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inOnü bu akşam 
Ankaraya dönüyor 

Başvekilin dün akşam 
söylediği nutuk 

Milli Şefin dün Karabükte Celal Bayar, İktısadi, mali ve 
yaptığı mühim tetkikler harici vaziyelimizi anlattı 

Cümhurreisimiz. Ingiliz --··r;;·E·i··E·[··-···- 11Atatürk seni sevmek 
mühendislerile Ingilizce Türk milleti için milli 

r·······-··?.!~!.~.~ .... 8.~!.~~!_~!~!.-........ , Almmal neyd~IYI.Iayoirl~. ak bir ibadettir !, . 
Milli Şef Ingiliz mümessiline sorduk/arı bir suale Başvekil harici siyasetten bahsederken "Her hangi 
verilen cevabı bilahare şöyle tebarüz ettirdiler: "Her Uk bir şekilde macera şemmesi olan politikadan daima ranya meselesi de 
şey yolunda yalnız çok paha/ısınız, dedim. "5 sene uzak kaldık ve kalacağız. Kudretli ord um u::= bu samimi 

Avrupayı korkuluyor 
sonra ucuz oldugumuzu göreceksiniz, cevabını verdi politikamızın nigehbanıdır , dedi 

'-........................ -.......................... : ......................... -..................................... -' SOVYET RUSYA, ROMANYA 
VE LEHISTANIN HAREKETE 

GEÇMELERI BEKLENIYOR 

Ankara 12 - Başvekil CelAl Bayar bu
gün saat 17 de Halkevinde söylediği bir 
nutukla dokuzuncu Yerli Malları ve art-

Nutkun metni aşalıdadır: 

Başvekilin nutka 
Sayın vaumda§lanm. 

tınna haftasını açmıştır. Cihan krizi dünyayı sarıp bizim h•.ı -
Bu munasebetle Halkevinde yapılan dudlarımıza girdiği zaman, yani 1929 son-

tr:plantıda Dahiliye Vekili ve Parti ge'- la d t d' .. · . ı.. mak 
kr · R fik s d il kill rın a. e ıye muvazenemızı ... oru. 

l't tmel serbest şehrinden bir manzara nelb~ 
1 

eterdı ~ .. ay ~~ Ve vke.ı. tler, lçm bazı iktısadi tedbirler almak mecbu-
1 d 12 (H •) Alm d mc us ar, evaır ruesası ı e e ıde ı;>r 
. n ra . ususı - an .namze ~ ileri elenlerl, erli ve ecnebi matbu&t riyetini duymuştuk. Bu tedbirlerimizin 

lerıQ.fn galebcsıle neticelenen Memeldckı .. g . . y b 1 k b' . Jk k" tatbikinde büyük milletimize rehl•er ve 
·· - · · · b d . mumessıllerı ve kala a ı ır na ut. • 

dunku meclıs ıntiha atın an sonra, yE'nı .. ·d ı k 'f s' · de Millt İktısad 
bir vaziyet husule gelmi~ bulunmAkta _ lesi hazır bulunmakta idi. r.ı.urşı o ma vazı e. ını , . . _ 

Milli Şefin seya1ıatinden. bir intıba: lnönü halkın il-inde . . 1\Ierasime İstiklal marşile başlanmış ve ve Tasarruf cemiyetme vennıştık. O gun. 
wy· dır. (Devamı 5 ıncı sayfada) • . 

........__ (Yazısı ıı lncl sayfada) .............................................................. bunu takibE:n kürsüye gelen BaşvekiJ Ce- dcnberi, milü, iktısad ve tasarruf remı • 

~~-~t~a=l=y=a===F=r=a==n=s=a=y==a=~t~e~c~a~v~;~~.=z= Mühim birdöviz ::~~~--~p-~-~~=~~~-
. edecek olursa kaçakçiiiği ·::.;· ~it'Ç~·1 Atatürkle 24 sene 

Ingiltere ne yapacak? ~~!~~~~~~~~~m~~~~~r- ·Atatürkün Conkbayınnda düşmana 
Çeın':erlayn: "Fransaya askeri yardımda bulunacağı- kezı yabancı bir memıekette olup, ts - 11 metre mesafede geçJ'fdl'g""l' gece 

ınıza dair hiçbir taahhüdümüz yoktur!,, dedi tanbulda, Galatada m!imessilliği bulu -
Londra 1 2 (Hu • nan bir finn& mensublarının mühim mik-
~) _ Avnm Ka· döviz kaçakçılığı yaptıklan haber 
.. ,tra.sılll!.n b .. k" alınmıştır. (Devamı 11 inci sayfad.ı) 
to ... ı ugun u 
\t;.•ntıSJnda Bll4 -
~lı tl Çemberlayne 
~r~Ualler sorulmuş-

S- Fra h F' nsa ve .. 
l~ı- tansız müstem-
"~l~ ı· l'al talya ta • 

~'ndan hücurna 
di tu1. kaldığı tak • 

~'de t . fi'ra • ngılterenin 
dıın. nsa ya askeri yar 
h· h Yapacağına da
a~rhangi bir mu· 
tına e, pakt veya 
bı ~ma mevcud 
~dur' c . 

ıa~ı:ı.- İtalya Fran· 
t~ veya Fran • 
l'ın lllü.atem,lekele -
~~· hücum ettiği 
~~de, lFnwsaya 
~llac ~ Yardım ya • 
til•-agına dair İn • 
~ren· )''lt ın Fransa ,., Pamte Fran.sız gençlerinin !talya aleyhine nümayt§leri 
S arşı hiçbir taahhüdü yoktur. . J ile birlikte Romayı ziyaretiniz esna .. 

- Haricivc Nazın Lord Halifaks tDetHıtn& S inci ıayftld4) 

" Bir harb olursa 
Balkanlar 5 milyonluk 
ordu Çikarabiiirier , 

Yunan Kralının Fransız 
gazetelerine beyanab 

Paris 12 (AA.) - cİntrensigeanb 
gazetesi, Londrada bulunmakta olan 
Yunan Kralı Georges ile yaptığı bir 
mC.lakatı neşrediyor. Kral, ezcümle de-
miştir ki: (Devamı 11 inci sayfada) 

Devlet Şorasi Sabur 
Sami ve arkadaşlari 

hakkinda takibat 
yapılmasun istedi 

('l'ua ll IDel ...,...., 

Leyman Paıa ormanlığa ıığınmıttı. Muıtala Kemal iıe, çıplak bir 
tepenin üıtiinde idi. Yere bağdaı kurup oturmuf, haritıuını önüne 

ıermiıti. Baflllın üurinde düıman tayyaraleri doltıf1yordu. 

Anlatan : Cevad Abbas 

M mi mücadeleden bir intıba: Ata türk Uşak istasyonunda 

(Ya •anı 8 ind •Jfa.ta IMCaaba"*) 



-···--
Stogadinoviçin zaferi 

V 
Yazan: Muhittin BirreD 

ugoslavya inühabatı, B<tŞVekn 

doktor Stoyadinoviçin kat'i bir 

muzafferiyeüle neticelendi. Yugoslavya
am hemen her tarafında. etrafında bü -
yük bır eksenyet toplıyan listeler, onun 
namzedleTmin listeleri oldu. İlk verilen 
rakamlara bakılırsa, yeni Skopçinada 
biJiÜnkü .hükWnetin istinad ettiği parü. 
be te dörde yakın bir ekserıyet sa
hibı olacaktır. 

Okuyuculanmız hatırlar ki bundan be~ 
hafta evvel bu sütunlarda yazdığımız bir 
makalede, hız doktor Stoyadinoviç için 
boyle bır neticenin tahakkukunu pek 
mumkün ve hatta çok muhtemel olmak 
uzere tahm:n ediyorduk. Netıce tahıni -

SON POSTA 

ReslfT111 Makale: s Evvelô. plô.n, sonra iş .. 

nimızin yanlış olmadığını gösterdı. Zemını hazırlamadan, muhıtını tedkik eldip anlamadan Çalışırken alnında beliren terın meyva vermesini tstıyor 
Yugoslavya başvekilinin elde ettiği bu işr- girışen adam, tarlasını sürüp bellerneden tohum atan musun. hayatın üstünde kalma. içine gir, dost, arkadaş, 

muvaffakiyet. her şeyiden evovel sırf b•r çiftçiye benzer. Hı.sadı idrak etmesi mümkün değildir. muhit edin, çok dinle, çok tedkik et, zemin hazırla w on-
mtihab ınuvaf:fakıyetı olmak oak..ımın - dan sonra ı':::e ba'" ... la .. Sarfettiği emek. atu~ı tohum havaya gitmiştir. ~ :: 
dan mühımd;r. Yugoslavyanın Yugoslav- ===~=~~,;,;,,;;,;~;,;;;~==:;.;;,.,;.,~,;;~=====~=~=~=================:::=-

~r~\E~I~~rJ§~h:~i 
itımad göstermiş ve bu kadar kuvvetH 
bir itirnad reyi vermiş değildi. .t~ defa 
.olmak üzere doktor Stoyadinoviç ~rbcst 
bır intıhab rejimi içinde kendisinP lruv
vctlı bir ekseriyet ve geniş bir rey küt
~· temin etmiştir. 

Hadıse, Yugoslavyanın tekamıilü ha -
kırnından çok mühimdir: Yirmi sene -
denberı bu memleket, ilk defa '>larak, 
B lgrad hükiiınetinin etrafında bu !tadar 
'eeni~ bir ek..c:ıeriyetle toplanmış bnlunu
yor. Bu hal. Yugoslavyanı:q, artık Sır -
'b·stanla Hırvatistandan, yanı birbırine 
eklenmiş iki parçadan mürekkeb bir 
memleket defil, belki de hududlan 918 
den sonraki muahedelerle çizilmiş olan 
aha dahillDde bulunan bütün Yugoslav
larm müşterek bir devleti olarak rney -
dana çıkıyor. Demek oluyor ki Yugos -
lavya. Çekoslovakyanın aksine olarak. 
yirmi sene içinde dahilen tedrili bir 
kaynaşma hareketi yapmış ve oirb'rile 
mücadele balinde bulunan iki muhtelif 
m'lletten mürekkcb bir devlet olmak yP
rine. tek bir bayrak etrafında, tPk bir 
millt irade Vf' tek bir rnilU gaye ile top
laılan bir millet haline istihale etmi~tir. 

* Bu neticede §ilphesiz tarihin tesiri bü -
yüktür. Fakat. işi Çekoslovakya ile mu
kavese etti~imfz zaman görürüz k! arada 
siyasetin ve onu idare eden insanların 

tes•r. küçük olmamıştır. Bu mukayese, 
b ze şu müşahedeleri yapmak imkAnını 

verir: -
1 - Gerek Yugoslavya. gerek Çekos -

lovakya birbirine çok yakın ikı Slav 
unsurunun bir bayrak ve bir hakmıiyet 
altında toplanmalarından ve bunlarn 
b raz da Slav olmıyan unsurlann iJlve 
ed'lmelerinden mürekkeb olarak meyda
na getirilmişlerdi. Birineide Sırblarla 

Hırvatlar, ikincide Çeklerle Slovaklı:ır. 
2 - Her iki memleketin dı.whili unsur

lannın terf"kkübü bakımından şu farklar 
göze çarpar: Çekoslovakya daha çok ka
~ık, Yugoslavya daha az karışıkbr. Ay
n zamanda evvelkinde daha fazla. ikin· 
eıslnde daha az Alman vardır. 

3 - Çekoslovakyada da. Yu.goslavyada 
da devlete hakim unsurla o hakimlyete 
ekl('nen unsur arasında, kesafet bakımm
dan. hemen hemen ayni nisbetler vardır. 
Şu farkla kJ Çekoslovakyada ekserıyete 
sahib ve hakim olan unsur, yani ÇP.kler 
kültür ve medeniyet bakımından daha 
çok !leride oldulu halde bu üstünlük. Yt.&
gc-elavvada. küÇ,iik Slllv parçası olan Hır
vatların elinde idi. 

Bu üçündi noıtta. Y\9)slavyada iki 
muhtelif Slav unsurunun birbirin~ kay -
nqması bakımından daha müşkül bir 
vaztyet bulunduAunu gösterir. 

* 

90 yaşında, 
Gözlük takmada,. 
Dikiş dikigor 

Bu İngiliz kadını 90 yaşındacnr. Bur.a 
rağmen göz.ıük takDıadan dikiş dikmekte. 
yün örmektedir. 

sela ortodoks ve katolik kiliseleri ara -
sındaki mücadelede, Stoyadinovtç sert 
ve keskin bir siy.asetle ekseriyeti teşkd 
eden ortodokslan iltizam edecek yerde 
bılakis bu ekseriyete ra~en katolik -
lerin tarafını tuttu. Daha sonra. Çekos
lovakyayı yıkmalrta birinci derecede 8-
miJ rolünü oynamış olan Alman unsuru 
soıı Yugoslavya intihabatında, Yugoslav
yanın bölünmez birliğini müdafaa eaen 
hükumet lehinde rey verdi. 

Sözü fazla uzatınıya lüzum görmeks!
zin, bu ve bu gibi daha bir çok alarnet • 
lcre bakarak. hüküm vermekle iktila e
dersek şunları söy\lyebilirirz: 

Cihan Harbinden sonra. dahill bünye
leri kanşık unsurlardan mürekkeb ola
rak kurulan üç devlet arasında, en çok 
muvaffak ol~:n ve bugün meydana. kay -
naşmış bir kütle olarak çıkanı Yugoslav
ya ise bu neticeyi elde etmek bakımından 
en çok muvaffakiyet baş göstermış o • 
lan devleı &damı da doktor Stoyadinovtç
t!r. O, sert, dar, keskin olmıyan, bıH\kis, 
umumi 're müşterek bir refah ve o;aaC!et 
gayesite bütün zıd menfaatleri telife çaH
şan bir devlet adamı oldu. Siyaset me -
selelerinden ziyade iktısad meseleleri -
ntn hallini düşündü ve birbirlerile çarpı
şan kuvvetleri bir araya topla.mıya ehc:n
miyet verdi. Bunun için, netreede onun 
baŞ'.na bir muvaflakiyet çelen.gi koydu. 
A::-tık Yugoslavya. eski Yugoslavvst de -
~ildir. yeni bir devlet meydana gelmiş -
tir. Muhittin BiTgen 

r ...... ······················-···················-...... \ 
Hergun bir f1kra 

Birinci perde çok 
k1sa oldu 

Genç tiyatro muharriri yazdığı pi
ye.sin birinci perdesini bir münekki
de okudu. Perde §Öyle bitiyordu.· 

•Sahnedeki dört aktör bir masrını-.ı 
etrafına otunırlar, aralanndan bin: 

- Haydi çocuklar dört kol altmı§ 
altı oynıyalım.. 

Der ve altfflı§ altı oynarlat-. 
Miln.ekkid sordu: 
- Bu altfflı§ altı oyununa ne Ui

zum var? 
Genç muhanir izah effl: 
- Birinci perde çok kısa oldu da, 

altmq altı oyunile bu perdeyi bir 
müddet daha uzatmak imkdnını te
min ettim. 

Radyonun 
Temin ettiği 
lzdlvac 

\.--··-···-······-·········-·· .. ·--·---' Mister Filby İngilizlerin tanınmış mıı-
Landra mankenleri harrırıerinden biridir. Sayılı taş.üıer -

Bol haftalık istiyorlar d2ndir. Mukannen günlerde Londra rad· 
yosunda seyahatlerinden bahseder. Geçen 

Londra mankenıen. haftalıklarının az 
cılduğunu iddia ederek bir toplantı y::ıp

mışlar ve patronlarına bir istida ılP mü
racaat etmeğe karar vermişlerdir. Res
mimiz, mankenler cemiyeünin reısiıı; bir 
arkadaşile bir arada gösteriyor. 

Eski Kayzerin tahsisotı 
kesildi 

sene Haziran ayında, gene böyle bir mü
sahabt>sinde, kendisini radyoda dinliyen-

lerden Mis Tayler isminde bir genç k!z. 
muharrlrin tatlı sesine bayılmış. mü.~ -
haocden sonra hemen radyo idarehemesi-

ne telefon ederek, mubarrirle konuşfl"ak 
istediğini söylemiş. Bir gün kararlaştml-

mış, ve aradan on gün geçmeden de, yii. 
zünü asla görmedi~i muharrirle evlen
mı~ir. 

Şimdi her ikiai de, Afrikayı dolaşg -
caklardır. 

H as ta karısını bir çocuk 
arabasında Londraya 

getiren arnele 
Londranm uzak kasabalanndan birin

de yaşıyan 72 yaşlarında işsiz bir tı1glliz 

Naziler, sabık Alman Kayzeri Vii • amelesi, karısı ve 13 yaşlarındaki çocuğu 
helm'in Almanyadaki emiakinden her ile birliltte kıtkanaat geçiniyor, ba2'ı 

ay çektiği 700 İngiliz liralık tahsisatı günler de aç kalıyorlarmış. Barınacak 
kesmişlerdir. Buna sebeb de döviz ih- yerleri de olmadı~ndan, açıkta kırlarda, 
racatının tahdidi keyfiyetidir. bayırlarda. gübreliklerde yatıyorbtrmlş. 

Talihsiz bir Jıı,.sız/ Bir gün. karısı patates tarlalarmda çah-
• 

1 
f . , . . §ıt·ken hastalanmış. Hastalı~ atırlaşmış, 

İngıltere Ae psvıç te bır hırsız, bır bunu gören kocası, çok sevdili karım ı 
eve pencere..o:ıinden. girmiş, diğer bir b k b b' d' k kı dn . . · r çocu ara asına ın ırere 7.1nı a 
pencereyı kırarak. bır maymuncukla al kı k kil et lık 
da üç dört tane kapı açtıktan sonra, ~anına . mış ve r om re yol\!, 
bulunduğu yerin tamtakır olduğunu sıs, ~ıpı :n-asında k~t~e:et. Londray:ı 
görmu , bütün zahmetleri boşa git- belmlş, bır hastanenın onunde düşüp ba
mişt r Hırsız topu topu 15 kuruş ça • y.lmıştrr. Kadın, hemen tedaıvi altına a-
labilmiştir. lınmıştır. 

Vaziyetin bu müşkülatı dikkate abn - r' 
1 ST ER 1 NA N. 1 ST ER INANMAl dılı zaman, kabul edilmek lazım gelir 

kı. bugün Yugoslav başvekilinin eldP et
IDİ4 oldulu netice çok mühimdir. 

Bu neticede bir çok imillerin tes;ri 
bulundu~ aşikAr olmakla beraber dok
tor Stoyadinoviçin hissesi büyüktür. O. 
Çekoslbvakyada Masaryk ve Beneş ta -
rabndan temsil edilen sert siyase+i tut
II'Uldı Bılalds yumuşak bir yoldan g;tti 
ve etrafına, bilakavdü şart menfaatlerf 
için çalıstığı halk kütlelerini mllVaffaki
pUe toplıyabildi Bu yolda yilrürken, me-

Tramvay -şırketi cün İstanbul ve Beyo~Iu semtine öbek 
öbek iJÇi kafiJeleri cıkarttı. Şurada burada kavis teşkil 

eden raylan deAiştlrtmiye, çökmüş parke taşlarını yükselt
miye ba§ladı. Bu faal.yeti görenlerden bir kısmının ~rna -
şallah• dediklerini !fittik. Bir kısmının ise ileri sürdükler; 
ır:ütalea fUydu: 

c- Nafia Vekaletinin Traınvay tirketine biçüii .kıynıet 

ISTER INA N, 

1500.000 craydı. bu part.nın nısfı borca vesaireye kar~lık 
tutulunca firketin eline takriben 800,000 Ura geçecekti 
Halbuki §irket 14,000,000 dan kapı açmca müzakere kesil
di, ertesi gün de ıgazett•ler batıann ve tesisatm bozulduklo
rını birer birer gbsterm!ye kajkışmca §irket hemen raylan 
cilalamıya başladı. Bugün göı\i:ütümüz faaliyetin sebebi 
budur .• 

ISTER INA N MAl 

Sözün Kı s ası 
Arab Bi/al .. 

Çarçur Mahmud .• 
Fransa.. Çekoslovakga 

E. Talu 

G ünlük hadiselerin en eh~ 

miyetsizinde bile bazan insa

ıı · ıı. hatıratını mahfuz bulundurdufu ben• 
liğ. ;n en rlerin köşesine nüfuz erlen a• 
cib blr kudret oluyor. 
Bakın, şimdi, gözlerimin önünde cruıla• 

nan §ll sahnenin vulcuu tarihi, en aşa~ 
kırk seneliktir! O ; 1ık':ler oturdu~ımtıl 
tomltte bir kabadayı Arab Bila.I vardı. 
Kuzgunf siyah, ardarda sarıp içti~ siga• 
raların z:firi ve hölpür-iettiğ'i hesabsrl 
kahvelerin .,; vücu-ünün yoğruldU" 
~u çamu , katılmış gibi idi Bo1• 
bos yerin pazılar yaman .. ense takke--
c: kalıbı. ''\ıttuj;ınu koparır, dokıındu• 
ğunu devirır. ters baktığını yerin d i o ine 
geçirirdi. 

Bilalın yanında kendisini gölgP. gibi 
takib eden, ufaktefek angaryelerini g6-
ren, ona: ~Ağabeycim!ı. diye hitab ede
rek, nözlerınin içine bakan bir de çur
çur Mahmud vardı. Bu zavallıcık, sP1~Crl 
yaşında b!r baba ile on üç. on dört yaş~ 
da bir ananın mahsulü idi. İhtiyar baba. 
o çocuk annenin rahmine bunu aşılarkeJI. 
damarlarına. sağlam ve temiz bir k~rı ~ 
rme macun usaresi ve bin tür!ü hastabit 
istidadı hediye vermişti. Mahmun bJf 
Qcube iıdi. Bir karış boy, upuzun ve iplrl"' 
ce bir boyunun üzerinde cılız bir :k"fa, 
titrek bacc;.klar, sıska kollar, içerive çe
kik bir göğsün altında, ileriye çık'< bit 

ı karın.. işte Çurçur lakabına hak aza."" 
m~ zavallı Mahmudun portrec;·ı 

Mahmud, bir gün ç<'sme başında. J1l8"' 
hallenin sakasile kavgaya tutuştu. gprf.
fin başına teneke savururken. Bilala gft· 
verliyordu. Fakat karşıki kahvede ot'.Jf'" 
makta olan Bilal yerinden kımıldamadJ. 
Çurçur, sakadan adamakıllı dayak yedf, 
Ve o. siimüğünü çeke çeke, mecalsız g61-
sünden tıkanan hıçkırıkları dışarı VUI"' 
nıağa dahi kudret bulamıyarak ca;tabe1.'" 
sıne. iltica ettiği vakit, izbandud Arllb: 

- Ey! dedi.. kendi haline bakınayıp ta, 
sa~a sola çatanın hali budur! 

Ve biçare Çurçur, o gün ma~dur CSJJi"' 
rUnün en büyük sukutu hayaline u~ 
dı .. 

Gel zaman. git zaman, mahalledil bil" 
ka bir zorba türemişti. HaddehatıedeJJ 
matrud, Allahın belAsı bir şeydi. KAl': 
ta çatıyor, esnafı haraca kesiyor, hPrk 
yıldınyordu. 

Daha ilk giinlden, Arab BilAl bu be; 
fı:ı gözüne batmıştı. Günlerce brsat Jt Jt 
ladı, açmaziar hazırladı. Ve nihayet, b 
gi.ın, ayni kahvenin önündn kıırsılıc;tı1st• 

Harldehaneli yamandı. Boyu da ~ 
bınkinden fazla idi. Kurşun külçesı. a~Jt" 
lığındaki yumruklarını kafasına ııı lt 
dikçe, Biliii silkiniyor, fakat mukabe 
edemiyordu. efi 

Bu sırada, Çurçur Mahmud ne~~ 
peyda olduysa oldu. Ağabeysinin °~1k 
de, ihtiyaten yirmi adım geride dil 
dikildi.. tl 

Harldehaneli Arabı yumruk1adıltÇ8• 
da, sıska basını iki tarafa sallıyarak:sııı' 

-Oh! ~yordu .. vurur .. vurur. a' ~ıtı. 
şimdi senin. Zararı yok: Yiyi'ver daV..
ağabeyciğim!. ·tı4" 

Dövüş bitip te, Bilal kan rev~ ıÇ':tı'* 
burnundan soluyarak yerine don~ 
bir an için. Çurçuru yakalayıp par~ 
ca~ınt, hıncını ondan çıkaracı~ı 7. ;;p 
detuer oldu. Lakin BilAI, eski ınP.SP ~ 
hatırl&mıştı. Ehemrniyet bile verro ' 
kışkırtmak maksadile soranlara da 511 

vabı verdi: diJ) 
(Det~mı 10 nr.u ıtı'YI6 .;.ııt 
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13 BirlncikinUD 

Resmi Alman Ajansının tebliği · 
"Alman tedbirlerden maksat bütün 
Yahudileri hicrete mecbur etmektir, 

Macaristandaki Yahudiler, akın akın dinlerini değiş
tirmiye koşuyorlar, Nevyork belediyesi Alman 

gemilerini limana sokİnamayı düşünüyor 
Berlin 12 {A.A) - D. N. B. ajansı 1 ni tarzda ha1ledilmesi muhtemeldir. 

tebliğ ediyor. Ve Alman devlet bakanlan şimdiden 
b İyi haber alan Alman mehafili, Ya- bu hususta teşebbüslerde bulunmuş -

Udilerin milli hayattan uzaklaştırıl - lardır. 
hıaları iç!n Almanyanın bundan böyle Şimdiye kadar alınan ve bundan 
a!acağı tedbirler bahsinde yabancı böyle de alınacak olan bütün tahdidi 
:emlcketlerde dolaşan şayiaılar etra- tedbirler, Almanya Yahudilerinin kat'i 

nda aşağıdaki malumatı vennekte - surette hicretlerine kadar nizarn ve sü· 
<Ur: kunu temin etmeği istihdaf eylemek -

Alman hükUmetinin gi!rek şimdiye tedir. 
;ad~.r .~ldığı, gerek bundan böyle alaca- Alman devlet banlaua müdürii 

butun tedbirlerin hedefi, gerek Al - Londraya gidiyor 
man milletinin ve ~erek bizzat Yahu-
d.l1erin nef'ine olarak, Alman Yahudi- Londra 12 (Hususi) - Berlinden bil-
le · dirildiğine göre Raylısbank umum mü-

ttnt hicrete mecbur etmektir. Al - d · 
lllan~ anın rrk birliğini el~ etmesinden iırü Dr. Şaht, bu hafta içinde Londra· 
so yı ziyaret edecektir. 

ll.ra, alınacak bütün tedbirlere rağ- İktısadi mahfeller, Dr. Şaht'ın bu 
~n lu bahiste dnima hadiseler ola -
Cak.tır. Tecriibc isbat etmiştir ki, Al- ziyaretine hususi bir ehemmiyet atfet-
,..,_ mektedir]C'r. 
"'C\nlar, YahudH~rJc yanvans yaşıya -
ın Dr. Şaht, İngiltere devlet bankası 
b·a~lar. ,)inaena1cvh. bu iki unsuru bir· umum müdürü ile görüşecektir. Bu 
ırınden tam bir k.ıt'iyetle ayınnak la-

et meyanda Yahudi mühacereti mcselesi-
ll'll"ldır. Ij u kuki ayrılık şimdi fiiliyatta n;n de mevzuu bahsedileceği anlaşıl -
ır aynlıl haline ~elmelidir. mAktadır. 
Alnuıny· ca Petolar tesisi düşünül • 

~tnektedi. ·. Düc:ünülen şey, Yahudi -
ere aid evlt rde münhac;rran Yahudileri 

bfu.rtmaktrr. Yahud. !erin ekonomik 
t 'Yattan ger\ çekilmeleri bahsinde ise, 

1~dbirlerc de· ·nm edilecektir. Esasen 

12
• teşıinisani ~arihli emirname, Yahu-
ılerin 1939 st nesi bidavetinden itiba
~n ~1e toptan ıe perakende herhan~l 
~:: !ıcaret :.·apT'·,qlarını ve herhanıti bir 
~ U~uk san'at ih erinde işkmlemel~rini 
L tıııı·dir. Fakat bu tarihten sonra Ya • 
lltıd·ı ti ı er Alman ma ihl7n larından alışve-
la ş ~?~abil~ceklcr ve bazı müstesnalar
l butun ~okanta ve kahvelere gidebi
~ekıerdir. 

1 BUtUn bu tedbirlerin saiki Yahudi
deli hicre~e ~evketmek olduğu için, 

1.e'~letin bu işi kolavlasbrmak icin e -
Ji"~den ~eleni yauara"ı muhakkaktır: 
Sc u b.ahiste ve~fmP p-iiclüğün nakil me-

lesı oldui!u mRliimdur. Fakat belki 
~~baneı Yahudiler, Avusturya Yahu -
~lerı hakkında yantıklan ltibi Alman 
~ ahudiler:nin <'rnrine de belki döviz 
ereC€klerdir. Bur:rünkü meselenin ay-

Stoyadinoviçin 
kazandığı zafer 

~ ~~lgrad t 2 (A.A.) -Saat 22 de Baş
~kıl ve Hariciye Nazın Stoyadfnoviç, 
~ lgrad radyosunda beyanatta bulu • 

rak demiştir Id: 
i ~\'ugoslav radikal birliğinin muzaf
~tiYetini t('s'id ettiği şu sırada bütün 
b esaı arkadaşlarıma ve memleketin 
):r tarafında reylerini listerne veren 
~ı binlerce vatnndaşa hitab ediyo -
~m. Bunların hepsi de vatanlan bü -
~~ y~gosıavyamızın ilerlemesi ve bü· 
clt lugü için reylerini kullanmışlar -
le 1'. r~itün bu vatandaşlan sşmimiyet
~ seıa:nlaı- ve kendilerine hararetle 
~ekkur ederim. 

l>a Son alınan haberler Stoyadinoviç'in 
t/lak rnuvaff.akiyetini ve muhalefet 
~e1rlerinin hezimetini teyid etmekte-

er. 

Filistinde yeni 
çarpışmalar oldu 

4a ~Udüs (A.A.) - )3eytüllahim elvarın
tt lrıgfljz askerleriyle Arab part:zanl:ı
])ı atasında bir çarpışma olmuş ve bu çar
~aya havadan tayyareler de i§tirAk 
ta §hr. Birisi asker olmak üz,.re bir 
~ç kişi yaralanmıştır. Bu havalıde 31 
~ te~k~f edilmitir. 

~U~ua 12 (A.A.) - Seyrüsefer mür2-
-.. e~1 ne aid tedbirleri tamamlamak mah
~le, askE'ri kumandanlara Filistin 1~
~rı. 11lll arasında sahil seyrüseferinin 

troıa salôhiyeti de vrilıniştir. 

Macaristandaki Yahudiler 
Budapeşte 12 (A.A.) - Yahudi ka

ntınunun şiddetlendirilmesi hakkındaki 

hnberler Budape~tede Yahudiler ara -
sında küt1c halinde din değiştiıilrne -
s:ne sebeb olmu~tur. Vibradat p:azete -
sine ~öre, birkaç haftadanberi 200 bin 
Yahudi kanundan kurtulmak mak -
sırHlc katalık veya protestan olmak i
c'n verdikleri karan hahamlıklara bil· 
dirmişlerdir. 

Bu ı:razeteye göre, tehacüm o kadar 
fazladır ki müracaat eden Yahudilerin 
ı C)39 hazinmırıdan evvel baharnlar ta -
rai'ından kabulü imkansız bulunmak -
tactır. 

Nevyork Belediyesinin lı:aran 

Nevyork 12 (A.A.) - Belediye mec
lisi reisi Morris, Almanyada Yahu -
dilere ve hiristiyanlara karşı yapılan 

tazyiklere cevab olmak üzere Nevyork 
b~lediyesinin Alman gemilerini Nev -
york lima•una sokmamak meselesini 
tetkik etmı>kte olduğunu bildirmiş • 
tir. 

italya Hariciye Naz1r1 
Peşteye gidecek 

Budapeşte, 12 (A.A.)- Resmen bil
dirildiğine göre Kont Ciano, naibi hü
kumet amiral Horthy tarafından bir av 
partisine iştirak etmesi için yapılmış 
olnn daveti kabul etmiş olup Birinci
kanun ayında Budrıpeşteye gelecektir. 

Millet Meclisinin t 
dünkü toplanhsı 

Ankara )2 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtezin başkan -

hğında toplanarak ihtiyat zabitleri ve ih
tiyat askeri memurları kanununun dör -
dü::-ıcü mncidcsinin de~iştirilmesine aid 
kanun lfıyıbasile. gümrük tarife cetve!i
ntn 756 numarasına giren tazyik veya 
teınyi edilmiş ve metre mikabı tizerin -

den .gümrük resmine tabi tutulmuş olan 
gaziann safi siklet üzerinden resim ve -

ren eşyaya kıyasen mevzu bulundukları 
zarf \'e ambalajlarının resimden mmıf tu

tulmnları I{ızım geldiği hakkındaki tefs:r 
nı:ızbatesını ikinci müzakerelerini yapa
rak tasvib etmiştir. 

Ruznamede bulunan Şürayi Devlet ka
nunu layihasının müzakeresine geçilmc-

si üzerine söz alan Refik Şevket İrıce, 
mevzuubahs kanun Hiyihasının ehe'l1ıni . 

yı>tine işaret ederek kanunun tedltikine 
lnıkfın verilmesini ve bu maksadla mü -
zakeresinin Çarşamba içtimaına tehirini 

istemiş ve bu teklif kabul edilmiştir. 

Meclis ç.:şamba günü toplanacaktır. 

SON POSTA 

1 "Almanya yeniden 
tecavüze geçiyor , 
Vinston Çurçil'in mühim 

bir nutku 

Londra 12 (A.A.) - Essex'de eMil
letler Cemiyet! Birliği» tarafından ter
tib edilen bir mitingde nutuk söyliyen 
Winston Çurçıl, İtalyanın Akdenizde -
ki ınetalibatından bahsederek demiştir 
ki: 

Nazi dıktatörü Şarki Avrupada ye -
ni bir taarruz hazırlarken, İtalyanın bu 
metalibatı Fransayı meşgul etmekte -
dir. Almanyanın bu yeni taarruzunun 
h~ngi istikameti takib edeceğini henüz 
bilmiyoruz. Münihten ve Çekoslovak -
yanın parçalanmasından sonra, Hit -
ler'in önünde o kadar çok imkanlar 
mevcuddur ki en evvel hangi yolu tu· 
tocağmı kestirmesi bizzat kendisi için 
de güçtür. EvveUi Memel mi, yoksa 
D3ntzig mi? Polonya aleyhine Polon
y:ıdaki Ukranyaiıları mı, yoksa Roman
yn aleyhine Transilvanya halkını mı 

kışkırtaca~tır? Henüz kimse bunu bil· 
miyor, falc.::tt herşey gösteriyor ki, nas
yonal sosyı:ı.li:;t Almanya yeniden teca-

vüze başlıyacaktır. Ve bu tecavüze kar
şı hiçbir toplu mukavemet hazırlığı 
yoktur. 

Çurçil, bundan sonra İngiliz - İtal -
yan münasebetlerie geçmiş ve sözleri
ne şöyle devam etmiştir: 

- İngi:iz - İtalyan anlaşması Mus -
solliniyi teskin etmemiştir. Mussolini, 
şlmdi Nis'i, Ko~ika'yı ve Tunus'u al -
mak için tahrikatta bulunmaktadır. 
Matbuat, Süveyş kanalı bahsinde feda-

karlıkta bulunmak için efkan hazırlı -
yor. fngili~ - İtalyan anlaşmasının he· 
flÜZ da}Hı. mürekkebi kurnmadan ye -
ni talebler ileri sürülüyor. Ve bu esna

da Başvekilimiz, daha ne gibi teskinie
rin kabil olabileceğini ~örmek üzere 
Romaya rrtme~i muvafık buluyor. 

Harici po1itikd bahsinde inimerede 
fkirler arasında derin bir inkısam var
dır. Bu in"ısnm elzem olan silahianma 
işini geriletiyor. Hükıimet, muhalefet 

uartilerine iş birliği teklifinden çekin -
diği için lüzum!u tedbirleri de teklif et· 
meğ~ cesaret edemiyor. Bircok kimse
n~n fikirleri §Öyle hülasa edilebilir: E
ğer diktatörlerin önünde diz çökülece·k 
V'i! bunlann demokrasilere ka~ı zafer
leri kolaylaştırılacak ise, silahlanmaya 
ne hacet. 

Curçil, nutkunu şöyle bitirmiştir: 

Bir politika fena ise onu değiştirrne
~c çalı~mal~, bir hükumet aleti kuvvet
ten düşmüşse onu yeniden kuvvetlen -
dinneğe ve yahud de~ştirmeğe teşeb • 
büs etmek Hizımdır. Fakat her ne olur-

sa olsuTI, hangi partiye rnensub olur -
sak olalun va:r.ifemiz, bu memleketi 
hP.va bombardımanlan tehdid altında 

bundan böyle artık fedakarlıklar yap -
mıyaca~ bir hale sokmak için gece 
giindüz durmadan çalışmaktır. 

Bütün milletin etrafında birleşebile
ceği ve bütü:ı partilerin iş birliği yapa

b:}eceği harici politika şudur: Dikta -
törlerin tecavüzlerine karşı bütün mu-

kavemet kuvvetlerini bir araya toplı -
yarak ve imkan dairesinde ayni hissi -
yetla mütehassis nıilletlerle iş birliği 

yapacak politika. 

Türkiye ile dört devletin 
iştirak edecekleri 

konferans 
Belg:-ad, 12 (Hususi) - Bu ayın son!l

na doğru Bükreşte bir konferans topla
nacağı ha'oer alınmıştır. 

TürkiyE.', Lehistan, Yugo~lavya, Buıgs
ristan ve Romanya mümessillerinin iştı

rak edecekleri bu konferans, ismı geç~n 
memleketler arasında eşya ve <'mtia 
t::.-ansitini alakadar eden meseleleri gö -
r!lşccektir. 

Konferans, transit tarifesinn tesbitıle 

de meşgul olacaktır. 

Meçhul cesed 
Katil dün gece geç vakit 

yakalandı 

Zabıta ve müddeiumumilik evvelki gün 
öğleden sonra yapılan bir ihbarla mut -
tnli oldu~u esrarlı bir cinayetin talıkı • 
katile ehemmiyetle meşgul olmaktadır. 

Dün şehir tabımızda blldirdiltim'.r. U -
zere Karaağaç mezbahasında kesicilik ya. 
pan ve 0tedenberi Pazar günleri Okmey
danı. Hasköy sırtları civarında avlanıııs~ı 
itiy::ıd edinen Hasan, Kalaycıbaşı dere -
s·nde bahçıvan Şevkin'n bahçesi civa
rında tenha ve ıssız bir yerde bir insan 
ct>scdi görmüştür. 

Hasan hadiseden zabıtayı haberdar et
miş ve cesedin bulunduğu mahalle onurı 
delaletile gelen resmi ve sivil memurlPr. 
y!rmi metre derinliğinde ve sulann te
sırıle açılmış bir çukurda sırtüstU y:ıtar. 
Vf:' veknazarda bir cinayete kurban gitt.~~ 
anlc.şılan bir cesedle karşılaşmışlarnır. 

Cesedin yüzünün tanınmıyncak 'lfır 

hale gelmiş olması cinayetin bir kaç gün 
evvel &şlcnmiş olduğunu anlatmış v~ kı
sn bir tecikik neticesinde yirmi yaşla -
rında kadar tahmin edilen maktulün ba -
şındnki ü~ muhtelif yara onun hbam·a 
kurşunile öldürüldüğü faraziyesine kuv
vet vermiştir. 

Tahkikata el koyan rnüddeıtımumi 

muavini Feridun Bagana, cesedin htivj • 
yet!nı tesbite medar olacak bir delil a -
raştırmış ise de maktulün üzerınde ya!
nız bir gömlek ve bir kısa don bulunması 
ve ba~kaca bir vesika ve bir delil bulun
maması bu ciheti meçhul bırakmıştır. 

CC'sedi muayene eden adiiye tabıbi En
ver Karan gencin on beş gün evvel ba
şuıa tabanca kurşunu sıkılmak surf'li1t
öldürüldüğünü tesbit etmiş ve gene ba -
~anda bulunan derin bir yaranın b!r bı
çak yarası olması ihtimali üzerinde dur -
muştur. 

Etrafta çok dikkatle yapılan ararneılar
da cesedin bulunduğu yerden Hasköy is
tikametinde ve ayni yarık dahilinde ka:ı 
lckelen görülmüş ve bu lekelerin 30-40 
metre ımtidcd ettiği tesbit edilmiştir. 

Gerek o civarda bulunanların vak'a 
mahalline eelbinden ve gerekse dün elli
yı mütecaviz kimsenin morgn getıriler~k 
cesedin teşhisi teşebbüsünden miısbct bir 
netıce elde edilememiştir. Bittabi maktu
Iün lıüviyeti tesbit cdilmedikçe katilin 
veya katillerin de kimler olduğunıı an:a
şılmasma imkan hasıl olamamıştır. T.ıili -
klkat devam etmektedir. 

* 
Son daldkada haber aldığımıza göre 

zabıtaca ycpılmakta olan tahkikat ne
ticesinde esrarengiz bir rnahiyet arze
den bu cinayetin faili meydana çıka
rılmıstır. 

İki~ci şu':>e cinayet masası ba~omi
seri Abdurrahman ve arkadaşlarının 

ynptlğı incelemclerJe katilin hüviyeti 
t~sbit edilmiş ve dün [!ece geç vakit 
vakahmmac:ınn muvaffaldvet elvermi~
t1r. Katil Amavud Lütfi isminde biri

Sayfa 3 

e 7939 da Berlin - Roma 

n 

h ., 
m verı ... 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

O 
talyan hariciye nazırının irad ettıği 

nutuk esnasında Fransız arazisi hnk· 
kındıı söylenen temellük sözleri ve Al 
man haric!ye nazırının Parisi ı.iyart>tt 

münasebet!ll' yazılan bir çok şeylerin 
izah! münascbetile Giornale d'İtaHa ga· 
zetPsi şayanı dikkat bir makale neşret · 
mıştir. 1939 yılının 1938 yılını teyti ede
ceği suretli bir başlık taşıyan bu yazının 
bütün hedefi Berlin - Roma mihue•inin 
iz&hına ve İtalya ile Almanya arnsında 
yapılması programla~tınlan bazı mese
lel"!rln haber verilmesine inhisnr erPycır 
Tahakkuk ettirilece~i bildlrile'l bu 
program ne gibi mevzuları ihtiva eüi -
yer? Bunu izah etmeyip mesküt geçmeyi 
tercih edeıı gazete bilhassa diyor lrl: 

cBer!in - Roma mihveri, bir çok mem· 
leketlPrde zannolunduğu şekilde bır şey 
değildir. Bu. Avrupada yekdiğerini ta -
kib eden siyasi kombinezonlardan hirJ '<ie 
de~·ildir. Bu, demokrasi ve liberallr.r re -
jimlerinin ölçüsile ölçülemiyen yepyeni 
bir vakıadır. Öyle bir sistemdir ki 
payidar olacaktır. Ve müşterek menfcH\t. 
ihtiyaç ve düşünüşlere istinad etmekte • 
dir. \'e iki milleti, salfıbeti her gün bir 
parça daha artan bir tesanüd halitc'.sıle 

adeta yekdiğerine yapıştırmıştır. 
Bu sebebiedir ki Avrupa, büti.:n hesab

la:-ını, bu mihverin kuvvetini ve hüsııü 
suretle faaliyette bulunacağını nazarı 

dikkatE> olarak yapmalıdır. Bu hesablıu 
yapılırken Berlin - Roma mihveri ya!mz 
bir dünya ve Avrupa politika vasıtı>SJ o
larak de~il. ayni zamanda iki milletin 
menfaatlerini müdafaa edecek bir kuvve' 
bloku olarak gözönünde tutulmalıdır. 

Bundan dolayı 1938 yılının isbat ettj~ini. 
1939 yılının teyid edeceği muhakkaktır.• 

YukarıyE. kısaca hülasa edilen Gıoma
le d'İtalianın mülahazalan gösteriyor k1 
önümüzdeki yıl içinde Avrupa diplomasi
sinin halletmiye muhtaç bulun'duğu çe
tin bir takım meseleler daha vardır, de
r.ilcbilir. Hoş bunun böyle oldu~nıı a~
lamak için bu gazetenin kehanetinnen is
tifade etmiye lüzum yoktur. Kont Cian:>
nun nutkunu karşılıyan cTunus. K'>~sika. 
Cibuti ... ., sesleri, ihtiyar Avrupanın ö -

· n-ie, beHni bir hayli daha bükehilece!c 
11uadeleler olduğunu görüyoruz. Kaba· 
ran iştihaların kolay kolay sükunet bu 
lanuyacağını bilenler için yapılacalt cı. 

mımtıki hareket hazırlıklarını hııdarı-!ır 

mak t·e her ihtimale karşı gafil bulun • 
ruamaktır. - Se1im Ragıp Emeç 

Vali dün aksPrn 
şehrimize geldi 

dir ve elde f'dilen delillerle bu cihet Ailesini almak üzere Manisaya git
kat'iyetle tesbit edilmiş bulunmakta - miş olan İstanbul vali ve belediye reisi 
dır. doktor Lütfi Kırdar, dün gece saat 
Kırk •aşlannda bulunan Amnvud ı 0,20 de Bandirma tarikile şehrirnize 

Lii.tfi, İstanbul ernnivet müdürlüğüne gelmiştir. Vali rıhtımda vali muavini. 
getirilmiş ve cinayetin henüz mechul H1dai Karataban, belediye reis mua • 
bulunan sebebi ile maktuliin hüviyeti vini Liitfi Aksoy, vilayetö, parti ve be
hakkında sorguya başlanmıştır. l~diye erk?nı tarafından karşılanmıştır. 
. ......... ····················································································································· 

Sabahtan sabaha : 

Kı/ık, kzya.fet 
Şimali Anadoluda seyahat eden Cüınhurreis Yavuz İsmet İnönü tedkiklet'l 

sıraEında Türk köyli.ısünün geçim meselesine de temas etti. Bu husustak• estf 

m:italeasını tazeledi, daha Başvekillığl sıralarında köylüyü ucuz giyinelirecek 
va~ıtaları düşünen ve kuran Ci.imhurrcis bu düşüncesinin tahakkukunıı elbc:t 
\e görecektir. 

Türk köylüsüne ucuz elbist> yetıştiı ecek fabrikalarımız işe başlamışlardır. 
Fakat elde edilen basma ve kaput bezi kalite itibarile hariçten gelenl~rden 
beiki de iyi olmakla beraber fıat it!barilc onlardan pahalıdır. Köylü b.:tSma

yı mesela metresini on beş. nihayet yirmi kuruştan alamıyor. Toptan fiatı 
yirmi be§ kuruşu geçen basma köyliiye gelinciye kadar elli kuruşu bHlU)O::.". 
Sonra yerli kundura fabrikaiarnnm n yaptıkları posta! cinsinden ayaldı:nbılaı· 
hayatı ciağda, tarlada geçen köylüyt> ipekli terlik gibi geliyor ve bir kaç gün 

içinde parçalanıyor. Bunun ı~in kö.} hl gene manda derisinden veyahud esld 
otomobil lastiklerinden çank yapı}'lr. Bu nokta etrafında alakadarlarm nıc§" 
gul olmaları lazımdır. İnsanları iyi şeye alıştıran görenek ve ucuduktur. 
Köylümüz kıhk ve kıyafetini ~lbet te fleğiştirmek, ayağını çamurdan, başını 
y:ığmurdan, sırtını r:izgardan korumak ister. Fakat üç liraya aldı~ı postalın 

üç günde parçalandığmı, otuz lnıruşcJ aHığı basmanın elli kuruşa satıldı~ını 
görünce çarığı ve nıhayet karıı::ının dokuduğu bezi tercih eder. Mesclellin 

hakikati bundan ibarettir ve muhakkak ki }'.ükümet yerli fabrikalarımızın b•J 
noktadaki eksiklerini görüp tedbır almakta geclkmiyecektir. 

Silrhan Cahid 



Et satışını Devlet Ziraat 1 Mareşal Fevzi Çakmak 
• dün Ankaraya 

U· Yil Trakyada kuşyemi ve buğday 
fazla miktarda istihsal edildi Kurumu ıdare edecek hareket etti 

Hazırlıklannı ikmal etmiş olan Ziraat Kurumu şimdilik 
toptan satışlar yapacak, sonra da şehrin muhtelif 

yerlerinde perakende satışiara da başlıyacak 

Halka ucuz et yedirmek için belediye i satın alacak, rnezbahada kcstirdiktcn son
tarafından yapılan mücadeleye hız ve - ra Ş€'hir içindeki kasabiara dağıtacak, top
rilmiştir. Belediye, et satışlarını bmzım tan kasablık işlerile meşgul ola.~aktır. 
etmek için İş Bankasından iki yüz elli Tecrübe mahiyetinde olan bu §ekil bılo
bin lira almış ve İstanbula hayvan geti- hare tevsi o1unacak, kurum, perakende 
rip satmıştı. Diğer taraftan İktısad Ve - et satışın& başlıyacaktır. 
kaleti et sat;şı işlerini normal oir §ekle İstanbulun her tarafında kasab dük -
sokmak için vücude getirilmesi icıtb e - kanları <>çılncak, buralarda kurum lıal
de:ı teşkilat etrafında tcd.kikat yaptır - ka perakende et satışı yapacaktır. Bir 
mıştı. müddet sonra kurum kasablık hayvan 

Yapılan tedkiklerden sonra et !8t1şı iş- getirrneğe de başlıyacaktır. Devh•t z: -
lerinin devlet ziraat kurumu tarafından raat kurumu faaliyete geçtikten sonra 
idnrcsi karariaşmış ve bu hususta kuru- t•)ptan kasabiarın ticaretine mnni olu-r.
ma lazım belcn S!llahiyet verilmiştir. mıyacak, bu suretle baş gösterecek re-

Devlet ziraat kurumul hazırlıklarını ik- kabet sayesinde şehir halkı ucuz etP. ka
mal etmiş olduğundan on gün sonra fs - vuşacaktır. Kurum et satışına başlnyın
tanbulda et satışına başlıyacaktır. Şim - ca belediye kasablık hayvan getirmekten 
dHik kurum. hayvan borsasından hayvan sarfı r.azar edecektir. 

Husust mekteblerin 
idare şekli tesbit edildi 
Hususi rnekteblerle, ekalliyet ve ecr.e

bi mekteblerinde idare işleri şekli t('sbit 
eöilm.iştir. 

Mcmleketirnizde her Türk vatı:ı.ndaşı 
veva Türk cemaat, cemiyet ve şirkf>tleri, 
us~lü dairesinde ruhsat almak şartile ye
niden okul, yurd ve dershane açahile -
cektir. Yabancı tabiiyette olanlara ken
di namlarına veya yabancı cemaat, ce -
miyct V(' şirket adiarına veyaiıud mu -
vaza:ı yolu ile yeniden böyle bir mües -
aese açılmasına müsaade edilmiyerı>ktir. 

Yeniden hususi okul inşası veya mev
cud bir mektebin büyütülmesi için mü • 
essis veya mes'ul müdür istida ile vii&. • 
yet makamına müracaat edecektir. 

Türk hususi okullannda ö~etmen1er, 
r esmi okulilirdaki şeraite tevfikan seçi
lecektir. Orta ve lise derecesindekı ekal
liyet okullarında rnuallim olacaklarıtl 
yüksek mektebden ve ilk kLc;ma öğretnıen 
olacakların da muallim mektebi, kr-lej 
\'ela liseden mezun olmaları şarttır. An
cak mezun oldukları okulda türkçe \'C 

küıtür derslerini, Türk muallimlerindcn 
okumamış ve usulü dairesinde imtihan 
geçirmmiş ve diplomasi kültür direktör -
lüA'ü ve Vekaletçe tasdik edilmemiş ohn 
kıır.seler ekalliyet okullarında dırektö:
olamıyacaklar ve bu gibiler türkçeden 
imtihan geçirmeğ"e ve başan göstPnneğe 
mecbur tutulacaklardır. Bu okullan"l kü
tübhanelerinde türkçe lO.gat, türkçf' ımla 
lugeti, Türk teşkilAtı esasiye ıcanunu, 

co~rafya, atlas, Maarif Vekaleti ve kül
tür direktörlü~nün neşriyatından bır~r 
takım, maarif ve ilk orta tedrisata aid 
kanun, n'zsmname ve t alimatnameler. 
tedris urulü kitablan, muallimlere yarı
yacak kitablar bulunacaktır. 

Deniz Işleri: 
Fenerler u mum müdürO 

f&hrimize ge ldi 
Bir müddettenberi Ege ve İzmir ının -

takasında tedkikler yapmakta olan İktı· 
aad \ı~ekaleti fenerler umum müdürü Bay 
Yusuf Ziya, şehrimize gelmiştir. 
Mersin Liman Şirketi satın alinıyor 
Denizbank kanununa göre, bankaya 

geçmesi ıcab eden Mersin liman 1ırke -
t tnin, Denizbank tarafından satın alın • 
ması için faaliyete geçilmiştir. 

Dört randevu evi 
meydana çıkar1ld1 

Emniyet müdürlüğü ahlak zaoıtası son 
günlerce gizli fuhuşla sıkı bir milcadele
ye başlamış ve kısa bir müddet ;çinde 
dört muhtel.f randevu evini meyoana 
çıkarmıştır. 

Bunlardan Taksirnde Melahatin evındc 
üç kadın ve bir erkek, İstiklnl caddesır.cle 
tanınmış ı·andevuculardan Marikanın e
vlnde iki kadın ve iki erkek, gene- 'l'ak

s;mrle Vasilikinin evinde iki kadııı, iki 
('rkek, Beyoğlunda Anadolu sokağında 

Sultana ve Atinanın evlerinde de iki !<a
dın ve iki erkek bulunmuştur. 

Yakalanan 9 genç kadın zührev\ has -

tahklar müe-ssesesine sevkedilmişlcrdir. 

Randenıcu kadınlar hakkında takıbal.:t 

başlanılmıştır. 

Karaköy ile Tepe başı 
arasındaki yeni yol 

asfaltlanacak 
Beyoğluna çıkan tramvay yolundaki 

izdihamı önlemek için vesaiti nakliyt~ Te

pebaşı, Meyityokuşu ve Perşembepaza -

rından Karaköye inecek, fimtliki yoldan 

yalnız Beyoğluna giden otomobil. oto • 

büs ve emsali nakil vasıtaları geçerek -
tir. 

Belediye yollar ve köprüler şube::i bu 
husustaki etüdlere başlamıştır. Yolun al
tıııdan geçen su borulan haritadan ted-

k~k olunmaktadır. Yol boyunda yeniden 
istimlak yapılmıyacak, binalar yıkılıp 

yc·l genişletilmiyecektir. Yalnız kaletınm
lar değiş1irilecek, yokuş mozaik p;u ke 
olacak, diğer kısımlar asfaltlanacaldır. 

Gümrüklerde: 

Istanbul gOmrOklerine yeni 
bir başkimyager tayin o lundu 

İstanbul gümrükleri başmüdürE.iğü, 
başkimyagerliğine emniyet umum mü -
dürlüğü laboratuar şefi Hikmet Uluefe 
tayin edilmiştir. Yeni başkimyager ya -
kında .gelerek vazifesine başlıyacaktır. 

Halkevinde orkestra tefkil ediliyor 
Kadıköy Halkevinden: Teşkil edUecek 

(ağız mızıkr.sı orke.c;trasına) , ı~tırak etmek 
lst!yenlerin ik! foto~rafia müracaatıeri. 

Evvelki gün Atinadan şehrimize ge.en 
genel kunnay başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, dün akşam ekspresile Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Evsaf itibarile de çok iyi olan istihsalitın mühitn 
bir kısmı dış piyasalara ihraç olundu 

V 1. · · H""d · ı t b 1 k + Bu yıl, Trakyada kuşyemi ihracatı a ı muavını u aı, s an u oınıı.a- . 
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1f'ÇCn yıllara nısbetle çok fazla olmus-a ıyı ay, encra ı u? , ç• • 

1 O Tur ı . .. . .. .. S d tur. nera sman an, po ıs muouru n rı . 
Ak ·ı k . ·ı b' k t ... 1 Trakyanın başta gelen ıhracat mah-a ı c as er ve sıvı ır ço zeva .Lv a - . . . . 
reşnr uTı 1 1 d sullerınden bınni teŞ'kıl eden kuşyemi, 

ı 6ur nmış ar ır. bn yıl bu romtakada 25 bin tonu bul -

T ale be b ar1nd1rma 
odatart ve çocul< 

bahçeleri tı li matnamesi 
İlk okul talebe barındırma odaları reh-

bui :neşrolunmuştur. Normal tedriı;at y:ı
pııan okullnrda banndırma odalan sa -
ba!ıleyin 6,45 ten 8,30 a kadar, ak§~m ü 
zerleri 15.30 ile 18,30 arasında faal•yett<:! 
bu!ı.macaklardır. Çift tedr:sat yapılan o
kullardb, ôğleden evvelki talebeden i ca b 
edenierin ö~leden sonra ve öğleden sema 
gelen talebenin öğleden evvel barındı -
rılmaları temin olunacaktır. 
Barındırma odası bulunan ilk oku11ar-

da tatil ayları içinde bir çocuk bahçesi 
açılacaktır. Bu çocuk bahçeleri iyi tan
zim cdHdiği, eşyası ve oyun malz~mesi 
tamamlandığı takdirde banndırma o -
dAsına gelen çocukların istifadesine im
kan hasıl olacaktır. Barındırma od:ı1a -
ruıda, çocuklara vazifeleri iıazırla -
t~ıacak, müzik, elişi. resim ve terbiyevi 
cyunıar ~österilccek. hikaye ve masallar 
oku tulacak tır. 

* Çocuk bahçeleri programı da nazırlan
nıı§tır. Her çocuk bahçesinde, o:ıhçeye 

devam eden çocukların adı, numarası bu
lunduğu okul, sınıf ve yaşını göste>rır bi
rer defter tutulacaktır. Bahçede çalışan 
ni-ibctçi öğretmen öğleden evvel ve ôğle
den sonra bahçeye devam eden Ç('cukla
rın mikd&rım tesbit edecektir. Bahçe -
leıe devam, okula devam mecburıyetj 

şeklinde olmıyacaktır. Her bahçeyP. gö -
nül ısteği ile devam eden çocukların S:l -

yısı o bahçe faaliyetinin miyarı adrlcdile· 
cektir. 

Bahçelerin tozlanmaması için sık sık su
lar.r.ıasını, yerlerin temiz tutulmasına, a
let ve vasıtalann bakımlı ve yerlı ye • 
rınde bulunmalarına dikkat olunıtcaktır. 

Tayyara piyangosu 
ta.lihlileri 

Tayyare piyangosunun dün ve evvelki 
günkü talihlileri anlaşılmıştır. 45 btn li
rayı kazanan 3631 numaralı biletin bir 
parçası Selimiye kışlasın'da büfer.i Bcıy 

Talatta ve diğer parçası da Ayancık li -
man memuru Bay A vni ile orta~ı eski 
düyunu umumiye memurlarından Bay 
Seyiddedir. 

Beyoğlu Harnalbaşında 17 nurnarada 
Bayan Eleni ve Ankarada Necdrt kızı 

Bayan Güldane ile Menemen ~ledıye 

s&ndıkemini Ahmed ve ortağı Cevdet . Sa
rnatya'cla H&cıkadın caddesinde ismıni bil
dirınıyen bir zat, Tophanede Bay l<~ahri, 

Bursada Şahin garajında Bay Rıuı ço -
cukları, Develide Taceddin, 'Edrf'midde 
Sabahat, Eyübde Bostan sokağında Bay 
Mehmed on beşer bin lira kazanmışlardır. .............................................................. 

DOGUM 
Matbuat Umum Müdürlüğü mü§avirle

rinden Bay Şekib Enginerin dün Alman 
hastanesinde b!r kız çocuğu dünyaya gel
miştir. Yavruya uzun ömür diler, ana ve
babasını tcbrik ederiz. 

muş ve bunun 20 bin tonu muhtelif 
memleketlere ihraç olunmuştur. Kuş
yemi, dünyanın üç yerinde, Arjantin, 
Fas ve Trakyada istihsal olunmakta -
dır. Evsaf itjbar~ıe daha mükemmel 
o1an Trakya kuşyemleri Amerika piya
sasmda bile rakib memleketler mah -
sullerinde:ı daha iyi şartlarla satıl

maktadır. 
Kuşyem; ihracatından bu yıl Trak

y:ya 2 miJyon lira girmiştir. 
Trakya :la bu yıl sert buğday istih -

sa 'atı geç~n yıllardan yüzde 30 fazla 
olmuştur. Bu buğdaylardan. Yunanis -
t:rr, Almanyn, İtal~ a ve Filistine mü -
him miktarda ihracat yaJ)ılmı~ır. 

Trakyada Lüleburgazdaki dev'et üret
me ve örn~k çift1iğindc. çiftçilere bu • 
günlerde fenni ziraat usulleri üzerinde 
tekrar dersler verilrneğe başlanacak -
hr. 

Romany:>.dan getirilen ve Trakyada 
is'<5n ed;ı(', ~öçmenler geçen yıl, U -
mnmi Müfettişliğin tcşebbüsilc Ro· 
manyarlan gelirierken beraberlerinde 
birer pMÇf\ rao:sta tohumu ı;retirmiş -
lerdi. Har~aJa benziyen bu mahsul to
rt'mlannct~n yapı lan tecrübe sonunda 
bi-re 40 - 50 ranrlıman alınmıştır. Bu 
mahsuldtn yağ ic:t•h~al edilmektedir. 
Almanlar bu mahsulü daha ziyade 
Romanynr.an terlarik etmektedirler. Bu 
seneki istihsalat tecrübe mahiyetinde 
olmak iiz, .. e 4 - 5 bin cuvalı bulmuş -
tur. Gelecek yıllarda daha yüksek is
tihsa Jil• v::ıoı lacaktır. 

Yaiimurdan zarar oören 
çiftçiiP.rin borçlari tecil edildi 
Son yağmurla!" sebebile zarar gören 

çiftçilerin eski senelere aid borçlan 
Zi .. aat Banka~ı idare meclisi kararile 
tecil olunmuştur. Banka Umum Mü -
dürlüğü, bu kararı bankanın bütün şu
~!erine bildirmiştir. Yağmurlardan 
zarar göre11 çiftçi bu sayede vaziyetle· 
rini düzeltmek imkanını elde etmiş o· 
lac-aktır. 

Iki müessesenin ihraç vesikalari 
geri ahnd1 

İktısad Vekaleti, ihracat ve standar
dizasyon n izamnamelerine aykın ha • 
reketleri görülen ihracatçılarla devam
lı bir şekilde mücadele yapmaktadır. 

Vekalet. son zamanlarda nizamna -
melere aylnn hareket eden biri şehri· 
mizde, diğPıi Bandırmada icrayi faa
liyet eden iki ticari müessesesinin ih -
r:1cat ruhsatnamelerini geri almış ve 
bu müesseselerin ihracat yapmalannı 
mE>netmi~tir. 

Eskisehirde Toprak Mahsulleri 
ofisi ajanhg1 ihdas edildi 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Mü
d:lrlüğü, Eskişehirde bir ajanlık ihdas 
etmiştir. Eski~ehir romtakasında buğ -
day mubayaatı ajan1ık tarafından ya
pılmağa başlanm!ştır. 

Perakende piAk satanlarm 
bir şikayeti 

Şehrimi7Je gramofon plaklan üze • 
rinc toptan iş yapan tacirler pazarlık • 

on .. 
sız satış kanununun tatbikatından 5 

v baş· 
ra perakc•·ıc~e fiatla satı~ ynpmaga ra· 
lamışlardır. Perakende satış yapan f 3 
mnfon plakçıları, alakadar makan1 ar 

m "iracaat ederek, toptancıların bU şe_: 
k l.'lde pera'<ende fiatlarlıt satış yıa~l· 
malannın ticaret kanununa aykırı 

d v ·ı · ·· .. ı bunun J1le" t:gunu ı C'rı surmuş er \'C 18 
ncdilmesini istemişlerdir. Bu husus 
p;yaso.da tahkikat yapılmaktadır. 

Çikolata imalAti azald ı 
. . b edeJl 

:Mevsim dolayısile artması ıca zal• 
çikolata imalfıt:mn son günlerde 11 

dığı görü.lmektedir. }c• 

Evvelce Cenubi Amerikadan geı~e • 
tP. olan ve çikolata imalatında kul ;dS 
nılan kakao townun son uımanlarne· 
S;mali Amerika men~e ~ehadetna b 
sile gönde~ilmesi bu aı.almaya sebe
olmaktadnr. Amerikadar«ıi Türk J11~1n 
kanıları CP.nu'.:ıi Amerika k<ıkaoları i es· 
Şimali Amerika menşe şebadetnaınış ~ 
le gönd-erilmesini muvafık bulrnaın ya· 
lar ve Tiirldyeye bu şekilde ihracat 

Pılmasını menetmislerdir. . ası 

Kakno tevzi:nin piyasada azaırn yt" 
yüziinden son gün!erde çiko.latanı~elA 
rini doldurmak üzere, yerlı kare 
imalatı arttırıimJshr. ..., 

. b. ıosı••· 
Ancak bu karamelaları~ .ır kilere 

hım kö~elerind~ gayrisıhhı ?ır ş~a sil• 
yapıldığı Ye ucuz fiatlarla pıyasa) ı·ni 

d"kkll 1 
rüldi.iğü a1fıkndarların nazar~ 1 re baş· 
celbetmiş ve bn hususta tetkı~l\bi bir 
lanmıştır. Karcmelalar.ın gayrıs~ 
sel<ilde yapılmac;ı menedilecektır: d' 

Takas bürosu takviye edıl 1 
• 

. ·n art 
Son zamnnlarda takas işlerını rdan 

m~sı üzer'ne Türkofisten 4 me:nutak .. 
müteı::ekkil yeni bir takas tetkik 1·tı· "' D" den 
viye bürcc:u kurulmuştur. ~~r<> tsklls 
b~ren faaliyete bn!?lıyan bu. bu b"tiril ' 
muamelelerinin günü güniıne 1 

mesini te~:n edecektir. ldl 
Parruklu mensucat imalAti aza 

muk iY 
Pivasad:ı son zamanlarda pa ps· 

V •• "inden, 
liği buhral"l başlnması yuZl e pB' 
muklu f.ani~a imaHıtl da aze.lrnış ~ 
muklu fan!lii fiatlan yükselrniştır. 

Bir hırsız çaldıöı ••yayı 
saterken yııkalandı }3ab• 

Beşiktaşta Abbnsağa yokuşun?a nı.!" 
çe sokağınJa oturan Rifatin eville e c;e
sız girerek b!r kostüm, bir P~~to :ıdı~ 
ket çalıp kaçmı~tır. Suçlu, düll ç 
esyayı satarken y&kalanmıştır. ııı.tı .. . • t;,. 
YOk tafımak yOzünden bir ka~g J1lll~a 
Çakmakçılar yokuşunda, iplı~ zBPııı 

zarında h~mal Yusuf, dün rnaga b()liilC 
arahasile yük götürmekte ike~aı91' 
hamallarındaı'. Mustafa ve beb • 
m~ni olm?..k istemişlerdir. Bu ~~ıg~b· 
den çıkan kavgaya mağa7.anınonyal<'ıfl 
t;trlanndan Artor, Aram ve.~ ··r. 
müdahalE:sile hadise büyürnuştu J1le 
Vak'~ mahalline gelen zabııg ıcıılB • 

murları t?.rafından suçlular ya 
narak tahkikata başlanmıştır. • ........ .. 

·•••••·••• tJ ········································· os 
ııııııııııııııı ŞEHIR T,!!,~:.;.ıt 

11111 ~ Bu ~:: .. ;.·;:.~E~ 
... VINDSOR· un RI 

111111111 KAD~ Bu hususta Denizbank idaresile Mer -
1in 1\ınan ~irketi arasında yapılmakta o
lan müzakereler yakında neticelenecek
t ir. 
Oıev n purunun ilk t e crübesi yapıldı Önümüzdeki P E R Ş E M B E A K Ş A M I 
Denizhankın Almanyada yaptırdığı Ü

lev vapuru dün ilk tecrübe seferini yap
mıştır. Vapur bir kaç güne kadar Hay -
darpaş.ı - Kadıköy hat\'ında iflenıe~e 
başlıyacaktır. 

BisikleHen düfen bir ç ocuk yaralandı 
Kadıköyde Mühürdarda gazino kar

şısında 9 numaTpda oturan Ahmed 
Kaşifin 9 yaşmdak; oğlu Emin, Kadı -
köy iskelesi önünde hisikietle giderken 
birine çarparak düşmüş ve a~ auret
•1 yaralanınl§tır. 

-oç•aAMBA• ;m•ÇAVü'ŞLAR' 
HAYD TLAR RASlNDA 

lzdihamın önüne geçmek ve halkımızın bu muazzam filmi RAHATÇA görebilmesi için 

i P E K ve S-A R A Y Sinemalarında birden gösterilecektir· 

\ 



Devrek bol 
kavuşmak 

elektriğe 
•• uz ere 

~elediye kasabayı ikiye bölen ırmaktan elektrik 
IStihsalini tasavvur ediyor. Bu suretle Devrekliye 

elektriği çok ucuza temin edecek 

UeVTeğin yeni köprfısil ve kaymakam evi 

s ~onguldak (Hususi) - Devrek ka -ı ma eserlerini gösterir mahiyette büyük 
l:·-~~ı~a ilk adımlarınızı atarken gö - bır şey göremedim. Bu hal belki mev -
u'~nu~u.ı.ı önü~ıe eski ile yeniyi, geri ile o..:m Icabı böy)e
l'ct rıyı olçmege fırsat veren bir manza- dir veya paraya 
kö s~~·ilir. Bu, Devreğin ~ski ve yeni dayanan işlerin 
b· Ptulerin;n manzarasıdır.Iki sahili bir dar bir bütçe i • 
dırine bağ!ıyan köprüler, ayni zaman- ç\nde kıvrıJ.ması\ 
da, i kı tarih devrini birbırine vasle - na inıkan elde eo 
~n dün ile bunlınün arasındaki uçu - demeyi.şindedir. 
~d~un da canlı ve müşahhas bir ifade- Şurasını belirt 
ı n·lt>r. ma1iyim ki Dev· 

te }(o~rünüıı biri: Eski devir gibi köhne, rek Halk~~nin 
rnetı ve yapısı ec:-ki devir gibi derme kendı kendını ye· 

f.~1ll"ladır. Ve eski devir gibi çökmü~ • tişbrm ·ş güzel .}3elediye reisi 
l.lr. lıir ba.ndo t.Gkı 4 Ahmed Albayt·a1: 

Sa~öprünün öbürü: Yeni devir gibi 
b· glanı. temeli ve yapısı yeni devir gi· 
d:kkudretlidir. Ve yeni devir gibi dim· 
· ayaktadır. 

~Öprüleri yirmi adım kadar geçince 
~~ d{?.rn mimari tarzında yapılmış gü· 
! bır ev insanın gözlerini okşuyor. 
leu €'.\' knza kaymakamıarına tahsis edi· 

11 ıkametgahtır. 
~~evreğe evvelce gene gelmiştim. Be· 
\>' ıvecilik bakımından sakaklann ten
~~~at :çin gaz Jambalannm yerini alan 
di s•erden h3şka bir yenilik görerne -
S'tt ttı ~enı bded'ye hey'etinin şehre iyi 
lr·kı::etırmek ve b!lhassa kasabayı elek
du~::~;E' ay~ın]atmak hakkında esaslı 
Şel 1

• nceleri varmış... Elektrik için, 
tih~\ ort~1-~n .. b.?1en ırmaktan :nerji is· 
ge .a duşunuluyormuş.Devrege ıyı su 
b· tı:rnek fikıi, şimdilik tali derecede 

t •ht• ~ ı!acı if::.ıde eder. Halbuki, böyle-
ele~ b~aava dcm·cek bir şekilde şehri 
d;,. t~ı~ nuruna bağmak Devrek bele
tut e,ın;u her şeyden önce gözönünde 
~lt·ısı lazım gelen bir mesele olmalı· 

bevr • · · bu . ec;nıı yenı ve genç belediye reisi 
~ı;ı_1~~de en büyük yardımı halktan ve 
~Vi] a .• ~:aber en başta, Devreğİn çok 
iırn dıgını halkla temasımdan öğrendi
tir Çalışk •• n kaymakamından görecek· 

ö 
laı- ~~e umuyorum ki: Önümüzdeki yıl-
tat ~tnde Devrek, geceleri kurunu vus
~lın Ir şehir manzarası almaktan ku~ 
ltıaıtauş olacaktır. Bu takdirde, kay -
t\h~ ın Hakkı Say ve belediye reisi 
~ ~··: Albayr~k isimleri halkın sevgi 
~t·~ ran!a anncağı iki ad haline gele-

ır. 

llevrekte H 1 a k<'v! gençlerinin çalış· 

m. vardır. Bando takımındaki gençle
rb heves ve aliikalannı, çaldıklan mu
siki aletlerini geceleri bile meşketm~ 
lerinden anladım. 

A11ad•)lunun bır çok kasabalannda. 
diikkfın sayısı ve meta çeşidini kasaba
d:ı!d yabancı memur aderline göre a
yarlarn1Ş carşılar vardır. Çünkü, Dev
rek çarşısının müstehliki sadece kasa· 
ba halkı aeğil, ayni zamanda bütün ci
Yar 1-"öy halkıdır. Çünkü, evvelce de bir 
miinasebef!e yazdığım gibi, Devrek 
Zonguldak maden ocaklarına arnele ve
rf'n bir mıntakadır. Devrek köylerinde 
bir kaç göbek ilerisini sayacak kadar 
si11fıleden madenci olan ameleye rast
Inmak çok mümkündür. işte Devrek 
çarşısının yüzünü güldüren bu unsur· 
dur. 

Devrek, nıaden arnelesinin köy ge • 
ç'dlerinde bulunduğundan ay başlan 
m~den kuyularındaki istihkakını 'kay
me• halince cebine koyan köylü Dev
rekten geçerke;. bu kaymelerin mühim 
bir kısrnır.ı piyasaya bırakır. Ay son -
larında piyasadaki cironun yekunu 15-
20 bin liraya kadar yükselir. 

Ahmed Naim 

lzmitte odun körnUr buhram 
İzmit (Hususi) - İzmitte odun ve 

kömür derdi bütün şiddetile devam et
mektenir. Eskiden odun ve kömürün 
bolluğu ve ucuzluğu ile tanınan İzmit· 
te, ortada h!ç bir sebeb ve bahane ol • 
madı3, halde bazı muhtekirler, bunu 
yükseltmekte ve tahammül edilmez de
recede paha1ılandırmaktadırlar. O ka
rlar ki b!r araba odun 4-6 lira, kömür 
de 14-18 Hrndı r. Belediye henüz lazım 
g"'len ehemmiyetli bir tedbir alama -
mış bulunmaktadır. 

Vurdda umumi meclis 
azahğ1 seçimi 

Arı<ıvanın yenı umumi meclisi azalan: 
Sami Yazıcı ve Kasım Turgw'i 

Artova, (Jlususi) - Kazamızın meclıı;! 

ur.-ıumi aza intihabında eski meclısi umu
mi azasından Kasım Turgud 33 reyıe ve 
Tokat .:nünevverlerinden Sami Yazıcı 27 
rcyle meclisi umumi azalıklarına intihab 
edılrruşlerdir. 

Erzincan da 

Erzincan (Hususi) - Umumf meclis 
ii.yeleri seçimi bir günde yapılmış ve 
parti namzedleri kazanmıştır. Merkez 
kazasına seçile::ı dört asil ve dört ye -
dek azanın isimleri şunlardır: Asil ola
rak: Riza Altınok, Ziya Kök, Hatice Al
tınterim, Sami Bayındır. Yedek azalar: 
Mehrned Türkmen, Ahmed Bahadır, 
İhrahim Baycnder. Hatice Salim. 

Gebıede 

Gebze (Hususi) -Geçen Perşembe 
giinü vilay<>t meclisi umumi azası se -
çimi yapılmış ve C.H.P. Başkanı Ahmed 
Eldem. tüccardan İsmail Başaran se -
çilmişlerdir. .............................................................. 
( Çorluda 42 nüfuslu bir aile) 

Çorlu (Hususi) - Yukanda resmi -

ni gördüği!nüz aile Çorlunun en çok 

nüfu3!u ailelerinden Üzeyir oğulları a

ilesidir. Bn a1le 42 nüfustan ibarettir. 

Resimde ru aileden Harndi Ayan ile 
l{ans. ve 6 çocuğu görülmektedir. 

lzmitte yeni buğday temizleme 
makineleri 

İzmit (Hususi') - İzmit Ziraat Mü

dürlüğü köylünün buğday tohumları • 

:ıı hastalıktan kurtarmak ve temizlet

mek için makineler getirtmiş ve bun -

lnr mıntaka mıntaka köylünün ayağı -

na k:ıdar giderek tohumluk hububat -
lannı temizlerneğe başlamışlardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

liasan l3 
lll ""k' ey - Gecel"ri na

.. ıt ge · · . çınrsıniz dostum? 
- Çoluk çocuk akşam ) P 

rneğini )Cr yemez_ 
.. . uykumuz gelır, uyu yu 

veririz. 

on 

Hasan Bey - Adresinı \'C• 

rir misin? 
- Ne yapacaksın Ha.:ıaD 

Bey? 
Hasan Bey - O gürültü· 

süz mahalleye ben de taş•na
ca~ım da. 

italya Fransaya tecavüz edecek olursa 
(Bcıştarafı 1 inci sayfada) 

sında, İngiliz - İtalyan anlaşması ha -
ricinde ne Süveyş kanalı, ne İspanya 
ne de herhangi başka bir mesele hak -
kında meclise danışmadan taahhüde 
girmiyeceğinize dair teminat verir mi· 
sin iz? 

C - Romada yapacağımız herhangi 
yer.i bir taahhüd, mec'~isin ltasvibine 
arzedilecektir. 

1 S - Alman hükumeti. bir müddet • 
tE'nberi ortaya atmış olduğu müstem
leke meselE-si hakkında herhangi res -
mi bir te~~bbüste ·bulunmuş mudur? 
C- Hayır. 

Fransada niimayişler 
Paris 12 (Hususi) - Tunusun eski 

fs!~m muharibleri umumi valiye bir 
te!grnf çekerek, Tunus hakkındaki İtal
yan taleblerini şiddetle protesto et -
miş ve Fransaya ba~lılıklarını bildi~ 
m işlerdir. 

Dün de Fransada mukim 15 bin Kor
sikah Marsilyada bir toplantı yapa -
rak, ana vatan2. sevgi ve bağlılıklarını 
izhar etmi~lerdir. 

Keza, Nis'te biiyük bir toplantı ya· 
pılmış ve ne bir kanş Fransız topra -
ğınm, ne rı> herhangi bir Fransız müs· 
temlekesinin İtalyaya verilmesi hak -
kında bir karar sureti kabul edilmiş • 
tir. 

İtalyan gazetelerinin nc.c;riyatı 
Roma 12 (A.A.) -Dün Tunus me

selesi hakkında hiçbir nümayiş yapıl· 
m:ınııştır. 

Gazeteler. Francıadan fecl•karhkla~ 
da bulunmasını istemekte devam· ct • 
mektedir. Maamafih İtalyanın ne is -
t<>yrı('kte oldui!unu tasrih etmemektc -
dir ler. 

Corriere Della Sera. ftalvamn emt'l· 

lerile Çemberlayn'in yakında Roma .. 
ya yapacağı ziyaret arasmda bir muka• 
renet görmektedir. Bu gazete, yapıla
cak müzakereler neticesinde, İtalyanın 
Akdeniz ve Süvcy~ kanalı üzerindeki 
idtiialarının ınuhik olduğunun kabul 
ve teslim edileceğini• ümid etmekte -
dir. 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 

Paris 12 (A.A) - Matbuat tefsir -
leri: 

Figaro gazetesinde Dormesson yazı

yor: 
cAncak bir latife olan Korsika hak • 

kındaki istekten bahis dahi etmiyor ız. 
Fakat Tunus hakkında, bu topraklnra 
hnlol geti:-ilmesini kabul edecek bir 
tel{ Fransız mevcud değildir. Tunus 
öyle mukaddes ~eyler arasmdadır ki 
bunlara dokunınağa cür'et edildiği tak
dirde Fransanın tek bir irade halinde 
ve ihtiluf ne şekilde inkişaf ederse et • 
sin dövüşür .. Bunu tereddüdüz söyli -
yoruz ve c-sasc"'l bunun İtalyanların çok 
iyi anladıkları bir lısan olduğuna da e
min bulu!luyoruz.• 

Petit Parisien gazetesinde Rene la 
Bruyere diyor ki: 

c Tunusta vuku bulan sadakat te -
7.ahürleri bu mf'mleketin Fransa11ın 

bi" mevzuunu tesldl ettii!ini, ve Afri
kadaki bütün İmparatorluğumuzun 
mcvcudiye!ini feda etmeden, herhan -
p,ı yabancı bir devletin imparatorlu -
i'rumuzun he,.hanni bir noktasına a,·ak 
b'lsmasına müc;ando edemiyeceğimizi 

isbat ctm~'ldPdlr.• 
Oeuvrc C"net~>c:jnden: 
c Bize karc:ı yan·lmak istenen şanta

jı çok iyi an1 ıvoruz. Fransanın bu me
se1ede müttehid da,· .. anması için bir 
parlamcntov~ :hth·nç voktur . ., 

M emel: Almanyaya ilhak mı ediliyoı·? 
(BCl§tarafı 1 inci sayfada) j rrıeh'uslarının muhtariyet istemeleri nı• -

Almanlar, meclisteki 29 meb'usluktan tıcesinde meydana çıkan Ukranya me -
24 ünü kazanmışlardır. selesile meşgul oluyorlar. 

Büyük devletler ile Litvanya aras•ncia Le Journal diyor ki: 
1 1924 senesinde imzalanan muaherle mu- Avusturya ve Slidet meselelerınde <•l-
ı ciblnce. şimdiye kadar serbest bir şehir d~ığu gibi, Ukranya meseles nde np de -
'olarak idare edilen Memelin. Almnnyay:ı ğlşikli~ dışarıdan gclceek değildir Ber
I ilhakı mevzuubahstır. Jin'n sonradan jstismar vazifcsıni dl' -

BcrJindeki Fransız sefiri ve fngilız nıhdc edeceğ' vcı:ziyet'n inkişafı dah Jrle 
1 maslahatgüzarı bugün Alman oariciye olacaktır ... 
'nezaretine giderek, 1924 muahedesı mu La Rcpublique gazetfsınde Domı'ltqlıe. 
1 cıbince Me~ele verilmiş olan statün;_in Almany.-nın bir kovalis) onla karsılaşıp 
{ A~~an ~~:_b ~sl.aı:ı _tarafında~ muhflfa~n karşıla~rruyacağını merak ediyor Vf' bir 
caılecegı umıdını ızhar etmış ve şehrm ' t:kranya teşkilinin Sovyetler bırlıği ile 

l se:best _ ıdaresine riayet edilmesini ist~- Romanya ve Çekoslovnkyanın ınhılalle _ 
mışl~rdır. rini değih:e bile en az h rcr uzuvlarından 

Klaipeda 12 (A.A.) - Havas ajansını:ı mahrum knlmalarını intaç edeceğim k.ıy-
rnuhabm b.ldiriyor: dett ktcn so:r:ra diyor kı: 

MPmel kültür cemiyetinin reisi dcıktor cNe Sovyetler b~rliği. ne Polonya ve 
Erııet Neuman yabancı gazetecileri ka • ne de Romanya müstnkil bir Ukranyndan 
bui ederek c Vaziyetin Memelde bir kcı.- bahsedilmesini istemiyor lar. Pôlonya teh
rar vermeği mümkün kılacak derecede li":Pyi o kadar iyi hissetmiştir ki ..ialıa 
olgun bulunduğunu. bildirmiştir. şi~1diden Sovyetler birliğine dönerek hır 

Keza doktor Neuman, önümı.izdokı 1 - anlaşma ımza etmiştir. Diğer taraftan 
kincikanunda meclis içtimaa çağmldık • kral Karol da Romanyada Alman dostla
tan sonra kraata tcvessül mümkün olaca- rma karşı harekete geçti.» 
ğını ihsas etmekte idi. Homme Libre gazetesinde Toııvenin 

Bu beyanat Memelde toplanan şu umu- yazıyor: 
mi intıbnı teyid etmektedir. cBir kuvvet meselesi mevzuu b.:ıhıst:r. 

1 - Seçimin acil neticesi olarak hi~: bir Mesele iki yüz milyon nüfusu ihtiva e -
dL:ğlşiklik beklcnmemelidir. den Slav blokunun kendini müdafaa e -

2 - Memeldeki Alman dirijan mabfel· dı•bUecek vaziyette olup olmadığıdır. E -
leri, Kaunas hükümetinin Memelin va- ğerbu ''aziyette ise Ukranya meseles; yolr 
z!yetıni ıslaha tevessül etmesi icab ede- tur. Aksi takdirde Ukranya meselesi cidjl 
ccği prenEibjnden mülhem olarak, mecll- inkişaflar almakta gecikmiyecektir • 
sin toplanmasım ve mahalli makamatla Epooue gazetesinde Donnadieunun kı-
merkezi hükumet arasında teessüs edecek leminden: 
münasebetleri beklemek muvafık ola - ~üçüncü Raylı'ın bugün veya öbür gün 
cağı kanoatindedirler. Memeli zaptelrnek niyetinde olduğuna 

3 - Mcme1 vaziyetinde esaslı bir deği- şüphe yoktuı. Hakikatte tamamen bir Al· 
şiklik kararı Memelde değil Berlindt> ve- ~nnya - Litvanya meselesi karşısında de
rilecek ve böyle bir kararm va'<ti de ğ'Hz. Almanyanın şarka doğru ilerlemesi 
şUphesiz etakadar iki hükUmet arasında- meselesi mevzuubahstır ki, bizzat bu me. 
ki münasebetlerin vaziyetine ba~lı bulu- selc de Alınanyanın Avrupada yayılm&sı 
nacaktır. meselesine dahil bulunmaktadır. 

Alman gazetelerinin neşriyatı 

Berlin 12 (A.A.) - Alman matbuatı. 
Memel Almanlarının dün Litvanyado ya
pılan intihabatta kazandıkları büyük mu-

Bu hususta Almanyanın KaunAs orta 
elçisi doktor Zechlin dönmesini bekle • 
rrıe:C münasip olacaktır. Elçinin Alman 
hükiımetinin sarih tekliflerini Litvanya 
hüküm etine tebliğ edeceği anlaşılmakta-
dır. vaffakiyeti büyük başlıklarla 'neşretmek-

Kaunns 12 (A A ) _H- ku t d.. K . tı> ve bu ıntihabatı Almanya lehindE' bir 
.n.. u me U'l au- . b . • 

na.da civarında fevkalade idare tesıs e - pıte ıs!~ olar~k tel~kki etmektedir. 
den polis tedbirleri ittihaz etmışür. Angrıff>- dıyor. kı: 

Her 5:evden önce sokak karış kl t-t cİlk defadır kı. Almanyadan zorla ko-
:. • ı ı~~; arınn 1 b' Al k" 1 . 

mani olmağa matuf olan bahis mevzuu parı an ır n:ıan • ut esı tazyiksi?. ve 
polis tedbirleri Memel arazisini alakad.ar s~rbest olart:.k sıy~sı kanaatini ızhar im-
etmemektedfr. kanını buluyor. Bılhassa yakın int' mazl. 

Uk I 
• ye aid bazı siyasi misaller göstermiştir ki. 

ranya mese esı . 
adalet bır kere muzaffer oldu mu ve en-

Paris 12 (A.ı:·~ - Bu sabahki gazete - tcrnasyonal sahada tanındı mı, ar~·l. ·. __ 
ler Leh meclısındeki (eski Ukranya) ne geçilemez .• 
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~CVCKÜNSAN 
j~ 

- İçeride büyük adam var. . . . Aynk1mbılanm boyat. Daha fyfsi 
•.. Aman ayaklarının uçlarına bns. kendine bir çift yeni ayakkabı al. 
... Aman konuşma . 
••. Çıt çıkarma. ::·ı~~d~··bu;;fik··~d:~·~:······-· 
•.. Nefesini tut. . . . Karşısında divan durmalısın. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . O birşey sor.ınazsn, sen birşey söy· 
- İçeride biiyük adam var. leme. 
•.. Bu kapı onun kapısı. . . . O yor gösterse bile sen kat'iyen 
... Bu binada amir odur. oturma . 
•.. O her şeydir. . .. Ve sakın çok kalma, çabuk çık. 
··· · · · ·· ·· .. · ··· · · .... .. .. ·· .... ·· ···. ·· .. . ... .. Bütün bunlar O.smanlı İnıparatorlu-
- İçeritic büyük adam var. ittinun büvük adam olmuş küçük baZl 
... Yanına girmek her !kula nasib ol- insanlannın kapısı önünde daima ko -

maz. · nuşuluy<>rdu. 
.. . Şöylo böyle her insanla konuşa- * 

maz. -İçeride en bfiyü'k adam var. 
... Onunla konu~mak için aylarca bu . . . İçerideki Türkiyenin Cümhurrei-

kapılarda beklemeli. sidir. 
.. Onunla konuşmak için, onun dew ............................................... . 

rr>cesinde değilse bile onun derecesine- Elbisesi yırtık köylü, ayağı çıplak 

y:ıkın bir derecede olmalı. çocuk, iş gömle~ t.'irli amele, bütün 
•.. .. .. . . ..... .. . . . . ... . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. .... millet onun yan me. sei~bestÇ{:' gird.Her. 
-İçeride bUyük adam var. İstedikleri gibi konuştular. Derdlerl -

•.. &!n onunla konuşmak istiyorsan, ni dinlettiler. 
evvelft arkann temiz bir elbise giymew .............................................. .. 
lisin. 

. . . Yakalı~m, boyun bağını düzelt. 

. . . Önünü ilikle. 

Türkiyenin en büyük adamı, ayn1 
zamanda da en büvük insandır. 

• İSMET ıruı;Ost 

C Bu~ lan bi iyor mu idiniz ? =t 
Arnerikada Ma 

saçosen'de Ame • 
rik.a Cümhurre • -:_ • 
isleri.ıdcn Adam '"ı..c~~~""'E 
sm bahçesinde a- ,ll{C~. ~D.l!ıwt 

çan bir -gül ağacı .JJ.I..~ ~~~~~ 
146 sene müddet- . ) "ro' 
le her yıl gül vermiştir. Bu emektar gül 
fidanı bilfıhare nebatat alimleri tara -
fından tetkikten geçirilmiştir. 

* Dünyanın en küçük kilisesi 

Mezardan dönen adam 
1 6 nCi asırda 

Fransız askeri o
lan Fransu w dö 
Sivil, mezardan 
geri dönmüş bir 
adamdır. 3 ayn 
4ımandla har b 
mey dan ların da 
topla yaralanmı., 

ve öldü zannile 
olı:!uğu yerl'!e bırakılmış, sonra her se
ferinde gömülmüş, tekrar mezCirdan 
çıkanlarak sun'i teneffüslerl-e ayıltıl • 
mıştı. Nihayet 82 yaşında bir soğukal· 
gınhğı neticesinde hayata gözlerini ka
pamıştır. 

* 
Taylerile beraber gaga 

degiştiren kuş 
Dünyanın en küçük kilisesi Yuna -

nLcrtanda Mykonos'tadır. Yüksekliği 35 Bu kuş, Atlas 
santim, uzunluğu da 16 santimdir. Bu IOkJ~anusunda ya 
kilisede hergün syin icra edilir. 18 in· şar ve her yıl ga
ci asırdn yerlilerden biri bir gemi ka- değiştirir. Bu ga· 
zasından kurtulduktan sonra bu kili- gastle tüy,Ierini 
seyi bir bahçe duvan üzerine in§a et- rib hali tetkik e
miştir. Bu kiliseye (MUkaddeS' !kedi) den hayvanat A • 
ismi verilmiştir. Zira içinde bir kedi liınleri buna hiçbir kat'i sebeb bula -
bannmaktadır. mamışlardır. -··········· ·······-.. ························· .................................... ······----······ .......•.......... ·-·· 

Başıboş gezeu 
Kuzuyu kurd kapar 
İsmin~ ve adresini yazmak isteme

dığim on sekiz yaşındaki bir genç 
kızdan bir mektub aldım. Okuyu
cum bu mektubunda ailesinden ve 
bilhassa babasından şikayet ediyor. 
Diyor ki: 

c- Ben yetişmi§ 'bir genç kı7.ım. 
Benim yaşımda olanlara kanun ken· 
diı istediği bi:r ins;ınJa evlenmek 
hakkını bile vermiştir. Ben şimdi 

böyle birşey düşünüyorum da, ai • 
lem, babam buna muvafakat etmi· 
yorlar d~ği1. Şikayetim şu: İstediğim 
gibi gezmek, istediğim gibi eğlen -
rnek hakkını bir ttirlü nilem bana 
venniyor. Bir erkek arkadaşımla 
sokakta dolaşamam_.. Bir kız arka· 
daşımın evinde biraz geç kalsam ve 
eve karanhk olduktan sonra dönsem 
babam demediğini btTakmaz. Ben 
de insanım, ben de hür yaşamak is
terim. Niçin bir erkek arkadaşım ol· 
masın. Niçin arkadaşlanının evle-
iinde biraz geç kalmak hakkına ma· 
lik olmıyayım .. Ve niçin bir sinema· 
ya gittiğiır., bira"z sokakta dolaştı • 
iım zaman, esinemaya kimle bera• 

ber gittin?:ıı, •sokakta kimle dolaş -
tın~ tarzında sualle.re muhatab ola· 
yım. Size soruyorum Teyze .. 

Bütün bunlar benim insani~ 
hakkımı elirnden alan mutaassıb dü
şüncelerin mfınasızlığı değil midir? 

Ben bn satırlan yazan genç kız 
hakkında fena düşünemem.. Ben 
~il.ha~a. bu mektubundan onun iyi, 
ıçlı bır ınsan olduğunu seziyorum. 
Yalnız Şlt var ki: Okuyucum, henüz 
çok genç ve çok (danlmasın bana) 
toy bir kızdır. Daha açıkçası Han -
yayı Konyayı bilmiyor. 

Bu yaşta olan genç kızlar için ai• 
le baskısı çok elzem bir şeydir. O • 
kuyucum, babasını taassubla itharn 
etmekte haksızdır. Babası iyi gören, 

~e d?~ru. düşünen bir insan olduğu 
ıçindır kı kızınm üzerine bu tarzda 
titriyor, onu bütiin tehlikelerden 
korumak için evveldeı tedbirli ha
re~et etmek yolunu il~uım ediyor. 

Ona sl5yHyeceğim şudur: Babası· 
nın sözünden dı§an çıkmasın. Başı 
iboş iCZE'n .kuzuyu kuro kapar. 

TEYZE 

Kadife ile süslü 
ceket Birçok dükkaniarın çekmeeelerinden 

para çalan bir h rs1z y kalandi 
Dükkaniann boş kaldığı zamanı koliayarak muhtevi
yatını boşaltan hırsız mahkeme kararile tevkif edildi 

Bir müddettenbe.ri, Adiiye w zabı- nı da iddia ile bunu teyid maksadile 
taca aranmakta olan firarl bir hırsız, Dr. İhsan Ali tarafından veriimiş bit 
Antalyacia yakalanarak İstanbula ge - raporu mahkemeye ibraz eyıeıntşlet " 
tirilmiştir. dir. 

Suçlu İsmail Hakkı, şehrin muhtelif Fakat bir müddet sonra, hfıı:Ji.Se~ 
semtlerinde mtihtelü dükkanıarın çek- haber aİan Dr. İhsan Ali, Müdd~~~ 
mece ve kasalarını soyrnuştur. Suçlu - miliğ.1e müracaat ederek lkendisinlın' 
nun bu sirkatlerinde ta'kib etmekte ol- merhdm 'Şakiri tanımadığını, iJnZ8

5 ilY 
duğu usul, şudur: Bir dükkanın civa- taşıyan raporun da sahte olduğun~ . 
nnda durarak boş kalacağı bir zamarn bı.ır ve dava ikamesini taleb et:ıniŞti!· 
kollamakta ve fırsat bulur bulmaz içe- Bu sahtPkarlığın maznunları ola~ 
ri dalarak çekmeecdeki paralan cebi· Ahmed Suad Fevzi Adnan, Rnfie ~~ , " , ·n(;jo 
ne boşaltmaktadır. Suçlu, bütıin bu Fethi narnındaki şahıslar asliye bil"l 
sirkatl~ gilpegündüz, he:k~ ayak- C('Za mattkemesine verilmişle_:d~r. e1d 
ta oldugu bır saatte işlemışür. Dünkü celsede suçlular hadısed • 

Nihayet, yakayı ele veren İsmail <;ahteknr1ıkla alakadar olmadııdl~ 
Hakkı, hakkında hazoırlı'k tatıkikatı söylemişler, dava, şahidierin celbi ıÇ 

Bu ceket pek çok :iŞe yarar. Evde, yapıldığı sırada, Antalyaya fi:rar et - tnli.k edilmiştir . 
sokakta giyilebilir. Bluz, rob üstüne, m~ir. __ __;_ ______ _ 

manto altına uyar. Şık ve pratiktir. Sa- Bunun ii-zerine zabıta her tarafta sı- Po liste 1 
de biçiminin modası çabuk geçmez. Bu kı bir şekilde suçluyu aramaya başla-
sene klasik ceketler pek rağbette ol - m!§, sulh ceza hakimliği tarafından da Bir ~nııpkacı dDkk&nında 
duğu için en son modaya uygun bir el- hakkında tevkif müzekkeresi kesilmiş- şapkalar tutuştu Jll'kO 
bi~e diye seve seve giyilir:. ı· Yüksekkaldırım caddesinde ~ıı• 

~ d ~ 
Tamamen jerscy örgüsü örülmilştür. Sonunda, tekrar yakayı ele veren ~silyadis'in .şapkncı dükkanın a, aP" 

Yakası, düğmelerl, ceb kapaklan ken • suçlu, dün Müddeiumumiliğe teslim e- v~P'azi ocağln·n üzerinde unutul.~n ü~B" 
di renginJe, yani yeşil Jtadifedendir. dilerek, sorguya çekilmiş ve suçlannı kalar tutuşmuş ise de, ateşin ibUY. fı1Y 

Gündelik rop 
Gündeli.k, sa -

tie bir rop yap • 
mak istiyorsanız 

bu modelimizin 
işinize yaraması 

ihtimali çoktur . 
Çünkü hem kul • 
lanışlı, hem öyle 
pek dümdüz de 
değil. Elbiscye 
lleş'e giyene genç 
lik verecek ufak 
beyaz bir jilesi, 
iki mini mini ce
bi var. Kol ka • 
paldan da bu 
maksadı tamam • 
lıyor. Başka her 
tarafı düz, yalnız 
korsajı hafif büz
gülü. Dolgun bir 
göğüs için bu, pek pratik ıbir tarzdır. 

Her kadın bilmelidir: 

tamamile ikrar ile: sine meyclan kalmadan itfaiye taıs 
- Ben, Anadoluya gitmekle neHri dan söndürülmüşlür. J -

izhni kaylxrttirlrim dlyordum amma Dükkanın sigortalı olduğu ıınlaŞ 
ıte gene yakalandık. mış ve tahkikata ba~lanmıştır. 
Demiştir. Bir çocuk bostan dolabile 
İsmail Hakkı Tevkifhaneye sevke - oynarkan yaralandı • • • Jl'lı:ır 

dilrniştir. Eyübde Otakçılarda Arpae:rnı~e}ıbl. 

Ot bn · 1 d hallesinde oturan 11 yaşında e' 
o s neşrlya 1 avası oynamakta olduğu bostan dolabına 

neticelendi lini kaptırarak yaralanmıştır. h~ 
Nakzen görülmekte olan otobüs neş· Yaraı·, berayi tedavi cerrn 

riyatı davası, asliye birinci ceza mah- hastanesine kaldırılmıştır. d 
kemesinde dün neticelenerek Ahmed Aranan kadın henOz bulunernıt ı d"" .. 
Emin Yalınan ve Sabri Salimin bera - Dünkü nüshamızda, yinni gün ll~ • 

et!erine bTBr verilmiştir. ranmakta olduğunu yazdığı:rnıZ. Ş~dtt. 
HAdise Çikaran sarhoş para rcmininde Arpaemini mahall~~de (Y 

Bostan so'kağında 12 numaralı e ıa "ı 
Bezasma mahkl1m edildi turan Şirl~eti Hayriye gişe .mern;rcıc 

Sirkecid-! sarhoş olarak hadise çıka- rından N2cdetin kansı NaCJye, yfY' 
ran Ziya isminde biri, ya'kalanarak a.ilesi ve gerekse zabıta tarafında~tılıl' 
Arlliyeye \•erilmiştir. pılan araştmnalara rağmen el'an 

Sultanahmed 1 inci sulh ceza mah · namamıştır. k alA· 
kemesınde yapılan duruşmasında bi - Naciyenin fotoğrafı çoğaltılara 
le mahmurluğunu muhafaza eden iZ- kadarıara gönderilmiştir. 1 nf1l"' 
ya, 7 lira parP_ cezasına mahkUm edil- Genç kadının hastaneleroe bU u ).Jtlır' 
miştir. dığına göre bir 'kazaya uğramıŞ b:sııı' 

Bir sahtekarlik davasına dığı anlaşılmış, uzak bir a~ı nıııif 
Lekeleri nas1f temizlemeli veya bir tamdığına giderek gız e 

Kitab yapraklarındaki mürekkeb le- devam edildi olması ihtlmali artmı~ır. dt 
keleri Eau Oygenie ile silinerek çıka • Dün, asliye birinci ceza mahkeme - Bir hırsız suç DstOnde ~~e.':; ~ ,. 
nldığı gibi 50 gram suya, 4 gram Acide sinde, bir sahtekarlık davasının durtı§- Dün gece Kasımpaşada Ç.ıvıcı!cıası~ 
oxalique i~e 1 gram (Hyposulfit de masma bakılmıştır. kapında oturan Mehmedtn · )ll'lıı~ 
soude) kanştırarak hasıl olacak mah • Dava mevzuu olan iddiaya göre, hfı· h•rsız girmiş ise de hiçbir şeY n y~gt 
lul ile de silinerek çıkanlır. disenin mahiyeti §Udur. muvaffak olamadan suç üstünde 

Umumiyetle bu temizlikleri yapar· Bundan 1 O sene kadar evvel vefat e- lanmışbr. • atılll • 
ken sür'at1e ve birbiri arkasından yap- den snbuncu Şakir isminde biri menkul Sabıkalılardan Osman oldUgu elbis' 
malı. LekeH yapraklan beyaz iki ku- ve gayrimenkul mirasını eviMlan a - ş1ıan hırsızın üzerinde bir taloJ11 ınblÔ" 
rutma kağıdı arasına almalı ve iyice rasında taksim etmiş bu hadiseden iki ve bir ceket bulunmuş. ya~ı~:~ od:ıl~ 
kurutmadan kitabı kapatmamalı. sene sonra da ölmüştür. katta bun1ann ayni evin dıg tJ~ 

1\'Iürekkeb lekeleri Mcrhumun veresesinden, Raife Lut- nnda oturan sal"dalcı Ahmed -ve suç!d 
Kitab kablarındaki mürekkeb leke • fiyedcn ol:ın üvey evladlan kendileri- tafaya aid olcluihı anlaşılmıştır· 

lerini temizlemek için çok di~at ister. ne düşen hissenin az ve nisbetsiz ol _ hnkkmda takibata başlanmıştır. 1,,cfl 
Evvelemirce kabın üzerine lekeli yeri duğu iddiasile ve i1vey biraderleri Ah- Kumar oynıyan d6rt kişi yel<ll 2 ,,. açık bırakacak bir mukavva koyunuz. ,med Suadln vekaletüe asliye beşinci Taksirnde İstikl~l caddesinde 

5 pa~'eı 
L~keye (Alcaol) sürünüz. Sonra da hukuk mahkemesine müracaatle, bir maralı Haçator'un kahvesinde {ıtıd,ıl 
bir resim fırçasil~ üzerine Actde oxali- dava ikamP etmişler, taksimin iptalini oynanmakta olduğu zabıta uıra rti~ 
qı·e dolrundurunuz. Lekenin olduğu lstemişlerdir. haber alınmış, Asador, Mığırdıç, ar of, 
yerin rengi kaçacağından orasını da su- Babalannın bu taksimi yaptı~ sıra- ve Kemal isminde 4 kişi ]cUfl'l 
lu boya ile boyarsımz. da, akli vaziyelinin normal olmadığı- na-ken yaknlnnmışlardır. 

/ Bacaksızrn rnaskaralıkları: Baş dönme~J 

~-··- -_... 

-::::-::::=:===._:·:=::::;;-
--:... -

\ 1 1 



Lokantada 
fılüşten garsonu çağırdı: 
ı..... Garson bu getirdiğin ye-e 
~nedir? 

.._ Bıldırcın kebabı! 

- .3ana yazık oluyor, ne di· 
h · 

1 ada çalışıyorsun. 
... 

???? 

... '1u hayal kuvveti sende 

~ <eı , dünyanın en büyük 

~un ·ısı olurdun! 

Sahte 

Baytar 
müsünüz? 

~ ~ ·: .... rm otomobil istemişti. sen bir di
tıı aldın öyle mi? 
"' .ret. 
' eye otomobil almadın? ...... 

hıı ~ .ıhte inci var amma sahte otomo-

* Mükemmel 
.o\aıa tı y (. ·d u: 

ı;: Gayet .::u-iL masrafı az. idaresi ko-

'~esenjze mükemmel. bulunmaz bir 

' ltadın mı dediniz? 
'-13· 
~ ır kadından bahsetmiyor musu-

Lutfen öksüri.ir FiZ - 6hö! 

SON POSTA 

Tercih 
Yaşlı kadın parkta bir sıra· 

y:ı oturmuştu. Sevimli bir ço· 

cuk yanına gitti: 

- Kucağınıza oturmak isti· 

yorum. 

- Beni sevdin de onun için 
kncağıma geldin değil mi? 

- Hayır bayan, kanape 

yE'ni boyanmış da; üstüme bo· 

yac:ı çıkmasın diye kucağınıza 

oturmayı tercih ettim. 

Son sürat 
Otomobil çekçek arabasına çaromış, a

rabayı devirmişti. Arabası devrilen po
lise anlattı: 

- Otomobil son süratle geliyordu ... 
Otomobilin §Oförü itiraz etti: 
- H-ayır, hayır, son süratle gelen o idi. 

* F erahlamak için 
Muallim söyledi: 
- Kim dcrsini biliyorsa tahtaya gel-

Sayfa 7 

Biz Çinli/er nasıl 
evleniriz, bilir misiniz? 
Düğün hediyelerinin kırmızı kağıdiara sanlması şarthr. 
gelin, evinden ayrılırken mutlaka ağlar ve damadın 

kapısı önüne geldiği zaman gururu kırılsın diye 
sokakta bir hayli bekletilir 

( Maruf bir Çinli muharrir yazıyor ) 
Atalardan kalma eski bir ldete göre 1 

bizde (Çinde) evlenecek.leri ya kılllVUZ. 
ya da ana baba seçer. Bu r..•retle evlenen-, 1 
lerin kimisi mes'ud. çoiu beuoaht olur. 
Hele kılavuz ve ana !Aba; karşı tarnfın 1 
şöhretine, zenginliğine tamah etmı~ olur
larsa ... Bu hatanın cezasını karı koca bü
tün ömürlerınce ıztırab çekmekle öderler. 
Burıunla beraber kılavuzlann her iki 

taraf hesabına dostça hareket ettiğine 

inanılır. Hakikaten, ellerinden gtıdıği 

kadar c:ia iyi çöp çatmak isterler. Ç'ünkü 
bizim dilimizde (Çin dilinde) ~öyle bir 
\·ecize vardır: cBir yuvayı bozmak on ı 
mtıbedi yıkınakla birdir.~ Arada bır ni
§a~un bozulduğu görülebilir. Buna sebeb, 
kızla oğlanın cyıldıb larının uyuşama- • 
masıdır. Bu, şüphesiz batı! bir itikaddır. 
F&kat yüz yıllardanberi büyük bir itına 
ilc takib edHegelen bir ldet halindt"dit. 

. , Bunun için daha evlenmeye karar ver. 
swÇ klardan biri tahtaya geldi· m'!lal- mcdı:>n, ilk iş, kızla oğlanın yıldızlan 
1: ocu d . çocuk cevab veremedı: muı:J. hakkında b ir kabine danışılır. Çinde her-Bo..:!!/ J m sor u, • - ·ıı 

_ Uşağı çağırmak için çıngırağı çal- lim kızdı: 1 kesin yıldıZ! sekiz harfle gosterı r ve 
mt§tım. _ Dersini bilmiyordun da neye tahta- adın~ csekiz i~areb denir. Bu __ ışı\retl~r 

S ğı ' 1m k · ted'n' her ınsanın dogduiu sene. ay, gun ve sa-- enın uşa n var mı. ya ge e ıs ı . . 

~ liaYtr bir otomobilden öahsediyo- - Uşağım yok amma bir çınırağım - Sırada çok sıkışık oturuyonız da atin ikişer harfinden meydana g•hr. Ka- Gelini taşıyacak sandalya (•) ile ala-
~ var ya!.. biraz fE'rahlamak içini h~n evlenece~lerin csekiz işaret:.. lerini yın bütün süsünü güveyi düğün müteah-

Cam cı 
,._____------------------=------------------------------ dıkkatle tetkik eder, onlann delalel et- hidinden kiralar. Bu sandalya baştanbaşa 

ı;~, manaları bulur ve izdivacın h.-yırh : i~lemelerle süslenir ve sekiz kişi tarafıTl
olup chnıyacağını haber verir. İki yılôız dan taşınır. Alay davullar, bayraklar, 

· İ§ b~I_a~ıy~~ ~r • arasında bir aksilik varsa nişandaıı var.- şemsiyeler. süslü yelpazelerle bezenlr. 

Ne yazık 
~ Şu hale ne dersiniz? Sokakta oyna. 

çOcuklar taş atıp camımı kırdılar .. 
's· ~ , ıı bir kere kendinizi benim yerı. 
dLt0.YUıı da ne demem lazım geldilini 
~n·· Un.. ben camcıyım ... 

* Misafir gelmedi 
~Zlnetçi gece yarısı bayanı uvandırdı: 
, l3ayan bayan kalknL. 

lie vı.r? 
~~ lTani siz yatarken misafir :fıtiin ge

b~ni uyandır dememiş miydinız? 

kek. sınırlı sınırlı o- neçilir A'l · b'l ı.: .. 60 ·ıa 
dasında dolasıyordu: y ks k ·· · - t · 120 • · 'l'k b" k fil b 1 · ı· k · 

1 

ı· • ı «:.nın vere ı ece6~ paraya gore ı a 

A 1 "b k o a, sıra ızı guveyıye gos ermıye ~şı ı ır a e u a aya ış ıra e<'er. 
- s an gı ı av- nelir. Gizlice bir yer tayin edilir ve kız 

vetliyim.. Pl\pağan _ sıkılmasın d'ye lrendi~ne hiçbir cey ı b Düğün günü davetliler sabahın df'ku-
Y zundan itibaren gelmeye başlarlar. Her 

gibi konuşurum. Til- .ı;öylenmeden - habersiz oraya götürüliir. gelen önce güveyinin ana babasını teb-
ki kadar kur11azım, İstiyen delikanlıya şöyle bir gösterilir. rik eder, sonra kırmızı kağıddan yapıl
bir türlü iş bularnı • Bunun üstüne, eğer kılavuzların gönlü de mış büyük zarf jçindeki hediyesini verir. 

hcş cdilmi~se, cküçük nişan. yapılır. Ya- Zarfın ortasında hediyenin ne Cllduğu. 
yorum. ni kılavuz vasıtasile kızın evine ıki altın, 

Karısı: ikı gümüş. yahud bir altın. bir gümü~ 
Ne yazık. dedl, hslka yollanır. 

bizim memlekette 

* ..... ~ 
, .et ... 
~fir gelmedi. 

- Ayakkabılar büyük olursa daha iyi ya büyük anne. 
gelecek seneye tamam gelir. 

hayvan baıhçeleri ce ' 
yok. 

cSon nişan. iki aile nazarında da çok 
daha mühim bir hadisedir: Çünkl bu ni
şanla nihayet düiün günü kararlaştırıl
nnş demektir. O gün gelinin evinı:> türlü 
hed iyeler götürülür ve bunun ıçin ukurlu 
bir gün seçilir, adına da enişan götürmc 
günfı ,. denir. Başlıca hediyeler şunlardır: 

so! alt köşesınde verenin adı ve adresi 
yazılıdır. 40 sentten, bir iki uiak ip~k par
çasından tutun da metrelerle ipek].; ve 
satene varıncıya kadar her şey nediye e
dilebilir. Hepsi de kırmızıdır ve en azı 
dört beş metre, hiç olmazsa geline bir 

~u ramadım 
~l'i:k 
~... Arkan, an • 
b.t: tı. Yanına koş • 

.... 
~ Anne, anne, 
~6r, bani.m :rU -

...._ tokat vur.b. 

'~n de ona vur· 

Ölçü 
- Kar~ızdaki evde oturan kadın yü

züme kirli bir tabak attı. 
- Böylelerine kadın demiye yii:ı: bin 

fahid lazım. Tam manasile bir kadın ol
saydı, temiz tabak atardı. 

* 
~' '\tu.rarnadım an· Karım seyahate çıktı, 
~~o bana tokat vu günde iki mektub yazıyorum. 

Sebebi var 
keııd!sinc 

~~ ellerim boşt~ - Bu ne sevgi? 

)u,.~· kulakıar:m - Sevgi ile alakası yok, gıderken, 
~mı~ çekiyor • ceğer hergün senden bir mektub aldmaz. 
'-.. ~ Ta§ devıinin postacısı, mektub dayıtıyor. sam dönüp gclirim• demişti. 
~-----~--~-----~-----------------------

- Kız kardeşiniz mi büyük? 
- Biz çoc:ukken o büyüktü amma, 
sonradan ne oldu bilmem ben ondan 
be§ yll§a daha fazla. büyil.düm. 

ötesıni göre • 

Küt hurunlu güldü: 
- Tebrik ederim. Gözlerin uza~ı gö -

ıiıyor.. demektir. 

Büyük 

-.Mesai saati bittikten sonra da dci
rede kalıp çalışmış olduğumu., yor
gun argm eve dönmemden. de 4Jıla.. 

mıyor maunl 

Mantar 
Mantar topluyor • 

lardı. Biri mantar • 

lara baktı: 

- Merak ederöm, 

dedi, acaba neden 

m antalar şenısıyc 

§eklinde olurlar. 

Öteki düşündü: 

- Buldum. . dE'Ci~ ru 

tubetli yerlerde ye • 

ti§tik.leri içindir. 

Y.ı:ı:lık, kışlık kumaşlar, altm gümüş ta
kacaklar, (160) tane kadar canka kuşu 
~ô~ğiı> ile cejderha çöreğh, kcsilfl'IİŞ ikl 
koyun, iki domuz (takriben onar kllo a
nırJığında)' canlı bir kaz, dört şişe şarap. 
birkaç kilo da hurma, fındık. fıstık. kes
tane ... 

Bütün bunlar tahtadan tepsilerin için
dı:>, tahta sandıklara yerleştirilir. Tepsi
lf:t' saadet rengi sayılan kırmızı renk ka. 
ğıdlarla süslenir, hatta kaz baştan nyağa 
kırmızıya boyanır. 

Kazdan maada her şeyin sayısı çifttir. 
Bundan rrıtıksad yeni evlilerin hep çift 
yaşamalarını temennidir. 

Düğünden bir gün önce kız tarafı ile 
kılavuzlar da güveyinin evine yı,ıhnlarla 
hed;ye ~·ollarlar. Bunlar daha ziyade mo
bilya, b!blo. elbise. yatak takımı, mutfcık 
takımı nev!nden §eylerdir. Taşım:ık için 
mahsus masalar. harnallar tutulur. Yolda 
herkes görsiin diye bütün hediyeler ma
saların üstiine yayılır. Her masayı iki ha-

mal taşır. Umumiyetle 12-16 tane ma~ 
yollanır. Nadir düğünlerde masa sayısı 

24 ü veya 32 yi bulur. Bu cihet aılenin 
n,ali ve içtimai vaziyetine bağlıdır. Bazı 
p!'k zengin olanların 48, 64 tane masa 
yolladıklan da vakidir. Her bir hediyenin 
üstüne kırmızı kağıddan kesilmış csaa
d~b sözü iliştir.ilmiştir. 

Düğünden daha iki üç hafta evvel kız 
,.e o~lan tarafı akrabalanna, dostlarına 
davetiyeler gönderirler. Düğün güuü u
~;;klardan. hizmetçi kızlardan baska b;r 
ikı de muhasebeci bulundurulur. Bıı mu
hasebeciler misaf;rlerin adreslerini, isi:n
lerini ve hediye olarak ne kadar para ge .. 
tirdilderini bir tarafa kaydederler. Bir 
gün onlarm da düğünü olunca ayni mik
tar para götürülecektir. Bundan ba~k& 
~elınfn yanında iki Y~e. iki de satd1ç 
bulunur!. 

manto çıkacak kadardır. Hepsinın de rı~ 
tilnde iri, kırmızı harflerle yazılmış: c Yüz 
yıl gü I gibi geçinin, c U ğu rlu olsun,. gibi 
bir saadet dileli göze çarpmaktadır. Sig:ı
ralar, çaylar içildikten sonra davetlıler 

sofranın üst başına buyur edilir. Fllk::ıt 
) emcğe başlamadan önce birkaç kere 
reddetmek adettir. Yemek sonunda ev 
sahibierinden biri: gelenlere düğü nleri
r.e şeref verdiklerinden dolayı te~ekkür 
eder. 

Daha gelinin sandalyası evden çıknıa
dan orUıhğı bir davul sesi doldurur. Bir 
tarafına şeytan gi:rJenmiş olmasın diy• 
gelin binmeden sandalyasının içi dışı ay. 

nalada aydınlahlarak iyice araştınlır. 
Sonra dört köşesine huzur ve rahc:thk 
işareti olarak birer elma konur. Bu san
dalyayı ıki yengeden biri gelinin evin~ 
götürür. Arkasından da yengeyi gt"ri 
döndünnek için ya bir araba, ya da yeşil 
işlernelere sarılı bir sandalya gelır. Üstü 
kırmızı çiçekli gelinliği de bu kadın gö. 
türür. Gelin; ayağını evden dışarı atma
dan bu elbiseyi giymeye mecburdıır Ge
lin sandalyasının yollanması ve geJin=n 
evdf'n çıkması için hep birer uğurlu saat 
aranıp bulunur. 

* Gelin sandalyası, gelinin evinin ön Jııe 
ge1ince, kapılar kapanır. Dışarıdan er
kekler kapıyı çalarlar. İçeriden Ç0Cu!cl:ır 
•hediye almadan kapı açmayız... derh:r. 
Bunlara bıraz para verilse de razı olmaz
lar. Daha başka şeyler isterler. 

Bunun üstüne sağdıçlarla yengeler dı· 
şarıdakilere caman kuzum uğurltı sa~Lı 
kaçırrnayınız. diye bağırırlar. ixinct de
fa hediyeler dağıtıhr ve kapılar açılır. 
Sağdıçlarla yengeler sandalyayı evnı taş
lığma alırlsr. 

Gelin g!yinmiş, bekliyordur. Yiı7.ii kır
mızı bir duvakla örtülüdür. Bu dıwagı 
güveyiden başkası açamaz. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

(•) Çinde adam ~ımaya mahsus tollu 
a:ındalya. 



8 Sayfa 

A ATURKüN HATIRATI 
İngilizler, Eskişehir mıntakası Kuvayi Milliye kuman· 
danı olan Abf Beyi tevkif edip İstanbula gönderdiler 

-26-
Ferid Bey, vali vekili; miralay Osman 

Bey, Kastamonu ve havalisi kumandanı 
sı!atile iaalıyete başladıktan bir iki gün 
aonra, k('ndilerini tekrar telgraf ba~ına 
davet ederek malfunat taleb etmı~tim. 

!stanbulöa icab eden makamab mat
lub veçhile umumun imzası tahtında te:
traflar yazıldığı ve billimum vil~.yat \'e 
elviyeye de bu telgrafların teblığ kılın
dığı bildirilmekle beraber bir takım su
aBer de soruluyordu. Ezclimle chalk di
y,ırmuş ki: ı - Diğer viifıyat efkan u
mumiyesi bizimle beraber değilter ını. 

dir? 2 - Bu gayri ta:bii ahval ne zamana 
kadar devam edecektir? 3 - Krıbinenin 

temPrrüdiine karşı ne .gibi tedbır buyu
ruldu? I.utfe:n bizi tenvir buyurun~z 

Paşam!~ 

Halka etien tevcih olunan bu sııallerin 
vali vekili ve kumandan beyleriu de fi
k1rlerini işgal etmekte olduğuna hük· 
nıctmek ve ona göre cevab vermek zah
m~.te ceğerd . Binaenaley.h saatlerce Si -
vas • Kastamonu telini işgal eden uzun 
malumat ve izahat verildi. Bıı ızahatı şu 
suretle hülasa edebilirim: 

1 - Tezahüratı millıye, vatamn her 
kö~esinde salabet ve hararetle mevcı.:ti

dur. Bütün vilfıyctlerin en ufak köyleıi
ne kadar halk ve en ufak cüzütamına ka
dar bütün ordularımız tamamen ha.ss~s 

ve vandeti kamile halinde, tebli~ olunan 
rnukarreratı tatbik ve icra eylemektedir
ler ve halkın ikinci ve üçüncü sunline c•:
Vdb olm~k üzere de: 

~ - Ne vakit ki Kastamonu halkı, bu 
hali gayri tabii bulup endişeye dı.işnıek 

z.ümdan kurtularak maksa<hmızı ıstnı

sal edincıyl! kadar sehat etmekte eseri 
te.cddüd göstermiyecektir, işte o zaman 
bu gayri tabii hal kendiliğinden zail oın
c.:ıktır. Kabinenin temeıırütdü tııhi;di r; 

buna karşı başka tedbire kalkışmadan 

cV\·el ılk tedhirimizi hakkile ve her t:ı
r~fta !tat'iyetle tatbik etmek çarelf>rıı:i 

düşünelim. Mesela; Bolu vaziyeti hak
kında ne yapılmıştır. Bolu hizasına kadar 
t~kmıl mevakiin İstanbul ile muhabc~atı 
resmiyesin•n katolunduğundan emm mı
y!z? Buna dair, muntazır bulunduğumuz 
rrıalumat henüz vürud etmedi. tşte, bt! 
dediğim tedbir, İstan'bula kadar teşn il 
ol unduğu takdirde kabinenin temerrii ::te 
takatı kai.mıyacağını zannederim. Maa
haza bundan sonra da bir inadı ccJıeUıne 
ve eblehnneye devam etmek ısterıPrsc, 

herhalde caha mücssir tedbirler tatbikı
ne !mkan vardır.:. 

Bundan sonra vali ve kumandanın vPr
öiği maJOmattan şunlar anlaşıldı: bebo
ludan İstanbula iade edilen yeni vali Zon
guldakta, dahiliye nazırından şöyle bir 
emir elmış: 

cBolu "Jf; havalisi serbesttir, Zom;ulda
l{a çıkmız, vilayetin icab eden mahallc
rae .:nuhabere ediniz ve emri ahıre ka
d;:ır orada bckleyiniz.:ıt Fiiliakika yeni va. 
ı=. Zonguldakta kalmış ve tehdidat;ı baş
lamış, Ferid ve Osman Beyler, Z'lnguı

dak mutasarrıfına yeni valiyi tevkif e
dip karadan Kastamonuya gönder'lınesi
rıi ('mreylemişler, mutasarrıf bunu yap
mamış. Maahaza teşebbüsten haberdar 
olan yeni vali, orada barmamıyarak. Dt-:-
saacete avdet eylemiş. 

Bilmünasebe arzetmiştim, ki yirm.nci 
kolordu kumandanı Ali Fuad Paşı.ı. kon
gre namına, bazı mukarrerat ve te ·t:bat 
ittihaz cy1emişti. Ali Fuad Paşaya. kvn
grece (Garbi Anadolu Kuvayi milliye Ku 
mandanı) ünvanı verildi. Paşa, Eski~ehir 

\·e hava!isini millt bir mıntait:a artdcrJip 

kurr.andıınlığına süvari kaymakamı A tJf 
BE>yi; A!yopkarahisar havalisini :ie mı!li 
bir mıntaka addedip kumandanlığa 23 ün-

. cü !ırka kumandanı Ömer Lutfi Beyi tn· 

yin etmişti İstanbul hükumeti Fuad Pa
§anın yerine Harndi Paşayı [1] tayin ve 
izam e~işti. Harndi Pa~a, Eskişehır~ kn
dar geldi. Orada, kendisine 16 Eyhllde 
İstanbula avdeti lüzumu tebliğ olundu 

İngilizler, Eskişehir mıntakası kuvayi
nıilliye kurnondam olan Atıf Beyi tevkii 
cdıp Jstanbula gönderdiler. O tarıhtP Es
kişehirde İngiliz kıtaatı vardı. Fuad Pa
şn, tophyabıldiği milli kuvvetleri~ biz
zat Eskişehire yakın Cemşid mevkiine 
gitmişti. Eskişehri uzaktan iliata etti Es-

[ı] Meşhur (Kiraz Hamdl) Pa§a. 

kişehirde bulunan mütelifin kuvvetleri 
kumandanı General (Salli K.lad) ın Fuad 
Paşaya gönderdiği bir mektubda kullaru
lan tabirat ve kuvayı milliyemizi sureti ' 
!avsıf; millt kumandanlarunızın ve ku
vayı milliyemizin yüksek §eref ve baysi
yetlerine karşı bir tecavüz t~ki edil
diğınden ve mumaileyh gGrteralln bak ve 
salahiyeti haricinde görüldüğünden b11 
hususta İstanbulda bulunan Düveli tti· 
lıifıye mümessili siyasilerinin bir muh
tıra ile nazan dikkatleri celbolurunuştu. 
25 Eylul 35 tarihinde General (Salli 
Klad) ın F'usd Paşa nezdine göndf'rdiğı 

b;r heyet • ki bir erkanıharb binbaşısı ila 
Eskişehir İngiliz kontrol zabitindt>n mü
rekkeb ıdi - İngilizlerin ahvali dabillye
mize ve harekatı milliyemize kat'iyen 
müdahale eylemiyeceklerine dai.,. söz 
verdiler. Bu sıralarda, İngilizler, Merzi. 
fonda bulunan kuvvetlerinin geriye a
lııiması hıılinde memnun olup olmıyaca
ğunızı ıstimzaç cylemişlerdi. Bıttahi pek 
memnun olacağımızı biMirmiştik. lt'ilha.:. 
l~ika oradaki kuvvetlerini bütün ağırlık
larHe l.ıera'ber evvela, Samsuna çektile:-. 
Badebu oradan da İstanbula naklettll~r. 
Eskişehire hakim olduktan sonra, Fuad 
Pa~ayı, Bilecik ve Bursa havalisıne g-3n· 
dermeği düşünüyorduk. 

Konyada vali bulunan Cemal Bey, 
Ferid Pa§a kabinesinin Anadoluda mü
him bir noktai istinadı haline geldi. Kon
yaı:Ia ordu müfettişi olan Cemal Paşanın 
İstanbula gidip gelememcsi, orada butu. 
nan kolordu kumandanı Saliıhaddin Be
yin mütereddidane tavır ve hareketi v~ 
en nihayet hebersiz İstanbula çekilip git
mesi Konya ve havallsini vali Cemal Be
yin tahtı hükmünde bırakmıştı. Oraya, 
nıaksadı yakından anlamış olan bir zatın 
r,önderilmesıne ihtiyaç vardı. Sivasta ya
nımızda bujunan Refet Beyin gönceril
mPsi tensib edildi. Refet Bey hareket tti. 
Ko:-ıyada heyeti temsiliye taıafından bir 
kumaneian gelmekte olduğu haber alı

nınca, erbabı harniyet canlanmış. diğPr 

taraftan da vali Cemal Bey hapıshanede 
ne kadar kanlı katil, mevkuf van;l\ hep .. 
sıni çıkarıp teslih etmi§ ve kendisıne bir 
kuvvet yapmak istemi§ti. Konya ahal;i 
rrouhteremesi, bu zelilane harekete kar~ı 
ayaklanarak muktezayı hamıyeti ifaya 
karar '\ ermış ve bunun :farkına varan Cc 
ma\ Bey, 26 Eylulde İstanbula firar eylc
mıştir. Halk, belediye dairesinde içtima 
ederek Hoca Vehbi efendiyi valı vckale· 
tıne tayin c~mi§ti. 

Her tarafı faaliyet ve teşkilatı milliye
ye sevk ve imaleye çalışırken hiıkumeti 
merkeziyenlll emeline hadim bazı rues:ı
yı memur!nl mülkiye tarafından gfıya 

manevi tf>.hciidatı mutazammın telgraf
lar ca alıyorduk. Mesela; Urfa mutasar-
rıfı Ali Rıza namında biri tarafından ha
rekatımızın Düveli İtilafiyeye taarruz te· 
lakki olunduğu ve bu yüzden umum Os
mar.lı kıt'asının Düveli İtilfıliyece iş~aJi 
askeri altma alınarak Türk hükumet:n~ 
hitam verileceği, temas neticesınde al
d.ğı maliimata atfen bildiriliyor ve ka
hınc lle ıtil8..f teklif olunuyordu. Bu teJ
grafın mutasarrıfa ecnebiler tarafırdan 
dikte ettirildiğine şüphe yoktu. Buna, 
bittabi icabı gibi cevab verildi. 

Hatırlarınızda olsa gerektir ki, merr.
}('kctimizde ve Kafkasyada tetkı'Kdt yap
nıak üzere Amerika hükumeti, Gt-neral 
(Harburd) un tahtı riyasetinde bir heyet 
göndermişti. Bu heyet Sivasa gı;-lcE. 22 
Eylül 335 günü General (Harburd) ile u
zun uzadıya mükalemede bulunduK. GE'
nerale, harekatı milliyenin maksad ve 
g~yesi ve te-şkilat ve vahdeti milliyenın 
sebebi zuhuru, anasın gayri müslımeye 
karşı olan hissiyat ve ecnebilerin me~
leketimizd~ki menfi propagandası ve ic
raatı hakkında mufassalan ve müdeJielen 
beyanatta bulundum. Generalin bazı ga
rib suallerine de muhatab kaldım. MeSE'• 
liı; mıllet ka-bili tasavvur her türlü tP.
şebbüsat ve fedakarlıkta bulunduktan 
sonra dahi muvaffak olunamazsa ne ya
pgcaksın? Verdiğim ccvabda - hatıramda 

aldsnmıyorsam - demiştim ki: Bir miliet 
mevcudiyet ve istiklalini temin için ka
tili tasavvur olan teşebbüsat ve feda
kn-:-lığı yaptıktan sonra muvaffak olur. 
Ya muvajfak olamazsa demek, o mUZetin 
ölmü§ oldu{juna hükmetmek demektir. 

(Arka81 var) 

-Atatürkle 24 sene 

Atatürkün Conkbagırında düşmana 
11 metre mesafede geçirdiği gece 

Leyman Paşa ormanlığa sığınmıştı. Mustafa Kemal ise çıplak bir tepenin 
üstünde idi. Yere bağdaş kurup oturmuş, haritasını önüne sermişti. Başının 

üzerinde düşman tayyarelen dolaşıyordu 

Anlatan: C ev ad Abbas 

Milli Mücadeleye aid inti§ar etme mi§ resimlerden: Atatürk U§Gktan !nnire giderken trende ~ 
- 2 - BilAhare tekrar Kafkas cebhesinde - Nezaketinizi sulistimal ett!i~itJ 

Mustafa Kemalin, erkaruharbiye re- tt>masa geldiğimiz ve mütareke esna • için cidden mahcubum, dediJ!l· 
is ine not ettirdiği taarruz emri 12 nci sınd3 polis müdürü gördüğümüz 7 .n • üzüyoruro galiba.·· }<''rf e ' 
ve 7 inci fırkalara ve bir de kaymakam Ci flrka kumandanı Miralay Halil beye Bolu meb'usu; gözleri, İzmit ~ıııtr' 
Vilm~r bey isntinde bir Almanın elin· mülaki olduğum zaman, henüz tan ye· zinin, güneş altında panıdayan 5 

de bulunan pek küçük bir kıt'adan iba- ri ağannağg başlamıştı. Atatürkün em nıı dalmış, cevalJ verdi: yBl ~ 
ret olan müfrezeye aid idi. rini nlan fırka kumandanı derhal taar· - Kat'iyen. Refakatiniz, baı;:0~ıısıS 

Henüz grup karargahile brkalar ara· ruza geçti. Bir, iki saat sonra ilk mu - nızlığımı unutturuyor; daha 
s mda muharP.be tesisatı olmamıştı. Ge- vaffakiyet emareleri gözülane~e baş • öksüzlüğümü. .. bir~tıı9 
rek 12 inci ve gerekse 7 inci brkaya lamıştı. Gerek zabit arkadaşıann dik • · Leyınan paşadan aynld:~;a~ 0ınıııf 
erkanıhar~iyeden birer zabit ile taar - kat ve fazla cesaretleri, gerek neferle- dakika sonra Atatürke mula~ı nstiiıY 
ruz emrinb gönderilmesi talimatını ve- rin düşman üzerine kahramanca sal - tum. Atatürk çıplak bir tepenın ş oiir 
ren Atatürk, bu zabitler ile fırkalann dırışl&rı, fırkanın muvaffak olacağı de idi, yere bağdaş kurup oturrxı.uti. Jİ111 

hareketlerini takib ve zaman geçirme- kanantine beni ulaştırmışiı. man istikametJne teveccüh ~~ışeJiild~ 
den de kumandanlarını taarruz hakkın· Hemen geri dönüp har b yaziyetini ritasını yere açmış, dürbun~ el b~ r, 
da tenvir etmeyi düşünmüştü. ve hücum eden kahraman zabit ve as· cepheyi tedkik ediyordu. O guz b1lııı0' 

Güzel bir tesadüfle, on ikinci fırkaya kerlerimiz!n haleti ruhiyesini bir ar& şmda kaba şayaktan haki bir ~fı ~·~ 
erkanıharb yüzbaşısı Hidayet beyin evvel söylemek, sonra da alacağım ye· sırtında, nefer kaputundan ta .. Jl, d~ 
gönderilmesini tcklif eden erkanıhar • ni vazifeleri başarmak istiyordum. miş basit bir kaput vardı.He~~ 0 ~ 
biye reisi, yedinci fırkaya da benim İman ve neş'e ile, kumandamının bu- kat ve itina ile tra~ olan At.~t~~de ıı9Ji 
yollanmaını söylemiş. lunduğu mevkie hareket ettim. buna vakit bulamamıştı. Yuzu ~ 

Bu şerefli vazifenin, ebiiyetim ol - Yolda, Çamlıtekede çarnların altında bir sakal vardı. . dU;~, 
mad1ğı halde, bana tevcihi dolayısite o,.du kum::ındanı Leyman paşaya tesa- Az evvel bahsettiğim on bır 11ıe1C 
Ç()k r.1emnun olmu~tum. Ne yalan söy- dilf ettim. Askert terbiyemiz icabı o - tayyarcsi, Leyman paşayı, Çartl bıl til~ 
liyeyim, bi:-az da askeri bir gurur du- larak, kenrlısine, cepheye niçin gittiği • ormana ilticaya mecbur eden de \l()w 
yuyordum ve bunda haklı idim. Çün • mi, orada ne kadar kaldığımı, taarruza yareler, onu~ :epesi üst~nd.~ iii< !şf 
kü bir çok zabit, bir çok kıymetli arka- k~Jkan fırkanm hareket ve muvaffa ... yordu. İşte ikıst arasındakı buY 
daşlarımm arasından, benim seçilmem, kiyetini anlattım. lardan bir küçüğü .. · 
hislerimi okşaıruŞtı. TepemizP-e 11 düşman tayyaresi do· Atatürk, beni görünce: , 

Ke-:ıdilerine, erkanıharb yüzbaşısı lm:ıyordu. Leyman paşa, bunların gad- - Havrola? dedi. . ı il '~; 
Hidayet beyin ismi söylendiği vakit, rine uğramamak için olacak, onnanın Ben de asker! terbiyenın .~u 501ılıı~-
onu gönneğe Iüzum hissetıniyen Ata • kesafetine iltica etmiş bulunuyordu. hile hareket için, Atatürkuı_t t>ilf"~ 
türk, 7 :nci fırkaya giden crnülazımı- Böylece, ormandan bir siperin altında. oturmağa çalışıyordum. LakıJl~ t9~t 
evvel Cevad~ ı görmek istedi. Gece ka- huzur içinde, ordu kumandanma şüaM bir diken p3rçası yüzünden sa:J{eııd~ 
ranl•ğında, atlarımızm başında bulu - raporumu sunmuş bulunuvordum. fına geçrneğe mecbur oldulll· tıJ'Ieıc 1 
nuyorduk. Leyman paşa, gerçi, bilahare yazdığı r~ne, araz.ivi haritada işaret e -ve ~~ 

- Göreyinı emrini bana tevcih et - hatıratında, Çanakkale seferinin saf • retile yedinci fırkanın taarfllZ Jllgflı~ 
tikleri zam:ın' mecburen çok yakınla - h;ılan hakkında, kendi görüş ve men- v::ıffakiyetlerinı arz~ttim. O ı~uıaJll t • 
nna sok"llldum, Askeri vaziyetimi al - sub olduğu milletin hislerine p;öre ka- l>ehini henüz bugüne kadar diP 5°ı' 
dıktan sonra: lem yürütmüş; işi. böylece benimsemiş- ğım ve ke:ıdisine de cesare\ eştııtl· olı 
-Mülazım Ce\'ad benim, dedim! tir. Faka~ Çanakkale melhamesinde madığım b~r \•aziyetle karşı a 50rııl~ 
Atatürk, bana, tok, fakat Ahenkli se- asll iş görP.n _:I'ürk kumanda heyeti ve pey ~ıun c;üren. maruzatı~.~~edi ıcii# 

sile sol cenahımızda taarruz edecek kahraman Turk çocuklan olmuştur. Ataturk bana hıtab edere öYıet 
ola~ 7 :nd fırkanm bulunduğu vazi • Sözlerimi, Leyman paşanın eserine bir - Anlamadım. Bir daha 

6 
6t 

yetin ehemmivetini, düşebUeceği mil.ş· \!evab olsun fikrile söylemiyorum. sin? . te1Ct'ot' 
küHitı ve fırk~nın sağında solunda ta- Cilnkü bu esere verilecek cevab için Maruzatımı harfi harfıne ~ 

ı d w'l' A k t• c1iiJ'11 ~ arruza girecek kıt'alarla sıkı bir irtibat henüz hazırlann:_ı~ egı ım ~ca . ım. .. .. . oüşiill t~ 
tesisi lazım geldiğini söyledi. Fırka ku· kı!'aca, gerek Türk ve gerek cıhan Atatur k teşckkur ettı. ·ktifa e··~' 
rr.andanı ile birlikte taarruza iştirak efkan umumiyelerine bu tariht haki- beni bir defa dinlemekle ı bir Jl'li.l 1a ' 
etmemi ve her fırsattan istifade ile va· 1catten bir nebze bahsetmek, vaziyeti melerinin sebehi, ifademde ·feJljıı c 11 

1 

ıiyetten kendisine malumat vennemi bir cümle ile anlatmak istedim. . y?net. ~l~p olm~dığını, wva:~ığı~1 e~ıı~ 
emreyledi. Sözlerine, babaca, muvaf - Leyman paşadan aynhrken, takdır dıyetım ıafa bov.up bo~ irtl oı 'i59ır 
faldyetlerimi dileyerek nihayet vercli. ve tebriklerine m~zhar .old~m. .. . lam~k içindir! Bu .tahrn~Wırtl· }'~~ "~ 

Ben, usulü vechile emirlerini kendi· Cevad Abbas. Gure~ b~:w lahza sozlen- avaP.~ ~al~dım. v~~ıyet ördU~n; g5 f 

sine tekrar t>ttim. Yazılan emri alarak, ne fasıla verdı. Va kıt og1eye yaklası- dPlerını rı ca edet ken. f! ttığıf!'l1 • :Jl 
7 nci tırkaya ulaşmak için harekete yordu. Sabahtanberi devam eden mü- bildiğimi olduğu gibi,wanl~ oe ce~ 
geçtim. Artık atım, gecenin karanlığı lakatımııla yorduğum sayın muhata - rcmediğ;imi. hilemedı·~mı scıYfaôCI 
içinde, dö'i nah koşuyordu... bırndan özür diledim.: (Devamı 10 unctt 
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Gazeteciliğin kulisleri arasında .. 

Bir cinayefn karilere 
meçhul kalan tarafları •• 

Gelecek harbde hiçbir Avrupa memleketinde hiçbir yerin 
hava bombardimaniarandan masun kalm1yacağa 

anlaş1hnca ortaya ç1kan mesela 

, ......... -............... _.. ....................................................................................... , 
ı
. Kadın avcuı canar1ara kurban olan genç kızların katil taralından 
yapılan luokilnini ele geçirmem bana büyük bir muvallakiyet 

• kazandırdı. Gerçi, bilahare, bu krokilerin mecmualardalıi ilanlardan 
i kopya edilmi, oldulalarını anladım, amma «gık)) bile demedim 

Endüstrileri tayyarelere 
karşi nas1l korumali ? 

( Yazan ; General H. Emir Erkilet ) 
\ ............................... __. ..................................................................................... ., 

ingiliz gazetecileri maceralarını anlatıyorlar 
ı 

Bır memleketin 
harbde i§e yararnıya
cak olan endüstrisi 
yok gibidir. NiL.ayeı. 

olsa olsa bunlan bar. 
bin doğrudan tioğru· 
ya icrasına, brrinclı 

ikinci ilah.. derecede 
lüzumlu diye sınıf. 

landırabilinz. Kald· 

ki, barı~ zamanı ma· 
karna kesen bi..- ma· 
kineye harbde barut 
kıydırmak ta kabıl

.dir. 

Büyük har.brle, kon 
serve fabrikalannın 

tabanca ve tiıiek yap. 
tıklarını görmüştük 

Bugünün, sınai sefer
berliğinden de, ba§1ı· 

ca barış zamanı türlü 
türlü ticaret malları 

çıkaran milli fabrika· 
ların, bir harb ha1in· 
de, birer harb mal· 

zernesi imalat evi ha
line getirilmelerl 
manası anlaşılır. Hü
lasa, memleketin her 
tü ten bacası ve heı 

O pazar sabahı, Latiınar köpo~lusu mrdı. Bu suretle, pansiyon kirasından işiiyen makineı.! bir 
Pansiyon sahibestini boğarak öldürme- kurtulmuş c;lurdu. kuvvet kaynağıdır. 
tniş olsaydı, kulunuz. evimde gaz~tedcn Fakat bu sefer, güvendiği dağlara kar Onun için, memleket 
~ollanacak olan cişinize nihayet veril- yağmış, p;n-:siyon sahibi kadın, Latimarı müdafaasının büyük 
tniştır. meallt mektub karşısında ne ya- bedava beslemekten bıkmı.ş. üsteJik te, zararıara uğramnsı
Pacağım diye arpacı lrumrusu gihi dü- kızının gönlü hoş olsun diye arada sırada 1 nı göze almaksızın. / 
iünmiyecektim. ı delikanimm avucuna sıkıştırdığı harç- endüstrinin 'korunması .iıhmal olunanıaz. 

Şefe: cB:r daha böyle bir işe burnumu iıkları kcsivermişti. Bu yüzden aralarır.- Filvaki tizde harb endüstrisi ~ib! ge-
80karsam, dünyanın alçağı olayım• d'yc- d'l ağız dalaşı olmuş, kadın aksilenınış: nel endüstrı de henüz genç ve başlangıç
tek, kızgınlıktan bastılım yeri görmez - !:hktım senin bu aylaklığındnn, kızı- b sayılır. Fakat, bunun böyle olması on
bir halde matbaadan çıkmı.ş, ayak üstü ma ne üst, ne baş yaparsın .. ne de ayrı ların haıbde korunması meselesinir. e
llğradığım meyhaııeden birkaç kadeh a~- bir ev nçarsın. Bulmuşsun alemin ab- hemmiyetini azaltaınaz ve lazım gelen 
lıktan, höy!elikle sinirlerimi yatıştırdık- dallarını habire bizi yoluyorsun~ diye- tcdbirlerın şimdiden mütalea edilerek a
tan sonra bir nebze sükünet bulmuş bjr cek olmuş, delikanlı da ctehevvüren• ko- Immasma bir mani teşkil edemez. Bila-
halde evime dönmüştilm. ca karıyı boğarak öldürmüştü. kıs, memlekette her bir fabrika veya de-
Odaında Lati.mar bAdisesini belki on Muhakemesi pek kısa sürdü. Herlf isti- mirha"le kurulurken, onun müd~faa ve 

beş defa hafızamda yaşatmış, her sefe- fini bile bo7.madan, insanı şaşırtacak bir korunmasının da ayni zamanda dü~nül
r;nae de cAllah belAnı versin herif, ya- soğukkanlılıkla, cinayetini itiraf etti ve mesı, ileride vukuu muhakkak birç.1k zi
Pacak başka bir ~ bulaınadın mı?• diye id1ma mahkum oldu.. yaniann önüne .geçmek demek olacağı 
IÖylen.mi~tim. Oldu .ı.mma, asıl gailem, derdim de için, bir zarurettir. Bahusus bidayı:>tte a-

liadise ~yle olmuJhı: bundan ~onra başladı benim ... Köpoğlu, lınmaları lazım ve mümkün öy1e 
I<i!ist>den çıkan halk. bir içim s11 ka- idam kararmı yer yemez, memleketin tedbirler ve yapılacak öyle şeyler ,.3:-dır 

dar güzel bir kızın gözleri faltaşı gibi a- dört bucağından çantaları asri kadırı av- kı, bunlar fabrikanın imalinden sonra ar
Çlltnı§ bir halde cadde üstündeki evle· cısının yollaaığı ihtiraslı aşk mektubları, tık yapılamazlar; ve yapılmaya kalkışıi
tin birinden: eKatil var, adam öldürü- şiirlerle dolu, kadınlar, kızlar Londraya salar bile, bu yüzden, kaybolacak :r.aman 
~Otlar!ı. diye bağırarak dışarı uvnJığı• SÖkün etmeğe başladılar. ve emekten başka ihtiyan icab ed~Cl'K 
nı Ve sokağa yığıldıfını görmüşlerdi. Ve, haşa huzurdan Latimar keratası- masarif ve fedakarlık bir misli bzl:ı 
Jt·~zcağızın boynunda, daha birkıı.~ da- nın aşk hayatını, hallaç pamuğu gıbı di- olur. 
~_ıka evvel anasnı bo~azlıyarak öldüren dik didik ettik. Bizim tahrir müdürü de Nitekim bugün müterakki Avrupa 
ılerin açtığı tınruk yaralan vardı. gayrete gelcii. cHaydi çocuklar, gSreyim rrıemleketler.inde. eskidenberi kurulu en-

ı liMı,e ayan beyan bir cinayetti. Po- siz\, şöyle okkalıca bir şeyler getirio de düstrinin hava ~ombardımanlarına knrşı 
ls katili öramak, 10rup soruı::turmnk diğer n.azetelerı· atlatalım. dedi ve beni 

rı. :.- t• korunması, azim ve adeta halli gayri ka-
l 6cburi~tinde kalmadı. Cinayetin iş- örıe sürdü. bil bir mesele halini almıştır. Buna mu-
~cıdi~i evin kapısına nokta dikilmedi. Bir cani tarafından öpülmüş olmayı kabil, bizjm, sanayi işinde henüz baş!an-
oınıser, katili sanki eli ile koymuş gıbi hatırıamanın verdiği heyecan ile ürpe - gı!;ta oluşumuz, adeta bir fayda vP. g"çi

~~nsında. yakaladı. cMahfuzan• tevkif- ren zıpır kadınlarla mı görüşmedim. On- rilmesi halinde telafisi artık mün•kün 
ctneye gönderdi lardan bir şeyler koparmak için, kııı-şıla- olmıyan bir fırsat teşkil eder. Zaten, biz•, * r.na geçip §&klabanlık mı etmedim, ke.'1- t-unlan yazmaya teşvik eden şey de bu-
)I;I<atilin ilk sorgusu yapılınca, herifçı dilerini lokantalara, pastanelere mi ~ö- g~n henüz mevcud olan bu fırsattan ısti. 

0t>hınun • ya§lna başına bakmadan _ dü- lürmedim. Katilin son kurbanı olan genç fı:ıde kaygısı olmuştur. 
:ediiz asrt kadın avcılanndan, yani mii- kızın hapishar.eye gelerek kendisini ziya- Milli endüstrinin bir harbde muhtelif 
C':rnıneı bir Don Juan olduğu anlaşıldı. rek edeceği rivayeti çıkınca saatlarca ha- dUşmanları vardır: Düşman casusları, 
~nayetten birkaç hafta e'Y'Vel de bir pishanenin önünde nöbet mi bekleme- harb ve hükumet alehtarı anarşistle:, 
d ecliste: cBaşı.mdakl eaç:ım kadar kro- dım?. hasmın dt>nız donaııması ile hava born
t ıtııa ıntınasebetim var. Hepsi de bana Derken eyni kızla, herüçioğlunun g•z- bardırnan filoları, hava piyadesi iJab .. 
d.~tkun, vurıun! .• diye övündüğü mey- liden gizliye evlenecekleri duyuldu. Ev- bunların her biri ayn ve esaslı tedbirıerP 

Q,na cıktı. lenme memurunun kapısını o kadar aşın- ihtiyaç gösterir. Biz ise bu yazıda en:Us-
b· 1ıelün, kendisinde tabiatin üstünde dırdım ki, az kalsın ala yı vala ıle kcıp! trilerin yalnız hava bombardıman.arına 
ır ku dışar edilecektim. k k ele · · t tk'k d •at vvet, kudret olduğuna inana.,..ak, arşı orunması çar rını e ı e ccc-

liak~adınları avlamak yolunu tutmuştıı. Muhbirll~ine, muhbirdim amma b{•n ğiz ki bunlar da vasıtalı ve vasıtasız ko-
b ıkatte ise, bayalt bir dolandırıcıcan bu çamurlu işten asla hoşlanmıyordum. runma nevilerine aynlırlar. 
~~ka bır §ey de~ildi. M w adı kızlara, Zorla de~ il a ... Amma, ne de olsa m es le- Vasıtalı korunma, endüstri sahalarının 
1 ınıara yanaşarak. bu11ll ederek on- ğ.m, seviyordum. Onun için tahrir mü- başlıca, hava müdafaa topçusu, av lıçak
g~d~n para koparmaktı. Nice yaşları dürünün her dediğine eyvallahı bastırı- ları ve balon sedleri ile müdafaası de
lU ç'k.in fakat zengin kadınlara, aşıklık ro- yordum. Fekat katilin idamından uç gütJ mektir. F,akat bu vasılaların hiç bın, bu
ııızdoYnamıJ. onlarm varlarını, yokbırını e>vvcl, gidip, onun son kurbanı olan kızla gün bir memleketin ne şehirleri ilc> her 
h ırrnıştı. Bundan başka bir usulii da- bizzat bir ınülakat yapmaın teklif edilin- türlü sınai imalatını ve ne de endıistrisi
k:d Vardı. Güzel kızlan bu1unan ya§1ıca ce tepem attı. Küplere bindim. Açtım ağ- ni tam bir emniyette bulunduramamak
'Ycrıınıarın panslyonlarmı seçer, o:-ad:ı zımı, yumdum gözümü, ve hikayemin tadır. Endüstri ise taın hasılat varrnek 

130 eşfrdf. Aradan birkaç gün geçtikten başında söylediğim gibi fırladım, gittim için h"ç durmadan, gece ve gündüz, ça-
nra · b d tıu t • evı? genç kızına musallat olur, o.. mat aa an... lı~mak mecburiyetindedir. Bu ıse harbde 

atlı dıllerle kaııdınr, aevgisinı kaza- <Devamı 10 uncu sayfada) ancak taın l:ir emniyet elde etmekle ka-

Ingilizleri n yeni bombardıman uçaklan havada 
bildir. Vnsıtalı koruma ile endüstri, be
va bombardımanıanna karşı büyük ölçü
de tahribattan korunabilse bile, gE-c~ ve 
gündüz vukubulacak mütemadi esilah 
ba§!» lar, (ziya söndürmeı. ler, cıığınak
lara koşma. lar, yagnılar, cgazlamlb lar, 
kısmi tahribat ve ilah .. yüzünden milte
nıadi çalı~ma inkıtalarına uğrar ve bu 
da hasılatı birçok misli aşaltlara düşü

rür. lf:ılbuki esas olan, fabrikaların, de
n•ir ve çelik evlerinin yalnız duvarlarını 
korumak değil, bunlarda devamlı bir i§ 

temin etmektir. 
Bug'.inkü harblerin istihlAk ettikleri .si

lah, malzeme, mühimmat vesaire yekUn
lan o kadar büyüktÜr ki bütün b•Jnlan 
değil evvelelen hazır edip depolamak. 
hatta hE'sab veya tahmin etmek oılt!, hiç 
bir devlet için mümkün olamaz. Bunun 
için harbin eınniyetle idaresi ve aledde
vam beslenmesi, memleketin bütün mill\ 
cndüstrisinin, harb esnasında dahi, bü
tim kuv'll.·etile, gece ve gündüz. inkıtasız 
çalışmasına ba~lıdır. Ancak bu gayenin 
vasıtalı korunma ile temini kabil olama
dığına göre vasıtasız usUl ile elde edile
bilmesir.i tefkik etmek ve ona bu yoldan 
varmak çarelerini araştınnak zaruri o
lur; ve işte bizim de tezimizin asıl hede
fi budur. 

Vasıtasız korunınayı uzaklaştırma, da
ğ}tma. ve muhafaza usullerine ayırab:
lirız. 

Korunmak istenilen bir §eyi tehlikeden 
uzaklaştırmak usulü eskidir. Uça~ın ica
dından evvel, fabrikaları donanma top
larının nazar ve ateşinden masun ()lacak 
surette sahillerden ve keza en uzun nJen
zilli kara toplarının varamıyacaklan ka
daı: bududiardan uzaklaştırmak onları 

herhale karşı korumak için kafi gelf'hi
I:rdi. Uçağın icadından sonra da, büy:ik 
r.arb sonu bombardıman uçakların~ kar
şı, endüstrıyi hududlaroan birkaç yüz 
Km. uzak bulundurmak, kati bir korun
ma temin edebilirdi: ve bu hal bombar
dırnan uçaklarının 400-600 kiloluk b•r 
b(lmba hamulesi ve saatte en çok 125 Km. 
bir süratle limanlarından nıhayet 500 
Km. ye kadar ayrılabildikleri 1930 sene· 
sıne kadar devam etmişti. Fakat, işte 9 
Şubat 1938 de. 860 şar beygir kuvvetinde 
iki motörlü. 370 Amid tipinde, bir Fran
sız bombardıman uçağının 4000 metre 
miisavi tazyikli bir yüksekten, 2000 kılo
gram mobma ile, 2000 Km. lik bir nıe.s:ı
feyi saatte 437 Kın. lik bir sürat n~ aldı-

ğını ve bu suretle, btr sene evvel ayn! 
şartlarla elde edilmiş olan saatte 428 
Km. lik İtalyan bombardıman uçağ! sü
rat rökorunun kırıldı~ını görüyorıız. Bu· 
günkü hava taarruzu ordularının e~as 

malzamesini teşkil eden çift motörlii 
bombardıman uçakları, artık iki tonluk 
bir bomba yükile 1000 kilometrelık bir 
dtrinliğe iki küsur saatte gelerek bom
bal .. rını attıktan sonra yerlerine dönehj..,. 
!iyorlar. Bunların büyük S':iratlerile be
raber fazla teslihatı, av uçakların:len 

korkmalarına da mahal bırakmıyor. 
Sözü geçen Fransız bombardıman uça· 

~ının 2000 kilogram bomba hamule:;i ye. 
rine yalnız 1400 kilograın ile yetsindiğ!nL 
ve bu suretle 600 kilograın fazla benzin 
aldığını kabul edersek o halde bunun 
düşman memleketlere daha çok deritllik
leı e nüfuz edebileceği ve neticede hiçbit 
Avrupa memleketinde artık hiçbir yerin 
hava bombardımanından masun andolu· 
naınıyaca~ı anlaşılır. 

Hududlard<m uzaklaştırma suretile en ... 
düstrinin korunması usulü, henüz ve an
t'lk Sovyet Rusya, Kanada ve Ş ima li /\ .. 
merika devletleri birliği gibi çok gen'f 
bpraklara malik olan devletlerde tatbilr 
olunabilir ve meselA Sovyet Rusyanı:ı 

Oral ile Ta§kendde vücude getirc\iğı sa .. 
nayi grupları bugün için hava bombı1rdı... 
manlarından masun addolunur. Jo'akat 
garıbdir ki, bu memlekette bu kadtir de-ı 
r!nlikler varken, ve kasnak imalatı bir 
kaç sene ev-vel Moskovada tek bir fab· 
rakada merkezleştirilm.iştir. Gerçi burası 
doğu Alman hududlarından 1500-1600 
Km. uzak ise de Lchistandan yalmz 750-
800 Km. lik bir mcsafededir. Bu suretle 
bir .!ı&rbde havadan bir bombardıman 

sebebile bu, bile üzerinde müteharrik e
devat fabrikası herhangi bir hasara at
rıyacak olursa bütün Sovyet Rus otomo
bili, tank ve uçak motörü imalatı dı..rnk• 
lıyabilir. Bahusus geçen sene Japon aıJ. 

kPri uçakçılığı 14.000 Km. lik bir hareket 
genişliği elde eden yeni nümuneleıden 
h.aber vermişti. Birkaç ay evvel de ıki 

Rus bayanın bindiği bir Rus uçağının 
Moskovadan S~biryaya bir uçuşta 6450 
kilometre katettiklerini ve bem.inlerl 
bittiği için bu mesafenin sonund~ yere 
ir.diklerini gazetelerde okumuştum. Bu
günün vasatileri dünün nümune u~ak
larının rökorları olduğu gibi bugünün 
prototipierinin vasıfları da yannın vn

(De,·amı 1 O uncu sayfada) 
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Biz Çinliler nasıl 
eVleniriz~ bilir misiniz? 

Endüstrileri tayyarelere 
karşı nas1l koru m ah 1 

(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 
satileri olacaktır. Buna mebni, yar!n. 
Sovyet Rusyada dahi hava bombardıman 
uçaklarının erişem.iyecekleri bir yer kal
ınıvacak demektir. 

(Başto.rafı 1 inci sayfada) 
Genç kız artık baba evinden ayrılıyor 

demektir. Bunun için bu arada h~men 
aaima birnz ağlama olur. Bazan da kız 
sahıden ağlamadığı halde görenler :nı:> taş 
:yürekliymiş demesinler diye yalandan 
ağlar gibi yapar. 

Gelin sandalyası güveyinin ks:ıptSina 

varmen bu seier de bu evin kapıları bir 
müddet kapalı tutulur. Bundan maksad 
hem reytarun gelinden evvel eve girme
sine mfuıi olmak. hem de gelinin bütün 
gururunu kırmaktır. 
Kapılar açılınca dört kişi gelin sandal

yasının dört ucunu tutar. bir kişi önde, 
biri arkada, gelinle sandalya içeri Plmır. 
Bu sırada kötü ruhlan evden kovl'!lak 
ıçin birkaç el fişek atılır. Bazan da gelin, 
avluda yakılmış kömür ateşinin üc:!ün
den geçirilir. Şeytan bir yerine gizlenmiş 
ise yansın için ... Gelin odasının önündE> 
dP., gelinle beraber kötü ruhlar eve gire
mesin diye, damad rastgele üç el ok atar. 

Bundan sonra hizmetçi kızlar kapıyı 

açarlar. gelinin sandalyasından inmesine 
yardıYJt ederler. Eşiğin hemen dibine b!r 
at eğeri konulmuştur. Genç kız zifaf o
dasına gene bir huzur ve süklın alameti 
olan bu at eğerini atlıyarak girer. Oda
nın içine k1rmızı örtüler yayılmıştır. 

Çünkü: GPlin ayağının bu Slrada ~oğra
dan doğruya yere basması doğru sayıi
maz. 

* Bütün merasim. yolile bitince kızla <'ğ· 
lan, kız sağda, erkek solda olmak üzere 
yataklarının üstüne otururlar. Güveyi an 
cak o vakit gelinin duvağını kaldınr. Bu
nu clile de kaldırabilir, evvelden haz:r
lanmış bir çengelle kaldırsa da olur. 
Çengelle açarsa giiya kansının saçlan 
daima gür ve uzun kalırmış. 
Karı koc~ya birer bardak ta şarap ha

zırlanmıştır. Erkek kendi şarabındıır. bir 
yudum ıçer. Kadın kend·si içmey~ sıkı
lır. Yengesı içirir. Sonra erkeğin kacle
hlnden kızınkine, kızınkinden de crke
iinkine birer parça şarap boşaltıhr. Her 
ikisi de bu karışık şaraplardan birE'r yu
dum alırlar. Bunun manası c'b~rl!kte 

mes'ud olmak ve iyi geçinmek. tir. Şa
rap yerine bazan alelade su konulu!". 

Şaraptan sonra odaya cçocuk sofrası• 
adı verilen bir et yemeği getirilir. Katı 
kocanın bu ilk yemekleri olduğu l~in iki
si de birer lokmacık yerler. 

Yemek ve içmek faslı sona erinc-e o~
lan tdünya ve cennet Allahlan • .nın tab· 
losu önünde tütsü yakar. İkisi birdıın 
tabıcınun ününde diz çoKüp üç kP.rf> })aş 

eğerler. Böylece hem tapmış. hem de Aı.
lahn meşru izdivaçlarını bildirmış olur
lar. Allahlar tablosu bundan sonra taş
lığa .ndir.:lir ve giıya cennete gıtme.:ıi 

için orada yakılır. Gelin, odasına aoner. 
Dnmad. başı eğik bir müddet bekl~>r. 

O da odaya dönünce bu sefer birlikte 
ecdadlannın res·mıeri önünde egıhr ve 
diz çökerJer. Onlara da tezimlerini bıl

dlrirler. Bllnun üstüne kapılar herkese 
açılır. Çoluk çocuk ve bütün kadın ~a
vetlilcr içerı hücum ederler. Genç evli
ler ş·mdi, üzerinde iki iri kırmzıı mı:m 
yanan bir masanın önünde ayakt:.ıdtr!ar. 
Önce ann babalarının. sonra akrabaları
nın, en s.onra da dostlannın önünde diz 
çökerler. Bı: kadar insanın önünde te!:r.r 
teker diz çöküp doğrulmak gerçekten ü
zücü bir iştir. Geline her ~iz çöküp kal
kışında bh· hizmetçi yardrm eder. Önle
r!nde d!.: çökülmesini istiyen davetliler 
kırmızı kağıdlara sarılı ya para. ya da 
rnücevher getirirler. İstemiyenler caha 
evvelden bir bahane uydurup sıvtfırlar. 

* Karanlık basınca odada, gelinin evin-
den gelmiş bir lamba yakılır ve sabPha 
kadar yanar bırakılır. Bu gecenin adı cU· 
zun ömür gecesi:. dir. Yatmadan önce 

güveyi. karısının saçlarını süsliyen çi -
çeklerden b:r tanecık koparır, pencerı:>ye 
çiviler. Bu, karı kocanın pek yakında bir 
çocuklan olması iç·n bir dilektir ve giiya 
çiçek pencerenin ne kadar aşağısına m.ıJı
lanırsa çocuk o kadar cçabuk:. olU!'. Yu
karıya çivilendikçe cgecikir.:. 

çoı·ları ilk gece hiç konuşınazlar. Çün
Kü: cO gece ilk konuşanın öbüründen ön

ce öleceğine. da;:r bir efsane vardır. 
Ertesi gün yeni evliler gelinin evine 

dı:ıvetlidirler. Komşu kızlar ve kadınJar 
evin içinde dışında birikiı, gelinle güveyi 

sanki alelade yiyip içen, gezip yiiniyen 
<!iğer bütün insanlara benzemlyen ma:ı
luklarmış gibi tepeden tırnaga kadar 
süzerler. Gelin tarafı güveyile konuşsun, 
:vrsin içsin, cMa chiang. şarkısını sf';le
sin diye eşi dostu ça~rmışlardır. Dqma:ı. 
kaynanasının evinde en baş misafirdir 
Hat1l kaynanadan daha ileri tutulur. 
Kadıncağız nkşam ayrılırlarken kızının 

iyiliklerini över durur ve ona iyi bakıl
ma~ını. kendine sık sık gösterilmesim 
dil er. 

tt ç dört gün sonra ..... gelinle kaynanası, 
düğüne gelmiş olanlara birer bıre: t~

şrkküre giderler. Genç kadın tıpkı dü
ğün günü gibi süslüdür. Bütün gün bir 
evcien öbürüne gitmek üzere bir arnb::ı 

k!ralanır. F*at zavallı gelin akşam~ ka
dar gene her evde bütün yaşlılann cnür.
de diz çöltmek azabını çeker. 

Çeviren: K. NeytJir 

Fakat ne olursa olsun hududlardan ve
bahusus sahilleııden uzaklarda, kurulan 
sanayi grupları. şüphesiz, hava bcımbar
dJmanlarına karşı, hududlara ve deniz 
kıyılarına yakın olanlarına nazaran, da
ha ziyade korunmuş sayılabilirler. Çü:r.
kü, bilhassa, denizden gelen bombar::lt
roan uçaklan ekseriya, bilhassa denizlere 
ht=kmedilcmediği zamanlar, görülrt'eden 
ve bunlara karşı av uçakları ha,.ck.:tc 
geçrneğe vakit bulaınadan, sahile yakın 
lıedeflerin üzerine anmzın varabilecck
lc7:rden bilhassa tehlikeli olabilirler. 

Halbuki fabrikalar sahil ve huchıd! lr
d::ı.n ne kadar uzaklarda bulunurlarsa 
bombardıman iilolarınm hareketinden c 
nisbette erken haber alınacağından av 
..ıçnk filolan ve hava müdafaa topçusu o 
d!>rece erken davranarak tehlike önlPn-

• d mlş olur. Fakat yukanda gördük ki, bır Gazeteciliğin kulislerı arasın a.. s:mayi grupunda. devamlı hava 
(1::1~ tarafı 9 u~ı sayfada) hücumları sebebile vuku balacak 

İşte o gün odamda oturmuş arpacı devamlı ış inkıtalan imalatı va: 
kumrusu gıbi düşünüfyor: cKeksin slı"- sıfça tE'denni ettirdikten başkP. 
kenin zararı kabmadır. Ne diye ce!iıllan- hasılatı da fevkalıide büyük nisbetlerde 
dın be herü kalkıp kuzu kuzu gider, ora- azaltır. Harbde şiddetle matlub olın~ !se 
da burada sürter, sonra matbaaya nöne- mil!i ~&nayiin imalat kalitesi ile beraber 
rc'k, genç kızı aTadım bulamadım, dPr.. imal ve istihsal kuvvetini korumak ve 
üstelik te ayak kirası olarak masraf pa- bunu alabildiğine yükseltmektir. 
rasma bir cbuyuruldu• alırdın:t diye söy- Onun için. memlekctimizde iıarbc, u-
•--;vordum. z;ık veya yakından, yarıyacak resmi ve 

.ucrken EV sahibim odama geldi. Ona rususi bütün tabrikalarla. demir 'VC ÇP· 
bönbc:ı baktım. Biraz havadan. sudan lik eşya yapan imalathanelerin, döküm
b:ıhsettik. Adam. cebinden bir takı'll lcll- ham•lerin iJB.h •. şimdiden kontrol altına 
fldlar çıkardı, ve bana uzatarak: alınarak bunların salıillerin ve hududla-

-- Bunla!'a ne dersin yahu!.. Sen ga- rm yakınlarından daima içeriere uzak-
zeteclsin .. diye sordu. Jaştırılmaları icab ettiği gibi, mesela Sov-

Du kfığıdlar, birçok kızlann muhtel'f yet Rusyada bu dereec genişlikler v::.r
pozlarda el ile yapılmış resimleri idi. k~:ı bileli edevat imalinin, Moskova gibi 
Hepsi de güzel şeyierdi hani.. bugün bir hava bombardıman tehlikesi

Hiç 
4
e ~iakadar olmadan mırıldand·m: ne maruz ve yann apaçık addolunabileo

- E .. pt'kalii, ne imiş bunlar?.. cek bir şclırln tek bir fabrika bınasıntlı. 
- Bttnlfm Latimar kendisi yapmı,. merkezileşthilmcsi, tabiatile mühiın bir 

Balr altında imzası da var. ihtiyatsızlık sayılabilir. 
Eeynimdc bir imşek çaktı. Vıırgunu Bununla beraber görüyoruz ki, endüs-

vurmuştum. Hakikaten bu resimleordeki tri gruplarını hava bombardımaniarına 
çb:gilerde, zavallı kadını boğan ellerm karşı korumak maksadile bunları sa'!'ıil 
ayn! kıvrak!ığı görülüyordu. Hiçbir şey- ve bududiardan uzaklaştırmak usulii dün 
den haberi olmıyan ev sahibimi ürküt- için müeEsir iken bugün yalnız yarım 
reeden, teHişa düşürmeden söylettim ve bir tedbirdir. Yarın ise asla kafi gel'!mcz. 
resimleri nereden bulduğunu öğrPnd;m. H. E. Erkilet 
Elir saat sonra da tahrir müdürünün ya- (Devamı ve sonu yarınki yazıdadır.) 
ntnda bulunuyordum. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Latimnrın asıldığı gün, bu resimleri r- ., 

gazE'tcye b2sarak. diğer gazete1erin hep- Ankara borsası 
sini atlattık. Altıanna da: eBu resımler, 
darağacında can veren katil LatuJ"ara 
kurban g·den genç kızların, biz7.at c.'lni Açılış• kapımış hatlan 12 ·12 • 93S 
tarafından yapılmış krolcileridir:. diye ._ ____ ..:.ç_E_K-.1_, _E_R _____ -1 
yazdık .. 

Bu yüzden de gazeteden atılmadım. Lon~~ 
B!Uık;s. o ay maaşımı arttırdılar. Üstelik N n-Yorll 
tc tahrir müdür muavinliğine geçtim. Al- Parl..s 
dığım ikramiyenin 10 lirasını da bana bi;- Mll!no 

Cenene meden en büyük iyiliği yapan ev sahibı- Anuterdam 
nıe verdim. 1'3erlln 

* Bir gün matbaada boş zamanım'tfa o- Atina 

ı 
Brültsel 

. l Sotya t~ırmuş. Amenkan mecmua arına hökar- Prar 
ken, Lat;marın genç (kurban) 1arının Madrld 
resimler!nin bu mecmuadakl moncller- Varton 
den kopya edilmiş olduklarını gördiinı ve Budapette 

tobli ~gık• bile de~edim. . . :~ı:e:d 
Çevırcn: lbrahım Hcıyı Yokohama 

Atokholm 
MosJı:oya 

AçlıiJ 
6.86 

!7Ö 4075 
3,3021> 
6,60 
~B.33 

61U6 
60 28 
~ı 12 
1,07 
1.642ü 
4,2J5 
586 
~ 6'11) 

;<!.81 
t.&976 
2.80;) 

:4 21 
30.1d 
~3 695 Sözün K1sas1 : Arab Bilal.. 

Çurçur Mahmud.. Fransa .. ESilAM 

Çekoslovakya .. 
(Ba§ tarafı ı2 inci sayfada) 

- Hakkı var, çocu(tun! Ben de vııktiJe 
onu kayırınadı idim! 

* Çekoslol·nk gazeteleri, ftalyanlımn 
Fransaya hrşı açtıklan Tunus dıwaSl 

münasebetile, eski müttefikleri Frnns:t
yı de~il de, İta1yaya hak veriyor v~>: 

AnadOlu fDl. 'J. 00 
pe tın 
A. Şm. " eo nitU 
A.alan ctJLento 
Merlteı BanU. 

Bımltuı 

feltton 
ittıhat n Dettı. 
earlt Delilmeni 
Teritae 

hçuı1 

24 60 
25 5.) 
885 

112 
9 9D 
8 2ö 
ll \)J 

O st 
6 10 

Ktı">ıtı, 
S Bo 

~5 40~1) 

5,.3025 
6. 60 

SS,33 
tB 16 
so 28 
U,12 
1,07 
16425 
4 2ıo 
5 86 
~3 6775 
a Bı 
08J7ö 
2.8JI) 

S4 !ll 
so 18 
23 611) 

~;ı~"'' 

24 6) 
2l'i 60 
883 

lll 
9 90 
-
1100 -
6 10 

-Oh! diyorlarmış. İster de, alır da!. l----:---'""":'""--;_-=~-----ı 
Sıra ~ımdi Fransanın .. veriversin Tunu- İ S T İ K R A Z I, A K 
su! 

Fnkat acaba bu neşriyat kar§ıs·nda, 

Ji'r:ınsa, Arab Bilalın gOOterdiği hakpe
restliği ıröstE'rip te: 

- Htkkı var, çocuğun! Ben de geçen 
defa, ahdc vefa edip te onu kayu-nıadı 
idim .. diyebilecek mi? 

Herhalde, cetme. bulma!• dünyası b!.!. 
İns:ın ektıeini biçiyor. 

ı 
Açma 

"Nlrk borcu I ııtll~ -
• • • ll • -

• • 1 ••do!ı -

... 
······························································ 

Tasarruf ve yerli malı haftası içinde 
kumbar:ın muhtevasıru mutlaka banka
ya yatır. 

l'umbaraıı JOksa behemeba.I bir .kum
bara aı. 

Ulusal Ekonomı ve 
Atıırma Kurumu 

Birineikinun 13 _ 

Atatürkle 24 sene 
(BCZ§tarafı 8 inci sayfada) sahile sıkış!ırılmıştır. 

' ı k t bakımından meden itir?.f edecek bir seeiye taşıdığı- Kıta anmızın, uvve 
mı söyledim, yoksa bu hususta bir nisbetsiz olan düşmanı bu vaziy~e 
şüpheleri mi olduğunu sordum.Atatürk sokmasınd·=ın sonra, mevzilerinin tah I. 
gayet ciddi ve }{eskin bir chayır!• ke - mi ıçin emir veren MÜstafa Kema 

İ gurubdan biraz evvel maiyetile ~ra limesile mukabelede bulundu. şte, h k t tmış 
an('ak bununla ml··ıteselli oldum. ber Conkbayırına are e e k" 

t. ç·· · ·· b·r gu··n evvel Con 
b .. • d k tvık ır. UTI.ı{U, ı D 

A1atürk, en yuz gen c cr en r- hayırını eline gesirmiş buluna 
uıaklaşrnamamı tembih etti. İki adım la ımdı. 

H. düşmanı • oradan atmak z . de 
gerisinde oturdum. O vakitler, ı- Muharehe hattlnın kilidli mesabesı~ k 
1fıliahmerden biz!ere hediye gön • olan Con.\bayırmı istirdada Atatur 
derilen virmi paralık sigaralardan bilhassa ehemmiyet veriyordu. 
bir tane ~akıp içrneğe başladım. Bir gün evvelki kanlı muhare~~nke~ 

İşte, iş~ başında ve ateş karşısındaki sonra, kıt'alarımız dağılmış idi. Çu ıi 
bu temaslanm, ker.dilerine 24 sene re- . 

1
. .. ı·· d.. kuvvetle 

b~r kaç mıs ı us un uşman . . 
fakat etmek şerefini doğurmuştur. karşısında ve gemi topçu ateşleriniJl 

* cehennemı şiddeti altmda cüzütam. 
Cevad Abbas Gürer kısa bir fasıla- larımız yerlerini muhafaza edememı~ 

dan sonrn söze şöyle devam etti: Ierdi. İşte, bunlan sabaha kadar tokti 
_ 27 Ağustos Anafartatar muhare - }:lmak, tanzim etmek ve seher va da 

besi, 0 gün~n şafa~ı ile başlamış ve ge· düşmanın üzerine atılmak k~:~~~ne 
ce karanlığına kadar devam etmiştir. o~an Atatürk; sabaha kadar g?z ıŞ 
Bu kanlı s2vaş, başında sevgili kuman· bir dakika uyku girmeden ugraşm er
dam Atatür~ bulunan Türk ordusunun uüraşmıştı. Kumandanlara talimat.~· 
tarihi Anafartalar zaferile neticeten • ntiş sarsılan maneviyatı düzeıtmış ı. 
miştir. Atatürk, bir geceye sığdırdığı bu ~~ 

Taarruza iştirak eden kuvvetlerimiz döndürüc:i faaltyetleti esnasınd~.:;T1l~n 
7 piyade alayı ve 36 sert ateşli, yedi ce teferriiatla meşgul olmuş, u· dııt 
buçuk santimetrelik toplardır. Altmış siperlerine kildar yaklaşmıştı. O k: t .. 
bini geçtiği tahmin edilen düşman pi· ki, kendileri, geceyi, hasım avcı 8 da 
vade kıt'alannı ise külliyetli makineli larının hemen hemen yambaş~~ız 
iüfek top ve 24 parça geminin topçu geçinnişlerrli: Arada yalnız ve 

1 
Y 

t ,.,ş· 'hım" a'\·e etmiştir. Fakat taarruzu- c 11 » metr~lik bir mesafe var~ı. 
a ..- ı . Im k ·· 'dı 
mu.zla, ilerlemek istiyen düşman dur- Artık sat-ah o a uzere ı · v'lr) 

·· k··rt··ı ·· (Arka.cıı. durulmuş, hatta geri pus u u muş, -=:;::::::::::' 

Evinden alt1n çalan 10 yaşındaki k1z 
Dün saat on iki ile bir arasında on yaş

larında kadar temiz .giyinmi§ gün•l bir 
kız çocuğu Kapalıçarşıya girmiş doğruca 

kuyumcuların bulunduğu sokağa sapa • 
rak rnütereddid ve korkak adımlarla yü
rüyerek kuyumcu dükkanıarının vitrin
Ieri önündeo dolaşmıya başlamıştır. 

Bu nrada orada dolaşmakta olan mü
cevhcrat telifıllarından biri, kızın şaşkın 
ve mütcreddid halini görerek yanına yak
laşmış ve ne için gezindiğini sormuştur. 
Yeknaz~rda evini, yahud kale~! nJı~< 

içinde rınnesini kaybeden bir çocuğu ha • 
tırlatan kız, bu hal karşısında bir elin:n 
avucu içinde sıkıca tuttuğu bir şey:, bu 
adama uzatarak: 

- Bunu, satmak için geldim .. 
Demiştir. 

Adam çocuğun avucunda parlıyan şeyi 
eHne alınca, bunun bir ziynet altını ol -
duğunu RÖrmüş ve çocu~a bunu nE>reden 

Millejerrik: 

Beyo(Jlu Kaymakamı Çankayaya 
tayin olundu 

İstanbul belediyesi reis muavinliğ;r.e 
tayin edilen Lutfi Akalından açık kalc:r. 
Ç.-nkaya kaymakaı;ılığına Beyoğlu kııy
IT"akamı Danişin tayini kararlaşmıştır. 

Bronz ve nikel paralar hakkında 
yeni bir tamim 

Dün akşam geç vakit Mallye Vekrue • 
t:nden İstanbul villıyetino bronz v~ ni -
kE'l p::ı.ralara dair telgrafla bir tamım gel
miştir. Tamirnde şunlar yazılmaktadır: 

1-1-1939 tarihinden itibaren kaldmın
cak olan bronz 5 ve iki buçuk kuruşhıkla= 
ile nikcl bir kuruşluklar 2257 numaralı 
kanunun sekizinci maddesi mucibince bu 
tarih mebde olmak üzere daha oir sene 
rni:dcietle, yani 1-1-1940 tarihine ktıdar 

mals.ındıklarile Cümhuriyet Merke7. ve 
Zıraat Bankslan tarafından kabul olu -
nac.ığındım keyfiyetin alakadariara orıa 

göre tebli#ini isterim. 
Maliye VPldlt 

Fuad Ağralı 
Kamarot ve aşçı yetiştirme 

kursu açılıyor 
Denızbank idaresi, gemiler için miite -

hi.'ssıs aşçı, kamarot ve metrdoteller ye
tiştrrmek üzere bir kurs açmağa ka!"ar 
vermiştir. Banka bu iş için Avrupadan 
sureti mahsusada mütehassıs muallimler 
gct;rtecek ,nazari ve arneli kurslı\r tesis 
edecektir. Kurslara girebilmek için as -
gar:i ilk okul mezunu olmak şarttır. 

Denizbank lzmir fubesi müdüril 
şehrimize geldi 

Denizbıınk İzmir şubesi müdürü Bay 
Hıışmet Dülgen, şehrimize gclmıştir. B:ıy 
lfaşmet banka servisle.ı;inin birleştirilme
si üzerine cıcE>ntalıkların hesab sistemleri 
hakkında banka erkanilc temaslarda bu
lunmaktadır. Bir kaç güne kadar İznıire 
dönecektir. 

bulduğunu sormU§tur. .. Qnl! 
Bu sual karşısında küçük kız. 00 

bakarak. heyecan ve korku için'de: 
·ın o. 

- Hiç bir yerde bulmadım, benı 
1 demiştir. Bı:.ndan sonra pazarlık haŞ 11 

'! t bulun mış, bu ~ırada orada vazı c en ·)<at 
· "ki · ube sıı rnakta olan emnıyet ı ncı § .. c 

masası memurlarından biri, şüphe uz 
rine derhal kızı isticvab etmeğe bn5Jaınıf' 
tır. J ~u-

Kızın, bu altını evden çalrnış ol u .... e 
rı .k. · şıtbe • nu anlıvım memur çocuöu ı ıncı ı"" 

• • ~ o 

getirmiştir. Ağhya ağlıya gözlen nra 
ran kız ikinci şubeye geldikten so nll 

boynunu büküp, önüne bakarak sn~ll 
itiraf etmJştir. a·ı . 
Kızın babası vak'adan haberdar e ılcJl 

miş ve telaş içinde ikinci şubeye ge up 
V b · t k da m<ıhç aiamcagız u vazıye arşısın 

8 
.. 

ve ınüteı:>ssir bir halde kızını ve aıtını 
lara~< çıkıp gitmiştir. ~ 

Şehir işlPrl: 

Satıt;ları 
Gıda maddeleri, su ve sOt y 

kentrol edi'iyor sıı-
İstanhul belediyesi gıda, süt ve sı.:de . 

tışlarını çok esaslı şekilde kontrol e ıcıa
cektir. Bu hususta vali Lı1tfi Kırdıı~a • 
zalara yapmış olduğu tamirnde kaY ııe 
karnların gıda maddelerinin satışlar\ır. 
v::ıkmdan alakadar olmalarını ıster:l':O .. 
~ u ~~ 
Bozuk gıda, süt ve kanştırılmış s 
tanlar şiddetle cezalandırılacaktır. 

Dolmabahçe hadisesi tahkikat' 
bu ha{ta ikmal edilecek Jl'let 

Dol:.nabahcc hadisesi tahkikatı ılP. içıo.· 
gul olan müfettişler işlerini bu h~f~rı rt-· 
d':! bitirmiş olacaklar, hazırlıyacaK ı;eJc • 
poru Dahiliye Vekaletine gönvdcresrıııd• 
lE'rdir. Hadisenin vuku buld.~g~ ~ıı.ıll .. 
nöbetçi ol&n eski emniyet mudur ıııil • 
vini Kfunranın şifahi malumatına J<sf1l" 
racaat olun~"lası kararlaştığında~ J"l~, .. 
ran 1stanbul4 gelmiştir. Eski müd r di1JB"' 
vini bugün müfettişler tarafından 

necektir. c•" 
Şehrin temizlik ltieri ıslah edil• ·ıJi~ 
Vali Lutfi Kırdar İstanbulun te?: ~ıJ 

vernıı,. hı işlerini ıslah etmeğe karar ·uı3sSlV 
hususta, fen heyeti tarafından.~~ fetı 
rnpor tanzim edilmesini istc.ınışıı. şeıcil• 
he>yeti, §Chir sokaklarının mode~ıııenıllc· 
dE' ve eıı iyi usulle ne tarzda teını;dıreceı:: 
s! lazım geleceğini raporunda bı verc ~ 
ve bu raporu belediye reisliğinC şehit 
ccktir. Raporun tedkikindcn sonr~ı .. 
sokakları yeni esaslar dahilinde 
lennıeğe başlanacaktır. ııı_,dı 

. ha:ıar 
Denizbank yeni yıl bDdcesı {ırcW 

D . b k . 1 bu··dccsi etra v··d..A en:z an , yenı yı lı b ~ .. 
ki hazırlıklannı bilirmiş ve 93!r~abP }le" 

ve kadrosunu Ankaradaki mu ve ı-ad .. 
yetıne gönciermiştir. Bu büd~~k ed!l .. 
ro!ar m~rakabe heyetinde te 
m ektedir. 
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Başvekilin dün akşam söylediği nutuk 
(Ba.ştaTafı 1 inci sayfada) 1932 senesinde milll bankaların plas - dünden itibaren başlamı~ bulunmakta • 

~:ıntzın şükranına layik surette dirayet rnanı yekunu 141 milyon lira. ecnebi b:ın- d•r. Mekteblerde dersler bu mevzu etra -
h:tenniştir. kaların ikrazatı yekunu 142 milyon lira, fında toplanmı~. talebeye ekonomi bak-

Bilhassa ulusal ekonomi ve artırma ku- ye k Cı n· 283 milyon lira. kında konferanslar verilrneğe başlanmış-
~u ünvanını alan bu cemiyetin yü!{ • 1937 se:ıes,nde, - yani geçen yıl -milli tır. Bunlardan başka her akşam raıiyoda 
~~-k hiınayes; de, Ebcdi Şefimiz Atatür- bankaların plasmanı yekunu 291 milyon kGnferanslar verilC'cektir. İktısad Fakül· 
d ın üzerlerinde bulunuyordu. MıiJi ira- lirn. ecnebi bankaların bütün piyasay:ı tcsi Cuma günü Üniversıte konferans sa -
enjn kayn&.ğı olan Ebedi Şefimizin. her verdikleri para 28 milyon lira. !onunda bir toplantı tertib etniştir. Top
de olduğu eıbi, milli iktısad ve tasarruf 1 Bu milli bankalarımızın ne kadar gü- l lantıda ulusal ekonomi ve arttırma hak

~etniyetinde de rehberlıkleri mcvcuddu.l ze. ealış ıklarını, tek:rnıl esaslara istin:ıd kmda profesörler ve talebeler tarafından 
d U~n kendilerinın zıyaı hicranı için - ettirerek ne derecelerde muamelelerini nutıtklı:ır söylenecektir. 

kı ilk celsemizi açıyoruz. yürüttükler:ni ve ayni zamanda büyü~ H:ılkevler nde de hafta ıçme toplantı-
lt> Atatürkü anmak. Atatürkten bahset - mill fmizin kendi ınüesseselerme o1~n lar yapılacak, konferanslar verilece.ıttır. 
tek hcp:ı.m.iz için ruhi bir ihtiJaçtır. Fa- itimadını gösterir. Acaba ıcihalatın çoğalmı~ olması, nkti-
~~t, bu muazzam \'arlık huzurunda s(.;z Kredi meseleleri ve rejimimiz vite ve pasivite balommdan aleyhımize 
ı Ylenıek kadar güç bir ~ey tasavvur o - Kredi mC'selelerile rejimimiz. çok ya- mid.r? Bir kelime ile, bu, bizim ıçin en -
ç:ı~aınaz. Bir ~ok güzide hatiblerimiz, bir kırdan aHikadar olmu~tur. Ve ?'ltE'n bu dışeyi mucib midir? 
t değc-rh şairlerimiz, hisler:ne revuç yakın ı.lfikP olmasaydı bu netic~>yi bt;h. Arkadaşlar, 
~ek ıçın söz aldıkları zaman. b:.ı s:ıl etmek bittabi mümkün olmazdı. Bizim takib ettiğimiz ticarl anlaşma 

tu Ua.tzarn kudrctin karşısında, mutlı:ı.k bir Buhran senelernde Ziraa Bankamızın, sistemine göre, yani klering politikamıza 
la tettc, aciz duymuşlardır. Bu, arkadaş - zürrnan Ç">k değerli bir hizmetini de kny- nazaran, fazla idhalfıtm kontr partisı o • 
t:ınıızın kudretsizliğinden. liyakntsız • dotrnek lazımdır: lan para, ancak Türk malı alınıp ihraç 
((ls Ilden dcgil, bu muazzam varlığın he:- 21 ırailyon lirayı bulan ziral ikraznt ye· edilebilmek kaydile Merkez Bankam.ızda 
~i karşısındaki hariku\ide tecellisinaen kununu. 15 sene müddelle temdit etnıiş ve mevcud olduğuna nazaran, her halde mu
at. Bendeniz de Atatürk hakklnda, his- faiz mikdarını da yüzde üçe ındirmiştır. cıh: endi§e değildir. 
t~atuıu ıfade etmek için, bu mutlak a- Bu hareket bankanın mailubatını tarsin Bilhassa şunu tcbarüz ettirmek. bu 
•ı. içerısındeyim. Yalnız kendilerine kar· etmekle, kuvvetlendirmekle ber:ıber, çift- mec;ele ile uğraşanlar için mucibi iu~lrah 
~ gene bir topla:ıtıda hissiyalıını ifade ç:.miz :çin dt: çok istifadeli olmuştu!' Ye olabilir: 
~ken demı'!"tim ki·. F ı th ıı::t emı· ket· · A. :;- bundan ciol&yıdır ki, ilk zamanlardaki tah az a ı n ıı ımız m e ımınn e -

~~ ta~rkfı sevmek, her Türk vatanper- sıl r.ıiişkiiHitma ra~en, bugün gayet ta- konomik rıoktai nazardan cihazıanmasına 
ll lçın milli bir ibadettir.~ bii bir surette ve kolaylıkla tahsilat ya • yarıyacak makinelerin ve alat ve ede-
~ eı;deniz, bugün de, huzurunuzda bu p:ıbilmektedir. vatın bedellerinden mütevellittir. 
~Şefımızi, Halnskarımızın, kahra - Son zamanlarda Büyük Millet Mecli _ İhracatımızın beş senelik vasatisıni eJe 
~lı! zın, her türlü üstün ''asıflart ca- sının kabul buyurduğu ve millete hediye aldığımız zaman, yüzde seksen beşıni top 
~an Büyük Adamımızın manı>vi hu- eltiği kanunlarla, kredi muameleleri ta- rak mahsulll'l'i teşkil ettiğini görüyoruz. 

.\ da C'ğilı>rek, bunu tekrar ediym·um: mamen int:zam altına alınmıştır. İlıracatıınızın seyri, mütemadiyen yük -
~~ ta~ürk, seni sevmek, Türk nıilletı Bu kanunlardan bir tanesi bankaları seldiğine nazaran, zirai gelirimizi~ de 
~q).llıılli bir ibad'ettir.~ (Sürekli alkış - milli, teknik bir rejim altına alnıaktadır. yükseldiği şüphe götürmez bir .haki«at-

lla İki:ıcisi. halk bankaları· tesisine imkan tir. Bu yükseli~ nisbetini sfze şu dakika-
~~~~· Ebedi Şefin bize vediası olan verm ktedir. da bır rakmnla ifade edecek halde bı,lun-
ı.ılla Uzerinde durm:ık. Onun er b:ısit Bizi.."ll b:tnka rejimimiz diyebileceğim mn1ığıma müteessirim. 
~~lln~biJecek usulleri üzerind~ da~!: 1 bu mev7tla!. hissedarın, mevduat salıı _ Hariçten fazla mal ithal edildi~int- na -
)~akdıkk:ı ve .t~~~u~la va7.tfemızı b·:ıin ve bilhassa bankayı idare er{enle _ zarın dahildeki istihsalatımızın, sına! mn 

lrı_ en onemlı ışımızdır. r ,., bih'iik vardımcısı ol.,..,uı:ı bütün mua- :nul.iitımızın vaziyetini de bilmek el~tte 
"'U ı - - :.• ~ sa ekonomi ve artırma kuru nı unun, nıPl. tt k'J 1 h talinde emniyet ve mtizam ruP ra kı mucib olur: 
h'~nı~da v~ ~e~inde v~zif~in: i!a alrmı:ı almıştır. Te~viki sanayi kanunundan istifade e-
« ~· da gosterdığı dıkkat, bılhassa tak- Rej·min mebdeinde meml .. kefi'lıizde den :fabrikn1arımızm mamulatı, yani imn-
~1.2i mucip olmu_Ştur. fa:ı nisb{'li, normal çalışan bankalarda ltıt bedelleri. 1927 senesinde 32 milyon 
~ ıın],p tC'~ssüs eden ve Kemal' s~ re>- dııhi yüzde 2'! yi bulmuş ve hatta bazı _ !!radan ibarettl. 

hntu an <'nesme dahil olan her hareketi. larında bu mikdan da geçmiştir. Son 1932 sent'sinde bu mikdar 138 milyona 
lhelt, tl kudrC>t ve kuvvetilc muhaf~>za et- cıkt.rılan kanunlarla bu nisbet yüzde se· çıkmıştır. Hariçten idhalat yekı1nu sek
' h('r namuslu Türk çocuğu için bir kız bucuğa !ndırilmiş ve fiilen de tatbik sen altı milyondur. Şu halde mılletintiz, 
t~ttıu 'llr. Ulusal ekonomi ve artırm:ı ku- ett:ı ilmiştir. 932 fenesinde 224 milyon lira kıymetin-
~tu na k:tnn, ŞU dakikada bu yüzden duy Bunun har·cinde kalan mürabaha faiz- de ıstihlakat yapmıştır. 
l' nı 1akdir ve şükran büyüktür. leri ne haldedir? 1937 sene~;ndc fabrikalarımızın imalat 
t~~•arruf hareketindeki terakki Bunu ka.,iyetle ifade edecek bir raka· kıvmPt; 25!1 milyona çıkmıştır. Hariçten 

~le Ilde bulunduğumuz sene, diğer se - rnımız oktur. Fakat memleketimizde idhalatımız 114 rnilyondur. Umumf is -
~te hazaran b"ze, yeni terakki ha.,.....J.e • mlirabahacıl;.ğm kökünden sökülüp he • tıhl;ikütımız yekunu 369 milyona ula~ -
' l:aydetn:iştir. Ulusal ekonomi ku - nüz etılmamış olduğunu biliyoruz. mü - mış demektir. 
tlıt, Unun üzerine aldığı vazifelerdec bı - r2baha dt>vam etmektedir. Bunun yaın•z Bu rakamların bize ifade ettiP,; mana: 
t~4ı~emlcket dahilindeki tasamıf ha- şiddeti~ hertaraf edilemiyeceği bir ha - D:thilde ıstihsalat çoğahyoı:, hari~ten id
iıı)~~rıi r_ı:.>vaçlandırmak, keyfiyetidn-. Bu kıkvt olduğuna göre, halk bankalar:nın h~l5tımız ıırt1yor ve binaenalevh mille • 
~~ da ıfa ettiği hizmeti tedkik ettiği- tE'eg.~s ve icrayi faaliyete başlamı~ ol - timiz'n iştira kudreti, istihl!ık kıtpasi -
t~\-~aınan istatistiklerimiz daima te - malarilc. hakiki. tabii en kestinn"' yolu test \'Ükseliyor. Bu ekonomik noktai na
~tı/ seyrt koydctmektedir. Bendeniz da tutmuş olduğumuzu ifade edebilırim: zardan elbet e bir beşarettir. 
ltıi~ &rı hı.ızurunuzda rakaınla üade et- Mürabahacılar. bu tufeyli mahlfıklar, Mutad oMnlbı veçhlle, ma.n nztyethntze 
ı~7ÇaJı~ncağım: dedet l;:anunlarına karşı hile bulmak hu· de temas ~dcceı;im: 

~~ c:ııa haziranında 21/ milyon lıraya ba- susunda en mahir adamlardır. Hilı>lerinc 1038 mal! yılı bi\tl'es1nl. gı>een sene bftt'd n 1nsarruf mevduatımız. - ta.sarruf karşı şiddetli hükümler tesis etmiş ol • ce'"1"1t' naZ3rnn IR milvon llra tazla.~e ba~-
Uatı Iaı'ık. Yekfh•u fevltalllde ve ad1 menabiden 

~~ h dediitim zaman, küçük ve b:i- rr.ak, lüzumlu ve faydalı bir hareket ol- ıstıhsal olu"!mak nrtJie 308 milyon um _ 
~ Cue'l~bı carileri de alıyorum-. bıı se- malda beraber. küçük esnafın ve erbabı dı:-. Umum! varldat., veva .sadece btltçe de
~4rı lnhuriyet Merkez Bankasının he • ihtiyacın s:kmtısını asla istismar ede - dl~1mlz zaman sadeee blldl~nlz devlet bfrt-
l'a~ da dahil olmak üzere 305 ıiıyon nıiyC>cek bir hale getirilmi~ olmalart de _ çe~nl nazar:ı a.lıvoruz. Bazı memleketlerde 
ltı.& h::ıliğ olmuştur. rnek değildir. id"lrt't husu.c:lye bntrelert de nmnmt btltQe 

~· "SUsi m~>vanındadır. MI1Iettn mMrenetlyet ı,ek -
-.ıbıa olcırak tasarruf sandıkları he - Binaenaleyh, mürabahacılara karsı mü- Unı"e tedlve <'ttlltt para yek1\nnnu bllmek 1 _ 
'tını, ynni m'lletin bizzat tas~rruf - c:ıdeleyi sicidctlendirirken, onun yanı b:ı- ç'"r umumt bütçe hartelnde tdarel husus1-
~llij 1' islath:tikler üzerinck tedkik etti- şmdo, halkın ayağına, küçük müstahsil ye bfitcPlerl'll de göıf\nüne getirmek ye.rtn
IQ ~I Z::ırnan. görüyoruz ki, geçen senE' evine kadar ucuz ve kafi kredi götürmek de birı:ey oh•r. 
~1\t. :on. lir.~ olan tasarruf hesabları, bu vaiifcsini alacak olan Halk bankaları, İdnrel hum!!ye bi\teelertnın d,. btr kaf 
~~~·.Ynı ınuddet 7-Rrfında 12 mılyon lira huzurunuzdn zikre şayan bir iş olc;a ge - senedPnbert muntazaman ytnı:seJdl~!nt llep 
~~~~e 102 milyon liraya çıkmıştır De- rektlı. bUlyoruz. 
h, '· ınilletinıiz.in tasarruf hakkındaki Bu bankalar mütevazi teşekküllerdir. n36 sene'lın1e idarP! hn<nl'llyelerln nrt -
~~at d'ltlnrı yekfınn 37 milyondu. 
ttahı 'Ve gayreti inkic:af etmektedır Bu Fnkat yt-pı:ıcakları iş itibarile. halkımıza su halde bunu 308 mnvona ilAve edersek 

~l'\ıf Ç~k §ayanı şükrandır. Çünkü la- tenıin ederekleri istüade it.:barile büv:.l~ müke!lPfler!n tedtvı: pttlklerl y.ektln 346 mU
~~ bır milletin kendisine ıtimadının olduğu için. Ankarada olduğu gib; !s . ynna baJI~ olmaırtadır. 
~ IIet·Sidir. Mensub olduğu cemiyetin ve tanbulda da yakında bir şube açıhcak • Denk btltr.e polltlkamız vt pan politıka-
~ ın ! mı?. tizertn~t' ~ok söz sövlenfldl~ tcln, ben 
tt ~~t re nhına bağlılığının ifaderldir. tır. bu defa bu meV'ltln tema.! etmlveceitfm. Bu 
~ııii ~ndaşın cebinden çıkarıp, her Um'ı'"i ticaretimiz mevzua tekrar girmek hasılı taruıll etmekten 
~~e bır bankaya tevdi ettiği ta~ernıf Umumi Cccretimiz. geçen sene oJüu _ lb"ret olur. 
,'~ 0 bankanın kasasında art.- ıış bir ğu gibi bu yll da terakki kaydetYllekte- Ynlnız boTC' vazlvetimlr. tı?erlnde entereMD 
~~- olrn, dığı ve fakat memleket:n iş dir. gö,.düfüm bnzı rakamlan size verece~: 
~~e;ııe bir iHive vasılası oldu]u iC'in, ce- Gerf'n senP bir evvelki yıla nazaraıı. 25 Ferdler glbl devletlı>r ~ borc.-ludurlar. E-
)qıtıde kredisi den cktir. "'Iı·ııetı·mı·zı'n bu ·ı ı· b" f 1 lık d B l!"r nhnmı~ horcJ~r. gelir ternın etmlyen 1~-
~ '<1 e ~ J.V lTı' yen ıra ır az a var ı. u sonenjn IerP sartedllmi•Jer~t. f'lhette o memleketin 
~la ıt!osterdiği büyü.k .ter~~iyi şük - on ayı ıçinde geçen yılın ayni devr<'s;ne felAketlle :-ıPtlc<'lentr. Fakat llerhangi bir 
~~ ~ . Ydetınck, hepımız ıçın scvmç!i n:ızaran 44 milyon bir :ytzlalık vclrd:r. bo·ç. memleketin re!ahına, umranına, hasılı 
<\~ azıfeclir. · Bunun Sf'kiz milyonu ihracatta, •1üte _ verlmll bir lşlne tııh.'ll.o; edilmiş ve e~er te-

' ~~llı~·erkadaşlarım, bak:si idhalattadır. İthalıH ile ihracat a- r:ılt.ı de nonnal hadiere uygun olarak te -
'U.t: '~IYe k d m•n edllml'!.~e. bon; herhalde korkulunacak 
~~dı:>n :a ar. sa~P~e m.evduattak~ te- r:ısında bu on ay içinde müvazene yok - bir Iş ck>ıJJd!r. 
Ll\ ttı bahsedılmıştır. Sıze bir de bu- tUT ve aleyhimize gözükmektedir. Fak:ıl 
~ ,.4~~~bili olan plasmandan, yani mil- gPriye kaltan son iki ay içinde her halôe Borç] arımırın nisheti 
~~ tak ı ikrazattan bahsetmek istı.vorurn. bır tevazüne yaklaşılacağını ümirt et _ Balkanıann ve Orta Avrupadaki bazı mem 
~ati a~ıar her halde sizin de nazar1 rnek yerinde olur. leketlerln nüfus başına Jsabet eden borç -
lıı.ı. llizı celbedecektir: Fakat kUı~ik nazariyeye göre, kendi ları yekftnn 44 lira 15 kuruştan başlıyarak 

~4 ·~ se 16!l lira 53 ku~a kadar yübelmelrtedlr. 
~))' ncsınde milli bankaların umu- kendimize bir sual sorabiliriz: Bu muhtf'llf memleketlere göre, anettı -
~'•n an~ 28 milyon lira, yabanc1 ban· Uloaal Ekonomi ve Arbrma ~m rakamlar arasında, tehalüt etmekte -
~ ~ 8 YnJ tarihteki ikrazatı 12.3 mH _ haftuı dün baJlııdı dir. Bizde nfiıus başına de.vletln umumi bor-

a, YekU.n 151 milyon lira. Ulusal Ekonomi ve Artırma haftası (Devamı 14 üncil sayfada) 

inönü bu akşam Ankaraya dönüyor 
Çerke§ 12 (Hususi) - Geceyi hususi 

vagonunda geçiren İsmet İnönü s'l\bah 
saat yedide Karabük istasyonunda va -
gondan merek istasyonda bulunan b;r pi
yade tabunınu teftiş ettiler. Taburun ba
şında Safranboluda bulunan alayın san· 
cn~ı vardı. Saat sekizde hususi tren fobri
ka mınınkasına ilerledi. Burada mildı. 

Sümerbank genel direktörü Nurullah 
Süm~r. fabrika inşaatı müdüı-:i Azmi. 
Milli Şefi karşıladı. İnşaatta çalışan tck· 
nisyen memur ve binlerce arnele Cümhur· 
reisimizi şiddetli ve sürekli surette alkı~
ladılar. 

İnönü inşa halinde bulunan fabrika· 
nın bütün kısırniarını ziyar.et etti. ·Tet
kiider yaptı, izahat aldı, yakın alaka 
gösterdi. 

Milli Şefin ziyaret ettiği kısımlar 

şunlardır: 

Kok fabrikası ve tali istihsaller dai
resi, yükse~ fırınlar, çelikhane, hadde
hane. 

Kendilerine inşaat müdürü Azmi ta
rafından verilen izahata göre kok fab
rikası yılbaşında işlerneğe hazır ola -
caktır. Günde üç yü2 ton ham demir iş
liyebileoek, yüksek fırınlardan biri 
rnartta, diğeri mayısta tamamlanacak -
tır. ÇelikhD.Ilenin 65 er tonluk dört a -
de'l çelik ocaklarmdan iki~i martta, i
kisi haziranda ve harldehane haziranda 
tarnarnlanacaktır. 

Haddehanenin makine temelleri bit· 
miş, montajı yapılmağa başlan;rnı.ştır . 
Kuvvet santralı da tamamlanmak üze
redir. 

İnşaat sahası gezildikten sonra İnö -
nU sırtta kunılan mühendisler ve 
meınuriar mahallesini görmek arzu -
sunu göstenniş, otomobillerle (Yeni • 
şebir) ismini alan bu sahayı teşri! bu· 
yunnuşlardır. Burada mühendis ve 
memurlar için beş ev, dörder daireli al
tı apartırnan, kırk odalı bir otel ve İn· 
giliz usta başılan için muazzam pavi
yonlar kendilerine gösterilmiştir. Milü 
Şefe verilen mütemmirn malumata gö
re bu kıS'Tlm yeni planı mütehassıs 

Prost'a hazırlattmlmıştır. Yeniden bu· 
raya mühendis ve memurlar için 56 
daire inşa ettirilecektir. 

İnönü, inşaat müdürü Azminin e -

Mühim bir döviz kaçakçıhg1 
meydana çıkarıldı 

(BG.§taTafı 1 inci $Ciyfada) 

Bu ihbar üzerine derhal gümrük mu -
hafaza teşkHatı tarafından tahkik ve teri
kikata başlanmış, hadise bir ellietten de, 
adliyeye ıntikal etmiştir. 

vinde kısa bir müddet istirahat etm!J 
ve banka erkfınından demir ve çelili 
fabrikasının işletrneğe açılmasına ta o4 

kaddürn eden aylarda alınacak tedbir-
leri dinler.ı~şlerdir. 
İsmet İnönü, inşaata nezaret eden 

İngiliz mühendislerini de kabul ederek 
kC'ndilerile 1 saaL görüşrpüşlerdir. Gö-: 
rüşrnelerde Hususi Kalem Müdürü 
Süreyya bir müddet tercümanlık etmiş, 
az sonra Cümhurreisi fasih ingilizce i· 
le bizzat görüşrneğe başlamışlardır. Bu 
hereket tarzı. İngiliz mühendiSlerini 
ço~ mütehassis eylemiştir. İnönü bir "' 
kaç senede öğrendiği ingilizceyi müşkü· 
latsız konuşmakta, kelimeleri çok ye .. 
rinde kullanmaktadır. 

Evvela Brassert şirketinin teknm 
müdürü Amerikalı mühendis Binckesf, 
sonra şirketin idare mümessili Hop .. 
kinson'u yanına oturtan İnönü, kenci1,; 
l~rine rnu'hte1if sua ller sonnuıtJardır. 
Sıı tesisatının neden geç kaldığını öğ'-< 
renmiş, fabrikaya, demir cevheri nak
li ve buradan mamulün sevki hakkında 
seyriiseferin tanzimi için yapılacak ha.
z:ırlıklara dair geniş mahimat almış ... 
lardır. İnşaata Sürner Bank narnma 
teknik murakabeyi teınine memur e o( 

dilen Alexandre Gib, şirketinin mü .. 
messili Taylor ile de görüşerek kendi • 
sine iltifat'ta bulunrnuşlardır. 

İnönü, bu görüşmelerden mütehasst:s 
olmuş, memnuniyetlerini izhar etmiş ... 
lerdir. 

Evden ayrılırken, maiyetindeki ie • 
vata. İngiliz mümessiline sorduldan bir 
suale aldıklan cevab! ~öyle tebarüz 
ettirmi~Ierdir: 

- KencJnerine: tt!e~eyı y(J unda. 
ynlmz çok pahalJsınız!» dedim. 

Bana şu cevabı verdi: cBeş sens 
sonra uc11z olduğumuzu göreceksi o11 

niz.~ 

Karabük 12 (A.A.) - Saat ll de bu • 
sus1 trenlerilP yo11anna devam etrr>Jşlerw 
dir. 

Çankırı 12 (Hu:susn - Hususi tren 
18,30 da Sumucak istasyonuna geidi. Rei-1 
sicümhur g~yi orada geçirecek, sa • 
bah 7 de hareketle 8,30 da Çankmya va
racnklardır. Buradan saat 14 de hareket 
ederek akşam 19 da Ankarada buluna • 
ccklardır. 

Devlet Şorası Sabur 
Sami ve arakdaşlar1 

hakktnda takibat 
yaptimasini istedi 

Muh:ıfaza teşkilatı tarafından. bu fır
manın Galatadaki yazıhanesinde bir a _ Ankara 12 (A.A.) - Devlet ŞCn·ası u
rama yapılmış. elde olunan bazı ev•ak, mumi heyeti eski İstanbul belediye reid 
delil mahiyetinde görülerek. bir zad içe..! Muhiddin Üstündağ ile muavini Ekrem 
risine konulmuş ve üzeri resmi şekilde Sevencanın otobüs meselesindn dolayı 
mühürlenmıştir. haklarında mülkiye dairesince VE'rilınlt 

Fakat, tahkikata el koyan memurıar olan lüzumu muhakeme karanna karp 
bir müddet sonra yazıhaneye ikinrı gi - serdettikleri itirazı tedkik etmıştir. U .. 
dişlerinde, resmi mühürün koparılmış ve mumi heyet bu itirazları reddeylemiş ve 
zarfın nçılmı§ olduğunu görmüşlerdir. Bu mülkıye dairesinin mucib sebeblerini yo.. 
suretle, htıdise müddeiumumiliğe akset - rinde bularak kararı tasdik etmıştir. 
mi§ ve )ar.hane mensublan, Galata sulh Diğer taraftan mülkiye dairesi Sürpa .. 
ceza hakiınınin huzuruna sevkedilereJc, ~op mezarlığı işinden dolayı da vazifeyl 
suçlu ~ıfatile sorguya çekilmi§lerdir. suiistimal suçu ile lüzumu muhakeme }ta.. 

S\ıclular, verdikleri ifadelerde, müh - ran vermiştir. 
rün kasten kopanlmadığını, kazaen kop· 
tu~nu söylem~lerdir. Gerek otobüs işinde, gerek mezarlık~ 

Müddcjumumilikçe, bu nokta etr.ııfın. ra1tinin tesbitinde memurini büktımete 
da, tahkikata ehemmiyetle devam edıl- nilfuz ve intisab beyanile dı.şarıda baD 
mektedir. Suç sübut bulduğu takdirde, sutistimallere vasıta olduklarmda'l do .. 
hooısenin maznunlan asliye ceza mahke- layı İstanbulda komisyonculuk eden S.. 
mesine ı:evkedileceklerdir. hur Sami, Ada hanmda ayni işle meşgul 

Vak! ihbara göre, mühim bir keyfiyet Kadri \•e eski belediye fen memurların
arzeden döviz kaçakçılığı etrafındak.l tah· dan Ref h~kkında takibat yapılıl'ası .. 
k!kat ta, neticeye doğru, inkişaf etmek- r.m Adiiye Veknletine bildirilmesi gene 
tedir. umumi heyetçe kararlaştırılmıştır. 1 

" Bir harb olursa Balkanlar 5 
milyonluk ordu Çikarabiiirier , 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 

c- Balkanlar bugün iyi bir misal <r 
larak ele alınabilir. Türk - Yunan hu
dudunda artık ordular bulunmuyor. 

Yunanistan, Bulgaristaırla da bir 
anıaşma yapmı§tır. Ve Selanik anlaş· 
ması harbdenberi devam eden bir düş
manlık devrine nilıayet vermiştir. 

Balkanlar, şimdi, yetmiş milyonluk 
bir kütle teşkil etmektedir. Bunlar bir 
harb takdirinde b~ milyon kişilik bir 
ordu seferber edebilirler. 

Kral müteakıben, Danimarkah olan 
ec~adında:ı bahsetm~. şimal memle • 
ketlerini ziyaret arzusunda bulundu • 

Amerikada pilotsuz layyareler 
Vn§ington 12 (A.A.) - Önümiizdcld 

yaz zarfındo Amerikan ordusunda, yer .. 

den radyo ile kontrol edilecek ve bu m. 
reUe ifliyecek altı crobob tayyare hJ»ıo 

mete başlıyacaktır. 

ğunu söylemiş ve şimal memleketleri 
arasında da birleşrnek zarurl oldu~ 
dım, bunların da Balkan Antantı gibi 
pekala birleşebileceklerini kaydeyle .. 
miştir. 

Kral, Yahudi meselesine de temaa 
e<lerek, Y:ınan:standa böyle bir mese.o 
lenin mevzuu bahsolmadığını beyan 
etmiştir. 
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SEFKAT DILENCiSI 
ürun, boğucu, çıldırtıcı bir o1csürük mü? Rüzgarın saçaklarda, camlarda çı - ni derhal bir §Üphe kaplardı: 

tekrar gö!sunü ve gırtlağını parçaladı. kardığı oynak sesleri mi? Beyaz b:;ıda- - Herkesın nefret ettiği ve kaçtı~ bır 
Zayıflıktan §effaflaşan sarı elini büyük nalı duvarda asılı duran saatin tıktakını çocuğa ~·:ıklaşmasında mutlaka oir sebeb 
bir ıahmetle yanındaki masaya kadar mı? Hayır, Ahmed efendi, yetmiş sene- var. B an rı acıyor. ya hud benimle eğlen
götürerck bardağı aldı, bir yudum su iç- dtmberi ilk defa olarak varlığının tanı- rnek istiyor. Bu yakınlığın arkasında kim 
ti. Elleri ve dudakları titriyordu; bardak- ınadığı bir köşesinden yükselen ve- ka!- bilir ne fena bir oyun gizlidir. 
ta kalıın suyun büyük bir kısmı ı;akalm- bini, beynini sıcak bir buğu halinde kav- Abmedin gençliği de çocukluğu gıbı 
dan sızarak göğsüne dökülmüş, düğmesi rıyan bir ses dinliyordu: ya~rıız ve k~palı geçmişti. Onun nasıl o-
kopuk geceliğinden sızarak ihtiyarı üşiit- - Ne yaptın Ahmed, yetmiş senelık lup ta evlendiğine kimsenin aklı ermi-
m~ştü. varlığında kimseyi sevmeden, kirru:eden yordu; halbuki bunun sebebi çok basitti: 

Tekrar başını yastığa koyarak derin. bir tck şefkat sözü işitmeden nasıl yaşa- Abmedin vahşi ruhunu titreten büyük 
canındm kopmuş kadar derin bır cah1» dın? b!r korku vardı: Yalnız kalmak korkusu. 
ederek mled; ve evin alt katında yalan Evet, nasıl yaşamıştı? Niçin kimseye Para kazanınağa ba§ladığı zaman art;k 
ajlesıni dü~iindü: Karısı ve çocukları bağlanmamı~. kimsenin kendisine b::ığ-

1 
evde l:almtyncağını, ıba~ının çares!ne 

şimdi rahatça uyuyorlar, yukanda yatan lanmasını istcmemişti? bakmac:ını söyliyen üvey annsının y:Jzü-
bu ıhtiyarı. onun ıztırab ve acısını dü- Şımdi bir sokak köpeği g ;bi yalnız \'C ne haşiyetlc bakmış: 
§Ünmcden dınleniyorlardı. zavallı bır halde ölüp gidecekti, öyle mi? ı - Ben yalnız ne yaparım? dcın<-ktcn 

Ahmed efendinin titrek dudakları ara- Tekr&r dl'rin bir öksürük kemiklerini kendini alamamıştı. 
sından bir kelime çıktı: sarstı, tekrar bir yudum su içti, ağzına Ömründe yüzü gülmiyen. kimse ile iki 

- Hainler! b:r nöbet şekeri aldı ve gözlerini karan- çift liıf etmıyen bu acaib adamı başın-
Öksürük buhranı bir parça yatışınca hk 9encereye dikerek düşündü: dan defctmek içın üvey anası: 

yastığının altında duran buruşuk kiığıd- Annesini hiç tanımamış h. babası d n - Evlen ... dedi ve Ahmed Uvey ena-
d!ln bir nöbet şekeri alarak emmeğe baş- bei yaşındaki oğlunu üvey ananın el~- sının C.ulduğu kızla avlenmeğe hemen 
ladı Eiraz açılmış. nefcsi rahatlanmı~, ne bırakarak genç yaşında ölmüştü. A~- razı oldu. Hiç olmazsa yalnız kalmıya
aklı ba:ına gelmişti; fakat gece ıleriediği med çocukluğunun en eski günlerinı cü- caktı. 

halde uyi.u:su bir türlü gelmiyor, göz ka- şündükçe, içlerinde en büyük olduğu hal- Kıırısını sevdi mi? Hayır. Kalbi her 
p.::kları e)nma mıhlanmış gibi kapanamı- de kardeşlerinin kendisine ezyet VP. ha- türlü sevgiye çocuk yaşındanberi kııp ... 'l· 
yordu. karet ettiklcr.ni, kendi haklarındem b ir mı~ olan bu adam, birdcnbıre hayatwa 
Sobanın üzerinde yanan ve ışıgı hasta- ~ey çaldığını yüzüne vurarak evrle ona gıriveren yabancı bir kadını nasıl sev<>

nın gözüne vurmasın diye eski kitabta- 1 bir sıkınt: g:bi baktıklarını hatırhyorau. bılirdı? 
rm arkasına gizlenen idare kanfiilinin Üvey annsı onu, beş sene beraber yaı:a- F.sa n öah& evlend ğı günden k<'n~ıs _ 
ölü ışığında etrafına baktı. Elli senedPn· dığı eski Yocasının hatırasına hürmeten le hi dı.i:ıy, sı arasına buyük bir :i uYar 
beri içinde ynşadı~ı bu oda, bu ölü ışık ev!nde dlakoymuş, kocasıle çocuklarının Ç{;kmek için evin en üst katında tcı\'.1!1 
altında büsbütün yabancı ve uzak b!r ısı ar !arına rağmen onu sokağa atmarn ış- arasındaki bu oda yı kendisine ta..~<;ı3 ct
manzara gıb~ ruhunu titrctiyordu .bu. ge- tı. Acaba o kadın Ahme~i scvmış m.ı) :iJ? 1 miş V<! ı.k~e<m işinden gelır gelmez bu o
ce ... Halbukı karyolası gene o eskı sıyah Hayır. Ona acıyordu ve ışte Ahmerlaı en daya çel=ljlip kendi kendisine Kalmnvı 
den_ıir .karyolıı, soba g.cnc çatlak kapak:Jı çok gücüne giden, onda vahş~ bir tıtızlık adet edinmı~ti. Aşağıda, evin ıçinde y~
ycşıl çını soba, yerdeki kcçe gene her za- y~ratan ~ey de bu merhamcttı. Bazı:ın bu-ı şıy(\n bir insanın mevcudiyeti ona kaii 
manki soluk kırmızı keçe idi. O halrlt' de- na o kadar ısyan ediyordu ki, ayni bab:ı- geliyordu. 
ğ:~en şey ne idi? Hiçbir §ey, fakat her aan gelen öz kardeşlerinin ölümlnü te- Ser.clcr böylece geçmiştı ... 
§ey ... Ahmed efendi, yetmiş yaşına ka- mcnni edecek kadar hainleştiği oluyor- Ahmed efendi, yalnız ıki deia kalbin. 
dar :ıır mermer sütun gibi sapsağlam ,.e du. de bir sızıya çok benzettiği garib bır sı-
ôlnıd:k curan Ahmed efendi hastalanmış, - Beni kimse sevmiyor, ben de kim- caklık duymuştu: Biri oğlu, diğeri de kı-
ilk defa olc..rak yatağa düşmüştü. seyi sevmiyeceğim... zı duı1yu~ a geldikleri zaman... d~r iki 

Birincikanun 13 

Istanbul Sıhhi Müesseseler artbrma ve eksiitme 
Komisyonundan 

F.ksiltmcye konulan iş: Şişli Çoruk hastanesi har.iclye pnvyonuna ilAve edile-
cek iki oda. 

Ke§if ~edeli: 2725 lirn ı kuru§. 
Muvakkat garanti: 205 lira. 

Şişli çocuk hastanesi bariciye peıvyonuna IlAve edilecek iki oda açık e'ks'lt· 
nıeye konulmuştur. 

ı - Eks!ltme 21/12/938 Çarşamba günü saat 14,30 da Ca~aloğlunda sıtıJ:at 
ve İçtimai Muavenet Müd~rlüğü hinasır.da kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele eksiitme bayındıriık işlPri geneL Jıususi ve fenni şartname ~r:>
je ke§if hülasası ve buna müteferri d!ğer evrak hergün komisyonda görülP.bılır. 

3 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanund8 ya· 
·ı e 

zıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubıı ı 
birlikte bu işe benzer en az 2000 lıralık iş yaptığına dair İstanbul Vilflyetınd~tl 
eksiitme tarihinden 8 gün evvel almış oldukları müteahhidlik vcsikalarile bır· 
likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (8799) 

ile ôGLE ve AKŞAIVI 
Her yemekten sonra muntnzaman dişlerhizi fırçalayınıı. 

u ER BA K 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalarindan ; 

Fabrikamız için lazım olan 40,000 ton kireç tn§ıntn Jnnak -

Filyos hattı üzerinde Balıkısık istasyonu yakınından ihracı •e 

Balıkısıkta vagona tahm;Ii bir müteahhide ihale edilecektir. 1.
teklilerin lafsilatı öğrenmek ve ~·nrtnnmeyi almak üzere 20.12.935 
tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etıııe· 

Belki de bir daha bu yataktan krı.lkmı- İşte Ahmccin kalbini, yıllarca n•üd- defacia cnl&ra yaklaşmak, onları kıırak-
yecıık_:ı? ~unu .dü§iinünce içinin isım~iz det1c dolduran bu duygu oldu ve bn yüz- lamak. on1ara sarıhp öpmek istcmış: !a- ,-fJ( 
b:r ~oşesmde. bır yer sızladı. den ne evde, ne de mektebde kimseye kat bC'ı::ık ~-anında duran üvey nnasıln ya- HAL K O PER E Tl ERTUGRUL SAOI 

TeKrar dudakları arasından: yaklaşamadı. takta yaten kansından utanmıştı. Oll- Bıı nkşıırn saat 9 da TiYATROSU 
- HaınlP.r! sözü çıkacaktı.. çıkmadı. Bazan r.rkadaşlarından biri, herhangı dan sonra deı karısı, üvey anası ve krı:- •1 Ç 1 Ç E. tiuyulc operet TakBimdo b~ndafl 

Ahmed efendi bu kelimeyi telaffu7. ecıe- bir sebeble ona yakın olmak. ona biraz dc~leri gibı çocuklarının da kenoıs ni ı M % kR~j sö:yf~:t,1! RA:..J ( E:~e:r~r az~~~1: 
meden durmuş ve dinlemişti. Neyi dınli- muhabbet göstermek istese, titiz ve is- Eevmedı~ine> inanarak onlardan da kaç- Ya:ı:ıııı: Yusuf Süruri vodvıl 3 perde. Y t 

d D d 1 b Çumn t sı ve P zıır matine J M•bU yor u :~arı an ge en ir gürü~ü. yankar ruhunda bir fırtına kopar ve iı;i- nıı§tı. (Devamı 13 ,ıcü sayfac!a) 11 nt lı ı re nsan ~ 
-==~~===~========:=:===:======,.,;,::==:== ·ete 

Takvor!a Misis Fulblöd bu benga - hoşlamp ~rtesi gün için b< na bıı~yıe 
m~ arasında önce kaybolmak, başka SON POSTA N \1\1 130- randevu c.la verirler. Bu d~ şöyle bOlit"" 

yere göçrnek ar - E D E 1? 1 QO t'\ AN \ bP.s yüz frang!n knp!sıdır. Işte bU ge 
zusunu duydular. le, mi.ikemmPl ömür sürerirn. ]tııpıSl 
Fakat buna mu • Filhnk!ka Zormanm kazanÇ beıcıe! 
vaffak olamadı • bu idi. lfakat hanımı: cAzıcık tııdBı 
lar; çünkü hepsi • Ben ~imdi gelirim!~ diyerek, l~k:ı~i sS' 
nin vapurdan be- otelde tek başına bırakıyor,. ~ır 

11
v(iet 

:=:~~ raber çıkan eş - a~i.n içinde de valisini çevırıp 
YAZAN: Ercümend Ekrem 1'alu 

yası birbirine ka- ediyordu. b" efetl' 
nşmış, gümrük baha karşı dönü - kırk yıllık ayalin - Böylece günler geçiyor, Gu:a ı ıne ~ 
salonuna bir ara - yordu. den almıştı: di zavallı!.l'ı ne yapacağını, kırll~etit1e 
da sevkedilmişti . Takvorla Misis - Sen mi? Patla! ram anlatacağını, kimin merh 

Oradan, 
tu lar. 

naçar ayni otelin yolunu tut- Fulblöd kendi ha - Takvor, Zorman • sığmacağı:ıı bilemiyordu. erdi. ~e 
valarmda idiler . la vapurda müna - Derken, hafta tamam oıuv c;riitt " 

Burası, Marsilyanın en meşhur cad -
desi olan KanP.biyerin üzerinde idi. Ka
pıcı, pasaportlan muavene ederken - ' muşterek oda istiyen Tah.-vor1a Misis 
Fulblöde manalı manalı göz kırparak 
gillüm<iedi, ve: ' 

- Ala! dedi: şu halde, Türkiye ile 
~erika a,.asında ittifak hasil olmuş, 
de~k. Size, diplomattara verdiğimiz 
odalardan bi,.ini ayıralım. 

İlakat hı-mm da kendine ayn, müs· 
takil bir oda i~tıvordu. Gurabi efendi 
itiraz ede-.:ek oldu. Kocakan ayak dire
di. 

- Hayır' Yola cıkt•k çıkalı. hastaba
kıcılıi!ı ediyorum. Bıktım senin öksü· 
rüğ"ünden, al<o:;ı .... liından! Azıcık başca -
ğızımı din lendireceğim. 

-Masraf ... 
- 13<-nim mesarifm de bir bu olsun! 

Esvah vnpınMadım, bir cön aldırma . 
dım. İki gün suııun surac;ında ava~ımı 
uz!fTPak. VÜ<'urliimü dinlemek istiyo -
rum Ru kadarcığını da çok görmeyin 
ar+ık! 

'T' "ik. anılı~nın bu kapric;ini hoş 
gördü Her bir yerli yerine dağıldılar. 

Hevetin ah~>n~ bozulmuş gibi idi. 
Sabahları, To,.ik, pirelerini dökmek 
m1k adile otcld.on fırlavor, kendi ken
dine vezmc:!e p;divordu. Şehirde Gala· 
talı bir ru~ bulmuştu. Onunla, Marsil
yanın her tnrafını dolaşıyor, zevk ve 
lafahat yerlerine girip, çok defa sa • 

Bunlar da, tanrı - kaşa ederken iddia b.ir akşan'. T~ri~ Necmi oteıde d7ıar· ~ 
nın günü, şehrin pi- eylediği centilmen • medi. Buna ılkın pek aldııına eceJedı~ 
taresk köşelerini, lik kaidelere hila • nun bazan böyle dişarıda g 

1 
ıc:ı dO' 

bucaklannı gezi - fen: o}uyordu. Lakin snbahlan ~.ut aedi. o; 
yorlar, bazan de o • - Henüz para de· ntiyordu. Halbuki rı sabah do~ G•'ra!:ı 
tomabille harice çı· ğiştirmeğe vakit bu- nun yerine. ufak bir çocuk gelıP· detirt1f·· 
kıp Kot Dazür de - lamadım.. bahane - efendiye hitab eden bir mektubU ;;,ıe y9• 

nilen Akdeniz kıyı - sile, Amerikalı kadı· Yeni harflerle ve kursun }cal? 
lanna 'kadar uzam. nın sırtından geçi • zı!mış mel{tub, aynen şöyle idı: 
yorlardı. niyordu. Abayı yak· cBevbaha! 11181CfB~ 

İfakat hanıma ge- tıkça yakan kan, ce- cBe~, peşim sıra arTırlık t:şı rıt11e~ı· 
llnce o büsbütün binde dolarları had- usandım. !.akin bu lafın;.a gui~ 111i~d1: 
değişmiş, cellallen • siz hesabsız harca - niz. Hep beraber yola duıcld kfl'lıc; tıJ 
mi.şti. makta idi. Torik de k<>ndimi A nado1da turnava çı t10rııf1l· 

·· ·· sanı.ı rı· - Artık iliallah ! kendi kesesinin ha • lu;:t kumpanvası rejisoru BY 
. . izdetl e-

Küflcndim.. kok - kimi idi. Fakat Zor· Or.un için. karar vernırn: ~ · diYe 1 
tum .. otur~ otura kötürüm olacağım! ı den sonra all§tı. Sabahlan nelonu ba·ı manla İfa~at hanım ne ile gezip tozu - !rırağım. Pesime düşmevını~ ıı8ııııt18~ 
Ne bu? Benim!<i de can. Ben de geze - şında, hastonu elinde, ote 1 altındaki yorlardı"? lite bu muarnmanın halli rimi belli Ptmiveceğim. Senln el ııçlB 
ceg·im, tozacag·ım elbet. Hem buradan kahvcye iniyo.:-, akşama 1 Jar, gelip güç1ü! va"m ~ağ nara· üç vi.iz elli ptl0.,ı<ıırı1'• 

V V • }coC<• o· 
pek haz ettim. Eksik olmasın, gezdirc- geçen kadınlı, erkekli yol •larm sayı- Güç nmm3, bize, bu tıynette herifle- nacağım. Bu rnanıtiz sem. bultt ı! 
cek adam da buldum. O, benim evla • sı.:ıı kontrol ederek, vakil ,eçiriyordu. rin dalgalarınn vakıf bulurumyanlar gavur o!11unu f~rnh ferah .!stattçııcarket1 
dım!. Bu pinc1;1em€den bıkk lık getirip için güç! Yoksa, kendine sorulmu.ş ol- türür. Otelin hisabını. dun ,,3ııteY 

Diyerek, sabah ak§am Zormanın ko- de, bir gece nasılca, hep~ ıi bir arada sa, o pek kolaylıkla, şöylece izah ede- t~"tnizledirn. Sulara gitmekten )"alo"8
' 

lunda sürtüyordu. bulduğunda· cekti: Bizde daha eyilcri var: Burs~~e doı:t' 
Ne oldu ise, Gurabi efendiye olmuş- -Yahut Kaplıcalara nı zaman gide- - Ben mükemmel dansetmesini bi- Gönen, Kızıicabamam ne r;

1
rt1na bır 

tu. Zavallı ihtiyar, ördek yumurtasına ceğiz? Beniın sızılanm giltikce artıyor. lirim. Bütiln modern danslan en klasik yor, değil mi babacığım?: roanto ya~ 
oturmuş kuluçka tavuğun altmdan çı- Diyecek olmuştu. Fakat hepsi de la- tarzda oynamsk benim en büyük hü - kat urba al, annem<; de bı~ . ıcaptırt11 j 
kP.n mahluklann denize atıldıklannı kırdıyı ağzına tıkayıvermişlerdi: nerimdir. Barlarda dansör olarak çalı· tır. EnayPi'k edip te. mar:{!ı~~a gıt. b~r'ı 
hayret1e müşahcde etmesi gibi, kendi - Biz burada geziyoruz .. eğlcniyo - şırım. Ancak saatleJim mahduddur. Bu İlle vapura cıtla, sefayi hatı pirele~ıtı 
teşebbüsü, kendi parası ile yola çıkan ruz.. Doymadan bir yere gitmeyiz. işi ancak, f:aat ondan, on ikiye kadar Üsküdarda bekle. Ben acık. snreyın'b 
bu vefasız arkadaşiann kendisini orta Zavallı, bu hodgamlık önünde mü - görebilirim. Ücretim de, bir dans için d0keyim, dünyanın zevki~ etıne· ~:-
yerde bırakıp birer tarafa savuşmala- teessir olmuş: e11i frank•ır. Bahşişi de ayn. Böylece, gelirim. Geç ka1mam, ı:ıara j~JecJI1ettı 
nna önce, hüzün kanşık bir şaşkınlıkla - Ya, ben? diye sonnuştu. gecede 300 frank benim vasaıt kazan· biye amanet ol, babacıgı~Ark(JIS fJfSfl 
bakmı.ştı. Bir giin süren bu tehayyür • O zaman en ağır cevabı kansından cımdır. Dazı kadınlar ayrıca benden 

' 



' 
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~ Birincikfınu... 

"'Son Posta» nm macel'a rom.anı: 

lX!d· un. 
bavus, fena halde bozuldu. 
- Battaniye mi? 
- Evat. 
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-Ne yapacaksınız?. 
,, - Müsaad€ ederseniz, derhal şu di
yanın ·· UZPrine uı.anacağım . 
.. - Fakat burada rahatsız olacaksı • 
<.ı IZ. 

dı? Zarar yok. Zaten sabaha ne kal • 

Ö.~ve~ .. amma ... 
tır. ~·C! bır sornurtuş somurttum ki, Ve· 
tın~ık sok_ağını"'l köşesinde, fenerin al· 
ları a, rnagrur ve manalı bir eda ile şah 
tıi an bu genç ve J!ijzel adam, dişleri • 
siİ~: arasında, tam bir geınici İngilizce-

-Ah n mak ... 
"'· edikten sonra koyu bir küfür sa • 
·urrn ' tt ıya mecbur kaldı. 
tn" aarna!!h, bu hezimetini belli et-

"rnek · · ed l'ek ıçın nezaketini muhafaza e· 
(V' Yandaki odadan get.i!rdi:ği tatlı 
tlzeeı:'en) kokulu battaniyeyi divanın 

rıne bıraktı. 

~Geceniz havrolsun. 
'-~e . . 

dı Yıp odadan çıkmıya mecbur kal· 

İlk · 
lediı-o.ı~ ola?"Bk, kapıyı arkasından kiJid-
d ın · Ve sonra, etrafıma göz gezdir -

~~\tar]arda Enver paşanın, Talat pa
k~ Cemal paşanın daha bir çok hü
bti"ii t "~ oemiyet rıicalinln., bilhassa 
llluh~.rütbeli bahri~ zabitl1erinin 
l'~ ıf kıt'alarda resimleri bulunut-

ı.ı. 

bi ,~anın Arkasındaki bUyük bir ipelk 
~r 'ı' denin üstünde,altın yaldızlı ttılik 
)~~~ız lle yazılmı~ olan (Bu da ~eçer 
l'at111d levhası asılmıştı. Bunun iki ta
~i ta dıı sulu boya ile yapılmış, iki 

OQ esrnı vard1. 
l(or ~~~ın muhtelif y~rlerinde, tabore-
1 1 ltl.l 'l aı- b çı lt masalar, et.ajerler, geridon· 
hıtirıdtılunuyordu. Fakat bUl'liann h 'ç 
t>e tıe ~ ne bir tek kftab, ne bir ıtazete 
~U..,0 e btr tek kAğıd parçası görün • 
bır vb;du. Yalnız, duvara dayalı zarif 
l'ahıerı~orıun ilzerlnde, küçük sedefli bir 
~:ı~la ın kucakladı~ı. kenarlan ve ka
kerırrı"1bYal,Jızlı zarif kıt'ada bir kur'anı 

l(tı Ulunuyordu. 
~eti ;~aı casus, hiç şüphesiz ki ekseri
firleti ~rklerden mürekkeb olan misa • 
t)ıak in~n hislerini ve gönüllerini avla-

'I'ar!ın iyi bir tuzak kurmuştu. 
~~haı ssud edilmek ihtimaline binaen, 
1~titni b~umıarı söndürdüm. İskarpin· 
dı,_,ana ıl~ çıkarmıya lüzum görmeden 
la dön tııandın1. Bir kaç defa sağa so
~. de~rek! yaylan gıcırdattım. Sonra 
~etsiı kn br uykuya daim~ gibi, hare-

l3ird aldırn .. Halbuki, uyanıktım. 
qı\ ilie~bire duvarda g5züme hafif bir 
8illon i~ ı. Bu ı~ık, benim bulundu~m 
\tal'ı ü e Yandaki odanın müşterek du· 
d~lJğ~.tinde bulunan bir soba borusu 

l3ir m :_n geliyordu. 
t~ıtı. "'V Uddet gözlerimi bu deliğe dik
\terereke d bütün dikkatimi kulaklanma 

Vakit lnl~ı.m. 
tısı, ka Vakıt hafif bir sandalya gıcır· 
'Yo.,.dtırrı.ğıd hışırtısı işitiyor gibi olu -

"B0"l Ve meraktan çathvordum. 
~ J ece b' ~ 
ırn. 'l ır çeyrekten fazla durama· 

J)itıletirrı.~vaş yavaş kalktım. İskar -
~tıdaıyaı Çıkardım. Sağlam bir 
~ altı bularak usullacık o deli -
tıtd1 bnlla dayadım. En lküçük bir çı· 
~ Çıktı~YaPmadan, sandalyanın üstü-

lsın ~ Delikten bakar bakmaz, az 
Cöreb 'ld. n~!nıden· ç:ı~ dıraoaktım.:. 
Sağ t ı ığırn manzara, şu idi: 

~tit \te a~ftaki k1S~ede, mavi laked~n 
h tt. l3u k errıız btr karyola bulunuvar -
~r Yaııh aryolanın karşısında küçük 

ile b anenın önOnde aT'kası tama-
~ ana d~ • 
4ı llş, bir ontık olarak Davus otur -
~~i du\t §eyler yazıyordu. Sol taraf -
~1~b bu~tda, duvann içine açılmış bir 
)ij ~ı Çi\1 Ulıuyordu. Bu dolabın üstün
l-e ~ek bi~e ve altında, yerde duran bü-

Siın ne ~STne nazaran, bu dolab bu 
Eet:rcdiliyordu. Şimdi dolab 
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Yazan: Ziya 6akU 

Adadaki merkezi 

Sayfa U 
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Hiçbir ayrılık temayülü göstermiyordu. rek, tavizat aramak için, Von .der Croltzun 
Hatta, ıslahatçılar Avrupanın bırsına tavsiyesi üzerine, gözlerini Asyayı. çe
mukavemet için İstanbul hükumetile ra- vırdı~i zamanlar idi. Abdüllıamid o za. 
bıtalarını muhafaza etmek arzusunda id:- mana kadar kendi otoritesinden AZ çok 
ler. Mesela umumi menfaate m'.iteaUık uzak kalmış ahaliyi itaat altına almalt is
bazı meselelerin eskisi gibi sultan t:tra- tiyordu. 1900 de, Şamdan Hicazdal:l mu
fmaan tE.·sviyesi lüzumunu kabul edi- kaddes şehirde bir telgraf hattı ılP bir 
yorlaı·dı. Onlar yalnız Suriyeye aid işle- demiryolu inşasına karar verdi. Resmen 
:in ıdaresine iştirak emelinde idıler. haccı tesbil etmek bahanesi ileri siirülü-

Lübnanlılar menfaatlerini müdaf2a yordu, fakat hakikatte maksad Arabıs
için Şükrü Ganem'in riyaseti altında t?.ndaki ısyanları bastırmağa mernı!: r.ıs

.Lübnan komitesi~ ni teşkil etrrıişlerdi. keri ~uvvetlerin hareketlerini kol.,ylnş
Suriyeliler de cademi merkeziyetçi Su· tırmaktı. Maamafih, bu isyanlar gittik~e 
!'iye ~wm.tesi:t teşkilatı yapınışiardı Tür- çoğalıyordu. Feyzi Paşa 1904 te Nerid 
.ı<iyeye karşı beslcdikleri hissiyalın b:r. emi ri tarafından mağlub edildi. Eı tı.:sı 

bırine tcvafuku ve ırkı tehdid eden te.h- sene, asiler Yemenden, Asirden ve Hi
like, çok geçmeden, Lübnanlılarl;i Surl- cazdan Türk garnizonlarını tardet!.iler. 
yelileri birbirlerine yaklaştırdı. Sıyasi ve O devirdc, sabık Kudüs mutasarrı! 
dini nifaklarmı unuttular ve icraatlarını r.uavini Negib Azoury Arab mP..selesi 
tevhid ettiler. Bu hareketten bır "T .. üb- hakkında pek gürültü yapan bir kitab 
nan • Suriye kongresi» fikri doğdu. Bu neşretti. Çok geçmeden, emilll komite• 
kongre 1913 haziranında Pariste topla:ı- devletlere bir beyanname göndererPk A· 
dı. Durada Lübnan ve Suriye mi.imcss!l·· rab ::ıhaliniıı yeni bir imparatorluk teşkil 
leri ile bütün dünya muhacirlerı mijmes- etmek üzere- Türkiyeden ayınlmak arzu
sılleri hazır bulunuyorlardı. Murahhas- sunda bulunduğunu bildirdi. Bu yeni A· 

Önündeki şamdanın mumlarım bi rer birer söndii.rme!Je başCadı. lar Türkiyeye ve devletlere icrası ica!l rab imparatorluğu Dicle ve Fırat vadi-
açıktı. Vakıa içi, tamamile görülemi • hareketlerini gözetlerniye ba§ladım eden ıslahatı müş'ir mukarreratı t,önaer- lPrinden Süveyş berzahına ve Akdf'niz. 
yordu. Fakat çapraz gördüğüm bir kö· Genç ve güzel adam, yarı soyunmu~ dilcr. Müsaadekarlık ve tesanüd ruhilc den Arnman denizine kadar imtidad ede
şesinde, bir takım kağıdiarın ve def - bir halde, düşüne düşüne bir şeyler ya- meşbu olan bu talebler. cihan harbı es- ct>kti. Bunu bir Arab sultanı idares•'lde 
terierin uc!arı farkediliyordu. zıyor. Vakit vakit başını önündeki ale- nasmda, Lübnan ve Suriye nasyonali.zrn- mr>şruti ve liberal bir monarşi idare ede-

Bu dolat, hiç şüphesiz ki Davusun te uzatıyor. Adeta onu dinler gibi bir lerinin temel programlarını teşkıl ede- cekti. Diğer taraftan, cismant idarey ı ru
casusluk hazinesi idi. Bütün mahrem vl'ziyet alıyor. Ve sonra, tekrar yazısı- cC\klerdi. hani ıdarPden tefrik için, Hicaz vilayet! 
t-vrakını, muhaberat kopyelerini, şifre- na devam ediyordu. Lübnan • Suriye meselesi, lb56 Par1s Medine havalisi ile birlikte müsta.lt.il bir 
lerini burR.:ta saklıyordu. Bu bal, yarım saate yakın devarn et· nıuahedesindenberi beynelmilel bir lıaı~ devlet vücude getirecekti. Bunun hü-
Soğukkanlılığımı muhafaza etmiye ~i. Ondan sonra, ~a:rus, _önü.ndeki ka • gelmişı;e de, Fransa, ne vakit bır teşcb- kümdan ayni zamanda bütün Arabların 

çalıştığım halde, muvaffak olamıyor • gıdları topıa_dı.. Buyuk bır dıkkatle do- büs zaruret kesbederse. bir Avrupa ·mÜ· ruhani halifesi olacaktı. Milli k•ımite 
du m. Adeta, heyecandan boğulacak gi- laba y~rleşt!rdı .. ~ola ~ın .~apısın_ı ka - deıfaasını temin için önayak olmaktar ge- Lübnanın hukukuna. Filistinin makama-
bi oluyordum. pcı..dı, dıkkatl.~ kılıdledı.. Buyuk bır kot- ri kalmıyordu. Mesela, 1860 da, Dı1rzill•,.-e tı mübarekesine ve devletlerin mııhteJif 

A 
. d b k b' d k ra varışını gosteren resım levhasını da, katşı hırö r.tiyan Marunilcri himaye iç!rı imtiyazıarına hürmet edeceJtinl de bildi. 

ynı zaman n, aş a ır şey e eş- d " k k b 1 f d d"l · ı· 0 r iyordu. 
f t 

. t' G .. 1 . b' k uvara nsnrcı . apıyı unun a n azar - bize bir vaz: e tev i e ı mış ı. zar>:an · e :mış ım... TOZ erıme ır ·anş mesa- · ı t b Id ki k lard:ın setretti. dnr.b~ri, Liibnanlıları Türk meza!lmıne s an u a · in ıHiblar 1908 ve 1909 da 
fede bulunan ooba deli~nin içinde, 
büyücek bir ceb saatine benziyen garib Sessizce soyundu. Kolsuz gömleğin-ı kcHŞ! m..idafaadan hali bulunmamıştık. Arab ayrılık hareketine yeni bir hamle 

den, kısa iç pantalonunda!1 emlak ka • nırı tiv;ınlara müzaheret bızı '-'u - verdiler. 1911 de Yemende bir isyan vu-
l)lr alet y e .. 'e!itirilmi~ti. Bu alete mer - k bn kolları VE> bacaklar•. nefi« ve c:on r•vc müslümanlarının bazı taleolerini te· ua geldi. Suriyede ve Irakta kıy&mlnr 
but olan tel. odanın icine sarkıyordu. dı:.>rece mUtevszin bir kadın vücudünü y;d etmekwn mcneylemiyordu. Çi.inkıi clchı. Bütün bu hareketler Türk hüku· 

Davusu'1 m<asasının önüne gelen du· andmyordu. ~.uhtelif teşc>bbüslerimizden, dınleri ne mewni büyük askeri masraflara soktular. 
varda da, b~rometreye benziyen diğ-er Davus. benim su anda gördi.lklerim- olursa olsun, Suriyenin bütün ahalıs ınİ , Nıhayet büklımeti bazı müsaadat.t~ bu
bir alet s:ıllanıyor, buna rnerbut olan den ve hh;c;et tiklerimden tamamile ga- miic;tefid E"tmek niyetinde idik [1J . BJY)B·I l~nmağa se~.ke~tiler. Bilhassa arabca ted
diğer bir tel de, masanın arkasında f:l bir hal ~e. önünd<'~; c:amdanın mum- er.alevh, Balkan harbleri felaltetı.nde:ı rJsatında rnusaıd davranıldı . Artık ::ırab
l<ayboluyordu larını birer birer söndürmive başladı. kalkı~mak için Türkiyeye ikraz edılecek canın mahkemeler huzurunda kııilaml. 

İşte .. artık Davusu yakalamıştım... Oda, yavaş yavaş karardı. Üçüncü mu· paraya mukabil yalnız Lübnana değ•;.. ması tecviz edildiği gibi Arab memurln
Onu, bütürı bu ihanet delillerile. hü • mıın sönmesi üzerine «imsivah bir hal bütün Suriyeye ademi merkeziy~t esası- rm tayini de kabul olundu. 
kumete te:linı etmiye muvaffak ola - aldı. Ve .sorrra. karvolanın samyeleri nn miistenid geniş bir ısiahat programı Buna rağmen, büyük harbin arifesin
caktım. (!Jcırdadı. Bu entresan sahne, böylece tat:1ikini Babıaliden taleb hususunda di· de genç Türklerle Arablar arasındaki ili-

Bu muvaffakiyetin verdiği sevinç ve kPp~ndı. i1er :nilletlerle birleştik. 1912 de, Jul~ı;- tilAf bütün şiddetile devam ediyordu. A· 
heyecandan bağula bo~la Davusun (Arkas-ı ı.nr> rcrry !truvazörümüz gelip küçük Djou- rablar, oturduklan memleketin co~ra.ft 

nich !imanında demiriedi ve kumanda vaziyeti sayesinde, cihan buhranı es!'la
hewti Manıni patrikini resmen ziyaret sı'1da Türklerin mukabele bilmisıl hare
€ttl. Ayni sene Kanunuevvelinin sonun- ketlerınden hemen hemen tamamen ma
da. M. Poincare, ayan meclisinde iı:ad et- sun kalmala muvaffak oldular. H i KAYE: Şefkat dilencİsİ 

(Bcı§ tarafı 12 inci sayfada) 
Hayatlarmda bir gün kendilerini ku

cağına alıp scvmiyen, bir gün onlarla iki 
çift lAf etmiyen bir babayı hangı evlad 
sever? Seneler geçtikçe aralarında"ıd du
vnr daha yükselmiş, daha kalınlaşmıştı. 

Kuvvetli bir öksürük ihtiyarın göğsü
nü tekrar sarstı ve başı, boşluğa düş~n 
ağır bir taş gibi, yastığa dü§tÜ. Bu sefer 
gözleri kapanmış, buruşuk göz kapakla. 
rının arasından iki damla yaş yuvari-mn
rak sakalına doğru kaymıştı. Sirndi at tık 
başmda ve k&lbinde bir tel kopmuş gıb: 
derin bir S!evşeklik hissediyor. şımdi nr
tık yetmiş senede görmediği ve a'1lama. 
dığı bir şeyi duyuyor ve anlıyordu. O, ta 
üvey <masından başlıyarak. kardeşleı·ıni. 
karısını, çocuklannı, hatta üvey anası

nın koc&sı olan o alçak adamı bılc sev
ır: işti. 

Hele çocuklannı, hele onları... Şimdi 

knlksa, yava~ adımlarla, merdivenlui gı
cırdatmadan aşağı inse, kızının odası·u 

açarak yntağına yaklaşsa ve ona: 
- Kızım, yavrum ... dese; onun gözie

rinde de kendisine yakın bir ışık sezsc. 
onun ıJa kollr.rını açıp: 

- Baba ... diyerek kendisine sokuldu-
sunu görse .. . 

İhtiyarın kapalı göz kapaklarından st· 
zan damlalar yastığı ıslatıyordu. Birden
b~re nefesi t,kanyormuş gibi göğsü daral
dı, büyük bir kuvvetle doğruldu, su bar. 
dağını almıık istedi; fakat gücü yetnıe
miş. bardak gecenin sessizliğini korkunç 
bır gürültü ile yırtarak yere yuvarlan
nuş, ihtiyarın başı da tek.raı yastığa gö
nıülmüştü. 

Gözlerıni açtığı zaman yanında kızını 
gördü. Geceliği üzerine bir şey a1mağa 
v:okit buiamadan yukarı koşan kızını ... 

- Baba .. baba .. ne oldu size? Niçin ba
l'a seslcrunediniz? Doktoru çağıralım mı? 

Ahmea efendi hafifçe gülüınsedi: 

- Hayır kızım, bir şeyim yok .. sakın 
anneni de uyandırma; hafif bir bıts dön
mesi duymııştum. şimdi geçti. Seni b!!r· 
dağın I!Üriiltüsü uyandırdı değil mi 1 

- Hayır baba, akşamdanberi öksür
düğünüzü cuyuyordum, fakat darılırsı

niZ d ıye :.·ukarı çıkrnamıştım: dört göıie 
s:ıbahı bekliyordum. 

İhtıyarın dudokları hafifçe titredi, eli
nı uzatarak kızının elini tuttu: 

- Bana çok mu acıyordun yavrun•~ 
- Haı:tal ığınıza merak ediyordum ba-

b:ı. 

- Demek ben ölürsem çok üzülPreksm 
S:ıbahnt, demek beni seviyorsun sen öyie 
nı;? İhtiyar babanı bir defa öpmez misın 
kızım? 

Sabahatin san saçlan babasının göğ
sünC' doğru eğilirken iki hıçkırık birden 
odanın ~eı;sizliği içinde çınladı. 

*· Ertesi sabah erkenıden, Sabahat. yarı 
zorla, babasının yatağını a.şa~ya ınr.Hr
mişti. 

l.' ARINKİ NÜSHA.ıw:IZDA: 

8 vapuru 
Yazan: lbrahim Hoyi 

tiği bir nntukta. Türkiyeye aleni bir ih- Ma~tmafih, o devirde halifeler impara
tard:ı bulundu ve Suriye halkının dilt-k· torluğunun ihyası biraz zor tahakkuk ~
lerini havırhahane dinlemesini h.-siye der bir iş gibi görünüyordu. 
eW. • Bu imparatorluk vaktile Bizans istib-

İşte bavük harbin arifesinde, Lüb- dadmdan bıkmış yerli ahalinin memnu
non • Su:-lye meselesi yakında memnu- nıyetsizlifi neticesinde teşekkül etmişti, 
niyet vt>r;d bir hal şekli alacak gihi gö- fakat hakikatte Arablann bunda hfçh:r 
ri.ıniiyordu. Fakat Türkler Suriyeliler- tesiri yok gibiydi. Çünkü bir Arab ırkı 
c1cn ve bılhassa Lübnanlılardan muhta- n•evcud de~ildir. Filhakika Arabiı;tands 
riyct eme!lerinin acısını çıkannakta ge- birbirinden ayrı üç grup sakindir: 
cıkmiye<'eklerdi. - İsmaili ve Sami grup ki Sina, M~an, * H:caz, Nefoud ve Necid havalisinde otu· 

LübnanlıJarla Suriyelilerin muhtariyet 
hcıreketi, bac:langıçta bazı Suriyeliler ta
rafından teşkil edilmiş olmasına ra~en, 

Ar~ b ların ayrılık hareketi ile karıştırıl

mamalıdır. Bu ayrılık taraftarları bütün 
Arab ahaliyı ya!hud Osmanlı imparator
lu(funun Asyadaki arazisi üzerine yayıl
mı!; arabca konuşur halkı İstanbuldan 
müstakfl bir otorite altında toplıyarak 

hr.lifcler imparatorluğunu tekrar tesis 
etmek ve Türk hukukundan tan'lamen 
ayrı bir Arab bilafeti kurmak hülyasm
da :diler. 

Napolcor. tarafından ilham edilım bu 
fikri maham isy;mlar dalayısile Turkiye
den tarded11.miş bazı Suriyeli münf"~ er
ler 1895 te ele aldılar. Pariste toplanarak 
•Mılli Arnb komitesi• teşkil ettiler. Bu 
da srabca konuşulan bütün Türk vilA· 
yetlerinde efidin hazırlamak için derhal 
gizli şubeler yaptı. 

Fakat bu. Abdülhamidin Avrupadaki 
kudretin yıkıl.makta oldlllunu h;ssede-

(1] SuriyP rnü~lümanları aruındıı Fran
sRnın blrçot dostinn vardı. Ezcümle, Em!r 
AbdUlkadlrlD terunu Emtr Ömerülcezairi. 

rur; 
(Arka.sı var) 

····························································-
BA YLAR! 

Küçük bir ihmal insana bntün 

bir hayatı zehir eder. 

Unutmayı
nız ki 

Prezervatifleri 
Teki 10. 3 IDk 20, 6dil:k 40 Kur:J· 

Her eczanede bulunur 
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•Son Posta• ll1ll deniz romanı: 34 not ku Başvekilin 
ıoıbıJl 

se lamlamıştık. O zaman Cenevred~ bıJ• 

De • 
1 

o a ma 
Bu adamın, artık tabü takat ·ılip hatıriarnanız ve onunla öyle bir 

en kesilml!k üzere bulunduğu anlaşı- ünsiyet pcyda etmeniz lazımdır ki icab 
llıyordu. Derhal paltomu çıkannağa ettiği zamrı:o hiç bir yardıma ihtiyac 
<ıavranmıştım. Fakat gümrük memuru duymadan bunu söküp tekrar yerli ye-
beni önliyerek: rine koymı:ı.ğa muvaffak olasınız. 

- Siz deli misiniz, diyordu, bu buz- Kendi kendime düşünüyor ve: 
lu havada suva atlamak! Bu adamın - Luchner, diyordum, hiç uğraşma! 
boğulduğu kafi değilmiş gibi bir de siz Bütün bun1an hiç bir vakit öğrenemi
mi kendiııize kıyıyorsunuz'? yeceksin, S(>n dün ne kadar akılsız idi-

- Fakat bu adamın böyle gözümün sen, bugü'1 de dünden iyi değilsin! 
6.,ünde boğulmasına tahammül ede - Korkuyordum, fenalaştığıını hissedi-
mem!. yordum. Tahsil işini başaramıyacaktım. 

Gümrükcünün çıkarmamaklığım için Muallimlerimden biri deniz yarbayı 
tutmuş oıcu&u paltomun içinden sıy - Pochhammer narnınıda bir zattL Bu 
nlr.lım ve iskeleden denize sıçradım. zatın pederi İtalyan edebiyatı profesö-

Aman A'lah!. Suya atladığım zaman rü idL Onun bilhassa üzerinde en çok 
sanki birisi bovnumun etrafına kızgın durduğu mevzu Dante idi. Bu zat deniz 
bir demir geçi;;n!s gibi bir duygu ha- talebesine •İlahi komedi-. mevzuu üze
SJl olmuştıt. Ne ise. zorlu bir yüzmeden rinde konferanslar veriyordu. 
sonra, boğnlrnak üzere bulunan adama Tuhaftır ki, benim tahsille başırn hiç 
yetiştim. O Iaz1a hevecanlanrnadı, te • de hoş olm~makla beraber bu .konfe -
1Aşa düşrn~di. Bimıcnaleyh onunla be- renslan sevıyordurn, onlan dınlemek 

b yiiZMeklicim kolay oldu. Yalnız ve Dante hakionda tetetbüde bulunmak 
rat! soern. de fti>Lio com ıktu. Bu vaziyetlerde hRyli ho!?Um:ı gl diyordu. Danteyi okur· 
s ro;;>.~ ... ..,- ~ d b' - 1 kl 
insan sükfmetini muhafaza edebllirse Ken, on an ır çogunu an ıyamaı:ıa .. a 

- ts . beraber, orıu okumaktan çok bilyuk 
kolav kolav bogulmaz. keleye gelın- k . .ı d B _ _._. b d 

·· .. · h "k" . . k " zev uuyııvor um. u zevı<..1 ana u· 
ce ııumruk memuru er ı ımlzı çe ıp D .t d k " "l"h' k B tri ·d' 

~ d 1 yuran 3'1 e e ı 1 a ı ız ea oc 1 t. 
dı.sarı çıkardı. Eeer o olmasay ı ya nız n . - b . ha 

• • w oenım zanmma gore o, enım mu y-
baş ma ıskele-ve çıkrnaga muvaffak o • 

1 
.. tt w p . . . 

la kt 
v ye em<ıe yara ıgım c en pren~·nın 

m·vaca ım · 1 1 'd" . . . aynı o wa ı ı ı. 
- Ne çılmn b•r budala \mışsinız, di· Profesör Pochhammer konferans1a ~ 

yordu, eğer ben burada bulunmasay ~ rmr:la ond:ın bahsettiği veyahud Dan
dım gene böyle nthvacak ve sonra is • tenin savfalarında ona dair olan kısım· 
keleye çtkamıyar~k boğulacaktm1z! lan ok~duğu zaman Niobe gemisi-

eyt 
Türkçe7e Çf'vlren: M. Süreyya Dllmen 

a 1 
b irn bir an kovanı gibkiiy-. ~atkısını 

söylerken nazarı hayalim önünde te -
cessüm etErrnekten meninefs edeme • 
diğirn peri prensesini hatırlatırdı. Son
ra lan da b!.r çok zamanlar muhayyele
m; işgal eden pe ri prensesi ewelce ba
na Cenabıhakkın bir lutfü inayeti ol -
.iuğu gibi şimdi de, garib bir yolda, 
gene ayni şey olmakta devam ediyordu. 

Benim Dante ve Beatricedeki ala ~ 
kam, profesör Pochhammerin konfe ~ 

ranslannda denneyan eylediği veçhile, 
yalnız biz1..at profesörün ü1.er:inde de
ğil, oğlu deniz yarbayı Pochhammcr 
ve diğer muallimlerimin üzerinde de 
çok iyi bir intiba husule getinniş bu -
ltmuyordu. Binaenaleyh Dante ve Be
atrice'nin yüz sulan hünnetine, benim 
iğrnazı kabil olmıyan ki!ayetsizlikleri
me göz yumuyorlardı. Onlar benim ce-

sa!"etimi, ne!sime itimadımı arttınyor
lardı. İmti!:a":'ı muvaffakiyetle savdıın. 
Ondan sonra irnparator buyruldumun 
daha mukaddem bir tarihle müverrih 
olmasmı i~ade ctm!şti. Bundan maksad 
donanmacia o vakte kadar bilfiil i!a ey-

]Pciiğim hizmet müddetinden daha uzun 
müddet hiımct eylemiş gibi görüne -
rek bu sureti~ donanınada kıdem ka· 
zanmış olmaklığımı temin eylernekti. 

Bu tahsil devresini de muvaffakiyet· 
le savuşturduktan sonTa Preussen ıre · 
misine tayin edilmiştim. Bu gemideki 
hizmetim esnasmda ve boş vakitlerim
de velken1i ,:!emi modelleri yapmakla 
meşgul olmağı itiyad edinmiştim. 

( A rkcm vcır) 

Denizden çıkmca her ikimizi bir sa· nin önünden geçtiği adada yasadığını 
Iona sevke!1iler ve burada bizi batta • tahayyrıl ettiğim ve sonradan Caesera 
niye-ler içi"rıe sararak ispirtolu içki sun- r.~ıni!;inne cie bizim Smutjenin cKal 
'dular.B~z~rn ~w~my~e~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~} 
gelmi~ti. Bofrıılmaktnn kurtard1~rn a· = 1 \~fiw=;\V;F;) 
dam da -ki Percnn adında bir İngiliz ( ~ ~ 1!:::::/J l( ~ J 
gcnıi.ci idi - kPndisine gelmi~i. t ___ -.-. ---

Bu, cankurtarrııa isinden sonra Ham· ~--------~---
bur~ gazet~leri h cıkkımda bir çok yazı- ? 3 4 fi 6 7 8 9 lO - DALGA UZtJ?ı-ı'LUGU -~ 

tahlic;iye m~da lvası için şahid tedari· 
1 ıı.=;=+==+-~-ı T .A.Q . 19,74 m. 15195 Kes. 20 K w. 

lar yazmağa bnc;ladılar. Bilhassa bir ı 1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

xindE' kendimi Üzmek istememi~ bulun- 2 T .AP. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

rluğurndan b ir havli bahsetmişlerdi. 8ıı--t--ı-..;.ı...;__. 
Muharrirler bu hfıdiseyi ele alarak kır· 

tnsivecilik aleyhir.de bir hayli yazı 
yazdılar. Nihayet bt• mücadeleli neşri· 
yat prens Henry de Prus'un nazan dik· 
k;üini çekmişti. B :r müddetcik sonra, 
d:miz yedek sübavlarının senelik ma~ 
ne\•ralan'1a iştirak etmistim. Bu esna· 
'da aldığım bir emre tevfikan onun hu· 
.zuruna çıkmtşlım. 

Prens bana muvazzaf hizmete girip 
girmiyece~mi soruvordu. Buna verdi· 
ğim cevab-ia muvazzaf deniz hiz~ti
nin en büyük arzulanından bhi oldu· 
.ğunu fakat, m&:ıttes üf, yaşırom ilerle

mic: bulunmaSlndan korktuğumu bil -
dirdim. Prens, bunun üzerine yaş me-

7 
ıı--ı--ı;=~o=ı 

8ı~-~~~=~~-ı-~4=~~~~ıı 
9 

10 

Soldan snta: 
ı - Köyd"n büyük, ~birden küçük. 
2- Oy:ıJar. 
3 - Rabt edatı-.lalL»nm :ynrısı - cAba• 

nın üçte lklst . 
4 - Farsca güzellik,-trenkçe ~ek - haya 

ile beraber gider - dnhl mii.na.sınn. 
5 - mnd horozu - mekteb çocuklannın 

ısabın;ızlıkla bekledikleri. 
e - sent doğuran - yaka paça onsuz ol-

SA t.l 13/12 J938 

12~'\0 Müzik (karışık progrtım - Pl), 13,10 
gaat ayarı ve haberler, 13,20-14 Milztk (opera 
selekslyonları). 

18.00 Mü71.k (opcret). 18.30 Konuşma (tay
ynrecl konu~uyor•. 18,45 Müzik: Saz eser -
lt>rl 1'1! oyun havaları-, 19,15 Saat ayan n 
haberler, 19,25 Mtizlk (lncesaz ta.slı), 20.00 
Müzik CRiya.setlciimhur bandosu - Şef: İh
san Künçer> 

20 45 TemsH - bir dram - Han ve onun o~
lu> yazan <Mnkslm Oorkl), 21,00 Saat ayan 
ve araben söylev, 21,10 Mlizlk (küçük orkes-
tra). 

22,10 Ronuımıa (Türkiye postası), 22,25 
Müzik Cblr operAnın tamıımı - takdim eden
Cemal I«!ş1d), 23,4.5-24 Son haberler ve ya
nr.kl program. .............................. -..... -.. -.-.... ....... _ 

selesinde üzüntürnün yersiz olduğunu maz. Safranbolu Asliye Hukuk Hikimli-
7 - Fikret AdU-öztilrkce asker-ıçlndeytz. 

çok nazikane bir eda ile beyan eyledi 8 _ zaman aksamının en uratt-öyle oı.ron ğinden: 
1912 Şubatının üçüneü günü, donan- benim olsun-cTaJu.nun yarısL Müddei Safranbolunun Karabilk demir 

ma emirnamesinde şu satırlar göriii - 9 - Sal"S1ntı. çelik fabdkasında elektrik santrAlmda 
müştü: cKont Lut'lmet'in., muvazzaf ıo - Hacı yatma:za benzer meyva. müstahdem İbrahim Ercan ile müddeaa-

Yukandan :ışalı: 
hizmet için donanınaya iltihakı kabul 1 _ Akş:ır.ıcılann ltafadan. leyh İstanbulda istasyon karşısınrla 5 
edilmiştir.~ 2 _ İnanç geUren. sayılı banede mukim Hasan Tahsi:ı kızı 

EyvahL Gene mi tahsil mecburiye- 3 - cŞık..ı-:ı başına g~lnce sofrada kul - Müveddet arala.nnda çıkan bo~anma da-
tilc karşılaşıyordum?. Kadetlerin üç Iandığımız bir fllet olur-glbl-şart vasının icra kılınmakta olan duruşma -
buçuk sene içinde öğrendiklerini bir IAhlkası. smda: Müddeaaleyhanın mahalli i~aJr.r-tı 

4 - Atıcı sporn-lAh'Za-gfizellik. 
kaç ay zarfmda öerenmek mecburiye- 5 _ Yazuı eokaklarmnzın belediyeden meçhul kalmış olması hasebile ilanen 
tinde bulunuyordum. Prens Henry, bekledl~l b1r emir-sesi. tebligat icra kılındı~ halde duruşma 
hakkımda :!.mparatora da bahis açmış- s- Palavracının ve aqamcının yaptık - ı,tünü olan 26/11/938 Cumartesi günü saat 
fı. imparator, bizzat benimle alakadar ıarı-eztyet eden. 9 da geimemiş ve musaddak vekiıletna:ne 
olmuş ve don~nmaya tam bir zabit ye- '1 - İşarE't sıraLı - Binek - arabca su. ilc bir vekil dahi göndermcmi~ olduğun-
ı. t " 'Imekı··· · · )" 1 h i 8- San'st-blr harfm okunuş şekll-bu -ış ın ~gım ıçın azım ge en usus dan lıakkında gıyap kararı ittihaz edii-
tahsil mas:ı:ifinin cCebi imparatorh le- t _ :~=::~~ esaa. mış oldu~unodan işbu gıyab kararına ta -
rinden çıkmasını irade buyurmuştu. ıo - Bel~ rıhi ilanaan itibaren beş gün nrfınd2 iti-
Eğer sınıflanmda iyi numaralar a- ================ raz etmedi~i ve duruşma günü olan 

lamazsa."ll ne cins bir Luchner olurdum EminönOndekl molozlar kald•r•lıycr 30/12/938 Cuma günü :saat 9/30 da Sıtf
yarabbi? .. Bu, artık benim bütün na • Eminönündeki rnolozlar dört gün Için- rar.bolu ~sliye hukuk mahkemesine gel
boş tahsil hayat.ımm son haddi bulunu- c!c kaldınlmış olacaktır. Yıkıcı müteah- mediğı veya bir vekil ıgönderrnedı~i tak
yordu. hidler molozlan vaktinde kaldırmadık _ dlrde rıyaben yapılan muamelenın mu-

Ne ise evvela bir piyade kursundan larından belediye bunlar hakkında cezn tebcr added!leceği tebli~ makamına kaim 
geçt "k. Onda to 't ku olmak üzcı·e ilan olunur. ı n sonra rpı o rsuna zaptı tanzim etmiştir. Yenicami mescı - ··························································-·· 

(Baş tarafı 11 inci sayfada) 
C'l aahUl ve harlcl demek Istiyorum. 21 lira 
37 kuruştur. 

Mllletıer Cemiyetınin bu mesele hakkın
da, muhtelif memlekeUere ald alarak gö.s
terdl~l nlsbl ratarnlar 4.9, 7,g, U7, 5M, bl -
zlmkl 0.8 dlr. 

Bu, ma11vcm1ztn 1tudret1n1 Ifade etmekle 
ooraber, demin işaret ettl~lm şartlara uy -
gun olmalt şartlle memleketımJzln kalkın -
mıı.sını hazırlamak için vasıta bulmak bu -
susundakl arzulanmızın meşru old$nu 
ds gösterir. 

Şimendifer :şleri 
RejJmtmlzin, ta bldayeti teessüsündenbeci 

bQ,'iik öne:-n verdiği :!.§lerden blris1 de fl -
mendlfer polltikamız oldu~u malilmdur. 

Buna müvazi olarak takib ettı~z di. -
ğer politika ccnebl şirketler elinde bulunan 
hatln.nn da mubayaasıdır. Bo mubayaaya e
hemmlyet verdl~mlzln tek sebebi, §lm.en -
dlferlerln mcmlekete ve memleket ekono -
misine faydalı olabilmeleri içl.n tarifelerine 
M.klm olmanın bir zaruret hallnde bulun -
masıdır. Ecnebl.lerln elinde bulundu~ müd 
d~~~e bu Mklmlyetl testse imkAn olmadıltı 
nnlaşılmışt•r. D~er taraftan ellmlze geç -
t1~.en son!"R., memleket. ekonomisi lctıb .
lanna mü?ıt7i olarak tahakkuk ett.lr11m11 ta
rife tatbikat• dıı malümdur. 
Şark hudndianna dogru 1lerlemekte olan 

tn~...atımız ilç kol takib ediyor: Blrlst Er -
zununa do~ru Derlemektedlr. Bir heyet, diln, 
Nafıa Veldllmlzl.n rel.sll~ altında Erzincan
da küşad re.<mılnl yapm~. 
Dlyarbakı:-"an ilerlemekte olan bat, pr

ka ve cenubu ~rklye d~ yilrliyor. Her 
sene şlmen::tlfer lçln bütçeden tedtye ettılt'l
r.üz para 28 buçuk tnUyon radd~d~. 

Demin sl71' söyledl~tm rakamlar arasın -
da geçen ylla atd olan bu rakam dn vardı. 
Şlmendlfer mevzuundn aynı hızla yürüye -
cc~z ve mtrt:.&k nt-ttce alaca!Pz, 

Üçüncü c!ört senelik program 
Bu sene. lktncl beş senelik sanayi pro -

gramına DAveten bu defa dört seneilk üç 
numaralı bir program ntın etınl~ bulunuyo
r-ız. Programın esas müşkülft.tı. maU cephe
sını halletmf'ktl. Telmik meselelere ve ele -
manlnra nid kısmı hıı.lletmek daha az miiş
k'U bir lş o~uyor. İlAn ettl~tmlz programın 
l'"lall clhetl halledilmiştir . 

F.n ziyade ehemmlyet verdl~z bir me -
sel.ıı de. denız l~lerlmlzdlr. Denize, sannyU 
ltct'retl. spt>ru Ue çıkmak Jçtn millete verdl
~ımıı söz üzerinde büyük hassasiyetle duru
yO!llZ. 

Deniz nakliye vasıtalanmız tamam -
landığı, şimPndifer politikamız hedefine 
vardığı snda, memleketimizin ekcır.omi
sı üzerinde bambaşka bir vaziyet tahad
düs ~deceğini şimdiden kabul etmt-k ld
ZJmdır. 

Her sene memleketin umumi ekonomik 
vazi,yeti üzerinde göz gezdirilirken, ha • 
r :ci politikAmıza da temas etmek adet ha
line gelm:ştir. 

Dünya sulhü ve biz 
1938 senesinin sulh ve emniyet h-ıvası 

içinde ~eçtiğini iddia etmek mümkün dc
~ildir. Bundan bir kaç ay evvel vaziye
tin bir ıhti!ata müncer olması ihtımal -
lerinden her tarafta endişeler belicmişti. 

Btz, dünya sulhünü tehdid eden bu 
vaziyetin bize müteveccih bir tehlike ol
dcğu içın değil. fakat, umumi sulhü ih • 
liıi edcbılecek ve binnetice bütün me • 
deniy<.'t danyasını büyük zararıara sok:ı
c:ık böyle bir halin vukuunu kendi inşa
ni. ve medeni ve milli duygulanmıza uy
gun görmediğimiz için herkesle beraber 
kendi kudret ve kabiliyetimizle tell".in et
mek esasen ana gayemizdir. Ve bizı teh· 
endişeye düştük.. Kendi emniyetirnizi, 
likelerden n1asun bulunduracak fiili 1Il1 -

kaniarımız tamamen mevcuddur. 
Cümhuriyetin umumi poLitikast, hep 

imkanlanmız ölçülerek tanzim edilmi~ 
ve bütün taahhüdlerimiz de milli kua • 
retimizin hududları dahilinde bulunmuş
tur. 

Sulha olan bağldığımız 
Ht-r hangi bir şekilde bir macera şero

mesi ol&n politikadan daima uzak kaldık 
VC' kalacağız. Sulhe olan ciddi ve sanıimt 
ruerbutiyetimiz bu esaslara müsteı:ıittir. 

Ve onu ıhlal edecek tehlikeler, bb;i ıne
dent mil!eUer ailesinin bir ferdi olmPk 
h:ssi ve sıfatile teessüre uğratır. Mi!Jf 
birlik ve milli varlığın çevik cephesı, 
Türk m:ııetinin özü, Türk tarihinin şe • 
harnet timsali olan kudretli ordumıız ve 
onun süngüsü Cümhuriyetin bu sami!ni 
politikasının nigehbanı ve emniyetinin 
zammidir. cKuvvetli ve sürekli a.1.kış -
lar.~ 

Tesis ctmi§ olduğumuz dostlukların 
ittifakların hep sözümüze sadakat gös • 
terrnek ve imkanımızın ölçüsünü bil -
nıck esasına müstenid olması iOnnların 

g'irdik. Bir talebeni~ toTJ»do aletini d~nin önüne isabet eden han, maili inhi
öğrencbilmE'~i. anlıyabilmesi için tam 
:bin çeşid teferrüatın bilinmesine ihU _ dam olduğundan belediye tarafından yık-

r-T~ür-k-p-ar-as-ı,-kn-· -y-a-ci_b_i _sa_p_as_a-tı_a_m_d_u __ .,. hakik! kuvvetini ve ittifaklardan ayni 
sulh ldealinin hadimi, kudretli bir kütle 

nıyor 

ync vardır. tmlmasımı başlanmıştır. 

Dört ne·\'f torpito ve bunlann bi • Ev,·elkl molozların satışından elde e

risinde yüz elJi vıdJ rnevcuddur Bu ~- dilen beş bin lira ile bu molozlar bele -
letin bütün kısunlarının isimlerini bi- d~ye tarafından kaldınlacaktır. 

En eınln tasarruf parası Türk parası _ teşkiline muvaffak olmuştur. İşte sıZE.'. 
dır harici politikarnız ve dahili kudretiınızin 

nankadıı Türk paran var mı? kısaca söylenrnf§ ifadesi. 
Korkma ~ünkü Türk parası en saflam yeni Hatay devleti 

paradll' J 
Geçen yıl burada hep beraber Hatayı 

e~t:rilıniş bır statüde mevcudiyetınll bif 
lan Hatay, ş!mdi muntazam. ıneJen d • 
devlet olarak yanı başımızdadır. ,şı 
detli alkışlar .• 

Aziz arkada~larım; b•~ 
Size hülasa etmeğe çalıştığım bU b.ı 

içcr;sinde ulusal ekonomi ve arttırJJl' 
tamızı açıyorum. 1 

K 1. t . . . b- -k Tü' k :ı:nilletlll ema ıs reJıının uyu r 0 • 
temin ettiği nimetleri korumnk ve g .... .. en ... 
zetrnek hususunda azınini bildiğınıı ~· 
lıurreisımiz, Milli Şef lnönünü. bU Jr 
nuzda hürmetle selamlamağı bir vaz 
bilırm. • e • 

Büyük Türk milletinin faziletli ~at (lİ" 
ketlerine, rejimin öz f!1illi rejirninıit eY' 
duğuna ve bu milleti en yüksek sevıY •arr 
ul<ıştıracağına ve ulusal ekonomi "~ '1 • 
tırma hareketinin memleketirnıze ~~ 
dalarına güvenimi tekrerlıyarak ı;o st' 

nihayet ,·eriyorum. Hepinizi tazinıl.e ,· 
ktŞtaf· lamlarım. (Sürekli ve şiddetli~ 

ispanya harbinde 
kadınlara yeni . 

vazifeler verildı ,.,., 
Barselon 12 (AA.) - Röyter ajan 

muhabin bildiriyor: ·stleril' 
Cümhunyetçi İspanya, Frankl '(.o1 

yakında beklenen taarruzlarına ka~~ır • 
mak için ısiahat tedbirleri aıınaJttBi di! 
lar. Frankistler polis müfrezelert~)'tt~ 
huduöa sevkedeceklerdir. Cümhurı 11et 
İspanyanın milli müdafaa nazırı se"' 
yaşta kadınların tramvay arabaların~ <Jt' 
ketmeğe, şoförlük, telsiz teJ.grafçıl t,ıe~ 
sa:reyi öğrenmeğe başlamalarını }<ettltl 
etmiştir. 40 yaşına kadar bütün er edf· 
yakmaa askerlik hizmetlerile tavıif 
leceklerdir. et • 
Şımdiki luılde muharebe deVarn rs!V 

mektedir. Cümhuriyetçiler hava r"~aş 
n in mutaatTlzların maruz kaldı~ 
külatı "rttırdığını söylemektedirle~· tııı 

Ebr nehrinin şark sahilinde yerı hriıı 
• ~p 

hat kuvvetle tahkim edilmiştır. 1,rsıı' suları yükselmektedir. Pirene dal 
kar yağmaktadır. 

------------------
Deniz fenerinde bir faC~~ 
Plymouth 12 (A.A.) - Reute! BJ 

sının muhabiri bildiriyor: . 9re' 
Eddysto"le fenerinden veriien_ış ıısr 

le!"den anl~şıldığına göre feneı:.n 8t5-
gardiyanı fıtık hastalığının biit:n"ısioi 
rn('tlerini gösteren ve serian te 

8 
&;it • 

icab ettiren şiddetli bir buhra? ;uıcil1' 
m~ktedir. Fakat 4 gündenberi lll)'~ ' 

sürmekte olan ~iddetli fırtına .. ~~n 111~· 
si! ... feneric kara arasına her tu \fi et ' 
nakale kesi!miştir. Hastayı ted~tf'll'~ 
rnek için fırtınanın sükıfınet rıerıll~ 
b~kleni1mektedir. Fener be'kçıl r bl" 
bildirdiklerine göre akümülatör ~ııde0 
şa!mış oldufnı içir. telsiz abiıe~eb sB~ 
istifade edilememektedir. cerı:rfitl 1 
hl•Jerinde bulunan diğer f~n?r oç lı ·r 
bilhassa B~"ck Bishop fenerının ·ıf1li~tı 
tadanberi limanla irtibatı ~_:~[iJlll111 
Bu fenerlere yardım etmek lll.... ./ 

lunamamıştır. _../-................................................. 

Nöbetci eczaneler . 
-··- ~--Bu ret-e nöbetd olan eesaJl 

l&rdır: ctY 
t~t:ınhul cihetlndeldler: rd': •'' 
Aksarayda: tPertev), Aleında et~ 

zet Neş'etl, Beyazıdda: cce~1 (JJ~fr 
yada: CTeoruos), Emlnönünde· f1\~>.:..ııı' 
Hüsn{l), Eyilbde: (HlJmıet Atl8 e· (IJ'" , 

nerde: (EmUyadl>, ŞehremJnln~ ·~ıfl'' 
dJ), Şehzadeb~ında: <Harndl ' ,.: C 

gümrükte: CFuadl, Küçükpazard 
ltis1), Bakırköyde (Merkez)· O' , 

Beyo!'a C'lhrtindeldler: d•)• 4,: 
İstıklAl caddesln~: coeııasıı '%"'~~ , 

latada: (Hüseyin Hüsnil), 9~ 
(Ltmonclyan), Pangaltıda: <~sırttl• : 
yan), Beş!ktaşta: (Süleyman rd•"ııe;, : 
Bo~arlM, Kattıköy n Adıal•8arıyer ıet>• 
Usküdarda: ( Selimiye ), yilk·. ~~ : 

(Osman), Kadıköyünde: <Bii JJe~ 
Büyükadaca: (Şinasi Rı.z&), 
(TaD!lf), ~/ 

'-------~,Ll 
TURAN tiY.A!~ıd ei! 

aan'atlri~ ~~ lı 
_, Seh•' ., 

Cemaı Serı';..., b'~" 

6,.,t• 
DOztaba~ percl• ~ ~ 
Local~ ro'~ 



Birincikin un 

Ha k Maskeleri Satışı 
Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
CE'.miyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan korumak için 

taptırılan Halk Maskeleri 1/1?/938 tarihinden itibaren satışa arzedilmiştir. 

1 
Kafi malumatı havl prospetüslerile birlikte ayn ayrı kutular içind~ bu

Uııan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada Umumi Merke7Jnıi
~~. İstanbulda Yenipostane civarınc!a .Kızılay h&nmda Depomuz Direktörlü-
6une müracaatları rica olunur. 

Yukarıda yazılı satış yerlE'r:.ıtden perakende veya toptan ya bizzat mü
~eaat ederek satın almak ıstiyenlcre veya memleketimizin herhangi bir ye
l'inden parasını göndermek suroüle sipariş yapacaklara ambalaj ve posta 
ltı.asarifı Cemiyetiınize ai d olm :ık üzere beher maske altı liraya verilir. 

AŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

------·~--·re i 

• ) Liradir. 
30A'irıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
lir~?oo_. ~0.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) 

K •k. ıkı adet müklfat vardır ... 
lıkt e,ıde Yılbaşı eecesi yapılacaktir. Biletler • (2,5) , (5) ve (10) lira

ır ... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

SÜMERBANK 
karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından : 
Fabrikamız için lazım alan 6000 ton dolomitin Bartın suyu bo

it:ıında Boğazköyü civarından ihracı, deniz tarikile Zonguldak 

l'tya Filyosa nakli ve vagona tahmili İ§İ bir müteahhide ihale 

~ilec:ektir. lcteklilerin tafsHa tı öğrenmek ve tartnarneyi almak 

~re 20.12.938 tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne 
""'ltacaat etmeleri ilan olunur. 

1 
SON POSTA 

M odasıada 
Büyük bir tebeddül 

Mübalagalı cMakiyaj~ kahnadı. 

CİLDE SüRÜLECEK GAYET İNCE 
BİR PUDRA, TABli BİR GÜZELLİK 
VERİR. 

Parisin şık ve kibar katıınları, yeni bir 
moda meydana atmışlardır. Onlar, bü
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver
meksizin şeftali çiçeği bir ten ternin eden 
yeni bir pudra keşfctmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ilc en 
ince bir pudrayı ipekli bir elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpü~ ile 
kanştırılmış pudradır. - Fransız kimya
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul -
Tokalan müessesesi tarafından imtiyazı 
alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni· 
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar· 
fında cMab bir ten ternin edecektir. 
cFini Mab Tokalon pudrasını kullandı
ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bU' ca
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengı olan 
Tokalon pu'drasını isteyiniz ve kullanınız. 

Sayfa . . .) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaıemizin Pa§abahçe Müskirat Fabrikası ıçin şartnamesi muciblnce 4 

adet alttan sürme araba ile 100 X 110 eb' adında, 20 ı;det platform açık eksiitme 
usulile salın alınacaktır. 

n - I:Ieyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 !ira ve muvakkat teminatı 
67,50 liradır. 

ili -21/Xll/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günii saat 14 de Kabata§ta Leva~ 
zım ve Mübayaa.t Şubesindeki Alım Komisyonunda y<!pıJacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - EltSiltmeye iştirak etmek istiyenlerin :fiatsız !enni tekliflerıni tedkik edtt .. 

rnek üzere ihale ~ününden bir hafta t!vvelıne kadar İnhisarlar Umum Müdürlü .. 
~ .Müskirat Y.'abrilaılar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam .. 
mm vesika almaları l.iızımdır. 

VI - Isteklllerin eksi1tmc için tayin edilen gün ve s::ıatte % 7,5 güvenme pa .. 
ralnri!P birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri iHin olunur. .8712• ,.,.,., 

1 - İdaremizin CibaJi fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan cinste bir 
aded 500, bir aded 300 ve bir aded 200 kılogratyn tartabılecek kabiliyette ce-J 
man 3 aded baskül şartnamesi mucib;nce açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Hepsinin muhammcn bedeli 2500 lira ve muvakkat teıninalı 187.50 liradtJ\ 
III - Eksıltme 30/Xll/938 tarihine rastlıynn Perşembı:> günü saat 14 de Kaba .. 

taşta Levazım ve Mübavaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen ~ubeden alınabilir. 

V - Eksıltmeye iştirak etmek istıyenlerin fiatsız fenni tekiıf ve kataloklarını 
eksiitme gü11ürden bır hafta evveline kadar inhisarlur tütün fabrikalar şubesin~ 
vermeleri ve teklıflerin kabulün5 mutazammın vesıka al'l'lfları lazımdır. 

VI - İstek1ılern e.:tsiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa4 
ralarile bırlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri :1fin olunur. •8760~ 

~ 

I - Şartnamesi muCJbince 3000 kilo arab sabunu eksiitme usu1iyle satın alı .. 
nacaktır. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu H kuruş hesabile 420 lira ve muvakka' 
teminatı 31,50 liradır. 

IU - Eksiitme 20/XIl/938 tarihine .rastlıyan Salı günü saat 14 de Kabataşta 
Lcvazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - 1stcklilerin eksiitme için tayin edilC'n gün ve saatte% 7,5 güvenme para-

lariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c8833~ 

,.,.,., 
I- ldaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlnları için memur, arnele ve lüzumunda 

hafıf yük naklınde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 26/X/938 de ihale edi
leceği ilan edilen 2 aded kamyonetin muhammcn bedeli tezyid edilerek yeniden 
ve pazarlık usuliyle eksiltıneye konmuştur. 

II - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 U. 
ra dır. 

III - Eksiitme 19/Xll/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü sııat 14.30 da Ka· 
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün .sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltıneye ·ştirak etmek istiyenlerin kataloklariyle karoseri şekli ve 
dahili taksimatını gi;sıer ır bir plan il.:ı benzin sarfiyatını gösterir fenni teklif .. 
lerini ihale gününden !' gün evveline kadar İnhisarlar Ttız Fen Şubesine verme
leri Hizımdır. 

VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen giin ve saatte % 7,5 güvenme para· 
larıyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8835, 

---Cinsi Mikdan Muhummen B. %i ,5 teminat eksiitmenin 
belleri tutan lira kr. 
Jr. kr. lr.kr. şekli S88h 

Elbise ve kasket 195 TRktm 21. 4095. 307.13 açık 14. 
Puıto 69 Adet 16. - 1035. - 77.72 » 14. 80 
lskarpln 213 Çift 4. ıo 873. 30 65.50 pazarhk 15. 

I - İdaremiz müstahdemini için yukarıda cins ve mikdarı ya1.ılı üç kalem et
ya nümune ve şartnameleri mucibince hızalarmda gösterHen usullerle satın 

nlınacnklır. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan bizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 15/XJJ/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü bizalarında ya

zılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesjndeki Al1m Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği gi
bi nümuneler de görülebilir. 

V - 1stcklilcrin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde 7ı· 7,5 güvenme pa-
ralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8662) 

GÜZELLiGıNIZ 
IÇiN 

REM BALSAM i N 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmiş sılı· 
hi güzellik bemleridir. Gece için 
yağlı, gündüz için yağ'sız ve halis 
aeıbndem çeşidleri hususi vazo ve 
tüplerde satılır. 1 
lNGiılZ KANZUK ECZANESI 

BEYOOLU • İSTANBUL 

Soo Posta 
Yerebatan, Çatalçeşıne sokak, 25 

Yevml. Slya.st, Havaals ve Halk cazetesı 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin haklan 
mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
lCr. Kr. Kr. 

TÜRKtYE 1400 750 400 
YU:r~·ANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBl 2701) 140l) soo 

Abone bedeli peşindi!'. Adres 
değiştirmek 25 kuruştnr. 

1 
Ay 
Kr. 

f)() 

270 
aoo 

Gelen evrak geri verilm es. 
Ilanlardan me•'uliyel alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi liızımdır. 

t••·;~·;;;·k;;;;;;:·;·~;i·i·;~b~·-, 
f Telgraf : Son Posta 1 
! Telefon : 20203 j 
'-···············································r-



S O N PO 8 If A Birincikinua tJ _, 

Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, 
kırıklık ve tekmil ağrılara karşı 

Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerleme
sinin önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe "Gripin, en 
muannid baş, diş, ve romatizma ağrılarını, üşütmeden 

mütevellid sinir ve adale ağrılarını izaleye kafidir. 

Kat'i Tesir Seri Şifa 
" Gripin , bu yağmurlu ve soğuk 

havalarda vücudünüzü hastalıklardan 
koruyacak en kuvvetli ilaçtır. 

Bir kaşe " Gripin , çok kısa 
zamanda sizi rahat ve 

sıhl.ate kavuşturur. 

icabıada giiode 3 ade d 

en büyük ikramiyeyi 
• 

Her yerde israrla Gri
pin lsteyiniz ve Gripin 
yerine başka bir mar
ka verirlerse şiddetle 

reddediniz 

oldu. Bu keşidenin en büyük ikramiy .... si olan 

llazaaaa 3631 aamaraıı bilet sablbl SeliDiiye kışıası b' lec:sl 

Nimet Gitesinden 

45.000 Liraya 
Kazanan Bay Talat 

Bay Talat'en söyledikleri : 
Ben beş senedenberi bıletimi munto;z ma ı N:Mt. T GİŞESİNDEN 

almaktayım. Bu sefer de yine NiMET A ... l A ~I.N d 'ım. ~o ı gürı
lerde paraya ihtiyacım ol uğundan sıkı .tıda it ım. Ll>n y, 1e bunu 
dütünürken Hızır gibi y~tişen ve kucağı.ı .a p ..ı alar olc.u,:u halde 
ıcarşıma çıkan Bayan NIMET : 

"İşte Allahın nimeti, ihtiyacı 
olduğun parayı fazlasile getirdim. 
onıe güle harca. " 
dedi. Ve parayı verci. Hakil,aten de çok doğru söyledi. Ben de 
lmdadıma yetişen Allahıma ve uğurlu eHi NiMET ABLA YA teşek

kür ettim. 
Siz de talihli bilet ak.ıak ve kazanmak isterseniz, biletinizi - . 

aıımz. BUbassa 500.000 liralık bOylll lkramlyesl olaa 

Yilbaşi Biletinizi Mutlaka N i M ET G i Ş E S i N D E N ahn1z. 
Geçen Yılbaşında YARIM MIL YONLUK büyük ikramiyeyi gene NIMET GİŞESİ kaz mdırmıştır. 

Taş ra Jiparişleri çabuk ve muntazam gönderilir. 
Adrese dikkat: Istanbul Eminönü Tramvay caddesi 29/31 nurnarada Telefon: 2~802 

NIMET GIŞESI SAHIBI NIMET ABLA 

Dr. HAFtZ CEMAL 
(Lçkman Hekim) 

Dahitlye mrtebasınsı: Pazardan maacıa 

.. rron c2 - ., DtvaDJOI• nu."D&&'a 104. " ıe
,.roaıa aua - 11066 

Bu mevsimin KADlN MUŞA M· 
BALARI J!elecek nıevı;inıe kal
mııııııılıdır. Bu, BAKER MACA· 
ZALARININ kat'l kararıdır. 
Bimıenaleyh Stokun vertli~i im
kAn dairesinde ber yerden iyi 
şernit ve ucuz fiatlarla t:atmaea 
devam edece~iz. 

• • 

·.j'-.r' .·• ...... 

alabilirsiniz. 

t Ll rulut tarihi : 1888 
Sermayes· · }1_0.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: :262 
Zirai ve t"carl her nevi banka muamalalerl 

FA A B iRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

etJ-' 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf besablann~a plil'' 

SO lırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek ku.r'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 • 250 , l,OJO , 

40 , 100 , 4,0JO ., 
100 " 50 .. 5,000 .. 
120 , 40 " 4,800 " 
160 , 20 ,. 3,:lOJ , ıatJl' 

DİKKAT: Hesaplarındaki pa .. alar bir sene içinde SO li~ada~tif·· 
di.ış.miyenlcre ikramıye çı~tığı tak cl rde % 20 fazlasil e verılece .... ~ 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül. ı Birinci kfınun. ı Mart 11e ı 
tarihlerinde çekilecektir. 


