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Fiatı s kuru.t 

Ankarada 
• 

Sayın lnönü Ankaraya flarıncaga 
kadar malıtelif gerlerde köylünün, 
esnafın dileklerile meşgul oldular 

Londra vaziyeti 
tasrih ediyor 

Ingiltere Tunusun halyaya geçmesine 
kat'iyen muhalif olduğunu bildirdi 

Cumhurreisi Kalecik istasyonunda Başvekil ve Dahiliye Ingiliz se!iri muhtemel s~i!efehhümterin ö~ün~ geçmek 
· V k•J• A k • d d maksadıle Fransız Harıcıye Nazınna vazıyeti anlatb 

e ı ı, n ara ıstasyonun a a Paris 13 musu-

Vekiller ve büyük bir kalabalık tarafından karşılandılar ··.~ - 1.n~m.z bü -

Büyük Şef İnönüden 
«astamonululara selô.m 

Köylülerimizin 
başlıca dilekleri: 
Mekteb, fabrika 
Sayın lnönü Ankaraya 

dönerlerken mühim 
tetkiklerde bulundular 

Segahate iştirak eden 
arkadaşımızın intıbaları 

yuk elçısı Sll' Erlk 
Fips bugün bari -
.iye nazın Done -
yi ziyaret ederek, 
ba~ekil ÇP.mber
laynin dün Avam 
karnarasında yap
tı~ beyanat hak • 
kında bazı izaha~ 

vermiştir. 

İngiliz bRşvekili, 
Karnarada soru • 
lan bir suat~ ce -
vaben. ıtalyanın 

Fransaya veya 
Fransız müstem
lekelerine hücum 
ettiği takdirde İn· 
gilterenin Fran -
saya askeri yar .. 
dırnda bulunaca • 
~ına dair, ıki dev

let arasında hiç 
bir anla§ma ve 
taahhüd TMVCUd 

olmadıtım söyle - .Komada 1lilma!i!§çiler F:ranşız sefarethcınuı 
mitti. . önünden geçerle1'ken 

Seflr, başveltilin bu beyanatınm ınün-1 Maabnza sefir, Tunusun Franaadan ltaJ
hasırnn sorulan suale tek ve basit b!r ce- yaya geçmesine İngilterenin ltat'ıyyen 

Ankara 13 (Cüınhurreisinin se • 
yahatinc {Jtirak eden arkadaşimız 
bildiriyor) - Cümhurreisi lnönü •· 
nün Çankırıda Parti binasında kar
şısına ilk defa oturtup gÖrü§tü~ü 
köylü cTub köyilnden İsmail Soy
dq olmu~tur. Aziz Şef İsmaile kö
yünün hane mikdarı. nufus ve 
mekteb vaziyeti hakkında muhte
lif aualler aormtlftur: 

. ~ (~ 11 ıncı .avfada) vab oldu~unu tasrih etmiştir. Hususlle k:., muhalif oldu§unu ve awn İngiliz- İtalyan 
CamhuJTeiıfnfn Zon~akt tedldklenrıcfm Wr lntı!Jcı 1919 da sktedilmij olan Ingiliz • Fransız anlaşmasının Akdeniz statükosunun mu .. 

t~ara 13 (CUmhurrelsinln seyaha •f}'Or) - Cilmhu.frei5iııln hu.wıl treal bu ---···:·--.. ·-······---;····· .. ·········-·········- anlapnası ve bilAhare imzalanan Lokar· halazasını Amir bulundujunu Bon.ey• 
~tirak eden arkadllŞ!.UUZ bildin • (Devcımı 3 üncü nyfa44) Birdenbire uanç no paktı mucibince F:ranaa yalnıı Alman- tekrarlatnJştır. 

• ya tarafından hücuma maruz kaldılı tak· · Sir Erik Fips ile Bone aruında oere • 

Ankaradan lstanbula klZin elinde bir r:~~~-·n ..-,.ardım alabl· yan ed•;nı:.=!~::~~:;- .6 .. 

ikinci bir hat yapılıyor tabanca görüldü 
lVafia Vekilinin mühim beyanatı 
~ . 
Artık Türk topraklan terakki ve kemal yolunu 

lııtınuş durmadan yürüyen huzur ve refah alemidir, 
~01\.tıkara 13 (Hususi) - Erzincan istas- Müdafaa, Hariciye, Maarif Vekillerı. di
\iı~Utıun açılma törenini yapan Nafia Ve. ~er daveılileri harnil husust tren bn ak-
~Çetinkaya ile misafirler, Milil (Devamı 11 inci ıayfadaJ 

cc En . ü tü n millet o mak 
milli davamızdır, 

~itaat Vekili artırma haftası münasebetile dün akşam 
radyoda mühim bir konusma yapb 

~::kara 13 (Hususi) - Ziraat Vekili 
l'ııt ~sa ıneb'usu Faik Kurdoğlu arttlr • 
kar aftası münasebetile bu akşam An -
~tıa radyosunda mühim ve faydalı bir 
~~~~ma yapmıştır. Vekil, konuşroasıns, 
\·arıı • elerin milletiere göre değişen kon
ıtııa:?onei manaları etrafında Izaht\t ve 
~· . ler €etirerek başlamış ve demiştir 

''~' 'tre asarruf. kelimesinin bizde konvan • 
~!'rı lle} ınanası cconomiscr kelimesinin 
ıt :ırncn nıukabili olarak sarfı miimkün 
~ııt~in sarfedilmemesidir. cArttırına., 

'lqha_ l'sıı cTasarruf. kelimesinden çok 
tı 01~Yidir. Çünkü bu kellmcdc, ött>kin
a~t Uğu gibi, ihtiyacı tazyik manası 

lır • 
lta.r i, 
itı .~ • bundan sonra. arttırınayı te -
~\t ~ en şeylerin nelerden ibar~t oldu • 
~ra' tırtu·ımı niçin bir işe veya bır ban-

.} atırınak lazım geldiğini anlsıttık
(Devamı 11 inci &ayfadD.) Ziraı Veirlli F4Uc Xtırdoğlu 

Karşısında oturan güzel 
delikanlıyı . vurmak 

istiyordu, mahallebici 
dükkanı altüst oldu 

lstanbulda dün akşam geçen 
bir sevda hadisesi 

Müveddeı 

(Yaıua e anca .. ,.,_,.uta) .. ·---· .... -·············································-· 
Çemberlayn·in dünya 

gazetecilerine hitabesi 
Londra 13 (Hususi) - Ecnebi muha

birlcr birli~inin kuruluşunun eüinci yıl
dönümü münasebetile bu gece büyük bir 
.ziyafet verilm.lştir. Otuz be1 muhtelif 
mllliyetin matbuat müınessilleri tarafın-

(Devcımı ! flndl BCıyfa44) 

Ataturkle 24 sene 

Atatürke annesinin hediye ettiği saat 
olmasaydi 938 deki ac1y1 

daha Anafartalardayken duyacaktik 
Mustafa Kemalin kazandığı büyük zaferi Istanbul 

hükumeti halktan saklıgordu, Onun Kolordu 
Kumondanlığını bildiren irade de 47 gün gizli kalmıştı 

Anlatan : Cevad Abbas 

ittcıtürk Milli Milcad ele sonunda lzmırde 
(Yazısını 8 inci say.fada Mdacelrsmtı.) 
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Başvekilimiz in 
Yeni nutku 

Yazan: uhittla Bb~ 

Resimli 

SON POSTA 

Makale: s: Mihenktaşı ~ 

Birincikanun 14 

Sö:-ün Kısası 
-····-

Ezirgan .. 
Ahan şura/ 

E. Talu 

M illi İktisad ve Tasarruf haftasını 
açmak üzere Bn§Vekil Ce \al Ba

yar. dün ırullete hitaben radyoda büyük 
bır nutuk söyledi. Evvela, nutkun insana 
rikkat vcrıci başlangıcı üzerinde dura -
lun. Atntürkün ölümünden sonra ilk de
fa ojarak büy!.ik bir nutuk söylemek ü -
zere nuHetin k9I'Şlsma geçen Cei.al Bayar, 
her şeyden evvel onun h:ılırası üstünde 
ıiurdu. Atatürkün vefakar ve sadık lili p
lurd. olarak senelerce Onun maıyetinde 
çalışmış bir insan suatile CeW Bayar 
için bu ne kadar tab.ü bir hareketse, bu 
sad\k ve vefakar sesin canlandırdığı hatı· 
ra k ııısmda derin bir rikkat duymak 
ta her vatandaş için o kadar t'lblidir. 
Celal Bayar, cAtalürkü sevmek, her Türk 
vatanperveri için milli bir ibadettir:. de
di; nillll bir ibadet ve farzolan bır iba -
det. Bu öyle bir ibadettir ki onu bir k_ıs· 
mımızın ifa etmesı kMi ~e:mez. Çünkü. 
bizler ve bizden sonraki nesıller, Onu 
~everken, bütiın cbizliğimizh ve bütün 
b~ uyanış. kurtuluş ve yükseli§ brıhi • 
Dl!zi d e beraber sevmiş olacağız. Onda 
muzaffer bir mücadelenin timsaliıı.i ve 
bır milli kahramanın bütün vası.flannı 

göreceğiz. 

IE3) ahmetli lalam Hüseyir. aıa 
~ Erzincanlı idi. Anarnl9 bil" 

bamdan belki de daha müşfik bulundu• 
ğu bizlere. herhangi bir a§ın ya-:arnııZ' 
lı~ımı:ıdan colayı kırıldı mı, tehdid rııa-
kammda: 

- Ezirgana döner, bir daha geJJnertı# 
ha! derdi. 

lUr çok kimseler kendilerini cesur, zeki ve sebatklr pörür
ler, her hangi bir haclisede süratle karar verme kabiliyetine 

malik olduklarını sanırlar. Zehabları ckseriyeUe yanlış, 

nadiren d~dar. Fakat ne derece yanhş, ne derece dogru 

olduğu pek güç anlaşılır. 

Eski adamlar biris!nin :mahiyeti hakkında hüküm vtar • 

rnek için conunla seyahat et. kadına nasıl muamele etti~!ne 
bak, farhoşluk zamanını gözden geçin derlerdi. 20 nci 
asır filozoflannın buldukları mihenkta§l ise fUdur: Bir 
adamın hakiki karakteri ancak büyük tehlikeler kar§ısın
da meydana çıkar-

Dün Celal Bayar bu ibadeti. bütün 
milletin karşısında, derin bir sevgi ve 
hürm,et :çjnde yaptı. Kendisine temin e
debihriz ki o dakikada onu dınlemiş o -
lanlar. ayni ıbadet. ayni .rikkaı ve heye
can içındc, kendısile birlikte, bır kere 
daha tekrarlamışlardır. 

* Bu milli far:ıın ifasından sonra C'eill 
Bayar. memleketin muhtelif mesclPle • 
r\ne geçti. Ekserısi iktısada temas eden 
bu mese>lele.rden bahsederken oize yeni 
olarak pekaz şey söyledi. 

ingilterenin " En 
Mükemmel uşak, ı 
/şden çekiliyor 

30 yıldır Liver • 

pul belediye rci -

sinin evini idare 

eden, bir çok kral

lara. devlet adam-

brına hizmet gö • 

ren. ve (En mü -

kemmel uşak) ün· 

vanını kazanmış 

olan 60 yaşlarmda 
ki Burges, işden 

tamamile ayrıl -
makta.dır. Son 
günlerini çf!tP -

r ___ .... _ .. _ .. _________ ... ____ .... , 

Hergun bir f1kra 
Çok az olmaz m•? 
1ki hasis lskoçyalı. bir ziyafete da

vet!i ıdiler Ziyafet ıonunda daL-etli-
ler hep birlikte çıkıyorlardı. Pa1tola-
1"lnı giyelikleri zaman kendileri~ pal· 
tolarmı giyefires qaklaro bahşiş vc:ri
!JOrlardı. 

1kı IıkoçyaU. birbiTZCrhıe sokuldu-
lar: 

- Biz ch bahşiı 1Jenek mi? 
-- Her halde vermeliyiz. 
- Sen ne kadar 17e'7"'1ne!J'i diişt1nü -

yomın? 

- Sen ne kada? 1Jerinen, ben de o 
kadar "Peririm. 

- Çok az olmaz mı.? 

Çok şükür, yalnız sakin ve muntazam 
bir hayat gidişinin tedricl yükselişlerine 
ald hadıseleri ve delilleri göstererek ru· 
han huzur ve istirahat veren, her gönül
de yf'ni yeni heyecanlar ve ümıdler U!' an
dıran sözlerle iktifa etti. ğinde geçirecek - '--. ................. - ........... ·--··· ..... ····-.... ·--' 

tir. Milletin gözleri önünde §U be§ on sene
lık devrın hfıdıselerine süratli bir geçid 
resmi yaptıran Celal Bayar için belki J ngiliz Başvekilinin e ski 
söylenecek daha pek çok söz olabilır ve 
bu gcçid resmine ıştirak ettirilecE>k bir katibi kendisine hücum 
çok iyi şeyler bulunurdu. Fakat. bir edgor 
İktısad ve Tasarruf haftasında vaktimızi Eski İ.ngillz bqvekili Makdonaldm 
lüzumundan fazla sözle geçirmeğe Celal 1929 dan 1931 e kadar parlamentoda kfl-
Bayar hi~ te taraftar olmasa gerek. Esa· tıbli~ini yapan sosyalist mebuslardan 
sen onu söylemekten ziyade yapnuya ta- Mac Neill Weir, cBamzey Makdonaldın 
raftar bir insan olarak tanıyoruz. Celal faciaları» isimli bir kitab ne§retmiştir. 
Bayarı hiç bir zaman büyük kelimeli ve İddiasına göre, bu kitabı neşretme.mesi 
parlak renkli nutukların heyecan verici lçin kendis;ne birçok müracaatlar vuku-
havası içinde görmedik. Büyük kelim:! - bt'--· F'lv ki ki b ei 
ı ı ~ 

1 
- . _ ı.uıı~tur. ı a eser, es ır t e, 

er e .-o u yuz nutuk yerıne mutevar.i bır d af dan pı1 ı it am1 
fabrika kurmak. halledilmemiş duran bir rca unu tar m ya age en n a-
fkbs.ıd meselesini halletmek. yahnrf şu- nn en a~larını taşımaktadır._ 
-~ b' ı· . . Muharrfr, şefi Makdonaldı, lukse Işık, 

ruua ır ımanın temelını, burada yeni ,~ içt" at iht•--1-- k lan 
b" • ı· 1..--·-Iam-.... ib" s.ervete .-..par. ıın ~.ı. ço o 

ır ışın p amnı ııaz..ıi iUL g ı §eyhrle b' . ola ak - t · di ai· 
ı ım Ba kili . d b lt ır ınsan r gos enyor ve yar . 

me;ıgu 0 ayı . şve mız a a ço ~ se- c- Zenginler onu pohpohladıklar! Z3· 
vıyor. Bu sevgı. onda, Atatürk sevgis.iıı- k .. ~; d 1--'L.·-- .. ,,. d H· ft 
d 

ı.:-..... ~k . man e.J.un en .-U.I.A6A '"'"Eiamaz ı. a a 
en sonra en uu.~.... sevgı olsa gerek' - -
M·ıl· b' 'b d .: :ı..: • b' : so.>1larını sabırsızlıkla bekler, mum.kun 

ı ı ır ı a ewn LAJncı ır nevı de . . : • 
t b d ğ'l 'd' ? mertebe ı~en kaçmak ıçın on tane kat.b 

za en :ı e ı mı ır. . * kullanırdı. Buna rağmen, kendlsıni halka 

Dahilde iş ve çalışma, 
ycrulan. didinen bir insan olarak gösteo

hariçte ~ lh ve rirdb 
sü k un {'ayeleri ... 

Türk hükUmetinin ancak bu kelime • 
lerle ifade edilen siyasetinİn güzel ne • 
tlce&erini Celal Bayar, dün kısmen bize 
nkamlarl;a bildirdi. Milli istihlakin ve 

30 günde 40.0()() lira 
harcamıga mahkiım 

olan adam 
binaenaleyh hayat seviyesinin on sene Amerikada Meın:fis kasabasında eskiçi-
içinde ne ı:uretle artmış ve yükselmiş ol- 1 

Buz üzerinde tenis 

37 defa en güzel höp ek 
Şampiyonluğunu 
Kazanan köpek 
Şeylo ısmmde o

lan bu av köpe~ 
37 nci defadır ki, 
en güzel köpek. 
şampiyonlu

ğunu kazaıırnııtır. 

Bu vesileler ile 18· 

hibine tam 1000 
lira mükifa.t veril
miştir. 

Bu köpeğôn tüy. 
leri çok parlak ve 
.kırnuzıya yakın -
dır. Hassasiye~ 

son dereceyi bul -
muştur. Gözleri 
bir insan gözü ka
dar manalıdır. sa ... 
hibi ağlachgı za -
man kendisı de 
gözlerini kıqnŞtırarak :mahzun btr hal 

almaktadır. 

Viyanada bir kadın 
idam edildi 

Kızıl saçlı. yeşil g5zlü bir Viyanalı ka

dm Avusturya tarihinde 38 senedenberi 

ilk defa olarak başı kesilerek idam ecil

m:ştir. 

Bu canı kadın, kocasını. kızını, teyzeo

sini ve ev sahibesini fare zehirile zehi!'

liyerek öldümıüştü. . 
Kadın, son günlerde mahkemeye mü-

racaat ederek, Avusturyanın Ahnanya, 

ilhakmdan sonra, asılırrak idam cezasının 

hükmüııüıı kalmadığını iddia etmi,. fa

kat mahkeme, !riilonün baş kesilme su
retile yapılmasma karar vermiştir. 

Kadın bundan ()D bir sene evvel, kaza
ya karşı sigortası ola11 kocasının ayağını 

• 
balta ile .doğrıyarak, bunu bir kaza diye 

gösterıni§ ve sigortadan para dolandı:

maya kalkışmıştı. 

Idrnan yaparken ölen genç 
duğunu gösteren rakamlar meydanda ol- lik yapan fakir bir Amerik~lıya ta~ya- Londrada Wembley stadında buz uzc-
c:hıktan sonra geçen senelerin bütün he • da bulunan amcasmdan 40 bm ıı:a mvas rinde tenis oynanmıştır. Patinajla YR- LondTSda Tanrının günü, yaz kış deme. 
deflerini ifade eden devlet progr2IJUna kalmıştır. Yalnız bu parayı 30 gun zar - pılan bu oyunda. dünyanın tamnmış pa- den açık pencere önünde kültür lt7.ik id 
yeni olarak hiç bfr şey Wivesine lur..ım f~~a harcaması lizımdır. Zira İU!ly:ın ten şampiyonlan bulunmuş. hakemiili de macları yapan. 17 yaşlannda bir genç, 
kalmaz. Ayn·.· pro~,...., on-um-u-zd-1.; ........ dovız kanunları, bu paranın İtalyada. n dünya pa ten §ampiyonu Meg:ın Taylor 'L.. r--1 ır..._ t=, ~- d k 1 t kied ı.·n;az .ı.cu.ıaca süren bu ekzersizleri yap • 
nelerin de programı olacaktır. Tathilrntın ışar:ı;ya çı an masını mene me ır. yapmıştır. 

Ayni za:ms.nda ecnebilerin bir defa ail • =============== tı~l bir sabah, yorgunluk neticesı m!i • 
telerrüatına aid bir takım nok.c:anlara nan müsaade ile 30 günden fazl01 ika - d.. İtalya ya giderek paralannı orada

1 
vazenesini kaybederek, 15 metre yük -

veya kusurlara rağmen - kusursuz is bu metlen·nı· menetınektedir. Bm' aenaleyh a- 1 cı acaktır ·'-1'kt k ğ d- -ıar Y • s'!Aıı • en so a a uşmuş ve ölmüştür. 
dünyanın işi değildir! - bize refah ve hu- ~===:=:=:=:=::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:::::=:::::=:=:=::=~~=~~=====~~ 
zur getiren bu program etrafında mil • tl 
letin her zaman toplu durması ve bir ta
kım küçiık ve miskin endişeler veya 
duygularb memleketin bugün arzetti~i 

büyük ıttihadı ve derin ahengi bozmaktan 
herkesin çekinmesi lazım geldiğini de biz 
Have edelım. 

Ceim :&yann gittiği yoldan gider ve 
bu pı:ograın etrafında. her nevi nefsani -
·.-etten uza;k bir miill topluluk göstermek
to devam ederJıek bizler güzel ve ~.ıJr
larımız ıda pek güzel günler görecf'ğiz! 

Muhittin Birgen 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANr~AI 

Başvekil eVV'elki lf.ın Anknra Halkevinde Milli Ta'öarruf 
~tasmm başlaması münasebet:Ie mühim bir nutnk söy1e
di. Gazete sayfalannda yalnız üç sütun tutan bu rnıtku 
Anadolu ajansı Ankaradan İstanbula ne vakit ve kaç saatte 

7l.!l"di tahmin edersıniz? Sabaha karşı üç buçukta, yani söy
lenmesinden !tibaren (10,5) saat sonra... Bu yüzden, yani 
gazeteler nutku aynen dereetmek imkanını bulamadılar. 

ISTER INA N, 

Dün arkadaşlar arasmda bu hadise mevzuu b::ıhsedilıyor

du. ıçlerinden bıri: 

- Ankara ile İstanbul arasındaki mesafe 500 kilomet -

redir. Bu nutuk Amerikada dahi söylense idi. gene 8\"Di 

v:ı.sıtalarl bu 10,.5 saatin dörtte biri kadar az bir xımıan 

içinde rahat rahat nakli kab;! olurdu, dedi 

ISTER INANMAl 

Bazı defa kendisine sorardım: 
- Lala! Ezirgan uzak mı? ı• 
Dudaklannı büker, elile, komşU kBP 

sını işaret eder gibi, cevab verrrdi: 

E o A ah 1 - zırgan.. an, şura. dt 
Hüseyin ağa askerlik etmiş. Sil ıs tre 'y 

başçavuş obnuş. lstanbula dönüş. ı;.ıtL 
mem hangi kışlada mülazimlik etJll1JıJ' 
Tek beyaz §eridli setresi sandığında s
rur, üzerinde, solgun şeridli iki Ü!; ~it 
dalya takılı bulunan bu setreyi arada 
çıkanp havalandırırdı. Ur 

Gel zaman. git zaman. Hüseyın 8~~ s
Fyarlaciı.. biz, büyüdük. Kıymetli bıll'l ıı.• 
yesine, rehberliğine ihtiyacımız .knl~ta 
dı. Omm derin ve temiz sevgisın'• ~yed 
sonla..-ında, mektebden döndüitçe. rtl ~ 
azaldığı için dumanlı gibi duran pıa 
gözlerinin bakışlarında seziyor~~l<:rdu• 

Bir gün işsiz, güçsüz., vaktini o\dU . 
ğü odasında ziyarctipe gittiğim zafll~~ 

- Artık burada sıkılıyoruın. }vfew

kete gitsem iyi ya? demişti. 

- Peki. Neye gitmiyorsun. 1~~? edE" 
1htiyar başım sallamakla J.ktııa 

rck, sustu. 
- Ezirgfın yakın diyordun? ! O" 
Birdenbire gözleri doldu ve ilk de 

11 

larak, kendi kendini tekzib etti: öıJJUJ 
- Yahın mı?. Oraya varma~a bır 

·sı ğull ı er. o . !" 

Az zaman sonra. müşfik gönlünde::.a• 
dunun tahnssürünü ebcdi bir a~u gı dS 
şıyarak, İstinyenin ıssız mezatiığlll 
son uykusunu uyumağa gitti. .. ıuk 
Şimdi Erzincan, buradan üç guıı de' 

mesafcdedir. Cümhuriyet rejimı: r:ı~rıtl 
niyetin mübeşşiri olan tren dudu ge
oralarda çınlattı. Artık, oralı olup ta. O" 

çun zarureti ile uzun müddet ayrı~sre
lanlar. gurbette ölmiyccek. yurd ~~yet• 
tıni, bezgin :gönüllerinde, alıp ebP 

1 

götürmiyeceklerdir. vf 
Atatürkün bize miras bıraktığı şe\\l" 

marnur vatanın en uzak noktasına, Jıe" 
gün ula§mak için bir ömürlük zanıaıı 
sablam.'\ğa lüzum yok. c··~· • •• :Jı.v 

Gurbet, padişahlık devrinde ıoı. v1 aJ;' 
hırriyetin feyizli çağında bu ınane 
da bertaraf oldu. 

- Ezirgan.. ahan, §Ura! ~" ıt· 
r J{i&ı.& 

Derken, Ialam, doğduğu, büyu .. ··yotı 
. ~...:, gorU 

zız yurd parçasını can go;,c..ue 
gönül ölçüsHe ölçüyordu. 
Şimdi biz: 

- Erzincan_ şuracık! . de ei' 
Derken, müsbet bir hakikat ifa 

. . •. k .nıııpıtr1 Vapurda yankestel 1 r 

biri yakalandi )4-.,p' 
Fvvelki gün, Tophane rıbt,unındıa ıırtıJldJ 

lt -vııP . _G1J• yo.ya. barekPt edecek olnn Tra gJlW""-

bu!unan yolculardan Mchctırenln ;~ 
mm ceblnden par:ı ~ sab ~ 
yankwcl O..c:man yataıanmı.ştıı'· , •••• ••"" ......................... _. .................... .. 
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14 Birineikintı.... SON POSTA 

ltalya ve Orta Avrupadal 
Yahudi düşmanlığı arttı 
Macarisianda 100 Yahudi gazetesi kapatıldı, 
SJovakyada Yahudilere karş1 tedbirler ahnd1 

Türkiyenin 
barış siyaseti 

Moskova 13 (A.A) - Tas ajansı bil .. 
diriyor: 

.Turnal dö Moscu, son taarruz p1anla
rmın ınkişafı üzerine Avrupada gerilen 
v:ıdyete ışaret ederek. beynelmilel öyle 
bir vaziyette Türkiyenin son zamaniarda 
dıi politikasının istikrarını isbat etnuş 

o1du~unu kaydediyer ve diyor ki: 

l talyada Yalıudilerden mürekkeb büyük bir 
döviz kaçalıçıltğı şebekesi meydana çıkarıldı 

Berlin 13 (A.A.) - Stefani: nun Yahudilere aid birçok müessesele
Alman Yahudilerinin vaziyeti hak - rile münascbettar olan ve Paris ve 

kında yan ~smi bir membadan öğre- Londrada şubeleri bulunan vasi bir tcş· 
nildi~ine göre alınmış veya alınacak o- kilattır. Bu teşkilatı vücude getirmiş 
!an tedbirler, gerek Alman milletinin, olan çeten!n kaçakc;ıhğı, 18 milyon lire
gerri("se bizzat Yahudilerin menfaatine te baliğ bulunmaktadır. 
0

1arak Alman Yahudilennin muhace • Teşkilatın ajanlan, İtalyaya gitmek 
ret ni tahakkuk eHirrnekten ibarettir. istiyen kimselere resmi kambiyodan 
Çünkü Yahudilerin Alınanyada kal - daha ucuz !iatla liret teklif ediyorlardı. 
ma..., ilerid~ yeni r.i.içlüklere sebebiyet Ve bu liretler, Milanoda Yahudi mües
'Vo-~ektir. Bu münasebetıe Berlinde seseleri tarafından tediye olunuyor -
bir Yahudi mahallE'si vücude getirile- du. 
ee2i hakkında~i haber, tekzib edilmek· Macarİstanda Yahudi gazeteleri 
1edir. Gelecek sonkanunun birinden kapatıbyor 
itibaren bazı büyük mağazalar ve o • 
t ı Budapeş+e 13 (A.A.) - Yahudiler 
(\ler müstesna olmak üzere Alman hakkındaki kanunun tatbiki neticesi o· 

Yahudilerinin bi.itün rnağazalara ve lıırak Yahudiler tarafından neşredil • 
Umumi rnahııllere girmelerine müsaa· 
d rnek-te ve içtirnai nizama mugayir ve 

f> Prlilecektir. 
devlete karşı hasmane faaliyette bulun· 

Muhaceret meselesine gelince, bu • makta olan diğer 48 gazetenin de ne~
tıun da her türlü vesaite müracaat edi • ri menedi!miştir. 
1':rE'~ kolftyla~tmlaca~ı söylenmekte • Şimdiye kad~r Yahudiler tarafından 
dır 'Bu işte yel'!ane en~el ecnebi döviz· idare edilmekte olan yüz gazetenin 
leri meselesidir ki. bunun da başka neşri menolunmuştur. 
hıemleketlerdeki Yahudilerin yardımı 
lle halledileceği ümid edilmektedir. Çekoslovakyada 

. Prag 13 (AA.) - S lovak h ükfuneti 
İtalyada b!r kararname neşrederek Yahudilerin 

tfnano 13 (A.A.) - Yahudi u nsur • Slovak arazisinde Noel oyuncaklan 
!atın milletin İktısadiyatı aleyhinde satmalannı menetrniştir. İkinci bir ka· 
Sarfetmekte olduk!an yeni bir caniya- rarname ilE> gelecek sonkanunun birin· 
ne faaliyet meydan:~ çıkarılmıştır. den itibaren Yahudilerin kiıullu içki • 

Meydana çıkanlan teşkilat, Milano • 1er satm::ı!:ın menedilmiştir. 

Ruzvelt Edenle 
45 dakika görüştü 

londrn 13 (Hususi) -Geçen gün Nev
~rkta bir konferans vermiş olan eskı ha
li · 

cı:ye nazın Eden. beraberinde Amen -
~ hariciye nazırı muavini Vels oldu~u 
b lde bugün Vaşingtona gitmiş ve cüm

Urrefsi Ruzvelt tarafından kabul olun
Qı:ıştur. 

ta Eden, Beyazsaraya girdi~ sırada halk 
r:ıtından h araretle alkışlanmıştı r. 

lb~dı?ıı lle Ruzve1tin mülakatı çok sami
ı Ohnu~ ve 45 dakika sürmüştür. 

Cemberlayn 'in dünya 
gazetecilerine hitabesi 

(BCZ§tarafı 1 inci sayfada.) 

~n tertib edilen bu ziyafette başvcki1 
ta~b~rlaynden başka. di~er hükümet A
ltı arı "Ve bir çok sefirler de hazır h u lun· 

U§lıırdır 
l' . 

.... aınıı A!man ~mzetecllerl ve sefaret er -
"ll.llı y 
zı apıla!l davete Icabet etmemişlerdir. 

1\t /nfe'.f.n sonunda Ba.şvekll Çemberlayn 

8 
llklka SÜ!"en bir nutuk söylemlşttr. 

~1!tsıt alkı,ıarla kesllen bu nutkunda 
ka~ek!J, bütfın dünya dlktatörlcrne karşı
dtıtt lfa ceımektcn çektnmedlğint, fakat bu 
llıat~törıcrd~n daha kuvvetli olan dunya 
~llt'l ı':a~ mfımesslllerlnln müvace'hestnde 

-ını çok Aciz gordü~ünü söylemiştir. 
fl~etr.berı:ıyn, İnglllz harıcı siyasetinin ye
ttn e hedefinin sulh oldu~unu tekrarladık -
lttıw~e bn gaye u~runda tktldar mevkltne 
'ottr tenberi nrfet\.11!1 mesaly1 anlattıktan 
leba.~ asrt bir hs.rbln do~uraca~ı factalan 
~eıt ı ettırm!ı, ve bu ractanın önüne geç
ha~Çln, mlllttler arasında bir emniyet 
~'·t nın Yaratılması lüzumunda ısrar ey-., Ir. 

ta~Ub, bttnıbn sonra Alman gazeteleri ta
h.llıı:an eskt Bl\~vt·kJI Baldvln nleyhlndc 
le~nı İ ncşrlyatı tee~~rıne anlatmış ve sBz -
~ k n~tıtcrt'ntn s!Uıhlanma.sına intikal et-
-e demı .. ttr ki: · 

tttor1Aakl!rt hazırlıklarımızın gayesi İmpa
te ka u~urnuzu korumak ve müttefiklerlm1-
~rn r~ taahhüdle!'lmlzl ffn etmektir. 

f<ılerlnırctl-: söyl!yeblllrlm kl. şimdi bu vazi-
l'ta rntıl Ynpmıı.k vnzivetlndeylz. 

G]t k:.ıtl!a Uc olan ba!!ıarımız o kadar sıkl -
~lnı' bu bn~lar kanuni tnahhüdat çerçe -
ltıak:ta~liarak, mü~terek menfaatıere dayan-

ll ır.:a 

ll aı~:kııın bu bPyıınatı şlddeUl ve sürek
~la k:ır§llanmı.ştır. 

londra vaziyeti 
tasrih ediyor 

(Baştarafı 1 inci ı:ayfada} 

İngiltere, muhtemel sui tefehhümlerin ö
nüne geçmek için başvekilln dünkti be -
yenatını tasrih ve tavzih etmek iste -
miştir. 

Romada akisler 

Roma 13 r A.AJ -Bir Fransrı: - ftalvan 1h
ttıtırı takdirinde İngilterenin Fransaya a.• -
kPrt yardırnma dair Cemberlayn tarahnt1an 
dün A\'am Karnarasında söylenf'n s!Szlerl 
lT.f'VZUU b:ıh.~ct!cn eMe.!.llagerot gazete31 di • 
yor ki: 

İngtUz !:;ısvck!!l bn mesel e etTa fında yeni 
h\çblr ~Şey söylemem!ııttr. ÇI"TTTbPrlayn hukn
lt1 vazlyetl !zah etmekle 1ktita evlemiştır. 
B'lnnnla bcrobPr övlı- ümid ederiz kt, fnırt -
llz Ba,veldlln!n ~ok yerinde olan bu sBzlerl 
seo;leri çıkb!h kadar harb dlve bnlhran bazı 
Pari.! gazetcle:-1-::ı!n 6e.oılerinl kısacaktır. 

İtalyanlara iş yok 
Roma 13 {A.A.l - M~sı5agero gazete Inin 

ö[trendt~:ıc ~Brf!, Fransız mand:ı.oıt aıtında 
bulunan tonrnkıard:ı Fransız tAbiyetine geç-
mPk tstemtven İtolvar.lar ısıertnden çıkanı -
n:nkta:!ır. Blnacnaleyh mtlllyetıertnl terket-
mek Istemiyen İtalyanlar yavaş yavM işsiz 
bırnkılmattnd•r. 

FransızJara göre 
Part.s J3 (A.A.l - Petıt Partc:ten'in Lon -

<!ra muhal:lrl. İtalvan emelleri hakkında 
ırazetc.> c:tne '\oıı:ıjhdakl t.f!!grafı yollamıoıtır: 

Hiç klffi;•"n'n gfizfl:ıden knçmıyan bir key
flvet varıı:ı o ~a. Akdenlzde matilkonun lda
mestnln l:ı~ıız h6ktmetlnln ftkrlnce İmpa-
rntorlnk mfi"lfllcolAtımn serbestisi bıüıoıln -
de esaslı ~a""Uardan birint teşkil eyled!~dlr. 

Siivcyş knnalı ve 1\fısır 
Berlin 13 <Husus1l - Mısır seflrl bu~Un 

R:ır!clve ~a'!l:-ı fon Rlbentron'u zlvaret ede
rek, Kahtre hükflmetlnln Süve~ knnnlı hnk-
ktndakt no~tnl naznrım Izah etml.stfr. 

İngtllz - Mısu anlaşması muclblnce ka -
nal, ytmıi rene sonra Mısırın idaresine ge -
çecektır. 

Bir h alyan tayyaresi düştü 
Kahire 13 ( A.A.) - Bingaziden gel

mekte olan bir İtalyan tayyaresi Helli· 
opolis tayyare meydanı civannda ge -
eeleyin yere düşmüş ve parçalanmış -
tır. İçinde bulunan iki tayyareci ağır 
surette yaralanm~tır • 

• 

cEzcümle Türkiye Cümhur Başkanı İs-

met Inönü ile yeni Hariciye Vekili ŞUkrıi 
Saracoğlunun beyanatları bunu göster -
nıektedir. İsmet İnönü yabancı rnathuat 
m~messillerine Türkiyenin barış arzu -
sunu bilha~sa kayıt ve iare etmiş v,. C'l -

cümle, barışın tarsini için m em l~>ketiıı 
yardımı istendiği takdirde Türkiyenın 

caima chazır:. cevabı vereceğini bilriır .. 
miştir. 

Türkiye Hnriciyc Vekilinin Sovyet mü
nasebet!eri hakkındaki beyanatı p~>k tıı

bii olarak Sovyetler birU~inde alilka \'E." 

dikkati çekmiştir .• 

Filhakika, Vt-kil S ovyet dostluğunun 
siyasi bir efsane değil, bir gerçek oldu -
ğunu haklı olarak kaydeylemişti!'. 

Ankarada Sovyet delegelerine göstc!ı-!
le:n candan kabul ve bu de1egelerın 'l'drk 
büktımetinin dirijanlarile yaptıklar• gö
rüşmekr iki memleket münasebetlerın:n 
sa~lnınlı~ını bir kere daha göstE>rn:eye 
imkan vermiştir. 

Fransız ve Amerikan 
harb gemileri 3 Japon 
tayyaresini düşürdüler 
Berlin 13 (Hususi) - Şanghaydctn bil

d ırilcliğine göre Yangtze nehrinde de • 
mirlerni§ olan Fransız ve Amerikan gam
botJan, l:ugı1n üç Japon askeri tayyare -
sıni düşürmüşlerdir. 

Gambotların üzerinde uçmakta olan b:ı 
tayyarelcre, evvela uzaklaşmaları ihtar 
ecilmiştir. Tayyareler bu ihtara rıayet et

mediklerinden, gambotlar tar<>fınca:ı 
tıoıl)bardıman edilmiş ve yere düşürüı -
mü~lerdir. 

Kont Ciano 
BudapeştP,ye 
Gidiy or 
Budapeşte ı 3 (A.A.) - Siyast meha· 

fil, İtalya Hariciye Nazırı Kont Cia -
no'nun yakında Budapcşteyi ziyaret e
deceğine dair clan haberi büyük bir a· 
lnka. ıle karşılamıştır. 

Çekoslovakyada vukua gelen deği -
şikliklere ve Karpatlaraltı Rütenyası· 
na telmih eden ayni mehafil, Ciano -
nun ziyareHne büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedir. 
Yarı resmi mchafile göre Hariciye 

Nazın Csaky, bu aym 19 unda Buda -
peşteyc ge!mesj muhtemel olan Kont 
C!anQ'nun rnuvasalatından evvel Ber· 
line gidecektir. 

Suriye Başvekili 
Paris en dönüyor 
Paris 13 (A.A.) - Suriye Başvekili 

Mardam Bey, dün akşam Marsilyaya 
hareket etmi~tir. Oradan vapurla Su -
riyeye dönecektir. 

Mardam Bey, hareketinden evvel 
Hariciye Nazırı Bone ile görüşmüş • 
tür. 

Amasyada bir köylü bir tarla 
meselesinden katil oldu 

Amasya, (Hususi) - Hasaptal kö • 
yünden Ali oğlu Sadık adında b irisi 
bir tarla meselesinden dolayı ayni köy· 
d~n Mehmed oğlu Hüseyini bıçakhya· 
rak öldürmüştür. Hadiseye müdahale 
etmek isteyen katil Hüseyinin kansı ve 
diğer bir kadın da katil tarafından 

muhtelif yerlerinden ağır surette yara
lnr.mışlardır. Katil adliyeye teslim e • 
dilıni5tir. 

• 

General Sirovi eski 
Başvekil Hodza'ya 

tabanca ile ateş etmiş 
Budapeşte 13 (A.A.) - Virradat ga· 

zetesinin bildirdiğine göre , eylUl ayın4 

da Prag hükfunetinin siya~i zimamdar~ 
larlle o zamanki hüki'ımet şefi Sh·ovi a
rasında yapılan şiddetli bir münakaşa 
esnasında General Sirovi, Machenk ve 
Hodzayı vatana hiyanet etmiş olmakla 
itharn etmiş ve eski Başvckil ile Har • 
biye Nazırına tabanca ile ateş dmi~ • 
tir. 

Hi Şef Ankarada 
(Baştarajı 1 inci sayfada) 

sabah saat yedide Sumucaktan hareket 
etmiş ve saat sekiz buçukta Çankırıya 
gelmiştir. Sayın İsmet İnönü Çankırı is
tasyonunda vali, belediye reisi. vilayet 
erktıııı ve büyük bir kalabalık tarafından 
karfılanmıştır. Ve caddenin iki tı:ırrıfml 
dolduran halkın arasından, cyaşa, varol» 
s~sieri ve §iddetli alkışlar toplıyarak yü
rümüş ve Parti binasma kadar gel!T'ıştir. 

Cümhurreisi burada toplantı salonunda 
h:ızırlana!l .geniş bir masanın başına otu
rarak klsa bir müddet isıirahat etmiş ve 
sz zaman sonra halkla temaslarına ba~lıı-

Sayfa 3 

E 
e Orıa A vrupada 

Ukranya meselesi 
Yazan: Selim Ra11p Emeç 

(F ekoslovakya meselesinin tasfi • 
V yesile beraber ortaya blr Macar 

ve Leh ekalliycti gibl bir de Ukranya da
vasının çıkmış olduğu inkar kabul et -
mez bir hakikattir. Büyük Harbe aıci he
sabların tasfiyesi sırasında mühim b r 
kısmı Sovyet Rusya, bir kısmı ~histan 
ve kısmı cıiğeri de Çekoslovakyaya inti • 
kal eden ve heyeti umumiyesi eskı Çar!ık 
Rusyasının eczasından bulunan Ukranya. 
ötedenberi ıstiklal peşinde koşmuş, se -
ken.esi halis Rus bir memlekettir. Bu par
çalanma neticesinde Ukranyaiılard:ın 

20-25 milyon Sovyet Rusyada kalmış, 

7-8 milyou Lehistana intikal etmış, yarım 
iia bir ınıiyon kadar da Çekoslovakya) a 
a id sayılan topraklarda ikamet etmek!.c 
bulunmuştur. Vakta ki Çekoslowık)'a -
daki ekalliyetlerin vaziyetlerini tayın ve 
tasfiye zamanı gelmiştir; o zaman Çekos
lovakyadaki Ukranyalılar da kendi mu
kadderatlarmın ke.\}dileri tarafından tayin 
edilmE'sini ısterniye başlamışlardır. Fil • 

nııştır. va ki bu zümrenin bugünkü vaziye tt 
S3at on üçe on kala Parti binasını ter- Çekoslovak devleti kadrosu içinde genil 

ked.m Cümhurreisi kendilerini bir defa b ,r muhtariyetle tesbit edilınış ise d~. 
caha p,örmek için yollarda bekleşen bin- Ukranyalılardan bununla iktifa elmıye • 
lcrce Çankırılının arasından geçerek is- rek tarihi milli rollerini oynıyabilınek 
tasyona dönmüştür. Hususi tren saat 13 için mi.istakil biridareye sahib bulu!'lmak 
ce biıyiik tezahürat arasında Çankırıdan ist!ycnlcrin bir hayli kesif olduklan gö-
ayrılrnıştır. rülmüştür. Böyle bir iddia, bu üç dcvie-

l{öyliiler arasanda te aıd arazi ve bu arazi nüfusunun kcn· 
Yolda 'füney istasyonunda köylülerin dilerinden ayrılmasını icab eylediğlnden, 

tophınclığını ve kurban kesrneğe hazırlaıı- bittabi h!ç birinin işine gelıniyordu Bu 
~ıklarını .. g~_ren C~.hur:.eisi .. v~gondan 1 sebebiedir ki Lehistan devleti, kend!sl 
ınerek koylulerle goruşmuş, koylu ÇJcuk- Hn bir tehlike şeklinde gördüğü Ukrnnya 
larını. okşamış ve ~vmiştir. u.ıvasını ktondi bakımından halletmek içın 

Kalecik kazasına bağlı bulunan Tünt>y Macarlarla müşterek bir hudud tP.sis:ne 
köyünlin kadın muhtarı Bayan Dn::!u teşebbüs etti. Bu suretle Ukranyahlarla 
Cüm.'ıurreisine köyünün saygılarım ar • mcskiın Çekoslovak arazisi Macnrlarb 
zetmiş, sayın İnönü muhtardan köyün Lehlerin arasında taksim edilmiş olaccık 
muhtelif ışleri hakkında malumat almış- v~ dava, böylelikle kendiliğinden~ ı;ukut 
t!r. G~rek l'üney köylüleri, gerekse bu - edecekti. Almanyanın bu teşebbüse mu
raya lnönünü selamlamak için .gelmiş halefeti, ışın şeklini değiştirdi. Esasen 
clnn Satılar köyünün heyeti Cümhurrci- Çckoslovakyanın bir kısmını ırki sebeb
sine köylerinin su ihtiyacından oahsct • In-le işgal eden Lehistan, ırkan k"!ndl • 
m:şler ve demişlerdir ki: sinden olrnıvan bir mıntaka üzerinde> her-

- Suyumuz yok, çeşınemiz yok. çaydan çıbfıdiibad temellük iddia edemezdi. Bu 
su !Çiyoruz. sebebiedir ki Alman muhalefeti karşı -

Inöml köylülerin bu arzularile alaka- sında davasını o şekilde tahakkuk etti -
dar olmu~. suyun kaça getirilebılece~i rer:ıedi. Fakat Almanyaya karşı duyduf\1 
hakkında &encfileıinden malumat almış nıemnunıyetsizliği de ifade etmiş oln•ak 
"·~ bu işle ır.eşgul olmak vadinde bıılun- için bir hayli zamandımberi gayet resıııi 
n·.uştur. münasebet besledi~i büyük komşusu Ru~-
İnönü Ttiney köyünün bir ihtiyarınn yaya karşı yakınlık emareleri göstermı,,·e 

sormuştur: başladı. Bu arada Leh matbuatı da 1934 
- Oğlun var mı, askerliğini yartı mı? de Leh;stanla Almallya arasında yapılan 
Güler yüzlü ihtiyar cevab vermiştir: aninşmanın yalnız Alınanyaya ıstıüıdell 
- Bu yıl Ankarada yaptı ve gelcii. olduğunu iddia ederek sızlanmak yolunu 
- Sıhhatte mi döndü? tuttu. Orta Avrupa davasında Almanya-
- Eskisinden gürbüz, eskisinden neş'c- nın elinde bir koz gibi görünen bu me • 

ll sele, eğer Cermen siyaseti bakımından 
Bundan sonra geçilen Dünbelek Ali - halledilirse, cı zaman. Lehistanın yanı • 

bey !stasyonlan da İnönünü görme~e ve başında onun kadar nüfusa malik b ir cfi
alkışlamağ:ı koşmuş köylülerle dolu idı. ğer devlet belirir ki bu hal Lehistarıır hiç 

ICnlecik istasyonunda iş:ne gelm.ez. Orta Avrupada polıtı.r..a o-
Sant on altıda Kalecik istasyonunda yunu devam ediyor. 

buraya i>aöar otomobille gelen Başvekil. Selim Rtıgıp Emeç 
DahHiye Vekili, Ankara vali ve beled:-
ye reisi Cümhurreisini vagonunda se • 
JAmlamışlar ve Ankaraya birlikte dön -
müşlcrdir. 

Ankara meb'usları da sayın İsmet İna
nünü Kayaş istasyonunda karşılamışlar
d•r. Hususi tren saat on dokuzda Ankara 
gnnnn cahil olmuştur. 

Snat 18 de Ankaraya dönmüş bnJunnn 
Erz!ncan törenine iştirak etmiş bulunan 
vekiller ilE' Ba§şehrin güzidelerı ve bil
yük bir kaJabalık Cümhurreisini burada 
ka r§ı 1aını~lardır. 

Yugoslavyada hükumet 
partisinin zaferi 

Belgrad 13 - İntihab kanunu mu • 
cibince Stoyadinoviç I-istesi, 300 den 
fnzla azalılt <>ld~ edE-cektir. Matchek lls· 
t~si ise ancak takriben 70 azalığa ma· 
lilc olacaktır. Kanunun derpiş etmekte 
olt'!uğ-.ı nisbeti elde edememiş olan 
Ljotitch listesi ise azalıklann tevziin· 
de hesaba katılmıyacaktır . 

Mecdi SadrP.ddın Bursada bir tütün kaçakçıs1 
Ankara meb'usları yakalandı 

Ankara 13 (A.A.) - !stihbaratımıza na-
Bursa (H:.ısusi) - Cumalılozık kö • 

zaran, Ankara meb'usları Falih Rıfkı A - yünden Kadri oğlu ilirahimin evinde 
tay. Muammer Eriş. Muhtar ile diya:ıct kaçak tüti'.n ve kaçak olarak yapılmııı 
işlerı reisi Rifat Börekçi, Reisirümhur domuz kurşunu olduğu haber alınmış; 
İsmet İnönü)'Ü, Küçükyozgatta selfımla -

yapılan aramadn kaçak tütün ve yeni 
m;şlar ve refakatlerinde Ankaraya gel - dökülmüş domuz kurşunlan ve bu 

mışl<>rdir. kurş-.ınlan oökrnE>ye mahsus kalıb bu-
Kastamonulıılara selam hınmu.c;tur. İbrahim ve kendisine bu 

Kastamonu 13 (Hususi) -Milli Şer İ::ı- kalıbı ~·ermiş olan ayni köyden İsma· 
önünün ineboludan refakatlerine aldık - il Tok ve annesi Hayriye haklannda 
ları valimiz Avni Doğan Çankırıda ken- takibllta başlanmıştır. 
dilerine veda ederek Kastamonuya dön - ====::::;:;:::::==~==:::;:====:::::::~ 
müştür. Büyük İnönü Çankırıda kendJ -
lerınden eyrılan valimize Kastamcnuc!a 
gördüğü tez&hürat ve sevgiden mütehas-

sis olduğunu beyan etmiş. teşekkür 'Ve se
liimlarının Kastamonu halkına ıblii~ını 

vali.m;zden rica etmi§tir. 
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Okmeydanı cinayeti hilil Halk ~andığı yakında 
d. faaliyete geçecek 

Yugoslavya ile yeni bir afyon 
sattş anlaşması yapı-lacak esrarını muhafaza e ıyor ...,.,....-~. 

Yakalanan Arnavud Lutfi hiçbir itirafta bulunmadığı 
gibi maktulün hüviyeti de henüz tesbit edilemedi 

Anlaşma müzakerelerinde bulunmak üzere dün beş 
kişilik Yugoslav heyeti şehrimize geldi 

Türkiye ilc Yugoslavya arasındaki' ye mümessili Ali Sami ve Ziraat Ve " 
müşterek afyon satı~ anla~ması müd -1 kaleti müş"virlerinden Aziz temsil e " 
detl bu ay sonund:ı bitmekte olduğun-ı deceklcrdir. Heyetinüzde lüzumu ka • 

Okmeydanı cinayetinin faili olarak Ar
navud Lutfi adında birinin yakalandı • 
Jını dünkü şehir tabımııda yazmıştık. 

Lutfi dün geç vakte kadar isticıvall edil
miş ise de, mevcud şüphelerin tahakku
kuna medar olacak hiç bir itirafta bu -
lunmamıştır. 

Zabıta ve adliyece yapılan tahk\k.ıtla 
bütün şüphE'lerin üzerinde temerkü7 et
miş bulunduğu Arnavud Lutfi, Okmey -
danında bahçıvanlık etmekte olup, gene 
o civarda otunnaktadır. Otuz yaşlarında 
bulunan Lutfi, evli olup çocukları da var
dır. 

Zabıta ve adiiyenin bütün şüphe ve 
tahminlerinin bu genç üzerinde tcıplan

nıasına ayrı, ayrı cephelerden sebehier 
vardır. Bu sebebler, zabıtanın, gerek ci
nayet ve gerek Lutfi hakkında yaptığı 
de!'in incelemeler sonunda elde edilmiş
tır. 

Arnavud Lutfi muhitinde uzun .,.arrıan
dır asabiyeti, kabadayılığı, atakhğı ile 
tamnmıştır. Bir çok kereler kavga. ve u
fa~. tefek yaralama hadiselerinden hak • 
kında takibat yapılmış sabıkalılardandır. 

LQtti karlsını çok fazla kıskarımakta 

oldu~ gibi bir kaç sene evvel kol'ad&n 
bJŞanmış genç ve güzel bir kız k<lrdeşi 
de \'ardır ve bununla uzun bir müddet-

tenberi dargındır. Kız kardeşile dı4r!f.n
lığının sebebi meçhul ise de, Lutfinin a
sabiyeti VE' aşın kabadayılığının bn car
gınlığı tevlid etmi§ olduğu tahmın edil -
mcktedir. 

istanbulda iki bin 
trahomlu çocuk var 

Şile :mekteblerinde baş gösteren tra -
bom vak'alarını yeniden tesbit etmek ve 
kab eden tedbirleri almak üzere dokt,r 
Hulılsi, mimar Şemsi ve müfettiş İzzet 
Şileye gitmişlerdir. Heyet ayni zamanda 
Şilenin mekteb ihtiyacını da tedkık ede
cektir. 
İstanbul vilAyeti sınırları içinde bulu

nan mekteblerde trahomlu sayısının iki 
bint a§tığı tahmin edilmektedir. Evv2k~ 
ıark vilayetlerinde trabomla yapılan mü
cadele pe>k gevşek olduğundan lstan >Ul
da trahomlu çocuklara mahsus olmak ü
z~re Yıldızda bir yatı mektebi açtlmı~'tı. 
Son senelerde ~ark vlllyetlerinde Sth -
hiye Vekaleti tarafından yapılan trahom 
mücadelesi iyi netice venniş olduğun • 
dan İstanbula trahomlu çocuk gönderıl -
meme~e beşlamış. talebe sayısı 87!\lan 
mckteb de geçen sene kapatılmı§tı. 1s -
tabula fark vilayeUerinden bir çok ço -
cuk gelmekte ve mekteblere yerle~ek
tt!dir. lstanbulda trahom mücadele.c;ı a -
çılmamı~ olduğundan bu yüzden tra • 
homlu çocuklann sayısının tezayüd ettigi 
görülmektedir. İstanbul Maarif mü.:iür -
lüğü doktorları vilayet mekteblerinde 

sıkı bir trahom kontrolü yapacaklard1r. 
Kentrolün neticesi Maarif VetAletine 
bildirilecek ve Vekaletten verilecek emre 
göre hareket olunacaktır. 

13 ya,ında bir yankesici para 
çalarken yakalandı 

13 y~dn Süleyman adında blr çocuk, 
Köprii iısttinde tramvayn atlamıt ve araba-
nın tala.balılt olmasından lsUtade ederek 
yolculardan blrinln parasını ç.almalt tasar
lam~tır. Bu sıradil Yuvakim isminde bırt
nln pantal'lnunun ceblnden bir hayU para 
~ıltardııtını gören küçük yanke.sicl, dayana
:rnamı~ n pc.ntaJon ceblnden para a.şınnak 
bay11 gü~ otdu~u halde ellnl Yuvaklın'in ce
bine daldırmı~tır. Fakat Stileyman bu ~ 
muvnftaklyetie bnşaramamıo ve suç il.<ıtün
de yakalall-"!lı.,br. Zabıta, tahtltnta devam 
ftmektedlr. .............................................................. 

Der aDenin ı;eltrlnl ft rfderlnl bildiren 
muntaum bb' bnab ddtm olmalıdır. 
HesaMu bareayaD pasutasız ıemlye 

benzs. 
Ulll§l Ekonomı 1ıe 

Arttırma Kurumu 

Cinayetin i§lenm~fnde bu iki kııdın • 
dan birinin tevlid ettiği bir kıskançlı~ın 
am:ı olduğu tahmin edilmektedir. 

Dördüncü tahmin ise, Lutfinin paraya 
ihtiyacı dolayısile bu genci, parasına ta -
maan öldürmüş olmasıdır. Fakat, mak
tulün, Uitfinın kansı veya kız karaeşile 
münasebatta bulunmakta olması ve bıı 

sebPble Arnavud LQtfinin bu cinayeti iş
lemiş bulunması en kuvvetli tahnıJndır. 
Bilhassa maktulün bir don ve bir göm -
lekle bulunmuş olması onun bir yatak 
i~ınde öldürüldükten sonra kuytu ve ten-
ha mahalle bırakılmış olduğu zannını 

takviye etmektedir. 
Bu kuvvetli tahminler üzerinde yürü • 

ycu zabıta, dün geç vakte kadar I.utfiyi 
isticvab etmiş ise ·de, suçlu hiç bir itı -
rafta bulunmı;mıştır. Diğer taraftan, ge
ne geç vakte kadar, Hasköy, Okmeydanı 
ve civarı bahçıvanlarile bazı kimsf'lcrin 
srırgusu yapılmış oldu!u halde, maktu -
lün hüviyeti tesbit edilememiştir. 

Lutfinin dul kız kardeşinin Erenkö -
yündc oturduğu ve cesedin Haskoy ve ci
van halkı tarafından tanınmadığ'ına gö -
re, maktulün Erenköy veya civan ahali
:ı!nden olmak ihtimali de rnevcuddur. 

F3!itün bu tahminler §imdilik meşktık
tür ve ancak maktulün hüviyeti ant:\ -
şıldıktan sonra vuzuh kesbedecektir. Bu
nunla bPraber Arnavud Lutfinin bn dna
vE:>t!n fnili oldu~u. zabıtaca muhakk:ık 
görülmektedir. 

Znbıta VE' müddeiumumilik tahkıkata 
ehemmiyetle devam etmektedirler. 

Döviz kaçakçıhür 
tahkikatı _devam ediyor 

Gümrük muhafaza teşkilatı tarafından 
mühlm b:r dBviz kaçakçılığı hakl<ırıda 

tahk!kat yapılmakta olduğunu dün vaz -
mı ştı k. 
Üğrcn~iğimize göre, muhafaza teşkila

tı bu kaçakçılığa aid tahkikatını bitirmE'k 
iizc:edir. Diğer taraftan Galata so.:!h 
ınahkPrnesi tarafından. resml mühürle 
mühürlenen zarfın açılması hııkkınd~ 
da döviz kacakçılığı tahkikatı tekemınül 
ettikten sonra, bir karar verileceltt1r. 

Kaçakçılık işinde alakaları görülen ve 
Yunan tebaasında bulunan üç kişi bu -
günlerde tekrar adliyeye tevdi oluna -
caklardır. 

Mllteferrlh: 
Vali ve belediye reisi 
LQtfi Kırc!ar r2hatsız 

Vilayette: 

Hcı.lk sandığı l$tanbuı Halk Bankası 

,ubesi müdürü umum müdıi,.,, 
Sermed Ata 

Halk Bankası tarafından şehrimizde a
ç:lmasına karar verilen Halk sandığına 
aid bütün hazırlıklar ikmal olunmu§tur. 
Sanriık bir kaç güne kadar Iaaliyett> ge
çecektir. Açılış töreninin Başvekil Celal 
Bayar tarafından yapılması muhtemeld!r. 
Sandık müstakil bir anonim ~rket ha

linde çalışacaktır. Sandığın hissedaTları 
arasında İktısad Vekaleti, İstanbul Husu
st İdaresi, İstanıbul Belediyesi, Ticaret 
Odası, Ziraat Bankası ve Halk Bankas~ 
başta gelmektedir. 
Sandığın sermayesi şimdilik 250 b•n li

rad:r. Bu sermayenin 100 bin lirası İktı 
saJ Vekaleti, 7500 lirası hususi idare, 
2500 lirası belediye, 5000 lirası Ticaret 
odası, 2500 lirası Ziraat Bank:ıst ve 
132,500 lirası da Halk Bankası tarRfın -
dan verilmiş ve bu sermaye tamamen talı
sil olunmu~tur. Sennayenin çoğaltılması 
veya rızaltılması Vekiller Heyeti l•ar& • 

rile ~lacaktır. 
S::.ndık ticaret ve sanayi erbabının mah 

suHit masnnatının umumi satı~ı. kenci 
hesabına crganize edeceği gibi inki··dla
rını temin için de, her ne\'i kredi mua -
mclelE>ri yapacaktır. Sandık ayrıc1 rnev
duatı da kabul edecek ve halen cari faiz 
nisbetleri üzerinden faiz verN·ehir. 
B.lrçlu muamelat için faiz yüzde 8.5, açık 
krediler için yüzde 12 dir. 

Zabıta vak'alar1 
gazetecilerden gizli 

tutulmtyacak 
Yeni polis müdürü Sadreddin Aka. çok 

yerinde bir karar vererek bilürnum em • 
niyet amirlerine gönderdiği tarnimtle, ba 
dema vuku bulacak hiç bir zabıta v<ık'a
sının gazetecilerden gizli tutulmamasını 
bıldirmiştir. . ......................................................... _. 

Demirin ölümü 

dan yeni bir anlaşma yapılmasına ka
rar verilmiştir. Bu anlaşma müzakere
lerinde Yugosiavyayı temsil edecek o· 
lan beş kişilik Yu!!oslav heyeti, dün 
ŞE>hrimize gelmi~tir. Yugoslav heyeti, 
Yugoslavya İktısad ve Ticaret Nezare
ti başmüşsviri Dr. Obrarloviç'in riyase
ti altında. Yug;oslav toprak mahsulle -
ri ihraç müessesesi umum müdürü Dr. 
Markoviç, fkbsad Nezareti müşavirlc
rindcn Dr. Mihaloviç ve afyon inhisarı 
müdürü Suriyaçiç ile İktısad Nezareti 
eksperlerinden Kibaş"tan mütesekki1-
dir. Ayrıca şehrimlzdeki Türk- Yugos
Iav afyon satış bürosu Yugoslav mu -
rahhası Kibaş d:ı, müzakerelere iştirak 
edecektir. 

Yugoslav murahhaslan dün öğleden 
sonra Toprlk Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürü Hamza Osman Erkanı ziyaret 
etmişler ve ilk temaslarda bulunmuş , 
tur. 

Yeni anlRc;ma mü7.akere1erine bu~n 
öğleden evvel TicRret ve Sanayi Odası 
sa1onundn başlanacaktır. Bu müzake
re1erde Ti.irkiyE>vi Toor:ık Mahsulleri 
Ofisi Umum Müdürü Hamza Osman. 
İktısad Veka1eti ihracatı teskilatlan -
dırma müdürü Servet Berkin, Toprak 
Mahstılleri Ofisi Umum Müdür rnuavi
nl Şakir Rifat Turalı. Ofis İstanbul şu· 
b?c::i müdü!i.i Vahid Demirkan. Ofis i -
dare rnecli:;j azasından ve Türk ~ Yu
Qoslav müsterek afyon bürosu Türki-

F ranstz Tiy' Irosunda 
17 BirincikAnun Cumartesi Akşamı 
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LAZARE LEVV 
nin KON SERI 

Fotöyler: 200 ve 250, Balkon 
150, Localar 600 ve 800 kuruş. 
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Tepeba,ı Dram Kısmı 
f ktam aaat 20.30 da 

Vindsorun Şen Kadınları 
btiklil caddeaı Komedi lı:ıamı 

Alqaın pat 20, O da 

Dama Çıkmış Bir GOzel 

ERTUliRUL SADI TEK 
TIYATROSU 

Tabimda bugece 

( Erkekler kırkından 
sonra azarlar ) 

vodvıl 3 perde. Yakıda: 

Insan M5but 

dar cksper de bulunacaktır. 
Yeni anlaşn:a müzakerelerinin on beŞ 

gün kadar cleva:n edeceği tahmin olun· 
maktadır. 

Afyon satışlarmda Türkiye ve Yu " 
gos!av biikumetlerinin müşterek çalış~ 
maları, dünya afyon piyasalarında hel' 
iki memleket için iyi neticeler ver " 
mi~tir. AHikadarlar arasında, yeni an ~ 
laşma müzakerelerine büyük bir e " 
hemmiyet verilmektedir. 

Deri sanayicileri bir toplanti 
yaptiiar 

Deri fabrikatarlan dün Milli San&· 
yi Birliğinfie bir toplantı yapmışlar -
dır. 

Fabrikatarlar bu turllantıdıı takJasll 
t~l:>i sanayi ham maddelerindeki itha " 
latın güçleşmiş olduğunu ileri sürerek, 
bu husustJ. tedbir alınması için İktı " 
sad Vekalet:ne müracaat etmeğe karar 
v~rmişlerdir. 

Dericilcr, birçok memleketlerde sa· 
nayi ham maddeleri ithali için döviı 
kontenjrmı verildiği halde memleketi -
mizde takas volile muamele yapılması· 
na rağmen dÖviz temin edemedikle~ 
ve bu yüzJcn sıkıntı çektiklerini iddıl 
etmektedir1er. Jüt iplik ve mensucatı. 
kobra, ham kauçuk gibi diğer b?.Zl 
maddeleri ithal edenlerin de ayni rnuŞ· 
kiilatla kar.şıl~ştıklan söylenmekte • 
a:r. 

ı ,-. Sinemamızın bUyük muvaffakı· 
yetlerinden: Ehli Salip ve KleO 

ı Patra Bnş artisti 

HENRY WiLCOXON 
MARIAN MARSH 

Bu mevaim için huırladıtı cD ıüzel filmi 

CEHENNEM 
MAHKÜMLARI 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

AL BAZ AB 
Sinemasında 

BAŞLIYOR 

YAŞLARI 

4üncü Bir sabıkah dOkklndan para çalıp 
kaçarken yakalandı HAFTASJ BU AKŞAM 

Kumbara"ı yokuııunda manavlık eden, K s 1 ~~ d 
Mwıtnfa, dfikkı\nda bulunmadıAı bir Blrada T A Si nemasın a 
sa~ıkalılardan KOçilk Emln gelerek Qekme-
cede bulunan paraları çalm~a cıa kaçar- Bafhyor. Baf rolde: Arap Mugannisi ABD0LVEHAP. Bu ,aheseri şimdiye kadar 60.000 kl'i 
!oon yakala:unı,tır. Suçlu hakkında takiba- seyretml, ve 60.000 kişi yer bulamayıp geri eiSnmOftür. 

~ b~la~. '-................ .;~~~~~~~~~~~~ ........ ~ .. ~ ........ ~ ................ .-



Trakyada bir çok tarihi 
eserler ta m ir ediliyor 

~linıiye ve Üçşerefelinin tamiri bir program albna alındı 
kınekci Ahmed Paşa kervansarayının da tamiri bitti 

.Selinıiyenbı mcrmer sütunlan F ethl usta tara1ından tamıT edilirken 

t.J~dirne (Hususi muhabirimizden) - üzerinde bulunan ve son zamanlara 
ler~r-nede ve Trakyanın büyük şehir - kadar bir süpürge imalathanesi olarak 
e3eındeki tarihi ve mimari değerdeki kullanılmakta o,. __ 
llı:ı~e~itniz:n tamirleri büyük bir ihti· l~n tarihi Ekmek-
~ ıle devam etmektedir. çı Ahmed pa~a 

\>~ tt tamirierin en baş•nda Selimiye kervansarayı da 
ltı~· ~erefeli gibi büyük mimari ese.r- 1 Trakya Umumi 
,;;nız vardır. Müfetti§i Gener!\l 

'e) akıflar umum müdürlüğü (Selimi· Kazım Diri~ın Ma 
bi .. Ve (Üçşerefeli) nin tamirini esaslı liye ve Kültür Ba
bnt Pr?gra:n altına almış ve her sene kanlıkları nezdin -
l'üriesınde ayırdıP-ı tahsisatla bu büyük deki tavassutla:ı 
~ıtır- eserlerini 'kurtarmnğa çalışmak· üzerine Edirne es-

. ki eserler kuru -
~~ltniye ve Üç şerefelinin emsalsiz muna devredilmf7 

Ad anada su bask1n1na 
uğrayanlarin evleri 
niçin yapılam1yor? 

Felakete uğrayanlar top· 
lanan paranın kendile

rine verilmesini istiyorlar 
Ad:ına (Hususl) - Adana, Adana 

efklrı umumiyesinde menn bir tesir 
husule getirmekte olan bir mesele Ue 
me"gul bulunuyor. Bu hal, Adana sey
Jflpzedelerl evlerl meselesinden Uerl 
gelmektedir. 
Mal(ımdur ki Adana seylabı Kırşe -

hlr ft'lfıketlnden lkl yıl kadar evvel 
vukua gelmişti. Bugün, Kırşehirde fe
lttketzcdeler için mükemmel evler ku
ruldu~u ve felA.ketzedeler bu yeni ev
lerJne yerleştlrlldl~l halde, Adana sey
lfıpzerlf'lerl ınanleser h~A. açıkta ve 
çadır!ar altında yaşamaktadırlar. 

Bu vazlyet Adanalılar üzerinde çok 
fena tesirler :husuıe getiriyor. Çünkü 
Adana ~eylApzcdelerlne evler yaptınl
ması için binlerce llra verUm~ ve bu 
para bankaya konulmuştur. 

Bu gfizel fikrl tnhakkuk ettlrebllc -
cek nıaddl ImkAn oldu{tu halde, maa
lesef bu e'llerln yapılması hakkında 
bir te<ı<>bbüs yapılmadığı gibi bu işle 
alak:ad:ır olan da yoktur. 
' Bu vnzlyetl acı bir Usanın teşri h e -

den Adanada!tl cTürk sözü. guzete -
sine, Adana Kızılay şubesi ısöyle bir 
cevab verm~er: 

- cOn sene sonra seylf\pzedeler t -
çin modern bir mahalle kurulacaktır. 
Bu m:ı.hallenln plAnlan dikkatıl bir 
surette hazırlanmaktndır.ıı 

Bu ccvab hayret uyandırmıştır. 
Sanıldı~ına göre, Adana ,scylapzede

lerl bu "azlyetı vekCllet.e bildirecekler, 
ya bankada mevcud paraların kendi -
lerine nakden verUmesl ve yahud ev
lerinin bir an evvel yapılmasını ls -
tırham edeceklerdir. 

ltiRia etıerı eski tamirlerde sıva ve na • ve Malfye Vekii· Vakıflar Mtiduru 

'i~p ~la kapatılmış ve bozulmuş idi. Jetinin geçen sene ibrahim Kaya Vnrdda umumi meclı·s 
~l ı ~n bıt tamirlerde bu sıvalar ras - verdıği (1000) ve bu sene verdi~i (2070) li \.1 

tı.tıeed,lıneı:.te ve nakışıar eski şekille • ralık tahsisana eser esasıı surette tamir azaiiQI<JI SECI.ml· 
11 sokulınaktadır. olunmuş VP ortaya çıkanlmıştır. Bu e-

t~lin~ndan başka Selimiye ve i}ç şere • ser Edirne.~e mevcud tarihi kitabeler- Niksar (Hususi) - Vilayet meclisi 
b~ltkn Şadtrvan avlusundaki sütun le, Karaman oğullarının, Tatarhanla • azalıklarına parti namzedlerinden Hak 
113 'l'··larından iki tanesi de mütehas • rın ve diğer tarihi zevatın mezar taş • k1 Taşdelen, Osman Özbek, Mustafa 
'hıı Urk ustalarına ~ski şekillerinin ları için açık müze haline konulacak - Özden seç:!misl<'rdir. 
~"in Oltnak üzere- yaphrtılarak yer • tır. Kemaliyeele 
~ ~konulmuştur. Yukarıdaki resim- Yeni imar plfmma göre tarihi (Sarı- Kemaliye (Hususi) - Ka7.amızda ya 
liitun tk san'atkarı Fethinin yaptığı ca Paşa) camii ele muhafaza edilecek · pılan meclio;i umumi intihabı netice -
gatüı başlıklarile kendisinin çalışması tir. Camiin mezarlığında bulunan ikin· sinde belediye reisi İsmail Haznedarla 
~ ~ekteeir. ci Viyana muhasarasını yapan Merzi - eski mecli~i umumi azasından Mustafa 

ltıev~ltrıiyenln sadırvan avlusundaki fonlu Vczir Kara Mustafa Paşa ile Bo- Demirsoy kazanmışlaı:dır. 
~ k Ud eskfmjş kapıların yerine de es· din valisi İbrahim Paşanın kesik kafa- Orhangazide 
~1\'at~~ıların ayni olmak üzere çok larını ~aklayan mezarlan da rnermer • Orhangazi (Hususi) - ViHh·et Umu 
"lı.tllar a~ane kapılar yaptınlınış ve den yapılmış bir anıd içerisine alınmış- mi meclisi azalıkları sccimj parti salo· 
l'ılıtı 1şt bır hafta evvel yerlerine taktı - tır. nunda vap•!mıı:tır. Azahklara Refik 

t:ı:J· ır. Büvük Sinanın sivil mimaride yap - Atay Tahsin Tarakcıoğlu seçilmişler-
ıtı~1rnedeki tarihi büyük abideleri • tırdı~ı şaheserlerinden biri olan ve ay· dir. 

1 

~ıl ş.~~ İkinci Beyazıd camiinin de bu rı ayrı mal sahibieri bulunmasından ==========::::::::====== 
S~rs~ ırvan avlusu cihetindeki alçı do'nvı esaslı tamiri yapılamıyarak ha· eseri Sokullu Veı:ire aid camiin 14,000 
llıı~ \'~ler[ tamamen yeniden yaotırıl- rab bır vaziyete düşen (Büyük Riistem Era ile tmnirine ba~lanmıstır. 
~~i ~dış avlusunun giriş yerlerin - PasaJ han:nm kurtarılması için bu e • ÖnümUzdeki itkbaharda tamamen 
Caın~varları tamir. edilmistir. seı in :stimlakile eski eseriere devri bitm!s olacaktır. 
') 

1
•
1n küllivntmdan olan (Tıb med· General Kazım Dirik tarafından yük • Edirnedeki tarihi anıdlarımızın ta • 

Çill ~sınin esa~lı bir şekilde Uımiri i - se\c Ra~veknlete arz ve. teklif edilmiş • miı leri hususunda Edirne Vakıflar Mü
~r1 t Valtlflar umum müdürlüğü mi - tir. Bu ~uretle bu büyük Türk es-erinin dürü İbrahiM Kavanın takdire ~ayan 
\'~r/~afındarı kesifleri yapılmıştır. de kurtarı''nnsına ve ortaya çıkarıl • h;mmet ve t'ayretlen (!Örülmektedir. 

~eYdaı ırnar planında eski eserlerin mn<n'r\a çalıc;ı]maktadır. İbrahim Ka.va. Sclimivenin ve Üç • 
~la"ilna Çıkarılması hususundaki esas G(>cen ene Kırklarelinde Trakya şerefelinin ger: kalan tamirlerini tama· 
~ ta11 ~ kabul olunan ve olanı ona ,aö· fı:ı.+ ;hlerinden Hızır Beve ald olan cami- tnl"n b:>şarrnış ve Selimive avlusunu 
~"erı ~~~ ettirilmiş olduı!undan şim • in yıkık m:naresi yeniden yaptırılmış· boş bir arsa olmaktan kurtararak gü -
litıe r du·ne • Avruoa asfalt yolu üze· tP·. Bu y•l dn bu tarihiabide esac;h bir zel bir park haline ~etirmiş ve camile
~ et~tla·ran tarihi Yıldırım camii • s"rette tamir edilm;ş ve etrafındaki rimizin etrafındaki kerpic ve samandan 
4tıaı-ı ra~ındaki adalar içerisinde bu - barakalar yıktırılarak cami bütün mi· yapılmıs o!an eserleri islimlak ederek 
~aıa~"·er tamamen istimlak edilerek 

1 

mari güzeliiiZile meydana çıkarılmıştır. bu taril--i esE>r!eri ortaya çıkarmıshr. 
~ni ::win avlusu içi!le alınmıştir. İstanbul ·Avrupa asfalt yolu üzerin· İbrahim Kaynnın mesaisint ta'kdirle 
~le Fdirne • Istanbul yolu d~ bu'unan Hrıvsadaki Sinanın büyük k1-şılarım. 

~~::--_li asa B "tl\1.. n ey bir !tıı.·~'an 

Pazar Cia Hasan Bey 

İnsan beyninin rt'S -

mini almıya. ve bPyıu:ı 

neşretti~i mevcelere ba • 
kar ak. .. 

.. . O insanın neler dü -
§iindüğünü anlamıya mu
vaf!ak olmuş._ 

Hasan Bey - Desene 
bundan sonra insanlıgımız
dan çok şeyler kaybeJece • 
fiz .. · 

- Neye Hasan Bey? 
Hasan Bey - Birbirunızt 

aldatanuyaca~ız da. .. 

Kocaeli avukatlari arasindaki 
izale edildi ikilik 

Adapazarlı avukatların kurduğu ikinci baronun Yelra
letin emrile Kocaeli barosuna ihihakı bekleniyor 

İzmit, (Hususi) - 1 kanunuevvel eli barosu• ünvanı ile ikinci bir K0ca· 
938 günü, yeni avukatlar kanununun eli baroı;unu kurmak istemişler ve bu • 
mer'iyet mevkiine girmesi münasebeti· nu kuraral~ reisiikierine Eşref Tan.\ · 
le İzmit, Adapazarı, Bolu, Geyve, Geb· kolu getirn1işlerdir. 
ze, Kandıra, Karamürsclde mevcud Bu hususta malumatma müracaat et
avukatlar İzmitte Adiiye binasında tiğim kanuni ve meşru Kocaeli baro· 
toplanmış1ardıt. Bu toplantıya Ağır • sunun resmen reisi olan avukat Sedad 
ceza mahkemesi reisi Nail Töre, Müd- Pek şunları sö;vlemiştir: 
deiumumi Harndi Doğu da iştirak et - «- 1 kanunucvvelde, tarafımızdan 
mişlerdir. davet yapılmadığ ! halde Adapazar ve 

Celse, açıldığı zaman, Adapazarın - Bolu Dvukatları İzmite gelerek Kocaeü 
dan gelt>n ve kendilerine iltihak eden barosunu kurmak istediklerini söyledi
Bolu avukatlannın, Adapazan baro - ler. Eski baroların ortadan kalkmak ve 
sunu, Kocaeli barosu ünvanına kalbet· yeni baroya gi~ecrklerin cvsaf ve şe • 
rnek fikir ve temayülünde oldukları ra ' ti kanuniyeyi haiz bulunup bulun· 
görülmüş ve Kocnelj barosu ismini a - madığını tetkik etmeden kayıd ve tes• 
lncak baronun muamele merkezinin çil; yapılmad&n böyle bir şey yapmağa 
de Adapazarı olacağı anlaşılmıştır. imkan yoktu. Maahaza, kendi aralann· 

İzmit, Kandıra, Gebze, Karamürs~l dr. intihal. yapmı~lnr. Fakat kayıdsız, 
ve Gcyve avukatları bu fikre şiddetle tesçilsiz )'apılan bu intihabın kanuni 
muhalefet etmişler, uzun ve şiddetli b:r kıymcrö <'lmtıdığı kanaatindeyim. 
miinakaşa1ardan sonra, her iki tarafın Biz, arkad:l.~!a: yeni avukatlık ka • 

nununun emir ve tarif-ah dairesı~nde anlaşması mümkün ve kabil olamamış, 
Kocaeli barosunu kurmus bulunuvo • celse netiC€yc vanlmadan sona ermiş· 
ruz. GeyvE:>. KaramÜr$el, Gebze, Kan -

tir. dıra ve İzmitte vekalet yapan biitün 
Bunun üzerine, İımit, Gebze, Kan • ar'l:adaşlar baromuza kavıd ve tesçil o-

dıra, Karamürs!'l. f"~yve avukatlan lundular. Te!?ekkülümüzü yüksek Ad· 
aralarında tonlanmış1ar ve Kocaeli ba- liye Vekalctine de blldirdik.» 
rosunu tcsekkül ettirmislerdir. Baro Diğer taraftan. haber aldı[tımıza gö
reisliğine Sedart Pek. azalık1ara da A· re, Adliye Vekaleti, keyfiyeti İzmit 
ziz Koca. Nail Rilci, İrfan Şakir Öngö· Müddeiumumiliğinden sormuş ve iza· 
ren ittifakla sPı::ilmislerdir. hat istemiştir. 

Bu seçimi yüksek Adliye Vckaletine Mevcud kanaatıere göre, İzmitteki 
ve İzmit Müddeiumumisi Harndi Do • avukatlarm tesekkül ettirdikleri Ko • 
ğuva rec;mPn bildirmişler. Vekiiletleri· csıeli barosu knnunen muteber olacak 
mi;.de kabul ve muteber addedilmiş • ve Adapaznrhlann Kocaeli barosu icin 
ı;r. kurdukları ikinci baro. birinci barova 
Diğer taraftan, Adapazan ve Bolu iHihak edilecek ve ortadaki bariz iki· 

avukatları da kendi aralarında «Koca- ın; bu ~ekllc!e n!havet bulacaktır. 

Bir kar'ın Bur.ı;a 
Olobii.~iirdP bir erkek 
Çocuk değurdu 
Orhangazi (Hususi) - Bugün Bur -

saya gitmekte olan şoför Halil Efeye 
aid bir numaralı otobüste Yeniköylü 
Emine isminde bir köylü kadın birden· 
bire sancılanaYak bir erkek çocuğu 
dünyaya getirmiştir. 

Derhal otobi.is tahliye edilerek lo • 
husa ile yeni doğan çocuk §Oför Hasan 
Hüseyinin evine götürülmüş, çağınlan 
1mza ebesi tarafından sıhhi bakım ve 
tedavileri yapılmıştır. 
Lohusanın ve yeni doğan çocuğun 

sılıhi durumu, islirahatlerinin temini 
hususunda Orhangazi şoförlerinin gös· 
termiş oldukları candan alaka bilhas • 
sa zikre şnyandır. 
Çocuğun Orhangazide doğmu~ ol • 

mcısma alem olarak adının Orhan o • 
larak konulması muhtemeldir. 

Çor: u kaza kongresi yapildı 
Çorlu knıa Jtongresl parti salonunda altte

dllml~ ve nı.-tıcede rc1sll~e 1ldncl defa Zlya 
Oöray, Halkevi relsU~lne Etem Stlleyınan 
ve aznlıkl:ıra da doktor Sabri, All Osman, 
Refet Esc:1del, Tahs.ln Dinçer, Mustafa Uzel 
seçilmişlerdir. 

İzmir avcılarından bir 

1zmir (Hususi) 

İzmir A vcılar Ce -
miyeti azasından .l 

kişilik bir kafile, 
Reis Mustafa Ba • 
rutcunun başkanlı • 

ğında Eşme kazası • 
nın Kolankaya civa• 

rında tertib eWği 

iki günlük bir avda 
büyük bir muvaf • 
fakiyet elde etmiş • 
tir. Beş avcının bu 
güzel turnesinde 48 
~aat içinde 202 kek· 

Orhangazide ~ 

Bir deli 
Bir köyliiyü öldilrd!l 
Orhanga1.i, (Hususi) - Bir deli Dut· 

Juca köyiinde bir cinayet işlemiştir. 

Knyden aklının bozukluğu ile birkaç 
v~k'aya sebebiyet veren ve müteaddid 
defalar tedavi altına alınan Yusuf kah
vc.ie otururken birdenbire tabancasını 
çekmiş ve dayısının oğlu Recebin ka -
fasına doğru ateş etmistir. Receb aldığı 

kurşunların tesirile derhal ölmü~ür 

S~>rseri kurşunlardan biri de kahvede 
bulunan İsmail isminde bir köylüyil 

b:ıcağından yaralamıştır. 

Deli katil kaçmış, fakat iki saat son· 
ra Gürle köyünde saklandığı yerde ya· 
knlanmıştrr. 

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

Çorlu askeri 
Mahfeii yandı 
Çorlu, (Hususi) - Pazar günü saat 

18 sıralarında askeri mahfelde çıkan 
yangın binayı tamamen yakm1.1, Çorlu 
belediye v~ kolordu itfaiyelerinin as -
ker ve halkın gayretile ateş başka bir 
bınaya sirayet ettirUmeden söndürül• 
müştür. 

ünlük av 

lik, 1 çil keklik, 30 231 parça av yapan grup aularile birlikte 

çulluk ve 4 tavşan oı c1k üzere 237 par diğer bir kafilesi de hususi bir otoray· 
ça av vunnuşlard.ır. Avcılar, elde et • la Aydın hattının 496 ıncı kilometre -
Ukleri avlarla İzmire dönmüşler ve ar· sinde Eğirdire gitmişler ve orada dört 
kadaşları tarafından törenle karşılan - gün avlanmışlardır. Eğirdir avı biraz 
mışlardır. tehlikeli olmuş ve bir pars avlnr . . · 
İzmir A vcılar Cemiyetinin 9 kişilik tır. 

' 



1 HI dileler Karf1sıncla 1 
.,. 
1 ega 

atmanın bulunduğu sahanlığın 

kapısı açıldı. 

-Tabii birşey değil mi? 
İçeri bir kadın girdi. 
-Tabii birşey değil mi? 
Kadm güzelce idi. 
- Tabit birşey d€ğil mi? 
Kadın ayakta kalmlŞ, oturacak yer 

bulama~ı. 

- Ta bit birşey değil mi? 
Kapıya ar:Yasını, trnmvayın ~inde 

bulunanlara yüzünü çevirdi ve durdu: 
- Tabii birşey değil mi? 

-Acaba evli mn 
- Parmağuı.a elikkat ettim, yüzük 

var. 
- Kimbilir, hangi ayıya kısmet ol .. 

muştur. 

- Öyle .. Armudun iyisini ..• 
Daha arka sıradakiler de baŞlamış .. 

lar dı: 
- AcabR, nerede inecek? . 
- O indi mi, ben de yolrum birader. 
-Ne yapacaksın? 
- Peşine dilijer, yerini yurdunu öğ-

ren irim. 
- Buda!a sen de sana hiç bakıyor 

mu? 
- Sen ne anlarsın. Kadın kısmı böy

İkinci sırada oturan pos bıyıklı ya- ledir. Bakar d'\ baktı~ı belli etmez. 
nındakini dürttü: _ Evini öğreneCEksin de ne çıka • 

Ha, şimdi gayritabii olan §eylere ge
ıeıım: 

-Nasıl? . cak, kendi halinde, namuslu bir kadın. 
- Nefis. _ Geç canım, biz biliriz. Dünyada 
Ayni sıradııki bir kişilik yerde otu • kanmıyan kadın yoktur. 4 kandırma

ran okuduğu gazetey1 katladı. Ve göz- sınt bilmeU. 
ler~i kadının yüzüne dikti. 

Efr arka sıradakiler de konuştular: 

- Sen ne dersin? 
-Mükemmel? 
- Yalmz boyt! biraz fazla uzun. 
- Bilakis, tam boy. 
- Saçlannın rengi. 
- Diyecek yok .. Hele hele gözleri. 
Daha atka sıradakiler de konuşu -

yorlardı: 

* Traınvay dunnuştu: 

- Tab it birşey değil mi? 
Kadın kapıyı açtı. 

-Tabi! birşey değil mi? 
Ve tramvaydan indi 
- Tabü birşey de~il mi? 
Ah, şu gayri ta bit şeyler de olmasa •. · 

İSMET HULUSI 

lan biliyor mu idiniz • =ı 

~ 
Kürkle süslü mantoj ~renköyde karJSIHI Öl Üren asanın 

Bu tilki derisile süslü bol manto yep
yeni bir siluet yaratıyor. İnce, uzun 
boylulara fevkalade _ şır. , 

Arka tamamile duz. laka yok. Önd~ 
.aşağı indikçe genişliyen iki kürk parça. 

muha emesi e baş an ı 
Ka bl Hasanta maktul F abnanın 13 yaşındaki çocu~" 
lan: " Ben balJ amın m ücrim olduğu yerde şabidbk 

yapamam, diyerek şahidiikten feragat etti 
Bir müddet evvel Erenköyünde Koz- rarile asliye üçüncü ceza mabkeiJl esi%18 

yatağında bır ane faci.ası olmuş, Ha - verHmişlerdir. nd' 
san isminde :bir genç, karısı Fatmayı Suçlularm duruşmalanna yato ıı 
bakkal Mehmedin dükkanı önünde bı- b~lanacaktır. Evlerinde yapılan ~ç 
çaldıyarak öldünnüş, kadmm .sevgilisi sırasında ikisi 16 ve biri J 4 yaşında 119' 
Hasanı da yaralrunıştı. genç kız bulunmuş ve bu sebeble ;ı' , 

Üsküdar Müddeiwnumiliğinin yap - lulann genç kızları fuhşa teşvik c~r. 
tığı tahkikat tekcmmill ederek suçlu münden muhakemeleri kararlaş:rnı~:--. 
Türk ceza kanununun 449 uncu mad- Genç lnzlann yapılan muayenel~ 
desine göre lfizumu muhakeme karari· de bunlardan yalnız 14 yaşındaki ıot 
le Ağırcezaya verilmiştir. bakire oldugu anlaşılmıştır. 

Dün yapılan sorgusunda katil Hasan lpekli kumaş kaçıran bir kadrO 
vak'ayı şu suretle anlatmıştır: • 

- Karım niktıhımda olduğu halde mahkemeye verildl , 
evimden kaçmış, Hasan .isminde birile Dün Jimammıza gelen Fransiz bs11 • 

, müna.sebet pey~a ~~ Anl_anndaki dıra~. Teofil Gotye vapuru yoıcı:l~. 
· bu milnasebet bır hay lı ılerlem~ olacak dan Oj en· adında bir kadının vazıye gJJ 
ki bir gün Jwmı evini terk ve çoluğu- den şüp2ıelenerek gümrük :ınuhsf -ıs· 
nu çocuğuı'\U yüzüstü bırakarak aşıkı- mcmurları, kadının üzerinde yaptı~ 
nın Erenköyiinde tuttuğu bir odaya rı arama .sonunda beline sarılı ola pB 

kaçmıştır. Sonradan bunlann ev sahib- bir miktarkaçak ipekli kumaş rneyd~ye 
lerine kendilerini kan koca olarak ta- çika:rnuş1ardır. Kaçakçı kadın. as. 1 

nıttı!klarmı öğrendim. Müteadefid de\· be.şinci ceza mahkemesine verlJ.Tl'lİi 
fa lar yalvardım. ve bir gün evine de tir. 
giderek cüç çocu1t ve ben seni bekliyo· 
ruz, çocuklannı ô'ksüz bırakma gel.» 
d~J.m. Ba.,a cpeki, sen git, ben geli • 

Toplantılar : 

rim~ cevabını verdi. Uzun günler yo - Türkiye san'at mekteb!er f mezı..ı,ııt• 
Buzdan tahtta oturan gelin-güvey Kübah kadınlarm göz banyolari Her kadın bilmelidir: lunu bekle~im: gelmedi.. cemiyetinin kongresi ~ 

Bugün Kübada kadınlar, gözlerinin si- K•t kJ d k" 'Beni bir gün merkeze şikayet etmiş- n raydalı eemlyctln yıllık kongresi~ 

J 8 inci asrın orlalanna kadar hüküm 
süren Rusya İmparatoriçe.si Anna İva
novııa, ..gan'b uvkleri olan zalim ~ir ka

dındı. Saray nedimlerinden ve asilza

delıırlnden Galitzne bir 1talyan kadını 
ne evlendi diye lnzarak, ona gelini bo
§ıyarak yeniden Rusyanın en çirkin ka

\:hnı ne ev]enmesini emretti. 

'İmparatorluğun bü~ün cüce!lerinin 
ve maskaralannın bulunduğu bu dü -
filn, ibütün mfiştemilAtı buz olan bir sa
rayda yapıldı. Gelin ile güvey, buzdan 
yapılma bir tahtta oturmağa mecbur 

edildileJ' 

* Hava kuvvetleri için 
sarfedilen para 

Alınan ist.atistikçilerinden doktor Va -
genfürün neşredilen besabianna göre. 
1938 senesinde dünya hava kuvvetlerJ i~in 
tam 666 mılyon tngiliz lirası harcanmış -

tır. 

y<ıthhğmı arttırmak için çok sıcak su ls - .., ı ap y.apra arin. a 1 • ler, güya onlan tehdid ediyormuşuro önü u H~Htevinde toplanmıştır. Muvrıklt~~ 
rı:ı buharı ile bu gözleri açık tutarP.k yag lekelerı naSil temızlenır? diye. Orada sorgumuzu yaptılar Ve be- isll!;e Istanbul Snn·at Okulu Müdürü dO~ 
banyolamaktadırlar. Bunun tesirinin g5 şer dakika ara ile bizi bıraktılar. Ziya seçllmlştır. Cemiyet b:ışknn~aıc. Jtll' 

..f • F k Leke ve .. ine bir kurutma k~· d k Meh cd' d''kk~ ·· ·· Ihfız Cemal Lokınıınbeklm söz aln 'P'-.d1l rülüp görillmeuiğini bı\mi~ruz. a at • • agı ı o- Dakkal m ın u anınm onu - dö t a bnstl.K-.n, .,.,.a snyı:>":ftc 
- - k k k d n m: on r ynııın u• ., ..... sııı:ı # Kubalı her kadın, tuvaJetlerinin ba~ında !.u.P _:ustune ya ·mJy~ca ? ar sıcak ne -~~~i~ce onl~~a rasladı~. ~~nmın çolfa1dı~ıw, ytirdmnuzda kız ve erkek ıınıl• 

bu banyoyu sayar. utuyu bashrıruz. Yag ~~esı ka~a~ın- sevgılısı bana sı lah çekmek_ ist:dı. Ben lm~kt.eblerlnln ndedl 50 ye bal~!: old~glnJ, * caya kadar kurutma kagıdını degıştıre- de> bıca~ımı çekip on1ann ustune atıl· birkaç sPne sonra 100 ü tecavuz ede zi • 

A t 1 t b"l ·1 ırck ayni usulde devam ediniz. En son dım. Sonrasını bilmiyorum. rcsrnt ve hususı fabrikalarda cemiyet ~ tY 
VUS ra yayi 0 OmO 1 1 8 jzlerj de (Bain-Maıie) yo.H1e ha:fifce Katil mahkemenin bıçağı nereden lannın birer <teknlsyc~_) ve milte"hn.:~~ ~ 

k Ü d d la ab.ıl · rs·ln.IZ ? 1 t lıru ( Es d b · • ' . . .. - larak -~>tıyuıc işler gördukıerını, gflnd ~ıs aç g n e o ş 1 '!l ı : ş sence e trıe en time _}_e aldıgı ve nıçın ustunde taşıdığı sor - nk:am kız saıi'nt ve enstıtillerlnden ın r-' 
Avustrr.lyayı otomobille anca'k 24 bu- p-esım flrçnsını bat!rarak yavaşça sılı· ouc;una cevaben de: ı U .,....,klarına yeni :ıııı -"" 

· Ka- J d ha 1 cı an aıı:nmn a e .......... Jtl1lllo' 
çuk günde baştan ba~a dolaşabilirsınıı. , n·z._ g.ı · ın ~.n~n e sıl 0 acak sa- - Ha&ınıı. arka cebinde tabanca sıhhat, refah, Urusad bahşettıklerlnl· ınıdl' * rılıgı da gene rco;:ım fırçasını saf (Al - görmüştüm. icabında nefsimi müdafaa ıım bulundııkları mckteblerde ~ayanı c~ 

F k a cool)e ba~mp üstünden geçiriniz. ~ç:n almıştım demiştir. §ekilde -vazlf!! gördfiklerlnt, hU~u:ıeroeıt ran onun y SI . .. t:ı.,.afmdan Avrupaya tahsll ı~ın gon tdJl~ • * Bundan zonra suçlunun ve olen Fat- aza.nın muvaffak olduklannı. çıra " 
İspanyol millicilerinin lideri Franko 46 rrarun en büyük çocuklan 13 yaşında- ycttııen elekt.Tlkc;ilerle san'at otcuila~Cf 

ya~ındadır. Hitlerden .3, Mussolinicier de Sinek lekeleri Iki Halilin şah id olarak dinlenmesine m"zun elektrlkçllerln piyasada 15 ltUI J}ıtı 
9 Y § .küçüktür. Kitab yapraklarmdaki sineK lekele - başlanmıştır. Fakat çocuk bütün dinli- ke.dar elektrı'< tesisatı yapabııeceklerl:ıc~e ~ 

* ri da.n·a kesk in sirke iJe temizlenir. yen1erin _gö;ı:lerini yaşartan hazin bir eden tallm:ıtnameden dolayı Nafıa V 
6

g.tV 

Yüzen ka}•a * s<>sJe· tine müracaat eden cemiyet idnresin~~ ell ' 

İrlanda-fa Adamore'de bulunan bu 
yüzen kaya, efsanelere inanılacak o -
lursa Gal'den denize doğru açılan 

Deklanas'nun önünden yüzerek ilerle
miştir. Sırtlar! ağnyan İrlandalılar, bu 
kayadan S'hha! dilenirler. 

· . , nt mekteblerlnden çıkan elektrlkçDe ırn•1" 
Kım lekeleri - Be~ ~abamın mücnın oldu~ Y:r· llyf'tlt ve lktlt1nrlı oldultlan clhetlC 11 "e Jll' 

K..itab y 3praklarmdaki kan lekeleri; de şahıdlık yapam~~: Fa.~~~ bır so • ye muht:ı.ç bulu_nduklnrmı bUdirdlti;eJtU JJ 
t · b' b · p b t d d zi;m var b~y reıı;; hız uç kuçıık çocu • ımayelerini rica ctt1~1nl, kıymetli .... e~ emız ır ezı cr ora e e sou e. ya- · ku.f ri den w , 
h d (Kl . • h 1 ) hr ı.. b t • ğuz; anamız öldü, babamız m ev ÇPtinkayanın san'at mekteble n ·-"•catl e 

u 0
1 • c .. a~~ ma u une a 1 Bize kirr. bakacak. e1Pktrlkçlle:1n 25 kUovata kadar ~ mtıtııf' 

rıp kuvvetJıce ustune bastırmız. Ve he · . lektrlklye yapablleccklerinl, ebUyet 1 ,erıet' 
men ı;u ile siliniz. Bu ~te babam masumdur. Bizi pe • n• verirlerse. mfıhendl3 bulunuuyan efiıı' 

* Petrol lekeleri 
Amonyal( ımıhlülii ıle hafifce siliniz. 

ri.rnn vaziyete düşüren anamdır, anam. de ren me""luro ünvanını aıo.btleceld ııf 
demiş ve şahidHk1en feragat etmiştir. t-'mr ettt~inl, cemly~tın tavassutn _!!~re~ 
Mahkerrıe diğer şahidierin din1enil· hbrlka tar3!ından Isvlcre ve fn~ıc ıııt'_ 

mPsi için m'uhakemeyi başka bir güne tnhsll lçln 3 talebe gönderlld~lnl, bir dU~ıııı" 
nmlnra !ahrlkalarda iş tedarik oıun 

Mürekl~ep lekeleri 
Mürekke!' lekelerini çıkarmak 

Eauaxygenee ile siHniz .. 

bırakmıştır. tzah etmıştır. rf.lııtr 
için 16 ve 14 yaşmdaki kiZlaN Cemiyetın bir seneilk hesabiarı ır;~ntJlııt 

fuhşa sOrUkleyen iki adam !~~.tararıncbn teıtıt edmp tasdik o ın tr 
* 

Kitab kablarındaki lekeler nasıl 
temizlt>nir? 

Kitab ciJdleri üstündeki bütün kü -
çük lekeler yumuşak ve sıcak ekmek 
içi ile temizlenir. 

* 

mahkemeye Verildiler Nihayet ıtzll rey He S~dık Dgınt, s;.~ 
mt'n, Sırn DôkUnter, Öı.döl, All ~ 

On bes. gün evvel Beyoğlunda Ziya Fahrl ve Lnkmanheklm heyeti ıdare 
111 

tP' 
Duman ve Sami Altaş isminde iki kişi- lıklarına, Orhan Baz, BUrhan ve J{er: ~ • 
nin genç kızlan fuhşa teşvik ettikleri hl yedek aza.l.ıklara lttltakla intıhll 
anlaşılarak yakalandıklannı ve sorgu mişlerdlr. rıt11fl 

Profesör Mıszhııı r Osmısnrn koJJfe .. ' hr-ltimliği kararile tevkif edildiklerini ~ı:ı .. ~ 
Beyoğlu Halkcv1nden: Perşembe ı;~ tJlerJ 

Sahn eden gelme 
Ev kadını 
lzmirli Zeki: 
c- Evlenmek istiyorum, fakat 

sevdiğim kız bir artist, el'an da sah· 
nede. Ailerne danıştım, mutlak su -
rette muhalefet ettiler. Mukavemet
ierinin önüne geçmek için ne yap -
malıyım? » diyor. 

kUm ediyorum. saıunayımz. Şehir 

Tiyatrosunun san'atkfırlan ar.asm • 
da, ev hanımlıklan ile de tanınmış 
birkaç sima bilirim. Şahsan tanır, 

takdir ederim. Fakat merdivenin ba-

yazmıştık at 18,30 dıı. Evimizin Tepebaşında.ld 
11
r OS' 

Kitab kablarmdaki yağ lekeleri Suçlular hakkında Adliyece yapıl • binasında ordinaryUs profesör :Maıll ff)Jı? 
Leke yerlerini, temiz bir bezi Benzi- makta olan tahkikat sona ermiş ve her man uzman tarafından cÖjenlkıı .ıne 

ne veya Magn~sieye batırıp sfliniz. ikisi de dördüncü sorgu hakimliği ka - da mühlm bir konfe-rnns verllecektll'· 

f __ s~a~c=a~k~s~ı_z_•_n~nn~a~s~k __ a_r_a_l_rk_l_a_r_J_: ___________________ D __ al~g-ın~~~zk __ f 

İzmirli Zekiye yol göstennekten 
ıiçtinab edeceğim. Kendisine fenalık 
etmek niyetinde değilim. Almak is
tediği kız yakada bir çiçek, köşede 
ıbir süs, zevk için ~ir vasıta olabilir. 
Fakat ev kadını, çocuk annesi olmak 
kabiliyetini haiz değıldir. Bunun se· 
bebi de bugün fiilen yapmakta oldu
ğu san'attır. • 

Artist!en umumiyet itibarile mah4 

samaklarını bir, iki tane indiğiniz 
zaman iş değişir, birden düşersiniz. 
Fransızlar: 

- Sahne sarho~luk veren zP:hir • 
lerin başında gelir. İlk çıkıldığı gün 
iptila halinde insana yeı;leşir. Tesiri 
mezara kadar sürer, derler, doğru • 
dur. 

'1zmirli Zeki, kendine zevce olarak 
kadın kadıncık bir ev hanımı ara. 

* Sa11U1tyad4 Baycm (Ş. Ş.) a: 
- Siz J>Öylem.enıiş olunuz. ben de 

i§itmemi§ olayım. 
TEYZE 

• 

' ____ __. '------., L-----,_. 



TARiHTEN SAYFAlAR 
Sat1l1k kral ve 

kiralik parlamento 
Yazan : Ka dircan Kaflı 

1
642 senesi İkincikanunun dördünC"l Son asırim-ın iktısadt faaliyetleri me-

~nü Lanurada bir ihtilal çıkmıştı. Dunu yanında büyük bir ehemmiyetle zıkred!· 

( Günün meseleleri J 
İstanbulda turizm 

için yapılacak 
çok şey vardır 

ılhııssa faltir halk, gemiciler, kayıkçılar }en turizm cereyanları her memlt>ket:e 
Sl}.arrnışlardı. Çünkü kral parlamer.to- Öll planda mevki almaktadır. Bu cereyanı 
ıı~n liç büyük şefini tevkif için em~r ver- tem•n için her şeyden evvel propaganda 
~~~i. Bu emir yapılamadı, çünk-ü kral faaliyeti gözönünde bulundurulut'. Bu 

Fred Astaire ile Ginger 
Rogersin birlikte 

çevirdikleri yeni film 
~rı.ncı Şarlın dedıği gibi ckuşlar uçup f:ıalıyetc iazlasile ebemıniyet atfeden 

iıtznişlerdi., memleketler arasında bilhassa İtalya, İs-
I İhtilal altı gün sürdü ve sokaklar kan- viçre. Almanya ve Fransayı zikretmek 
~, ÇatpıŞrn.alara sahne oldu. Nihayet o- la7.ımdır. Hatta bu memleketler arasınd3 
Uııcu gün kral Londradan çılünaya propaganda faaliyeti bakımından bu- re · 

lnP.ebur oldu. l:abet bile hasıl olmaktadır. 
beFaknt her şey bu kadarla bitmiyor, Avrup3 cievletlerinin katfesinde tu-
to 

1
.ki başlıyordu. Çünkü birinci Şart ka - rizm cercyanları ile meşgul olan resmi 

k lıklerıe anglikanları ve asilzadeleri Kromveı t~ickküller mevcuddur. Mesela: Fransa-
~ {:fl~j tarafına çekmiş, memleketın garb da (Mnison de France), Almanyada (ı~er 
1 e tırnaı t:lraflarına hakim olmuştu. Par- mento ile ordu şimdi karşı kar~ıya ve RPisehuro), İtalyada (Çit) gibi resnıi bü
~~ento ise cenub ve şark taraflarını e· düşman vaziyete geçmişlerdi. ro:nr mevcuddur. Hatta Balkanlard~ bil~ 
~ ~e bulunduruyordu. Şehirlıler, fabn- Parlamento orduyu dağıtmak istedi, bu tarz bürolar vardır ki mesela Yugos
~Orler, tüccarlar, gemi sahıblerl gfui fakat yapamadı. Ordu da hemen parla- IaV)·ada (Putnik), Bulgaristanda (Bul
~ hiın halk sınıflan parlament, t~a- meontoyu dağıtmaya cesare~ bulamadı. gnria) Hh .. bu meyandadır. 1 

tutrn ' d Bu sefer her ı·ki taraf ta kendisini hakim uş:ar ı. Bulundukları şehrin en işlek caddesin-~-~aı. İrlandayı; parlamento da İskoç.- mevkie çıkarmak için kralı kendılerine de muntazam teşkilatlı bürolara malik 
,ıJ• kazanmak için çalışarak mu\·aff~k çekmeyi aüşündüler. Parlamento ona: olan bu teşekküller, mensub oldukhm 
e1Uiuiar. İskoçyalılar İngilizlere yernın - Eğer bizim düsturtenmızı tanırsan memleketin demir ve hava yollan, vap•ır 
· er: ve tatbık edeceksen seni yeniden tahta 

Se vesaire gıbi bütün seyahat vasıtalar•nın af':_ \'gl ve imanla birleşmiş olan kar- çıkanrız. biletlerini s~tarlar. 
,o.er gibi beraber yaşıyacağız.. De•!iler. Bunu ö~enen ordu ansızın Her meslekte olduğu gıbı sinema ale-

Ginger Roger! ve Fr~d Astaire bir arada 

~~aJırı ordusu çok muntazam ve cesur kralı, mahpus bulunduğu şatodan aldı; Bundan başka iç ve dış turizm hakkın- minefe de bazı artistierin ömrü ÇC':t kısa, 
tL ~adelerden ibaretti. Parlamentoya bu~ka bir ~atoya götürdü: hükümdar!ı~ı: da faaliyet gösterdikleri gibi bilhaım~ iç yıldızları çok sönük oldu~ halde b:ızı. 
,~tunlük gösteriyordu. Bunlara csi;varl- nı Utın etti. Ondan sonra her alııyda.'l ıkı tu:-izme çok ehemmiyet vererek mılll cl-

1 
lan da c·bect' bir hayat ve §Öhrl:!t~ nail 

oer. d b ı· k 1d ler \'asıtasil<- kendi memleketleri :hak- o!ıırl.,r. ~ f:oniUyordu. mı~rahhas seçilerek ir mec ıs ur.u u. .. 
~ ~rlaınentonun askerleri saçlam-u kısıı Bu meclis krala şu tekiifte bulundu: kında muntazam propaganda yaparlar. İşte bu ikjncilerin en başında danslar-
'hııtıkıeri için cyuvarlak başhlar~ adını - On sene müddetle parlamentoya or- Her memleketin kendine has olAn bir ile i:ıerkesi teshir eden güzel çift, yani 
la~ l§lardı. Bunlar, inzibatsız. hoyrat bır d unun büyük zabitlerinin tayinini kabul turistik mahiyeti vardır. Mesela Parise vaktile ciddiyetile maruf bir muallime 
fba lll serserilerdcn, sefil köylülerden eöeceksin! 

1 ~aba~cıl~r~n ç~ğ~ eğlenmek .. gayesile git- olan Ginger Rogers ve hususi hayatında 
~tetti. Ustel"k b d n n generalleri Bu -sırada Kromvel üç tarafı uzlaştır- ı tıkh'rı gıbı (Vışı) ye de munhasıran su neş'eden eser bulunmadığı halde (neş'tıli ı , u or u u ~ . . (kü" ) • • "d 

1 
D · ~ hala karşı hürmet hisleri ot>slıyor- mak istiyordu: Kral, parlamento ordu ·• te .. avısı ve . r ıç~ .gı er e_r. un~aTlın uçı:ın erkek) denilen Fred Astaıre gel-

~ dı. ltraJın ordusunu mağhib etmeklen Kral geçmişleri unutmamıştı. Çekışme- başlı başın_a bır tunstık şehr~ olan lst.-ın- mektedirler. 

·ltuYorlard leri fırsat edindi; iki partiyi bırbirine bul, t>cnebı seyyahı celbedebılecek husu- nu san'atkarlar yeni tanınma~a başla-b~" sırad~ ~romvel adında bir yüzbaşı ktrdırmak. sonra başlı başına istibdad ı ~i mT:ziky.~tlere B~aliktir. Bahunlarıln .he~·~- dıkları \'akıt senede ancak fiç !ilm hazır
Ya atıldı. Askerler üzerinde d;nf ta- kurmak sevdasına düştü. İskoçyn!!lar ise ca ur un ~~ ızan:ın ş eser er~ :ı . · lar iken şimdi senede yalnız bir tck film ~bun ın··h· t · · ı ~ · kul ı:imdi ~attıkları kralın tarafını tutmu~ tan.ahmed, Suleymanıye ve Ayasorya gı- ~.,·apı'-·orlar. Bunun da eskilere nazaran ~tı.ıı ~ u ım esırı o acagını, ıyı • ~ • • " ,,. . b.d 

1 
· T k J dırr. t kd" d b .. "k f d 1 e Iardı· Büyuk ı:ehırlcrde ayaklann•nlar ol- ı.;ı muazzam a ı e en, op apı ve&:ı•ıc ~ı\· co• a ır e uyu ay a ar ver - · ~ · . . . . dJha orijinal ve zengin olmasına çalışı-b "'

1
1li ta] · d" d B t tb"k" du ve tsko--yalılar ingiltereye akm yap- ı; bı cıhanda bır mıslı daha mevcud ol-

01•1 lln ın e ·yor u. unu a ı - ~ - ~ 1 •• • • • yo:lar. Bilhassa her film için muhakkak ~~dı Ç k k b" d" · ı· kurd tılar Fak?.t Kromvel onları yer yer ma(;. roıy&n mu7.clerı bulunduğu gıbı sE>yyah-
t. · o sı ı ıı· ısıp ın ıı. · , . . . . .. yeni birkaç dans numarası ve birkaç gü-lf\tilaı h . . ı. h 1. Iub ederek Ediroburgu işaal etti. ları b •hcıkkın tesbır eden yeşıllıklerd biı-

loL arbını mukaddes har•.J a ıne 
1 

~ ·· ·· lB ğ · ") . d zel şarkı hazırlıyorlar. İşte bunların son ı.~t\l :S . K,.alın ıhaneti anla"llmıştı· Whigt n- runmuş o azıçı sı var ır. 
"44ft • undan başka asılzade olmıyan- - ' filmlerinden biri olan: (Sball we d:mce) ~bit y~ m"'dı Kr"lla harbetmekten dasına kaçtı, fakat vali onu yakaladı. Tiırkiyenin büyük şehirleri belerliyelc-
teltrnenıe · ~p .h"f f. ~ h k d . 1 Mektublan ele geçti ve ordu fena halde ri meyanında yalnız İstanbul Belediyesi. bu uğraşmaların ve didinmelerin en güzel rı ıstı a ettı ve ay ır ı. . . • . • . .. . bir nümunesi olarak gösterilmektedir. ı........_ ~rl\t 1 . t 1 d h ı k·zdı. Parlamentodan cıhtılalı ha:ürhyan- nın ve resını mahıyette olmak uzPre bır 
llh- n rast arsam pış ovum a er a d d""kt- t . b"" dd B b" . Ynıılan tenkı"dlere go··re bu fı"lmun" cid ~ tıişan . ~ ların başında bulunan bu a amın o · :.ı- ıırızm urosu mevcu ur. u um mu. -
ıt (2 'l'enun~Jacagım. . . ğü kanlarm ve ihanetinin cezalsndıt"ıl- 1 t<.•vazi bütçesil e, bugüne kadar birçok fa- den mlikeınınel olduğuna inanmamız la-
0~r·d~ k uz 
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>) te ıkı or~ u Marsto:-• maı-ı i çın adaletin pençesine te<;1inıinh 

1 

aliyet göstermiştir: zım geliyor. 
ı-tl~ tnu rarşılaştı. Kromvelm alayrdı u . isrcd!. 1 - (Boğaziçi sizi bekliyor) adı ile (Shall we dance) filminin bazı 8<ıhne-
b.~ va fakiyet gösterdi· kral o usu- • . . · · ı · b" - k t· t tl ı·~· h dil ':ıütü _ ' Parlamento buna kralla ban~a.< su- r(::nklı bır duvar afışı. erı uyu ır ransa an ı 15ın en mu -
'lg~lar n. ~ucumları kayalıklara çarpan ı reti!t> cevab verdi. İşte o zaman zabitler 1 2 - İstanbulu kuşbakışı gösteren c!o- t~§em fınlonlannda çevrilmiştir. 

he) tıdını, gı~~ parçalandı ve (Demır c~p- 1 kılıçlarını çektiler ve hükUmeti devirdi- to • afiş~ ı. (Bu afiş muhtelif lısanıarla Mı.ınzara itibarile cidden pek 7engın o-

dılgası halinde saran bu filmden sonra 
halJ:ın bu çüte ra~bet ve alikıu;ını ba 

kere daha ve çok yakından anlıyan fılm 
kumpanyası bunlara ayrı ayrı :fllnı çe-
\•irtmekteon vazgeçmi~. gene iki san'at. 
k!n birleşıinniştir. 

fAyakları kanadlı çift] diye anılan 
G!:ıger Rogers ile Fred Astaire'in bu sa· 
yede güzel filmlerini seyredeceğız de
mektir. 

. l!ı."lıun ~.aı.. . . _ lPr. (6 Bir~ncikanun 1648). basılmıştır). lan bu film müzik ve dans noktasından 
~lllltııı uzerıne. parlamento o.utun or-ı Parlamentoda kral tarafını tutan (140) 3 - İngilızce, almanca. italyanca :m da -revkaladedir. 

hıt, •ltromvelın alayı• şeklınde ter· ı saylav dış•n atıldı. Onlardan dah• az o· bın aded broşür. Amedamın en fazla tanınmış ve se • ansan·n en cazibeli yıldızlanndan loıı,_ ~~lnıesine kar"' verdi. Bir sene ı.n diferlerl kralın muhakeme edilme- 4- Şehirde otomobil ve tercüman ür- v:!mlş üç büyük müzisyeni bu filmın şaı. biri olan Edwige Feuillere, Pariste ye-~ lten:ı~:• _bir or~u birinci _şa~~ bir/a- s'ne karar verdiler. (135) kişilik bir ko- retlerini gösteren tarile ler. kılannı t•m altı ayda hazırlamışlardır. J ni yeni filmler çevimıeğe başlamıştır. 
'ak • nı_ toparaması mumKun ° ,r,ı- m!syon kuruldu, bunların yalnız (~7) sı 5 - lstanbulu bir günde gezm•k lç•n G:nger Rogers ile Fred Aslatre de bu fstanbulda çevrileceğini ewelce haber ~~~ ~CJtJJoe ricate mecbur etti. .Na- hazır olduğu halde mubakeme başladı. lfııım gelen talimatı havi bir bro~·1r. (En fiimdeki d.msları yapabilmek iı·uı 1600 

"t "e Yapılan bu harbin sonunda F k t k 1 b ahk . b 1 d"l . 1. ) .b. . t k ., verdiğimiz cBeyaz Esire• filminde rol onıveı :ı a ra u m emeyı meşru u mu- 1 son nP-şre ı mış ır .gı ı neşrıya yRpara saat ""eraber çalıcm-ı•şlardır. 
1 

k Ed . F .
11 

. 
ge 1 Id .... ~··- arma tan wıge euı ere vaz.geçmış ~!ti . nera o u. yor, sorulara cevab vermiyordu. Dışan- bunları dünyanın her tarafındaki seya- (Shall wc dance) filminde patenlerle 

llıi~Or~cı Ş<'.r} ~ıkmak ve yorulmak ~:ı: da toplanan halk. gözlerini göğe kaldıra- htıt acentalarına tevzi etmiştir. . 1 buzlar üstLmde yapılan altrobatık dans- bulunmaktadır. 
1'1.;,1,.. •· Ertesı sene İskoçyaya gııtı. rak mınldanıyordu: Bundan başka Balkanlarda lntışar .. 

1 
•
0 

en lüks bir tiyatro oahnesmde ya. Bu güZPl yıldızın yakında Amerika· lıu,1~ Onları. birleşmenin İngilizierle - lly Tann, kralı kurtar! den (Ba'kan Herald) gazetesinde Tıirki· ;.~~~ ınaskeU dansiann herkesın hayret ya gideceği söylenmektedir. Resimde 
)ordu ;tan daha kolay olacağım umu- Kralın •müstebid, hain, zalim ve va- ye ve İstanbul hakkında muntazanı n"!~- ve takdirini eelbedecek kadar .fevkalade Edwige Fet!illere c~rtiıe Richard 
lo.;,,; _.'~oçyalılar onun İn<gıhzlerle, tar. düşmanı. olduğuna karar ven'dl. Er- riyat yapmr.ktadır. Büro Yeni Z..hndOa oldu!;'U söylenmektedir. Fransa hizmetinde• filmlndeki çehres!· 
... ı ,.:;•~ın yaptıkları şekilde. tnlaıma- tPSi gün Witebal! saray.nın öniııode bü- ç:kan The Timaru Herald gazetesinin 21 Amerika ve Avrupay. bir zevk ve nO§'e le görülmektedir. ~ılı. 0 dıler .. Fakat kral bu~u ~_:ıb~l et- yük bi~ kalabalık ve. asker toplanmıştı. Eylul nüsh~sının 9 uncu sayfasında da ----------------
~ ll ' Ingıltercye, her dıledıgım ya- Kral ıkı saattenberi bır odada son hazır- r'!!simli ııeşnyat yapmıştır. 
~tl 01atlanıentoya boyun eğmiyen bır lıkinn bekliyordu. Nihayet dı~arı çıka· Seyahat acentalannın tertibi il~ her 

lııc0 .. lrak, zaferle dönmek istiyordu. rıld!. yı\ lstnnbula gelen otuza yakın bıiyüJr 
tı~ıi·:Yablar kızdılar. _ KrnL idam için hazırlanan yüksek yer. transatlantik seyyah gemilerindeki SPY· 

~t~ileı~er kralı almak için adam grm- d~ gö:-üldü. Kuvvetli b!r ~sı: v~ müm- yahları gezdir~n yetmi~: yakın VP. m~h
t, tir :• alamadılar. O zaman ar~ya pa- ku.n olduğu kadar terbıyeli sozlcrle hal- te1if llsanlar bılen tercumanlar Bel?t!ıye 
~i dı. İskoçyalılar çok istiyorlardı, bi- h, orduya kendi hareketlerinin gayet a- Turizm şubesinin müraksbesi ve üstle· 
~ Şarı için yapılan bu satış pnarlığı çık oldu~nnu, haksızlığa uğrad•ğın; an- rinc!en ckdimiyen nezareti altında cla
l1CQ lltun sürmedi. ingilizler kralı lattı. Bu sözler bitince yanı ba§ında bu- rak çalışmakta ve şehrimizin eski eser
~t~(IOO) •ltın liraya satın aldılar. Bu ı~nan celladlar ve çıraklada de serbestçe jeri .hakkında ilmf mahimat vermeJctp ol
~i.ıtı };'~ansız parasile elli milyon frank, kvnuştu. Başının kesileceği yere bakarak d:.ıkları gibi memleketimizin yeni rejimi-
~~t fırndiki paramızla beş milyon lira cel!&da: nt> dair de propaganda yapmaktadırlar. 
~ .. ~'.~ka atkaya yenilen becerıkslz bir -Kütük çok sağlam! Bütün bu izah at gösteriyor ki İstarı bu-
~. ıçın §Üphesiz pek yüksek bir bedel- Diyordu. ~onra ilave ed~yordı~: . . lun turistik mevzuu biraz meş~I olun-

- Kısa bır dua yapacagım. EllPrımı dnf!u takdirde son derece şayanı ehem
bırbirinden ayırınca ... Daha ön\:e değil m:yf't bir mahiyet alacaktır. Yeni :Volı 
ha!... Lutfi Kırdarın bütün şuabatı fc1aliye!e 

~O sırad 1 * 
f1Use a ngiJterede din kavgalan, hiç 
~tıa11 ~nlaşınamazlıklar vardı. Bir ta
~~ıı ,1 al hapsedılirken diğer ta~aftan 
~~toa e P<ırlamcnto bozuştular. Parla-
~r- ~ ÇOkluk Püriten yani protest:ın 
~l Unlar peskoposların otorıtelerıni 
)ı:ı etnı· 
ı. r4rd ıyorlar, yalnız papazları tanı-
' t. t1·· ~ bnşka ~us~ak:Uer denılen dif"cr parti 

'
t:rıt lur ı u hareket ediyorlardı: ordu 

9nın ı· daıı,be e ınde bulunuyordu. Ne zs-
rı birlikte hareket eden parla· 

Diz cöktü; boynunu kütüğe doğru u- sistematik bir çalışma esası koyduğu ve 
zattı, b-ir dakika dua etti, sonra ellerinı kurduğu şu sırada bu mevzua karşı gös
yana 2 çarak, boynunun kesilmesinı işa- terilecek &1aka, İstanbul Beledıyesini:ı 
ret etti. Celliid hemen vazifesini yaptı. tur!zm ~ubesini, mevzuunun ehemmfyeti-

1ngilterPde cümhuriyet dlan edlldi. le mütenasıb bir uzviyet baline getıre
Mıllet Meciisinden başka (41) azası bu- cektir. ..................................... ·-············-····-·· 
lunan bir devlet şOrası kuruldu. Bıı idare TOrkiye tıb encümeninin toplantısı 
dört sene sürdü. İrlanda ve İsko~ya har- Türkiye Tıb Encümenl mutad toplantısı
bi oldu. İngiliz denizciliğine hız verildı. nı çarşamba günü yapacaktır. Toplantı saat. 

(Devamı 10 uncu ıayfada) 18,30 da Eubba Oda.suıda yapılaca.tıır. 

(Chall we dance) fit mirı.den güzel Mr sahne 
[Bu güzel !Ilmin ba~Jıca sahnelerinden hi rl de Ginger Ro gem'in maskesint taşı~a~ bir 

ço:C güzel kızların darus numaraları yapma landı.r. FUm kumpanyası yıldızın yuzunün 
rn:ıskeslnl t>rı m~hur aan'at.tA.rlara yapt.ırm14 ve bunları teksir ederek bu fllındeld 
rol lçln kul!anm~tır.] 
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27 - 28 Eylul 335 gecesi, gece yarısına bir saat kala 
telgraf başında, Kerim paşa ile karşı karşıya geldik 

- 27-
Binaenaleyh millet, herhayat oldukça ve 
teşcbbüsa:ı fedakdranesine devam ~yle
riikçc ademi muvaffakiyeı mevzuu bahso
loma:. 
Generalin sorduğu sualden maksııdu as-

linın ne olabileceğini araştırmak islemt>
dım. :!-'akat verdiğim cevabın, tarafından 
takd.ırle ka~ıl&mi ığını bugün ~ lves.ıle 
zıkretmek isterim. 

EylUlün 25 inci günü akşamı, Ankar3• 
da bulunan 20 nci kolordu kumandan ve, 
kiJi Mnlunud Beyden aldığım bir ş:frc 
telgraf mefad1 şu idi: eBu gece İstanbul 
tclgrafhanesinden Fuad Paşayı telgraf 
başına :Stediler. Dahiliye nezaretinir vi
layet şıfresile bir şifre yazdırdılar. Bu
ı~un bülfısası, padişahın beyannaır.csin
deki ırşadalı alimaneye tatbiki h;~.rcket 
suretne halası vatan müyesser olacaktır 
Harekatı milliye, alemi medeniyet~c 

mcnfur gayeler suretinde tecelli ettir.ldL 
Hükfunetle milletin ayrılı.ğı miıdahalei 

ccnebiyeyi davet edecektir. Konferans 
hskkımızda karar verirken. bu ihtilfıf 
r.işanei hayır ve selfımt olmıyacaKtır. Ne
t~cede; müdiranı harekat ile görüşmek 
iizere. zevatı Aliye ile, bildirilecek yerde, 
mül5katı emri vaki suretinde arz ve vak
tın darlığ·ndan cevab beklenilmektcdir. 
lçtıhadatı f:kriye riayeti, şahsa ve şerefe 
aıd mnsuniyeti temhidatı müselselt> ıle 

ilave E>dıyor. Telgrafı yazan, bu z.qt, er
kanıharbiyt mirlivalarından Abdülkcrim 
Paşadır. Bu telgrafa ticaret ve nraat na
zırı Hadi Paşa vesatetile ve aynı şifrE' ne 
cevab ıntızarmdadır. Mumaileyiı, bu hi-
1€s: ıle maracantın bizden olduğunu ila!! 
ve işaa etmek olduğu anlaşılıyor. T~l
graf başında intizarda bulunduklarıııdnn 
bır dakika evvel kabul edilip edilmiyece
ği ile ne cevab verileceğinin iş'arı miıs

t!!rhamdır. Ali Fuad Paşa hazretleriııe de 
yazılmıştı r.~ 

Mahmud Beye, ayni .günde saat 7 sonr:ı 
da makine başında verdiğim telgı·afta 

şunları bildird im: cKerim ve Hadi Pa
ş~.lara, Fuad Paşanın Ankarada bulun
nıayıp mei:gul olduğunu ve lakat görüş

mek arzu cyledıkleri takdirde, Sıvastn 

bulunan, heyeti temsıliye ile ve bu hE>
yet meyanında bulunan Mustafa Kemal 
P.!şa ile makine başında arzu eyledikleri 
tarzda göriismek mümkün olduguyıu bıl
dirirsiniz. tOnlar görüşmek arzusundu i
st-ler) kaydında djkkatli bulunm9k lfı

zundır.:. 

Mahmud Bey. Kerim Paşanın Ankarı
ya çektiği tclgrafı aynen bize de yazdı. 

Muhteviyatı , aşağı yukarı Mahmuri Be
yin hülasa ettiğinden ibaretti. 

Mühim bir muhabere 
HükCım~ti merkeziye ile yaptığımız 

(rüptür) ün on beşınci günündPyi=. 
Kararı miHiye karşı vaz'ı muhalE-fet a
hn bazı y.:-rJer, hahınahah, cereyam mn
liye mutavaata mecbur edildi. Hükume
ti merkeziyeye hadim bazı memurlar y:ı 
f irar ettiler veya mahkum vazıyete ilka 
edildiler. İı::tanbula , bütün memleketterı, 
hergün hükumeti rnerkezıyenin ıskatı 

talebine aid, binlerce telgraflar yağdınl
ma~a başlandı. İtilfıf devletJerinin, Ana
<foluda dolaşan zabit ve memurlan ha
r~kAtı milliyeye karşı bitaraf olduklarını. 
(memleketin vaziyeti dahiliyesine karış
mtyız) söziinü, her tarafta açıktan söy
lerneğe başladılar. Bu vaziyet karşısında 
n:lıayet, padişah ve Ferid Paşa. narekatı 
milliye müdiranile itilaftan başka çare 
kaJmadığına ve fakat herhalde, mvhafa
zai mevki eylemek şartile, bu itiJAi yolu
nu bulabilecek vasıtalar araştıı:rnnğo. 
başladıklanna hükmolunursa hata edH -
miş olmaz itikadındayım. 

İsmi geçen Abdülkerim Paşa merhum, 
bcnım çok kadim arkadaşım idi. Çok na
muslu, hamıyetli ve temiz kalbii l>ir va
tanperverdi. Selaniktc ben kola~a~1• o 
binbaşı olarak bir büroda çalışmış. sone-
1t>rce lıusnsi arkadaşlık etmıştik. MPrhu
n·un etvar ve akvalınden tarikat mensu
bininden olc'uğu anlaşılıyordu. Bazı tt:k
kelC're miidavemet ettiği de görülmiiştür. 
Fakat herhangi bir şeyhe mürid oMuğu
nu bllen yoktur. Çünkü, kendisını Hika
d:ıt ve vicdani telnkkiyatında, dE>recatı 
maneviyede - hazreti evvel, büyük haz-

ret - kabul ediyordu ve dairei uhııvve
tinde bu1unnn1ara hazret, kutub vesaire 

g;bi - kendisince mubatabında gordüğ~ 
istidada göre - makamlar tevcih ederdi. 
Bana da (kutbulaktab) derdi. Şimd: ıza.'l 
edeceğim rnuhaberemizde de bu nokta
lara tesadüf edece~i~ 

Kerim Paşanın, kendine mahsus. bir 
usulü beyan ve tarzı tahriri vardı. Kerim 
Paşa. çok samimi ve zamanında pek çok 
mucibi ~öhreti olan yüksek bir belngatle 
görii~fir ve öyle yazardı. Kendisinde, ik
na hassa ve kudreti olduğunu da zan ve 
farzedilirdi. Bizim, Selanikte bulundu
ğumuz sıralarda, orada ordu kum~ından
lığı ve ordu rnüfettişliği ile bulunmuş o
lan, Hadi Pc.şa, Kerim Paşayı izah etti
ğim evsafile beynelihvan muhterem ve 
mnhbub ciarak tanımıştı. 

İşte, Ferid Paşanın kabine arkadaşı. Ha 
di Paşa. sıkı~mış olan padişahın ve Ferid 
?ac:anın , pek münasib bir vasıta ile im
dadır.a yetişrnek istiyordu. Kerim P'~şn 
Ali Fuad Paşayı da Selimikten tanıyornu. 

27-28 Eylul 335 gecesi, gece yansına 
bır saat kaJn telgraf başında, Kerim Pa
şa ile karşı karşıya geldik. Tarafeyn yek
diğerini şu sözlerle tanıdı: 

Sivas - Mustafa Kemal Paşa. telgraf 
bao;ındadır Kerim Paşaya söyleyıniz, bıJ
yursunlar. diyorlar. 

İstanbul-· Zatı samileri, Mustafa Ke
mal Paşa hazretleri misiniz, ruhum. 

Ben - Evet. rnuhterem Kerım Paşa 

hazretleri, dedikten sonra. 
Kerim Pa~cı - Sivasta Mustafa Kemal 

Paşa hazrctlerine: adresini yazdırcil ve 
(Paşa söyleyiniz anlar; hazreti evvel kar
ş.ııızdadır) sözlerini. bir nevi parola gibi 
ilave etti. Kerim Paşa, cfı.fiyeti alilert iyi
dir inşallah kardeşim~ diye başladı. 

Kerim Paşa ile 27-28 EyluL gece yarı
sır dm evvel saat ll de başlıyan bu rou
haberemiz. ıgcce yarısından sonra saat 
7 buçuğa kadar, tam sekiz buçuk saat 
devam P.tti. Üç safhaya ayrılahilen bo 
nıuhaberemiz. eseri ccdid denilen hiiyiik 
t-abaka kağıdiardan yirmi beş sayfa dol
durdu. 

Bu muhaberenin vukubulduğu gf'cenin 
ferdası yani 28 Eylul günü hülasao;ı, tek-
mil kolorciul~ra şifre ile bildirıldı. • 

Muhtelif yerlerde milli 
galeyan 

Hükumeti merkeziye tarafından. kolor
du kumandanı olarak Konyaya gönderi
len Said Pa~ayı 30 Eylulde İstaneula iu
de ettik. Konya valisi Cemal Beyin f ra
rmdan evvel. tertib ettiği ilk Bozkır htı
discsır.in öniıne geçmek için, yırminci 
kolordu ve Niğdede ll inci fırka mari
fE-tleri ve muavcnetlerile, tedabiri muk
taziye alınarak İstanbulun zuhuruna m
tizar ('tt:ğı fenalığı, tevkif ettik. Ereğli, 
Bolu, Adapazarı, İzmit havalisindE' te~
kiline çalışılan kuvayimilliye Eylul ayı
nın son g'ıinlerinde büyük hassasiyet gös
te:meğe b<ışladı ve o civarlardaki :wv&
yimillıye rüesası, kabinenin temPrr:.idü 
halinde lstanbula harekete müheyya b~
lunduklarını bildiriyorlardı. Bu nususu, 
~8 Eylulde, bütün memleketc ve bittabi 
İstanbula da tamirneo bildirdik. Ancak, 
İzmit şehrinde 2 Teşrinievvel günUndıo 

menfi denebilecek yeni bir vaziyPt kar
şısn:da kaldık. O tarihte İzmit mutasJr
rıfı Suad Bey namında bir zat ıdi. Ken
disini telgraf başına çağırdık. So., gı1n

l~rdeki tcbligatmıızın tamamen alınıp 

icabatının yapılıp yapılmadığını sordum. 
Mutasarrıf bey, verdiği izahatta riiyordu 
ki: ~Tebligı.ıtı aldım. İhtilaf ve şııriş ol
maması için, ahaliyi serbest bırakarak 

dinlemeyi. eıı doğru hareket buldum. 
Menfi şayiat vardır. Heyeti temsıli~·eden 
izahat isternek ve bilhassa malesadın (İt
til.ad hükumetini evvelki şeklinde ihya 
olup 0lmadığını kat'iyen anlamak azmin· 
dedirler. Bendeniz. en bitaraf bir adam 
olmak üzere muhafazai sükCın ve as:ı

yişie mükellefim.); (Bendeniz. n.Pr kim 
ve her ne içın olursa olsun neticec;i mec;:
hu! bir maceraya başkalarını sevRetme
ğı doğru görmem.) (Teenni ve ıhtiyat e
dilmesi taraftarı olduğumu tam bır tec
rübem fizerine arzederim.) 
Verdiğim cevab, aynen şu idi: 
cİzrnitte zerre kadar fhtilM ve şuri~e 

meydan vermemek, esas vazifeniz oldu
ğu gibi tarafımızdan da hassaten rica e
dilmiş bir husustur. 

(Arkuı var) 

Atatürkle 24 sene 

Atatürke annesinin hediye ettiği saat 
olmasaydı 938 deki acıyı 

daha Anafartalardayken duyacaktık 
Mustafa Kemalin kazandığı büyük zaferi İstanbul hükumeti halktan saklıyordUt 

Onun Kolordu Kumandanlığını bildiren irade de 47 gün gizli kalmışb 

Anlatan: C ev ad Abbas 

-3-
Bir avuç Türk askeri, kanında fıtrl 

kahramantık taşıyan ve Atatürk gibi, 
biitün zabit ve kumanda heyetlerinin 
itimadını kalbinde toplıyan ve pek dar 
o!an mmt:ıkada kademevali tertibat a· 
lan bu bir avuç Türk askeri, şimdi, 
cO» nun emrini bekliyor. cO• nun ern
r:ni yerine getirrnek için tek bir kütle 
h~Jinde il<>rl atılmağı düşünüyor ve bu
nun için sabırsızlanıyordu. 

Atatürke «tam• haberi gelince, kıt'a
ların yanına gittik. Adedieri beş 
bine yakın olan bu kahraman kütle, 
bir tek silah patlatmadan, yalnız sün
gü hücumile düşmanın üzerine atılacak 
ici. Maksadımız şu idi: Düşmanı denize 
kadar sürmek! 

-{ • 
• 

" 

Atatürk 1zmw ikt't.sad kongrtıinde 

Cevad Abbas Büyük Harbde 

Bu multaddes vatani vazifeye hazır
lan::ınların içinde, yani fırka addedilen 
bu kuvve+in başında, miralay olması· 
na rağmen Atatürkün daima cPaşam:. 
dlye hitab ettiği, onun büyük muhab • 
bct ve teveccühünü bihakkın kazan - c - Askerler! anamız, bizi, bugün 
mış bulu'lan ve Selanikte kolağası için doğur~u. Düşman zayıf ve korkak· 
Mustafa Kemalin erkanıharb reisi o- tır. En iler;de ben yürüyeceğim! Acele 
lan Ali Rıza Paşa vardı. (•) etmeyin. Kırhacımı kaldırdığım zaman 

Ayni zamanda bugün kahraman or- s!z ilerliyeceksiniz!.. Takib edin beni!:. 
dumuzun güzide korgenerallerinden Atatürk bu sözlerden sonra kırhacını 
olln yüzba~ı Galib fırka erkanıharbiye kf!.ldırdı ve yürüdü. 
reisiiği vazifesini yapıyordu. Bir an geçmemişti ki Türk askerleri, 

Atatürkü, çocukluğundanberi büyük en önde giden kumandanlannı en ge
bir itimati ve emniyet1e, sarsılrnıyan ridc lıırakmışlardı! Mehmedcikler, mü· 
b;~ muhabbctle takib etmiş bulunan barek vatanlannı kurtarmak için, bir 
K:.itahya meb'usu Nuri Conker rner - hamaset volkanının lavlan olmuşlar • 
hum da alaylardan birisine kurnanda dı. 

edivordu. Düşmana öyle saldırıyorlardı ki bu-
Maksada ulaşmak için, beklenilen nu görseyr.iniz gözleriniz yaşanr, göğ

ne idi? A~atürkün dudaklannı oynat • sünüz kabanr ve tüyleriniz ürperir -
ması, hticum ernrini vermesi! di ... Sanki dik ve kesif bir süngü orrna-

İşte, bu bekleyiş, bu hücum emrine nı harekete gelmiş, karşısına ne çıka~ 
intizar o kadar derin ve lahuti idi ki sa parçalıyarak, didikliyerek, yok ede· 
bı:gün o heybetli ve heyecanlı sahneyi rek ilerliyordu! 
an!atrnak:nn tamamen acizim... Harnilto!l, hatıratını yazarken - Her-

Ağir, ruha ürpertiler veren bir sükıi- halde kendisini haklb gösterrnek için 
net içinde ve birdenbire, Atatürkün olacak - tarafımızdan topçu istihzaratı 
sesi i!jitildi. Bu ses, gök gürültüsile u • yapıldıktan sonra, Türk neferlerinin 
yanan bir adarnın ürpermesini içimiz· kovanlarından boşanan arılar gibi hü· 
de canlandmyordu .. Artık, yalnız gö • cuma geçtiklerini tasvir etmiştir. 
zümüzle gördüğümüzü değil, elimizle Halbu'ki biz ne topçu ateşi açmı~ ne 
tuttuğumuzu z~~nettiğimiz maksadı - de tek bir' tüfek patıatmış idikl ~· 
mıza koşmak ıçın s;al:krs~anıyorduk. ç lik T" k · 1 · in ·ı 1 · i 
0 

d' d k. e ur sıne enn ı er ernesı -
' ıyor u ı: lalıl bir uğultuyu andıran seslerle bir· 

<•> Ba.tvekMet Hu.sust Kalem Müdtırıı leşiyor. Bu sesler, süngü şakı.rtılarını, 
Baki Sedealn babası. dt!fiiWl feryadlarıru bo~ordlL lAz 

sonra, hücuın sellerimizden Dir ıtıSf1l' 
sahile kadar ilerlE>.mişti. deli 
Doğan güneş, Türkü muzaffer ~,. 

erierin süngülerini parlatıyor, bU }dcıl" 
ri kutluluyordu. Galibiyetin taha i}d 
kondan birkaç saat, daha doğrusU dO" 
s2at bile geçmeden, bütün düştn~e~ 
nanması Conkbayınna ateş. et Jllıl • 
b~lamış iJi. Düşman piyadesı de 8~ 
kabil taarruza geçmek için top1a~}(i1 
çalışıyordu. Bulunduğumuz yer, f 0ıır 
muhtelif cins topçu ateşine hede ı di 
yordu: 38 lik gülle-lerden tutunU ııcS' 
2,5 luk nordamfild tanelerine varı 
ya kadar... ,..cJI 

Jtkl" 
Size, muharebcnin şiddeti. ha k j~il' 

t<lm ve k?t'i bir flkir verebılme 11801 
söylemeliyim ki bulunduğum~z ~~r te) 
ü-ı:erine çelik parçası dGşmemı§ 1 

metre murabbaı yer yoktu. .. il ~~ 

Bu muharebede bütün gıı~Jl )C~ 
cı hattında geçiren Atatür~fırl l1 
b: üzerinde annesinin yadıg tO/ 
lan demir saat bulunınasaY~~ı, 0 

11;938 de duyduğumuz aC ,8c~ 
zaman, daha elim bir şekilde d~~ı911ııı' 
tık! Çünkü cO,, muazzam in J<b8,4' 
başaramadan gidecek, corı 
cO:. na cAnıt• o1acaktı! . ect~ 

İstitraden ~u noktayı söylı)' ı }ıl~ 
O gün, Atatürkten bir bata?'aTll~ş. lı~ 
definin değ5ştirilmesi emrinı a1Jll

9 
gıt, 

nu tefhim için bataryanın yanırırdı~ 
1 rniştim. Dönüşte, vazifemi baŞ~yetiıt& 

mı ayakta arzetmek mec~urı ı8f(lg.ttt 
id.m. Atatürk, söze başladığıll'l 
ceketirnin ucundan tutarak: iP! O' 

c- Başına bir parça yiyeceltS 

tur da anlat!» buyurmuşlard~.' ··t<eJl ~ 
işte, belki de size basil gozll te''eC 1 

ihtarlar, Atatürkün, bana ola~ rı olıl ıı' 
cüh ve sevgisinın ilk kıvılcıJll ~ı.ıb})tt 1 

yordu. Nitekim, o gece, bu ın u e''1<8tı ~ 
filen tahakkukunu gördüm. ~·ırııiŞ fl 
deoen terfiiın yazılmış, in.ha ltJ~rıı\)Ş 
harb rnadalyasile de taltı! 0 

di:n! deıit1l~ 
Şimdi, her iki günü hü1~.581 ~rıde , 
Bu hiilasayı, rnütareke gun eğıı b9~ 

nafartalar harb tarihini yaıfllabit cd.g.f 
lıyan Atatürkün, notlarını tes rırB ~ı? 
kcn vesika ların tetkikinden ~yeceS., 
dığımız net ice ye göre söY fcıa,cı) 

(Devamı 10 unctı s~!l fl-1,ç; 
Yazan: Sabib 
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Mimar ve mühendis Hitler · Birdenbire genç kızın 
-- . . . . " elinde birtabanca görüldü 

Alman Devlet Reısııle kendı planiarına Karşısında oturan güzel delikaniıyı vurmak istiyordu, •• J d •• f • • . d mahallebici dükkanı altüst oldu gore yapı an ve oşenen say ıyesın e lstanbulda dün akşam geçen bir sevda hadisesi 

şehirciliğe aid bir mülikat 

Bitterin kendi plan VP. fi1drlerıne göre yapılıp döşeneıı sayf illesinin büyük hôlil 

•Pcırt.rte çıkaJt lnüıtra.syon mecmu
ası 1937 yılı ba§lannda Almanyanın 
E"konomik ve ıoıyal inki§afınıı büyük 
bır e:iid tah8i$ etmifti. Aradan 24 a~1 
veçti ve bu mild<Ut zarfında dünyayı 
•1t!Ut eden birçok hddi.seler vukua 
ı.ı!dl. İ§te bu Mdiseleri yer1eri.nde 
9Ötmek v~ yeni topraklann A!ma:ı 
f'konomfrinde yaptığı deği§ikl:klcri 
Objektif olarak tetkik eyle~k makı:a· 
dile lllüıırasyon mecmua.sı iki yıl ev
Velkı etildü yapmq olan mvharriri 
tekrar Almanyaya göndermişti;. A~a
Cıda cktıııacağını.z Batırlar bu seya1ıa
tin ınaluulildilr .• 

* .. İki yıl ara ile Almanyayı bir defn dah:ı 
iorrnek maksadlle Parisi terke:.nteden 
önce Alman sefaretine Alman devlet rei
linı .görm~k arzusunda olduğumu bildir· 
:ıi§tiın. Sefaret bana büyük ümid verıne-

ği için hududu aşınca bu tnsavvurdsn 
"aıgeçmiitim. Fakat Gatbt Almanyada 
Oldukça uzun bir yürüyü§ esnasınd:. ta
ltaınen yeni mimari eserlerini o kadar 
~k ve sık olarak görmeye başladım ki 
•IC<i nu tekrar etmeye hemen hemen ka-
~ar Verir gıbi oldum. Beriinin muazzam 
a~~~~t tezgahlarını kısa bir ziyaret bu 
~ ''§unceyi emri vaki yaptı. Şimdi işin 
~r tarafı kararı tatbik uhasına çıkar· 

;ktı, hiç değilse ben öyle sanıyordum. 
h llsana hayret veren Alman stiratıni 
t:"~ba katmadan dü~nmüştüm. İkinci
Aiı•n ay1nın 22 nci günü sabahı r.rzumu 
ra tn~ hariciyesinden yüksek bir memu
~l soyledirn. Ayni gün akşam saat 7 de 
le ltla? hariciyesinden beni görmeye ge
C n bır memur Führerin 25 İkinc:iteşrin 
ki uma ıgünü beni Berhtesgaden civarında
dı. saytı:esinde kabul edeceğini haber ver 

AYnı zamanda devlet reisine sormak 

~~ . Koridor 
ti -edıği.ın suallerfn listesini tercüme et· 

tn-ek ·· · uuıre alıp götürdü. 

llu~~rşarnba günü Şimalt Almanyayı C'.e
lik ~ Almanyaya batlıyan 700 kilometre
tııllil~tostrad) üzerinde uçuyordum. Bc
l!nd heınen hemen ayni zamanda Ber
ltıişt:n bir hariciye memuru hareket et
lııın~· ~uaH:rimin tercilmesini devJet re
ll:} h!~otüruyordu. Erteri Perşembe g-J. 
l;!rı1 unth gelırinde kaldığım .Dörtmev-

a ot J 
lesi C e ınde beni telefonla arıyaral• cr· 
de Guına günü saat onda Berhtesgaden

~ rand ttı 1 .. • otel. de hazır bulunmaldıg~ı-
"0Yleaıı s·· er. 
oyıenıJeıı saatte Haneiye Nazırı Von 

Büyük hoht•ı tlibin delci l<iirilk saLon 

Ribentropun bir yaveri rnülakatın saat hakkak ki tabii meyi1Ierimde aramak la
birde yapı~:ıcağını, saat 12 yi 40 gcçe zımdır. Diğer taraftan büyük muharebe
devlet reisinin otomobilinin gelip beni n- den evvel mimar olmak kararında idım. 
lacağını, resmi tercüman Doktor Şimitin Zaten fıtri kabiliyetlerim de Führer ve 
de müıfıkatta hazır bulunacağını hahcr Şenseyle sıfatile üzerime terettüb eden 
verdi. hususi vazifelerde tatbik sahası bulmak-

Münih şehrinde Reihenhal köyüne ka- tadırlar. 
de.r 120 kilometre süren bir otostrad (o
tomobil yolu) vardır ki yekdiğenne mü
vazi dört tane şerid balinde çam orman
brının haşmetli tablolan arasından ge -
Ç('!", yamaçlara tırmanır, derelere ine:-, 
tekrar yükselir ve nihayet gözlerinızin 

önüne geo!ş bir ufuk açılır. Führerin evi 
yanmen yaslanmıştır. 

Otomobil sonuncu bir virajı müteakib 
kcişkün dış merdivenleri önünde durdu. 

Doktor Şimit bu köşkün planlarının 
Führer tarafından çizildiğini, gerek dış 
ve .gerek iç dekorasyonunun ondan ah
nan fikirlere göre yapıldığını söylPmiştı: 

- Eve dıkkat ediniz, sahibinın biivi
yeVni göriırsünüz! demişti. Bu söz ~tze· 

rine de tecessüs hissim artmıştı. 
İçeri girdik. Önümüze duvarları ve t:ı

vanı ta:rpnmen beyaz, uzun bir galer; a· 
çı ldı. 

Führer beni dibde, kabul salonunda 
bekliyordu. Şimdi size sorduğum sualler
le al:iığı!::l cevablan nakledeyim: 

Ilk mal 
Elcselansınız hayata Viyana nefis 

san'atlar mcktebi mimari kısmı tAlE>bcsi 
olara~ atılmışlar, kendiler)ne öğretilen 
nazari bilgilere maddi mecburiyetler al
tında edindikleri pratik bilgileri eklemiş
lE>rdir. Ekselansınız bu iki taraflı öğren
menin entellektüel teşekkülü iı?P.rinde 

mühim bir tesiri olduğu düşüncesinde 
rr.idirler? Bu takdirde ekselfmsınız naza
ri bilgiyi mi, yoksa arneli bilgiyi mı ter
cih ederler? 

Ilk cevab 
İnşaata taallt1k eden her §eye atretti

lim hususi alakamn derin köklerin~ mu-

Ikinci ıual 
Milli sosyalist fırkasının programında: 

eYaratıcı Alman için yeniden bir yuva 
yapmak istiyoruz. Kuvvetli bir nesıJ için 
sıhhi, aydınlık, hava ve güne§ alır evlcr 
yapacağız, denilir. 

El sclansınız bu hareket düsturunu 
hiraz ıasrih ve tevsi etmek isterler mi? 
Diğer taraftan bu faaliyet hissesinde mer
kezi hükümetle belediyelere düşen vazi
feler nelerdir?:. 

1 kinci cevab 
Şehre a'd tanzimat ve tesisatın makul 

şek;ldc inkişafının sosyal kıymeti: şfıphe 
yok ki, evvela ahval zaruretinden dncma 
haksızhkları, sıhhat ve sosyal hayatta ıs
lah etmek, hattA tamir etmek ıml.dJ.nm
da mündemıçtir. Bahsettiğim haksızlık· 
lar ınsaniyetin inkişafı sırasında sayısız 
şahısları mahdud havalı sahalarda, ht>p 
bir arada oturtmak mecburiyetleri ol
muştur. Bunun içindir ki, mesken inşası 
milletin müşterek idaresine terettüb e
den bir vazifedir. İhtiyaç ve zaruretlere 
göre hususf veya umumt bütün te~ek
küller muadelenin hallinde yer 'ilmak 
vazıyetindedirler. 

Oçüncü mal 
Alman m!marlığının ve tezyınatcıh~ı

nın birk~ senedenberi yeni ıstikametler 
almış olduğu aşikardır. Bugünkü stil sa
de ve iaydasız tezyinattan sıyrılrtııştır. 
Hatlar düzgün, hacimler müteva?.indir. 
Alman mimar ve tezyinatcılarına ilham 
ve:ren karakteristik noktalar nelerdir? 

O çüncü cevab 
Almanyaya hakim olan esas fikir fU· 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Saat 18. Bu saatte adiiye tattl oldu~ 
halde, cürmü meşhud müddeiumumili • 
~inin kapısı hınca hınç kalabalık. Bütün 
gözler, hayretle kanşık. kapının yanın
daki bir noktaya bakıyor: 

İki polisin arasında. bir sandalyeye Yl
ğılmı§, mütemadiyen ağlıyan bir genç 
kız. 

Üstünde siyah bir manto, başına atı
verdiği siyah başörtüsü ancak sarı saç -
larının bir kı'SIDını örtebiliyor. YüzO aol
gun ve gözleri mütemad.iyen ağlamaktan 
kızarmış ... 

Bir kaç meraklı, genç kızın yanmda1d 
polislerden birine sokuluyorlar: 

- Ne yapmışlar bu zavallıya. 
Polisin cevabı kısa ve kat'l: 
- Çekilin İşgal etmeyin. 
Bu cevab, tatmin etmekten uzak bu -

tün cevablar gibi, derhal tesirini yapı -
yor; muhayyeleler ve zekft.ların uyanıŞJ 
ile beraber. fısıltılar da artıyor, tahmin
ler bir dakika içerisinde, dudaklarda bi -
rer hakikat haline bürünerek çıkmıya 
başlıyor: 

- Zavallıyı kocası terketmiş! 

- Hayır, gece sokak ortasında, iki ki· 
şi önüne çıkmış, kaçırmak için yakala -
mışlar kızcağızı ... 

Bu sırada, bir çığlık .. Boşalan göz yaş· 
ları. Güzel kızın dudaklannda kımılda -
nış, tahmin yürütenleri şaşırtan, b!r kaç 
kelime: 

- Ben, onu vurmak istemedim. Silah 
benim değildi, o bırakmı§tı masaya .. 

Bakı§ları az uzakta, kalabalık arasın· 

da, genç, yakışıklı bir adama döndü n 
sonra. mırıldanır gibi ilave etti: 

- Niı,anlımdı?! 

* Genç kız. nihayet gözlerindeki yaşları 
me::-ıdilile silerken, anlatnuya başladı: 

- Ben. dedi daha o vakit 17 yaşında, 
hc:1yatı tanımaml§ bir çocuktum. Sanki 
şimdi tanıdım mı? .. Onu bilmem; fnkat 
i~rendim aayattan .. Seninle bir ay sonra 
e\'lencccğiz. dedi, inandım, nişanlandL'It. 

O kadar ki... Bir mu se vi olduğum halde 
kocamın miislüman olduğunu dti§iine • 
rek, dinimi değiştirdim. Adım Pt!cla idi, 
Müveddet oldu. Altı ay onun evinde, a
nıa odal:ırımız ayrı, gönüllerimiz bir o· 
larak, yaşaqık. Altı ay sonra da n:kfth 
olmadı ve bu hal tft. beş ay evvelinf' ka -
dar sürdü ... 

Eana noterlikte resmi senedie tazminat 
verdi; bir sene müddetle aylık bağladı. 
Ye işte hepsi bu kadar; beş sene süren 
ümidlerin. tatlı hayallerin neticesi ... 
Fı ar.suva ısminde bir başkasile evle n -
rneğe karar verdik. Kağıdlarımız heledı
ye dairesinde asıldı; istikbalimi kurtardım 
diye, seviniyordum. Tam bu sırada, yeni 
bir sukutu hayal, ikinci bir darbe. Me • 

ğerse, benimle evlenmiye karar veren 
adam evli ve çocuklu imiş. Bugün, gene 
eski ni~anlım Sadığın ma~azasına gide· 
rek, :Cendifile görü§mek istedim. Hiç ol· 
mazsa onun fikrini alır, ona sorar, da -
nışırım, diyordum. Ne de olsa, 5 sene bir· 
likte ya§adığım bir adamdı. Beni o t'i -
vardaki bir mahallebici dükkrmırıa gön
derdi, kendisi de arkadan geldi B1r 
müddet sükunetle konuştuk, vaziyetımi 
an!attım, bana nasihatler verdi. Ağladı 
hattft.... Sonra. tekrar gelmek üzere av
rılarak. dükkanına gitti. İkinci defa g~
li~inde, kendisinden ciddi bir nasihat iıı
tcdim. Bu sırada, cebinden bir tabant'a 
çıkararak, masanın Uzerine bıraktı, bir-

denbire aşağıya indi, mahallebicıye. 
c- Yukarıdaki kadının elinde bir ta • 

banca var. Çabuk bir polis çağırın:ı> dıye 
haykırdı. İşte, o vakit ... 
-O vakit ... 
- Başım döndü, bütün e§ya b~nirue 

beraber dönüyordu. Şaşa kalmıştım, ine· 
namıyordum buna .. Onu iyi bir adam ta· 
nırdım, bana ne yapmış olsa, o dakikaya 
kadar gözümde gene iyi bir dosttn.. Si· 
lahı aldım. aşağıya inerek, yere fırlattım. 
!<•akat ... fakat, ona söyledikleri gihi ate~ 
etmek istemedim. Yalan bu. .. 

Tekrar, bıçkırıklarla ağlamıya bdşladı. 

* Bu henüz 22 yaşındaki genç kız hak· 
kındaki iddia. onun aniattıklarından bam
başka idi. Ağır ve !ecidi. Müveddet, bu 
idd!aya nazaran, yeni nişanlısı ile birlikt• 
bir kaç defa genç adamı ölümle terdid et· 
mi~ti. Nihayet, hadise günü Sadığı m:ı • 
hallebici dükkanına çağırtan, onun üze • 
rine üç el ateş eden, ve sonra silahı a • 
teş!emiye çalı~arak nişanlısının pt!§in • 
den koşan; bütün bu işleri yapan, bu 
ufak tdek. sarışın kızdı. H&disede ta~ • 
mim ve tasavvur vardı. Eğer t~banca 

patlamış olsaydı, genç adam mutlaka w· 
rulacak, ölecekti. 

Fakat, zabıtaca yapılan tahkikatta, suç 
aleti olan tabaneayı muayene eden mü • 
tehassısın verdiği raporda, siluhın hor~ 
zunun düşmediği, içindeki kurşnr.ların 

tesirsiz olduğu ve tabancanın ancak gög. 
teriş ıçin kullanılabileceği, aniatılmıştı 
Tahkikatı yapan müddeiumumi 'l'urgut, 

bütün bu deliller karşısında, şu nPt•cc>ye 
vardı: 

Hadise, sil~hla tehdid mahiyetıııde ve 
ceza kanununun 191 inci maddesin~ uy • 
gun bulunmaktadır. 

Müveddet, bu suçun maznunu olarRk, 
asliye 3 üncü ceza mahkemesine sevke • 
d !Idi. 

* Duruşma sırasında, davacı Sadıle ilk 
iddiasında, yanı nişanlısının kendisini öl
dürmek istediğinde ısrar ederek, §Öyle 
dedi: 

- Müveddet ile beş ay evvel ayrılır • 
ken, noterlikte bir sened tanzim eılf're'i{, 
kendisine 400 lira tazminat verdim, ay • 
rıca 800 lira değeriDde eşya bıraktım. 
Bundan ba~ka, ahlakı bozulmamalc !:artı 
ile bir sene müddetle 30 lira aylık ;er • 
meyi de taahhüd ettim. 

Şahidier dinlendi. Bunlar hadisf' hak· 
kında fazla bir şey bilmediklerini, kızı 
elinde silah olduğu halde, delikanimm 
arkasından koşarken gördüklerinı, sonra 
sllahı arkasından yere attığını söylPcliler. 

Genç kız ise, kendisine sorulan sual • 
lcre kar~ı. yukarıda yazdıklarımı:.ıı tck. 
rarladı ve ağladı. 

Bu sırada, delikanlının bakışiarını da, 
hafif bir yaş tabakası örtmüştü. 

Müddeiumum.i Fehmi ise, tabancanın 
patlama kabiliyeti olup olmadığının kat't 
surette anl~ılması için, mütehas.sıs:n 

eelbine ~üzum gördü. 
Mahkeme. bu talebi kabul ederek. du. 

ruşmayı talike karar verdi. 
Ve bu vak'anın kahramanının, nı:ılıkf'• 

rnedcn çıkaı'ken, söylediği ilk söz şu oj. 
du: 

- Saat sekiz olmuş. Eyvah, annem 
merak etmiştir. Zavallı kadın ... 

İçini çekti ve etrafındakilere baktı. Bu 
hitab \'C bu bakış aleyhindeki icidııı ile 
bir tezat teşkil ediyordu. 

Gaıısi Ozarı!ır·y 



Fotoğraf lahiilieri 

Kayıdlara baglan mak ıstemiyen 
' b:r tip ı: -

Iyi halleri kolaylıkla taklide 
mütemayil bir genç 

Manisadan Ib -
rahim, karakteTini 
ıoruyoT: 

· Eline ayağına 
,.abuk hareketleri 
ıvardır. Yalnız ka -
yıdlara pek b:ı~ -
lanmak istemez. 
hürriyetini fazla 

.. . . 
· Bb' okuyucu • 

mıı.z karakterinin 

tahlilini i8tiyoT: 

Zeki ve içll hal

leri vardır. SakAt 

yollardan iyi •öz. 

lerle ve güzel na. 
sihatlerle kolaylı.k.ı sever. İyi muame

le lle ba~kalarının 
hizmetlerine sevkedilebilir. 

la dönebilir, w-...._:3::!!~-.....ıııı~ 

* ir 

Ağır başlı bir tip Yumuşak başh bir tip 
Konyadan Şe • Inanbuldan ~ 

kip, karakterini fJıi.n, karakteriKi 
•oruyOT: soruyOT: 
A~ır bıışltdır. Bazan kendm • 

Kendisini birden- ne mahsus inatçt 
bire meydan:~ tavır ve hareketle-
ıvurmaz. tenkide. ri varsa da umumJ 
muahezeye pek surette yumuşak 
tahammlü yok - başlı ve uysaldır. 
tur. Sertlik.lere Başkalannın di • 
ayni suretlE' mu • rektiflerlle oldu-
kaboledc bulunmak ister. Temlzli#i ve in- ~u kadar da kendi bqına hareketlerd" 
Uzamı sever. bulunabilir. 

* * Zeki ve sevimli bir cocuk 
:Adanadan Ma • 

hir karakterini ser 
nıyor: 

Menfaatlerini dağrtmryan bir tip 
Fatihten lbrtı • 

him, karaleterini 
soruyor: 

Zeki ve sevım 
lidir. Yaşına rağ· 
men hareketlerın
de olgunluk var 
(!ır. Kendi fikirle
rinin kabul edıl -
mesini, hürriyetı : 
ııe müdahale edı.l .. 
mem('sini ister. 

* SUsU seven, sevgi ve heyecana 
yer veren bir tip 

Çamlıcadan Şermin, fotoğrafının. deT· 
<lini i:temıyerek karakterini ıoruyOT. 

Güzel ve zarif giyinmek için IAıım ge
len tedbirleri almakta ihmalci değilciir. 
Giydiğini yakı~tırır sevgisiz ve heyecan
sız knlmağa razı değildir. 

Kendine aid 
olmıyan ışiere ka. 
rışmaz. menfaat .. 
lf:rini pek da~ıt • 
maz. Alaylı. neş'e
li işlere pek ynnaş
maz. Reh a lır.a 
düşkünlük göste
rebilir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

Isim • • • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograt tahllll 1ç1n bu kUJ)Onlardan 

' fi adedinin gönderUroesi prttır. 
~ 

Atatürkle 24 sene 
(Ba~tarafı 8 inci sayfada) muvaffakiyetini derin bir sükfıt içinde 

:Anafartalarda, evvelce de arzettiğim bırakmışlardı. Hatta İstanbulun kıy -
gibi, 7 alay ve 36 tane 7,5 santimetrelik metli matbuatı bile bu zaferi haber a • 
topla taarruz yapmış idik. 7 alayın si- Iamamıştı. Nitekim, muharebede ya -
Ilah adedı de ne kadar idi biliyor mu - rarlık gösterenlerden bir miralay, -yu-
6Unuz? Beş bir. sekiz yüz süngü idi! karıda ismi hürmetle geçen Ali Rıza-

Bu küçük kuvvet, kendinden kat kat miralay Mustafa Kemalin inhasile Ge
üstün olan düşmanı, 60.000 kişilik bir neral olduğu halde, o, gene miralay -
orduyu yenmiş ve Sula Jimanına sı - lıkta bırakılmıştı! Yalnız, Alman ordu· 
kıştırmış idi. !arını, Alman ordulannın mukaddera-

Kahram:ı"l Türk kuvvetinin azlığına tım, o znman elinde tutan İmparator 
rağmen, başlarında Atatürk gibi bir V~lhelnı IT, Mustafa Kemale birinci de-
askeri dehanın bulunmasile takviye e - rr.irsalib hnrb madalyasını vermişti. 
dilmiş, bu suretle barikah bir muvaf - Hatta 47 gün saklanan ve küçük me-
faklyet elJe olunmuştu! murlann E!ncak büyüklerin gözünden 

Hiç unutmam, Atatürk ile karşı kar- kaçırmalarile tebliğ edilebilen bir ira
şıya oturdu~umu:r., vesikalann tetldki· de görrnüştük. Bu iradede, t 9 uncu 
!e bu neticeye vardığımız an, kendi _ fırka kum~mdanı Mustafa Kemalin ko
mi tutamamış, Atatürkün eline sanı - Io.rdu kumandanı oldugu bildiriiliyor-
mtş, öpmJştüm. du! 

Cevad Abbas Gürer, anlattığı sah - Bu h5diseyi oldugu gibi anlatmak bir 
neyi yenidel". yaşıyormuş ~?ibi gene söz- vazifedir. Bu anlattıklarım Büyük A· 
lerlne fasıla verdi. Biraz düşündü. Tek- ts:~türkiin, ne gibi şartlar altında ve ne 
rar ağır ağır aniatmağa başladr. kadar nankör bir muhit içerisinde ça • 

• - - • . 28 lıştığım, memleketine, büyük hizmet· 
- Ertesı gun•ı ~ an1 temmuz Conk lerini yaparken, nasıl kıskanç ve dar 

bayırı muharebcsınde karşımızda bu - b" ihnive•1e karşılaştığını ı!Östermesi 
lunan düşn:an ~~vvetini, kat'i olarak it~~azrile bu~ün için, yann için bir ders 
ifade edemıyecegım. Ancak, hasım ar-

1 
öusunun kuvveti hakkında bir fikir o.sun. 
verebilmek için. size ufak blr misalden 
bahsedece~im: Dlismanın dört liva ge
nerali. MehmedC'iklerin süngüsile «hat 
tı harb:. dışmda kaldığına göre hasının 
en aşağı bir kolo.,.duc;u mağlub olmuş
tu. Gencrallorin ö1dününü bizzat Ha -
milton itiraf ctm.,.ktedir. 

İşte. bu :ki hilnlük muharebe nett -
ces.inde Çanakkal~ boiiazı kurtulmuş. 
ş:.rnnl ve cenup grupıarımız esaretten 
ve İstanbu~ da düşman çizmesinden 
kurtulmuş idi! 

Askeri tarihle'in aıJ kaydetti$ bu 
buyük muharebenin zafer fuıiilleıtin) 

idare eden Mustafa Kemall takdir et
mek şöyle dursun, mafevkleri onun 

* 
Artık ak~am oluyordu. 
Güneş, körfezi örten bulutlara klztl

hğm: serpmis, ağır a~r sulara iniyor· 
du. Yavuz, karşımızda idi. Onun koy -
nunda taşıdığı mukaddes tabutu şimdi 
tel-'Tar ~örüyor g!biydim. Sayın mu -
hatabımla birbirimize bakıştık. Her i
k!rnizin de gôzlerinde birer damla ya~ 
vardı! 

(Arkası t.ı'lr) 

Yu1'dun vaY'Iılt cn~okla kaimdlr. Bakım
snlıktan ölen yaTTUian düsön. Ydda bir 
Ura -ver. Çocuk Kurumona Qye ol! 

Tarihten sayfalar 
(Ba.ştarafı 7 inci sayfada) 

Fakat gene parlamento ile ordu bozuştu. 
Krornvel şimdi İngilterenin en büyük ve 
kudretli kurnandanı bulunuyordu. Harb 
bıttiği içın ordunun terhis edilme-.! fikri. 
bu adamı da. askeri de kızdırdı. Kcomvel 
•bitlerle görüşerek cgevezeleri sustur
mak IAnm geldiğinde• anlaştı. 

Ordunun terhisi için rey alınacalt! gün 
Kromvel parlamentoyu bastL Ayağını 

yere vurarak haykırdı: 
- Gidiniz, artık sizin admızm anıldı~ı 

d:.ıyulmasın! 

Otuz siliıh~ör salona girdi; sayJavlar 
dtşan atıldı. Kromvel parlamento bina
sını kilitledi ve kapıya fUlllan yazdı: 

Kiralık mobilyasız ev 
Kromvel cCümhuriyetin hamıst lonh 

iidı altmda başlı başına idareyi el~ aldı. 
Tam bir diktatör oldu. Beş sene sonra 
(13 Eylul 1658) de (59) yaşında olduğu 
halde hum.madan öldü. Hemen heme:'l 
bütün hükümdarlar. hatta birine Şarlin 
yeğeni olP.n Fransa kralı bile. bir kral 
ölmü~ gibi, ona matem tuttular. 

Hataya külliyetti miktarda 
yiyecek ve giyecek maddeleri 

sevkedildi 
İzmir (Hususi) - İskenderun Tica· 

ret Odasın~n İzmir Ticaret Odası nez -
dinde yaptığı teşebbüsler üzerine, bu 
hafta İzmirden Hataya külliyetti mik
tarda yiyecek ve giyecek maddeleri 
sPvkine b3şlanmıştır Bu suretle Suri· 
ni~ bazı mü!lküller çıkannasile kı~ 
mevsimi ortasında zorluklarla karşıla· 
şan Hatay müstehliklerinin arzu ve ih
tiyaçlarını yerine getirilmiş olacaktır. 

Dün, İzmirden Hataya mühim mik -
tarda kuru Ü7.Üm, kuru incir, Ayvalık 
zeytinyağı. tasfiye edilmiş yağlar, kon· 
serve, kuru yemiş ve Nazilli fabrikası 
mamulatından basmalar ve kaput bez
le!i sevkedilmiştir. 
Diğer taraftan İzmirere bir Türk .. 

Hatay şirketi teşekkül etmek üzeredir. 
Bu şirket, İş Bankasının açacağı kre
d;]erden de istifade ederek, Hataylı tüc· 
carlara krE'di açacak ve Hataya ihracat
ta bulunacaktır. Şirketin .sennayesi 3 
milyon liradır. 

İzmirdeki ihracat evlm Hatayda şu· 
~ler açma1t arzusundadırlar. Bazı tüc
carlar bu mcvzuu tetkik için Hataya 
eideceklerdir. ...................................................•.......... 

r 
Rol bol rt"Çel yiyen çocuk kunet Dicına 
muhtaç olmaz. 

Ulwıal Ekonomı ve 
Arttırma Kurumu 

Mimar ve mühendis Hitler 
(Ba.ştaTafı 9 uncu sayfada) 

dur: Eseri ihtiyaca tevfik etmek, ayni 
zamanda da güzel yapmak. Diğer tabir
le müfid ile güzel arasında mevcud ol
duğu ötedenberi söylenmekte olan zıd
d:yeti biz reddediyoruz. Zaten cama<.lt 
tarafından başarılmakta olan büyiık ya
pılarda sadece küçük büyük memur için 
iskan imkanlan aramıyoruz. Ayni z:ı
manda bu cemaatin hayatının terbıy2 e
d!ci ve sembolik eserini bulup göster
meyi istihdaf ediyoruz. Bunun içındir ki 
g'ızelliğe zahiren verilmiş görünen taviz 
h:ıkikatte bu binalardan beklenen hede
fın kendisi gibi telakkl olunmaktadır. 
Binaenaleyh milletler ve ırklar ı:üzellik 
IN!.fhumu hakkında ayn ayn kanaatler 
besliyor]ar, aralannda mevcud ayrtlık· 
lar kendi yaratılışlarının ihtiyacların:ı 

tE:vafuk ediyor demektir. 
Dördüncü mal 

Mimari bahsinde bir eseri yapan feda
karlık yapmak mecburiyetinde kalırsa 

eksclünsınıza göre faydalı olanı mı he~ 

olanı mı tercih etmelidir? 
Dördüncü cevab 

Bir binanın estetik tesiri ile o oioanın 
lfa edeCPği vazifeye uydurulması kPyfi
veti arasındaki mübayenet o binanın z!ı
hiri maksadına veya bilakis estetiğini 
tercih ıle halledilmez. Bu davanın ba!ll 
faydalı ıle güzel arasındaki matlub irti
batı teminı:> muvaffak olanuyan mımarı 
değiştirmekle kaimdir. 

Betinci mal 
Almanyadaki Duisburg garı fle Fran

sadaki Havr gan arasında bir fikir ben
zerliği vardır. Bu benzerlik umumi bü
yük yapılann bundan sonra gayri şahııi. 

lıeynelmiJel bir karakter almakta oldu
quna deHilet etmez mi? Bu tnkdirrle bır 
ırkın milli dehasının mimari eserlf'rinde 
nrtık tesadüf edilip edilemiyeceği Sl!all 
hııtıra gelmez mi? 

BeJinci cevab 
Biz bütün Almanyayı mimar! ec;erle

rinde !iniformalaştırmak ar:rusunda de. 
ğiliz. Bu bshiste zanırl müsaadekarlıklar
da bulunuyoruz. Bu ımüsaadekarlıklar 

teknık ve estetik muadeleleri halPldcn 
masun bulundunnakla beraber bir şeh
rin veya bir peyzajm umumi karakteri
ne tevafuk ediyor. 

Altıncı •ual 
EkseUmsınızın şehireilik bakımınJ3an 

politikası ve düşüncesi nedir? Ekseliımı
nız modern bir şehrin nasıl olmasını ta
savvur tdiyorlar? 

Altmcı cevab 
Nnsyonal sosyalizm her yerde mevcud 

h~yat şartlarını ıslah etmeye çalışıyor. 

Bu. her sahı; Için böyledir. Fakat uuına· 
ri meselelerde mevzuu bahsolan nokta, 
öğretme~ ve terbiye etmek bahislerinde 
nümune ciacak örneklerin yaratılması

dır. Bu münasebetle Almanyanın mima• 
ride lcarakterini gösterecE'k yapılarla dcı1· 
durulrnnk üzere birkaç şehir seçtik. par
timızin merkezi olan Münih, kongrıolerill 
toplandığı Nürenberg, sonra en biiyük 
ticar-et limanımız Hamburg bu araciadır. 
Fakat diğer taraftan es)Ql Alma11yanJJ! 
b;rçok şehirleri için oldu~ gibi Alma~ 
yaya ~ağlanan yeni topraklar için de bO• 
yük genişlikte planlar hazırlanmaktadıl· 
Bu planlar. her birinin mahalline gör• 
ya yekdiğerinin ayni, yahud da bfanze.rf 
neticeler vereceklerdir. Çalışmamııa hA
kim olan esas fikir, şu veya bu şehrin h!Jo 
sust §ekilde inkişafı değil mümkitn ol
duğu kadar yüksek bir medeniyet cevi• 
yesjni vasat olarak kabul edip yaymaktJf· 

Yedinci mal 
EkselAnsıru:z evlere mi. yoksa çok d:ıt 

relı apartımanlara mı taraftırlarT 

Yedinci cevab 
Alınanya g!bi nüfusu çok kesıf ınctll' 

lcketlerde. şehir hududlannm boyutil 
alıp yiirJmelerinin önüne geçmek ıst" 
nildiği takdirde münhasıran şahsi evlet 
inşa etmek mümkün değildir. Bu imkAn• 
sızlığın bir dığer sebebi de ekonomik h .. 
dise:iir. Binenaleyh bu sahada lazım oı•1l 
~ey (lizım) ile (mümkün) ii teüf eı
mektir. 

Sekizinci •ual 
Ekselansınızın şehireilik kelimt>sindeJI 

kastettikleri mana nedir? 
Sekizinci cevab t 

Alman ~e~ırciliği gibi bu derece gE>n ı 
nıikyasta ve tek karakterli bir jnkişa 
tan, varlığım bilen ve içtimat ınsic-amı~ 
dan mağrur olan bir millelin terbi)'P 
bahsinde bilhassa müessir neticeler b~· 
lemekte kendimizi haklı buluyoruz.. 

Olav vapuru dün ilk seferini yııptı 
Denizhankın yeni getirttiği Ülev va .. 

puru dün ilk olarak 2,15 Ada postasını 
' bl .. yapmıştır. Ülev vapuru bugünden ltı 

ren $uvat vapuru ile beraber KadıköY vi 

Haydarpaşa hattında işliyecektır. ··"" . .................................................... .... 
Yurdda~! 
Dol'an çocul'ona. nüfus te-ıkr.resl çı· 

kartır gibi, bankacin bir tasarruf bCSS'" 
bı açttr. Çocntuna büyük Iyilik etnıil o· 
hırsun. 

tnwıaı Ekonornt ~ 
Attırma Kurtırıı" 
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Köylülerimizin başlıca 
ilek eri : ~ekteb, fabrika 

,, 
En üstün millet olmak 

milli davamızdır 
'' (Başfarafı 1 inei sayfada) 

tan sonra köylüler ve çütçiler hayatm • 
da arttırma ve işletme hareketınin nas!l 
do~du~unu, on dokuzuncu a.ımn başıarında 

b~ö.<3teren 7e hızlanan büyük snnayl ha
reketini tn.kfb eden o tarihlerde Avrupa ve 

allara :utldhclı;l beiendirmelr 1çin deiil:a bd 
l!lt>mleketı lfıyık olduğu en yiilt!ek medmi
Jet Te retı.h sev}ye3lne nlaştınna.t ~ .. 
cUr. 

(BCl§tarafı 1 inci ıayfada) 
!sman demiştir ki: 
- Küyüm 270 hanedlr. 1668 nüfUS'-ı 

\-arc:hr. Mektebimiz yatılıdır. Ben çl.ltçi -
llkle meşgul olurum. 

lıı.önü burada lsmailin sözünü ke.ic.rek 
clen:nştır ki: 

- Görüyorum ki bu taraflarda kCyl~ 
rın 250 den fazla hanesi var. Arzun:uz 
ifte böyle köylerimizin 2SO haneden az 
0lınarnasıöır. Fakat yapamıyoruz. 
İsrnan ızahatına devam ederek: 
- 30 dönüm arazim var. Benden fazla 

irazisi olan da var. 

Toprağı oln:ıyan köylü · 
.Arazinin üçte birini su basar. 
- Köyünüzde toprağı olmıyan köylü 

'~ar mıdır? 
-Çoğunun arazisi yoktur. Satıcılık ya

Parlar, t!caret yaparlar, geçinirler. 
ba- Böyle topra~ı olmıyan bir ıcöylüyü 

na burada bulabilir misin? 
-Dolu p~qm, 

bu- O halde senden sonra böyle bırini 
1. bana gönder, kon~ayım. 

Atlı ziraat 
- Atlı ziraat neden yapmıyOTSUn~ 
- Bütçemizi düzeltmedi~ yapacağız. 
- Yani heves ediyorsunuz. 

1 
-Evet ediyoruz. Yalnız araba VP pul

Uk tedarikı Ianmdır. 
tı lsnıau bundan sonra tohumu e! ile at
'klaı ını, to.lıumu temizliyemediklerınde.n 

ıarar gördüklerini anlattı ve i.live etti: 

El san'ab 
-·'!'icaretimiz yok. Yani bir fabrikanuz 

)ok. Bu hnvalide bir de alay vardı. O da 
~tti Köylüler Karabüke. Ankaraya gı
·P aJnelelik ediyorlar. Köyümüzde el 

~ll'atı olaralt tiftikten iplik ~rırlcr. 
k 08Yaya. gönderir ler. Orada kuşak do • 
~rlar. Yemi§ olarak Ankara arınudu ve 
~ §l elma yetiştiririz Köyde ester yetiştir 
~k hevesi de baş gösterdi. 

1 
-Köyde kız kaçmna, kumar, sarhoş

Ul ~ırr nııdlr? 
._- Yoktur. Yalnız arasıra kız kaçınna 

a'k•am olur. 

• Bilgi, iyi alet " tif _Başlıca işiniz bilgi ile iyi aletle çek
ol trı11 emC'kle. daha fazla malısul almak 
~ lrtah.Jır. Bunun için tertib bulmalıyız. 
)'~n hatırımda kalacak bir şey- isti -

oraan s" ı oy e. 
ıst7" Nah'iyemizin tam teşkilatlı olmasını 
içt )oruz. Bir doğum oluyor. Yauhrmak 
) n rençper üç gününü kaybediyOJ". Dün
t~nın her tarafından buraya pazar kll • 
t" du~ zaman tüccar gıelirmiş. Hindis -
C!~an, Sutiyeden. Katır ticareti, at tl· 
~ Yapıhmıı~. Şimdi gelen yok-

d dan sonra, Çankın valisi bu köv
h:'k hir kadının sahib bulunduğu arAzi 
ist~dn idare heyetinin vermış "1c'!t:ğu 
du k kararını Devld Şurasının boz -
~~ b.u yüzden yayl~~an köy1unıün 
1, ~stçe ıstifade edeınedıgini anlatmış-
'· 
hrn ·ı ')'r aı • Climhurreisinin huzurunnan 

lar ılnıadan evvel temem:ıilerini ve rica. • 
birJll.ı h~Pısa ederek vilayet rnerkez:ind.e 
~ fabrıka. bir jandarma mektebi. b1r Ji
~~bi müesseseyc ihtiyaç olduğunu söy-

ltir. 
~·· -Utnhurreisi gülümsiyerek= 

tı2 Bir topcu alayı vardı, neden hırak
..... 12!, «itti. 

rıa-; A.ffediniz pa~am, ihmal ettik Çok 
tn olduk. 

){~s~ 'bn işte ne kababatiniz var. 
\~1 .. ne selam sövle. Bana topraksız b-r 

\t bulup göndermeği unutma. 

:as~ Zi ..... at ;al~i 
bu uteal:'ben Orta nahiyesinden Yusnf 
lı:ıı::Un d 'nlenilmiştir. Yusuf Nahıyenin 2 

e.n :faz} ·· f Id w !\lf}ı a nu usu o ugunu, beş sı-

l'~ tnı~ktebleri bulunduğunu. !ak;ıt ida-
~ t>diğiru söyliyerek ilave etmiştir: 

lutu kara sabanla ziraat ediyoru?. Pul • 
~~ :UZ Yok. Demir hrmığımız yok. A -
)ı~ l'Jnıkla idare ediyoruz. Kalburin to· 
Xb.n~ernizleri~ .. ~akinemi.z yoktur. Kö -
l'oJttttr (50} donumden fazla ar~s: olan 
~ ~Topraksız 10 hane varchr. Köv
~'lede nda çalıpn 150 köylümür vnr. 

Zonguı 8 ay dı~da kahl"lar. Ankara. 
~~~E İstanbulda çalışırlar. Biz
~e likten başka bir iş yoktur, ev
~dı kacbnıanmız kilinı yaparlar Bazı 
ı. n iki .. · 
ll(~ ... İkı •. ~ç, bazı.~ı senede bir kılim do-

~limden ucret olarak 5 .lirn alır. 

İplığini başkası temin eder, boyatır, ona 
ver:r. O da d:>kıır. Kendi hesabına ya
p3n binde bır bulunur. Erkek için 'ie ş.ıl
varlık: ve abalık dokurlar. 

- Siz kaç nüfussunuz? 
-Beş kmdeştik. Hepimiz birlikte otu-

rureuk. 37 nüfustuk. yeni ayrıldık. 
-Daha 1yi. 37 kişi bir evde oturur mu? 

Kim kime kumanda edecek. 
- Olmuyor paşam. do~udur. 
- Benden ne istersin, söyle bakalım? 
- Nahiye m~rkezim.i7in tam teşkilatlı 

nahiye olma.sı, yahud kaymakamlık ol -
ması. 

" Esld köy hayah bizdeki , 
- Eşkiy:-ılık nasıl kurnar var mı? 
- Bizdf> böyle §eyler yoktur. Eski köy 

hayatı b;zd,...ki... 
- Başka bir diyeceğin yok mu? 
- Odun almak hususunda müski\latı • 

ımz var. İki senedir gübremizi ya"kıyoru:ı:. 
z·raat makineleri 

lsmet İnönü bu köylünün ifadelerı üze
rine temız.leme makinesi ve pulluk tenu
ni hakkmd:ı ziraat ıtıüdürünü <linlcdi. 
Z!raat müdüı ü dedi ki: 

- Ben evvclce Myonda. K.ır~ebi,..dc 
bulundum. Orada gördüm. Köylüler bıı 

makineleri lrullana.rn~orlar. Makinenin 
b.:ışmda behemehal bir adam lAzımdır. E
sascn evvelce Vekalet buraya oir maki
ne gönde~. Köylerde istiyen, alan ol -
mamış, nınbarda duruyor. 

- Hayır p:ışam. bizim köye böyle bir 
makine geldiğinden haber vPrmedaer. 
Mürac:aatlarımız cevabsız kaldı. §ahsım 

narnma istE-miyorum. bunu köy namın& 
istiyotıım. 

Cümhurrersi valiye dönerek: 
-Köylü makine istiyor. Makine IP .c am

barda ne olacak bunlar? 
Ziraat müdürü cevab verdi: 
-Yeni selektör makinesi yazdık, ge -

lPCck. 
İnönü tekrar ettf: 
- Yeni gelecek. Fakat evvelce gelmış 

te ne olımış? 
İsmet İnönü arzularını iyi anlatmağ:ı 

muvaffak olan 
izhar etti: 

köylüye memnuniyetıni 

-İyi konuştun, çok teşekkür ederim, 
dedi. 

• Doğruyu söylemek lazım,. 
Köylü aynğa kalktı. Huzurundan ayn

lacağı sırada İnönü d~di ki: 
-Bana coğruyu söylemek lAzımdır. Bu 

s:ıdece Cümhurreisine behemeh&l doğru
yu söylemek icab ettiği için lazım değil, 
ayni zamanda işin yürümesi ve görülmesi 
için de 1i.zımdır. Bana yanlı§ veya eksik 
söylersen bu işleri görüşürken banıı ek -
siğir.i tamamlıyacaklar, veya yanlışlığını 
söyliyecekTer olacaktır. Onun ıçın dr.ğ -
ruyu EÖylersen ben de müşkülatsız işi 

takıb eder, neticelendirir.im. 
Cümhurreisi ambarda duran temıılemE' 

makinesi etrafında vali ve ziraat müdü
rlinden yen!den tafsitat alınağa lüzum 
göröü Ye bir müddet bu meseleyi görü~
tü. 

Çnnkırılı olan meb'us Talat Kız•lırma
ğın etrafının tctkike layık bir yer ol -
duğuno tebarüz ettirerek dedi ki: 

- Burası ikinci bir Adana olur. İyı 
lı:.ığday yf•tişir, Kaliforniya ~dayına 
bcnzc.!r dıyp rapor bile vardır. 
İnönü cevab verdi: 
- Adana gibi olmasından vazgeçtiın, 

şİmdıkinden bir misli fazla eksınler. iyi 
~ks'nler, ona da razıyım. 

Bundan sonra Şabanözü köyünden o~. 
man Kurd dınlenildi. Osman köyünd~ m
tal·~ ve ·vanmcı olmadığını, söyl'ycrck 
vilayctte bir lise açılmasını ve buraya b:r 
a1ay as~ gönderilmsini remenni ettı. 

fnön1 sordu= 
- Burası sana uzak, askerin köylinüze 

r.e !aydac:ı olacak? 
- Burada zahire para ederse faydası 

b!ze de dokunur. 

Köylfnf'1l eJ yansı 
Topraksız köylülerden Tut köyünden 

Şt.:ayib Dikmeci Cümhurreisinfn huzu • 
runa geldi. İnönü Şuayibe ismuıi, ö _ 
nündeki not defterine yazdırdı: 

-Aferin, yazın ne güzel ... Nereıle ö~
rendin? 

- İlk mcktebde. Şimdi amelelı.ıt e.!iyo
rl4ln. Karabüke, Kınkkaleye, Ankaraya 
gidiyor, çalışıyorum. 

- Bu üstündeki it elbisesi mi? 
- Hayır, her -günkü elbisem. 

- İçerisi güzel.. Yalnız palton harab ... 
- iş başında ne giyerslıı? 
- J{öydc dokunmuş bir pant.alonum, bir 

de eekethn V'dr. 
Başında ka~ nOfus nr? 
- Beş kJşlye bakıyonım. 

- Yevmiye olarak ne altyorsun. 
- Seksen kuru§.. ODnde otuz karufunu 

yerlm. 
- Pam.lı d~ mt? 
- B~ kl;rut yatak paıuı verlrim. Tftt.ün 

1ı-nrlm. altı buçuic da ona.. Geriye kalanla ilo 
ö~Ü'l ekmek. 

- Demek k1 elli lnlruş btrlktlrtyormm. 8e-
n1'CI., kaç ay ealı:sabUtyor:sun ~nda?. 

- H~ta olmazsam 1 ay, 8 ay çalışırmı. 
- Neden temelli blr iş tutmuyorsun. 

• - Knzma, taş kırma, kerpt~ ve bahçe ~ 
v:ın::mm. Btr san'atrm yok li devamlı bfJ' ı, 
bulayı m 

- nm·arcıhk ftlAn ö~nemiyor musun? 
ı•övo('kt ~lftçtıerden daha ıyt kazanıyorsun 

rle~n mı? 

- Çlftçnt'k: kolay -.e tyt 'J)ILI!!lm, fakat ne
!"ede ve n:ı.~ arut alayım. TopraRım olu, 
:tı.Pm omı ektr, ~m d~ gene d~nda 1t t11 -
t .. r. fvtce gec:ln1r1m. 

C'iim'hıırrel.!t Omıanda.n ne gtbl btr dncıtt 
o1rlujhınu sordu Ccvab aldl: 

- Canlc.nda btr tabnka oLııa deYamlı ~
tıoıırım Knra.bfikf" gittim, hastalandmı Bel -
!!Im. Havası b!?JP uymuyor. 

- Yevmlve ('n çok neredcdtr? 
- Bnrl'!dn ve Anknrada. Arnele bol olul'Stl 

40 kı.ırus. aıı; chınca 80 kuru~-
0..=-ın,.. . İnönftııiin htızurundan ıtynlırken 

}'ı~vprrınlı bir ~l,. rledl kf: 
- Pns:ım, .~7.1 lrövl~rde bek11voruz, 90lnk 

co,.ult uvlrun:. rnhııtı bmt'ktı. Sokaklara dö
külrlii acnb:ı gelmt-z ml diye köylll aitlaşıp 
drrV"n 'Ttııdır. 

Simrtl olmaz, tatthin nrsa gellrtm aize .. 
Köyünt> seıam .sövı.e ... 

Amerlkndakt uzty~tl Um! esaslnrn 1st1nnd e

derek cnnlı :ınJs:ı~rie Izah etmiştir. 
Sayın Vekll, ayni tarihlerde Türkiyede 

İmparatorlu~n vazfretınden uzun uzn.dıya 
bahsederek k:apltfılasyon devresinin cehalet 
ve hiyanet vt'.slkıı.ları etrafında iza.hat ver
dikten sonra konuşmasına şöyie devam et
nı!~tır: 

cEy Türk köyJft.'ııÜ, 

Ben ne :ısn, ne muazzam kudretsin. Ne 
yl~lt, ne Allecnab varbtsm. 

Bu kadar zulmf', bu kadar şenn.ate, bu 
tndar ahmak:.ça tdareye llatlamp da ayakta 
kalabilmek hiı;:blr ırkın kAn de~fidl. 

Sen, kudret. ve asaletinden blr ?.errc kny
h•tmeksiztn bütiln vall::annTa dimdik durdım 
Tt nth:ıyet bfitftn bu mel'anet idaresini kö -
trınden sök~p gene sen sı.ttın. 

Sen t.n.sanlıi: tarihinin, önfrnde her saman 
hftrmet.k' e~llece~ en astı kudrets1n. 

Biiyük B~no fnönünün sözleri 

Türk inkı1Abının, senin gilcfinle yarattı -
tl bugün~ gelince, bunda manzara bamb!Lf
kııdır. 

Büyfık ldeaJlst, btlyfit kahraman, büyük 
b",l!arıcı İnönünOn öz sözlerinden istiarc e
derek, Onun kelimelerlle sana diyorum k1: 

.. Atlye kcm:ııt emnlyetlP baktyoruı. Bl -
ztm, nftfusumuru, hayat!'mızı en yükseii: se
v:!yevf medeniyete ı;ıknrmak )Çin her türlü 
menabi ve vf'saltlmlz varoır .... 

cTürk1vr Cüınhurlyetı. lktısadt i.<ıttklAll ga
ye b!len b\r nlza.m test.s etmLştir. C\ımhtırl-

1l"t1n şJan, yüksek gayemtzi te.şktl eyllyen 
tktı.cmd! devl"t !dealfn: sfirntıe tahakkuk et
ttnnektir .• 

aYurd gayrtkabUi tchtr mUU ihtiyaçlar f• 
çindedir. Ve QIJir mllletin gayrikabili telılı 

ol"n mnıt lbtfyacntının temin vnsıtaıan, 
h~rşeyden eovvti o mflleUn ktndlstnde aran.. 
ınsb zaruridir. 

Yapılacak fşlertml:ıı çoktur ve çok çetin .. 
di!. c.İktı.s:ı.dl ihtfya.catına göre 1~e edU .. 
memlş bir memlekette ik.tısadl polltl.ka ta .. 
!db etm.e:ı: güç bir 1ştlr. Faknt nekadar me
t1ıı olursa ol~tın, h!çbir mını meselenln hal
ll, mUU şmmm !hatası hnrlclne çıkaeaıt 

lc~dar mu~ak ve mm~un tırmanıp da. tepe.. 
s!:ıe erlşemlyec~ kadar sarp deilldlr.ıı 

Arkadnşl:ır, 

önfunfizdeld b~arılmnsı ~zım r;elen bü ... 
yük l~r, şhndlye kndar tahakkuk et.t.trdlt.. 
lerimizden dah~ az ehemm1yetll de~Udlr. 

En üsfiin millet 
En Herl, er. refahlı, en tistiin millet olm&» 

muıt da:-ramızdır. 
Memlekethnizde esaslı blr köy ve zlraa.l 

kalkınması hu davanın seri ve sa~am ta .. 
lrkkuku fçfn Iüı.rumlu ana şartlardan biri .. 
dlr-. Bırnun tnhaltkuku ise mes'ud -,e şuuı11f 
l!l~~ım görd~ümüı: mlllt artmna ve ~ -
letme barete•ıerl:nizln bugünün teknik nos.
yonlanna eygun, memleket ölı;ilsündt> blr 
bünyeye ermeslle, çok yakından ell'ıkalı • 
dr:·. 

Büyük dav:ısı 1çln mmt ve tabft :trlltftn 
şnrtlara mali!; oian Türkiye, mutlaka. diln
yanın en refnhlı, en llerl örnek memleteti 
o!~'caktır. 

I{öylii ve ~tçi i~indc dolaşan Devlet 
Rcisinc hünnet 

Türk töylüsfı, Tllrk çlftçisl. 
Şu daklbcb senin ı.st.eklerlnl, aentn al .. 

?mdnn dinlemek t~n aranda dola"'n, askerı. 
51!-ast, tçtimat, iktısadi zafere oldu~u gfbf. 

Milli ihtiya~laF s-onl en yüksc:t refaha ve zlraf zafere de e-
Canlnn ya&l"ılgnnda!ı fmndl Quhu'keu Tevessiil edUmiş Işler, bu rnemlekcttc yüz- ri~ITecek olan Büyiik Mlllt Kabnmanın ~ 

'hac:h:ı..+:ın mrk'l'" ne na.~l ya,. çıknrttl~ı- Ieree senelerdenberi tev~l olunan ısla - nfinde. 8enln adına da hürmttle dilerek aöa-
* 

~~~~~~hn~n~~~~~~=h=a=t=~=~=r=J=g=fr=i=,g=&=s=~=r=~=y=a~==a=k=v=e=;~=h=u=d==l~=~=m=t=b=tt=~~~~o=ru=m=J========~ 
t'll\in\ tınlath. hl,.'!l::ıle senedenberi L~troen 
f'P vn& cıkar ldıl'ln>ı bu tstn taammthr: etti
~ını anıattı ve vnA~te bir ıtse ıııı.wmnt, hlr 
dP 1nndanna meJtte.bl k:urulmMtnl rica etJt1 
İr. önü S'l ı;!1T('tl va,tı: 

- .Tnndırnavı dt-til, onun ltafa.balı~nt L'
tlV()T!'ln. Nk'!n ba.<Jb melrtf!.b detfl de 'an
ttarm!1? 

- Kalal-alık fcln ıstıyonız. En fazla ı1ea
:ırız fabrlkaclır. Rıı memleket~.n başka fab
rlkl\da!\ vıı"'a mahmm kalan ~r yolttUl". 
~w."• ~n·l!ttle meft'UI !rm1. lm suı"Btm 

rınhlttc> blr :zn:nım 8l5nm~e vt\z tuttu~nu. 
~ senı>...1enbf>r\ llerlN!i~nl aövlemiş ve de -
mlşt!r ki : 

- nonımmızı. nrdun ı.e:r tararına eatl
v"ruz. Yalmı dotaba ~ sUindtre thttyaeımız 
var. 

- fniSnft h•1 Mn'atın Çankırıda ne bdar 
..,,.nc;ubı:ı ol~u~nn 80l'du. Maltıma.t aldı. Nu
rt bu ftleUer tcm\n edlllrse malın daha yt\k
.... k ol:tt>!l.!ını. gt\~1'1 ve nı~An da yapablle
~"""l"rl"ll :s:ırct etıı ve boyanın pabah oldu
ih:mı n..nlat•t. 

- Hallı. dnitılıvor, m~kettmtz kfteftltl -
vı-r, ~yok, fPbrlka, ukerl m~kteb w bJr a
l2v blzt canlandıracaktlr. dedi. 
İnönü keni!lslnl" sordu: 
- Yazı yP.ımasm• bill:YOT mUSlln? Re -

~ed ı> ö~end1ıı? 

- VPni y:ızıvı Halk mekte-blerJnde 61ren-
dtm. İslmt r,.rv!r1vorum. 

- Oıı1ete nlı:uyOT mnmn? 
- Okn'Vt'rnm. 
N~ırl . bu:-1-.!An sonra san'ahn tleı1emeııl t

çın l<ıtPdi~,P-!'1 makfn~Jerln ROO llrnya ternın 
edllPh'lP.('C~Irıl teharfi1l ettlrdt. 

fnö .. r• V'\ltve hltab edftek: 
- F•ınlnrın lısJle allkadar olııyor muıru -

nı::ı:" hın tcmln edtımJyıeeek tararı yoktur, 
~eM. 

l.tfı'•tılnb('!'l bir demirel ?" ~ ... aı: Mu.<rt..'l ra 
Sn'!t!l u.- bl'" ~<~l~vrı t!Inlen1Td! R""tlaTC1 tal"rln 
lı:ecı!\rl P.1•t!Mm ~'""tedl. VE' tınnlardan aonrn 
d11"1l('n.fl•n ,.,r .~nl'lm'stet f'~lflı'"'l\ burada dört 
yf1 tP'Zt"ı\ht!l eaJımlhru s1md1 ~h ade
"inln 20 ye tndJl1n) aiSyled!. COımburreJısJ 
nllvp· 

- Ntcln anldı? 

Valı tat:mtn f'c'ltd el!ftb Wl'f!mmnee 'ft 

do'•umaP.Jda., ınaJQmat ar,.dı~nı g6rftnee 
•ol('rar drı'kuTI1"'"ıvn tıltab ettt ve ibu azalma
.,,"\ ubroh'ni ı:-n,.an cHnlemf'~ lstet\1. Dolrn
D''~Cl Inlik bnl..,alrta mtlsldlH'tÜ\ uAnndı -
!t>ııı n,ıı:ıttT. "!' Adana lm!nsncat fabrfka!n
nın 1nıtk ıMhsın. muhteıtt ~ler VU1ta~1Je 

-.ıontıbnı t.!•re+ f'11!!'n!k tpıt•ın tlden ~e ı:ı;e -
d"''ce. palınlıl1ttı~nı 56yledi. 8ftmer Bank u
mum Mi1dUr, Nunınah B8ad Sfuner bu td
~'"" etrnfın~ıt .. onlııı ve tatmin ed!ct tnhat 
Tl'rdl. snmcr B~nk fıibrllrnblnnda mfthtmce 
btr l}:ıltk !tnknnun bulundUfmnı, ftatlarm 
norm11.1 w mnldu bubmduitmıu. anlattı. 

Ayni mc.sere etrafmda Tkaret O<!MI rellt 
~~ dlnll!nlld!. R~~ aenna}'elerlnln bulunm~ 
mn.'!'lnı gft.orterdl. Dokumacı fn~nftnftn ya -
nından ayrılırken lı:f'nd~ hen~ baiıan
mlyan btr maJC~t maa.t1 hakkında tıe -
menntyatta bulund11 ınan.: 

- Orta~1 babızlık. ..ara ~ te-.
sllt ederek bana b1.r lstlda rftnder, takib ettt
rellm. dedi. 
Dokumaeı HL'flln :btfnm fJJHlı: 'buhnnı ld

dtası etra !mda taeear: Ahmed Dildur da diD
~nlldl. T?plantıyR nth.,_ 1lel'tHrbll tıe -
1t'diye ret.st de tehr1n anın w temenntıerını 

Ankaradan islanbula ikinci bir hat yaptltyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

~am sant 18 de Ankaraya muvasal'\t et • 
miştir. 

VekilJer, Ankara istasyonunda parldk 
bır surette karşılanmışlardır. 

Gazetecileri trende kabul eden Nafıa 
Vekili şn beyanatta bulunmuştur· 

- Berabf'r yaptığımız l:ıu seyahattek1 
intıbaım Türk milletinin yapıcılık ka -
b·Iiyctinin milliyet hissinin ve cütl'huri
ycte ba~lılık aşk.mm, yurdumuzun te -
rakki ve inkişmnda en emniyet verici 
bir zirnan olduğunu bir daha görmOş ve 
hisSetmiş olmaklığımdır. ErzincanB ka -
dar olan en ücra sahalarda gördu~1müz 
halk tabakalannın ve masum yavrularm 
se'Vinr; ve heyecanlannı tasvir edebilmek 
çok zordur. Demiryol :i,petme teş'ki!ah -
mızın her yerde tam bir intizam ve dik
katie çalışmakta olduklanna şahid ol -
d um. 
Artık Türk toprakian terakki ve ke

mal yolunu tutmuş durmadan yürüyen, 
çalışan, uğraşan. huzur ve refah Alemi
dir. Nafia mensublan ve•onun bnşmda 
yürüyen fen adamları demiryolu memur 
ve müstahdemleri vazifelerini tamamen 
müdrik birer sAy ve hizmet Arnili olarak 
çalışmaktadır lar. 
Asırların müşküllerini, hurafelerirıi i -

fade eden Erzincan hattı güzergahında 

şimdiden :büyük bir faaliyet görülmekte -
d:r. · 

Dün b'zi takiben Erzincandan h1rekct 
ede:r bir yolcu treninde 159 yofcu~ım 
n1evcud oldukunu hayret ve iftiharla gör
düm. 

Erttrum hattı 
Erzurum hattının inşaatı çok ilerlemiş

tir. Havalar müsaid gittiğinden Erzin -
candan bteye ray ferşiyatına devanı e ~ 

d!lmek1( o ir. Önümüzdeki 1939 seııesınjn 
cümhuriyet bayramı günlerinde hPr hal
de bütün ray ferşiyatınm bitmiş vr hattın 
iş1etmiye ~çılmış bulunacağına kat'iyye:n 
em:n bulunuyorum. 
İran - Irak istikametle:rine doğru in -

psına devam etmekte olduğumU% hatla -
r:n 200 kilometresi gelecek sene bitmi!ı 

~ 

olacaktır. 194:5 senesine kadar inşaatın 

CUmhurrels1ne hillasa eıu. İnönü Parti bl
nasmdan ayrılmadan~ 

- Çankı:11ı1ar Için burada yaptı~ı temas
lar hakkınnak.i lntıbaları etrafında. millale
asını aöylmen ezeiimre dedf tl: 

- Bir ka.ç iş, bir ild lş, ü:.oıertne dü§iinü1:, 
lk'ı ayda t;ılmnnuıız, balkı memnllJl etmiş 
oJıJDUDuı.. 

Mecdi Sadreddin 

devam eöeceğini tahmin ediyorum. 

Ankaradan İstanbula ikim:i hir hat 
Ankaradan İstanbula Bolu üzerinden i .. 
ki.nc:. bir hattın yapılmasına z:aruret var
dır. Bunu elimizde bulunan ~ler-e gö~ 

sıraya koyrr.nk mecbUTiyetindeyiz. Ana
dolu içlerinden geni~ nükyasta lstanbu • 
le doğru işiernekte bulunan trenler güıl
den güne artmaktadır. Bu ikinci ha• daha 
kısa olacaktır. Ba hat doTayısile İstanbul:ı 
daha çok miktarda gündüz trenleri i§le't· 
nlt' imkanı hasıl olacaktır. 
İsttınbul - Ankara asfalt yolunun henüz 

s:rası gelmemiştir . 

Hava isbsyonlan 
Adana - İzmir - Diyarbakır hava ser

visleri için geniş meydanlannm ve telıi3 
istasyonlarının inşa ve tanzimıle iştıgal 

edilmektedir. Halen İstanbul hava istu
yonu olan Yeşilköy merkezinın plAnı 

tanzim edilmiştir. Yakında mjinakasaya 
konulacaktır. 

Ankara radyo istasyonu 
Anlaira radyo istasyonunun Paric.; rad· 

yosu i1e karışmaman için 1edbirler al • 
dık, neticeyi bekliyoruz. Istanbuldaki 
köhne radyo istasyonunu bir daha ipet
nıjy-e \oraftar değilim. 

Radyo makinelerinin P. T. T. idaresin· 
den +edarık edilmesi ve ucuz tiatla sa .. 
tJlrnası ve tamir olunması için bir konu:ıı 
projesi hazırlanmaktadır. Yakındıı Bü .. 
yük Millet Meclisine sunulacaktır. 

Telefon hatları 
İstanbul ıle Ankara arasmda Bolu ta • 

rik·le üç:jncü bir telefon hattının tegis( 
ve sekiz devrenin on iki devreye iblllı 
~i süratle ilerle.mektedir. 

Ankara Gençlik parkı önümüzdeki 1939 
senesi nihayetinde bitecektir. Ecnebl p.. 
ketler elince bulunan İstanbul tramvay, 
tünel, hr..vagarı ve diğer imtiyazlı ştrket-. 
lerin satın alınması işi üzerindeyiz Mü • 
zakereler tabii seyrini takib etmeV:tedir. 

Ötedenberi bir an evvel bitidlMesbıf 
istedi~imiz Eminönü ve Sirkeci mf'ydan
lannın açılmasına ~ahşümaktadır. Bu 
nıeydanların her halde yeni bir hızla ya,. 
km zamanda istenilen ~kli al.Jct-ğm• 
kat'i nazarJa bakiliıbilir. .......................................... -. ..._ .. _____ __ 
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• i Ç 1 Ç E. Büyük operet 

Rej sör Ra it Rıza 
Miizik : Seyfettin Ani 

Yazaa: Y..E Sürari 
Orkeırtra, Bale 



"Son Posta, nın Hikayesi 

A 
Yazan: Ihrahim Hogi 

donuktur. Kararlamadan oturduj!u yerd~ 
ilK işi, aynada kendisine bakmaK, 4, 5 
adımlık seyahatinin yüzünde ve dudak
larının üsttlnde biriktirdiği terleri sil-

nıektir. Elinde muhakkak ki bir kitab O· 

hıcaktır. İlk ıgünler bu kitabın tek bir sa
tırını bile anlamadan, hatta hatta gör-

meden okuduğuna inanınız ... Maksact ra
bancı a~ılda sıkıldığını göstermemek. ya
hancı gözlerin bombardımanından ken
disini kurtarmaktır. 

Fakat günler geçip te. genç kız bod
rum palasın gediklisi haline geldi mi. ar
tık - tab!atile - o eski sıkılganlığt kal· 

Kadıköy vnpurlan bir alemdir. Her alt kat. yahud Kadıköylülerin tabiri ile 
postanın kendine göre bir hususiyeti bodrum ı:alastır. Efendim, o daracık m~r
vardır. Bunlaroan en meraklı, entere- divenlP.:-den indiniz miydi (yalnız bu mer 
sanı ve benim de size anlatmak istedi~im. d!venler m•ye geniş olmaz, şaşarım) yu
s:ıbııhları Kadıköyünden kalkan sekız korının buz gibi iğreti havası silinir, sı
postasıdır. Köyün birçok şairlere mevzu cak, samımi bir rnuhitle karşılaşırsınız. 

olan ~zellerini, genç kızların kalbierini lste şu köşede oturan, dudaklan nar çi
yakan delikanlılannı hep bu vapurda çe~; gibi boyanmış. şapkasını efevari y::ı
görürsünüz. Hem Kadıköy, İstanbu! şch- na e~miş ve bazı günler giydiği lameyj 
ric.e püzcller vermekle kalmaz, edebiya· andıran ipek poplin tuvaletli küçi\k ha
tımJzın bile en parlak simaları. Şllir ve nımı gördünüz mü. biJiniz ki vapurun 
muharr rleri. Kadıköylüdür, veya o!'a• kalkm:ısınıı daha bes dak;ka vardır. Tat
da otı.ırmuşlardır. İşte Ömer Seyf.,.ddin,! lt m'lr. önii tay derisi kaplı mor tuvaleti
Ahmed Haşım, Saliihaddin Enis, H:ılid nin ıcinde bir kat daha heykelleşen dak· 
Fahri, Rt>şad Nuri, Yahya Kemal. S:.ı•ıh tıı<' bayan, bugün yüzünü boyamamıs i!:e. 

maz. Artık bu sıımimt ocağın havac:ına o Zeki Aktay. Mahmud Yesari. Ttırhan bt>lli ki nczlelidir. Zaten gözlerine bakar-
~" da alışmıştır. Ciddi, vakur ve kendinden Tan. Sund Derviş. bir mahud hıkay~~e sPnız. siz d~ bana hak verirsiniz. univE-r-

emin bir halde merdivenlerl iner ve k~ olduğu gibi bir de ben .. sahi.. nikiı.yeyi s'telilcr. her nedense fazla xonuşmakt:m. . 
belki bi}rnezsiniz. Dinleyiniz o halrtP.... sa. yazılı. bısılı notlarına bir kere daha şesıne oturur. Bu arada, bu gene kızın 

İngııizlerin ülkeler arası nam kazan- gt'z atmayı dthıt faydalı buldukları için 
1 
gcç:rdlği istihaı~yi de . ~e~ece de.:ecr;, 

mı~ bir m;zı:.hçısı vardır. Mark Tveyr.. oı:ları hir kr]Prr, PPçiveriniz. Sanki bcı ts- sar:-a ~a~~. takıb .edebılırsıniz. 1lkon:c
Bu zatı bir ziyafete çağırmışlar, yedir· pu a1rnıslarmı~ eibi. hep ayni sıra!arda lerı. pıyınışmde bır parça ihmalcllık, 
mişler, içirmişler, ziyafetin sonunda. ot•ır<tn, Karlıkövün biricik ışıklı ~iühü- hatta daha ileriye gideyim hantallık bn
kend·s·nE" st.yın edib demişler, bıze ede- nün oyurrullirınn bir selam sarkıtmadı.n labilirdiniz. Ne bileyim. saçları Marlcn 
hiyattan bahset. mizahcı ev Sı\hinini yanlarından uzaklasamazsınız .. hem, bu-ı Dilrlh g!bi değil de dümdüz olabii irdi. 
kıımamış. ayağa kalkmış. efendiler de- na da h!ç lüzum yok. zira bodrum p~lıı- Fakat yavas yava~ tuvaletlerinın. kos
nıiş. size gayet kederli bir mevzuJnn, e- sın se •yar sakinleri hem!iin ayni yolu tümlerının değişti~"ni, zarifleştı~ini vP 
debiyattan bahsedece~im. znmnnımızın gıdel!ele birbirlE'rine gözlerile asinadır-1 kcr.disinin hakiki hüviyet"ni gösterecek, 
mesela Hügo. Göte, Şekspir gibi l.ıiiyük lar. B•.ı aöz a~:nalığı, ruhiyat orofesörii bir· mah , • ldığ'ını görürsünüz. Bodıum 
echbleri ölmüş bulunuyorlar ... Mi.~ahcı, Ş~kibin drıhn iyi anmtaca{tı seb~b ve 1l- p'tlasın tıpkı yapıcı, yetiştirici zarafet 
sözünün bu noktasında birden dnrmu~. ll'tlerle. c1bette ki bir takım ruhi tesir- mf'ktehindc sade. fakat manalt bir su
fc~alık geçirir gibi ~ir hal ~lmış, ma~aya leri? ~önü! aşinalı~ına da çevrilMivor ı rette nklas~ın gen\ kızın etraftnrl~ b:r 
yıgılmış ve gayet bıtkin b!r sesle: dPğıl.. onun 'icin de burada asla esra':' t•ı- hayranlar kafilesi genişler.. fak t bun-

- Ben de kendimi Iyi hissetmıyC\rum! .. tunamnz Muhakkak ki, güneş ı:!'Ö'"P';İc: lar. onun «nigPhbanları. dır. Onu ciena 
diye bir nükte yapmış, bu suretle ken- kar gibi cö7Ülür .. ve bence bodrum p:;ılns gö?lercienJ) korurlar. Ona uzanacak bi: 
disinin d~ bUyük edib olduğunu ima et. sakinleri, ~ııün hi rinde Kadıköv e~ lerı-

1 
k' ,_ d: h . 

1 
. ·ı..· 

.. .. e ı. ssn ı rPn ı arım erıne uzanmı<; f!ı;H 
rnek is•r>mış .. işte ben de, yirmi sekiz se- me m~>murıınun onunde arzı endıtrn pt. tclftkki tder ve hemen kırnrlar. Zira. 
nedenberi Kadıköyünde oturuyorurrı dı- mişlt'rdir. ge!ıç kız bodrum palas ailesindendir. E
ye kendimi cbüyük, parlak ediblerımi-
zin• arasına katıverdim. 

Maksadım, size bunları anlatmak de
~il. '< ıı'iıköyünün sekiz vapurunu söyle
mek .. Bu vepurun her köşesi güıel ol
makla beraber, beş kuruşunuza ı.tıyıp ta 
caristokrnthk• satın alarak lükse kurul· 
manız mümkün .. fakat orada aristokrası
nin bütün fr.ablnrına uymak lazım. Şöyle 
sere selpe oturamazsınız .. Bütün soo;ye
te c!ddiyetinizl yüzünüze maske gibı ta
kacak ve 20 dakikalık kibarlı~ınızı san
t!ın santim sntacaksınız. Demokrasinin, 
halkçı zihniyetin en hüküm sürdüğü yer 

Gura~i efendi bu mektubu alınca şa· 
şırdı. Birdenbire, içinden bir şey kop -

muş gibi gönlü 
sızladı. Bu gur • 
bet diyarında, To
rik onun yegane 
güvendiği insan. 
yegane candan 
arkadaşı idi. O da 
uzaklaşınca, öte • 
kilerin etmiye -
cekleri ezi ·et vok 
tu. İkinci bir ü

derdirnden size ne?• 
demek istiyormuş 

gibi kalkıp indi. Fa
kat sonra, içinin 
tazyikinden, ba§ka 
türlü kurtulamıya • 

SON POSTAN\I'J 
EDEI?i QOMAN\ 

ılA.ZAN: l!:rcitınend Ekrem 'l'aıa 

Istanbul Jandarma satınalma komisyonundan 
Mikdon Cinsi Tahmin bedeli Ilk teminatı 

metre 

21.01..0 Bez 

Lın Kuruş 

6720 00 

Lira KtL 

604 00 
1 - Cins, mikdarı, tahmin bt-deli ve ilk teminatı yukanda yazılı (21.000) 

metre kurşuni renkte Amerikan bezi 15/B.Kdnun/936 Perşembe günü saat 15 de 
Gedikpaşadaki Jandarma satınalına komisyonunca kapalı zarf eksiltmesilc satın 
nhnac:aktır. 

2 - Nümune, evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görillebılir 
veya şartname parasız aldırılabılır. 
3- 2490 sayılı kanun şartlanm haiz Jstekliler!n usulüne göre tanzim edecek· 

lt!ri kapalı zarflarını eksiitme günü nıhayet saat 14 de kadar makbuz karşılı~ı 
olarak komısyona vermeleri. (86:jl). 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muhamrnen bedeli 80400 lira olan 1 aded tarak dubası ve şalanları 13/2/1939 

Pı:zıırtesi günü saat 15,30 da kapalı zar! usulü ile Ankarada İdare binasında sa· 
t:n &lınac:ıktır. 

Bu işe gırrnek istiyenlerin 5270 ı;ralık muvakkat teminat ile kanunun tayi!l 

ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı g:jn saat 14.30 a kadar Komisyon Reıslilir.e 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 402 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
• (8998) 

~ 

Muh::ımmen bedeli 576009,93 lira olan 100 k!lom<>trelik takriben 8000 ton ray 
25/J t939 Çnrşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdı:ır~ bi -
nasında satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek jstiyenlerin 26790,40 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta• 

yın ettiği vesikalan ve· tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis • 
lığıne vermeleri lazımdır. 

Şurt:ıameler 2880 kuruşa Ankara ve lbydarpaşa veznelerinde satılmakuadır. 
(&808) 

Boş, lJiş, Nezle, Grip, Romalizma, 
Nevralji, kınkhk ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. - -

a!eını aniatli anlata bitiremiyeceğim ıçin, 

b•ı seferlik yalnız 8 postasının bır köşe-
s;n~ açtım .. 

Barsak depolarının açılma
larına müsaade edildi 

Gayrisıhhi bir şekilde olduklan için 
,.-------------..._, bir müddet evvel kapatılan barsak iş ' 

( YARISKi NÜSH.UUZDA: leme depoları, barsak ihracat mevsiini 

Maksadı ne imiş?. 
Yazan: Mik Zo§çenko 

Çeviren: H. h.laz 

-131-

do!ay:ısile depoların kapalı bulunma • 
sınrlan çok zarar ettikleri hakkın • 
da Sıhhat Vekaletine. yaptıklan ınüra· 
caatleri nazarı dikkate alınarak üç aY 
miiddetle açılmalarma izin verilmiş • 
ti!'. 

oruz .. dedi. Yoksam sen de bizi aroor • 
dun? 

Kocakan, karşılık olarak: • 
- Zorman nerede-, biliyor musun· 

diye sordu. 
- Seni ilen değildi? 
-· Hayır. Sahnhtanberi, beni lokan • 

tada bağladı, görümnedi. Ben de acabB 
buraya mı geldi, diye baktım. 

İhtiyar akıllan 
- Yok. Be:ı de ~imdi gelmişim arn· 

• ma, o bun~a uğramış olsa, kocan der 
mıştL 

- Ne kazaya uğ· 
rayacakınış? diye 
sordu. Ben sizler gi· 
bi ötede heride sürt~ 

idi. rf 
Fazlasın' dinlernek istemeyip ge 

dönrneğe hazırlanan kadının kotunll 
tuttu: 

- Dur, gitme! Sana deecek lafııt' 

züntü de, buraya, yani kapıya kadar 
~lmişken, sulara kad'ar gidememek, 
bayatını zehiriiyen müzmln romatizma 
ağrılarındım kurtulamamaktı. Vakıa 
Torik mektubunda, bunun memleket -
te teJafiSi kabil o1du~nu söylüyor, 
Dursar:ı. Yalovayı falan, tavsiye edi -
yordu. La!dn Avrupanın adı vardı. Bir 
yerJn adı da elbet bosuna çıkmaz, bir 
sır ve hfkmete istinad ederdi. Hasılı, 
zavallı ihtiyar, rJinde tuttuğu mektu -
bu eviriyo-r, çeviriyor, ovuncağını kır · 
mış bir çocuk gibi. oturdu~ yerde iç
leniyordu. 

cağını tskdir ede - müyorum. vardır! 

Diğf'rleri.nden önce cıkape1en Tak -
vor onu bu vnzivette buldu. Gurabi e -
fendi, hPrkes hmıfmdan terkedileli • 
denbf'ri hPp böyle somurtuyordu. Bi
naberin Takvor. ihtivarın bu haline a· 
lışıktı. Fakat bu S(>fer, onun cehresin -
de okunan sade kunt bir infial değil. 
birn?. da elem:! benzer bir şeydi. Misis 

Fu1blöd'i.in f'svab değismek üzere yu -
ksm odasına çıkmasından istifade ede
rel<. ;hliyarm yn11ma oturan Takvor, 
bu elemin sebebini anlamak istedi. 

- Neyin vardır? Hastasın? 
Gtrrabt efendi, dudaklanm büktü .. 
- Keşl<i ha:::ta o!aydım! Ölüm bile 

şu dakikaja aradığım şey. 

- Neden? Ne oloor? Paranı çaldır • 
mı ş ın ~enem? 

-Hayır. 

- O halde neden şikayetçisin? Der· 
dini deme<'n derman bulmaz. 

Gur;.ıbi efendinin omuzlan: cBenim 

.rek, baklayı ağzın - - Burası A vro -
dan çıkardı: padır. Bunda ada • 

- Necmi bizi bı - mı oturduğu yerde 
kt ·ıı· de dolandınr çar -ra ı .. gı ı ... 

Bu haber, erme- parlar. 
ninin üzerinde, ba • - Bir şeycik ol • 
sına yıldırım isabet maz. Kirnselerle ah-
~tmiş gibi tesir yap- bablığım yok. Dil 
tı: bilmem, kimsenin 

- Sahi deorsun? yanına sokulmam. 
İhtiyar, tasdik ma· Sayenizde, bütün 

kanunda başını sal • ömrüm şu cameka • 
ladı. Meraktan, a ~ nın önünde geçi -
deta çatlamak rad - Takvor: cDur, git·me, sana deecek Uifım var!. diyordu. yor. 
desine gelen Takvor, sorgusuna devam ı sini işitin-::e yüreği az ço ferahlamış., - Sen bilirsin, beyzadem. Ben ne 
etti: endişeleri dağılır gibi alı ıştu. k: dedi isem, salt senin iyiliğin içindir. 

- Habar etmiştir? Yoksam adiyo -Ne ise, ne! dedi. Hic ieğilse cen • Gurabi efendi bu söze cevab verme-
derndiçin kendi oğradı? ti!men davranmış, dönü biletlerimizi di. Etrafım. göz gezdirerek: 

- Mektub ycııdı. olsun diişünmüştür. Vele n, acaba bi- -Bizim halun nerelerde? dedi. Rast 
- Ka, bu ne hentçe iştir? Bizi no - z:m hepsimize bu para ) er? geldin mi kendisine? 

hud eker gibi, bunda ekmeğe ne hakkı - Neden yetmesin? C' elin hesabı -Hayır. Görrnemişirn. O kapkaç he-
vardır? Istanboln gitmiştir? görülmüş. Üç ki~i, güve e bileti al • rif ilen gezoor olmalı. 

- Hayır. Zannetmiyorum. sak, yüz elli lirad2n faz' 1 tutmaz. Yüz İhtiyarcağız içini çekti: 
-E, ne deor mektupta? e!!i lira da benim alacaprn öteberiye -Allah ıslah etsin! 
Gurabi efeneli elindeki kağıdı uzat - bol bol kıfayet eder. O sırada, tesadüf, kahvenin kapısı a· 

tı. Takvar buna uzun uzun baktı, la - Takvor, söylemek istediği şeyi bir - Ç!ldı; ve eşikte, İfakat hanımın tek tüy
kin ibareleri bır türlü sökerneyince ia· kaç dakika tereddüd içerisinde, ağzın- Iii, acelacayip şapkası göründü. Kafa· 
de etti. dan çıkarnmadı. Sonra, daha ziyade da- smı aralıktan uzatmış, içeride birini a-

- Ben eyfce görmoorum. Sen oku da yanamıy~rak: nyordu. Takvar yerinden fırladı, se -
ben diğneeyirn. - Gurabi beyimf dedl Para geldi - ğirtti, kadınİ tam, vazgeçip te geriye 
Bazı keHmelerl ikişer defa tekrar et· ğinde, yanında tutma. Bana. ver ki, bir döneceği sırada yakaladı. 

tirerek, can kulağile dinledi. Pan bah· kl\zaya uğramıyasın. - Biz bundayız. Senintd llen oturo· 

- Önce şu oğlanı bulayım. , 
- Onu sorarn da bulursun. Çatrnaı 

lnr. merak etme! Deeceğim kiyak em .. 
nivetlidir. 

:_ Ne imiş? Çabuk söyle öyle ise
- Torik beyzadem .. 
- Ne olmuş Toriğc? p 
- Hepsimizi de orta yerde, çorÇ0 

gihi bırakarak kaçmışhr. 
İfakat hanım omuz ~ilkti: O" 
- Ne vapayıı~ bıraktı ise? Allah Y 

lunu acık etsin! r· 
Bu kayıdsıziıi!ı, Takvor hayretle ka 

şılnclı. Rir şe • deınjc: olmak Için: edi· 
- Kocan da .<:eni soroordu .. d 

Gel, görlin bir tefa. 
' - Onun da bovnu altmda kalst0 · Jı!l 

Artık Takvor i!':i anlamıştı:. ~ııaibl 
ısmarladık bi1e dt"'meden. ruzırar f! , 
kırklara karışan kocakannın arka;:" 
dan bakıp. kendi kenciine sövlendı ~-

-Vay babasına. be! Kan kiyak :~etl 
dalanmış! Ev!. Kırkından sorarn g ı ,. 

• - J11l 
devlet, yetmişinden sorarn daıran r.-fÜ .. 
habbct, müsavi kenet demişler. . el· 
sürmanların bir lafı vardır: Ah ttı~ıı • 
aşk! derler. İşte onun tablosu burı 

dır. d" efe, 
O aralık. biri bu sözleri Işttse)' b~ tıt 

T~kvora: «Ya. sen?" desevdl, aCfl 
rcvab verecekti? 

( Arkelll VtS' l 
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cas u su 

Gari 
En küçü~{ bir ses bile çıkarmadan, 1 

san<lalyadrın indim. Divana uzamrken 
gürültü yapmak korkusile yatmaktan 
Vaz geçerc.'k ayaklarınun ucuna bas~ı 
b~a ı>encrrelerc doğru ilerledim. Dal· 
gın dalgın, dışarıya göz gezdirdim. 

ir aşk mektubu 

fier yer ve herkes uyuyor. Karşıdaki 
~!erin arasmda bulunan boş arsadan, 

Yal rneyal Haliç görünüyordu. 
:ıaliçin durgun suları, simsiyah bir 

tag lekesine benziyordu. Ya~n~z ş~:a~a 
Urada, bir kaç gemi fenerının sonuk 

Ve sarımtırak ışıklan titreşiyordu. 
Geçirdiğim heyecandan ateş gibi ya

~ln b~şı_mı, soğuk cama dayadın_ı. Böy
~eee duşünmiyc ba§ladım. Evvela, şunu 
ararlaştırdım: 
.- Yan!l, ilk fırE"atta, koşup gitmeli· 

t·~· Vaziyet.i, oldu~u gibi doktora ha· 
k~. Vermcliyim ... ~te, artık bundan 
h uvv~.tıi delil olalT'az. C? .gizl~. ~ola b, 1 
u llludhiş casus sebckesının butıın ~>c;- ı 

ı-arın , · k t k h .. k" 
Ellerini bol rop dö ~am b rı mn ceplerine sokm'U§tu. 

tn ı ortaya döKece .. ve ar ı . u u- tunç rengmı andıran saçları. şeffaf 
di~t ~rkanım muhtelif şekillerde ken • pPmbe rengi, tatlı alev kızıllığı akset
d; ~l'ine cezbeden Davus ile Nizam~ • miş gibi harelenen profili ona esatiri 
c ~ın maskeleri de kolayca yere du§e· bir mahlf.ıt... müstesnalıöını veriyordu. 

\:;:· . 1 Şapkamı giydim. Ellerimin soğuklu-
k 1

YOrdum ... Fakat bıraz sonra, bu ğunu ve titremesini ona hissettinne -
ç:rar~:rıı de~tirmeye mecbur oldum: rnek için, olduğum yerde durarak: 
trı~nku doktor ba~a.' asıl ~ Ada~~a~ı - Emirlerinizin hiç birini unutmı -
taı·habere merkezının keşfedılmesı 1çın yaca~ım ... Bonvayaj. Oru var ... 
t' ırnat vermişti. Ve, bu casus şebeke- Dedim. 
d:in esrann• bütün teferrüatile rney - Onun banA yaklaşıp elimi sıkmasına 
ttı rıa çıkarabilrnek için, hakikatcn bu meydan vermemek için derhal bir as
So~Selenin de keşfedilmesi elzemdi. kı:>r gibi, topuklarımın üzerinde döne -
!ta llra .. Haycarpa~a felaketinin mel'un re'!( kapıyı [!eçUm MerdivenlPri indim. 
e h.rarnanı olan (Mığırdiç onbaşı)yı ele Yumuc;ak tmntofJalannı sürükliye • 
b~:znek, onu söyletebilmek de pek rel~ beni !akib etti. Sanki. hislerimi an 

)Uk !ayda temiıı edecekti. Iaınış gibi, sokak kapısını açarak geri 
d.e~~ nıüHihazalarla, derhal karanmı cekildi. &nim serbestce geçmeme yol 
gıştirdim: verdi. 

ı ':' Doktorn. koşmakta, acele etmeme· Tam kaoıdan cıkarken. boğazı kuru-
g~'ıtı ... Noksan ;ş görmektense, bir kaç muş [!"bi hırıHılı bir ~f'c;l.o: 
)un daha sabır eceyim. Belki hadicat - Orı.ivar, matmazel Friza!... 

dam Hofma'l ) 
Madam Hobnan .. hiç şüphesiz ki bu 

d:ı. casus ~bekesine dahil olan bir al -
mCln \'eyahud bir Avusturyalı kadın o
lacak .. Belki d~. sahte bir Alman veya
hud Avusturyalı ... 

Ve gene hiç şüphesiz ki, bu mektub 
vasıtasile bu kadına bir talimat verili-
yor. 

Derhal elime bir kurşun kalem al • 
d:m. Ucunu, zarfın kö elerindeki ya -
pıı-mamış yerin~ geçirerek yaoışmış ta 
rafa doğ'rn yavaş yavaş yuvarlamağa 
basladım. Böylece, zarfı yırtmadan, 
h•rno)<>mprhn açtım. İçindeki mektu • 
bu l"ıka .. dı'll. 

İngilizce ile yazılmış olan rnektub 
su k·~a cü!"1lelerden ibaretti: • 

(Sevr,ili Misis; 
Gönderdi(iiniz romrınları. hiiviik bir 

:ıevk ve lez7etle okudum. Tesekklirlcr 
erlerim. Bu hafta icinde. zivaretinize 
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SARKA AlD KAY AK~ARI. 
YauaıJ1UU~j)iJQ11_ ftrCiime edenı :J/ifJfij-Ht. r!a/iit :Jaf()Uf A 

Milli Arab komitesinin Suriyeli eşraftntn Em1r 
Hüseyine Kralhk vadieri ve lbnissuudla rekabet 

_ Himyart ve Habeşi bir grup ki Yc
mende ve Asirde yerleşmi§'tiT; 

_ Baloc!larla ayni ırktan Ari oir grup 
ki Arnman ile Bahreyn adalarında sa-

kindır. 
Arab mısyonalistleri müstakbel irrıp~

ratorluğa aı abca konuştukları baha~P.s~
lc gayri Arab ahaliyi de rapt~~me~ ıdd~
asında bulundukları için tehlıkelı bı.r 
karışıklık ihdas ediyorlardı. Diğ~r. ~ara:· 
tan Muhammed zamanmda yenı oır d.
nin• veroiği sükıin ve galeyan içindP ~1Ü~ 
him bir rol oynamış olan neşri din hıssı 
artık mevcud değildi. Dini vahdet mu 
hafaza edilememişti. Birçok itizaBer va
kua geldi. Ekseriyeti bedevilerden ve 
harbden evvel, geçilmesi gayet zor. mu
azzam çöllerle birbirlerinden ayrı~ı.ış 
kimselerden terckküb eden bu halk ıçın 
vatan fikrinin kıymeti yoktu. Her kabile 
komşusunu kıskanırdı. İçlerinden birin;n 
otoritesini tanımak ve onu Arab impara
torlu~unun başına geçirmek için muhte
lif şener ıırasında hiçbir itilafa imktın 
gc'rülmüyordu. Şefierin hepsi peyg~n:ıbe
rı:ı r.eslincien geldikleri iddiasında ıoıler. 
Binaenaleyh halife vazifesini ifaya ken
dilerini ehil göruyarlardı [1]. Hıllhuki 
içlPrınden çoğunun pek mahdud bir nü
fuzu vardı. Uzaklarda kendilerinin siya&i 
w.: C:ini nüf..ızlarını temin için elzem bu
lunon mali menabiden mahrum idiler. 

Cihan harbinden evvel, bu küçilk A· 
rab hlikümdarlarından ikisi bilhassa dik
kcıti celbE'diyorlardı. Bir tarafta gc~ç 

Vf'habi Emiri Abdülfıziz İbnissuud, diğer 
tarafta d::ı yE'ni" Mekke şerifi Hüseyın bin 
Alı vardı. 

Bilyük İbnissuudun neslinden gelen 
Abdülaziz İbnissuud Mehmed Alinin Ne
cldde yapacağı sefer neticesinde yıkılmı~ 
c,ıc:n eski Vchabi imparatorluğunu tek
rar kurmağa çalışıyordu. Mehmed Alinin 
o !ieferi Vehabi şefinin İstanbulda idamı 
Hr> neticelenmişti. Uzun müddet köyün
de mülteci sıfatile kalmış olan g"nc; E
mir İbnıssuı.;d, yirminci asır ba$lan~ı

rupa devletlerinin ~egemonyası altına 

dUşm~k ~çin Türk hakimiyetinden çıka· 
bilirdi. Yakınşarkın bu parçasmda lngil· 
tcre ile l''ransa uzun müddet birbirıerıne 
rakib olmuşiardı. 1870 den sonra, Fransa 
İngilterf'nin karşısında siliniyvrdu Fa
kat buna mukabil, Türkiyenir arkasın

dan, Almanya Arabistana .sokulu)ordu. 
lu.gılizlt>rle Almanlar bütün Arab ~cfleı1 
nezdınde entrikalar yapı,yorlar, onlar!a 
ittifaklar akdetmeğe çalışıyorlardı. ATab 
şefleri ise sarih surette bir karar ver· 
rnekten r.ıüctenib davranıyorlar, ıstikbal 
iç~n tcrbestilerini muhafaza ediyorıardı. 

t i\ı-dırn eder de, öteki mechulleri de Ded' 
~ll L 

~erim. 
~~~dim ... Artık Davus'un uvudueuna 
\la 1 Olduğum için sessizce ben de di
lll llın Üzerine uzanarak, sabahın ol -
ltı ıısını, genç ve dilher casusun uyan , 

* 
ge1ecerim. Hanqi piin veleceqimi, baş- rmda, b!rdenbire cidal meydanına atıl

kaca bir m~>ktubla hildiririm. mıştı. Rakibi Hail ve Djebel Ch:tn!mar 

Arab ayrılık hareketini, ta başl::ıngJÇ· 

tan itibaren, bilhassa İngiltere teşvjk et
miş, belki bu hareketi bile o ilhaır ylt'

mişti. İngilte>re Almanyanın Osman.~ ım· 
paratorluğunda teşvik eyledili panısla· 

mizm hamlesini müessir surette mağlub 
etmek içir. bu fikri muvafık bulmuştu. 
eMiili .i<omite• mensubları Mısırda İ!ıgi· 
liz makamlan nezdinde gayet milsaid ltir 
kabule nail oldular. Çünkü İngiliz mÜS• 
temleke memurları çoktanberi bütün A· 
rııb kabilelerini Hindistan yolu üzerinde· 
ki imparatorluk münakalelerini müdafaa 
için mÜ§terek bir ittifak altında tutrua'k 
emelini besliyorlardı. Fakat, Londra h.ü. 
kümeti Arab nasyonalist hareketini te§• 
vik etmeklE> beraber bunun bütün prog· 
ramını kabul etmekten çok uzaktı Ra· 
hat rahat hükümran olmak için tP.irikn, 
ve nifak :cad etmek yolundaki eskı politi· 
kalarına sadık olan İngilizler milttehid 
ve kudretli bir büyük imparatorluğu, ne 
pahasına olursa olsun, kat'iyen arzu et• 
miyorlardı. Çünkü böyle bir impaı·~ter
luğun hükümdarı behemehal müstakH 
kalmak arzusu na düşecekti. İng il ızler 
küçük devletlerden mürekkeb bır fede· 
rasyon u daha ziyade arzu ediyorlardı. Bu 
sayede muhtelif şefler arasmda çıkacak 
ihtilaflarda hakemlik etmek için 1ngiliz· 
lC're lüzum hissolunacaktı. İngilizJeı bü
yük bir Arah imparatorluğu lehıne Mo· 
hammeralı. Koweit, Bahreyn, Masrate ve 
Hao:Iramaut emirlikleri üzerindeKi hA • 
kım'yet haklarından vazgeçmek fikrln· 
de de cle>ğilciiler. Diğer taraftan, hilafe~ 
meselesi !ngiltere için pek nazikti fngıl• 
tere Hindistan müslümanlarının hıssiya• 
tmı da hesaba katmak mecburıydinde 

idi. Hindistan müslümanları ise Art~blar• 
dan ziy.ade Türklere taraftardılar. İstan• 
bul halifesıne sadık kalmak istiyorlardı. 

llsını bekledim. 

* ~u heklemem, uzun sürmedi. 
tu ~ saat sekize doğru sırtında deve 
de'Ju renginde bir rob dö şambr, elin • 
\>tı de bir mektup olduğu halde, kapıyı 
lta'tara~. odaya girdi. Gece, kendisin: 
b· !'§ı gosterdiğim lakaydane ve hatta 
~~d -tqil a haşinane muameleden mun • 

0lrnuş gibi soğuk bir tebessümle: 
~a~ Bonjur matmazel.. herhalde, ra • 
ltıi sıl. oldunuz ... Size, kafi derecede 
~o~afı:rPerverlik gösteremediğim için 

ıtıüt .. b . eessınm. 
ltı~ edi ... Ve, benim cevab vermeme 
bıı 'Jdan bırakmadan elindeki mektu • 

lllatarak: 

bı.ı' Bunu, alınız. Tam saat bir ile bir 
Vo~k arasında, bizzat postaya veriniz. 
"Ve. 

~ışt rırk~n. posta memurunun pul ya-
ltaı ırınasına, kutuya atmasına da dik· 
'!ı~ ediniz. Çünkü mektub, mühimdir. 

b· lanıanında, yerine gitmelidir. 
a l'Je, emir verdi. 

'~ erı, rne'ktubu çantama yerleştirdik· 
~·y Sonra, aynanın önünde şapkamı gi
~~~duın. O da, ellerini bol rob dö 
~i!l .,r·ının ceblerine sokmuş, pencere • 
tı;ı1 Otıünde ayakta duruyordu .. Gözle • 
ııt.ı~ .fi~licin, Eyübsultanın selvili te • 
~~ dl'inın üstünde gezdirerek emirleri· 

......._ evarn ediyordu. 
~tı-k Be~. yirmi dört saat. belki de 
lıq"te Sekız saat sürecek küçük bir seya
~ Çıkmak fikrindeyim. Bu mü,ddet 
tııet 1~a. tamamile serbestsin iz. İka -
~ ~ ınıza dört saatte bir uğrıyarak 
~~~ht~er dakika beklemek şartile iste
'f~ltı ıı Yerde vakit geçirebilirsiniz 
)ata tz, bulunduğunuz yerlerde, ihti • 
~~~on derecede riayet ediniz. Sakın, 

On Undan fazla içki içmeyiniz. 
~~ıı. ~ b:ı emirlerini dikkatle dinler • 
~~~ €oılerim mütemadiyen onun ay • 
)cı-a Yantiarı akseden hayaline kayı • 

u ... Parlak altın yaldız serpilmiş 

Koc::arcasnıa sürat li bir yürüvüc: ile Bu vesiJeden de is' i fade ederek, en emir i İbni Rachid'in kuvvetlerine niha-
doğruc:t oınsh·ona geldim. Odamın ka· samimi sevgi ve hürmetlerimi teyid ey yct galebe çalmağa muvaffak olmuş ve 
pısını. arkasından kilidledim. lerim. ll}01 :;.le 1906 senelerinde Riahd'ı VE' N~-
Çantamı açtım. Mektubu cıkardım. Daimi hizmetkar ve hü.,.,...-.• . .;.,.ınız.) cıd vahalarmı onun elinden almıştı Ay-

Enrela adrese baktım. Adres. şu... F V•mc;nn.. ni veçhile. 1911 de, Hasa sahillerınden 
(PanııaEı - Hnmam • 24 No .• Ma • ( Arklfsı ıı11 ·r) Türkleri tnrdetmeğe de muvaffak olmuş-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tu. Arablan kendi idare~ altında tek bir 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğ-ünden: 
1 - Alemdağında Taşdelen mevkiinde y€'niden inşa olunacak keşifleri yekunu 

(12704) lira ( 44) kuruş olan nıüdü r ve roakinist, revir, müstahdemın bi
::ıal&rı inşaatı maa müştemila: toptan götürü olarak kapalı zarf usulile 
9/12/938 den 29/12/938 tarihine kadaı eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid projeler. Fennt ve hususi şartname ile eksiitme şartn.:ımesi 
ve mukavele projesi parasız o:arak Ankarada Vakıflar Umum müdürlüğü 
İnsaet müdürlüğünden İstanbulda Vakıflar Başrtı marlığmdan, İzmıröe 
Vnkıflar MüdürlüğündE'n alınabi!ir. 

3 - Eksıltme 29/12/938 tarihine r?st!ıyan Per~eınbe günü saat (14) de Kadı
köy Vakıflar Müdürlüğü binas. dahilinde komisyonda yapılacaktır. Mu -
vakkat teminat (952) lira (R3) kuruştur. 

4 - Bu eksiltmiye girecek olan mimar ve mühendisler 938 senesine aın Ti • 

caret odası vesikası ve gene bu yıla aid olarak Nafia Müdürlüğünden alın
mış on bin liralık tek bir bina inş• atını yapmış ve muvaffak olmuş oldu
ğunu bildiren yapı mütcahhitliği veı:;ikasını gö~termesi lazımdır. 

5 - Teki f rnektubları 29/12/938 Perşemhe günü saat (13) e kadar Kadıköy 
Vakıflar Müdürlüğü Komisyon reisliğıne makbuz mukabilinde verıimiş 
olacaktır. 

6 - Kapalı zarflarm ihzannda tcklif mektubunun yazılışından ve bu zarfla
rın tevdiinde, posta ile göndcri~.ın esinde taliblerin (2090) sayılı kanunun 
32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyy~n riayet etmeleri lüzumu ilan olu-
nur. (8875) 

1939. Y 1 L B AŞ 1 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Bilyfik ikranılyesi 
(5 .O O) Lirad r. 
Ayrıca : 200.000, 15o.ooo, 100.000, 70.000, eo.ooo, so.ooo, 

30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) 
lirıılık iki ııdet mDkifat vardır ... 

K eşi de Yılbaşı gecesi yapılaca~ tır. Biletler - (2,5), (5) ve (10) 
lıktar ••• Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

kavim halinde birleştirrneğe ve h~psini 
St'fU bir Vehabi haline sokmağa azmet
mı~ olan yeni Necid sultanı milli Ara~ 
komitesınin Suriyeli zimamdarlarınm di
rektifleorinı takibe hiç te mütemayil gö-
rünmüyordu. 

1905 te biiyük Mekke şerifli~ıne tayin 
edılen Hüseyin bin Ali, Türk inkılai;ı 

d0lavısile memuriyetine ancak 1909 se
nesi~de vası] olabilm.işti. Fakat İbn 
S6oud kıymettar bir cengaver olduğu 

halde Hüseyin bilakis tam bir Türk - "-· 
rab memuru tipini temsil ediyordu. U
zun sE'neler İstnnbulda kalmıştı. ()~ulla
rı orada bilyümüştü. Resmi birçok ma
l::aml:ır iggıll etmiş. ezcümle Şürayı Dev
l ~t azalığında bulunmuştu. Şark pcliti
kasının bütün inceliklerile melüf olduğu 
iç"n Arabistanda genç Türk kabınesın~n 
s~dık bir mümessili olacak gibi görünü
yordu. Fakat gizlice pek bü~.ik eneller 
bcı:liyoreu. Çünkü milli Arab komite;;i
r.in Suriye!: ~rafı ona bir gün · Arablar 
kralı ünvanını alabileceğini telkin et
nıişlerdi. Bu muazzam hülyalar onu İbn 
S~oud ile rakib bir vaziyette bulunduru
yordu. İbn S~nud Necid ile Hicaz ara
sında oturan Ataiba kabileleri ÜZPr nde
ki hAkimiyet hakkını da onun elinden al
mak istiyordu. 

Arabistan, co~afi teşekkülünden dola
yı, ancak sa hillere hakim bulunan Av-

[I] H!Irıret, normal olıırak. Ktırevş!lere ald 
o!mak Icab ederdi. Fakat pevgamberln ah
rıı.dının da buna haklnrı vardı. Haltlan ltı

rf\?. ltabnl etmlyen Te ltlraza u~ramıyan ye
gAne şefler Mekke ,erltlerl Idiler. Bunlar, 
harbden evvrl, yalnız Ma~ıtı ~rif allelerini 
akraba olllrtık tanıyorlardı: 

ı - Şlmdlkl Fa.! ~uıtıı.nının atıesı: 

2 - Y!!men fmamı Em1r Yahyanın allesı: 
3 - Arahl.,tanın ceonub l!:ı.mımda Mekkc 

4erltlPrlnln aUe.!t: 
c - Kdrdüstandaki Berzl.ngl' teritle.rl al

ıe.sı. 

Bu şerait altında, Londra hükumetı
nin Arab politikası pek ihtiyatkarane oı. 
ınak Hizımdı . Bahusus Hindistandaki in .. 
gıliz .:nakamları ile İngilterenin Kahire .. 
deki mümessillerinin birbirinden farklı 

hareketleri bu ihtiyata bütün bütün m. 
zum hissettiriyordu. İngilizler Mısırlıla• 
ra güvenemezlerdi. Onlar İngiliz işgaline 
karşı protesto için Türklere muhib gö
rünüyorlar ve İngiliz - Arab dostluğuncı 
t<:.raftar olmuvorlardı. Hidiv ll Abbas 
Hilmi hidiv ol~r olmaz İngiltere aleyhin .. 
deki antipatİsini gizlememiş ve bgılte
re~in Kahiredckl bütyn mümessılJeri,ıe 
bunu be1li etmişti. 

Delhi hükumeti İbn Seoud nezdindeki 
ce:milclcrını artırıp duruyordu. Fakat 
Necidin gf'nç emirinin nüfuz ve satveti· 
nin •netanetine pek itimad edemiyorclu. 

(Arkası ı•ar) ............................................................• 

ilan T arifemiz 
Tet sütun santımı 

ıahile 400 kuruf 
ıahile 250 >• 
ıahile 200 >> 

Dördüncü ıahile 100 >> 
Iç sahileler 60 >> 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müdılet 2'arfında 

faclaza mikdarda ilan ~ aptıra cak. 
lar ayrıca tenzilatli tarHemizden 
istifade edeceklerdir. ':"am, yanm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarile derp!ş edilmi~ tir. 
Son Posta'nın ticari ilanıarına 

ııid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlincılık Kollektll Şirketa 
Kahramanzade Hao 
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Deniz Şeytan• 
rtırıtoe1• entreaı JıL Sürena DDmu 

V e Iken tam i reisi delikanli 
Bir gece, bir Hamburg kahvesinde, 1 

ge-mi snhiblerinden bir dostumla otu -
rurken: 

- Bugün, demistim, limandan geçer· 
ken yelken gemilerini gördüm de bir 
vakitler güneş gurup ederken böyle bir 
gem nin sereni üzerinde oturarak ge
mici1erden birinin armr.mik çalışını din
lP<fi~im günieri hatırladım. Armoniğin 
DP olduğunu biliyor musunuz? Hani 
körüklü bir nevi el çalgısı? O gemileri 
gördükten sonra tekrar gemici olmağı 
arzu ettim ve ediyorum. 

- Budala olma, divordu, ben hiç bir 
vakit i~itm~dim ki diplamalı bir rnaki· 
ne mühendisi tekrar örs başına av -
d~t arzusuru izhar etmiş olsun! 

- Fakat, dedim. bfnim tekrar olmak 
istedi~im bir lmç .!!Ün icindır ve bu yol· 
da bana yardımınızı rica ederim. 

Nihayet dos~umn, kendi gemilerin -
den birine beni gemici olarak gönder • 
mcsine ve adada o geminin kaptanına 
yAzılmış bir pus~a vermeii:e razi etmiş· 
tim. Tayfa olarak pöllderildiğim gemi 
o esnada Jimanda d~mirlıi bulunan Han
nc.h narnındaki b!r yl"lkenli idi. Gemiye 
gitmf'zden önce gf'milerc ve gemicilere 
e~ya ı;atan b!r mal'nuıva uğradım, her 
şeyden evvel kendime bir gemici göm· 
lcği. bir rnavi-bl"yaz gemici bhizti, bir 
kAsket, bir battanive, silte ve sa:re en
bi bir gemiciye lnı:m olan eşyayı satın 
aldım. Batta:-ıiye ile c:ilteyi daha evvel 
gemiye gönderdim. G:vecekleri ise be· 
Taber aldım ve bir arabaya atlıyarak 
nhtıma sürmesini sövledim. Arabanın 
içinde zab:t iiniformac::ını çıkararak be· 
rabertimdıe bulunan 'bavula yerle~tir

dim ve gemici elbisesini de sırtıma giy
aim. 
nıhtıma varınca arnbarlan inmiştim. 

İhtiyar ·arabacı birdenbire karşısında 
değişmiş bir sahı!; 1!"Örünce şaşalamış -
tı. Gözleri birdenbiı·e büyüyerek: 

- Biraz evvel, d€mişti, arabaya bi -
JlPn deniz zabiti siz misiniz? 

-Evet! 
- Söy1eyiniz, rica ederim ne yap -

mak niyetindesiniz? Sizi bulduklan za· 
mım tanımamalan için elbisenizi değiş· 
tin:Iiniz değil mi? Siz muhakkak ki in
tihar etmek niy€tindesiniz! 
Adamcağız aldanıyordu. Kendisini, 

böyle bir niyetle olmadığıina dair inan
clırınağa çalıştım: 

- Hayır hay1r, divordu, bunu bana 
s~ylemeyiniz .. ne yapmak istediğinizi 
pek ala anhyorum .. Söyleyiniz rica e
derjm .. derdiniz nedir? Gençliğinize 
y2zıktır oğlum .. Bu işten vazgeçin! 
Baktım ki bu hayırhah ihtiyan kan· 

<!ırmak güç olu~·or. O vakit, hükumet
ce mahrem bir işin tahkiki zırnnında 
memur edilmiş bu1unduğumu, bundan 
a<-layı kıya!etimi tebdile lüzum gör -
m;iş olduğumu 1t7un boylu ve kanaat 
telkin edici bir dille anlattım. Ve so -
nunda da bunun bövle oldu~na dair 
bi,. de yemtn il~vr>c::ine mecbur kaldım. 
Arabacıya vPrdıc;im teminat müessir 

olmuştu, yakarnı bırakmae-a muvafa -
kat etmişti ve elhic:e bavulumu alarak 
otelin yolunu tutmak ü1ere yerine ge
çip tc kırhacını havvanlara temas et -
tirirken başını çevirin: 

- Teknr f>rrı~ o1mak isterim ki be
nim düşündüğümü yapmıyacaksın a? .. 
aiyordu. 

Ondan sonra ell€rimi toz, toprağa 
bulaşhrarak uöuşturdum. Yani bu su -
retle ellerimi bir g('mici eli gibi kirlet
tirn. Eski gemici yürüvüşümü şöyle 

'bir prova ettim, C<'ntilmence etvar ve 
hnrekutımı unutarak aksini yapmağa 

ç.1lıştım. Eskisi g'hi pipomu di~liyerek 
yakıp yakRmtvacnii'ımı. bir gemici gibi 
şöyle afili tükürüp tüküremiyeceğimi 

yokladım. Ellerim pantalonumun ceb • 
lerinde oldl'ğu halde -gemicilere mah. 
sus bir rcftar ile- #!E'miye yürüdüm. 

- Hey!.. Orada mıc::m? 
Diye geminin kaptan muavinine ses 

lendım ve yanına varınca annatörün 
puslnsını kcndisıne sundum. 

Birkaç sual ve cevabdan sonra ~ -
ıniye hoş geldiğırni söyledi ve: 

c- Biraz evvel arabaya biner. 

- Pek ala, Phelax Luedige, diyordu, 
haydi bakalım hemen işe başla! 

- Yo ... o, dedim, \len ancak yann 
sabah işe başlıyabilirim. Bu sözü, eski 
zamanın otorite sahibi bir denizcisine 
söyliyebilmek i.çin bir hayli istiklal sa· 
hibi olmak ve işten müstağni bulun -
mak lazımrhr. 

Ne ise, adamcağız bana şöyle bir ba· 
kış baktı amma herhalde bu bakışla -
rın ifade ettiği manayı hüsnü telakki 
ye imkiın olamazdı. O da, zaten bakış· 
larile benim ertesi sabaha kadar işe 
başlıyamıyacağırna kanaat hasıl etmiş 
bulunuyordu. 

Bu g€miyi şöyle bir gözden geçir • 
mek üzere -promenad yapar gibi
g~ziyordurn ve her yerden önce de 
mntfağın olduğu yere gelmiştim. Ge -

SOLDAN SAGA: 
ı - Rabı~ edatı - Yed - Pişmeml.J. 
2 - Kırmıııya benzer renk - Sporcu al

kışı - Vilayet. 
3 - Su tıışıyan - Terzllerın yaka Içine 

koydukları. 

4 - Ha~ırlar - Yel!ı. 

5 - Sonu:ıda blr •M• olsaydı ar~ınnak -
İstıfhnm nldası. 

e - İskal'l"bllı.le blrll - Emmek masda -
nnd:ır. tmrlhazır. 

7 - Ccrlhıı - Bu dahi. 
8 - İnsanrta lld, koyunda dört olan uzuv

Mezruat. 
9 - Ne!l lfınlkası - Eklet - Yüz. 

ıo - Kınnn::ıya benzer renk - LA.hza -
Beyglr. 

YUKARDAN AŞA~I: 
ı - Para konulan demir dolab - Ekleme. 
2 - Afl~ - Alleler. 
3- Kaza lle. 
4- Taharrl etsek. 
5 - Zevç ve ya.hud ze?ee - Hayret nı -

duı. 

8 - Bir nota - Genlfllk. 
7- Gaz kabı. 
8 - Elekten ~çlnnek. 
9 - Kols.v kolay dolmıyan - Çünkl\. 
ıo - Mah!ceme kararmm yazılışı - İnadcı 

2 R -4 fl r 7 ~ tl 10 

Evvelki bulmacanın halLedi.lmiJ ıekü 

deniz zabiti sen değil misin?a 

niş vücudlü, kızıl sakallı bir adam bu
rP.da meşgul bulunuyordu. Kendi ken· 
d im e: 
- İştE", sen de bir vakitler Phelax iken 

bunun gibi hantal, bunun gibi tabiat 
ve zerafetten hali bir adamdın!. 

Diye düşündüm. 
Gemicilı;-r mangasında iki tayb bir 

sandık üzerinde oturmuşlar, pipoları -
m dumanhyorlardı. Onlar da, benim 
tam şimdi savuşturduğum gibi, bir 
hile ile işlerinden savuşmuş bulunu· 
yorlardı. Bunların bende bir ünvan 
bulup bulmayacaklarını düşünerek 

kendi1erine doğru yüriidüm. Hein a • 
dındaki biri: 

- Adın ne arkadaş? 
- Phelax. 

• (Arkası ı-ar) 

ÇARŞ.ıBIBA 14jl2/93B 

12,30 Müzik <Fls.menko - PH, ı !,00 Saat 
::ıyarı ve habt>rleı , 13,10 Müzik ,halk türkü
le.ı i ve oyunl:u-ı, 13,50 - 14 Müzik <bir so -
nl\t - PH, 

Je.oo Mü:zlk (şarkılı cazband), 18,30 Ko -
nuşma, 18,45 Mıizik (gltar ve mandolin), 
19,15 Saat ayarı ve haberler, 19,25 Müzik 
(Ti1r~ müzl~l muhtell.f şarkılar), 20,00 Mü -
zlk (Radyo orkestras1 - §e.f: Praetoelu.s). 

21,00 Saat flyan ve arabca söylev 2110 
Müzik (lDCPSRZ fnslı)' 22,00 Konuşma. emi -
zah saati), 22,15 <Müzik (küçük orkestra), 
!!3,15 M fizik güzel sesler), 23,25-22 Son ha -
herler ve ya rı'lkl program. .............................................................. 

Nöbetci eczc:neler 
Bu ıtcf' nöbetc: olan eczaneler tuıılar

dır: 

istanb:ıJ l'lhetiudekHer: 
Aksarayda: (7.1ya Nurn, AJemdarda: 

CEsad), Beyazıdda: (Belkls), Samatya -
da: (Rıdvan>, Emlnönünde: <Beşir Ke _ 
mal), Eyübte: (Hikmet Atıarnazı, Fener
de: \Hii'SP.meddin), Şehrernlnlnde: (Na
~), Şeh;;adebaşında: Cİ. Halll), Kara
gurnrükte: tSuad), Küçükpazarda: 
(Hikmet Cem ll), Bakırköyünde: ciate
pa n>. 

Beyokln cihf'tindf'kiler: 
İstıklA.! caddesinde: <Galatasaray, oa

rth), Oal:ıtada: (Hidayet), Kurtuluşta: 

<Kurtuıu.,), Maç kada: CFeyzl), Beşllda§
ta: ıNall, Halid). 

~oğazi('l, Kad~köy Te AdaJardakller: 
Üsküdarda: <Iskeleba§ı), Sarıyerde: 

CNurll, Kadıköyün de: CSıhhat, Rıfatı 

\. Buyükadada: (llalk), Heybelld&: (Halk> j 
·················ö;:···~··-s~·~·i··-~ 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 1 
OksOrtlk ve ocres darh!tt, bo~maca J 
ve kıznnıık öksUrtlkleri içiıı pek 
tesirli naçtır. 

Herkes kullanabilir. 

Z:ı:rf - Yeşllkö7 tık mekt.eblnden aldı· 

~ım şahndetnamey! zayi ett1ın. Yenısını a -
lacalımdan cskislnin hükmü yoktur. 

~lAyım. 

Koleli askeri lisesi 
voleybol şampiyonu oldıJ 

' 
Kuleli, Bursa, Maltepe ve Deniz Harb okulu ve liseletl 
arasında futbol, güreş, boks şampiyonası da yapılacal' 

Şampiyon olan Kuleli vnleuboi takımı ~ofl1 

Askeri liseler arasında her yıl munto-\ reşlere başlanıldı. Müsabakalara ' ' 
zam bir surette tertib edilen muhtelif ldınanyurdundan 9, Akınspordail g, 
spor müsabe:kaları bu sene çok daha a - sagücünden 8 genç iştirak etti: 
laka uy~ndı;an bir şekilde ve büyük bir Alınan neticeler şunlardır: sJ 
intizam ıçinde cereyan etmiştir. 56 kiloda Acac İdmanyurdund•"., ()S • 

Askeri liseler müsabakalarında bırin- Kantar birinci. Akınspordan Raı1l~.,s" 
cilere dört. ikincilere üç, üçüncülere ik!, çakıcılar ıkinci, Bursagücünden 
d(;rdüncülerP. de bir puvan verilmtık su- fa Uğur üçüncü. ,.ı tıl' 
retile umumi bir tasnif yapılmaktadır. 61 kiloda Akınspordan Yusuf '((ı (J1IP' 

Atletizm. voleybol. basketbol. hend - rinci. ve Rıza Erbak ikinci. Acar td 
bol, futbol. güreş. bokstan ibaret olan d:.n Kazım üçüncü. iıtı'ell 
yedi spor faaliyetinin neticesinde, en çok 66 ldloda Akınspordan İsmail ~1.p 
puvan alan askeri lisemiz. liseler birın - ve Hüsnü Tombak ikinci, Bur58

8 .. 

cisi unvanını alacak ve müfettişlil• spor den İsmail Hakkı Ergün üçünCÜ· ed iJf 
kupasır.ı kazanmış olacaktır. 72 kiloda Acar İdmandan MebJtl ıcr' 

Kuleli, Bursa, Maltepe ve Deniz Harb birinci, Bursagücünden Osman ,_ 4 • 
okulu liselerinin iştirak ettiği müs:;b:ı - ikınci, Akınspordan Mehmed Güçli1 
kc;l:ırdnn şimdiye kadar ancak atlctizm çüncü. ~ 
ilP voleybol nihayete ermiştir. 79 kiloda Bursagücünden Hasaıt 

Voleybol turnuvasının son matı Ku- birinci, ve Salim ikinci oldular.~· 
leli iie DC'niz Harb okulu ve lisesi tdkım- Bu müsabakalarda birinciliğl ~ ,.,,r 
ları arasında yapılmıştır. Kuleli lises. ta- ikinciliği Bursagücü4 üçüncülu~il f" 
kımının büyük hakimiyetilc devam ed~rı İdmanyurdu kazanmışlardır. BirırıCiblr" 
bu maçta Kuleli takımı (15-1) (15-12) gi- len klübe bir kupa, birincilere de~ 
b! b:r farkla Deniz Harb·okulunu ır.a~ - altın madalva, ikincilere ıriimÜŞ. li 6 • e- 't 
lılb ederek askeri liseler voleybol şampi- lere bronz madalyalar verileeelttı · 
yc·nu oımn~ur. Teniste Fransizlar 

Program sırasına göre yapılacak o~an d"l8f 
basketboı turnuvası da başlamış ve bi • Danimarkahlara yenil 1 at' 
rinci maçta Kuleli 17 sayıya karşı 43 sa- Her sene garbi ve şimali A~ru;eti !f 
yı ile MaltE'peyi mağlfıb etmiştir. nisçileri &rasında yapılan ve !ınal) ,.,v 
HahCioglu 2 -o Ylldırımsporu veçte oynanan (İsveç kralı kUP~5~1 JCO. 

yendi ların~n dömifinali Cumartesi guıı~1,tt 
penhagda Danimarka ve Fransa ta t'!• tl' 

Halıcıoğlu - Yıldırımspor A takımlaıı ıı aTm-ıntl:ı yapılan futbol maçı 2-0 Hal•cı- arasında yapıldı. Fransızların e ıD'l'tl' 
nisçileri olan Bosu ve Borotro baS .,o,J 

oğlu takımınm galibiyetile sona ermiş - r 
tir. M. mağlub olarak elimine oldular/ 

Ayni klüpterin B takımları maçı dıt 5-0 
Halıcıoğlu takımının galibiyetile bitırjş. 

tir. 

Türkiye grup birincilikleri 
başlıyor 

İzmit (Hususi)- 'l'iirkiye grup bt 
rim·ilik müsabakaları bu ayın 17 sinde 
şchrimizde başlıyacaktır. 

Müsabakalara Afyon, Edirne, Bursa, 
Kütahya, Eskişehir bölgeleri şampıyon
ları ve Kocaeli mıntakası iştirak ~decek
tir. 
Maçları idare etmek üzere İstanbul • 

rlan hakemler gelecektir. 
Bütün tımitin merakla bekledi~ bu 

müsabakaların çok zevkli ve heyecanlı 
olacağı tahmin ediliyor. 

Edirne, Bursa, Eskişehir takımlarının 
kuvvetli oldukları sqylenmektedir. Ge
çen seneki müsabakalarda Türkiye ik;n
c:şi olmuş olan İzmitin bu defa Koraeli 
gr.ıpu birincisi olarak Ankaraya gıde -
ceği muhakkak sayılmakta.tır. 

DanJmarka. İsveç ve Polonya • 
o!acaktır. 9 
Meşhur bir Ingiliz taklrfld1"1~ 

oyuncusu cezalandırll 1 ısı'" 
22 Teşrinievvelde Leicester ıı; D' 

ynptı.ğı lig maçından sonra soyıl~tfl ·" 
dasında maçın hakemini tahkir e,. -otf' 

tım Vi!la kiübü meneccri ıneşhtlrilt f!'4 

nelmilel muallim Jimy Hogaıt J f(lı;l' 
Starling, sağ müdafi Cummipg• sı ""fıJto 

dol•r • 
vin Massie bu hareketlerinden t~r' 

bol Asosiycşin disiplin komiteSi ıtiD' 
fından beşer İngiliz lirası cezaYa 
kfun edilmişlerdir. l7l f.' 
Jimy Hogan İn.gilterede o!dtJ~ t,ııee'' 
nıpada da çok maruf bir futb~l .. 01 ~f 
ridir Ceza gören oyuncuların uçil 

nelmileldir. ./. 
••••• ~ ~ ~ı.J 

·······················-···················· fiOT 
TURAN TIYAT 

Bu ak'•"' Ö 1,. ~ 
Ş E Y H 1 N O erel' 

Operet 3 p yst'~ 
Mezey var rt ()() tıer0 Loca.l ar 1 . 1 0 J(. 

Bursa (Hususi) - Halkevi spor kolu para~:....... , 

tarafından tertib edilen serbest güreş r··-··-··-··-··-··-··.·-·-··-··-··-··-··-··-··-··-···-··-··-·- 1 .,,ıcJI , 

Bursada güreş müsabakalari 

nıüsabakalarının üçünciisü geçen akşam, Her aiJP.nln gelirini ve ıfdeti;. "'~ , 
Halkevi gösterit salonundan yapılmıştır. ren mııntazam bir hesap defte ıs ~ 

Saat yirmi buçukta, orta hakem; ve )ıdır. UC":ıpsız hnrc:ıyan pusia5 
ye benZf'r. 

güre~ antrenoru Necatinin idarcsınde gü- '-----------
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o maz, aynı zamanda talibinizi de d~nemiş olursunuz. 

.......... HACI BEKiR TiCARETHANELERi ~ ,.. Akba kitab evi ~ 
Her dilden kitab, gazete, mecmua,l 

rr.ekteb kitabiarının ve kırtasiyenln 
Ankara iatıŞ yeridtr. l!ndervud ma
kinesinin acentasıdır. 

Muhterem Müşterilerine Şeker ve Şekerlemenin 

AKiDE, KURABiYE, EZME, REÇEL ve HELYANlN 
Mütehassıs şekerci uatasıJm elbde, nasıl birer net'e 

~ıhhat ve derman kaynağı 
olabileceğini yüz elli sene evvel ısbat etmitUr. 

• • 
1 

BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karak~y. Kad1k6y 

~---------------------------' 

Doktor 

ibrahim Zatl Ögel 
EeJedJye tarşısında, Piyerlotl 
caddesinde ~1 numara.:ia her.{ılll 

Ub•eden solU'a hastalarını kabıı. 

• AA 

~ ... ----•,. wuer. 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
• 

•ve 
isterseniz ziya kabili

yetine erişilememiş olan 
,Osram w fm)-ampullarını 

kullanınız. 

AMP ~LARI 
AEG Torkiye Vekilleri: 

Elektron 
Türk Aoooım Şirketi 

ISTANBUL. P. K. 1144 
'Tltl Aiioel• FJeklrik ŞUked Ummalyal.ı \ 

\STANBUL dl.llı, 1449 

SÜMERBANK 
Karabük Demir ve Çelik F abrikalarindan: 
Fabrikamız için lazım olan 6000 ton cJolomitin Bartın auyu bo

gazında Boğazköyü civarından ihracı, deniz tarikile Zonguldak 

veya Filyosa nakli ve vagona tabmili İ§i bir müteahhide ihale 

edilecektir. l•teklilerin tafsila tı öğrenmek ve p.rtnameyi almak 
üzere 20.12.938 tarihinden evvel Karabük Büroau Müdürlüğüne 
muracaat etmeleri ilin olunur. 

İnhisarlar U. Müdürliiğünden : 
I - İdaremizin Paşabahçe :fabrikası için şartnamesi mucıbince satm atına

cak bir aded devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrikli ıskele vinci kapa}• 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhamınen bedeli sif İstanbul 13000 lira ve muvakkat teminatı 975 
liradır . 

III - Eksıltme 17/l/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Knbataşta 

Levaz.ım ve Milbayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılac;ıktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye !~tırak etmek istiyen firmalarm mufassal fenni tekliflerile 

beraber kataloklannı 'kaldırma indirme ve fren tertibatım açık olarak gösteren 
resimleri kataloklarını birinci sınıf bir firma olduklarını gösterir evrakı ihale 

tarihinden en az yedi gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü müski
rat fabrikalar şubesıne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika 

. almaları lazımdır. Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler . 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci maddede yazılı ek
siltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güveome parası makbuzu veya banka teminat 

mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiitme gUnü en geç saat 14 
de kadar yukarıda ndı geçen Alım Komisyonu başkanlığına makbuz mukabilin-
de verilmesi lazımdır. c8810:. 

1 - İdaremi:nn Paşabahçe fabrikasında yaphrılacağı, 21/11/938 taribinde ihale 
edıleceği ve bilahare eksiitmeden kaldırılacağı llan edilen betonarme döşeme • 
lede, .ı;air müteferrik işlerin şartnameleri tadil ed.ldiğinden yeniden kapah zarf 
usulile eksiltıneye konulmuştur. 

II- Heyeti umumiyesinin keşif bPdeli 15,202 l!ra 40 kui'U§ ve muvakkat teml
natı 1140,18 liradır. 

HI - Eksiitme 26/12/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, keşif ve proJeler 76 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar u-

mum müdürlükil levazım ve mübayaat §Ubesile Ankara ve İzmir başmüdürlük
lerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek ist:yenlerin diplomalı yüksek mühendıs veya 
yti.ksek mımar olmalı; olmadlkları takdir.ie ayni evsafı haiz bir mütehass,s in
şaatın sonuna kadar daimi olarak iş ba§ında bulunduracaklarını noterlikten 
musaddak bir taahhüd kağıdı ıle temin etmeleri Vf! bundan başka asgari 10000 

liralık bu gibi inşaat yapiJU.§ olduklarına d:ıir fennt evrak ve vesaiki ıhale gü • 
nündcn sekiz gün evveline kadar İnhisarlar urnum müdürlüğü in§aat fubesine 
ibraz ederek ayrıca bir 1enni ehllye~ vesikası r.lmaluı lazımdıır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci maddede yazıh 

in§aat ~ubemizden almacak ehliyet vesikası ve ~ 7,5 güvenme parası makbuzu 
nya banka teminat mektubunu, ihtiva edece-k olan kapalı zarfların eksiitme g-l
nü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu ba§kanlığına 

makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. .8928ıt 

1 Istanbul Belediyesi Ilinları 1 
Hususi idare emekli ve öksii-'t.).erinh:. 938 yılı iı!;ıincü üç aylıklannın verilme

sine bugünden itibaren başlanıı.ıt{tın:ian aylık sahibierinin aylıklarmı alr.-·,ak ü-
z~re aylık cüzdanlarile beraber Ziraat B:ınkasına müracaatlan. c909h 

SÜMERBANK 
Karabük Den1ir. ve Çelik fabrikalarindan ; 

Fabrikamız için lazım olan 40,000 ton kireç taımın lrmak -

Filyos hattı üzerinde Balıkısık istasyonu yakınından ihracı ve 

Balıkıaıkta vagona tahmili bir müteahhide ihale edilecektir. la. 
teklilerin tafailitı öğrenmek ve ~ artnarneyi almak üzere 20.12.938 
tarihindea enel Karabük Büroau Müdürlüiline müracaat etme· 
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HAVALARA.G NMEYİNİZ! 
Hafif bir üşütme, mühim hastalıklara kapı ciçabilir 

Halbuki alacağınız bir tek kaşe 

Vücudü bütün bu tehlikeler
den sıyanetle Gripi tedavi 

ve ağrJları izale eder 

GR • 
1 

• 
a 

Gripin, soğuk algmlığı ve nezlenin, bütün Tesiri anidir. Terkthindeki bususiyet dolayısUe 
kalbe, böbreklere, mideye hiç zarar vermez. 

ağrı ve SIZiların kat'i devasıdı r. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
Her yerde 1srarla Gripin lsteyiniz ve Gripin yerine başka bir marka verirlerse fiddetle reddedinlz. 

• 
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Bibreklerda.ı idrar torbesma kadar yollardalJ hastahklann mikroblannı 
kükUndea temizlemek için (IIELMOBLÖ) kuiJanınız. 

Bö'breklerin çalıpnak ku•tinl arttuır, kadın, erkek tdrar zorluklannı, eski 
ve yeni belsoğukh1ğunu, mesane iltiha bını, bel e ğrı sını, sık sık idrar boz· 
mak ve bomrken yanmak hallerini gi derir. Bol idrar temin eder. Sıhhaf 

Vekilietinin ruhsabnı haizdir. ller eczanede bulunur. 

DIKKAT: IIELMOBLÖ, idran nıza tcmizliyerek mavileştirir. 

Istanbul Kültür Direktörlüğünden : 
Nipntaşmda Teşvikiye caddesinde 160/162 ı:ayılarda bulunan Said Paşa kona

~- adile maruf mülkün Said Paşa wresesi uhdcsinde kalan bahçeli kona k kısmi
I'! Onnik - Agnvni - Faik. Hikmet Soydnn. Profesör İbrahim Ali uhdesine gcgen 
mü~tcrnilfıt kısmının Kültür Bakanlığı adına ~stimlôk muamelesinin yapılmakta 
otdll~u Eırada mal sahibieri tarafından bt!delir, ı.rttırılması hakkında veıilcn 
itiraznameler vilayet umumi me<'-ısince tetkik f'Qilmiş ve Said Paşa verescsl 
uhdcs•ndcki kısmın 50 bine; Faik, Onnjk, Agavni uhdesindeki arsaların bcher 
Illetre 1--aresinin 22 liraya çıkarılmasına karar verilmiş olduğu kararnan:enın 

13 cü maddesine tevfikan ilan olunur. c9098, 

87 SENELİK MEVCUDIYETİ 
esnastnda oldu~u gibi daima 1yl clruı 

mallan her yerden müsald şartlar ve 
ucuz tlatlarla satma~a cıevam edecek-
Ur. 

KUVVET ŞURUBU 

iT AL i N V 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet şurubudur. Çocuk• 
larınıza Vitalin kuvvet ourubu vermekle onlan sağlam, P'"' 

büz ve neJ' e U yetiştirirainiz. 

VIT ALlN KUVVET ŞU RUBU 
Mektep çağında1d gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlarıli 

hayati kudret ve kuvvetlerini artınr. 

ll\G1L1Z KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - İSTANBUL 

'------------~----------~ 'l'rençkotıarımız, Koverkortlarmıız. ~on ~ds ta Mat baası 
Renkontlanmız ve GabardJnlerlmJz bl· 
çim, cins, ve şıklık i tibarlle emsalslzdlr- Neşrıyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

lcr. Beyo~u BAKER mıı~azaları . S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLERI: A. EkTem UŞA.KLIGIL 
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IGENERAL ELECTRiC! 
== = - -§§ ( Birleşik Amerika Mamulalt ) = 

1 V E R E S 1 Y E S A T 1 Ş 1==- ~:1~ı Ag:~t~~KLI!il 
S t ı BAŞ DÖNMES( 

1 a IŞ yer : ~== BAYGINUK 
ÇARPINTI 

= G E N E R A L E L E C T R i C MüESSESESi ll u::~;!~:~YEfo:o. 
Beyoğlu İslikiM caddesi No. 28 de ve aeentelerlmizde s Rahats•zıakıar• 

IYI EDER 
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