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MİLLİ ŞEFİN 

lamct /nlınii Unioerait• 6alkonanJan /ıita6eaini iraJeJerken 

...........__~----~~-·~-· 
'Yüksek ve Dün gençlik ve bütün memlek6t 
kıymetli Büyük Şefi ~i~lerken bir tek 
düsturlar kalb gıbı çarptı 
'j-· · ·.. · Cümhurreisimiz dün Çatalca .. ~ 

sn-ıet lnönünün hita- d h Ik k I d I 
besi Türk milletinin is- Silivri e o ve öy üyü in edi 
fikbali için müjdele- İstanbul, 6 (AA.) - Milli Şef da, müteakiben iktısat birinci sı-
y • Cüınhurreisi İsmet İnönü, bugün nıfında bir müddet bulundular ve 
~ b i r berattır saat 10 15 te İstanbul üniversitesi- sonra yine aşağıya inerek fiziyo· 

• • "" • • ne te;if ettiler. IC'ji enstitüsüne girdiler. 

Ahmet Ağaoğlu Üniversitenin içi dışı hakikaten Bundan sonra İsmet foön_ü, vak· 
Cüın iğne atılsa yere düşmiyecek tabi- tiyle sultanların sırma umforma· 

biiıı .. hurreisimiz muhterem İnö- ine yakışacak derecede kalabalık !arı ve murassa nışanlarıyle çı • 
lııııırı\ııı. Üniversite gençliği ile u- ~d. bu kalabalığı memleketin kıp put gibi durarak lıaşkal.arına 
ııı.. tııillete hitaben Irat buyur ·ıüı 1 

_ve "teli güzide gençlerinin teş nutuklarını söylettikleri balkonda 
~ Old "-· nıversı . . .. . . lı 

l! ltıyın:"" nu~uk birçok yüksek kil etmesi toplantıya bir mümta - sade ~lbısesı'. '_'.'ulevazı. 1ve sevım 1-ı,d Uı fikirlerle doludur. Bun zi et bahşediyordu. etvarile hakiki hır mı.Jet babası 
~- an behe · Y k ·· ·· d.. I"' • ..., d rı ayrı ayrı üzerin· R .. ümh" urun beraberinde Da· olara gorun u ve genç ıge samı· 
1,,_ ıırıı1ın eısıc . 
""'<ıın ağa ve etraflı mütalea o- h·ı· V kili Vali İstanbul Komu- miyetle hıtap ederek daha beş da· 

ağa d " 1 ıye e ' ' kl" k · · d d. tk· ·· ~ e,.er vecizelerdir. !er ve hususi kalem mü· kika be ıyece sınız, e ı. ı uç 
a1tat b" tanı, yaver . "k b . i h"t b t· ·r· 1-ı,d iZ kendi hesabımıza bun .. 1 . b 1 uyordu kelımelı u samım ı a e arı ı 
an ik· . • dur erı u un . lm .. ki" llu 1 1 

ta:lea et ISıni. alarak tetkik ve mü- Milli Şef, evvelii Rektörün oda - kabil o ayan sure ı a ş ar a 
reııı ınek ısteriz· Birisi muhte- k b" ··ddel istirahat et- karşılandı. reis· · ' sında ısa ır mu . . . 
~da U ~ ahl~k ve karakter hak· tikten sonra ikinci kala çıkarak Beş dak~a geçtı. Bu beş dakıka 
~ttp.· nıversıte gençliğine telkin k fakül" te · in ikinci sınıfın· zarfında Miill Şef, toplantı sala -

"' fik · di huku sın 
lııiirak b ır r. İkincisi de milli 
d\ık1ar: e .. ~~kkında beyan buyur

llıı .. d~şuncedlf. 
llo1tı~lük biz bilhassa birinci 

q llze · 
~ k rınde duracağız. 

a at lı<! 
ltaYdet r. şeyden evvel şurasını 
~eriıı~ek. ıs~riz ki bu iki nokta 
lııılda . hız otedenberi yazıları • 
bıı lı:a:rar ettiğimiz için bunların 
b~ ına:C salahiyettar ve yüksek 
hır ,,. anıdan teyidi bizim irin ı 

·-.eserr t k ~ 
ıtııht e aynağı olmuştur. 

r erem C"" h e hitap um urreisi gençle-
lııeıııli 

1 
ed:rek diyorlar ki: cBil. 

!er Sağı sterıın ki ahlak ve karak -
~lı b. aın. olmadıkça cemiyette e
l>olttıır ır hızmet görmek imkanı 
h • Ceın· eınııı. ıyetin kudret ve e· 
t '- IYeti v ı· . 
•~terin .. asa ı ahlaka ve ka· 

•f•cteu Yliksek kıymetine her 
İşte ~~ den ziyade bağlıdır!. 

h' ı.,_ ır fıkra k. al a"'<edili ı tın harflerle 
%- irf p, altın çerçeve içinde 
t· an ev· · 1 llıa Ye . . ının kapısına, her iç· 
~Vetı ~;ın nıethaline asılmalı! 
llı'llıaat . _Ak~ız ve karaktersiz bir 
lııa]t iın~i: ış ~~rmek, faydalı ol· 
ltere d • harıcındedir. Evet· Bin 
lt 0ıırudur k" · .' · lldret ı bır cemıyetın 
Vasatı ;e kuvveti, o cemiyetteki 
%ten, ~rakterin yüksekliği ile 

qSlptirl 
~akat · 

ltaraıtıe/sıı mesele bu ahlak ve 
lııeael . 1' Yaratmak ve beslemek 

esıdir! 

(Arlcoaı ! ii71C1l lllU/Jada) Milli S.I Uni11eraite deft,,rİn<' imza.•rtıl alıyor 

HİTABESİ , 
• 

ismet lnönü Diyorki: 
"Millet mürakabesinin idare Üzerinde hakiki ve fiili olduğuna 
milletçe kanaat edinilmedikçe halk idaresi vardır denilemez,, 

"Türk milleti her türlü nifak tesirlerden 
uzak ve salim bir birlik ve beraberlik havası 
içinde kendini göstermektedir.,, 

,,. . 
"Büyük Millet Meclisi milletin menfa

at ve ideallerini hakikaten temsil eden 
bir millet hülasası vaziyet ve itiya
dında bulunacaktır ,, 

" Yeni seçimin başında memleketimi
zin haiz olduğu kıymet ve kudret göz 
kamaştıracak bir vaziyette bulunuyor.,, 

,,. . 
"Küçük büyük meselelerin benim önümde 

ortaya dökülmesinde ve hayalata kapılmaksızın 
millet dertlerinin açıkça mütalea edilmesinde 
halk idaresinin büyük nimetlerini bulurum.,, 

Dün Üniııersite meyJanıada BüyiJlı Şefı heyecanla dinleyen genı;rıtc 1 

ııunda Rektörle görüştüler. Bu 
esnada Üniversitenin pen~ereleri 

lle Reisicümhurun nutkunu söyli
yeceği balkonun pervazlarında fo
toğraf muhabirleri ellerinde ma -
kineleri, bu tarihi sahneyi tesbit 
etmek için hakikaten ölümü göze 
alarak vaziyet alıyorlardı. 
Alkışlar arasında asil İnönünün 

çehresi ikinci defa olarak görün • 
:lü. Muharebe meyda:ılarında ka • 
zanmış olduğu zaferlerin, millete, 
memlekete etmi.;ı olduğu hizmet -
lerin bu uğurda sarfetmiş olduğu 
emeklerin nişanesi olan bembeyaz 
saçlarının başının üzerinde örmüş 
olduğu tacı eli ile oksadıktan son
ra nutkunu irat etmeğe başladı. 

( A~kası 4 üncü sayfada) 

DUn RelslcUmhurumuzu 
Onıversıte, Çatalca ve 
sıııvrld• takip eden 
hususi fotojirafcımı~ın 

aldığı dljier resimler 
4 • 5 inci sayfalardr. ır 

c .. s l!!it! b 



SA.DA t 

Terti eden adliyecilerimiz 
403 adliye memurumuzun 
maaşları artırıldı 

"Etrüsk,, vapuru 
tetkik ediliyor 

lltDAll j 

Büyük yangın 
tahkikatı 

Adliye 

T-lfartıt3t 

koridorlarında 
24SAAT 

Hakimler ve Müddeiumumiler ızım Akyüz, Şarkışla M. U. mua • 
araı.ında yapıfon tayin ve terfile- vinliğine hakim muavini Ziya Da Digw er vapur 1 ar da 
re ait listeyi neşre başlamıştık. vudoğlu, Çal sorgu hiıJr.ı'tli Hüsa -

Gizli çalışan 
yabancı işçiler Yangının trikotaj 

fabrikasından çıktığı 
tesbit edildi 

Adliyemizin 1 yılda 
çıkardığı işler 

Bucün bu listenin son kısmını mettin Alpagut, Adaı.~ icra me • Almanlarla beraber 
neşrediyoruz: muru Ahmc-t Batu• Mt..<udiye hiı- muayene edi1ecek Vilayet müesseseler-

Bir yıl içinde 19700 ceza ve 5373 meşhut 
suç davasına bakıldı, icra dairelerinde 

40981 dosya açıldı 
Muğla M. U. muavini Seyfettin .kimliğine terfıan, hakim muavini de sıkı bı"r kontrol Almanyanın Krup tezgahların -

Yamaç, Yalvaç M. U. si Abdüssa- Adil Tola, Dınar sorgu hakimliğine Sultanhamam yangını etrafın -
dan güverte ve kazan mütehassı- b J d met Demiralp. Simav M. U. si Ha- terfian o yer sorgu hiık;mi Reşat yaptırmıya aş a ı daki adliye tahkikatına dün de de-
sı olmak üzere iki mühendıs gel· t t bul M" dd T ,.. d 1 Abd ı ak 

san 'Cr•öz, Vize M. U. si Bahaettin Soysal, Artvin s·.r,;u :ıakımi Ce- miş ve E.rüsk vapuru üzerinde 1 Vilayetten gelen bir emirle ala- vam edilmiştir. s an u eıumumı ı5ı '8 urrahman Ziya son o ar 
Aydınoğlu, Ankara M. u. muavini mil Köne, !\~al.kara h.'.ı.k ı mlığine Müddeiumumilik yangınıııı Ata l.iyemizin faaliyeti hakkında b.ir. I Alemdar o_ teline gitm iş, orad.a da_ 

te tkiklere başlamış1ardır. kadarlar küçük san'atlar kanu • .. k · 1 tat t k h ı t B K ı b ı ası Sami Alaçam, Diyarbakır M. U. si , Diyarbakır M. U. muavini Hilmi Atabek hanının ust atını ışga ıs ıs ı azır amış ır. una go-ı onya ı ır müşterinin ıo;; ır 

l M 1 Bir müdd<?ttenbeıi şehrimizde nunun tatbikini çok sıkı bir su - ed t 'k ıa· f b 'k d k re, meşhut suçlar kanununun nı çalmıştır. Abdurrahman ZiY• brahim Kepecioğlu, Develi . Soysalan, Pütürge M. u. si Hamit en rı o J a rı asın an çı -
bulunan Krup ve Neptun ve Ref - rette kontrole başlamışlardır. Da- · · y b 'k· ld d lçl U. si İbrahim Ergüven. Zafranbo- Selekler, Fenike M. u. lig"ine, Vi. tığını tesbit etmıştır. ang•nın se- mer'iyet ve tatbik mevkiine gir - u ı ı ote e e yine eski 'le 
tin şantiyeleri müdürleri ile Ra • ha ilk anda bilhassa Karaköy ve t ba· 

ıu M. U. si Huliısi Oskay, Rize M. ranşehir M. u. si Galip Barlas. Bo- bebi anlaşılmak içın bu fabrikada diği 1/10/936 senesindenberi 38 aş ve paçavralarla dolu birer 
yişbank mümessili Denizbankla civarındaki kundura imalathane 1 ı k 

U. muavini Cevdet Özden, Kigi lu M. u. lig" ine, Alaşehir hukuk çalışanların ayrı ayrı dinlenmele- · sonur.a kadar stanbul ve mülha· vu ter et.miştir. 
yaptıkları müzaker~lerin bütün ve mağazalarile Tnel ve Beyoğ - · ,, 

h.aıwn .. liğiııe C.id.e hakimi R . . •.g. ıp \hakimi Hikmet Tulalay, Nevşehir ri ve bu müessesenın çalış_ma tar- katı mahkemelerine gelen ve in • Asliye uçüncü ceza mahkenıe-
>< noktaları üzerinde uyuşmuşlardır. !undaki kadın şapkacısı dükkan • · d kik 
, "'~okmen . K•gı M. umumılıgıne M. u. muavinlig' ine, Orhangazi M. zı üzerın e tet at yapılması taç edilen işlerin adedleri şunlar- sinde dün yapılan celsede At-d~r: 

Mümessiller fen ad~mları tara - lan ani bir kontroide Kalafat ye - 1 Bayındır M. U. si Ahmet Gün doğ- u. si Mahir Ülkus .. al, Üsku" dar M. icap etmektedir. dır: rahman Ziya bu otellere gittığin 
f•ndan tesbit edilece.k herhangi rindeki demir imalathane ve do • 

du, Demirci M. U. si Kudret Ka • U. muavinliğine, Çarşamba ceza bir noksan veya kusuru derhal kümhanelerinde yabancı devlet Müddeiumumilik bu hanın için- Meşhut suçların Ağırcezalara inkar etmemiş, fakat para çalırıa· 
rabay, Emet M. U. sı Şemmas Du- /h "k ' . B h . D . Ç de bir keşif yapılmasına lüzum da teşmilinden sonrll Ag"ırceza dığını söylemiştir. Ziya, ayni za • 

. .. a ı mı aı rı emır. orum aza- tadil etmeğe hazır olduklarını tebaalı birçok yabancı işçiler tu . 
ra, Tirebolu M. U. si Necatı Su - 1 ,., G ı · b 1 M U . C .1 görmüştü. Fakat han içinde en • mahkememize 13 iş gelmış' tir. manda sahte nüfus cüzdanı gös • 

ı.,ına, e ı o u . . sı emı resmen bildirmişlerdir. Etrüskten lundu"u anlaşılmıştır Du" n yapı 
mer, Ünye M. U. si Zeki Levent, , . • . " · '· kaz altında kalan bir kısım eşya Asliye mahkemelerine 11101936 terdiği iddiasını da reddetmiştir· 
Korkudelı. M. U. sı· Hu" seyı'n Bahşı,· Korur İzmır azalıgına, Keskın ce· sonra Suvat ve diğer vapurlar da lanani bir kontrolde Kalafat yP. - hala yanmakla ve dumanlar çı • B .. k d·n· 

İ dan o senenin nihayetine kadar unun uzerine şahit olara 1 

Pertek M. U. si Nihat Tokay, Tos- za hiikın.'i zzet Ak~alı Erzinca~ sıkı bir surette gözd•m geçirile - rinde yalr;z iki demir dökü!!'ha- karmaktadır. Diğer taraftan dört 390, 937 .senesinde 1160 v.ı !enen Yeni Aydın oteli sahibi )'lüZ 

Ya M. U' Si. Hasan Baran, Polatlı M. U. lı gıne, Kırkagaç M. U. sı cek ve tesbit ed.!ecek tarafların nesinde yedi ecnebi tebaalı iş~i ya duvardan ibaret kalan handa ate- h Ö k ve 
dil b 938 senesinde 868 meşhut suç vak- et, zipe oteli sahibi Osman 

M. U. si Mahir Özkurtur, Mut Adnan Suzmen, Orhangazi M. U. derhal tamir veya ta ine aş - kalanmışt•r. Bunlardan dördü n şin şiddetinden gevşemiş olan du- ası gelmiştir. . Alemdar otelinin katibi Ali Ab • 
M. U. si Şükrü Güneynıan, Sun - liğine Şel:,inkarahisar Rafet Kah- ]anacaktır. numaralı Yorginin ve üçü de {'.J varların her an yık:lmak tehlikesi S Ih h"k' !'ki . 

1 
. durrahman Ziyanm sah te isiDI • 

gu~ıu M. U. si Mustafa Önol, Ge- yaoğlu, Behısni hakimliğıne Kargı Diğer taraftan Elrüsk, Sus, numaralı Yaninin dükkanır.dad!r. arzettig"i görülmüş ve keşiften u ceza a ım ı erme ge en 1 1 il . h r • 
• T k M S Ü! t meşhut suçların miktarı ise, 1/10/ ere ote erme gelmiş ve bu 1 

rede 1\1 . U. si Şevket Teoman, Ba- M. umumilig· ine Vakfıkeb:r hakim ra ' arakaz, uvat ve ev va - şçiler ve patronlar kanuna ay • şimdilik sarfınazar edilmek mec- Je-
l .. · d 1 k b"t" k h k ahk 936 dan o sene sonuna kadar 1709 sızlıkları yapıruş olduğunu söY 

la M. U. si Rıza Ünal. Manisa M. muavini Ali Özel, Pazarcık sorgu pur arı uzerın e ça ışara u un ırı are etten m emeye verı- buriyeti hasıl olmuştur. Bu teh - ' 
I; ap !ar · arı' ş ~u"zake ı kJ d' 937 de 5122, 938 de 4505 dir. mişlerdir. U. muavinliğine Afyon M. U. mu- hakimi Fevzi Olgaç, Saideli sorgu u v ur · ın sıp ... re • ece er ır. like dolayısile oradan halkın geç-

avini Nurettin Özen, Uzunköprü hakimi Kamil Beydeş, İzmir sulh !erinden bugüne kadar olnn vazi • mesi de menedilmiştir. Yalnız 938 senesi içinde, 937 den Mahkeme bazı şahidlerin celbi 
M.U. si Sahir Kurtluoğlu,Kuşadası hakimliğine İzmır aza muavini Mü yetlerlni tesbit eden komisyon işi· SANAYi Ateş iyice söndürüldükten ve dev;edi.lmiş olanlar dahil olmd • için başka güne bırakılmıştır. 
M. U. si Fevzi Balkır, Antep M. U. nir Pilavoğlu, zınir sulh hakimli· ni bitirmiştir. Komisyon reisi Zi- • • • • enkaz da kızgınlık, kamadıktan ma . uzere, umumi -.hükümlere Müdd · ·ı·k 1 p 

İ raat Bankası hukuk mü<aviri Derı senayıc.· lerı top'.an"'ı sonra bu duvarlar yıkılacak ve 1 tevfıkan cez. a, hukuk ve tıcal'et eıuır.umı 1 ten ça ın · muavini Eyüp Sabri Erman, Ma- ğine, zmir aza muavini Neime ' I! 

O.. c· lh h "k' 1 Mazhar Nedim Ankaraya gi tmiş • , . d k 1 d k 1 I mahkemelerıne gelen Ye çıkan gazeteler ka~ap dükkA· 
nisa M. U. muavin liği ne Yıldızeli zevren, ıresun su a ım ığine tir. Orada İkt•sat Vekili Hüs'!Ü Deri sanayicileri dün Sanayi Bir aynıbzalman ahendazk.a tı~ a a • dava miktarı şunlardır: ~ 
M. U. si Kahraman Koç. Kırşehir Giresun aza muavini Hikmet Bin- mış u unan an a ı muesszsele- .. .. . nında tulundu 

Ö Çakıra hazırlanan rapo la .. lig" inde toplanmışlar ve muamele Bulun ceza mahkemelerıne M. U. muavini Hamit nce, Ulu· göllü, Acıpayam ceza hakimi Sup r r uze • re ait kasalar çıkarılarak bir he -
Ö ın. d b' t · ah t kl' · · d · d •· 'kl 'kl 19700 iş gelmiş, 1938 i karara Dün birinci sulh ceza rnah ' 

kemesinde Müddeiumumilik dai · 
borlu M. U. si Fahri Bozbey, Tor- hı demiş, Çarşamba M. umumi- r e ızza ız a verece ır. vergısın e yenı egışı 1 er ya · yet huzurunda açılacaktır. 

İ bağlanmıştır. Hukuk ve ticaret 
balı M. U. si Suphi Nail Okay, liğ i ne, Giresu.n hakim muavini En ------u-- pılması içirı ktısat Vekaletine mü Bu kasaların içindeki para ve 
Bursa M. U. muavini Ferit Men - ver Ergün, Ankara M. U. muavini GÜMRÜK racaata karar vermişlerdir. bono, çek gibi kıymetli ' evrakın mahkemelerine gelen 30645• çıkan resinde işlenen bir hı..."Sızlık suçu' 

17883 tür. İcra dairelerıne 40981 
teş, Niğde M. u. muavini Süreyya Kemal Ergin, Baş M. \.'. muavini Denı·ztankın ~·ırkecı· antre- Dericiler, ham olarak hariçten. yanıp yanmadığı henüz maliım nun muhakemesi yapılmıştır. 

Ü Ö 
~ d ğ'ld ' K ı ld k iş gelmiş 45961 iş intaç edilmiştır. 

Soysal, Çankırı azalığına rgüp Nejat zoguz, Kastamonu M. U. gelen derilerden hem gümrükte ve e ı ır. asa ar aç• ı tan sonra İddiaya göre mesele şudur: 
ü pOSUnda bir hırsızlık oldu · 1 · d b 1 Müddeiumumiliğe 127563 iş gel • 

M. U. si Zahit Tokınan, rgüp M. muavini Hasan Yazıcı, Diyarbakır hem de mamiıl hale girdıkten son ıç eb~ın edi_I u uknanhpara ve evrak miş, 127204 ü neticelenmiştir. Müddeiumumilik ikinci tetki~ 
umumiliğine Menemen M. U. si M. U. muavini Muhsin Gürsal, Ce- Denizbank'ın Sirkeciueki antre- tes ıt e ere sa iplerine verilc-
İlh . s T b Mu ra dahilde olmak üzere iki defada cektir. Otel hırsızı A~durrahman bürosunda gözden geçirildikten 

amı ancar, ra zon · · mua- b l'b k t M U " . Z'h · posunda bir hırsızlık olmuş ve bir . . . . ıı • 
. . C d t S k U ak M U e ı ere e . . mua\ .nı ı nı alınan muame]A vergısının bırleş. Yangının sebebi henüz teshil sonra damgalanıp saklanan gs 

vı~ı. ev e u as, şs· . M. mu Kutlar, Erzurum M. u. muavini kaç sandık dolusu tuhafiye eşyası . ilin .. .: "k . . Ziyanın yenı üç vakası l< • 
avını Enver Dayanç, ıvas . U.I . . . . meçhul bir şekilde çalışmıştır. tır esını ve ııumru rmmıne ırca edilememiş olduğundan sigorta zete ve mecmualardan bir roi 

.. İlh D' d G ' M Tevfık Tekelı, Babaeski M. U. sı ı d'lm ... t kt d' 1 B" 1 şı· ket' . "d . D" Ü .. .. Asl' h b'" muavını an ız ar, ıresun . B" h . A K Birkaç gün evvel gümrükten mal· e ı esını ıs eme e ır er. oy e- r ı zarar ve zıyanı o ememış - un çuncu ıye ceza ma - tarının eksildiği görülmüş ve • 
U · · İ ettı'n Adoran Ko"y ur anettın rat, astamonu M. J k k · · · likl · ·ı 'k' d f tir. kemes· d .. t ld .. uht l'f •• . muavını zz , • U . . T li p 1 B !ık . arını çe me ıçın antrepoya gı - e sanayıcı er ı ı e a muame- ın e uç o e e uç m e L nun üzerine tahkikata başlanııı•• 
ceğ · M U si Tevfik Tuncel İz · muavını a P ara, 3 esır d il h'b' d kl b Adliye tnhkikatının vereceği adamın yüzlerce liras•nı aşıran "O 

ız . . • • M U . . Ş . . en ma arın sa ı ı san ı arı u- le vergisi kontrolünden kurtulmuş tır. Tahkikat neticesinde biitU 
mir M. U. muavini Celal Varol, · · muavını ahın Şahınler, lamaınış ve derhal polise baş vur- 1 ki d B h t k' d'I k neticeye göre, sigorta l;edelleri ö- maruf otel hırsızı Abdurrahman 

B kır M u · H" .. E d A o aca ar ır u usus a ı ı e d şüpheler odacı İbrahimin üzerin" Saimbeyli M. U. si Celal Hekimer- oz · : ~ı usnu .r em., n muştur. Yapılan tahkikatta hırsız- · • enecektir. Sigorta şirketleri, yan- Ziya muhakeme edilmıştir. Ab • 
oğlu, İncesu M. u. si Şahabettin kara sulh hakımı Uı.orettın Gursel, lığı yapanlar yalı:ılanmış ve malla- yakında Vekalete gönderilecektir. gından kısmen "mutazarrır olan di durrahman Ziyanın suçu, tahkikat de toplapmıştır. Hemen yakalan
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Tol, Kalecik M. U. si Ferit Beş • Beyşehir M. U. si Tarık Bozbek, rı bulmak için de dün gece Mah • ğer hanlardaki müşterilere sigor- evrakına göre, şunlardır: İl;rahim nihayet suçunu itiraf et· 
kardeş, Pülümer M. U. si Hadi Gü- İzmir M. U. muavini Sabri Ata • mutpaşada iki dükkô.rıda ani bir. DENiZ ta bedelini öd emeğe başlamışlar- Abdurrahman Ziya Yeni Aydın miş, fakat bunların lüzumsuz şef" 
rün. Silifke M. U. muavini Nihat mer, Balıkesir M. U. muavini Az - araştırma yapılmıştır. ---- dır. Umumi zararın yazıldığı gibi oteline gitmiş, Şürayi Devlet aza- !er olduğunu sanarak aldıİl'ıU 
Maraşlıoğlu. mi Altan, Birecik M. U. muavini Tahkikatın neticesi henüz gizli CUmhuriyet Vapuru tamir- 12 milyon liraya baliğ olmadığı ve sından olduğunu söyliyerek bir o- söylemiştir. 

35 LİRA ASLİ MAAŞA TERFİ Kazım Altan, Ezine M. U. Arif tutulmaktadır. Eşyalar gümrük re- den çıktı bunun birkaç milyon lira içinde da kiralamıştır. Ertesi günü Ab • İbrahim dün mahkemede de )J 
EDENLER Sönmez, Erbaa M. U. si Agah Nas simleri verilmeden ç:ılınmış oldu- İ t' h 

1 
d 

100 
b' 

1
. bulunduğu anlaşılmaktadır. durrahman Ziya, komşusu olan cul 

. İ .. .. . s ınye avuz arın a ın ı- senelik odacı olduğunu, ıne'f 
İşparta ~za mulvini Adviye Öz !Taşköprü M umum iliğine, Cihan- gundan stanbul gumruklerı Baş d f 1 b' f'l t . Adapazarı Orman Müdürü Ziya • ed'l• 

· .. .. .. .. . ra an aza ır para sar ı e amır INHISARL" 1 t ı t tkk 1 
denız tsparta sulh hakimliğine, beyli hakimi Huliısi Bürhaniye • Mudurluğu de tahk•lcat la meşgul 1 D . b k C" h · t "" nın, heliiya •·ıkmasından istifade gaze eve mecmua arın e 1 1 ' o unan enız an ın um urıye '>' o" 
Manisa sulh hakimliğine Çorlu M. U. muavinliğine, Kangal M. U. olmaktadır. vapuru tamirden çıkmış ve tecrü- U d L d ederek odasına dalmış ve ceketi- miş ve artık lüzumu kalmaroıŞ 
hi'ı. k\nj. muavini N~ran Üns_al, İz · )si. Rifat Çire, Şarkışla hakimliğine, .B.u hırs_ızlığı. n ve_ kaçakçılığın ha beleri yapılmıştır. Bu tecrübeler i- mum mü Ür OO rara gitti duğunu sanarak aldığınL söylenıi~ 

1 - M ı h' k İnhis.arlar Umum Mu"du"ru .. Mı' t • nin cebinden 200 lira aş•rarak o - · .0 • 
mır ıcr,a. memur uguna ug a d -,Sınop M. U. muavini Yusuf Ar - kıkı mahıyetı bugun anlaşılaca • yi neticeler verdiğinden vapur bu- telden s~vuşmuştur. Abdurrah • bunların r esmi evrak mahiyetı 
kim mu~vini Bahaettin Çaket, İs- dalı, İsparta M. umumili"ine Te- tır. gu"n saat 12 de Karadenize ilkse • hat Yene! Ankarada Vekaletle te- de olmad •ğını iddia etmış· tir. İb • 

6 • 1 k man Ziyanın otelde bıraktığı ba -
tanbul sulh haki·m·i Ekrem .Gu."ven, ', kı'rdağ sor"u ha"kı'mı· Akı'f Ko"ksal . . . ferı'n'ı yapacaktır. mas ar yaptı tan sonra şehrimize d ııı • s vul açı lınca içinden taş ve paçav- rahimin alıp götürdüğü bu a 
Çumr_a .M. U. lığın .. e. Denızlı aza l Konya M. U. muavinlig"ine, Mes- kım •. muavını c. ev .. d.et İlter, .Mu. ğla Vapurun her tarafı hemen yeni dönmüş ve dün akşamki ekspresle ke'e 

1, İ L d . . ra parçaları çıkmıştır. galı gazete ve mecmualardan · 
muav'.nı M~htar Turkeku Arap - udiye hakimi Nedim Tiyanşan O- hakim muavınligıne . _zmır ıcc..ı denecek şekilde tadil ve tamir e • on raya gıtmıştir. Umum Müdür bO 
k h k 1 ğ Ant a 

1 
H k t K 1 l Ta geçen sene ba İ ·ı · f ' ı ·ı A})durrahman Ziya, bir müddet kiıg" ıdı yapıldıg· ı anlaşılmış 'fC 

ır a ım ı ıne ep aza mu • vacık hakimliğine, Mihalıcık M. memuru ı me ın ıog u, v - dilmiş teknesinin altındaki bir çok zı ngı ız ırma arı e ;iJc 
v:ni. Nur.i Çağlay~, Mardin s~lhlu. si Remzi Güner, Burdur M. u- şanlı sorgu. h.ak~mliğine Karapı - saçlar değiştiril/ıiştir. başlıyan tütün müzakerelerini ne- so~~a •Özipek palas• ~telin~ ev.· ı kese kağıtlarınd~.oı bir kasap d·' • 
hakımlığıne Mardın azası Selım mumiliğine, Siverek ceza hakimi nar sorgu hakımı Enver Agar, Çan K d . d f h f"fl d. ticelendirecek ve gelecek hafta şeh ve a •Şefık Çıflçı. ımzasile bır kanında bulunmuştur. 
Kocaoğlu Amasya sorgu hakimli • Ö G" .. Kırk • M. . kırı M umumiliğıne Çankırı ~a - ara 0ntZ e lrftna a 1 e 1 rimizde ödenecektir. telgraf çekerek kendisine tek ya-1 Muh k . k f bulO' ' mer oncu agaç umu.mı- · · . 1 a eme, gayrımev u 
"ine İstanbul aza muavini Şekip li"ın' e. kim muavini İrfan Özberk, Emir- Bir müddettenberi Karadenizde Yakında memleketimizden gön- taklı bır oda ayırtmış, sonra da o- İb 1pı~ 15 6 • . nan odacı rahimin sabıka5 
Muslu, Bursa sorgu hakimi Rıza dağ sorgu hakimliğine Burdur M. devam eden fırt.na dün biraz ha· derilecek tütünlerin Londradan yi· tele gıderek bu ısme doldurulmuş ı .. . .. b• • 
Bayezit, Tokat sorgu hakimi Ham 3o LİRA ASLİ MAAŞA TERFİ U. muavini Oraı İdil, Burdur sor- fiflemiştir. Limanlara sığınmış o· ne Türk işçileri tarafından işlen - bir nüfus cüzdanı göstermiş ve ay sorulması ıçın başka bır gune 
di Kantürk, Menemen sorgu haki- EDENLER gu hakimliğine Bahçe sorgu ha - lan vapurlar seferlerine devama mesi suretile imal edilecek Türk si rılan odaya yerleşmiştir. Abdur -ı rakilmıştır. 
mi Behcet Akbay, Keskin sorgu Manisa hakim muavinliğine Er- kimi Şinasi Beken, Karamürsel başlamışlardır. garaları İngiltere piyasasına çıka- rahman burada bir hafta kadar lspanyOI vapuru davaSI 
hakimliğine, Bilecik hakim muavi- zurum sorgu hakimi S~ Berkül, sorgu hakimliğine Gürün hakimi Pazar günü limanımıza gelecek rılacaktır. Böylelikle hem tütünle- kalmış ve nihayet, yine helaya 0 • 

ni Şinasi Akın, Mardin sorgu ha - Bünyan M. U. muavinliğine Kay- M. Sait Yener, Erciş M. U. mua . olan Güneysu vapuru 48 saat rö • rimizin sürümü artacak ve hem de çıkmasından istifade ettiği oda Çanakkalede Macellanes ~pjnO 
kimi Fahri Erenkuş, Nevşehir sulh\seri aza muavini Fahrettin Doğu, vinliğine Erciyaş sorgu hakimi ı tarla bugün saat 12 de imanımıza sigaralarınıız İngilterede daha zi - komşusu doktor BehçeUn de 200 rile çarpışarak batan Kap p a• 

d d .. İki . 'fıC 
hakimliğine, Ağrı sorgu hakimi Na Arabsun M. U. muavinliğine ha - Rami Ozan. gelecektir. yade tanıtılmış olacaktır. lirasını çalıp kaçmıştır. vapuru avasına un ncı. ;r 

ret mahkemesinde devam edilıl' 

-
Emine Sultanın 

111 Sarayında Bir Hırsız 
• 
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ga ediyor, sanarak ayırmıya çalı

şırlarken Nihat ve arkadaşları ten
halaşmış olan kapıdan dışarı çık

mışlar, kapıda bekliyen arabaya 
binmişlerdi 

duvarı dolaşıp Boğazkesen" sap -
tıkları zamana kadar aralarında 

bi: kelime geçmedi. Muayenehane
ye yaklaşmışlardı ki, Nihat bu can 
sıkıcı sükiıtu ihlal etti: 

- Çok üzüldünüz ikiniz de. 

!;aşını pencereye çevirdi. Sönük 
hava gazi ziyaları altında karla -
rın uçuşunu seyrediyordu. Topa • 
neye doğru inerlerken Nihat son 
defa Müjgana hitap etti: 

tir. 
nın lastikler! şiddetle dokundu: ·iP' 
•Sus, sesini çıkarma!. demek is • Geçen celsede Franko araz"'~-

de toplanan mümessiller nalll' 
tlyordu ve zaten Nihat arabacısı -
nın arkasındaki cama vurarak: davanın badema kendisi tarıı!ı.fl9~ 

- Dur, burada dur! dan takibini istiyen Abdurralııt' e' 

Münibin talel;ine dün mulıaJ<eıl' ·ı 
Diye emir vermi•tl Araba iki J<l .. ...., · "t d b · ki d 'le 

kataı kargir bir evin kapısında yı o e en erı ta p e e~ f\10' 

- Ne istiyorsunuz? !için kendini zaptedemedL Bu en 
Maskeleri, iplerinden boğazları-! öndeki sarhoşu bir kere daha ve bu 

na takılı olarak enselerinden sar- sefer ağır bir bohça gibi tuttu, ar
kan iki genç Rum'dan önde olan !kasındaki iki arkadaşının üstüne 
bu türkçe hitaptan sinirleruniş gi- okadar hızlı ve nagihan1 itti ki, bu 
bi: sademenin şiddetinden yalnız bir 

İki liiğır atın çektiği kupa Ga -
latasaray karakolunun yanındaki 
sokağa saptıktan sonra mütearrız -
!ardan hiçbir tehlike kalmadığı -
na emniyet getiren Sait ağa derin 
bir nefes aldL Karşısında, Müj -
gilnın yanında oturan orta böylu 
belki kendisi kadar zayıf, fakat bir 
kurt kadar çevik gencin vücudü· 
nü korku ve hayretle süzdü. Müj
gan da, arabanın bir köşesine ba
şını dayamış, şimdi yalnız bu son 
mücadelenin heyecanı içinde, fa
kat gördüğü kuvvet ve cesaret 
manzarasının hayran ve takdir -
kar tesirine tabi olarak arasıra 
göz ucile Nihada bakıyor, Sait a
ğaya •Ne dersin? Ne kuvvetli ve 
ne atılgan genç değil mi?• demek 
istiyen nazarlar atfediyordu. 

Beni affediniz; ne yapayım? Bil -
miyerek ve istemiyerek sizi böyle 
bir maceraya sürükledim. Evvela 
belki ömrümüzde ilk defa gece 

bu vakitlere kadar şehirde ve so -
kakta kaldınız. Sonra pırlanta iğ

neniz kayboldu, üstelik bir de tat
sız bir mahalle kavgasına şahit 

oldunuz; Müjgan ömründe ilk de
fa bir taarruza maruz kaldı. Hepsi 
benim kabahatim, amma istiyor 
mu idim?.. Bilmeden sebebiyet 
verdim. 

- Sizi bu kadar üzmekte ve 
kendimi böyle büyük bir macera
ya sürüklemekte sizi biraz daha 

fazla görmekten başka menfaatim 
yoktu. Biliyorum ki, siz şimdi be
ni yüzüme karşı söyliyemediğiniz 
ağır bir itham altında bulunduru
yorsunuz ... Ben bu ithamdan kur
tulmak için her şeyi gözüme ala -
cağım. Ne yapmak icabederse ya
pacağım. 

durdu. Nihat aşağıya atladı. Et • ~at Franko itiraz etmiştır. oJcO 
rafına bakındı; kimseler yoktu. Bu hakeme bir taraf arasında v r•' 
genişçe caddede bir büyük serseri l bulan bu talebi tetkik ve kB 
dolaşan bir köpekten başka hayat için başka güne kalmıştır. 

eser'. görünmüyordu. Camiden şapka çaıan 
Nihat, arka cebinden bir anah - h hk. ldU 

tar çıkararak iki katlı evin kapı - ırsız ma um o (J' 

Y · 'd k ırnaJctB sını açtı. İçeriye girdi. Kapıyı a • enıcamı e namaz ı 811? 
ralık bırakarak dar bir koridorda lan Salahattinin şapkas.ını "rıç /J' - Sen ne istersin? Arkadasımıza tanesi biraz masun kalmıştı. Öte-

neden vurdun? kiler yere yuvarlanmışlardı. Nihat, 
Ve yere yuvarlanmış olan sar- bu mükemmel darbeye maruz kal

hoş bu müdahaleden cesaret ala- · mış gibi müthiş bir raşe geçiren 
rak onlara iltihak etmiş, en önüne Sait Ağayı ve Müjganı önüne ka
geçmiş Nihad'a rumca küfürler sa- tarak merdivenlerden inerken, mü. 
vurarak hücuma kalkmıştı. tearrızlardan birinin merdivenden 

Nihat, vaziyeti kavrıyamamıştı. ve peşinden inmek istediğini seze
Bu sarhoşları teskin etmek, bir rek geri.döndü. Yıldırım süratile 
lahzada onlardan kurtulmak müm- onun karnına bir yumruk savurdu. 
kündü. Fakat zaten sinirleri bo- Şimdi yukarıda karanlık koridor
ı:ulmuş, şu yarını saat içinde bir a- ılaki bağrışmalara localardan ko
sırlık bir heyecan yaşamış olduğu şanlar yerdekileri biribirlerile kav-

Dışarıda kar ve fırtına arabanın 

camlarını kamçılıyordu. Galata -
saray Sultanisinin bahçesine ait 

Müjgan, onu tatmin etmek ih -
tiyacı ile fakat Sait ağanın tesiri 
altında ona karşı zayıf görünme -
mek mecburiyeti yüzünden kısa 

ve soğuk: 

- Tabii istemezdiniz. Bize fe -
nalık etmesini niçin istiyesiniz? 
Biz size ne yaptık? 

Demekle iktifa etti. Sait ağa 

yürüdü. Merdiven başında duran 

bir lambayı ellerile arıyarak bul-

Çok kıymetli iğnesini kaybeden 
Müjgan bu sözlerin söylen işinde -
ki istirhamkar ve masum sesle o 
derece rikkate gelmiş ve birden 
Nihada tarziye vermek erzusile 
o derece tutuşmaya başlamıştı ki 
az kaldı, onun ellerini tutup: 

kaçarken yakalanan Zekı dU il'' 
!iye Dördüncü Ceza mahke~es e • 
de 2 ay 20 gün hapse rnatıkiıftlar~~ 

du ve yaktı. Sonra bu küçük lam- dilmiş ve derhal tevkif oıun 
tevkifhani!ye gönderilmiş~ banın ziyasında merdivenleri çık

tı. Solda küçük l;ir odaya girdi. 

Burası dişçi Cevdet Beyin muaye
- Bizi affet, sana karşt şüphe • ne odası idL yazı masası başına 

lenip ve bu şüphemizi izhar et - • 
kl b .. "k b' .. ah . ledikl lambayı koyarak bir kağıt ve ka-me e uyu ıc· gun ış 

diyecekti. lem aldı. Şu satırları yazdı; 

Fakat birden ayağına Sait ali.ı. -1 [Arkası yarın] 

ı.ını· İTİZAR - Mündericat pet· 
zın çokluğundan dolayı • iJ<S" 
gamberlerin Hayatı• tefr•ziit 
mızı bugün koyamadık. 0 

dileriz. 



Madritde isyan çıktı 
Negrin iskat olundu 
Franko nasyonalistlere muka
vemete kalkacakları cinayetle 

ittiham ediyor 

Romanya - Polonya 
anlaştılar 

edilmiştir. Bu sahada seri bir tar· 
zı hale varılacağı mit eclilmekte -
clir. 

ile Romanyanın Yahudi mesele • 
sindeki müşterek noktai nazarını 

izah etmesini rica ettiğini, bunun· 

la beraber bunun müstemleke me 
selesıyle hiçbır alakası olmadığını 

ilave etmiştir. 

Romanyanııı Macaris.tanla olan 
fenko Romanya ıle Polonya!lın 

bu memleketle memnuniyet veri -
ci münasebetler tesis etmeleri için 
mümkün olan her şeyııı yapılma

sı icap ettiğini söylemiştır. 

Re~mi tebliğ 
Varşova, 6 (A.A.) - Gafenco • 

nun ziyareti münasebetile neşre -
dilen resmi bir tebliğde Beck ile 

Gafenco arasında tam bır itilaf 
hasıl olduğu ve iki müttefık mem
leketi alakadar eden siyasi ve ik 

tisadi işlerde teşrıkı mesai edil -
mesine karar verclikleri bilclirl -
m ektedr. 

ANKETiMiZiN NETiCESi 

. . -- ·- ,-

ismet lnönü · dün 
ve Silivri halkile 

Çatalca 
görüştü 

BATrA ıı , .. 
Yüksek ve kıymetl'i 

düsturlar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Üniversitede tarihi nutuklarını lalar temizlenmemiş, bakılmamış\ vaktinde dövemiyoruz. Hariçten 
irat eden Relsicümhur İnönü Dol- vaziyette ... Bir dileğin var mı? gelen makineler yüzde 13 alıyor. 

Bizim derin kanaatimize gğre 

ve bütün tarihi tecrübeler bunu 
isbat eylemiştir- ahlak ve karak
ter~ yaratan ve besliyen amil -na
zariyelerden, kitaplardan, nasi
hatlerden ziyade- örnektir; vakıa 

kitapların, okunan yazıların da 
bilhassa çocukluk çağında bu sa
hada tesiri vardır. Fakat umumi
yetle bunlar örnek kadar kuvvet

mabahçe sarayına avdet ederek - Var, kış olunca, bizler, 20 köy - Bir harman makinesi kaç 
bir saat kadar istirahat ettikten muhasarada gibiyiz. Bir yol ya - köye yeter? 
sonra saat 13 de saraydan otomo- pılmasını rica ederiz. - Üç köye yeter. 

billerine binerek Çatalcaya müte- Köylü Hüseyin Doğan burada Evkafın aldığı arazi 
veccihen hareket etmişlerdir. c:;şmuş ve açık yürekle şu çok sa-
İnönüne bu seyahatte refikalan mimi sözleri söylemiştir: 

ile Dahiliye Vekili Faik Öztrak, - İnönü, bu milletin dertlerini 
Riyaseticüınhur Umumi Katıbi Ke dinlediğiniz için, tarihler bunu al
ma! Gedeleç, Vali Doktor Lı'.ıtfi tın kalemle yazacaklardır. Bunu 
Kırdar, yaverleri ve gazeteciler biz köyllüer istijoruz. 

refak.at ~tmektey~ıer. . Arazi ve orman ı'stı' o Reısıcumhur Edırnekapı yolile Y ruz 
şehrin dışına çıkmışlar ve surlara Bir aralık Şef'e haber verdiler: 
muvazi olan asfalt yoldan istan - - Karacaköyünden biri gelmiş, 
bul - Edirne asfalt turistik yoluna orman hakkında maruzatı varmış. 
geçerek buradan Çatalcaya ayrı- İnönü: - Gelsin bakalım. 
lan şoseye sapmışlardır. Topkapı- Salona uzun boylu, palabıyıklı 
dan itibaren Çatalcaya kadar bil- babayani bir köylü girdi. Sıkılma 
tün köyler ahalisı yollara dökül - dan, büzülmeden apaçık ve sami -
müş bulunuyorlardı. Bilhassa Bü mi bir eda ile Reisicümhurun kar
yük Çekmecede Mimar Sinanın şısına oturdu. Konuşmağa başla -

meşhur köprüsü başında toplanmış dılar. 
olan Küçük Sinan köylüleri Reisi- - Nerelisin?. 
cümhuru hararetle alkışlamışlar - - Dırama muhaciriyim. 
dır. İnönü burada, otomobilden i - - Dercliru anlat bakalım. 
nerek köylülerin hatırlarını sor • - Efendim, biz, Dramadan mü
muştur. badele suretile geldik. 500 nüfu

Çatalcada 
sumuz vardı. Civarımızdaki or • 
manlardan bize hır kısım' baltalık 

Çatalca halk mümessilleri Milli verdiler. Fakat şimdi nüfusumuz 
Şef'i şehrin hududunda karşıla - iki misline çıktı. Geçinemiyoruz. 
mı~lardır .. lnö.nü burada otomobil- Mütemadiyen arttığımız için bize 
lerınden ınmişler ve yaya olarak evvelce gösterilen ormanlık kıi!i 
Ç.atalcayı dolaşmağa başlamışlar- gelmiyor. 
dır. Çatalcalılar, Reisicümhurun İnönü derhal kaza orman me -
bu ziyaretini kendilerine bir bay- murunu çağırdı. Meseleyı sordu. 
ram sayarak bir takızafer dikmiş- Orman memuru köylünüıı söyle -
!er ve: cHoş Geldin Bıiyük Şef. diklerini teyit ettı. İnöniJ Dahiliye 
kelimelerini taşıyan birçok bant- flekili ve aVlı ile bu mevzu etra
lar asmışlardı. Kazanın amatör fında bir iki kelime Jionuştuktan 
gençlerinden teşkil edilmiş olan sonra defterlerine bır şeyler yaz
bir bando müzika da karşılamağa dılar. Sonra da köylüye. 
iştirak ediyordu. - Haydi git, sen rahatına bak, 
İnönü, caddenin iki tarafına sı - sizin işinizi tetkik ettireceğim Si

ralanmış olan ve başlarına beyaz ze ya orman veya arazi verilecek-
kordelalar bağlanmış bulunan tir. 
muntazam kıyafetli mekteplı kız- Bu sözleri müteakıp buradaki 
!ara iltifat buyurmuşlar ve komu- konuşmalar son verilmış ve Çatal 
tanlık dairesinı teşrif etmişlerdir. calılarm coşkun tezahüratı ara -
Bu sırada Tümgeneral Zeki Ero • ısnda Silivriye hareket edilmiştir. 

Si livride heyecanlı hır 
karsı lama 

' 
Bütün Silivri t~lkı Milli Şefi 

görmek ve alkışlamak için yollara 
dökülmüştü. İnönünün otomobilı 

kay ile Tuğgeneral Vehpı Koca -
güney ve yüksek rütbeli zabitler 
Reisicümhura arzı tazimatta bı.ı -
lunmuşlardır. Biraz sonra da Kor
general Salih Omurtak Çorludan 
gelmiş ve Reisicümhura tazimle -
rini sunmuştur. 
İsmet İnönü Korgeneral Salihe görünür görünmez halk ve köy -

iltifat etmiş ve Çorludan kaç sa - lüler Milli Şefi candan alkışlama
atte geldiğini sormuştur. General: ' ğa başladılar. İnönü otomobilden 

- Bir saatte .. cevabını vermiş- inmiş ve yanında kaymakam Ferit 
tir. Vekas olduğu halde Sılivri ıçinde 

ve yaya olarak bir gezıntı yaptık
tan sonr& kaymakamlık binasına 

şeref vermişlerdir. Reısicümhur 

burada köylüleri dinlemek istedi -
ğini bildirmiş ve ilk olarak Siliv
rililer namına Hüseyini kabul bu· 
yurmuşlardır. 

Çatalca köylülerinin dertleri 

Reisicümhur ile Hüseyın ara · 
sındaki konuşma şöyle cereyan 
etmiştU:: 

Kredi istiyoruz 

receğim. 

Harman makinesi isteği 
umumidir 

Bundan sonra Küçük Kılıçlı 
köyünden Etem Kılıç içeriye gir _ 
di. 

İnönü - Ne istiyorsunuz? 
- Köyümüzün bir harman ma -

kinesi ile bir traktöre ihtiyacı 

vardır. Bu yüzden mahsulümüzü 

Reisicümbur, bu izahatı aldık • H amil addedilemezler. 
tan sonra hem arazisi olmıyan bir Geçenlerde bir makalemizde 
Silivriliniıı çağrılmasını emret • yazdığımız örnek ise, üç nevidir: 
tiler. Evde; ana baba, mektepte; mual-

Ali oğlu Mehmet adında bir lim, içtimai hayatta önderler! 
köylüyü çağırdılar. Ahlakı, karakteri yaratan, kuv· 
İnönü - Nasıl geçiniyorsun? vetlendiren bunlardır. 
- Efendim, geçen seneye ka - Nasıl? Hangi vasıt~ ile? 

dar Evkafa ait olan 400 dönümlük Müeyyide ile! 
yeri birkaç kişi ile kira ile tutup Müeyyidesiz ahlak olma:a, ah-
ekiyorduk. Fakat Evkaf geçen se- laksız karakter olmaz! 
ne bu toprakları peşin para ile sat Alınız bu sahada biriblrlne ta 
tı. Biz tabii alamadık. Toprakları mamen zıt ve yabancı muhiti: Bu 
esasen dörder beşer bin dönüm a- iki muhıtte, iyi ve kötü, hayır ve 
razisi olan eşraftan üç kişı aldı. şer, güzel ve çirkın Vl' ila!ıare kıy-

- Kim bu adamlar? met!Pri ayni olabilır! Fakat biri-
- Ahmet Kemal, Tevfik, Mus- sinde müeyyide olduğu için, ahlak 

ta!a Zeki.. kabiliyetini yaşatan Vl' yaralan bir 
- Sizin gibi arazisiz kaç kişi 

var? 
amildir, ötekindl' müeyyide olma
dığı için aynı a.hlik öldiırücü ve 

- 70 - 80 hanP var. yıkıcıdır. 

Koyunların tarlalara hUc MesPlii bir muhit tasavvur edi-u- niz kı orada hırsızlık, fena telakki 

mu meselesi hallolunacak edilmesin Ve bu fPnH ameli irtikap 
edenlere karşı diğerlerinde kendi 

- Başka hır derdiDiz var mı? kendme nefret, istikrah, busumet 
- Var paşam, pek az kalan tar ve adavet hisleri uyanıp harekete 

lalarımız da her sene koyuııloırın gelsin ve herkes mürtekibe arkası-
stilasıııa maruz bulunuyor. Ekin - nı çevirsin! Onunla görüşmekten, 
lerımizı mahvedıyorlar. iş görmekten çekinsin! Bediidlr ki 

Reisicümhur bu sırada bu mev- böy le bir muhitt.e. hırsızlar barın 
zu hakkında kaymakam Ferit Ve- mazlar VP o muhitte hırsız kal 
kastan izahat istecliler. maz! Fakat bir de bunun aksini 

Ferit Vekkas, bu işin vakı oldu - düşününüz: Muhitte hırsızlık, fe-
ğu ve hatta belecliyenm bu koyun nalık telakkı erlilıyor, fakat hırsız· 
sahiplerinden yüz lira ceza aldı- la doğru adam arasıııda fillen fark 
ğını arzettı Milli Şef bu sefer de koyulmıyor, arkadan hırsız deniU
valiye teveccüh ederek bu husus- yorsa da, yiize gelınre ona doğru 
~a~~~:::ted.i. Valı Kırdar şu ce- adamdan ziyade hürmet ediliyor! 

Tabiatı ile böyle bir muhitte ablak 
- Dahiliye Vekaleti esasen bu öldürücü vr yıkıcı bir amil oluyor! 

işi tahkik etmiş ve bunun için bir Şüphe etmemelidir ki ahlak de 
kanun layiha.'! hazırlamıştır. Hat- mek miJeyyıde demektir, bPvnı 
ta bizden de bu hususta malı'.ıınat kendı kendıne harekete gelen. a 

melıyat sahasına dökülen dıişünce
Bu mevzuda Dahiliye Vekili ler ve ihtisaslar drmektir! Bu hal 

Faik Öztırak ta şunları söyledi: ve vaziyet y•radılmadıkça, ahlak 

istetti. 

- Bence koyur sahiplerile tar • ve şuurlar makfıs neticeler vPrıri 
la sahiplerı arasınadik ihtilaf ça • ' 
yırların tarzı tevziinden ileri ge-

riyak3.rlık, gamma.., vesaıre gibi 
gayrııçtimai ve mPnfi sıfatlar do 

liyor. Emir buyurulursa bu mese- ğurur. 
leyi tetkik edelim. 

Savarona ile dönUş 
Kaymakamlık dairesınde köylü 

ile yaptıkları konuşmaları mütea
kıp Büyük Şef halkın coşkun te -
zahürau ve •yaşa, sağ ol• sesleri 
arasıııda Savarona yatına binmiş
ler ve iskeleden motöre binerler • 
ken, kaymakam Ferit Vekkasa: 

- Memnun oldum. 
Sözlerile tahassüslerinı beyan 

buyurmuşlardır. 

Milli şefin gazetecilere 
iltifatı 

Hiç şüphe etmıyoruz ki mııht" 
rem Reisimiz ahlii k ve karakter 
den bahsederken. bu müeyyideli 
ahlakı kasıt buyurmuşlardır Mü 
eyyideli ahlak ise, yukarıda kay 
dettiğimiz hem muhitin tabii reh 
beri olan evlerde baba anne, mck 
teplerde muallimler ve içtimol ha 
yatta da münevverler. muharrır 
ler vesair önderlerdir; bunl•rın 

fenalıklara karşı sert ve haşııı va 
ziyet almaları, yani fenalıkları iıt

leyenleri boykot etmeleri, müeyyt.. 
deli ahlakı tabiati ile doğurur ve 
karakterler yükselir! 

Muhterem İsmet İnönünün bu a 
Milli Şef kendisini bu seyahat- lana ait sözleri Türk miUetınııı is 

te takip etmiş olan gazetecilerin !ikbali için müjdeleyıci bir be

Savarona yatile avdetlerine mü - rattır. 
saade etmişlerdir. Gazeteciler ak· Ahmet 
şam yemeğim Savaronada yemiş • 
!erdir . 

Büyük Şef bir aralık gazeteci • 
lerı nbulunduğu salona geçerken 
seyahat intıbalarını gazetelerine 
yetiştirmek için hararetle yazı ya 
zan gazetecilere: 

- Yorulmadınız ya? .. 
Hitabile iltifatta bulunmuşlar -

dır. 

Savarona yatı saat 22 de Kaba -
taş önünde demirlemiştir. Büyük 
Şef motörle Dolmabahçe sarayına 
avdet buyurmuşlardır . 

... 
Biz gazeteciler için dünkü gün 

baltiki bir baz ve iftihar günü ol
muştur. Dünyanın en halkçı Re

isicümhurunun, dünyanın en sil 
ve heyecanlı gençliğine hitabını 

dipJedikten sonra, asfalt bir cad· 
de üzeri,.,;!e yüz kilometre sürat
le yapılmış olan zevkli bir otomo

bil seyahati .. bir köylü ile bir Rei
~icümhurun baba oğul gibi konuş
malarını seyretmek mazhlıriyeti.. 

Dünyanın en gzel yatında en kon
forlu kolfoklar zerinde se~ahat in

tibalarını yazmak bahtiyarlığı ve 
nihayet Byük Şefin iltifatına maz
har olmak saadeti... 

•Savarona yatı• 

ASLAN TUFAN 

Havuzlardan çıkarılan 
ameleye iş tultn~u 

lstinye havuzlarında amele faz • 
!alığı yüzünden işden çıkarılan 

yüzlerce amelenin şikayeti üzerine 
alakadarlar bu hususta bazı tedbir 
!er almak lüzumunu hissetmişler • 
dir. Hiç bir amelenin işsiz kalma _ 
ması için ameleler birer hafta nö
betle çalışacaklardır. Bir hafta ça· 
hşan diğer hafta istirahat edecek· 
tir. 
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MİLLİ .ŞEFİN 
(9Jrofliııs lJILl ı ıJu~uı hıg) \ karakterinin yil~lr. kıymetine,' 
Baştan başa vakur, yer yer he·ı her faktörden ziyado bağhdır. ·; 

yecanlı ve her noktasında nefsine Genç Öniversiteliler, 
~e milletine itimattan nişan verer. Meraliniz ve karakteriniz, _ bil • 
bu nutuk, güzide gençliğin coşkun yük Türk milletinin yüreğini ü • 
alkışlariyle k;arşılandı. Bilhassa mitlerle dolduncak güzel örnek
moralin ve karakterin lüzumun - !erle kendini göstermektedir. Tür 
dan bahseden fıkrasında ve Ata - k.iyenin istikbali üzerine teşhh 
türk'ün hatırasını tebcile davet e- koymak istiyen yapancılar, tahsil 
cilli. parçasında alkışlar ayyuka çağında bulunan gençlerimizin 
çıktL ahliık ve karakterindeki sağlanı • 
· r0!sicüınhur sıfatile söylemiş lıktan ders almalıdırlar. 

olduğu bu nutku müteakip alkış· Bu toplantıdan istifade ederek 
!arın arkası kesilmemekte olduğu· İstanbuldaki sayın vatandaşları -
nu gören Milli Şef, çok sevdiği ma da teşekkür etmek istiyorum. 
gençliğe ve yine samimi bir hita- Vatandaşlarım, üç dört gündür, 
bede bulundu ve ben size yine ge- muhabbetli muhitlerir.de beni 
lirun, siz davet etmeğe bakın, de- bahtiyar etmişlerdir. Bir bakışt~. 
di. sade görünen mevzulara temas 

Milli Şefin avdet!, çok coşkun ederken istifade edebilmemi te -
tezahürata vesile teşkil ettL Ken- min eçlecek ciddi bir dikkat ve sa
disine gönülden bağlı olan genç •. mimiyet göstermişlerdir. Halkı -_ 
lirin ihtiram kordonu, emniyetin._ mızın her tabakasile memleketin 

· en büyük Amili olduğundan polis her köşesinde doğrudan doğruya 

kordonu yoktu. Yalnız usulen bir aradığun bu temaslar, benim için 
mikdar polis memuru bulunuyor· çok istifadeli, halli çok zevkli bir 
du. Reisicümhurun otomobili ken-ı usuldür. 
disini kucaklamak ist!yen bu ih -1 Küçük bllyilk meselelerin be -
tiranı kordonunun arasından güç nim önilmde ortpya dökülme~in -

· hal ile ve yavaş yavaş ve yaşa, var de, ·Ve imkan derecesi üzerinde 
ol avazeleri içinde ilerleyerek Ü - hayalata kapılmaksızın, millet dert_ 
niversite kapısından çıkabildi ve !erinin açıkça mütalea edilmesin
büyük İnönü, vatan ger1çliğinin de, halk idaresinin J.üyük nimeli
bu candan tezahürlerinin kendisin- ni buh1Tum. Çok defa, konuşulan 
de tevlit etmiş olduğu hissiyat i - şeyler, zaten bilinen şeylerdir. 

çinde mes'ut ve müsterih olarak Bununla beraber, ayni şeyi muh
aile yuvasına döndü. telif muhitte muhtelif vatandaş . 

Milli Şef'in irat buyurmuş ol - lar tarafından söylenmesinde bile. 
duldan nutuk: bir istifade vardır. Sonra, hazan 

.is tan bul Üniversitesinin kıy· hiç umulmıyan köşelerde, in;an, 
metlı mensupları: yeni meselelerin vücudünden ha-
İstanbula gelişimde beni muhab berdar olur, inanılmıyacak kadar 

betle selamladınız. Bugün de Ü- ufak tedbirler, millet için büyük 
niversitenin, müesseselerinde ya-I faydalar temin edecek hizmetlere 
kından gördüğüm memleket ve fırsat verir. Bu uzunca esbabı mu
millet için ümitlerle dolu olan ça- cibe ile anlatmak istiyorum ki, va
lışmaları, bende iyi intibalar bı - tandaşlarımla yakından memleket 
raktı. Slze teşekkürlerimi ve tak- m " 1elerini görüşmek. benim için 
dirlerimi söylemek isterim. Bilir- şuurlu bir zevktir. 
ılniz ki Cümhuriyet, İstanıpı Ü - Sevgili vatandaşlarım, 
niversitesinin mükemmel olması - Şimdi, İstanbul Öniversltesin • 
nı, rejimın ilk gününden itibaren den bütün vatandaşlarıma hitap 
!!mel edindi. Muhtelif istikametler ediyorum. Memleketimizin, Büyük 
de samimi gayretlerden sonra Ü • Millet Meclisinin yeni seçim.inin 
tıiversitenin bugünkü şekli tees- başında haiz olduğu kıymet v~ kud 
süs etmiştir. İlim seviyesinde ve ret, göz kamaştır•cak bir vaziy.:t
t0'1 isat malzemesinde, İstanbul te bulunuyor. Türk milleti, her 
Üniversitemizin kiymetine umu - türlü nifak tesirlerinden uzak ve 
m '' rak güvenebiliriz . Cümhuri- salim bir birlik ve beraberlik ha
yet hükumeti, yeni Ankara Üni - vası içinde kendini göstermekte • 
versitesini tedricen meydana geti- dir. İnsaniyetin geçirdiği buhran 
rirken İstanbul Üniversitesinin içinde birçok milletler, ufuktaki 
eksikliklerini de durmadan tamam hadiselere, bilhassa kendi içlerin-
lamağa çalışacaktır. deki nifak ve ziıitan dolayı, ızlı • 

Karakter ve ahlak rapla bakıyorlar. Türk milleti, 
beynelmilel '.iiyasetin 3 }·rın için 

Fakat, asıl mühim olan nokta, beklenmedik hadiseler hazırlama
Oniversite mensubu talebemizin sı ihtimali karşısında, her türlü ni 

.istikbal için verdiği teminattır. faktan masun ve müteneffir Lir 
Kız ve erkek Üniversiteli arkadaş halde, kendine güvenir vaziyette -
la. ım.ız, çalışkanlıkta, idealde. ah· dir. Milletler için en bilyük kuv -
-ilk ve karakterde, Türkiyenin sağ vet, her silahtan keskin, her kud -
lam istikbaline en inandırıcı delil retten ilstün en büyük kuvvet, 
olmak mevkündedirler. Dik.kat e· kendi evlatları arasındaki birlik 

·diyor musunuz, talebemizin me - kuvvetidir. Bilhassa, nüfusları çok 
ziyetlerinden bahsederken zeka ve milletlerin henilz insaniyet ideali 
tstidatlarından, yani daha ziyade, için istikrar bulnıanuş hın siya -
fıtri olanlarından, bahsetrried.iriı . .setleri karşısınde, nüfusları dahil 
Çiinkü. bu meziyetlerin daima bol az milletlerin başlıca dayanacak -
pol talebemizde mevcut olduğu 1arı ~uvvet, kendi içlerindeki, 
malumdur.. Bugünkü medeniyet- kendi aralarındaki nifaksız bera -
te asıl lfızım olan ve bir iki asır • bertik kudretidir. Memleketiın.i • 
danberi bilhassa ihmal ettiğimiz zin hali, bu bakımdan çok kuvvet
l.emel ve hassa, muntazam, meto- li ve çok ümitlidir. Kırk elli sene
dik, yorulmak bilmeden çalışmak nin türlü nüaklarını, türlü tecriı -
kabili;·etidir. Onun için Oni.versi _ besizliklerini ve felaketlerini oku
telılerimizin çalışkanlığı, benim i- muş ve içinde yaşıyarak geçirmiş 
çin çok kıymetli bir hassadı ı;. Ho- olgun bir siyaset neslimiz var ki, 
calardan ve talebelerden bil.hassa yeni yetişen nesillerimizi, siyase -

tin zehirlerinden koruyarak, on -
!ara, Ttirkiyeye uygun olan en iyi 
siyasi muaşeretin hem örneğini 

hem terbiyesini vermek mevk.iin -
dedir. Gerek matbuatımızda ve 

rica ettiğim nokta da budur. 

,, 
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Milli Şef Çatalcada, halk araııında 

-;>; 

ISM !ET INONU Sillvri'de halk ile konuşuyor 

saha!rrında, :memlekete hizmet 
etmek için istidatlı vatandaşl•r • 
dan geniş mikyasta hizmet iJtiye-

naat gelmedikçe, halk 

idaresi vardır denilemez. 
ceğiz. Sonra, parti teşkilatında, Onun için, Büyük Millet Mec • 
memleketin siyasi terbiyesi ve !isinin vazife üa etmesi en ufak 
inkişafı için, vatandaşlarımız, ge- bir tereddüde n~lıal verıniyccek 

niş hizmet sahaları bulacaklardır. salabetle olacaktır. Biiyük Millet 
Diyebılirim ki, gelecek intihap • ı Meclisi, milletin dahili ve harici 
!ardaki mebus namzetleri, halk - bütün emniyetlerinin hakikaten 
evleririn ve partinin dört senelik kudretli ve uyanık teminatı ola • 
faaliyeti esnasında kendi kendile- caktır. Büyük Millet l\tcc!i;i, mil· 
rini kolaylıkla göstermiş olacak • !etin menfaat ve idealle-r:ni haki-

katen temsil eden bir millet hü · 
!ardır. Vatandaşlarım bilirler ki. 

bir siyasi partinin yüksek idaresi, 
tarafından, müntehiplere, namzet 

gösterilmesi tab:i bir şeydir. Bi -
zim an'anemiz de böyledir. Bu -

nunla bE'raber, namzetlerin halkla 
temasını daha ziyade arttıracağız 

.ve riyaset divanının takdiri ile 

parti teşkilatının takd:rini daha 

yakından birihirlle temasa geti -

recek usuller! şimdiden tecrübe 
_ve tek~mül ettire~eğiz. 

Aziz vatandaşlarım, 

Halkçı bir idarenin 
. bütün yüksek ve ile~i te
. kamülleri, siyasi haya
tımızda mütemadiyen ta-
hakkuk ettirilecektir. 
Milletin mürakabesi, 
idare üzerinde hakiki ve 

fili olmadıkça ve böyle 
olduğuna milletçe ka-

tasası vaziyet ve itibarında bulu-

nacaktır. Onun için, onun tcşek • 
külünde ve onun çalışmasında he
pimizin en temiz gayretlerimiz 
ve emellerimiz mündemiç bulu -

nacaktır. Geçmiş meclisler istik -
liıl zaferinin kazanılm•sında ve on 
beş senedir iftihar ettiğimiz bütün 
icraatta, başlıca mesned ve kud -
ret olmuşlardır. Geçmiş Büyük 

Millet Meclislerini, milletimiz ve 
tarihimiz hürmetle yadedecek -
lif. Bizim Büyük Millet Meclisi -
nin yeni intihabı vesilesile onun 

1 vPsıflarından ve vazifelerinden ye 

niden bahsetmemizin sebebi, ona 
millet hayatında yeni Lir teka 
mül tem.in ettirmek içindir . 

Şüphe yoktur ki, 
istikrar bul-bugün 

muş bir milli varlık
tan ve feyizli inkılab
larla teşekkül etmiş 
yeni cemiyetin emni
yet ve huzurundan 

bahsedebilmemiz, on 
beş senelik Atatürk 
idaresinin m Üs bet 
neticesi olarak mÜm· 
kün olmaktadır. Ata
türk'ün ebedi adını 

hep beraber yürekle
rimizden taşan sevgi 
ve tazim hislerile ya
dedelinı. Onun hatı
rasına karşı samimi
yet tez.::ı.hüratımızla 

yeryüzü göklere ka
dar bir daha çınlasın. 
Aziz vatand~larıın, 

Biz, halle idaresinin, milletim! , 
zin J.ünyesine ve arzusuna en uy· 
gun geldiği kanaatindeyiz. Halk 

idare1inin en nazik tarafı, bunun 
anarşiye ve zora meydan verme -

mesini tanzim edebilmektir. Çün
kü, gerek anarşi, gerek zor, halk 

idaresinin muhitinde külfetsizce 

dolaşabilen ve o idareyi kökümlen 

tahrip etmeğe istidatlı olan has -
(alıklardır. Bu hastalıklara karşı, 

yetişmiş vatan evlatlarının kafi 
derecede olgun ve güzel dil • 

şünür olmalarile mukavemet edi

lebilir. Büyük Millet Meclisinin 
bünyesinde ve şuurundaki tesa -

nüd ve vatanın yüksek emniyetiGene talebenin idealist olması, 
vatıının istikbali için büyük te • 
~eldir. Bizim ideallerimiz, vatan 
ve millet hizmetinde toplanır. Her 
meslekte yetişen Üniversiteli için, 

;:erek siyaset adamlarımızda gör- r 

ni muhafaza kaygusu1 teminatların 

en başı~da olanıdır. Görüyorsu -

nuz ki, halk idaresinin feyizli hiz. • 
düğüm hal ve mesleğin, istikbal ~ ~ 

Türk milletine ve Türk vatanına için çok ümit verici olduğunu va • 
hizmet edecek faydalı bir unsur 

tandaşlarımın önünde zikretmek, 
olmak i<leali, bütün çalışma baya- benim için hakiki bir zevk, saın.i
tına haklın olmak lazımdır. Cüm- mı bir sevinçtir. 

huriyet, Türk milletine, ınilli Aziz vatandaşlarım, 
devleti ve yeni cemiyeti temin et· Cünıhuriyet Halk Partisi, §im • 
ti. Bu iki esas ile Türk milleti, insa diden memleketin !.ütün menfaat
niyet ailesinde, kıymetli bir var- )erini ve bütün evlatlarını kucak
lık vaziyetini almıştır. Bu vazi • lıyan bir siyasi aile haline gelın.iş
yet, ancak, temiz idealle yetişen tir. 
genç nesillerin karakter kuvvet • Vatandaşlar, ibüyük, partinin 
!erile muhafaza olunur, yük>cle . teşkilatı içinde, her türlU hizmet 
bilir. Bilmenizi isterim ki, ahlak ve inkişaf imkanını bulmaktadır
ve karakter sağlam olmadıkça, ce- !ar. Partinin bu mahiyeti, istik -
miyette, esaslı Lir hizmet görmeğc balde daha ziyade kendini göste -
imkin yoktur. Cemiyetin ıkudrct l recektir. Evvela, halkevlerinde, 
\'8 ehemmiyeti, vasati ahliık ve memleketin içtima.i ve kültürel 

1 
Silivride Kaymakamlık dairesinden çıkarlarken .• 

metlerini tahakkuk ve tekamül et

tirebilmek için de kıymetli şart -
tar vardır. 

Sevgili vatandaşlırrım, 

Yeni seçim başında, hiikllmet 
programın1n ve icraatının çcrçe .. 

, vesi haricinde olan bir iki nokta • 

J dan aziz memlekete hilap etmek 
istedim. Bütün dünyanın dikkatli 

1 
gözleri önünde, birlik ve beraber • 

lik kütlesi gö ıtcren kudretli Türk 
• 
milleti, kendine ve idaresine iti • 
madını göstermek için yeni bir 

fırsat bulacaktır. Herı heraber hu 
... ..... ,imtihandan şerefle ve muvaffaki

ı yetle çıkacağımıza eminim. 

1- Mut -~ .. 

HİTABESİ 

İSMET İNÖNÜ ve muhterem re!akaları hllkümet lı.onatınds 

Milli Şefin Çatalca • Silivri ziy atetlerinden diğer bir ıı:öriiııUt 

Milli Se(in dlinkil Catıılu aivaretl~indca. 

İNÖNÜ'nün dünkil zlyar etlerinden diğer bir intıba 

İSMET IN9~0'nila. Çatalca - S,ilivri dyaretleriıulea. bir ıııtıll' 



Milli Şef, dün, gençliğin 

htDAM .uua. • 

coşkun tezahüratı arasında Üniversiteyi ziyaret ettiler 

- - . .., 
,,. ... 

~ -- • --

• 
11 

4 .... • 

RADYO 
. • 

Dalga Uzunlutu 
1939 m. 183 Kes. 120 ıı:w. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw, 
T. A. P. 31,70 m. 9458 Kes. 20 Kw. 
Türk.iy~ Radyodifüzyon Postaları 

Türk.iye Radyosu Ankara Rad,)'0&8 

Salı 
Saat 12.35 TYürk müziği Pt 
Saat 12.30 Program. 
Saat 13 Memleket saat ayı.t ı a· 

jans, meteoroloji haberlerL 
Saat 13.15 Konuşma (Kadın sa• 

ati • Pi.). 
Saat 13.30 • 14: Müzik (Karlfık 

program Pi.). 
Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik - Pt (Melodi• 

ler, Halkevinden naklen). 
S1at 18.45 Müzik (Flüt solo • 

Ahmet Andicen). RiyaseticilınhlU' 

Bandosundan. 1 - Michel Blavet. 
3onata No. 2. Allemande (Alleg • 
:o), Gavotte (Les Caquets). Sara• 
>ande (Largo). Finale (Allegro), 
~ - Cesar Ciardi - Karnaval (Vr.r
ıasyonlar). 

f Saat 19 Konuşma (Türkiye pos
tası). 

Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). Tahsin Karakuş ve Safiye 
Tokayın i§tirakile. 

Saat 20 Ajans, meteoroloji ha • 
berleri, ziraat borsası (fiat). 

Saat 20.15 Türk müziği. Çalan. 
lar: Vecihe, Ruşen Ferit Kam, 
Cevdet Kozan, Okuyanlar: Musta
fa Çağlar, Rli\'fe Neydik. 1 - Os 
man Beyin - Nihavent peşrevi. 

2 - Faik Bey • Nihavent beste: 
Visali yare. 3 - Rakımın • Niha
vent şarkısı: Ne yanan kalbime. 
4 - ArifBeyin • Nihavent şarkı: 

Söyle nedir baisi ahın. 6 - Rahmi 
Beyin • Nihavent şarkısı: Saçla 
rına bağlanalı eyperi. 7 - İsmaU 
Hakkı Bey - Nihavent ağır semai. 
Seni hükmü ezel. 8 - Salahaddiıı 

:Pınar - KürdilihicazkAr şarkı: Aş. 
Kınla yanan kalbime. 9 - Sala • 
hattin Pınar • Kürdilihicazkar 
şarkı • Ne gelen var ne haber. 
10 - Salıihattin Pınar • Kürdili • 
hicazkar şarkı: Akşam gene ak • 
şım. 11 - Senop • Kilrdilihicaz • 
kar: Oyun havası. 

Saat 21 Memleket saat Aayan. 
Saat 21 Konuşma (Hukuk ilıni· 

ni yayma kurumu). 
Saat 21.30 Müzik (Radyo orkes• 

trası • Şef: Hasan Ferit Alnar). 
1 - G. Fr. Hende!: Concerto Gros 
sa, op. 6. Nr. 2. fa majör Andante 
Larghetto. Allegro Largo, Allegro 
ma non troopo, 2 - R. S. Humann 
l inci senfoni, si bemol majör. An· 
dante un poco meastoso Allegro, 
moto Viyace. Larghetto. Schen:o, 
Trio 1 ve 2. Allegro animato e 
Grazioso. 3 - tto Nicolai: • Vind -
sorun şen kadınları. operasından 

uvertür. 

Bu resimlerde sıra ile Reisicümhurun otomobillerile Üniversiteye 

gelişlerini, Üniversite kanı tarafından istikballerini, Rektörün 
odasını ziyaretlerini, sınıtlarda takrir edilen d~rsleri dinleyişlerini 

ve nihayet Üniversiteden otomobillerini saran gençlerin alkışlan 
vasıncla müf araketlerini safha safha takip edebilirsiniz. 
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Bir vicdan meselesi 
Yazan: Andre Maurois Çeviren : lbrahim Hoyi 
Büromdan içeriye girdiğini gör-1 bir insandı. Çocuklar büyüyünce 

düğüm kadının, büyüleyici bir J (biri kız, bir oğlan, iki çocuğu -
yüzü, tallı ve vakarlı bir güzelli- muz vardı) babaları onlarla arka
ği vardı. Sihir, cazibesi, daha hala daşlık etti. Oyunlarına kıatıldı. 

yaz renklerini muhafaza eden, fa- Tavrı hareketiyle, onlara uyula
kat parlaklığına, arılaşılmıyan cak bir nümune gibi gösterdi ken
kederli bir hoşluk, incelik katan disini ... Harp esnasında, gece gün
henüz sararmaya yüz tutmuş yap- düz çalıştığı, bazı kereler 24 saat
rakların şurada l.urada görüldü - uyumadığı zamanlarda bile itida
ğü sonbahardan evvelki günlerin !ini ve uysallığını kay~tmedi. 

bahçe ve ormanlarındaki şirinliği Tabiati değişmedi. Fakat ne ya -
hatırlatıyordu. zık ki haftadan haftaya zavallının 

iKDAM ,,~:ııc.ı; 

Tefrika Numara111. 6 Ali Naci KARACAN 

PLAZA OTELİNİN TARACASINDA ... 
Eski bir şehir yıkılarak nasıl 
yeni bir şehir haline getirilir ? 

7 ...!. Mart 193' 

Sultan Hamit Devri Baş Pehlivanları 

Yazan: M. Sami Karayel No. 6 

TEKIRDAGLI SARI HAFIZ 
Hafız cübbenin altında birşeY 

göst~rmiyordu. Soyununca vücu
dü bir kaya gibi meydana çıktı 
- Şu softayı soyup, Haddaneli 1 dana toplanmışlardı. 

İrfanla tutuştursak... Bakalım ne Hava çok güzeldi. Tanı göre! 
derece güreşiyor ve eli ne kadar yapılacak bir mevsimdi. Jlı· 
yalıyor bu işe görsek... İki hasım meydana çıktılat. 

01
• 

Arkadaşları da uykudan kalk - fız, kısa ve kesik peşrev yapıY 
mıştı. Günler uzun olduğu için du. Ji. 
akşama daha çok zaman vardı. İrfan, tam başpehlivanlara dıJ. 

Deli Murat, uykudan kalkan yik bir surette peşrev yapıyor . 
Mavnacıya: Nihayet; iki pehlivan beJaJ!3ı 

- Kusura bakmayınız, diye sö- sarardığını solduğunu görüyor, 
ze başladı kadın, size gelip de böy anlıyordum. Uzun bir dinlenme 
le derdin1i döktüğüm, için1i açtı- onu karartabilirdi, belki fakat ak 
ğım için darılmayınız. Dul kaldı- sine, harpten sonraki yıllarda, Al
ğımızdanberi, istediğim gibi, key- zasın yeniden teşkilatlanmasında 

fime buyruk yaşıyor, ve vazife - çok faali bir rol olmak isledi. Ve 
min nerede başlayıp, nerede bitti- 1927 sonlarında artık bitik bir ha
ğini kolaylıkla seçiyordum. le geldiğine inanmamak boş bir 

- Pehlivan be .. Şu softaY1 İr - tılar .. ve tutuştular. 
8
• 

fanla tutuştu.ralım bakalım ne ya- Hafız, hasmına karşı kortJllJll . 
pacak? dan, büzülmeden dimdik güreŞl Fakat şin1di artık bir çıkmaza kuruntu oldu. 

saplanmış bulunuyorum. Ve bu - Öleceğini biliyordunuz de -
şaşkınlık içinde düşündüm ki, va- mek? .. 
kayı bitaraf bir insana anlatacak - Belki ben değil, bizzat ken -
olursam, her halde daha hayırlı disi de ümitsiz olduğunu biliyor
olur. Zira o insan benden daha iyi du. Ve günün birinde bu enerjik 
düşünür, muhakeme eder .. dedin1. adamda gördüğüm biricik ili 
Sizin beni dinliyeceğinizi söyledi- patlak verdi. Oliver'in ölümden 
ler .. Onun için de sizi ziyaretimle korkusu yoktu. Fakat kocam beni 
rahatsız etmiş oluyorum. (Bunu bu kadar yıl sonra da yi-

Cevap verdim: ne öğünmeden söyliyebilirin1) şıd 

- Bana sorduğunuz hiç de ko - detle, engin bir huzursuzlukla. 
!ay bir şey değil lfrr hissi durum; kıskançlık ile ve vahşice seviyor -
gölge, müphemiyetler ve tefer - du. Benden uzaklaşmak, ~ni bı- Bugün bahçeler arasında ve yepyeni bir şekı1de inşa edilen Buenos 
rüatlar meselesidir. Gayet kısa rakmak fikrine tahammül edemi - hale geldiğini gösterir bir manzara 
sürecek bir konuşma esnasında yordu. 1928, 1929 kışında .onu Mi-

- Aires'in liman tarahnm ne 

dı·ye go··tu"'rmu··şıu··m. Bır· ··n '.' _ ~jantinin merkezi, tabiat eksik-liçin mükemmelen bir istifade kay-Jve bu yapılar ve boyuna haPiçten 
kafi derecede vaziyeti anlatabilir gu "' o 
ntisiniz?... Bu daha ziyade size noko ile Vilfrans arasındaki bir li~ini.~ insanda uyandırdığı derin nağı olabilir .. v~. bin güzellik vücude nüfus!: dolan topraklar üzerinde 

kayalığa oturmu dal alar b kı- huznu gıdermek !çın olacak ki, getırırdı. Buyuk caddeler bu ne- spekülasyonda bulunmak hırsını 
bağlı bir şey Madam .. Huzursuz - ş, d" g.. .. a : k aklın bulabileceği her nevi oyala- birde gelip bitmeliydi. Kıyılarını vermiş ve Buenos - Aires bu yüz-
ıuk !'çın' den ç ka amazlık · ı' yor, ve sessizce uşunuyor ... ıı -

' 
1 m pıyes - · yıcı ve rahat ettirici in1kii.n ve va- cepeçevre gezinti caddeleri dolaş - den önüne gelenin nizamsız bir "e 

nizin kahramanlar1nı bana tanıt- Birden kocam: , 
maya çalışınız. Kendi payıma on- _ Seni çocuklarla birlıkte yal- sttalarla techiz edile edile, konfor, malıydı. Her tarafında serinlene _ kilde istediğini yaptığı bir hale 

1 
anla t nız bırakırsam, onlara bir ü•ıev eğlence, bilhassa hayatın rahat a· ~ek birçok melceler vücude geti • gelmişti. Nasıl ki önüne gelen neh 

arı mıya, anımaya savaşa - b b J kışı itibarile ideal bir şehir hali- rilebilirdl. rin kenarlarını istediği binalarla 
cağım. a a göstermyieceğine yemin et, 

yemin et... dedi. n.~ getiri:ın~_k iste~ilmektedir. Gö- Manzara seven rf a ımın gözle- doldurarak bu bir deniz kolu ka-
Kadın, elimden geleni esirge -

miyeceğim, dedi ve devam etti. 
- Ne saçma söz bu .. Neler ku _ zun alabıldıgıne dort taraf~ u:'ayıp ri bu nehirde bir çok okşaY'cı dar geniş, kırk beş kilometre ar

ruyorsun: Hem sen iyileşeceksin gıden taşın sert ve haşın ıntıbaını renkler bulabilirdi. Fakat Buenos- zındaki suyu her tarafından tıkan-
dedim. yumuşatmak için yeşillik, musiki, Aires'in az zamanda inanılmaz de- mış hale ketirmişlerdi. 

B lki F k t ı E güzellik ve hariçten getirtilebile b"' ·· · hr 1 ı · t t ı d b"" ·· b k" - e . . . a a o ur a. . ·1 • rece uyumesı, şe e yer eşen erın ş e o uz sene e u tun u es ı 

lenmiyeceğine yemin eder misin?. cek h~r çeşit yenilik .bu şehirde kendilerile uğraşmak derdinden şehirdir ki yıkıldı, ve yerine, yeni, 
O zaman daha rahat eaeceg'>m.. hususı bır revaç gormektedir. şehir diye bi rşey-1düşünememe - modern Buenos - Aires inşa edil-
diye konuştu kocam. Dünyanın en büyük iktısadi ]j. leri, herkese yalnız yapı yapmak di. [Arkası var] 

manlarından, altın kaynaklarından 
Ve ben onun istediği yemim el· 

tim. Bu yeminde samimi idi. Onun 
biri olan Buenos - Aires'i terkede· =========================== 
miyen Arjantinli, kendisini rahat-

insanların en kıymetlisi, yeri dol- . . . . .• 
dura k k d k tlis l 

sız eden tabıatsızlığın ııacını, tıp 
mıyaca a ar ıyme i o -

d - kı zorla "ıalketmek ve bu şehri 
ugunu biliyor. Başka birisine 

kocam demeyi aklım almıyordu. dünyanın en güzel ve modern şeh 
ri haline getirmekte arıyor ve bu-

Ve birkaç ay sonra da kocam luyor. 
öldü . Fakat bir şehri dünyanın en gü- .. . .. .. .. .. 

- Çocuklarınız, o vakitler?.. 1 h . h 1. t• k . t k Bu sutun, İkdam okuyucuları- ı Trakyanın dığer kuçuk buyuk şe-ze şe n a ıne ge ırme ıs eme . . . ... . 
- Oğlum on ikisinde, kızım da k 1 tahakkuk tt' il' b. 'ddi nın llize soracakları suallere ve hırlerıne oldugu gıbi Kırklareline 

b
. o ay e ır ır ır ı a b" . • . • 1 .. 

on ırini sürüyordu. değildir. Servet gerekir, ihlisa9 ızım verecegımız cevap ara, gun- de muntazam otobüs servisleri 

- Çocukular babalarını sizin gerekir. Servet Arjantinde mevcut delik hadiseler arasında okuyucu. vardır. Bunların her saatte bir 

kadar sever, ona düşkün müydü- olduğuna göre olmıyan şeyi, yani larımızın merak etmeleri muhte- hareket etmesi bile kararlaşmış
l~r? .. Yokluğunu ta içten, derin- büyük şehirler kurup yapmağı bi- mel olanların izahına hasredilmiş. tır. 
d~n duydular mı? ... _Yoksa bu gi- leni hariçten getirmekte Arjantin- tir. Halledemediğiniz her müşkü- • •• bı çocuklar da oldugu gıbı çarça- li hiç tereddüt etmemiştir. Son <r 1.. (İkd 11 ı 
b k t 1 ? u am, sua er ve cevap ar S 1 u unut u ar mı... tuz senede bu büyük cenup şeb· · ua - Tramvay ve iline! de 

- Hayır unutmadılar. Çocuk _ . . k k . . in f dil muharririne) adresile bizden so - 1 rını urma ıçın ya ız sar e en satın a mdı. Bunlar ayrı birer ida-
1 uklarındanberi onları, 0 yetiş _ para ile değil, fakat kullanılan ih- rabilirsiniz. Ayrıca biz de günlük reye mi tabidir? 
tirdiği için, babalarının vakarını, tisas da, kemmiyet ve keyfiyet hadiseleri takip ederek okuyucu
ve manevi intransigeanceını al - bakımlarından, inanılmıyacak nis !arımızı aydınlatmaya çalışacağız. 
mışlardı. Sonra, sırf onun hatıra - betler gösterir. Bugünkü Buenos -
!arını, yaşatmak, saklamak için Aires ancak böyle devamlı, müs
yaşıyan benim yanımda nasıl u - rifhane, zevkli bir çalışma ile vü
nutabilirlerdi babalarını?.. Olive- cude getirilmiştir. 
rin benden istediği şeyleri düşü- Şehir, şehrin henüz zevki teşek
nerek, çocuklarıma, harikuliıde eş kül etmediği bir devirde, gelişi 
siz saadetimizden o kadar çok güzel inşaat ile öyle berbat bir ha

• •• 

Cevap - Nafıa Vekaleti bunla-

rı muvakkat bir idareye tabi tutu

yor. BilaJ;ıare anlaşılan Elektrik 

Sual - Hıristiyanlar ıçın de o- idaresi ile birleşecektir. 

ruç var mıdır? Nekadar sürer? Sual - Tilrkiyenin mühim ser-

Cevap - Hıristiyanlar bu mev- vetlerinden biri olan pamuk mah

simde ve kırk altı gün sürmek ü- sulü ne haldedir? 

- Ne yapar be? ... İrfan onu bir yordu. 8 
elde yener. 1 Deli Murat, Hafızın Jı;aıŞlsıJl. 

- Zannetmem ... Softa da aya- geçmiş başile işaret vererek k~ 
ğına kısbet giyip güreşmişe ben - runmasını, paçalarını kollııJllas 
ziyor. söylüyordu. trfaJl 

- Ne olursa olsun ... İrfan çok Hafız; oralarda değildi. sıı· 
ustadır be!... pehlivan Hafıza daldı. İki paÇ 1• 

- İyi ya ... Tutuşturalım göre- rını eline geçirdi. Fakat, softa 
8ğıl 

lin1... Eğer softada ekmek val'Sa dınş etmedi. Derhal boyuııduru 
bırakın olsun pehlivan be!... taktL Silkip paçalarını ]cuJ'la10';8: 

- Peki, söyle İrfana yapsınlar.. Mavnacı, Eyüp ve Deli #U 
1 

• 

Hem de burada bulunan ahaliden Hafızın bu hareketine hayret ;a~ 
beş on para da parsa toplarlar... mişti. Demek bu softanın ~altı 
Softa da beş on para alır... çok kavi idi. pı• 

Deli Murat, İrfanı çağırdı. Ve: Deli Murat; pehlivanlarlll ys 
- Pehlivan, biraz sonra, soyun na soJsu]arak: . ·i! 

da şu softa ile tutuş ... Bakalım ne - Gördünüz mü Hafız efe~:~ıı 
yapacak bu kızan?. İrfanın elinden nasıl kola)' 

- Peki usta, soyunalım.. paçalarını aldı. .. 
Deli Murat, Hafızı çağırdı. Şun- Nakkaşlı Eyüp mukabele e;ıı 

!arı söyledi: , - Usta; işin yok mu? BaŞ '·" 
- Oğlum, biraz sonra soyun!. .. püsküllü bela mı çıkarıyorsun; . 

İrfan pehlivanla tutuşun?... Beş Nereden buldun bu softayı ııerl;r 
on para da parsa toplarsın?., Bir iki sene sonra bu meydaJJ' 

- Başüstüne usta. Teşekkür e- getirir bize be!.. 
derim. Mavnacı da söze karışarak: ıJI 

İrfan pehlivan; Hafıza aldırmı- - Ulan ihtiyar, bir de yob
3 

yordu bile ... Çünkü ne de olsa a- mı uğraştıracaksın bizi be!. 
centi bir pehlivandı, her ne kadar Deli Murat gülerek: • . dt 
ikisi de ayni okkada bulunuyorlar - Bu softaya Allah verdı .. 

eli'k~ dıysa da ustalık, İrfanda idi. rim ... Pehlivan olacak bu d ı;· 
Hafız; ne olursa olsun karşısı - lı ... Görüyor musunuz ne güzel ur· 

na çıkacak olan İrfanı yenmek Is- tuşları var ... Hem de çok ce~,-e· 
tiyordu .Bu suretle Deli Muradın Dik güreşiyor .. Aşağılarına ~s(' 
ve diğer pehlivanların gözüne gi- niyor. Zannederim; İrfan, sol 
rerek ilerde onlardan bir mua - meydandan çıkaramıyacak .. · ı!· 
vene! görmek arzusunda idi. - Öyle görünüyor ... BakS8P10ı 

Aradan bir saat kadar daha geç İrfan iyi bir dalıcı olduğu b
9 

ti. Deli Murat İrfana sesleniverdi: softaya bir şey yapamadı. 8~ 
- İrfan pehlivan haydi artık - Ayakta bir şey yapaırııY9~ri' 

soyunun... anlaşılıyor. Belki; altına 8 ,ı· 
Hafıza da seslendi: sarma ve künde ile bir şeyıer • 
- Oğlum haydi sen de soyun!.. pabilir... uf 
Hafız cevap verdi: Güreş başlıyalı bir saat ~ 0;· 

tu. Daha iki pehlivandan tıif' 
- Ustam, benim kısbetim yok 

İr ğerini bastıramamıştı. ,0ı. 
- Ha; sen fanın kısbetini giy. İrfan, Hafıza tek paça dg)ıı b:r 

O da Eyüp pehlivanın kısbetini çapraz alıyor, yan baş 8ııy01' pi 

giysin!.. türlü hasmını ne yenebiliyor ve 
İki pehlivan soyunmağa başladı. de altına alabiliyordu. pıfl 

Hafız cübbenin altında bir şey Hafız da; karşısında ııuN bif 
göstermiyordu. Halbukjı: Vücudü, hasmının çok usta ve oynal< .. 1J~ 
k ·b· ·d· 1 b't ıu aya gı ı ı ı. pehlivan oluşundan naşi ı 

Cübbeyi attı, gömleğini çıkardı. bir şey ,yapamıyordu. ı ;ı• 
Kısbetini ayağına oturttu. Fakat; bir aralık Hafızın C~1,ıı 

Deli Murat, Hafıza bakıyordu. kıldığı görüldü. Hasmının ~eııl' 
Şaka değil, pehlivan yapılı, zor _ yatmak onu bir de alttan 
balı bir vücudü vardı. Hele kalça- mek istedi. gJll 
!arı, oylukları, baldırları çok mü- Nitekim; kendi kendine b• 

Her şeyden evvel haber vere -
yin1 ki, hikayemin kahramanla -
nndan birini tanırsınız ... Veyahut 
da hiç olmazsa ismini işitmişsiniz
dir. Kocamdan bahsetmek istiyo
rum. Birçok Fransızlar onu tak -
dire hürmete değer bir insan di

ye sayar !ardı .. Herkesin qildiğin -
den daha üstün ,daha muhterem, 
takdire şayan bir varlıktı o.. Onu 
öz yuvamda tanımıştım. Babamın 
çok büyük bir dostu idi. Onun 
kadar da yaş!ı! .. Çocukluğumdan
beri onun methisenasını duymuş, 
hayatını, maceralarını dinlemiş -
tim. Gayet fakir bir aileden yetiş
miş, müstemlekelerde meslekini 
seçmiş olduğu Afrikada gayet be
reketli neticeler, muvaffakiyetler 

kazandığını, ahlakının güzelliği 

ile herkesin itimat ve hürmetini 
kazandığını, Nezarette müdürlü -
ğe, sonra da sefirlige seçildiğini 

biliyorsunuz değil mi? .. Babam 
ondan takdir ve heyecanla bahse
derdi. 18 yaşlarında bulunan bir
çok genç kızlar gibi, sinirlendiğim, 
asileştiğim, dik başılılık ettiğim 

zamanlar, anam babamın beni ya
tıştırmak için çağırdıkları en ya
kın dostları (o) olurdu. Bu konuş
malardan karşılıklı ve kaçılması 
imkansız bir aşk doğunca anam 

babam şaşırdılar. Babam, fakat 
bu imkansız kızım, Oliver nere -
deyse ellisine basacak. On on iki 
sene sonra tirid, ihtiyar bir adam 
haline gelecek birisiyle evlenmez
sin .. dedi. Tabiatiyle bütün b•.• 
sözler, benin1 ısrarım karşısında 

sivrisinek vlZlltısı gibi kaldı. Sa -
bun köpüğü gibi eridi. Ve düğü -
nümüzü kutluladık. 

bahsettim ki, izdivaç mefhumu, le getirilmiş ki. otuz senedenberi zere oruç tutarlar. Fakat bu oruç 
saf muhayyilelerinde beşeri ol - zevksizlikleri, 1 'sbetsizlikleri ve bizimki gibi hiçbir şey yememek
maktan daha üstün bir surette şe- çirkinlikleri izaıe için 5.deta bütün le değil, bazı yemeklere perhiz 

şekkel idi. yattL İrfan pehlivan hasrnııı~ o • 
Cevap - Beklendiği kadar, da- hareketine bir şey söylerned''.şti· 

ha doğrusu bu memleketin yetiş - Mur~t,. day.anaıı:ıa~ı. Hafızın ya- labilirdi. Belki, hasmı kesjJJtl1"
1

' 

- Mesut bir birleşme aldu mu 
bu? .. 

- Nasıl anlatayım? .. Hari!mla
de ... Harikuliıde. Bunu resın,liy~ 
bilmek, yazabilmek için bir roman 
cı kabiliyeti olmalıydı bende ... 
Kocamı yalnız sevmekle kalmıyor, 
onu mukaddes bir varlık gibi sa -
yıyordum. On beş yıl süren evli -
lik hayatımızda onun uygunsuz, 
yakışık almıyan, utandırıcı bir 
harekette bulunduğunu görme -
dim. Her jesti asildi. Kibardı. O -
nun katibi olmuştum. İçerideki 

hayatı kadar hariçteki muamele -
sini de yak,ndan görmüş, takip et
miştim. Haya tının her iki cephe
si de hürmet ve şefkat hırsile ha
Jelenmişti. Gösterişi sevmezdi. Ha 
şin, cakacı bir insan değildi. Yük
sek ruhlu, fakat o nisbette nazik 

kıllendı. Ve bu da beni adeta ür - şehir temelinden yıkılarak yeni - t ki 
k .. ır· I e me e geçer. 

u u: den yapılmağa başla!'lm1ştır. Bir • 
- Hayatta, nail olduğunuz saa- çok planlar ve projeler tetkik e - •• 

dete onların erişemiyeceğinden dÜdikten sonra bu şehn bir husu- Sual - İspanyanın bir Cüm -
korkuyordunuz da ondan, değil siyet vermek için takip edilen ana 

'? 
mı.··· hatlar şunlar olmuştur: 

hurreisi var ki, elyevm F'ransada

dır. Bu zat intihapla gelmemiş 

- Evet. Başka bir sebep daha ı - Mevcut kiliselerin, garların, midir? Franko tamanıile kazanın
vardı. Bunu da anlatmalıyım si- pazarların, müzelerin etrafını aç - ca ne olacak? 
ze... mak. 

B . k d ğ k'· ··k Cümhurreisi Azana tabii inti -ır aç sene, yaz ı ı en uçu 2 - Antrepoları, hastaneleri tec-
kağıt parçalarını tekrar tekrar o- rit etmek, hapla b.u mevkie geldi. Fakat ge-

. . • . , nına gıttı. Kısbetının paçalarını P 

tırebılecegı kadar pamuk yetiş - · k 1 . . k di 1.1 •t· lı b' İrfan, altına yatan Hafızı .r • eç erını en e ı e ı ına ır su- 6iY 
miyar. Bundan dolayı Milli Şef rette bağladı. Ve usuletle de şu maneye aldı. Biraz sonra da 
•pamuk mahsulünü 500 bin bal - nasihatı etti: maY1 taktı. 9ı' 
yeye çıkarınızı. diye emretmiş _ - Oğlum, korkma sıkı tut, has- Maksadı softaya bir küııd88vı' 
!erdi. Eğer hakikaten 500 bin bal- mına aman verme ... O, ne kadar mak veyahut paçakasnakla ~ 
ye pamuk çıkarabilirsek çiftçi faz

lasından senede 6.5 milyon lira 

alacaktır. Bugün pamuk ekilen 

yerler 276.000 hektardır. 500 bin 

balye için bir o kadar daha yere 

usta olursa olsun... Sen uluorta landırdıktan sonra yeıııneJc ~ sd' 
tut ve gözünü aç... Hafız, sesiz sadasız ~ 

Hafız cevap verdi: bekliyordu. 1s'~~ 
- Ben, korkmam usta. Evvel İrfan; kündeye el attL JıVJll" 

kuyarak, kocamın her yere asmış 3 - Parkların sayısını çoğalt - rek onu, gerek onun rejimini ta- ve zer'iyata ihtiyaç vardır. 

Allah sıkı tutacağım... Allah bü- yavaş sarmayı boşaltarak 
yüktür. İnşallah utandırmaz bizi.. nı havalandırmak istedi· .. ıııılçıı' 

Deli !Murat, Hafızı kendi eli!e Lakin; Hafızın kaya gı~,,ıeoJ1lij 
olduğum resimleriyle çevrili ol - mak, nımadığı içindir ki, Franko isyan 
duğum halde yaşadım. Maksadım 4 Me d ı k - Y an ar açma , çıkardı. Azana bunda.n dolaY'dır 
isminin yaptığı işlerin unutulma- 5 - Meydanlara, mühim abide - . . . '--·-· . 
mas.ı idi. Çocuklarımda gı'tgı·de, 1 ık d' 1 dd 1 ki, ıstıfa etmek mecı>u.rıyetınde ere ç an ıyagona ca e er yap-
belıren, billı'.ırlanan izler, kocam- mak ve bu suretle perspektifler kalacak. Ancak henüz bu niyette 
dan nişaneler görmek, bulmakla yaratmak, olmasa gerek. Fransa, Frankoyµ 
da seviniyordum. Ve paranın düş- 6 - Sokaklardan ellisini geniş - tanımaya karar vermek üzere iken 
mesi, hayat pahalılığı ve darlık ol- !etmek, o da Fransayı terketti. Frankonun 
masaydı, ihtiyarlığın eşiğine üzün- 7 ş h · d'kk t ·· -
tüsüz kayıp gidecektim. Çocukları - e rın ı a e ve gormege krallığı iade edeceği anlaşılıyor. 

değer manzaralarını tebarüz ettir -
kocamdan bağlanan tekaüdiye ve mek için bazı topraklarda küçük 
kendi küçük iradımla besliyecek hareketler yapmak. 

• •• 
Sual - Kırklareli ile İstanbul 

y•etiştirecek durumda bulunmu Buenos - Aires gibi bir tabiat 
yordum artık. Onun için iş ara _ güzelliği yaratmak müşkül olan arasında otobüs işliyor mu? Her 

• •• 
Sual - Çiçek aşısı her mevsim-

de ve her çocuğa yapılabilir mi 
ve mutlaka tut&T mı? 

Cevap - Çiçek aşısı her mev • 
sin1de ve her çocuğa yapılabilir, 

yapılmalıdır da. Hatta tutuncaya 

kadar yapılmalıdır. Bazı yeni do
ğan çocuklarda aşı tutar. Bunun 

sebebi anasından muafiyet te -

varüs etmiş olmasıdır. Fakat bu 

muafiyet pek az devam eder. Beş 
dım. bir memlekette, Rio de Laplata gün servisleri V&T mı? 

altı ay sonra aşıyı tekrar etmek, 
Cevap - Edirneye, Çorluya ve tutuncıya kadar yapmak lazımdır. [Sonu yarın] gibi bir nehir bu eksikliği telafi 

yağlamağa başladı. İrfan da yağ- !arı ve oyukları yere perçı 
lanıyordu. fakat, yan gözle Hafı-, ika.kılmış kalmıştı.. . ve J1lı· 
-l bakıyordu. İş fen aidi. Softanın Öyle künde ile kalkacalt. 
vücudü cübbenin altında gözük - nevraya gelecek şey değild> 5psgı 
tüğü gibi değildi. Yoksa, durup Kündeyi boşalttı. paça Jc~ bu' 
dururken başına bela mı gelmişti? sarıldı. Hafız, bir koltuk ııluııu b'1 

Mavnacı da yanında bulunan :iamasile hasmının oytı1' 
N akkaşlı Eyüp pehlivana döne - çırpıda bozuverdi. ~~dşf 
rek: İrfan pehlivan· altt• 

11
.: el1' 

E ' tattı •i' 
- yüp; Hafızın vücudünü gö - oyun varsa hasmına ettt • 

rüyor musun? Hele, aşağılarına Ve hiç birisinde adi bir sllJ 
bak ... İskele kazığı gibi maşallah.. le muvaffak olamadı. çere~ 
Çalımı da güzel doğrusu... Nlihayet; kemane)l'e ı:iıııefl' 

Kahvede ve civarda bulunan 
yüz kişiye yakın halk ta pehlivan
lann güreşini seyretmek için mey 

- usıı beklemeğe, daha dogr 

meğe başladı. [Ml<ıı>J vııf) 



•- ..... ım 

Pembe benizli ve kuvvetli olmak 
ister misiniz? Ispanak yeyiniz ! 

ltış sebzelerinin en fayda
lısı ıspanaktır. Lezzeti, ter • 
kibi, yapılışı cihetinden do -
la"ı b·· .. ' utun sebzelerin birin • 
•İsidir. 

_11.lı.in Türkistanda, Efga -
nı.tanda yetiştirilmiştir. Son-

l
ra İranlılardan Türk toprak-
11r1na · • • • 

ı:ırmıştır. (Dın kav -
'"1 ı) yapmak için Kudüse 
g, en · 
1 ıstavrozlu haçlı ordu • 
ar Avnıpaya dönerken ıspa· 

ıı.aı. kökl.,,ı"n· ··ı·· d··ı O r 
1 

ı go ur u er. • 
h • arda yetiştirdiler. Şimdi 
•r ınem)ekette çoğalmıştır. 
Vaktile ısp•nağı yalnız ye

llıek • · Ilı •çın değil, ilaç maka -

dı:"'1a .. ~~ çok kullanmışlar -
ııı.j Gogus ve boğaz hasta • 
re t•ına, eskilemiş nezlcle • 

b •Yda verdiğinden çok rağ
et et · rnışlcrdi.r. 

1 'l'iirklerden öğrenen Arap

~"' da ıspanağı bütün Afrika
'' Ve İs 
d Panyaya yaymışlar -
... lloı 

IUrl .. bol yediler ve türlü 

1 u hastalı.kJara karşı kul -
andılar. 

Zaınan ge•t"k b"" ··k "h •et , ı çe uyu şo • 
llıal alan ~panağı, ateşli, hum· 
b ı keyıfsizliklere, mide ve 

>rsa.k h 
t • astalıklarına ve hat-
.:-~•••rne karşı bile istimal 
"•işlerdir. 

• ll:iın . . .• ~ 
llıad la ılnıı ılerledikçe her 
lııl denin terkibi, yayılışı 
ha •şılınıştır. İyi bir tahlil ile 

SSası 
l meydana çıkmıştır. 
ıPon ... lik •gın terkiLinde Cçe • 

• Yod niş • Potas, kireç, şeker, 
ta •sta, sellüloz ve hatta bi· 

>da • ... Yag ve azot) ta bulun-
~•uşt"' 
lılııı · Bundan dolayı eski 
hıı •ıılara nisbeten ıspana • 

deg· • S erı çok artmıştır. 

•'L 0? Zamanlarda (vitamin) 
"'•lınd 

tetk·k en dolayı yapılan 
' ler . ıı.'itıı • tneelemeler, ıspa -

kıymetini o kadar ço-... 

ğaltmıştır ki kalemle anla • 
tamıyacağıın. 

Ispanakta (a) vitaminin • 
den (25.000) öl~ü var. B/l 
vitamininden (75), B/2 vita • 
mininden de (50) ölçii bulun· 
duğu anlaşılmıştır. 

Ispanağın yayılışında olan 
vitaminler, pişirildiği halde 
bile o kadar azalmıyorlar. 
Faraza Cc) vitamini yüzde 
(250) kadar sağlam kalıyor. 

• •• 
isviçrede Milletler Cemi • 

yetine ait oln1ak iizere bir 
(sağlık ve kimya şubesi) var
dır. Oraca yapılan tetkikle
re, tahlillere göre ıspanağın 
yapılışında (asid askorbik) 
ile (lakto • flavin) adlarında 
iki cevher olduğunu meyda • 
na çıkarmışlardır. Bu iki cev· 
her, ince barsaklardaki ha • 
zımdan sonra emilerek da • 
mPrlar vasıta;ile kara ciğe • 
re girdikleri zaman birkaç 
türlü ve faydalı vitaminlere 
ayrılmaktadırlar. 

Bu hadise, ancak kara el • 
ğerleri sapasağlam olanlarda 
vukua gelir. Kara ciğerleri 
basta olanlarda olmaz. Bu ci· 
betle vücudümüzün en kıy • 
metli bir cihazını, (14 • 15) 
türlü vazife gören kara ciğer 
fabri~sını hastalandırma • 
mağa dikkat edelim ve unut
rnıyalun ki, kara ciğerin en 
büyük düşmanları frengi ile 
ı ··• helası olan ispirtolu içki· 

lerdir. 
"" cihetle kışta bol bol vi· 

taminli sebze yemek isterse
niz evvela (maydanoz) son-• 
rn ıspanağa müracaat ediniz. 
Bu sayede hem kuvvetlenir
siniz, ve hem de pembe çeh· 
reli ve güzel vücutlü olur -
sun uz. 
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« ETR ··sK u VAPURUNUN KAPTANI 
VAPURUNA TOZ KONDURMUYOR! 

SAU'A 'f 

DİLBER ASPASY A 
TARİHİN BOYOK NAMLI KADINI 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numara.ı: 7 

Aspasya yarı baygın kendindnn 
geçmiş yatarken ensesinde bir 
nefesin ılıklığını hissetti 




