına tinaen reddi hakim ııııeb rı' 
tırmanmaya başladı. 1 dan 'lm' ı· a 1'9 

mek için banka binasına ilanlar a- bulunan vapurların kaptanlarına 1'ln vazgeçı ış ır. 24 gencin tayini bir müddet için tetklkJne mahal olınadığıll 
[Arkası var] sılmıştır. gönderibniştir. Liiğvedilen gümrük idarelerin - daha geı1 kalmış olacaktır, verildi. ~ 

.. 
Emine Sultanın 

dO,. 
mış, geç vakte kadar difçide baş-J nacağımı umarak bekliyordum; o- Nihat, bu sözlerle heye<'andan anlıyorsun değil mi? Ne yapayım? 'ken Müjgana baktı, o gözle\~ıfl' 
başa kalmışlar. , nun için saraya haber götüreme - sarhoş olmuş gibi yeri1Jden fırladı, Beni sana emanet ettiler. Sarayın ruyu söylemek için ~detl 'f' ,t/ 

Sait ağa ötedenbe·i Müjgana din ve beni yalnız bırakamadın. A- Müjgunın fildişi kadar beyaz el - dişçisine gönderdiler. Orada bu, 1 yorlardı; başını eğdi, ınceciJc 
karşı derin bir §efkat ve merbuti- rabacı Halil ise biliyorsun ki daha !erini avuçlıyarak öptü. Müjgan geçen bayramdan beri üçüncü de - j le ağlar gibi: 
yet gösterdiği için bu deliliğe sab- acemidir; ilk defa araba sürüyor mest ve baygın gözlerini ona dike- fa olarak gördüğüm, amma geçen _ Evet, her gün... ııit' 

retmi§tir. Saraya, Müjganın di§çi ,: 2 şu dakikada bizim ıçeride oldu- rek başını arkaya dayamıştı. Sait bayramdanberi her gece rüyama Dedi. Bu sara lı kızın })iiyıe~ 111 Sarayında Bir Hırsız 
de bayıldığını, onun için geç kal- •gumuzu sanarak muayenehanenin ağa can sıkıntısı içinde, bu Aşikane giren, hiç bir gün gözümiln önün- şehir ça kınına y önü! ,.errı' ııe> 
dıklannı söyliyecekler ve bunun bir.z ilerisinde. yokuşun başında 

1
tahneye bir an evvel nihayet ver- den gitmiyen çapkın yalvarın · belli ki ~iç doğru tuımuyord"' J' 

Yazan: M. lhaan Tefrika No. : 3 için Nihat amcası dişçi Cevdetin bekliyor. Kabahatimiz onu acele imek istiyerek: ca dayanamadım. Bu gece yarısına !' ki b b h serserı ~ ııl 

1 
müzaharetini de temin etmiştir. saraya haterci göndermemekten - Hem; dedi ... Biz burada nasıl kadar onun istediğini yapmıya 1 

. ~ ~ .ude v; den geıe 
ntişar eden İkİ ti!frikanın hulasaSI Fakat Sait ağa bir türlü rahat de- ibarettir. Bütün kabahatimiz bu ol eğlen(rt:eğiz? Anlamadım, gitti. razı oldum. Sana cSuaya dön!• 'llanı o a ıçın e ın ı 

• ··zd· h 1 b . kı k • U d "l" k N'h t M... • ll . · la · yapmıştı. ""' 34 yıl önce Beyoglunda bir kar- !erini çıkanyorlar. Bu maskelerin gı ır, e e o gece u ganp ya- sun, ne çı ar. cun a o um yo ı a ' u;ganın e erını avuç - lledım. ben başıma gelene razı o - . . dU· ' . .r. 
f ti ld 'kl · b ı d b' · ı .. d t t k Bunu Nihat ta sezıyor ....vr naval gecesi, caddede kıyamet ko- altından esmer güzeli bir delikan- e e ge ı en a 0 " ır sanıye ya... rı ıçın e u ara : lacaktım, razı olmadın. Muayene- . . . el veı•" 

puyor; sarhoşlar, dominolu. mas- lı, omuzlan çökük, orta yaşlı ku- ı:ahat nefes alamamaktadır. - Ölüm yok amma Müjgan, sen - Fena mı vakıt geçiriyoruz a- hanede bizimle beraber kaldın.Ben bu cıhe_te ~ıç eh~m~ıy ~ 
kl d l -~- .. k d t· t' bil' · · ğacığım' b d li . 1 k • .. d rek Mu;gana dondu: # keli kadınlar ve erke er o aşı- 4u bir Haremağası ve gü;.el!iği en ~--- apı a ye ış ın, ırsın; ınsana ce- · u e og ana uyara omrum e . . . . rııı:ı. ti' 

yor. Bu sırada bir kupa arabası O- kuvvetli bir ışık gibi locayı aydın- Eğer şu sırada gelirse bi - hennem azabı çektirirler... Ona .- Bana ne? Siz biribirinizi se - istemediğim şeyi yaptım, maska- .- Ben .b~ .d:şçı çır:ng~an• ~,~ı· 
deon tiyatrosunun kapısında dur- latan genç saraylı kadın çıkıyor: nada kimse ?lmadığı içi~ kapı yanmıyorum, bu zahmetlere, bu vıyorsanız... ra oldum. Sen de razı oldun, sen hır saray .. ı~_cı~.ısın. Se~ seırt'ed ~
m1ış ve içinden iki maskeli erkek Nihat. Sait ağa ve Müjglin. açılmıyacak. Bız de yarın, ıçerıde eziyetlere, sonunda cezayı göze a- Müjgan, hemen onu tatmin et - de kıyafetini değiştirdin, suratına şı temayu_lunu_ yenı . 0rıırıı~ .~ 
ve bir kadın inerek Odeon tiyat- Müklilemelerinden an•n-lıyor ki idik amma dişçi ve sen beni ayılt -{larak ne diye katlandık? Onu an- mek ihtiyacını duyarak: maskeyi taktın ve buraya geldin. Çoktan hıssedıyordum. 

1 
ı.or~ 

..,... ki ld.. .. · · 1, hiss · d ld !maktaı .. ıı rosuna girmi$tir. Burada maskeli Nihat sarayın dişçisi, Cevdetin çı- ma a meşgu unuz, onun ıçın ar- lıyamıyorum... - Ağacığım, yerden göğe hak _ Artık bana da, Nihat Beye de ne ım e a anmış o uıt P". 

bir balo verilmektedir. J rağı ve yegenidir. Müjgan dişleri- k_a odadan .k~pıyı duymadığınızr _ Müjkfın, nazlı ve işvekar bir kın var. Ben senin bana karşı şef- söylemeğe hakkın var? yordum, daha doğrusu bU.
11
teP ib' 

Bir locaya yerleşen bu üç ya - ni yaptırnıak üzere bir aenedenbe- soylıyeceksınız. eda ile Sait ağaya b~J.. tı: 1 katinden, bana acımandan ve be- Nihat, birdenbire ve keyifle a - bir .merak ve bir tecessilS rd~ıfl· 
hancıdan il:isinin, zayıf uzun boy-iri arada bir uğradığı d~çide Niha- - Ya bana: cSen neden gelip - Ağacığım, sen ömründe hiç,ni kendi kızın, kız kardeşin gibi hi- vuçlarını uğuşturarak Sait ağaya: ret olduğunu bile zaoııe<hY0 şef 
lusile, etine dolgun bembeyaz, sa-ıdı görerek sevmi§tir. Nihat ta ona haber vermedin, arab•cı Halil ne- sevmedin mi? İnsan aşık olursa maye etmenden istifade ediyorum. - Ağafendi; dedi. Allah aşkına Amma bu ün ve bu gece hcr, 16~ nşln kadının bir sara'!J mensubu karşı Uiıcayd değildir. O alqam den gelip haber ve• ı di?. diye her deliliği göze alil'. Een bu şe- 1 Seni de bu yüzden atıldığım lehli- d nı söyle, Müjganın de - g . ·übe içiıı bU 

ld • "t k' . b' h' ı· "k lif". • b b . 1 • k .. "ki d' Fak t b . t i d • ' S anladım. Sem tecı o ugunu, o e ının ır şe ır ı, a.. unun ir ara a ıle ve Sait ağa· sorar arsa.... hirliyi seviyorum, ne yapayın:? E· eye suru e ım. a unu ıs e- c ~r ogru mu. ahiden arada . . .. .. di!rl· 
ve atılgan. cür'etkar bir genç o!- nın himayesinde dişçiye gelmiş; - Cevabı kolay... Sen her an 'l"ınde değil, icap edel'se beş on gün miyerek yaptığımı. elimde olma - b r benden bahsediyor nıuydu? bır tehlıkeye surukle ~ ~,d 
duğunu anlıyoruz. Üçü de maske- Nihadın yalvannasına dayanama- benim ayılıp gitmiye hazır bulu - hapiste yatmıya Ja rcızıyım... dan seni de bu tehlikeye att ""•mı Sait ağa kendisine gözlerini di- u 
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iKDAM 

1 
Saracoğlu geldi 

Ciyanonun Varşova seyahatinden Kaputbezi ve 
Şükrü Saracoğlu Reisicümhurumuz tarafından 
kabul edildi, gazetecilere beyanatta bulundu 

İstanbul, 2 (A. A.) - Hariciye 
Vekilimizi dost ve müttefik Yuna
nistandan getiren •Savarona• yatı, 
bugün saat 17 de Dolmabahçe sa
rayı önünde demirlemiştir. 

Türkiye Cümhuriyeti her yerde 
itibar görüyor ve Türk milletinin 
sulha ve medeniyete hizmetleri 

\akdir ediliyor. 

Adliye terfi listesi 

Şubat sonunda terti müddetini 
bitiren h8kim ve · müddeiumu
milerin listesi hazırlandı 

ne t i c e çıkma d ığı a n 1 a ş ı l ı y o r ip ı i k narh ı 
Balkanların tek bir aile teşkil 

Fransızlara göre, Bek İtalyanın 
llluhayyel hediyelerine Fransız 
dostluğunu değiştirmedi 

!>aruı 
ltaıy ' 2 (A.A.) - Jour gazetesi, 1 macerasına nasıl atılabilir? 
llıev a~ - Polonya müzakerelerini 1 Epoque gazetesi diyor ki: 

V ZU.ıı bahsederek diyor ki: Hadisenin ehemmiyetini takdir 
tığı ~§ovada Kont Cianonun yap- etmek için bugünkü vaziyetitı aksi 
~aıı oıııışınalar bitmiştir. Polonya hadis olsa idi işlerin nasıl bir gidiş 
Yor. ~anın ınüttefiki olarak kalı - alacağını göz önüne getirmek icap 
\iııı arşova müzakerelerine ha - eder. Yani Polonya Hitler ve Mu

liar;:laıı cihet budur. Polonya soliniye iltihak ederek talepçi va
llıUJıaıye Nazırı Beck, İtalyanın ziyetine düşmüş olsa idi vaziyet 
dosııu~el hediyelerine Fransanın nasıl bir şekil alırdı? Bu takdirde 

liyas ı:unli ~ değiştirmemekle çok derhal bütün Avrupayı şiddetli 
et bır s. ki tmiş" • 

!>er ıyaset ta P e ı::_. bir humma sarsacaktır ve geçen 
t ıt Journ ı p ı ·· ere]( Ar a • 0 onyanın muş- eylfildeki feci havaya girmiş bu -
dan v acar - Polonya hududun - Junacaktık. Almanyanm ve İta! -

•!!er~ geçmediğini yazıyor ve yarun arkadan hiçbir eııdişeleri ol
"h-· • Roma mihveri acaba ca-" -•ııı.ı . - ınaksızın İngiltere ve Fransa üze-
~· llıı kaybetti?• diyor. rindeki tazyikleri şimdiye kadar 
.. /~aro gazetesi şöyle yazıyor: görülmemiş bir şiddetle yapacak-

Ultsek b · llı.ı.tb ır Polonyalı şahsiyetin !ardır. Binaenaleyh şimdilik tehli-
llıe]( \lata Yaptığı beyanatı kaydet- ke bertaraf edilmiş gibi gözükü -
llıiist gerektir. Bu zat, İtalyanın yor. 
hllsıı eJııl.eke taleplerine müzaheret 
lıııd Slıııda İtalya ile Polonya ara-

Huınanite gazetesi de şöyle ya -

a hi ~e l>oı 9bir anlaşma olmadığım 
llıutıaıt oııyanın esas siyasetinin 
'sasın surette müstakil kalmak 
l!ıi§tir~ sadık bulunduğunu söyle-

~el>UbJiq,,A t • •• 1 d" '"Olo ~~ gaze esı şoy e ıyor: 

~llııs llYanın bu hattı hareketini 
latınd ıı - İtalyan ihtilıl.fımn inki -
lii.ı; et;· ~heınmiyeti nekadar teba
.\lıtıaıı Irilse azdır. Çünkü 1talya 
~ b~a_nın kat'! yardımı olmak
~]( h ışe atılamaz. Almanya ise, 
(~ b UdutJarında her türlü tehli-

er\araf etmeden Akdeniz 

zıyor: 

Polonya, İtalya ve Almanyanın 

kendisine oynatmak istedikleri ro
lü anlamıştır. Polonyalı resmi bir 
~atın da dediği gibi Varşova hükıi-

meli kendi menfaatini araştırıyor. 

Ve binaenaleyh Sovyetler birliği 

ile sıkı ticaret münasebetleri ve 
tekrar Fransa ·ve İngilterenin ya-

nına dönüş hep bunun neticeleri -

dir. Son günlerin Almanya aley -
hindeki tezahüratına bakılırsa Po -
lonya halkının şuurlu olmağa baş
ladığı anlaşılır. 

ispanya vaziyetinin tasfiyesi 

dün kaldırıldı 
Ankara, 2 (A. A.) - İkhsat 

VekBletinden bildirilmiştir: 
Endüstriyel mamulatın ma· 

liyet ve satış fiatlerinin kon • 
trol ve tesbiti hakkındaki 3003 
sayılı kanunun Vekruetimize 
verdiği salahiyete istinaden 
tesbit edilmiş olan ve 22/11/ 
1937 tarilıindenberi mer'iyet· 
te bulunan iplik narhlarile 
5/8/938 tarihinden itibaren 
mevkii mer'iyete giren kaput 
bezi narhları 3 Mart 1939 ta
rihinden itibaren kaldırıl -

llll§tır. 

• •• 
Birkaç gün evvel mensu • 

catçılar toplanarak iplik ve 
kaput bezi narhmın kaldırıl · 
ması için teşebbüslerde bu · 
lunmuşlardı. 

Mensucat sanayiim.izin mü
hinı isteklerinden biri olan 
bu mevzu, dün şehrinıize şe -
ref veren CümhUJTeisimizin 
muhtelif san'at ve meslek er· 
babı ile yaptıkları konuşmada 
da ileri sürülmüş ve Büyük 
Şef tarafından not edilmişti. 

İktısat Vekiıleti dün gece 
verdiği yukarıdaki tebliğ ile 
pamuklu mensucat sanayiimi
zin bu isteğini yerine getir -
miş bulunuyor. 

Londrada yeni 
bir infilak 

Bay Şükrü Saracoğlu, refikaları 
ve maiyyetin_deki zevatı karşılamak 
üzere Seryaver Celal, Korgeneral 
Halis Bıyıktay bir ınotörle yata 
geçmişlerdir. 

Hariciye Vekilimiz saat 17.10 da 
kendilerini almağa gelen motörle 
Dolmabahçe rıhtımına çıkarak 

Reisicümhur İsmet İnönüne müla
ki olmuşlardır. 

HARİCİYE VEKİLİMİZİN 
BEYANATI 

İstanbul, 2 (A. A.) - Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu gazeteci -
!ere aşağıdaki beyanatta bulun -
muştur: 

Komşumuzun ve müttefikleri -
ınizin dev !et adaınlarile tanışmak 
ve onlar ile ınemleketlcriınizi ala -
kalandıran mevzular üzerine ko -
nuşmak fırsatım bana vermiş olan 
bu seyahatimden memleketim he
sabına memnun olarak dönüyo -

ettiği fikri Bükreş içtimamdan son 
ra daha ileri gitmiş bulunmakta -
dır. Ve kanaatime göre Balkan bir- Adliye Vekaleti, terfilerine ha- isi Ali Hikmet Gümüş, Yozgat re
liği fikri gün geçtikçe daha kat'i len kaza! ve inzibat! bir m8ııi ol- isi İbrahim Etem Peksimetçioğlu, 
bir ihtiyaç ve bir zaruret olarak mıyan muavin, bakim ve müddei· Ankara hukuk mahkemesi reisi M. 
kendisini tanıtacaktır. umuınilerle hiıkim sı.nı.bndan sa· Vehbi Gündüz, Balıkesir hdmk 

Türkiyeyi temsil eden ben ve ar- yılanlardan şubat 1939 gayesine hakim.i A. Güvenç, Kastamonu ba
kadaşlarım geçtiğimiz her yerde kadar terfi müddetlerini bitirecek· kimi Mehmet Emin Aygen, Anka· 
büyük bir samimiyetle karşılan _ !erin isimlerini meslek sınıflarına ra icra hakimi Talat Tokuz, Mani
dık. Bilhassa Yunan halkı ve dev- göre tesbit etmiştir. sa hukuk hakimi Abdullah Galip 
let adamları tarafından bize karşı Kendilerini terfie şayan gördük- Kınoğlu, birinci sınıf Adliye ınii -
gösterilen sıcak tezahür~tı tebarüz !eri halde bu listede isimlerini bula fettişi Alaettin Sabih Alpay, İs-
ettirıneği borç bilirim. mıyanlar, bir ay içinde Adliye Ve- tanbul ticaret mahkemesi reisi M. 

ATİNADA TEESSÜR kaletinde müteşekkil ayırma mec- Faiz Yürükoğlu, Çanakkale ceza 
Atina, 2 (A. A.) - Atina ajansı !isine müracaat edeceklerdir. Lis- hakimi Osman Yümni Altınel," 

bildiriyor: teyi aynen neşrediyoruz : Zonguldak reisi Hüseyin Ekmel 

Türkiye Hariciye Vekili B. sa- Dördüncü derece hakimler Kavur, Üsküdar hukuk hakimı lr-
racoğlunun validesinin vefatı hak- fan Gürkan, İstanbul ağır ceza 

İzmir agır" ceza reisi B. Mehmet alık kındaki haberi veren gazeteler sa- m emesi reisi M. Refik Oma~-, 
mimi taziyetlerini ilave etmekte Süreyya Orhon. İstanbul 2 nci ticaret reısı İsın, il 
ve bütün Yunan efkarı umumiye- Beşinci derece hakimler 'Hakkı Tur. 

sinin Vekilin ve ailesinin kederine Adapazarı reisi Mustafa Ceıaıet- Altıncı dereııe hakimler 
iştirak etmekte olduğunu kaydey- tin Mutlu, İsparta hukuk hakimi Temyiz mahkemesi raportörü 

r_~uın~-~~~~~~~~~~~~~le~m~ek~t~e~d~ir~.~~~~~~~~~ Ahn;et Hamdi Güran, Maraş haki- Şemsettin Aydemir. Ödcınis c~za 
~ mi Ün Uğur, Eskişehr ağır ceza :e· hakimi Mustafa Münif Çağl~r, Si-

M h ı d d~O t"" d k d ısı İbrahim Ethem, lst:ınbul aslıye binkarahisar asliye reisi Cemal JI. k u 1 ın s un agw ve ar a aş. ceza mahkemesi reisi Oıner Cemil su, Rize ağır ceza mahkemesi rd · 
Güzey, Afyon hukuk hakimi Halil si Hüseyin Kurtuldu, Balıkesir ce-

la rl n l n muhakemesl·ne başlandı ~~ ~=~Iiç:::j:t~:~~:t~ ~~d~7!'.: :~s: ~ıı::!iG::~:a.:i 
il Töre, Kastamonu reisi Mehmet Şükrü Yeyin, Temyiz mahkemesi 

Ankara, 2 <Hususi) - Otobüs işinde yolsuz olduğu iddia olunan Nuri Tokses, Temyiz mahkemesi raportörü Nuri Özköi<, Sir • ..ıp reisi 
hareketlerden dolayı haklarında lüzumu muhakeme kararı verilen- ı raportörü M:"met Sadık Akgün'.jibrahim Önder, Konya ceza hakı
lerin muhakemelerine bugün tekrar başlanılnnştır. ı Bursa ceza bakımı Mustafa Nun imi Abdül'aziz Cessam, U~ak ceza 

Suçlular sabık Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üstündağ, sabık Ülkere, İstanbul asliye hukuk rei-
1 
hakimi Hasan Tahsin Ereın 

Belediye reis muavini şinıdiki Bodrum kaymakamı Ekrem Seven j si Mehmet Suphi Tolon, Bilecik Gürün hakimi Hulfısi Gün : 
can, belediye fen işleri müdürü Hüsnü, sabık altıncı şube müdürü hukuk hiıkimi Murat Hulüsi Türk- gör, Elmalı hakimi Ahmet Remzi 
ve şinıdiki Mardin eınniyet müdürü Fail< Belediye varidat müdürü men, Afyon ağır ceza reisi Sezai Özel, Tokat hukuk hfıkiıni İsmail 
Neşetten mürekkeptir. Barış, Uşak hakimi Mustafa Er- Akyol, Burdur hakimi Seyit Yah

Asri mezarlık arsasmm satın 'lılma meselesine ait davanın ye _ dem, İzmir icra reisi İsmail Hakkı ya Güvendi, Urfa ceza hakimi Sa-
niden rüyet edilmesine de yarın başlanacaktır. Ergüvenç, Trabzon reisi İbrahim Iiın Karagözoğlu, Erzurum hukuk 

Bu işde suçlu olnlar eski vali Üstündağ, muavini Kütahya valisi Etem Sayhun, Temyiz mahkemesi hakimi Ali Rıza Şengün, Alanya 
Hamit Oskay ile o zamanki dai· mi encümen azalarıdır. raportörü Ali Okay, Erzincan rei- ceza hakimi Hüseyin Neşet Üst, 

Londra, 2 (A.A.) - Bu sabah Bugün muhakeme esnasında sabık vali ve. diğer maznunlara si Abdullah Sağ, Konya hukuk ha- Mersin ceza bakimi İsmail Hakkı 
tethişçilerin yapmış oldukları bir mesele etrafında birçok sualler sorulmuş ve neticede muhake _ kimi Mehmet Sabit Erbil, Kayseri Kırgız, Temyiz mahkemesi raıooc· 
suikast neticesinde Londranın menin yarın sabah d~da devamına karar verilmiştir. reisi Yusuf Sait Ada, İstanbul asli- törü Mehmet Muhittin Yüm, TP;r-
Bridge park yakınında kain şimal ye hukuk reisi Ahmet İrfan Elgin, yiz mahkemesi raportörü Ah.."Ilet 
varoşlarında yeni bir infilakın te- Antalya h~k hakimi Mehmet Lütfi Tan, Elazığ ceza hBkiıni Ali 

sir~~\~:~::~il~~ş~~k Birlik Ka- Tayın is: Bu. Devletlere b-ir ihtardır ~~~m~tur! !~:,rB~::s~~= !!:1 r~~· ~:~:a~~~ 
Noı:ırlar 

nalı. nm su kemerine karşı tev- hakiını Suleyınan Sakıp Kmoglu, Duysak, ikinci sınıf Adliye ınüict-

1 b C h 
cih edilmiş idi. Bu kemer inşaatı, Londra, 2 (A.A.) - Times gaze-1 lik hizmetini terviç edenlere bir Ankara ceza hakimi A~dülkerim tişi Kazım Haraççı, Samsun cezg 

mec İSİ yeni İr Üm Ur- altı sene evvel ikmal edilmiş olup tesi dün n~şredilen muvakkat büt- ihtardır. Bugün İngilterenin daimi Naci Uras, Manisa re.isi !sınai! Ra- hBkimi. İbrahim Etem Tatlıoğlı., 
İngiltereni'n en mühim sanat eser- çeyi tetkik ederek diyor ki: ordusunda talim görmüş 600 bin sırrı Uz, Malatya reısı Mehmet Sa- Bursa hBkimi Mehmet Bürhanc:. 

teisi göstermeg-e karar verdi !erinden olan cDairevi şimal yo- İlk .d~fadır ki Ingiltere kara or- asker vardır. Buna müstemleke dık Erdem, Bergama hakimi Ab- tin Ögen, ikinci sınıf Adliye mü. 
~adr· lu• nu aşmakta idi. İnfilak netice- dusu ıçın donanmasından ço~ mas- kuvvetlerini, Hindistan ordusunu dülhafız Nuri Turan, Adana hukuk ~ettişi Cemil Tüzemen, B"rq hu-

llıl sıır ıd, 2 (A.A.) - Hemen dai- Kanunu esasi, Kortes'lerin hatta tinde nüfusça zayiat olm~ış ise raf yapıyor ... Bu, Avrupba 1?t asında ve müstemlekelerdeki yerli kıta- hakimi İbrahim Senih Aslan, Ay- kuk hakimi M. Lütfi Kö-kc;, Z::t 
~Lr ette toplanmakta olan na- f hed·ım· 

1 1 bil R . . .. . b .... k . to harbetınek uzere mec urı asker - atı ilave etmek 14undır. dm reisi Ahmet lM.iıat Bibioğlu, ış· leri u. Müdürü İsmail Hakkı Gı·-
'" es ı ış o sa ar e, eısıcuın- de yol üzerıne uyu çımen 

~~aea:ıı•clisinin bundan böyle top buru intihap etmek hakkını mu • blokları düşmüştür. Eskişehir hukuk hiıkimi Hayrettin ray, Ank:ıra ceza hakimi İbral>hı 
bir lt gı ınahal hakkında büyük hafaza edeceklerini derpiş etmek- Su kemeri, tehlikeli surette ha - Uzakşa rkta aske r"ı vazı· yet Vardar, Birinci sınıf Adliye mü - Tevfik Kezer, ikinci sınıf Ac;!.h.,ı 
~e~tıııııiyet izhar edilmektedir. tedir. sara uğramış ise de yalnız bazı fettişi Mustafa Nuri Okçuoğlu, Bi- müfettişi Ahmet Sait Özdem, De· 

laıı ~ ın, Yakında memlekete hi- Martinez Barrio, Jamora'nm çe- noktalarından su sızabilir bir ha - Iecik hakimi Mustafa Suzi Gürbüz, nizli hukuk hakimi Ali Hak!u AıJ. 
teJttir •n, \ıir beyanname neşrede- kilınesi ve Azana'nm intihabı ara- le gelmiştir. Şangking, 2 (A.A.) - Milli Çin ılık araziyi tahliye etmektedir. Kütahy:' hukuk hakimi Mehmet sunel, Ceza İşleri U. Müdürü ha;-
. ~.<İri sında geçen zaman zarfında Reisi - Bulgar Kralı avdet etti hükıiınetine söz söylemeğe sala - 5 - Hopei eyaletinde Çinliler, Hilmi Özkazanç, birinci sınıf Adli· ı muavini Bekir Kayral. l 
~~ C d 2 (A.A.) - Nazırlar mec cümhW:luk vazif~sini i~a etm~ş idi. J Sofya, 

2 
(A. A.) _ Kral Boris tıiyettar bir zat, son günlerin aske-1 Paotnigni şarkında Jenciu, Psiung- ye müfettişi Bedrettin Köker, Ça- Bolu sulh hakimi Mustafa Asım 

lıııe., -O~\esler reisi Diego - Mar - Martınez Barrıo, Cumhurıyetin j Belgrat'tan Sofya'ya muvasalat ri vaziyetini şu suretle hulfu;a et- şieni, Kasyangı zaptetmiştir. nakkale reisi Mehmet Cemalettin Ketenci, Edremit ceza hf'dmi Jla. 
!_!di ir arrio'yu Cüınhurreisi nam en şayanı dikkat simalarındandır t . . t d K ·ı ·ı miştir: 6 - Merkezi Çinde, Çinliler, Tüzemen, Ankara ağır ceza mah- san Tahsin Sezer, Ilgın hilkimi Ah-
"lt' ae etın ğ k . . M 

1 
C , · e mış ve ıs asyon a prens ırı 1 e Ç nlil K t kemesi reisi H. Arif Güngören, İs- met Müştak Bir gii ,0 ,." hukuk 

ilıap . e e arar verınıştır .. u. mai .eyh.. . ortes le. r .riyasetine Başvekil, nazırlar, Yugoslavya or- 1 - i er, an onun cenu - Yangtsenin cenup sahillerinde Vu · "' lıt • bır ay zarf d ıl k ttif k il t h d ı 1 b d İ · h · deltasınd p h tanbul bakimi M. Mitat Şahingil, hakimi Ali Ural, Birecik ha·kı"m1· 
. ın a yap aca - ı a e ın ı ap e ı mıştir. Ken- ta elçisi İtalya maslahatgüzarı ve un a, ncı ne rı a aoan anın otuz kilometre cenubunda 

disi Seville'lidir ve 55 yaşındadır. . .
1 

' k • k·n larafıı\j· ı ve Namutu şehirlerini geri almış - Şinkov ile Yangtsenin şimal sahil- İstanbul asliye ceza reisi Fazıl So- Abdülcelil Bayar, Gelibol:.ı hukuh 

P 
--------------------- sıvı ve as. erı er a • ' tır. !erinde Yuhanın yirmi kilometre ruşbay, Üsküdar hukuk hak:iıni Be- hakimi Ahmet Hamdi Önen, İzmir 

a 1 
karşılanmıştır. 2 H . uh b 1 · · b kir Sıtkı Peynircioğlu, birinci sı- sulh hakimi Ahmet Mer· Ç tal 

'

"atikpaa ıg .. a kardinal Paçellı" seçı"ldı" Mareşal Paten Fransanın langıcın::~:r~ J::n~a:r~ b~ =~,~~~~ai~~:,~~:~:~i !~~ın"~sı: nıf ~dliye ".'üf~ttişi. Arif Yazar, ca h~ hakimi Ş:vke~ÇErt:~lı~ 
v Burgos elçisi oldu ölü vermiştir. Vuhuan ·ı y d J Gazıantep reısı Ibrahiın Elem San- Sungurlu hukuk hakııni Derviş 

ı e oşov arasın a apon .. . .. .. . 
!çiiııcu n, 2 (A.A.) - Konklavda Yeni Papa, Vatikanın en büyük, Faris, 2 (A. A.) - İyi malıiınat 3 - Şimali Çinde, bilhassa Ho - filosunun harekatına mani olmuş- dıkç.ıoğlu'. Bursa hı~lmk hakinu Tüzel, Af.yon hukuk hakiı;ni Mus
''atdiıı. ~ey toplama neticesinde en iyi diplomatı olarak tel.ikici e- almakta olan ınehafil, Mareşal sun Daulunada Çin kıtaları tera.k- tur. Hasan Hilmı Kışlaloglu, Ordu rei- tafa Mekın Törün, İstanbul sorgu 
~~t 

18 
• Paçelli, Papa seçilmiş ve dilmektedir. Petain'in Burgos büYuk elçiliğini kiler kaydetmişlerdir. 7 _ Vhan ile şimali Hunan ara- si Ahmet Cevdet Şahinoğlu, Ed;r- hakimi Hüseyin Fahrettin Göre11, 

"".llıi§ti de netice dünyaya ilan e- Vatikan, ı (A.A.) _ Yeni papa· üç ay için kabul etmiş olduğunu 4 - Japonlar,, Şansinin cenu - sında Japonların her türlü müna- ne hakimi Rüstem Niyazi Kayalar, İzmir icra muavin hakimi Nimet 
ltııııi aı r. Paçelli on ikinci Pie is- saat 18.20 de Senpiyer Jacasında beyan etmektedir. )Junda Şutangtiao civarındaki dağ- kalesi keilmiştir. İzmir ceza hakimi İsmail Kemale!- Hamdi Tungay, Midyat haki.mi M. 

t>ap ınıştır. gözükmüş büyük kilise ıneydanını•l"!'!!'!'!!!'!'!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!t!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!"tin Aksüt, İstanbul asliye hukuk Refik Yalım, üçüncü sınıf Adliy~ 
ı ~aı-: 

1 
seçilen Kardinal Pacelli, dolduran muazzam bir halk kütle- lreisi Mehmet Zeki Fere!, Bursa müfettişi M. Rifat Güllü, Teıny'.z 

llı~Ştur 876 tarihinde Roınada doğ- sinin alkışları ile karşılanmıştır. ~ hukuk hakimi Arif Sırrı Omay, ,mahkemesi raportörü Mustafa Pe-
~cu Y·ıl~~n::ek oluyor ki, tam 63 Burada intizamı muhafaza etmek- 1 ,... . ........_ Gazianlahtep asliye hBkiıni ,Ahmetlkiner, Ankara icra muavııı hakimi 
~l don ·· İ Abdul. . Ka. zancıoğlu, Zonguldak Ali.· .Kem_ al Şarman, İstanbul sulh 
t> 11',i§ umu günü Papa se - te olan talyan askerleri de yeni • y: •ceııi bulunmaktadır. Eugenio Papayı selamlamıştır. On ikinci ,. 4 ceza bakimı Cemal Saydam, Üskü- hakıını Mehmet Ali Balcısoy, Hu-
'ııp orta h ili • •1 da·r· ceza .hakimi Mehmet Emin ~kuk İşleri U. Müdür başınuaVt·ni 
ı...!'\ıı:. a · bir aileye men - fie balkı takdis etmiş ve içeri gir-~ miştir. ?~ktepe, .ısıru:bul a~liye hukuk re- !Nusret Tunçalp, Şavşat hakimi Ali 

lejg• "-'-ıc......,urumuz, kendilerini istikbal eden Genm-allere 
iltifat ederlerken Milli Şefuniz dtin kendilerini coşkun tezahüratla karplıyan Önlvusiteliler tarafından alkıflanırken 

isiM. Sala.hattın Tuglacı, Bıtlıs re- (Sonu yann] 

&eısicüınhurumus İSMET İNÖ 'IÜ dön Dolmababçe ·~ 
'-alkın dertleri oi dinlerken 



SAYFA' 

~M'~ 
BİR GECE MACERASI 

YAZAN : Muazzez Tahsin BERKAN O 

Biraz serince bir sonbah.ar gecesi 
idi. Fakat saatlerce buğulu bir bar 
havasını teneffüs etmiş ve birçok 
içki içmiş olan Ferit bu serinliği 
var kuvvetile ciğerlerine alarak 
yürümiye başladı. Otomobile bin-
mek istemiyor, bu can verici rüz
gara başını verip sokaklarda do
laşmaktan derin bir zevk duyu -
yordu. 

! KDAM 

Tefrika Numaraaı • 3 Ali Naci KARACAN 

BUENOS - AiRES'E CIKIS 
Avenidalordan, sel gibi otomobil ve araba dizileri 
akıyor. Kat kat mağazaların vitrinlerinde hiçbir 
şehirde görmediğim, çeşitli eşya teşhir ediliyor 

l<:i~ 
Jean Gabin, Jacquline Laurent
nin yeni filmleri : Gün doğu~or 

1 

NORMA ŞERER ve CLARK GABLE birlikte çe~ 
son filmlerin bir salı.ııesinde 
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TEKIRDAGLI SARI HAFIZ 
Murad Pehlivan: 
okka değil, zeka 

"Pehlivanlık 

işidir. ,, dedi. 
- Çocuğum, görmüyor musun? 

Artık benden geçti bu iş... Yaş 
Yetını. · b 't . .. ..., ış ı mış ..• 

- Usta; benden ephlivan olur 
0nu• 

b' D@U Murat, olduğu yerden ciddi 
l ır tavırla ayağa kalktı. İhtiyar -
·ktau damarları fırlamış iri ve 
nasırlı ellerile Sarı Hafızın kolla
~nı, göğsÔ.nU, taldırlarını, oyluk-

rını, sırtını muayene ettikten 
sonra: 

v; S~n,_lyi bir pehlivan olursun~. 
cudunün yapısı yerinde .. Fakat, 

~apı kiıfi değildir. Güreşi; bazu -
an, okkadan, iri ve kuvvetli ol -
~aktan ziyade zeka yapar .. Kafası 
~ erniyen bir pehlivan baş olamaz. 

en ne okkalı ve tuttuğunu kopa
~ı· Pehlivanlar gördüm ki, hasım -
1 

rı Yarı mevcudiyLtl haiz olduk
d~~ halde mevki ve şöhret alama
!. arından başka daima da mağ-
111P olmuşlardır. Veyahut hasım -
ar•nı Yenememişlerdir. 

1
. bedi Sarı Hafız can kulağile de-
1 M:uradı dinliyordu. Bu ihtiyar 
~ler söylüyordu, neler? .. 

ll:afık o güne kadar hiç bu su -
reııe konuşan bir pehlivana ras -
~elrnernişti. Zannediyordu ki; peh
gi~an olmak ve baş almak için dev 
k 1 bır cüsseye, ejderha misilli bir 
uvvete malik olmak lazımdı. 
lialbuki; ihtiyar deli Murat, 

P,~hlivanlığı bir ilim gibi zeka ve ...... ,, 
ıneselei yapıyordu. 

Del! Murat, muhatabının ınki · 
sarı hayale uğradığını farketti 
Demek karşısındaki çocuk dahs 
tu işlere akıl erdi:'emiyordu. İr: 
ellerini belindeki kalın kuşağına 
soktu. Kaşlarını çattı. İri omuzla 
rını dikti ve şu suretle söze baş · 
!adı: 

- A be kızan! .. Pehlivan dedi -
ğin inatçı kara keçi gibi olmalıdır. 
Kuyruklu koyundan pehlivan çık· 
maz .•• Yetmiş beş okkayı beğen -
medin mi çocuğum? .. 

Hafız Dell Muradın 

karşısında şaşalamıştı. 

liyeceğini bilmiyordu. 

ciddıyeti 

Ne söy · 

Fakat; onun hayalinde yüz ylr· 
:ııişer okkalık Allçolar, Koca Yu -
suflar, Adalı Halil pehlivanlar res
migeçit yapıyordu. 

Deli Murat, Hafızın duraladığın· 
ve Önüne bakıp düşündüğünü gö 
rünce: 

- Söyle kızan be! .. Ne düşünüı 
durursun be? 

Hafızın niliayet, kızara bozaf2 
lafları biribirine katarak ağzındaı: 
şunlar döküldü: 

- Usta; Koca Yusuflar, Kara 
Ahmetler, Aliçolar, Katrancılar 

Makarnacılar kaçar okkalık peh . 
livanlardı... Hatta; sen kaç okka
lık idin? .. dedi. 

Deli Murat; karşısındaki çocu · 
ğun üzüntüsünü kökünden meney· 
!emek için kolundan tuttu. Söğü : 

ağaçlarından birinin altına çeke · 
rek oturttu. Ve söze başladı: 

~uradın bu sözleri, Hafızı şa -
!~trıııştL Pehlivanlığın zeka ve 
v ıl ile ne münasebeti vardı. Kuv
l~t ve okka nerede ise pehlivan - dığın pehlivanlar yüz yirmişer ok 

ta gahbiyet te onda idi. Merakla kalık idi. Hatta ; Filiz Nurullah yü' 
sordu: 

- Çocuğum hakkın var ... Say -

elli sağ okka idi. Fakat; sen yet . 
- Usta; okkasız, kuvvetsiz bir miş beş okkalık hergeleci İbrahim 

iehlıvan hiç iki misli kuvvette o- pehlivanı, yine yetmış beş okkalık 
an bir pehlivanı ycnetilir mi? Molla Mümin hocayı işittin mi? .. 

- Elbette! .. Hem öyle kolaylıklı Söyle bu pehlivanlardan haterdar 
~ener ki; ne okkası ve ne de kuv- mısın? 
"eti Yeter ... 

P - Hayır ustam ... Yalnız, her -
- eki, beni muayene ettin na- . İ . · 

sı.ı buld gelecı brahım pehlıvanın Kara 
- Fe~n dusğ~l... hl ki Ahmedin ustası olduğunu işittim 

b· a e ı , çarmı ı otura ı , . . 

1 
~ Vücudün var. Kalçaların but- l Fakat; kaç okkalık bır pehlıvan ol
arın sağlam, kolların göğsün de duğunu, kimlerle giireştiğini bilmi· 
Yerınde... ' 'ıyordum. Ben, Hergeliciyi yüz yir-

b· ':'. leaç okkalık bir pehlivan ola- mi okkalık kadar tahayyül edi -
1lırırn. . yordum. !(:; bedim ya, okkaya bakma... - Yanılıyorsun?.. Bak dinle· 

ana bak... Hergeleci yetmiş beş okkalık bir 

~a~ Peki;_ lakin, sen söyle kaç ok· pehlivan olduğu halde; Koca Yu -
~ Pehlıvan olabilirim.. sufla yaptığı müteaddit güreşlerde 

lunaeli -~~rat, sağ elini Hafızın ko- hep berabere kaldı. Ve bir kere 
bes· goturerek havalandırdı. Cüb- dahi mağ!Up olmadı. Hatta Yusuf. 
"adının kolunu dirseğine kadar sı- Hergeleciyi mağlup edemeyince, 
llıa~İ berisini iki ellerinin par - işi zora ve gaddarlığa vurur kurt 
dırd arı_ arasına sıkıştırıp havalan- kapanı ve boyundurukla hasmını 

1
• Dıkkatle tetkik etti ve: 1 ezmeğe savaşırdı. Yetmiş beş ok -

se; Eh! Yetmiş beş, nihayet, sek- kalık Hergeleciyi senin saydığın 
su~.tarn okkalık bir pehlivan olur- ne Adalı, ne Koca Yusuf, ne de 

bedi. ~1 ı. San Hafızın yüzü buruş -
!J .. «U. l!ıç yetmiş beş okkalık peh

•ana .. 
gureşç· d bil' · 'di' ı ene ır mı ı ... 

cihan pehlivanlığını almış olan 
Kara Ahmet bile mağlup edeme -
miştlr. 

(Arkası var) 

fit DAM ---

Milli Şefimiz hususi vagonlarından Haydarpaşa garına çıkarlarken 

rr.mr Şefimizin kendilerini karşılamaga gelenlere iltifatları 

Milli Şefimiz ve Bayan !nönU istasycndan çıkıyorlar 

8A.YPA 1 

Haydarpaşa garında MilU Şef:mizi istikbale 
gelenlerden bir kı~mı 

Re:sicL1nhurumnz ve Bayan lnönU gardan çıkarlarken •• 

ismet lnönU istikbale gelen Mebus'larımıza 
iltifat ediyorlar 

Milli Şefimiz hususi vagonlarından indikten Sllnra 

bire: Nazlıyı tanıyor musunuz? di- - Anlatırsınız. Ben. daha söy • yı bulunuz, onu arayınız, daha ne çantayı yerine bıraktı, tekrar yeri- Feride, bana sokulır:.ıştu: 
'ye sordunuz. liyeceklerimi bitirr.ıedim. kadar masrafınız olursa veririm. ne oturdu: - Eğer bilmiş ols3yrlınız .. , 

Yerimden sıçradım: Meraktan ça~•tyordı:m: Şimdilil.. bunu alın. İsterseniz, da - - Şimdi, bana, lutfen, Nazlı Bu sokuluş, nöbet h~linde atan 
- Sordum mu? - Ben. o gece, çok münasebet - ha da vereyim, diye valvanyordu- kimdir, onu anlatır mısınız? kalbimi, büsbütün sarsmıştı: 

siz!ikler mi yaptım' nuz. O kadar israr ediyordunuz kil - Anlatırım. Yalnız, ben. o ge-
G Ç kadın, telaşıma aldırı• et- .. 1 · · d h b k 1 1 , - Neyi bilmis, ols3v. dım'. en • Feride, goz erınıın içine baktı; almağa mecbur kaldım . ce. a a aş a ne er yap ım. 

41 - medi: yorgun gülüırserl.i: H. b' . . bil . h t Feride, bana, içinden acıyor - O gece, ayık olsaydınız .•• 
k . ? d. d . . .. - ıç ırını mıyorum, a ır- .. .. d b'I . S .... 1'I - Nazlı da ım. ıye sor um. - Hayır! Hıç bır muPa~ebetsiz -

1 
muydu. guluyor muy u, ı mıyo- ustu, gülumsedikten sonra de-

o:da: kadar çekingensiniz! lgençliğ. im~n !Ut .s~nelerini _hatırla - Cevap vermiyordun.~z .. ki... Hi~ lik y~pmadıra. Bilakis, ç::.K na _ a:y;:~:ı~da ım, Beyciğim!. rum. ~-yle b_ak_ıyordu ki. kalbim, vam etti: 
_ Ö .. tarını uzattı: tan, ve bır an ıçın olsa bıle, ya - durmadan soruyor, soyluyordunuz. ziktinız· her zamankinden daha y tereddutle tıtrıyordu. 
O Punüz! şatan bu kadını minnetle öptüm: Nazlıyı tanıyor musunuz? Nasıl nazikti~iz. Söylerken beni gücen- Feride, yerinden blkmıştı, kil - Cevap vermedi. - A~ık ?lsaydını7 saret ede-

fllşu~~:r şı_k tuvafotl. kibar konu - .- S~i. öpmek lstedığim~ nasıl tanımazsınız? Mutlaka tanıyaca~- dirmekten korkan bi; haliniz var- çük dolabın üstünde duran çan - Tek~ar soram~dı~. Abajursuz mezdınız kı ... 
nasue k bıyel~ halı, sonra, her ma- hıssettınız? sınız. Buraya geliyor. Nazlıyı bılı- dı. Hemen hemen hep ayni şeyleri tasını aldı, yanıma gel~ı, çantadan ampulun masa uzerındeki sabit ı- Kalbim dur'.1'.uşt~. Kalbim, dur
ltıaııı adınlıgı, bu tavan arası az- Gülmedi, gözbebekleri hüzünle yorsunuz. Benden saklamayın. tekrar ederek söylediniz, söyledi- para çıkardı. masanın uzerine say- şıkları, gölgeleri, bana, kımıldanı- muş olsaydı, olurdum, bu, çok boı 
~ord odanın sefaletini unutturu - karardı: Nazlı ile konuşmak istiyorum, ko- niz, ve birdenbire, elinizi cebinize dı: . yarlar gibi geliyordu. Niçin konuş- söz değil mi? İddia edebilirim, ba· 
~eka~-i~en, o ~na kadar, böyle bir - Bu, bizim san'atımızdır, Bey- nuşmaklığım lazım... attınız portföyünüzü çıkardınız, pa - Tam on tane beş lıralık, muyorduk? na inanınız, kalbim durmuştu ..• 
ltıiırtiın.ç ;.~;d?ır_ macera geçir_me. - ciğim_! , Feride, önünde, dakikalardan - ralarınızı karıştırmağa başladınız. - N: ~lacak? - ·Bu, korkulu bir sükuttu. Yüre - Genç kadın, daha ılık ılık 60 • 
lttis! zanned '~ı, bır mekteplı, hır İçkı sofrası başında: ıçmeden ko- beri dolu duran kad~hi aldı, yu _ Titriyeıck dııılıyorium: - Hıç. Sızın paranız, geri veri- gım sıkışmağa başlamıştı. Bundan kuldu: 
ltıekt 1. !)ordum. Ben de genç nuşuyorduk. Ferıdenın arkadaşlı- d dum içti su ile dudakları- - Tuhaf şey! Sonra• yorum. kurlulmak istedım tekrar sordum:ı B 1 k ll 

. ep ı olnıu 1 y 1 . 'nki ·bı ık d um yu ' · ld 1 t ' - en , o arın1Z1n arasına al-lltısk· . Ş um. anız, ben. ğı, Behıcenı gı can s ıcı e - 1 tt , _ On tane beş liralık çıkarıp Parayı a ım, zora çan asına S . aptım? d 1 . ın bır mek te li . . . nı ıs a ı. . - onra, neıer y ınız ... 
lııe~lepliJerin art.Pil ı~ırn.hHaşalrı ğı!Hdl - Hangi Nazlı? Nasıl bir kadın? bana wrdiniz. koyduS'."d· d Genç kadın, yanaklarını çukur- Biraz evvel öpülecAğinl hissed .. 
tını b· • ıs erın ayat a- atırlattım: . - ız e ursun. 1 b. .. 1 .. 1 g"z kırptı· · 
1_ •lrn;yordum· 1 T .

1 
d d' . d , Ne münasebetle tanıdınız? dıye sa Hayretten donmuş, olduğum ye- aştıran ır gu uş e 0 

• k d d ki t 
"'tı h • on arın yaşayış- - uhaf değı, e ınız, ne en. . Amma, ne münasebetı . 1 re , u a arını uza ıp~ 
1 akkında küç"k b ' f'k . b. ~. .. .. . ruyordum. Nıhayet, sormakt~n ya- re n>ıhlanmıştım: - · - Hıç ... 
e y k • u ır ı rım ı- uzun duşunmedı· 0 · · k ld ğu . 1 d · · k d Beni opünüz' 

ltapıolı tu. Böyle bir hisse, hayale - Evet hiç tuhaf değil. Türlü rudum. Siz söylemekten yor~lmu- - Ne diye? k ı k .b. "l" -1 geceK, sız~.ksı mb_ış oh ud. mu Fakat'. buk;. hkıç.ıb· eyışı .. bo t : ar - .. 
Ştmda, okuduğu ani _ .. .. , ' . . . yordunuz. Ben de merak edıyor - Genç kadm, atı.aca gı ' gu u- an ıyorum. uçu ır e ıyemı manalı ıdı ~ a ı~, no e •ıa • Diyen bir kadının: 

~~· hikayelerin te . 
1
m _rodm a turlu .rhoşluklar vardır. Sızınk_ı, dum· hangi Nazlı? yordu: kabul edersiniz. ı inde bir hasta kalbı gibi atmağa - Beni, kollarınızın arasına al• 

"' sır erı e var • en zararsızı. Hıç dlnlemeden bır • dın ı t . teviye konuşmanızdan fazla sarhoş - Anlatacağım, dedim. - Korkmayınız, hiç bir fena ni- Feride, sesini çıkarmadı, teşe~- başladı: . ız .•• 
çırn, ~uklaşıvermlı;tı. Bana, olduğunuzu anladım.' Siz, birden- Genç kadın başını eğdi: yelle, maksatla değil. Bana; Nazlı- kür eder gibi gülümsedi, döndu, - Nasıl hıç? (Arkuı var) 
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SAYFA 1 

DİLBER ASPASYA 
TARiHiN BÜYÜK NAMLI KADINI 

Ya.zan: M. Raııim ÔZGEN Tefrika Numarası : 3 

- BiRiNCi KISIM -

Ebe Hacı Nine: ''Kız, senin der
din var!,, dedi. Sustum; amma ... 

, yeyim, gene sen sağ ol! Uzun kir
piklerinin gölgesinde harelenen o 
tatlı gözlerin, sinirlerimm içinde 
alevler dolaştıran o şeker dudak
ların var olsun! Ne yapayım var
sın, bıyıkların olmasın ve ben gı
cıklanmıyayım! 

Şeker sevgilim! 
Artık, rüyalarım, kabus oldu. 

Hulyalanm, karardı. Yanan etle- · 
rim, yeryer ürperiyor. Çılgın duy
gularım, tahammülümü yakıyor. 

Soldum .. sarardım. 
İki gün evvel, bitişik komşumuz, 

ebe Hacı nine bize gelmişti. Cam 
gözlükleri altındaki çukur gözle
rile yüzüme baktı .. baktı... P.rn bü
züldüm, büzüldüm. 

- Kız!. dedi. sMi.ı bir derdin 
v:ııı 

Sustum! Amma gözlerımin ke
narları yandı; nemlendi. 

O, ısrar etti: 
-Var .. var .. belli, senk bir der

din var! Gözlerinin altı da morar
mış ... 

Ben, iki manalı bir ırurıltı ile ce
vap verdim: 

- Bilmemmm ... 

Hacmine.. çok bilmiş bir kadın· 
dır. Sözle olsun, herkese iyilik et
mesini de sever. 

- Bilmem olur mu? İnsan derdi
ni bilmez mi? dedi. 

Gözlerimin üstündeki buğulara, 

bitkin duruşuma bakarak: 
- Senin derdin içinde .. gönlün· 

de ... Vah yavrum, gizli sevda çeki
yorsun sen! 

'Oç fahişe: LIKNOS .. AMAJtA • GZİKLİS .. ATERA salon kanunları Der demez içim taştı. Yüzümü 
bunlara serbest yaşamak hakkını bahşetmişti. ellerimle kapadım; sarsıla sarsıla 

Zarfın üstü : kak başından güneşim doğacak di- ağladım. 

Muharrir Rüçhan Nesrin beye - ye beklerdim. Hacmine .. tesbihini çekiyor, in-

f d . İlk ayak sesleri.. içimde en bü- ce dudakları arasından dualar ıru-en ıye .. 
Diye yazılıruştı. O kadar ... Saka- yük kıyameti koparırdı: Göğsüm rıldanıyordu. Hıçkırıklarım hafif-

nın getirdiğine göre, bunda, daha sarsılır .. nefesim kesilir, dinlerdim. !ediği, sinirlerimin sarsıntısı azal
fazla tafsilata da lüzum yoktu. Ve sen geçeceksin, diye beklerdim. dığı zaman sordu: 
Zarf ta .. içindeki mektup ta .. hatta O zaman, Sarmanım gözlerini bi- - Kız! kimseye mi sevdalandın? 
altındaki imzalar da daktilografla raz aralıklar, yarım sesle, yüzüme Yine sustum. t çimden de onun 
yazılmıştı. Mektup tuhaf başlıyor .. bakmadan, miyavlardı. sormasını, beni söyletmesini isti-
tuhaf devam ediyor ve tuhaf biti - Bütün bir mevsim geçti.. onun yordum. Söylemezsem çatlıyaca-
yordu. İşte sureti : ciğercisi her gün geldi; fakat ciğ..,. ğım zannediyordum. 
Canım, ciğerim .. şeker muharri- rim! sen hiç görünmedin! - Derdini söylemiyen derman 

rim; Sonbahar ... kış... bulamaz, kızım! 
Seni ilk gördüğüm zaman cum· Daha daha mevsimler geçti. Sıkıldım .. sıkıldım. Kendimden 

bamızın altında salına salına geçi- Nihayet bir gün geçtin. Ve bana geçerek inledim. O kadar acı acı 
şini, hafif rüzgarda, nazlı nazlı sal- cumbada baygınlıklar geçirttin. inlemişim ki, Hacıninenin gözleri 
!anan serviye benzettim. Kara gözlerinin alevi can evime doldu: 

Benzetmez olaydım! Servi gibi değdi. O anda, koşup boynuna atıl- - Vah tazeciğim! dedi, kimi se· 
gölgesiz çıktın. Bütün bir yaz, gü- mak .. göi;süne yaslanarak yüzünü viyorsun? Söyle bakayım bana! 
neşte yanan cumbamda izini bek- okşamak istedim. Sen geçtin, git- Söyledim.. yıllardanberi içimde 

iKDAM 

_: Tarzan filmmi gördükten sonra, 
b'u evi de kiraya vermeği daha 
iktısadi Luldu!" 

ı 

" 
Evet baylar, düello, siz muhtt 
rem şahitlerimizi soymak içi • 
basit bir vesile idi ... 

Pek uzak mesafeler 
telsiztelef onla nasıl 

-2-

Resimler ve izahat 

t - Mart 1113'1 

--o 

lr o 

arasıııda 
görüşülür 

28 şubat tarihli nüshamızın 4 Ün· miştir: 16 M. 58, 21 m. 80, 28 m. 76, dan verilmez. 
cü sahifesinde, pek uzak mesafeler 22 m. 39. Saatlere ve mevsimlere 1935 te 16,000 dakika, 1936 d~ 
arasında relsiz telefonla nasıl gö- göre bu dalgalardan biri kullanılır 31,000 dakika, 1937 de 49.000 dakı• 
rüşüldüğünü anlatmıştık. Bugün ve bÜ suretle ses kesilmesine· mey- ka mükaleme cereyan etmi.~tir. 
de bu bahsi tamamlıyacak biraz 
tafsilat daha vermeyi ve verdigi
miz malı'.ımatı resimelrle tavzih et
meyi muvafık bulduk. 

Yukarıdaki resmin üst kısmı, 
Nevyorkta bulunan Amerika 

i ICumhurreisi Mösyö Ruzvelt ile 1 

Paris'te bulunan Fransız cumhur
l'eisi Mösyö Döbröriiün telsiz tele- Sual - En uzun ömürlü mahliık fusları 40 milyona 
fonla görüştüklerini ve sesin ne lıangisidir? gerektir. 

Yeni zengın - Bırak canım ... suretle gidip !:l'ldiğini gösteriyor. Cevap - İnsanların içinde 150 • •• 
ltvde piyano çalan falan yok, bari Bunun altındaki resimler ise, tel- yaşından fazla yaşadığı rivayet e
çocuklar eğlen,in!.. siz telefon santrallarından üç man- dilenler, fakat tesbit edilemiyenler 

Sual - Ucuz bir ekmek çıkarı ' 

1 zaradır. vardır. Bir Çinli doktor 250 yaşı-
Yukarıki resmin üst kısmında, na kadar yaşamış. Doğru mu? Pek 

iki tarafta antenler ve sütunlar gö- belli değildir. Ancak hayvanlar a
rülmektedir. Sütunlar, 75 metre ir- rasında balina ile filin 400 sene 
tifaında ve biribirinden 120 metre yaşadığı sabittir. 

• •• 
Sual - En çok tayyareye sahip 

olan devlet hangisidir? 

lacağı söyleniyor. Bu ekmek ııe 
zaman çıkacak ve kaça satılaca!ı?. 

Cevap - Henüz çıkmadı, teıl<ı~ 
ediliyor. 8 kuruşa satılacaktır. 

• •• . e 
Sual - Cihan Harbi hangı ,en 

başlamıştı, hangi senede bitti? 
Cevap - 1914 senesinde başla ' 

dı, 1918 senesine kadar deva~ 

mesafededir. Bu tertibat öyle ya· 
pılmıştır ki, istenilen istikamette 
intişar eden dalga huzmelerini tek· 
sif ederler. Bu tertibat, sarfedilen 
enerjiyi azaltır: Meselii 300 kilovat 

Cevap - Hangi devletin neka -
dar tayyaresi olduğunu pek bilemi- Arteziyen kuyuları 

_, yerine 14 kilovat kullanılması gibi. yoruz. Bundan dolayıdır ki çıkan Lüleburgazda evvelce açılıııı; 

Hasta bakıcı - Elleriniz hasta 
olmadığı halde onları niçin sardı
rıyorsunuz anlamıyorum! 

- Böyle olunca kimse benden 
bir çek imzalamamı istemiyecektir. 

Sesin gitmesinde de, gelmesinde 
de ayni hal vukubulur: Konuşul

ak istenilen yere dört reflektör 
döndürülür ve bu suretle alınan 

dalga huzmeleri büyültülür. 

* 

rakamların hiçbiri ötekine uyma- olanlara ilaveten yeniden daha u 
maktadır. Ancak bütün istatistik - ;ırteziyen açılmasına yakında b3f 
!erde Sovyet Rusya başta gelmek - !anılacaktır. Belediyemiz bundal' 

tedir. sonra su depolarını inşa ettirerc: 
:. tevziata ve çeşme inşasına g~ 

Sual - Yerinde, yani memleke- cektir. 

!edim; yandım. tin; ben arkanda, için için, inledim. sakladığım sırlarımı birer birer Fransa ile Şimali Amerika ara-
timizin istihsal satıalarında tü
tünün bugünkü fiati nedir? Ornek bir köy . 

Her sabah, mescidin müezzini, Bundan sonra, seni bir defa daha anlattım. smda, bütün uzak mesafeler ar:ı.-
Davudi sesile ezan okumıya baş- gördüm. -Günah değil, kızım! Hatice a. sında olduğu gibi, kısa dalga kul-

Cevap - 40 kuruşa kadar tütün 
vardır. Fakat Samsun ve havalisin
de bugün iyi bir tütün 60 kuruştan 

seksen kuruşa kadar satı-

Trakyanın örnek köy !erinden b;: 
ri olan Pehlivanköy her sahada ~~ 
duğu gibi içtimai yardım bakı~~· 
dan da örnek sayılabilec~k bır 

lar başlamaz yatağımda doğrulur Kastin, beni öldürmek mi, zalim? namız da 1 ygamberimi~i sevme- !anılıyor; çünkü kısa dalgalar, u-
ve başım avuçlarımın içinde, dua- Niye, dudağının üstündeki o bir miş miydi? Zeliha, Yusuf peygam- ~ zun dalgalardan pek çok ucuza mal 

· · · k d • C b b' d yukarı, ya koyulurdum. Yaradan mevla - tutam sıyah ıpege ıv ın. um a- beri bilirsin, nasıl sevmişti! olmaktandır; fakat bunun ır e lı 

1 d · · d M h 1 · yor. rumdadır. , ma, seni bana .. beni de, rüyada sa- nın a tın an, son geçışın e, içim - İyi, amma nineciğim, dedim, mahzuru vardır. u telif saat er- J{U 
:. Bu köyu·· n Çocuk Esirgeme " na göstermesini yalvardım. kaynamasaydı, seni tanıyaıruya - onlar biribirlerile görüşüyorlardı. de fading husule gelmesi, hoparlö- iı11 P 

Sonra .. horozların, gündüzü müj- caktım. Hayalimde, seker dudak · - Sen de görüşürsün yavrum. rün susup birkaç saniye sonra tek- Sual - Polonyanın nüfusu ne rumu Başkanı olan baş mua!l ıe • 
deliyen, seslerile silkinir, kalkar !arının tadını kesik bJyıklarının Hacinine'nin yüzüne hayret!~ rar söylemesidir. Bu mahzur, üç kadardır? minin mesaisi ve köy halkının ıe 
ve besmeleyle cumbanın pençere· verdiği gıcıkla ta-;ıamlıyordum .. baktım: - Bu palto ile yağmurun yağdığı- dakikası 540 franga mal olan bir Cevap - Polonya Cihan Harbin- miz vatanperverlik duyguıar~e 
sini açardım. Karşımda, karanlık- Cıcıklanmadan öpülml·k.. etleri - Nasıl görüşürüm, nineciğim? nı bile görmenize imkan yok- mükalemede tabii konuşanların de Rusyadan aynlıp tesis edildiği geçen sene olduğu gibi bu seııe ~· 
!ar erir, erir .. koyuluklarını azar a baygın ihtiraslarla ürperek bir ka- Vaaz dinlemek için camiden ba~- tur. zararınadır. zaman 30 miiyon kadar nüfusa sa- köy çocuklarından on beşini al'~. 
zar kaybeden dumanlar gibi açı- dına çok acı bir mahrumiyettir. ka bir yere çıkmam ki... Hem de o, - Peki, iyi ama yağmurun kesil • * hipti. Fakat Lehliler senede 400 kabısından şapkasına kadar fil 
lırken içim de açılırdı. Bekler .. sa- Ağladım!. ağladım, zalim! Ne di· beni tanımaz. (Arkası var) diğini nasıl göreceğim. Dört dalga uzunluğu kabul edil- bine yakın artmaktadır. Şimdi nü- kemmel surette giydirmiştir. 
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Gene arkamı bu neşeli kalabalı- , elbıse ile belli bir ateş gibi !:.ütün 
ğa dGndiim. Parmaklıklara yaslan- gözleri ve gönülleri tutuşturmuş
dım. ley bulutlardan kurtuldu. Se- sun .. Yalnız niye buradan kaçtın? 
manın koyu 15civerdi üzerinde yu- Hem küskün bir hal var yüzünde .. 
varla!: beyaz bir sedef parçasına 
bakıyorum. Orada birini arar gi
biyim ... 

- Ferda ... 
Başımı çevirdim. Hacer karşım

da ... Müzık susmuş, çiftler dağıl

mış. Meğerse ne kadar dalmışım! 
Hacer geldi. Yanımda parmaklık· 
!ara dayandı. Beyaz gelinlik elbi
sesile ınce, narin bir çiçeğe benzi
yor. 

- Çok eüzelsin bu gece gelin ha
nını! dedim. 

Gülümsedi: 
- İltıfatına teşekkür ederim. 

Demindenberi ayni şeyi senin için 
bana söylüyorlar. Bu alev rengi 

- Sana öyle geliyor. 

Yanıma sokuldu. Yavaşça fısıl
dadı: 

- İn~allah öbürü gelmez bu 
gece. 

- Gelirse ne olur? 
- Sen üzülürsün diye korkuyo-

rum. 
Cevap verecektim, kapı açıldı. 

Terasa birkaç genç kadın çıktı. 

Hemen etrafımızı aldılar. cNeye 
buraya kaçtınız?. diye hayret edi
yorlardı. Sonra başkaları da geldi. 
Şakalaşıyor, gülüyor, durmadan 
Hacer'e takıhyorlarclı. Teras bol, 
ince kadın kalıkahalarile dolmuştu. 

Onların neşesi beni sıkmıya baş- ki sahteliği seçtiğini anlıyordum. 

!adı, yanlarından ayrıldım. Salona Hazır susmuşken gene ayni bahse 
geçtim, müziğin yanında boş yer dönmemesi için dansedenlere ba
bule.rak oturdum. Etrafıma bakı- karak: 
yordum ki, Yusufun bana doğru - Çok güzel dansediyorsunuz! 
gelmekte olduğunu gördüm. Gü- dedim. 
lümsiyerek yaklaştı. cMüsaade e- Yusufun gözleri, hala demin se
tler misiniz?. diye yanıma oturdu. !.'im verdii;ıi tarafta idi. Başını çe
Bu gece Hacerin düğüıüi şerefine virdi. Dalgın dalgın yüzüme baktı 
dtc,aklarıma taktığım sahte tebes- ve yavaş bir sesle: 

sürnle yüzüne baktım: _ Akif Cemal geldi, dedi. 
- Nerelerdesiniz? Sıc2k bir kan dalgasının başıma 
- Asıl siz nerelerdesiniz? dedi. çıktığını hissettim. F:ıkat Yusuf 

Deminden beri orta! •. L yoktunuz. herşeyi anhyacak düşüncesi bir 
Şimdi de böyle bir köşeye çekil- anda kendimi toplamama kafi gel-

, •• 1 
mı5sınız.. dL 

Cev:ıp vermedim, güldüm. 
Gözlerinden hayrete benzer bir

şey geçti. 
- Böyle gülmeyiniz Ferda! de

di! 

Hayretle sordum: 
-Neden? 

- Bilmem, dedi, bu gülüşte öy-

le birşey var ki... 
Sustu ve arkama düştüğü ıçın 

göremediğim birini selamladı. 

Da?ıs başlamıştı. Onun gülüşümde-

- Akif Cemal geldi.. Pek güzel! 
dedim. Fakat demin iyi dansettiği
nizi söylediğimi duymadınız gali
ba ... 

Yusuf, ne demek istediğimi bir
denbire anlıyamamıştı. Küçük bir 
kahkaha atarak ayağa kalktım ve 
arkam hep onun demin seliim ver
diği tarafa dönük olduğu halde: 

- Canım, dedim, benimle dans 
etmeniz için iyi dansettiğinizi da
ha kaç kere tekrar edeceğim aca-

ha ... 

Hemen ayağa kalktı, fakat gü
lümsüyordu. 

Dansetmiye başladık. Kendime 
büsbütün hakim olmuştum. Bu ka
dar metin olmama ben de hayret 
ettim. Yusufla durmadan konuşu
yor, etrafıma bakmıya gayret edi-

yordum. Yusuf bir aralık beni dön 
düre döndüre salonun ucuna doğr .1 

getirdi, kalabalıktan biraz sıyrıl
mışlık. Birdenbire onun omuzları-

nın üzerindon iki koyu mavi gözle 
karşılaştım. Akif Cemaldi, hala-

hir b b N f .. .. - . . •aşırıT''ıı · deryası vardı ve u zehirin ü- e tara a yuruyecegımı ~ 5~ 
tün damarlarıma yayıldığını, ateş gibi etrafıma bakınıyordum. '/U 
gibi vücudümü yaktığını hissedi- hemen önüme geçerek: . ,;01"' 

yordum. - Büfeye gidelim mi? dıye , 
Yusufun sesile dalgınlıktan kur· du, soğuk birşey almaz mısınıı · ,\l' 

tuldum. Gülümsedim, o hayretle - İyi hatırlattınız, diyerek ) 
yüzüme bakarak: • rüdüm. , ye-

- Tuhaf şey! diyordu, demin Öbür salona geçtik. Yusufa ·Jll'' 
kaşlarınızı çatmış, adeta dalmışh· ni evlilerin şerefine viski iç~lı 0,
nız, adımlarınızı farkında olmadan dedim. Gülümsiyerek: ,pel<l ı;O~ 
attığınızı hissediyordum. Şimdi de I di. Onun, bu akşam benimle )10' 

gülüyorsunuz. meşgul bir halı var. Bu pek te ~eti 
Demindenberi hareketime dik- şuma gitmiyor. Fakat her hareııı,r 

kat ettiği meydanda idi. Sinirlen· öyle ölçülü ve kibar ki, ona_J<ı·ıi ı• 
dim kaşlarımı kaldırarak . ma imkun da yok. Viskilerill1ı 

mm yanında ayakta duruyordu. ' · . 
Gözgöze gelince hiç bir hareket - Siz de bu gece benim neş'eme 

1 

çerken _hır aralık: dedı. tY 
d Y 1 .. .. t b' düşmansınız dedim Dans bitmişti - Bılıyor musunuz, yapma ı. a nız yuzu ser ır ma- ' · · .. . . 

ıd İ · d M !' d' Yusuf yavaşça kolumdan tuttu: !filde ben gıdıyorum. na a ı. çım en; c: e un> ıye mı~ .. . . .. 
rıldandım. Ne kadar haksız oldu- - Öyle gulmeyınız de, boyle kı-
ğumu bilsem, gene de elimde ol- zınız, daha iyi.! ~edi. _ .. 
madan ona kızıyor, kinleniyordum. ..Hayr'.:tl.~ yuzune baktıgımı ~o ~ 
Gözlerim o koyu mavi gözlerle runce onune bakarak gayet ~ıddı 
karşılaşınca hemen kafamda başka ilave etti: 
bir sahne canlanmıştı. Onun Han- - Öyle güldüğünüz zaman, pek 
danla kolkola biribirlerine sokul- muztarip, hatta hasta olduğunuzu 
muş, yürüyüşünü görür gibi olu
yordum. cMel'un• diye tekrar et
tim. İçimde sanki köpüren bir ze.. 

sanıyorum. 

Herkes dağılmıştı, biz ortarla pek 
yalnız kalıruştık. Cevap vermedim. 

Hayretle.: 
- Nereye? dedım. ·W 

. ~ı:,e• 
- Parise. Bizim mimarı § ·~' ~·· 

den iki kişi yolluyorlar. BLI ' 18cş' 
şiden biri benim. Üç sene )ta 

ğız. va!!~ 
Daldım, acaba ben de mil 

olup gidebilecek mıyim? 
Yusufun sesini duydum: .,ıatl 

[Atkll5' 



3 - Mart 1939 İKDAM . SAYFA T 

Milli Şef dün Dolmabahçe sarayında halkın dertlerini dinled" 
(B . d ) dil . 1 k"mselerin bir ğil Fransızca veya Almanca filmrmir edemiyoruz. Bunun sebebin' !em bir otel yaptırdım. Varsa bile ne yapabilir. Mu- İstanbulluyum. Babam 93 Bul 

aş tarafı 1 ıııcı ~ayfa a davet e mış 0 
an ı ' . 1 d b"" d tt" ç !"" ·1m · t Osman burada otelinin konfo - tavassıtta yalan mı yok. Her sefe- gar muhacırıdır. Türk - Avustur-İsmet tn·o·nu·· ve refakatı"ndekı· ze- listesini Reisicümhura takdim et- :rapıyorlar. Mılli .b. a .. n ka ar an u- e arze ım. e ı~e v~rı esı :na . 

•· ı M 1 ı d t ed ·undan uzun uzadıya bahsetti. Re- rinde bir yalan uyduruyor, ve ne- ya tütün şırketinde ameleyim. vat· g ı · · . . R · · ·· h da alfabe sıra- yük yardımlar goruyor ar. ısır- up su erecesını ayın emıyo -
l ' enç ıgın ve halkın ıçten ge- mış ve eısıcum ur ·· 1 sicümhur oda fiatlerile alakadar ticede: •Bana ne söylüyorsun; ben - Yevmiye ne alıyorsun? en his ve sürekli alkışları arasın- sile ve Beyoğlundan başlamak Ü • :la da milli bankalar s~udyo ar.a yar mz. .. . . d 
da v . . 1 k ·b b masalaı.•ma lım ederler. Sonra bızde artıst tc - Teşekkur ederım. oldu ve neticede şu suali sordu: yapmıyorum, git yapana söyle• di- - 145 kuruş yevmıyem var ır 

' apura bındiler Suvat saat zere mes c eı a mı . , k" ı · • _ Türkiyede otelden ve otel fi- yip işin içinden sıyrılıyor.. Ayda el:me 28 !ıra düşer. 
l0.35 te Dolmabahçe~e mütevecci- davet ederek halk ile mülakatları- ızdır. Her filme aynı .san at ar arı :stanbulun ekmek mesel8SI atlerinden mütemadiyen şikayet- İnönü: - Bunlar ayakkabıyı ka- - Evin var mı? 
hen hareket etti. na başlamışlardır. ;ıkarmak mecbulmrıyletındeı·kalıybo- İsmet İnönü bu konuşmalardan 

1 
d. li B'zde otel pahalı ça satıyorlar• Jsku··darda bır· ev'-iz var İh-V .. ·· ş f d.. k .. k ı da ·uz Terbiyevi fi ere ge ınce, u er ın yorum. ı · - ua • 

apurun hususi kamarasında Buyuk e un u onuşma ar · · · B. . ı·· kat'iyyen bir yorgunluk alameti .leg"il m·ı•. _ Satabildiklerine, her halde Uyar valde ile beraber oturuyo ne· . .. .. f 1 . k bir ihtisastır ızım uccar 
, ısıcumhur kendi$ini karşılama- sinemacı, şofor, ırıncı, ote cı, un- ıyn · H göstermiyorlardı. Bilakis her ge- _ Fransada daha pahalıdır. karları yüzde yirmiden aşağı düş- ruz. 
ga gelenlerle görüştüler ve ilk o - duracı, karyola fabrikatörü, tütün :rnfalarımız bunu ~a~ara~az. ;r çen dakika biraz daha alakalanı - _ Fransaya gittin mi? mez. Bizden 3 liraya alırlar. 4 li - - Niçin evlenmiyorsun! 
larak etrafındakilere: işçisi, mensucat f~brikatörü ve bir 3ahada eleman yetıştırmege m - yorlar. Konuşurken muhatabları- _ Hayır. raya hatta bazı safdillere 5 - 6 - Aile beslemek bu devirde çok 

•- Saracog·ıu geldi mi?.• çiftçiyi dinlemişlerdir. Bu konuş - .acız. na daima: ıkın ı· k d t ı r zor. s _ Türkçe dublaj filmler nasıl? .. . . . - Memleket dışına hiç ç a - ıraya a ar sa ar a · 
Ualini sordular. Kendilerine Sa- malarda memleketin en mühim k "b tted" GeNn •- Açık soyle, sem dınlıyorum, dın mı? İnönü: _ Abdullah, sen oğlum İnönü: - Hiç te zor değildir 

"aro ' 1 . d b" ki mevzuu - Onlar pe rag e ır. .~· k" ld ''" "b" .. 1 .. 1 . nanın saat 16 da limanımıza dert erın en ırço arı T"" k . dik B çe ınme, o u6~ gı ı soy e. soz e- _ Çıkamadım. bana kunduracılığın inkişafı için Küffünü bu~ evlen, zor değildir gele • · h im ld ğ d t rih sahi yıl 15 filmi ur çeye çevır · u 
1 

y .. ğ cegı söylendL ba so uş o u un an a - b f"I uz Ecnebi rile cesaret veriyor ardı. eni o - _ Olur mu ya hem modern bir Jazımgelen şeyleri söyle... Bu iş cesaret meselesidır. Şimdi 
lleis· ·· h f 1 · 1 la ak olan bu mülii- ııl da eş 1 m yapıyor · diki · ı·k d d ki b" ' ·· ··h· b" og· ıcum ur vapurda bilhassa e erme ma o c jiJ bilmiyen veya okuyamıyan re.n ~~ı .ve a a a uy u arı ır otel işletiyorsun, hem Avrupadaki Abdullahın söylediklerini şoyle- sana mu .. ım ır şe.y soracağım d 

llotu "Mebusu Fethi Okyarla konuş katlan aynen veriyorıız: . b k 1 k""ylüler bu film cumle ışıtınce dudaklarından gay- oteller! görmemişsin, onları bir ce hıiliisa edebiliriz: rusunu soyle: İnhısar da mı ame-
luiar ve Fethı· Okyara Bolu seya- Bu tarihi mülakatlar arasında nalk ta a a arı ve 0 üht" • t b" d""k"Tyordu· ı l"k d h · "dir dı dak" · ket-
h · okra "bet gösteriyorlar. Dub- r ıyarı şu a ır 0 u u · tetkik et, daha istifadeli olur. Söy [ f I .. d e ı a a ıyı , şarı ı şır ~i intibalarını sordular. saray~a .hazır b~lunan arkadaşımı· ;::e f;lmler!en çok kür ediyoruz. - Çok şey!... . le bakalım bizde otelciliğin inki - sna muame e verg sın en !er de mi? 
d ethi Okyar, Boluyu ~ok beğen- zın Buyuk Şef ile halk arasındakı aı 1 •. f"lml . k mem Şoförden sonra ekmekçı esnafın şafı için ne yapmalı? ~ a 1 k '.> Amele Eyüp: - Dışarıda daha iğin· Bo J k 1 da aldığı - Dub aı ı erı omşu - 1 · n Si açıyor ı 
f ı, !uluların şimendifere ve bu onuşma ar esnasın . t· ? dan Ahmet Rıza Toğay'a sıra ge - _ Birinci derecede müstahdem 

1 
F 

1 
. 

1 
t 

1 
d iyidir. 

abrika 1 b h" •t"d" . leketler de ıs ıyor mu· . . il - az a ışçi ça ış ıran ar an .. ya ihtiyaçları olduğunu not ar ervec ı " 1 ır. . . le fil · _ mıştı. Ahmet Rıza sorulan sua e- meselesini halletmeli. Bizde bu - k 
1 

. . - Niçin? 
soytedi d ti . - Belkı ıster r amma. mın a 1 d. anun muame e vergısı alıyor. Es- ç·· k.. d d . 

1 F : Sinemacıların er erı .. l ahibi olan ecnebi şirketler bu- re şu cevap arı ver ı: nun mektebi yok. mevhane gar - naf ister istemez, büyük atelye ye- - un u, ışan a yevmıye er 
. ethj Okyarın intihap dairesinin . . . '

1 
s .. 1 - Zafranboluluyum, otuz sene - sonlarını alıp yetiştiriyoruz. . k .... k k .... k d 

1 
k. lı biraz daha yüksektır. Bundan baş ihtiyaçt'"ı b .. k.. . t• hak- Büyük Şef, ellerıne verilmiş na musaade etmez er. . a· İst nb ld rm, kü"çük· !enberi . .. .. rıne uçu uçu o a ar ıra ya- . . . .nh. . 

ı... - ' ugun u vazıye ı İ .. .. Pek" t kk.. ederım ır a u ay Burada Valı soze karışarak şoy- rak muhtelif frrmalarmış gibi ış· le- ka_ bır kusur ışleyınce ı. ıs_ar yev "'llda ve d"ğ· 1• t R . . .. listeden ve Beyoğlu mıntakasın - nonu: - ı eşe ur · b . t . d k H lb k k ti 
h r ı ı ma uma ı eısıcum- . . . u ış eyım. le dedi. t• b ti 

1 
mıye en eser. a u ı şır e er 

Ur ı· d n şu ısmt okudular Ş fö 1 • d tlerı· . ~ . · ıyor ve u sure e muame e ver ... . . . . ı. a aka ile ıı.-lediler ve etraf - a . ., . 0 r erın er - Şikayetın var mı? _Biz de burada bir garson mek .. d k t l D l t I ikıde bır yevmıye kesmez. sadece «<tına k Nacı İpekeı gısın en ur u uyor. ev e nası . . . 
a i zevata Fethi Okyar için: N . k . • ·: d kalkarak Reisicümhur yaptıgı konuşma - - Derdimiz, para kazanamıyo - tebi açmak üzereyiz. Burada otel- olsa buradan vergi alamadığına gö bır ikı .gü.n iş verm.ez... .. . 

-Tam mebus ış· te acı pe çı yerın en . ruz · d f f ·· - İnonu· - Yanı bulun yevmı-
l) · · masaya yaklaştı Reisicürnhurun !ar esnasında mütemadıyen def - · cıler e ye ış ırecegız. re hiç olmazsa esnafı bu ahlaka . k · K d 

1 
al edıler. Cümhurreisimiz bilhas - ' d s· - Neden ? İn·· ·· b haberden memnun ol - yeyı eser. a ın ar da ç ışıyor la Boı önlerine geldi ve tazim ile eğildik· \erine notlar alıyor u. ınemacıyı .. k"" t b ld 

182 
f onu u uymıyan hareketlere mecbur et - ? 

V t u ormanlarında yetiştir il~ ten sonra Büyük Şefin emrile ge - dinledikten sonra yine Beyoğlun - - Ççun. u ~tan u a ırı~ duklarıru ihsas eder bir t~vır ta- mese iyi olur. Fazla olarak büyük mu· , 
bire ~gilterede fevkalade makbul . .. .. 1 b"I . H kkı Erdemiri var. Belediyenın narhı da çok sı kındılar. Sonra da suallerıne de - t 

1 1 
k 

1 
b . d - Kadınlar erkeklerden daha 

çıçek hakkında Fethi Okyarın nış masanın onune konırıuş o an dan otomo ı cı a. kı. vam ettiler- a e yeinker. ufrudur ve u ış son e- kalabalıktır. Çünkü kadın daha u-
Verd·ğ koltuklardan birine otUldu. huzuruna davet ettı. 

1 
· rece ışa e er. 

1
• 

80 
k . .

1 , ı i izahata büyük bir a!A.ka .. H kkı E - Ne yapma ı?. s·· ı baka m başka ne li- .. .. . k cuza, mese a uruş yevmıye ı e gıısterdiJer. Milli şef ile Naci İpekçi arasın- Reisicümhurla şofor a r - . - oy e yı • 2 - Koyluye yaptıgımız aya -
1 k ld . - Fırınların sayısını 130 za ın - ? • ça ışıyor. D I ıjaki muhavere şu suretle oldu: demir arasında şu onuşma 0 u. . . f daha zım · kabılardan aldıgımız paralar ha - S · ı · k 

O mabahçe sarayında tn·· -. _Ne iş görüyorsunuz? İnönü: - Otur bakalım aslanım. dırmelı. o zaman her ırın. . - İyi otel binaları lazım. Bu ne ramdır. Çünkü çürük çarık şeyler- On mü a at 
S onu. d b " !ik. fazla ekmek çıkaracak malıyet fı- t t b Jd d ·ı· · ti d r 

b uvat vapuru saat 11 de Dolma- - Sinemacıyım. Anlat, san'atın hakkın a ır ır . . . . ' . 5 an u a, ne e vı a) e er e va · dir. Ne yapıp yapıp mutavassıttan İnönü dünkü konuşmaların so-
ahç .atını daha ucuza ındırecektır. Hele vilayetlere giden müfettişler k t 

1 1 İııön~ sarayının rıhtımına yanaştL - Anlat bakayım, bana ne SÖy· ver. . d d. . . .. 1. e ım· . _ Bunun halka faydası olacak tacak yer bulamıyorlar Seyyah ur u ma ıyız: . . k nuncusunu pamuk . mensucat fab-
Calc u_ ı>araya girerken sarayın san- !emek istersin? - Sıze tek er ımızı soy ıy Y · ya · 3- Halk tıpı ucuz bır e.:a kabı rikatörlerinden Fatıhli Fuat Bez • 
Çet."dd'l.reğine Reisicümhur bayrağı - Sinemacılık bugiin çok iyi bir Parça meselesi... mı? • . d"ki k !ar da bu dertten şikayetci. Serma- yapamıyoruz. Çünkü her çift ba - man ile yaptılar. Fuat ilk sorgu-

..,, yola girmiştir. Halk çok rağbet e- - Tafsilatile anlat. - Olacak. Mesela şım 1 
• e b.- yedarlar otel yapmıyorlar. şına 95 kuruş yalnız vergi düşü - !ara şu cevaplan verdi: 

~- . . . . İ ld 750 h • 850 t k mek fıatı daha 20 - 30 para ıne ı- Nede ya ıyorla ? . . "fi . k • lhlrayda ht l"f 1 k e • diyor. Hele vergılerın ınmesı çok - stanbu .. a ususı, a . - ~. pm • r · · y~r. Bu verg~yı hafı etırse uc~z _ İstanbulda dogdum. Babam 
tab . mu 8 I mfS e r faydalı oldu. Bu sene hem halkın, si, 115 otobus, 650 kamyonet ol - lır. . . - Vergısı çok agır. Apartıman bır •Halk tipı ayakkabı• yapatılı- Seliiniklidir. 40 senedenberi İs -

1 ıle yapılan konuı::malar •hem sinemacıların yüzleri gülü - mak üzere 2675 araba var. Bunlar Ahmet Rıza .~ur~da b~led'.ye. ~le işletmeği otele tercih ediyorlar. O- riz. tanbuldadır. Ben Fransada beş se-
t T "k d 1 t· · • _ ekmek narhı uzerındekı ıhtilafı 1 1 k ı ı b. kaç sene .. . .

1 
.. . . sınet İnön.. devlet reislig" ine yor. her dakı a ev e ın emrıne ama . . .. . e yapaca o an arı ır 4 - Kosele meselesı halledı me- ne merısucat uzerınde tahsı! yap -lııtilı u, . 1 Şik" ı· · . y in t k b" k ı . anlatmak ıstedı. Soze Valı Doktor ·d af t t ak b ış· i teşvik . . .. . . . . . . . •bınctan sonra milletin ihti - - Şikayetın yok mu aye ını dedır. a ız e ır usur arı var. • . . . .. vergı en mu u s u lıdır. Fransızlar koselelerını bır se tını. 9 senedır ışınım başındayım .. 

Yaç . 1 · Lutfı Kırdar da karıştı. Reısıcum- t · ı . .. d . . . 
d· "e ısteklerini yerınde ve ken- söyle.. Parça mese esı. . . • h" ld e mış O uruz. ne kuyuda saklarlar. Bız 25 gun e .Babam amc. ' Taranto şırketının 1 

ağzından dinlemeğe Kastamo _ _ Şikayetimiz yok, ne istersek - Yani? hur bu -~ın bele_di ma 1~~t~e 0 u- - Seyyah celbetmek için otel i- piyasaya sevkediyoruz. Köseleler hissed~rlarıdır. Yünlü merısucat 
:uya Yaptıkları ilk seyahatlerinde Vali ve Kaymakam hallediyorlar. - Yani, otomobilin bir tarafı bo- ğunu gor.e~ek ş~~le dedı. _ şinden ~aşka ne yap'."~lıyız? c;atlıyor. B~nu önlemek için geniş taklitlerini pamuktan yaparız. Bez 
<l§lamışlardL - Geceleri kaçta kapatıyorsu - zulunca onun yerine koyacak par- -: Bu ışı Valı ile aranızda _hal_ - Eglence yerlerımız noksan ... sermaye lazımdır. Yedikuledeki kumaştan bir elbise 2,5 - 3 liraya 
~ C_üınJıuriyet idaresinin en mü - nuz? ça bulamıyoruz. ledın. Bu benım m~selem degıldır. Bir kunduracının mühlm ecnebi fabrikalar kazandıklarını çıkar • 

.. ~il tatbik şekli olan bu halka - Saat 11 de, halkın çıkması - Niçin? Ban~ ~E~~e~ ~~br~alarb hakkın harice kaçırmaktan başka bir şey İnönü: - Bu, çok güzel, bu işle-
Söz sÖyletmek ve dertlerini açık - 11,15 i buluyor. - Çünkü ekseriyetle otomobil - daki fikrınızı soyleyın. . ifşaatı düşünmüyorlar. İşlerini genişlet - rin inkişafı için ne düşünüyorsun? 
~dinlemek sistemine, büyük Şef, İnönü: - Fazla uzamasın. Ça - !er Amerikadan geliyor- Amerika Fırıncı: - Bence ekmek fabrika- İsmet İnönü otelciden sonra miyorlar. Beykoz fabrikası da Is - - Evvela ipek buhranına son 
lln İstanbula ayak basar basmaz lışkan bir milletin çocukları gece ile bir muahedemiz var. Meseleye 61 şehrın her tarafına ufak ufak kunduracı esnafından Abdullahı tediğimiz gibi kösele yapamıyor. vermelidir. Bunun için evvla ipek 

Ve ... L • 11 d k kt dolaşmaz d"" . . . k o d ar a fabrıkalar kurulmak şartıle mu - . . d k"" .. '"<Ula yolculuk yorgunluğu dın- en sonra so a a · ovız ışı arışıyor. ra an P ç . . • . huzurlarına çağırdılar. Palamutla ışlı:pr. Bu tarz a ose- fabrikalarının açılmasınll musaade 
llleden derhal başla\ılar. İnönü: - Çocuklar için terbiye- getiremiyoruz. Memlekette az par- v.afık olabılir. Yoksa bır tek fab - - Nerelisin? le elastiki olmuyor. olunmalıdır. İktısat Vekaleti 10 

lı • • f"lml ı· t• ? k ld ğ d !' ·· liralık rıka kurulursa halka ekmek pa • . . Ö .. . . . •1er saatini bıı milletin refahı ı- vı ı er ge ır ıyor musunuz... ça a ı ın ~n mese a uç .. .. . k - Konya Ereğlısınde doğdum. 5 - lçuler nızamnamesınde bin iğ olmadıkça fabrika açılma-
;ın Çalışmağa hasreden İnönü, dün - Bunu pek yapamıyoruz. Çun- bir mal 25 !ıraya satılıyor. ~a~ı~ m~lolur. ~un~~ ~~ ~e 14 senedir kunduracılık işindeyim. deriler için satıh ölçüsü unutul • sına müsaade etmiyor. Halbuki bi-
abriJcatörden tu··ıu··n amelesine si- kil münhasıren terbiyevi film gör- - İhtikar mı var? a afır a oduğrsta ake mi egıfşelarınakler 12 senedir İstanbuldayım. 5 sene - muş bazı fabrikalar bundan bilis- ze 4 bin iğ ka!idir. O zaman fabri-

1\ ' ı t b"" tar na a ı m çın az n ı- • eınacısından şoförüne otelcisin- mek için gelenler az oluyor. Kaldı - Maalesef var, oması da a u- k . d kt" dir kunduracılık kooperatifini lifade bize on desimetre murabbaı kamızın şimdiki 350 amelenin kad 
den fırıncısına kadar h~r meslek - ki bütün dünya stüdyoları da böy- dir. Çünkü meydanda parça yok. ye park~ıb ve~m: .. ;cap ~ tece. :· müdür sıfatile idare ediyorum. 217 yerine 8,5 desimetre üzeainden sa- rosunu 700 e çıkarabileceğiz Hem 
~n her sınıf halkla göruş·· tü ve en le filmlerden gayet az yapıyorlar. - Burada bu parçaları yapamaz Halbu 

1 ugÇuünkü~ u .. ıhrın sısahemllınde ortak müessesemiz var. Kundura- tış vapıyorlar. Müracaat ettik. İki buna müsaade olunmalı h~ de 
k(i ·· bu yoktur. er m a e e · . • • . 
k Çuk bir şikayet veya bir sızlanış - Biz ni~in y~pamıyor.uz?. mıyız? fırın vardır. cılara toptan malzeme alıyor ve , se~edır h.aı.a ~alledılecek. .. devlet kendisi büyük iplik fabri-
arşısında cesaret verici sözlerle - Teknisyen lazım. artıst lazım, - Yapmağa savaştık. Fakat ya- yaptıkları ayakkabıları biz satıya- Ismet Inonu bu vatandaşın bu- kaları kurmalıdır. 

derdin açığa vurulmasını istedi ve para lazım... pamıyoruz. Çünkü fabrikanın çe- ithalatçıların dertleri ruz. tün söylediklerini büyük bir aliika _ Halkta giyim artıyor mu? 
d~\oletin en salahiyetli ve en bü _ - Teknisyenden kastiniz nedir? !iğe verdiği su derecesini bir tür- İnönü: _ İthalatçı Sad~ siz ge • İnönü: - Memleket dışına kun- ile dinlediler, şikayetleri d~fterine _ Mütemadiyen artıyor .. 
;uk dimağının önünde meslekle- - Bu filmlerin mevzuunu yapa- lü tutturamıyoruz. Parça ya sert !in bakalım .. nerelisiniz? dura ihraç ediyor muyuz? not ettiler. _ Rakam verebilir misin? 

1 ıne ve ~!erine dair sorulın sual-.cak pedagoklar .lazım.. oluyor. y.a yumuşak. . . _ İstanbulluyum. - Edemiyoruz. E~kide_n. s.ırmalı Fatrikatör Halil Sezer - Veremem. 
~re halk ta, açık yürekle, olduğu' İnönü: - O bızde var. Terbiyevi - Niçın yalnız Amerikan mar- _ Babanız? terlik ve ' alet dansozlerı ıçın A .- d" ? _ Baban verebilir mi? 1 
e duyduğu gibi cevap verdi. Bu filmin senaryosunu yazacak ele • kası getirtiyoruz? . _ Babam kıbrıslıdır. merikaya 500 bin adet balPt terlı- ne ıyor - Evet. 

sureııe idare eden ile edilen ara _ manlarımız çok, siz lazım olan di - - Mütarekedenberi Amerika _ Sizin derdiniz nedir? ği ihraç ederdik. Şimdi kontrolsüz İnönü: - Ne iş yapıyorsunuz? - o halde bu akşam babanla 
sında demokrasinin ve halk hükü- ğer şeyleri söyleyin? dünya üzerinde rekor kırmıştır. _Benim derdim hemen hallolu- lük yüzünden malzeme ve işçilik Halil Sezer: - Aslında doktor konuş,. yarın hem bu rakamları 
~elinin yaratabileceği en parlak - Para Jtızım... . D!lnyanın en ucuz ve en dayanıklı nacak gibi değildir. Çünkü tu dert kalitesi düştü, satanı.az olduk. Ka- o~eratorum. Sanayi Bir:iği Reisi - getir, hem de yaptığınız kumaştan 
1.

1
r tablosu tarihe hediye edi -ı - Ne kadar? Mesela bir fılın markaları orada çıkıyo.r. milli bir dava, alemşümul bir iştir. bul etmiyorlar. yım. K.ary~la ve madem eşya fab- nümuneler getir. Onları da göre _ 1

Y
0
tdu. kaça çıkıyor? - Biz en çok hangı markaları Bütün devletlerin bir araya gelip İnönü: - Yazık bu mahreci ka- Tlkası ışletıyoru~ . . Jiın, başka ne düşünürsün? 

k Vaktile sultanların halktan uzak - Bizde bir film 30 bin liraya alıyoruz? halled<c kleri bir meııe!cdir. çırmamalıydık. Dahilde ayakkabı - Bravo, şımdı doktorlugu .. bı.~ - Kumaşın nefasetini temin i _ 
almak ve halka zulmetmek için çıkar. İyi film ise 60 - 70 bin liraya - Bilhassa Şevrole, Anadolu ek- _ Nedir bakalım bu mesele, an- satışı nasıl? kenara bırakalım. Fabrikatörluğu çin, iplik narhının kaldırılmasını 

:aııtırdıkları bu muhteşem sarayın malolur. Film ihracatımız mahdut seriyetle bunu çekiyo~. Bundan. !at... - Her sen.e gittikçe art'..yo~. anlat. Bu işe nasıl merak ettin?. .. teklif ederim. 
edaları, dün, cihanın en demokrat, olduğundan bu parayı kurtarama - başka Ford, Doç vesaıre... . İthilat tacirlerınden Cadl, es _ - Bu ne ıfade eder, koylu ~a - - Kary~la yapmasını bılen mu- - Pamuklu ihraç edebilir mi _ 
b 

11 
tnütevazt Devlet Reisile halkın yız. - lıtanbulda Fordun bır mu - kiden ticarette serbesti sisteminin rıktan vazgeçip iskarpin mi gıyi- tehassıs .bır hastam vardı. Anlaş - yiz? 

lı aba oğul gibi dertleşmesine sah- - Filmlerimiz hangi memleket- essesesi vardı, duruyor mu? cari olduğu zamanlarda ithalat yor?. . . . . tık. Bu ışe se.rmaye ya:ırdım. Al- _ Cezayirden istedil~r, fakat ko 
e Oldu ve bu heyecan verici levha !ere gider? - Duruyor efendim, çalışıyor. .hr t kolay olduğunu hal- - Evet bu tamamıle ıızın dedı- manyadan mutehassıs ışçıler ge - nuşmağa bile girişmedik. 

•aatıer · · y ı tan Mıs r Irak İran !stanbulda ne k3dar şoför es- ve 
1 

aca m . . ' ğın· 1·z gı"bı· oluyor. tirttim. Demir gümrüğü de kal - N. · ? 1 ce ve heyecanını bır an bı- - unan s • 1 
• • • - buki şimdi kllrıng ve bılhassa hu- . . - ıçm · 

e kaybetmeden gecenin ilerlemiş Suriye. nafı vardır? susi takas usullerile bunun zorlaş- İnönü: - Aranızda çiftçi var kınca Avrupa b:zım.ıe._rekabet e - _ Çünkü bizde 80 kuruşa elde 
'aal!erine kadar devam etti. İnönü: - O halde ku~tarır: _Hepsi 5000 kiş!~:r. Bunun 400 tığını ve bu usulü tatbik eden mem mı? deı:ıez hal.e geldı. Butun hastane - edilen. bır ma'. talyada 31 kuruşa 

K Sinemacı: - Ancak ıyi fılmler ~ü mal sahibi, 500 zu hem mal sa- 1 k ti . hemen hepsinin ve bil _ Vali: - Var efendim. lerımızın ıhtıyaçlarını burada ya - maledılıyor. Bız bu fıatı teklif e _ 
ile· 0~.UŞmalar başlarken bu m_emle.ketlerden istenir. İyi hibi, hem şo~ör: ~500 zü şoför, mü- hea~a e~:manyanın bizden daha - Gelsin!.. Hangi köyderısln? pıyoruz. Yalnız demir boru Avru - dersek hiç kimse yanaşmaz. 

Bar ısıcumh~r, İstanbula ayak ba- fılm ıçın ıse fazla para sarfetmek tebakisi de ışçıdır. . fazla ıztırap çekmekte olduğunu Adın ne? . .. .. pad~n .~eliyor, .. . - Ne y~p"".alı? 
h basmaz, lstanbul halkı, meslek lazım. İnönü: - Benzin vazıyet! nasıl? .·· !edi - Adım Abdı Sumer, Bakırko- İnonu. - Karabuk fabrıkaları - Vergilen indirmeli, amelcniıı 
s babı ve esnafı ile görüşmek arzu- - İstediğiniz gibi film yapabil • _Benzinden son derece mem · ,o~ . : ·mhur şu cevabı verdi: yün Büyükhalkalı köyündenim. size bunu da tem ....... edecektir. A - randımanını arttırmalı. 
\r~ıda bulunduğunu ızhar edince mek için devletin ne kadar yardım nunuz. Allah size uzun ömürler ~ı~~u meseleyi daha esaslı mü-ı İnönü: - Ayakkabı köylerde ar- caba uc~za çıkacak mı? .. 1 - Amelenin randımanını nasıl 
g(i lı derhal alakadarlara haber etmesi lazım? versin, benzin ucuzladıktan sonra 'alea etmek için yarın ihracat ta- tıyor mu? ~. Bızım he~aplarımıza gore Ka- arttırırsın?. 
&ın~dererek İstanbulun her kaza - - Biz bir ~i.l'?e 20.-000 liray~ ka- çok rahat ettik. ,irlermi de davet edelim. Mesele _ . - . Mütemadiy.en artıyor. Ziraat rabükte~ demır boruyu daha ucu- _ Daimi :ımele bulmak su~eti _ 
da 1 an muhtelif meslekte vatan - dar sarfedebılırız. Alt tarafı zıyan- _ Otomobil artıyor mu? yi çok esaslı şekillerde tetkik ede- ışlerınde .çar'.k ışe y~rıyor. amm~, za alacagız . .. le. Bizde amele yazın fabrıkayı 
tııt arın davet edilmesini emret - dır. _ Mütemadiyen artıyor. Asrı - !im. şehre gelır gıderken ıskarpın gıyı- - Derdlıı _soyle? terkeder. Günde iki lira kazandığı 
tıı~ Ve .bu suretle davet olunan - Her yıl harice ne kadar fibn mız sürat asrı, memleketimizde Ot I ., . I lt ' I yoruz. - Derdım.ız . yok hamdolsun, için gider karpcz -atar Dışarıdan 
Ilı· htetıf esnaf dün saat 15 te Dol- parası veriyoruz? h men herkes motörlü vasıtalar a- e CI erın an a li< arı - Kaça alıyorsunuz? sağlığınızı dılerız. gelen ameleler de 50 !ıra birikti _ 
hu"bahçc sarayının üst katındaki - 250 bin lira. rı~or tercih ediyor. çabuk in - İsmet İnönü bundan sonra E - - Çiftini 3 liraya, ben bu sene ikinci celse rince memleJ<et!erine giderler ve 

iiuk salonda toplanmışlardır. - Çok değil, niçin seyyar kum- tıbak ediyor. mınonu mıntakasından Öz· ipek 3 çift paraladım. Saat 
15 

te ba lı b k nu ma- bir sene gelmezler. 
r u toplantıdaki konuşmalar sı- panyalar halinde köylere kadar T . . 1 .ğ.miz nasıl her şe- palas sahibi Osman Belir'! davet - Neye bu kadar çok? !ar saat 

18 
kşdyan .. u .. 0 t .. ş 1 İnönü: - Peki bütün bunları yi-

as111d . - amırcı J ı ' e a ar surmuş u. s • ........ ~aha ti a ıcap edC.n malüm~tı ve i - gitmiyorsunuz?. • . yi tamir edebilir miyiz, Anadoluda etti... .. . . _ Ne yapalım çü~.ük çıkıyor. met İnönü yorubnamış vaziyette ne goruşuru.z .. Yarın 1, u.~aş ve ra-
ltaytnakvcrmck uzı:re bulun k~za - Bu ayrı bır meslek, ka~lı bır vaziyet nasıl? İnonu: - Ne~elısın? . , İnönü: - Sen. soyle .. ~bdullah, idiler. Fakat etrafındakilerin biraz kamları getırın. Tcsekkur eder:m. 
fub .. aınları, vılayet ve beledıye iş amma, heves eden yok. Bız Fır· T . Tkte eve! Allah çok i- - Bigada dogdum. 25 senedır bu ayakkabılar nıçın çurük?. dinlenmesi için celseye beş on * 

e mud .. l · d h b 1 d ı · film ·· - amırcı ı K b h b t B .. ··k Ş f b b .. " ruıınu uı erı e azır u un u - kalara ve Halkev erme .. go~ - i iz. Hatta, kamvon ve otobüsler 1stanbuldayım. .Ku~.dlıf acı: - a a at izde. dakikalık bir tatil verdiler. kinci uyu ~ undan >onra .. ulun 
" . şiardır. deririz. Onlar yurdun her koşesın- y y 1 k geli ~ .. Karoserileri - Otelciliğe nasıl başladınız? Bız çuruk yapıyoruz. Mutavassıt celse iki saat sürdU. hazıruna hıtap ederek bugun ı -
'-'eı · · şase 0 

ara " ı · ' · b k k"f" ·· d""kl · i ~ sıcuınhur İnönü saat tam 15 de gösterirler. burada apılıyor. İstanbul, İzmir, - Müstahdemlikle. esnaf kunduracı ara dıyor ki: cZa- 1 h. mı iyi serbest çın u atları a ı gor u erın 
8.1 saı.aya gelmiş olan halk mümes- - Biz film ihracatı yapamaz mı- B J. kara Eskişehir ve Trab- - Şimdi otel sahibisin? rar yok, ayakkabının içine klğıt n ısar1 k '.> yarın sabah saat dokuzda tekrar 
~~rıni sarayın üst katındaki bü- yız? ursa'. . ~·· .. ~ .1• etlerimizde 0 _ _ Evet... koyun, fakat bize daha ucuza mal ça ışına mı ı konuşnuya devam edileceğini tep-

salona davet etmiş, onlara ha- - Yaparız amma, mahdut şe - zon gı~ı uy~ ~1 
.ay. d _ Aferin. Otel bınası senin mi? edin, müşteriye okutacak olan biz Reisicürnhur ikinci celsede Be - şir buyurdular. Bu tarıhi konuş -ltı.tlan il l tomobil tamırc!lığımız son erece ··t·· 1 . E .. ··ı 1 b" . . fh d b v an koltuklarda yer göstermiş kilde; çünkü lisanımız beynelm e . . z ok var- _ Hayır. bir sermayedar bul _ !eriz, siz karışmayın.. şiktaşlı . tu un ame esı yup Gu - ına arın ırıncı. sa ası a u su -

tı~ kendisi de geniş bir masanın ö- değildir. . ilerdedır. Kaz~lar~a da a t"ç 1 . de dum Tecrubelerimle ve kendi ka- İnönü: _Köylü malın çürük ol- tü?'iı dınledıler. retle sona ermış bulundu. 
Une oturmuştur. - Macaristan nasıl yapıyor? dır. Her şey, ata mo ~r e~ı f . öre Sirkecide büyük ve mo- duğunun farkına varır mı? Inönü: - Vaziyetini anlat? Aslan TUFAN 
Vali Lütfi Kırdar, her kazadan - Macarlar kendi dtllerile de - tamir edi\'oruz. Yalnız dişlerı ta- ama g • 
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Cuma 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12,35 Türk müzil!i • Pl. 
Saat 13 Memleket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberle • 
ri. 

Saat 13.10 - 14 Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın), 1 -
Cariys - Dül sineye serenat. 2 -
Ferraris - Çigan sevgisi. 3 - Sie -
de - Nahlra - İntermezzo. 4 - Bec
ce Notturno. 5 - Rahmaninow -

ı+ı 1 i 1 Serenad. 8 - Arnold Meister -
1 

1
- 1-,-1- 1.-1 ~he~ya rapso.disi. 7 - Liszt -

• 
-

1
-

1
--.

1
--

1 
lkincı Macar rapsodisi. 

-1--.' • -.--=i Saat 18.30 Program. 
I___ Saat 18.35 Müzik (Sololar ve Li-

F • I_ _ eder - Pi.) 
1--.-1-1 • Saat 19 Konuşma (Çocuk Esir.-.-1- geme Kurumu). - • -~1-. Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl 1-.--1--1-t-• - heyeti - Acemaşiran). 

··---ı- 1- -- -, Saat 20 Ajans, Meteoroloji ha -
-•ı-lı-,-- -1

-·- berleri, ziraat borsası (fiat). 
• 

1
• 

1 
1 • Saat 20.15 Türk müziği. Çalanlar 

SOLDAN SAÔA: Vecihe, Refik Fersan, Cevdet Çağ 
1 - Para dolabı - Yere bastığı - la, Fahire Fersan. Okuyanlar: Ha-

mız azamız. lük Recai, Safiye Tokay. 1 - Gam 
2 - Başkaları için rahatını bo - "os - Uşak peşrevi. 2 - Hacı Arif-

zan. Uşak şarkı: Meyhane mi bu bez -
3 - Oturduğumuz binalar - Meş mi tarabhaneyi cem mi. 3 - Hal 

bur bir ressamımız - Nota. dun - Suzinak şarkı: Söyle ey ca-
4 - Vermekten em"i hazır - Ha- nanı ruhum. 4 - Şemsettin Ziya· 

hali bir dağ ismi - Şüphenin Mahur şarkı: Çıktı bir feryadı. 
eşi. 5 - Fahire Fersan - Kemençe tak-

5 - Yeşillik tarlası - Taş kütlesi. simi. 6 - Hacı Arif • Rast şarkı: 
6 - Bir şey yapamıyan - Her şe- Nihansın dideden. 7 - Refik Fer -

yi yapan vasıta. san - Rast saz semaisi. 8 - Rakını 

7 - Mahkeme karan sonunda a- • Uşak şarkı: Bana hiç yakışmıyor. 
iman kağıt - Latüe. 9 - ......... • Uşak şarkı: Şahane 

8 - Safi • Bir millet • Rüzgar. gözlere gönül bağladım. 10 - Udi 
9 - Köpek • Ramazandan evvel- Ahmet - Saba şarkı: Gülzarı ha -

ki ay - İşaret edatı. rabeyleme. 
10 - Fettanlık . Saat 21 Memleket saat ayan. 
11 - Yağlı tahta - Son. Saat 21 Konuşma (Haftalık spor 

YUKARIDAN AŞAÔIYA: servisi). 
1 - Bir çöl hayvanı - Yokuşun Saat 21.15 Esham, tahvilat, kam-

tersi. biyo - nukut borsası (fiat). 
2 - Başkasının yerine alınan Saat 21.30 Konuşma (Konserin 

şey. takdimi - Halil Bedi). 
3 - Bağışlamak • Kaçmak - bir Saat 21.45 Müzik (Riyaseticüm-

hece. bur Flarmonik orkestrası). Şef: 

4 - Baş - Yarım - Hayırın aksi. Hasan Ferid Alnar). 1 - K. M. 
5 - Vait • Hocaların giydiği şey. Von Weber: Euryanthe üvertürü. 
6 - Derinlik - Bir hastalık. 2 - W. A. Mozart: K~man konser-
7 - Meşhur İslam şairimizin i - tosu, La majör. a) Allegro aperto. 

kinci ismi - Ev. b) Adagio. c) Tempo di Manuetto. 
8 - İlkbahardan sonraki mev- Solist: Enver Kap eleman. 3 - L. 

sim - Gözün üstü - Tersi ka- Van Beethoven: 5 in~i senfoni, do 
dm. minör,.ııp. 67. a) Allegro Con Brio. 

9 - Güzel san'at - Kırmızı bir b) Andante Con Moto. c) Allegro 
içki • Bir hece. , (Scherzo) - Alegro. 

10 - Layik olma. 
11 - Sucu - Ayni isimde olan iki 

kişi. Tiyatrolar : 

İKDAM 
J..hone Sartları 

' 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 l{r. 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Ririnci Sahife 
İkinci Sahife 
İç ~ahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

7 • 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 

30 kuru~ 

Bütün bir sahile veya ya· 
rıru sahife ilAn için İdare ile 
görüşülür. 

vlKKAT 

Gazetemize ilı\n vermek İs· 
ıiy~nler gerek ıloğrudan doğ
ruya gazetemiz idaı:~hanesi· 

ne veya İlana! şirketlerine 

nıüraeaat edebilirler. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk hakim· 
liğinden: 

(Başkatip ihbarnamesi) 

ŞEHİR TİYATROSU 

TEPEBAŞI 

i
m"'lilu1111ll 

'llll\ \\t!ll\!\ 3/3~;;:·c:::~ü . ı\ ın ıU nu akşamı .aat 
ıuıaıı 20 - 30 da 

ANNA KARENİN 7 tablo 

KOMEDi Ki S MI 
3/3/939 Cuma günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

4 perde 

E ,SadlTek 
Bu gece 

Şehzade başı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

İNSAN MABUT 

3 devre 1 tablo 

*** 
Halk ()pereti 

Cumartesi gündüz 
16 da akşam 9 '1• 
ŞİRİN TEl"Zı: 

Pek yakında: El.m 
san'atkılrı 

Zozo Dalınas 

Halk Operetinde 

Salahattinin karısı Saraçhane mesine ve mukadder 9 lira nafa -
taşı Mimar Ayas mahallesi İmam kanın kesilmesine karar verildi -
sokak 12 sayıda Besıme aleyhir.c ginden kanuni müddeti için ie 
açtığı ihtar ve mukaddema takd'i temyiz edilemediği takdirde hu :
olunan 9 lira nafakanın kat'l dava- mün kesbi kat'iyet edeceğine da:r 
sının dava olunanın gıyabında ya- işbu başkatip ihbarnamesi ikamet
pılan son 20/2/939 tarihli celsede gô.hının meçhuliyeti iıasebile Be • 
dava olunan Besimenin davacının simeye ilanen tebliğ olunur. 
bakunturat gösterdiği haneye git- (15615) 

' ,' ~ 
. . ' 

uas, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, 

nınmııııuınııııuı 
Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. oııınııııımıııııım 

Kitap resmi hazırlama müsabakası 
Maari! Vekilliğince hazırlattırılan Fransızca ders kitapları için 

36 tane renkli levha yaptmlaca.k tır. Bu levhaların her biri için mal

zeme ressam tarafından temin -ed ilinek üzere on lira telif hakkı ve-

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz. Haılahaneai cildiye 

z.ühreviye mutahan111 
Pazardan maada hergün 3 den 
sonra baıtalannı kabul eder 
Adreı: Babıali Caddesi Cafa
olglu yolcuıu lcöıebaıı No. 43 

rilecektir. Bu ~e talip olanların yapılacak resimlerin plan ve şart- Tuzla ve havalisl içme 
namelerini görmek üzere 6 . ıo Mart 1939 tarihleri arasında Galata- madensuları istismarı 

saray lisesi müdürlüğüne müracaatleri lazımdır. Taliplerin ala - T. A. Şirketinden : 
cakları izahata ve tesbit edilen § artnameye göre hazırlıyacakları 

Şirketimiz hissedarlar umumi 
ikişer örneği 15 Mart 1939 tarihine kadar Galatasaray lisesi Müdür- heyeti 2l Mart 939 Salı günü saat 
lüğüne teslim etmeleri icap eder. 10 da Galatada 6 ıncı Vakıf hanın-

Kitapları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim maksada uygun da şirket merkezinde adiyen top

görülen ressam diğer tabloları da yapmağa memur edilecektir. Be- !anacaktır. Şirket esas mukavele • 
ğenilıniyen resimler sahıplerine geri verilecektir. (686) 0335) namesinin 61 inci maddesi muci • 

------------ ------------ bince en az 25 hisseye sahip his -

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
EBŞINCI KEŞi DE 

11 - Mart - 19 3 9 ~ adı r. 

Büyük [kramiya 50.00D Liratlır, 

sedarların mezklır günde bulun -
maları ve içtimadan bir hafta ev
vel şirket merkezine hisse senet -

ı !erini tevdi ve duhuliye varakası 

almaları rica ve ilan olunur. 
Müzakere ruznamesi: 
1 - İdare meclisi ve mürakip 

raporlarının okunması. 

2 - 1938 bilançosunun, kar ve 
zarar hesabının tasdik ve kabuli· 
le idare meclisi, mürakip ve mü

, dürün ibrası. 
3 - Çıkan azaların yerine yeni

den yahut tekrar kendilerinin in· 
tihabı. 

4 - Mürakip intihabı. ....... -............. 
f MAKASDAR f 

NEDEN 
Bütün mütehassı~ diş tabipleri 

RADYOLİN 
diş macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü : 

RADYOLİN 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Ağız kokularını 

defeder. 
Sabah, Ôğle ve Akşam her yemekten 

ıonra dişlerinizi hrçalaymız • 

• 

Muht~lif ıcrgilerden 
18 diploma, 24 altın 

madalya 

daima kııllanmız. 

BU KUCAKLAMADA 

PERTEV ŞURUBU 
ve 

Pertev Çocuk 
~ildi ©l ır ©} ~ o ifil o ifil 

His&esi olduğu bilaihliyar 
z.ihne gelmektedir. 

---- -----------------ıS ELAM /ı 

1
1 

Büyük itina ı1e ı1 ı inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 Seçilen Kupon 1----------------~ 

Kumaşlarını Cinsi Adet 

Bundan 15,000 . 

B k 
12 ooo Lıralık 

aş a ' l 10,000 kramiyeJerle 

20,000ve10,000 Muhammen Teıniıl8u 
Fiatı Bedeli J.İl'a 

Lfrallk lki Adet Mükafat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyanıonuıı mes'ut ve balıtiyarlar ı 

' 

1 Görmeden 1 

1 Elbise yapmaya 1 
ı karar vermeyiniz 1 
ıL::=.:.:~.:~ ... , 

Kr. Lira --Beyaz Çul •başı 115000 70 33033 2477.48 

bağlı• .Jtilasu• •Takriben• 

1 ~Yukarıda yazılı çullar için 27 /2/939 tarihinde kapalı zarf!' 
yapılan münakasada teklif olunan fiat haddi liiyık görü!Jlle' 

diğinden pazarlıkla müba;yaası kararlaştırılmıştır. 

II-Pazarlık 7/3/939 tarihir.de saat 16.30 da Kabataşta LevaııJll 
Müdiriyet binası alım komisyonunda yapılacaktır 

III -Taliplerin teminat akçelerile birlikte belli günde komiSY0~' 
gelmeleri ilim olunur. <1405> 

• 
I - Tuzlalarınıız için şartnamesi mucibince 90 adet vagonet aÇl~ 

eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 ııra .,e 
muvakkat teminatı 352.50 liradır. 

5 
III - Eksiltme 10/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat ı 

de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını KornisYo' 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her giin sözü geçen şubede~ 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız ıeıı:ıil: 
!erini, detay ve eb'adını gösterir resimlerin ve vagonetlerin yate.l<. 
ları hakkında ayrıca mufassal izahat ile detay resimlerıni ihale gıı .. 
nünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürliİğıl 
Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazafl'l . 
mın vesika almaları lazımdır. 

7 
5 

VI - İsteklilerin eksiltıne için tayin edilen gün ve saatte \:, .. ~. 
güvenme paraları ve tuz fen şubesinden aldıkları vesika ile bir1' 
te yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri iliin olunur. ~ 

Mardin Nafıa Müdürlüğünden 
j!I 

1 - Mardin Nafıa dairesi için satın alınacak olan (1000) 1 e 
muhammen bedelli en iyi cins bezden mamul dördü mühendis " 

sekizi amele çadın olmak üzere cem'an on iki çadır açık ekSiltıııe' 
ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 6 Mart 939 tarihinde Pazartesi gün;; saat 14 
1
: 

Mardin hiikfunet konağı içindeki daimi encümen oduında yPJl
1 

caktır. ~ 
ıııc~ 

3 - Mühendis çadırı 2. 60 X3.25 X 2.50 Xl.60 eb'adında 0 .,e 
ve amele çadırı da 3 metre irtifaında ve 4 metre k:u truJlda 

kapı ile 21 dilimi w 6.S. direkli ve mahruti bulunacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı (75) liradır. ııiİ' 

5 - Bu husus hakkında daha fazla malıimat almak ve be~ ,ıY 
munesi ile şartnamesini görmek isteyenlerin Mardin N aba dıı.i1' 
ne müracaatları llAn olunur. (1233) 

TUrk Deri Sepiciler 
Birllğinden 

6/3/939 Pazartesi günü saat 11 
den 12 ye kadar idare heyeti seçi
mi ve nizaıruıame tadili için mez -
kUr gün ve saatte birliğe kayıUı 
azanın gelmeleri i.lfın olunur. 

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!Jl!!!!I~~ 
Sahip ve MüdürQ: Ali Naci ~ </~ 
Umumi Neşriyatı İdare öZ:~ 
İtleri Müdl!nl: M. ltdSlıil ~· 
Basıldılı Yor: Son Te!ııra1 ~ 

• ', ,,.. 


