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Cümhurreisi dün Har b 
Okuluna ziyaret ettiler 

Sayın lnönü konferans salonunda 
toplanan talebe ile çok caıilı 

bir müsahabede bulunmuşlardır 

Cüm1ı.urreisi tsrnet lnönü t'e 1ejıkalan jlnkarada umum! mecliı se~ıninde reylPrinf kutlanırlarken 
~ll~a. 2 (Hususi) - Cümhurreisi ls- zun Öznlp, Genel Kurmay ikinci reisi ............................................................. . 

~ lnö?ü bu sabah saat on buçukta re- General Asım Gündüz oldukları halde . Edi. rn ekaplda 
~erınde Milli :Müdafaa VekJll Ka- (Devamı ll inci sayfada) 

ltalyanın yenı emelleri 
Pariste fırtına kopardı 
>'arın Fransada _/talya aleyhine 

. büyük nümagişler yapılıyor 
ıtalyadan yükselen sesiFransadan verilen cevab 

. ~rUmeğe hazaraz, " Nereye? durl .. , 

?-;~aris 2 (Hususi) - İtalya Hariciye rnüteakı:b Wnleyiciler arasiJlda yük'.. 
'ttı.eb~ı Kont Ciano'nun geçen gün aelmi§ olan •Korsika, Tunus, Cibuti!• 
11t..,; Usan meclisinde irad ettiği nutku (Devamı 11 inci ıayfcıd4) 

: Baroda n soruyoruz! 
~ Baro mecmuas1n1n bir makalesinde mazileri 

tasvir · · olunanlar hala avukat m1d1rlar ? 
Pot e~~ le avukatlar arasında hararetle münakaşa ediliyor, 

Bu adamlar tekrar baroda yer alacaklar mı?, 
1\ suali endişe ile tekrartanıyor 

ği b:u~athk kanununun meriyete girdi
tekk .. gıunıerde, kanuna göre yeniden te•\' u "k '~a~i · . 1 tıza eden baronun müstakbel 
ines!ı:tı .. rnu~ascbetile tahaddüs eden bir 

lsta·· bUZ!.!rınde ısrarla durulmaktadır. 
~u ın ·· ul barosunun neşretmekte oldu
tıht· ecınuanın son nüshasında, Cümhu
tii<! ·~on be§inci \'ıldönümü münasebe
tar:'ni rkiyede <.ıv~katlı~ın ilk kuruluş 
t... Ilden b .. . d"ğ · k"' '<:Ulu ug:ıne l:ndar geçır ı ı te u· 

'!' anıatan bir yazı vardır. 
;., itt\tnın 
v~kt>nt · ~ş avukatlarımızdan A. Haydar 
tarıhın~n ımzasını ve (Türk avukatlığının 
§l~:ııı b kısa bir bakı') serlevhasını tn
lltQkted:.Ynzının bir yerinöe şöyle denil· 

•Mtita · 
lQicLQ,.t t( ke yılları ıri11le dolu olan kur-
lıtıl'l b Patlattı. l stanbulun göbcğinde 
h arosu E . . 
lı!tı b • rmenı bamsu teşkıl ve Ya-

Cii§ii.8ı:'.08lt teşkilıne tP~ebbüs edildi. 
fin,h ttnde "ilmem lwngi 1ıüktinıct ~e-

,,, tO,e• · • 'f V o · Ltnı tO§ı!Ja"'lar da eksik değildi. 
CLX!t•«TJtı ll inci ıayfada) 1 

iki milyonluk bir 
deline aramyor 

MEMURLAR ÖNONDE 
YAPILAN HAFRIYAT 

Define Büyük Harbde 
zengin bir hıristiyan 
tarafından gömülmüş 

H afnyatın yapıldıf1ı ara.ıi 
(Yuw ll lncl sarfada) .......................... -................................. . 

Yeni Vali bugün 
Ankaradan 

hareket ediyor 
Dr. Kırdar Veka~etlerde 

görüşmeler yaph 

Ankara, 2 (Hususi) - Yeni İstanbul 
Valisi Dr. Lütfi Kırdar bugün Vekalet
leree temaslar ve İstanbulu alakadar e. 
den işler üzerinde görüşmeler yapmıştır. 
Dr. Lütfi Kırdar yarın şehrimizden ayrı· 
lacaktır. 

(Devamı 11 iıu:i sayfada) 

Parti nizamnamesi 
fevkalida Kurnitayda 

tadil edilecek 
Ebedt Şefin BUyük · ada nizamnamede 

· .ve şeref mevkiinde. muhafaza edilecek 
Yeni umumi reisi seçecek olan fevkalada Kurultay 

mesaisini bir günde ikmal edecek 
Anknra, 12 (Hususi) - Cümhurl

yet Halk Partisinin ayın 26 sında top
lanacak olan büyük kurultayı Partl
nin be~ınci büyük kurultayı de!iL bir 
zaruret netcesinde topıanmağa davet 
edilen fevkalade hir kurultaydır. Be
şinci büyük kurultay ise önümüzde
ki yıl içinde yeni mebus seçimi ya
pıldıktan sonra toplantısını yapacak
tır. 

Fevkalade kurultayın dört yılda bir 
toplanan büyük kuruitaylarda oldu-

.... 
ğu gibi geniş ve dolgun bir ruznamesi 
olmıyacak, te§kilattan gelen dilekler 
görü~lmiyecektir. 

Öğrendiğime gör{' fevkalade kurul- · 
tay, ruznamesindeki maddelerin mü
zakeresini bir günde tamamlıyacak
tır. Kurultay birinci eelsesinde evve
la Parti nizamnamcsinin tadiline da
ir bir teklifi görüşecek ve bu suretle 
Paıtiye yeni bir umumi reis seçme 
salahiyetini kendisine temin edecck-

(De,•ann 11 inci sayfada) 

Sabiha Gökçen İngiliz 
gazetelerinin yanlış 

haberlerini tekzib ediyoı 
r-.-~----------------------------a&--~--------~ u" ~il """ı ı r"' 
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TAılYE SURETi~E GOSTtROıGi"tZ tUT KARLJGA BilHASSA TE~EKKVR 
EOE~i~ı;~(O( BULU•W~UM iAn:_~ KAHS I NDAN OOLA'il r:EGıt(lAYif 

fE iSTl•A~'-U. MECBU~ i'.AlMAf.LI . ItlDANf>H\ STOP Y.EHOIMI n·-ı *f.~t()( WRÖR 

~ÔRM€t VA~lfE~IH BA~I"A KOŞACAGIH TASIIDf~ SAYGilAP. •• SASIHA (~Y.CE~ 

Atatürk Jcızı giizide tayyarecim.izin İngilız gazetcler!ne t:erdiği cevab 

ı.ondrada çıkan Daily Express. gazete- çen elyevm hastanede bulunmaktadır. 
si. Sabiha Gökçenin E:bedl Şef Atatürkün Fakat bu bulunuş tayyare kazasından do
ölümünü müteakıb bir tayyare kazası layı de~il, Atatürk kızı .güzide tayyareci
netıcesi yaralandığını yazmıştır. Bu ha- mizin zayıf ve ıstirahatc mecbur kalışın-
herin asılsızlığı malümdur. Sabiha Gök- dandır. (Dcvanu 11 inci sayfada) 

Pangaltıda yeni yapılan 
bir .apartıman yıkıldı 

Ankaz albnda iki kişinin kaldığı şüphesile itfaiy dü)l 
gece sahayı temizlerneğe başladı, apartımanın niçin 

yıkıldığı tahkik, mesuller tesbit ediliyor 

Aprırtıman yıkıldıktan sonra hadıse mahalli 

Dün akşam saat 16,5 sıralarında apartırnan büyük bir gürültü ile ' ı kıl
Pangaltıda eski Mekteb, yeni Dersha· mış, komşu apartımanlarda otur ,nlar 
ne sokağında Aysel apartımanmın ya- korku ve tehiş içinde sokağa uğ: ımış 
nmda üçüncü kata kadar yapılmış b ir lardır. (Devamı ı ı inci sayfad.ı) 



! Sayfa 

Resimli 5 Ziyan Karın ortağıdır •• errun 
Namık Kemalin hatırasını 
Taziz münasebetile 

'-, Yazan: ubitt.in Bire 

~ tuz senedir içinde kanunız ve 
~ c:aıuımila bo~tu~uz inkı

lab dalgalarını kabartan büyük tarih f~r
tınasını, bin türlü anıilin meydana geür
di~ ne kadar doğru ise, bu fırtına içinde 
bize vatan oğurunda can ve kan vermek, 
millet yolunda nefis1erimizi en korkunç 
fcdakarlıklara mahkum etmek gibi duy
guları aşılayan kuvvet tc en evvel Namık 
Kemalden gelmiştir. Bize hürriyet ve is· 
tiklal aşkını, bize insanlık ve yükseklik 
duygusunu, ilk evvel o ateşeli inkılab 
vfll7.i telkin etti. Türk topraklarında ben
den otuz sene evvel doğanlarla benden 
on sene sonra doğanlnr. vatan. hürriyet, Fransız ordulan yenilmişti, Fransız mareşali Konde mat- Tuttuğunuz bir iş bozulabilir, aksi net\ce verebilir, o cra-
medenivet ateşinı göğüslerine onun göğ- yetine: bakmakt 

J kika yapaca~Jnız şey o işi onutarak ikincisine ır, 
sünden ııaklettiler. - Sağ cenahta mağlub olduk, sol cenahta kazanmalıyız, 

Ve yalnız ondan!.. Abdülhnmidin is- ~d;,;;iyc;;;;:~b;;a;,ğr;;d;;;ı~. ===================~k~a;;;y~b~ı ~a==n=c=ak=k=a=z=an=cı=n=t=e=la=f:::i =e:::d=ec::::::e=ğ:=in=i:=u=n:=u=tm::=a=yı=-n~ız=.~~:=::~ 

~1fi~rıt~~~~~~~!~; 
vnrdı. Bütün Osmaniı imparatorluğu, Sahneden çehllmiye r-......................................... -..... 3000 liraya 
bundnn otuz sene evvel, cVatan-yahud- Karar veren artistin.:.:·: Hergün bı·r fikra i. Alemlngomdan 
Sılistre• tiyatrosunun bitmiyen temsille-
ri arasında baştanbaşa bir sahne olmuş.. Son JıonNeri . --- Bir tuoalet 
tu: Vatanperverlik ve millet yolunda fe- Haplar ÇO_k büyük 
dakariık ateşini gönüllerden .gönüllere Tanınml§ aoktorlanmızdan biri te· 
dolaştıran ve cVatan!• denildiği zaman nis meraklısıdır. (;eçende muayene-
gözlerden yaş akıtan bir sahne! hanesine ge1en fakir bir hastasından 

Bugün, o, ölümünden elli yıl sonra, vizite almamı§.. hatta ilaç için de; 
hatırasının bütün Jzzeti ve şimdi ŞU sa- hasta bakıcımnı çağırarak: 
tırları yazarkPn içimde duyduğum heye- _ Jçerıdcki odada bir kutu vardır. 
canın bütün yaratıcısı olarak tekrar ya- Onu baya ı•erin! 

Şlyor. * Dem4 t'e ilacın hastaya na3ıl kul-
lanılacağını izah etmişti: 

Hayır, Namık K<'mal ıçın yapılan bu - Sabahleyin kaZkar kalkmaz bir 
takdir ve taziz kfıfi deP,ildır. Bu inkılab, tane yutarsmız .. bir hajta devam edi-
onun için birkaç büyük şehirde birkaç niz. 
küçük heykcl olsun dikilmelidir. Fakir hasta dua ederek aynlmı§tı. 

Bu memleketten bu kadar şair ve edib Fakaı ertesi gün gene doktorun m1.1r 
geçti. H'çbiri bu millete, Namık Kema- ayeneha.<nnc geldi: 
lin telkin ettiği ilkirieri ve duyıguları _ Sizi rahaısız ediyorum. Doktor, 
vermiş değildir. O, yasadığı devrin her Meşhur Amerikalı tenor Mak Kor- verdiğiniz lıapı yutamıyacağım da ... 
nevi fcnalıklarına karsı isyan etmiş. a- wak, 54 yaşındadır. Sahneden tamamilc 
tesli bir ruh oldu. Hi.ikümdarın karşısına çekılmeğe karar verdıği için, geçenler - - Neye? 
geçti, hak istiyen haik oldu; halkın kar- de son veda müsameresini vermiş. hal - Ceb'ndcıı ~-ıkanp doktora g6stercli: 
§lsına geçti. medMl yet ve terakki yolu km sevdiği ırlanda şarkılarını söylemiş.. - Çok bi,yii.k, gı.,.tlağımdan geçmi-
gösteren bir meşale oldu. Mekteble>re tir. Heyecanını zaptedemıyen artist son yor. 
girdi, orada ilim ilc kalbı birbirine bağ- 1 · t Hasta bakıcı; hastaya, hap kutusu-

söylediği şarkının son parça arını ıç en 
lamaya ve her kis'ni bırden yeni bir ide- ği şt nun yanında duran tenis toplan ku-gelen bir istekle söylerken a arnı ır. 
ale doğru elele ~ ürütmeğe çalıştı. H ür- tusmıu ı:ermi§ti. 

riyet şair i oldu, i st ·k ını 8şıkı oldu. Ya- J .1. J · il · · l'd · '-·-·················································~ hud: ngz ız 1 aşı s erznın ı er ı 
l d Markoninin yatı hükümet 

Köpektir zevk alan sayyadı biinsafa Almanyada ev en i 
hizmetten! tarafından satın a 'ındı 

İngiliz faşistlerinin reisi Sir Mosley 
Diye zulme "karşı ısyan eden bir ruh geçen sene bugünlerde, Münihte Hitle _ Meşhur İtalyan k:ı§ıfi Markoni'nin 

olup devrinin bütiın duyan ve anlıyan rin Riyaseticumhur köşkünde hususi yatı, Mussolini tnrafınöan hükUmet na -
gönüllerini dola~tı. daırelerınde, İngilterenin asil ailelerin- mına sa~ın alınmıştır. Bir Amerikalının 

* Sade onun !çin değiJ, bu memleketin 
kültürüne sapanile, çekicile. örsile, yağ
murile ve güneşile h'zmet etmiş ve son 
yarım asırlık macadele ve istihale devri
mizde, ka!alanmıza fikirler vermiş veya 
ruhumuıda helecanlar yaratmış ne ka-

de-n birinin kızile Pvlenmiş. ve bu dü _ yat için teklif ettiği bir milyon iki yüz 
ğünde Alınan Başvekili şahidlik etmiş _ bin Tiirk l'ras nı reddPyleycn Markoni 

ailesinin veldlleri, teknenin İtalyada kal 
tir. masını istediklerınİ söylemişlerdir. 

Mosley evvelce Lord Kürzon'un kızile Yat Ceneveden, Roma civarında Os-
evlcnmişti. Karısı 1933 de apandisitten tia'ya getirHecek ve telsiz müzesi olarak 
öldükten sonra da bekar yaşamakta idi. kullanılacaktır. Mariwniye aid alet ve 

vesikalar, oldukları gibi muhafaza ve 
halka teşhir edilecektir. 

dar insan vardır! Bunlan unutmak nan- J • 
körlük olur. Nankörlerin ise akıbetleri ngilterede ·esrarengız 
çok maliımdur. üç mütecaviz Mareşal Makensen 89 

İsimleri hatıruna gelen birkaç tane- • • 
İngilterede York'da Halifaks şehrin- yaşLna gırzyor 

sıni sayayım: Ahmed Midhat, Fatma A-
l N . b' ı· O Abd-Ihak H~ de 7 si kadın, üçü erkek olmak üzere on İhtı'yar Makensen, Hı.tlen'n samımı 1ye, ıgar ın ı sımm. u a-
mid, Fikret, Halid Ziya, Ziya Gökalp kişi. ayni günde muhtelif saatJ.erde te - dostlarından biridir. Onun rejimine en 
vcsaire... cavüze uğramışlardır. Yüzlerinden, kol- evvel inananlardan biri de 0 olmu§tur. 
Namık Kemalin bir beykclini yapıp larından jilet bıçağile yaralanmışlardır. Hitler de ona saygı bedemekiedir. 

altına ·Turk gönü11er'nde vatan aşkını Mütearnzların üç kişi olduğu sanılmak - Mare§al. ilkkanunda 89 yaşına basa -
ilk doğuran ve hürriyet ateşini ilk üfli- tadır. Bunlar, sessizce kurbanlarının c:ıktır. 86 ynşını kutladığı zaman devlet 
yen bu ::nsandır~ diye yazmak bir hür- yanlarına yaklaşmakta, gfıh yüzlerine kendisine bir koşk hediye elmışti. Ge
met vazifesi değil, bir terbiye vecibesi- doğru, gah arkalarından atılarak ellerin- çen sene de Hıtlerden gayet dostane bir 
dir. de tuıttuklnn jiletle onlan yaralamalda tcbrik telgrafı almıştı. Mareşal bu yıl i-

Mesela. tarihin modern Türk kadınlı- imişler. Şehirde büyük bir heyecan baş se, doğum yılı hediyesi olarak Nazi re • 
&rını yaratmak !çin kullandığı insanlar a- göstermiş, ve eli siliıh tutan delikanlılar jimi aleyhine vazlarda bulunduğundan 
rasında Nigar binti Osmanın kim olduğu- gönüllü olarak mütearrızları aramaya dol yı hapse atılmış olan Papaz Niemöl
nu ve ne yaptığını eğer bu millet tanı- çıkmışlardır. Şimdi sokaklarda devriye ler'ın cezasının effını ve serbest bırakıl-

.ıyanlar, bu gördüğünüz tuvaiet ale
mmyemdan yapılmıştır. Eşinize, babanı
za, kardeşinize söyllyerek hemen teda
rik edebilirsiniz. Ne kadar mı? Yalnız 

he-yecanlanmadan ·beni dinleyiniz. Tam 

ÜÇ BİN lira ... 

Hil.ler gözlük kullanmıga 
başladı 

Hitler yazar veya okurken artık göz -
liik kullanmaktadll'. Doktorların tavsi -
yesine rağmen, son zamanlara kadar göz
lükten kaçınan Alman BaJVekili Münih 
konferansından sonra, üç çift gözlük ıs

marlamıştır. 

Hitler umumi hnrbde zehirli gazla ze
hirlenerek tedrici zafbasara uğramıştı. 

Kadınlar Edene karşı 
alakalarını gene gösterdiler 

İngiliz gazetelerinden birinin okurla
rı arasında yaptığı bir ankette, Eden'in 
liderliği altında yeni bii fırkanın hüs • 
nü kabul edilip edilınıyeceği sorulmuş. 

buna musbet cevab verenlerin ekseriye
tini kadınlar teşkil etmiştir. 

Hiç birşey unutmıyan adam 
Çekcslovakyalı Maryon orta yaşlı bir 

adamdır. Müteaddid ruht tecrübelerden 
geçirilciktPn sonra kendisine chiç bir şey 
unutmıyan adam:ıı ünvanı verilmiştir. 

Filhakika bu zat her gördüğü fCyi, me -
sf:Hi bir kitab snyfü.Sını, dakikasında ez
bere söylemektedir. Başka meziyetleri 
de vardır. Sizi görmediği halde, bir tek 
saçınızdan şekil ve şemailinizi tarif et -
mektedir. Açıkçası, her §eyinizi bilmek
tedir. roazsa yazık olur. gezmektedir. masını isternek niyetindedir. 

Gene mesela, edebiyatımızı meyhane- ~~======::::::=:=:=:=::=:=:=:===============================~ 
den ve meyhane mıçolannın ellerinden 
kurtaran ve gözlerimizin onüne medeni 
san'atın kıvrım kıvrun. renk renk güzcl
liklerini açan edebiyatı cedideciler Os-

manlı kültüründen Avrupa ve Türk kül
türüne intikal devrinın bfıyük insanlan 
değil midirler? 
Bfıtün bunlar, bir milletin temiz, yük-

sek ve iyiyi de" hatırlamak için daima 
··;;rmeğe muhtaç olduğu abidelerdir. 

1 ST ER 1 NA N. 1 ST ER INANMAl 
,Gazetelerden biri dün: 
- Hani odun ucuzlıyacaktı, diye soruyordu. 
Kesile kesile birer avuç hc.line gelen ormanlanmızın son 

kısımlannı korumak mecburiyetae odun kesmeyi kayıdlara 
tabi tuttuğumuz gündenberi böyle bir ucuzluğa biz esasen 
ithimal vermemiştik. ihtimal vermediğimizi de yazmıştık. 

tabii suali üzerimize almadık. Ayni zamanda düşündük ki, 

mesela İstanbul gibi deniz kenarında ve demiryolu üzerinde 
nüfusu çok şehirler için odunun ucuzlaması belki de arzuya 
değer bir şey ormıyacaktır, çünkü bir taraftan taş kömürü
nün sürümüne tesir edecek. öbür taraftan da deniz kenann
da ve demiryolu üzerinde olmıyan küçiık şehirlerde od.unun 
daha pahalılaşmasına sebebiyet verecektir, evet böyle dü
şündük, fakat bu düşüncenin de yüzde yüz doğru oldueuna 
inanmadık, ey okuyucu sen: 

r 
Sözün Kı ası 

Usta ne yapsın? 

E. Talu 
fE5) azı küçük ~an'at ustalnrının 
lg) çırak ye~iştirmemekte olduk· 

. ları nazarı dikkati çektiği için bunlar 
1 hakkında, Büyük Millet Meclisini~ geg 
i lecek toplantılarında müzakere edıleC . 
olan (Küçük san'laUar kanunu) na ~~r 

1 
takım cezai hükümler koymayı dlişiint.l" 

, yorlarmış. 
• uıı· Bunu haber veren gazeteler. mcvz 
bahs san'atların ölınekte bulundu~nu ~e 
binaenaleyh · tasavvur edilen tcdbirJerııı 
yerinde oldu~nu da ilave ediyorlar. 

Kılı~Cllık, scdefçilik. oymacılık, fi_130 

gibi, bir zamanlar rağbet gördü~ ıçittı 
'a. tutunan ve inkişaf eden bu ince san . 

lnr eğer bugün ölüme mahkum bir va~; 
yette bulunuyorlur ise, bunun sebC'bıil 
ustaların çırak yetiştirmek istemedıkle• 
rine atfetmek bilmem ne derecelerde ha~ 
kikate ve insafa uygundur, 

Bir bir yok olan ve yok olmağa yüz ~u· 
tan nice özel san'atlarımızı rağbetsizlık" 
ten ve rekabete karşı koruyaxnamaidaJl 
öldüren biziz. dS 

Zaman icabı para etıniyen, ederse 
müntesibini tatmin edemiyen bir san'a: 
baba yadigan olduğu için, yeis ile teved 
kül A arasında bir haleti ruhiye içe:is~ıı; 

J hala icrada ısrar eden doksanlık bır ıb .. 1 yarın yanına acaba hiçbir çırak ten~zz;;. 
edip yanaşıyor mu ki, o da onu yetışt 

• ? sm. 
Ust ı k b .. f' bit a ara n ahat bulmadan one · 

zamanlar muhtelif küçük san'at .erbab~ 
1 nın toplu bir halde iş gördüklerı semt 

'bre~ leri bir dolaşmamız ve etraf1mıza ı 
' . b~ 
(
le bakmamız gerektir. Bu semtle:ın AlA 
biri o san'atkarların verdiği ismı . ııı:ı. 

f taşımaktadır. Lakin, oraların şinldl "i 

1 
nız adı kalmıştır: Dökıneciler, BaJorcılııt'• 
Çadırcılar, Vczneciler, Kuyuınculnl'• 

, Mürekkebciler, Ve-zneciler, Kürekçilef~ 

ı Yemeniciler... P ''\ların hangisin de. ~ 
kalabalık ve 7Png zümreye mensub te 
bir örnek görcbiliyorsunuz? lt" 
Akşam üzeri bir yığın gazeteyi kuca lt" 

layıp birkaç saatin içinde satıvcrince e 1\ 
rnek parasını doğrultan hangi çocıı ~ 
kendi nefesi açlıktan kokan bir kılıçeını 
tozlu dükkanına hayatını bağlar d:ı, 011 

kuruş gündelikle, kör bir san'ab öğ'reıı· 
rneğe heves eder? 

Ustayı, çırak yetiştirmiyorsun diye c~ 
zalandırmayı düşünmeden evvel. onu 
san'atına karşı ha1kta rağbet uynnd'ır~:, 
ya çalışsak, daha makul ve hele dahn 1 

saflı hareket etmiş olmaz mıyız?. 

~ 

~.~ -···················································· . ....... .... 
Malatya Meb'usu Doktor 

Hilminin mektubu 
30 'k' ·t . b .. k:' nüsbB"' 

ı ıncı eşrm çarşam a gun .. tUP' 
~.tzda, gazetemizde ne§re~ilen (.A~ıııt" 
kun hatıratı) arasında ismı geçen J, uıııı· 
ya mebusu Dr. Hilmi Oytaç'ın bu Jl'lbı.ıııtJ 
scbetle gönderdiği bir tavzih mcJ..-'fU 
ncşretmiştik. Jllili• 
İstanbul Cümburiyet MüddeiUJ11U btıJ1• 

ği tarafından tashih edilen bu ınek~ı.ı çı~' 
son fıkrası bir tcrtib hatası oıarak. ']e' 
mamıştır .. Bu sebeble, ayni mektubU 
niden neşretmek lüzumunu görd~ıc:j\tB' 

·Bir müddettenberi neşrettiğilı11Z el'' 
türkün hatıraları münase-betile bir J1110rs 
tu b aldık. Bu mektubun bazı ınsıJ11 cıııtı 
namünasib şekilde yazılmış oıdu~uıı 1'9' 
olbabdaki kanun ahkamına istinad~~~ifle 
tanbul Cümhuriyet Müddeiuınuını ) 

lada~ (Deı•amı 10 ncu saY •••••• 
····················································· 
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Biri ı)cit~fmuta 
Sayfa 3 

Bir heykoltıraş Fransız S»~ 
asar1 atikac1lar1n1 AA .. l"e·L.UW~ E 

;··························------·····················'\ faka bast1rd1 · _L-_____ _ 
Yahudi muhacereti 

heynelmilel mesele oldu 
Cumhurreisimize ( ' • Fransa, /ta 'ya o~ 

Almanyadan izahat 
isteyor 

Dün Londrada Halifaks ın riaas~tinde Fransız, 
Amerikak, F elemnek Berezilya sefirleri toplandılar 

~Londra, 2 (Hususi) - Almanyada ve 
Vrupanın diğer bazı memleketlerinde 

~n zamanlarda şiddet kesbetıniş olan 
ahudi aleyhtarı hareket ve bundan mü

t~VelHd Yahudi muhacereti, beynelmilel 

' 

ır nıescle mahiyctini almıştır. 
. B~ıgun; hnriciye nazırı Lord HalifakBın 
~Yase.ti altında toplanmış olan Fransa. 
~ lllerı~.a, Fclemcnk ve Brezilya hükü
~ et nıumessilleri, Almanyadan çıkarılan 
•' nhudilerin iskanı meselesini müzakere 
ıet~lişlerdir. 
t Ingiltere taralından kabulü kararlaş-
ırıınıış olan Yahudi çocuklann 200 kişi-

den mürekkeb ilk kafilesi bugün Lon
draya varrnıştır. 

Bu çocuklar, geçen hafta Serlinde 
yanmış olan bir Yahudi eytamhanesinde 
bulunuyorlardı. 

Almanyada yeni brarlar 
Berlin. 2 (A.A.) - Dahiliye nazırı bu

gün neşretti~i bir emirname ile bütün 
Almanya içinde Alman Yahudiilerinin 
günün bazı saatlerinde dışarı çıkmaktan 
yasak etmiştir. Bu emir hilafında hare
ket edenlerden yüz elli marka kadar ce- • 
za alınacak ve gene bunlar bir haftadan 
altı haftaya kadar hapsedileceklerdir. 

devlet reisierinin 
tebrik telgraflar1 

Sayın İsmet İnönünün, Relslcümburlu
~n 1ntihnbı münasebetUe muhtelif dev -
lct relslcrUe teatl ettlklerl tebrlk ve te
şekkür telgraflannı dünkü nfimhamıida 
neşretmiştlk. 

Dünkü telgraflarda.n manda Hatay 
devlet reisi Taytur Sökmen, Aıt\ Haz • 
retl Hümnyun İran Şahlnşahı Rıza Peh
levi. Irak Kralı Ma.Jeste Olazl I, Japon 
İmparatoru Ma.jeste fflrct.dto, Lü'bnan 
Cümhurrclsl Emille Edde, Lltvant-a 
Cümhurrelsl Atanas Smetoruı, Lehlstan 
Cilmhurrelsl İgnncy Moscickl, Roman - • 
ya Kralı Majeste Ca.rol n, İsveç Kralı 
Majeste Oüstave, Suriye Cllınhurrelsi 

Haşeın Attaş!, Saoudl Arabıstan Krıılı 
mnjestc Abdülflzlz, Çekoslovakya. Başve-
ldll General Syrovy, Şarkl Erden Kralı 
Altes Emir Abdullah, s. S. C. Birliği ıcra 
konseyi reisi Kalenin, Yemen MeUkl İ-

mam Ya!lya, Yugoslavya. saltanat nalbl 
Prens Pol do. tebrik telgraflıırı gönder -
mlşlcrdir. 

Bu telgraflara Cümhurrelslmiz tara -
tından teşek.kürle mukabele edllınlştlr. : 

Alman Hariciye Nazırı paZartesi 
günü Pariste temaslarına başlıyor " . -"'•························································-" 

Bir gazeteci soruyor : '' Almanya İtalyanın Fransız 
topraklanndaki iddialanna müzaharet edecek mi? , 

ll Paris, 2 (Hususi) - Pazartesi günU 
tııuvasalatı beklenen Alman hariciye na
A~ı Fon Ribcntrop, salı günü Fransız -

;-nn dekliirasyonunu imzalıyacaktır. 
erşembe gününe kadar Pariste kala

~k olan Fon lübentrop şerefine mütead
'lld z· p ı:afetler verılecektir. · 
lt arıs, 2 (A.A.) - J u mal gazetesi, Ber
I' n tnuhabirinin aşağıdaki yazısını ne~ 
etrnektedir: 

"El: Eğer Almrı.nlar Mussolini İtalyasının 
an~ız toprakları üzerindeki iddialarına 

Franko kat'i bir 
taarruza geçiyor 

100 kasaba ve köy 
bombadıman edilecek 

hi.i~ndra, 2 (Hususi) - General Franko, 
le Umetçi İspanyaya karşı son bir ham· 

Yapınak kararındadır. 
b rı-anko kuvvetlerinın yakında kara. 
~:va ve denizden b,üyük bir taarruza ge
cu~ekleri haber verilmektedir. .Fııanko
bo ar, YÜz hükümetçi köy ve kasabasını 
de lllbardıınan edeceklerini daha şimdi
tn~ ahaliye bildirmiş ve tedbirli bulun-

a arını ikaz etmışlerdir. 

8 ·yasal Bi lgiler 
~hulunun altmışıncı 
ıldönümü 

okA.~kara, 2 (Husust) - Siyasal Bilgiler le: u altnıı§ıncı yıldönümü münasebeti
lanı Yın ~ltıncı akşamı okulda bir top-

ı tertıb edilmiştir. 

Ankaranın yeni emniyet 
A. k direktörü 

}'et~~~ 2 (Hu~usi) - Ankara Emni
dii.rr· ~d~r~ü~ne, Emniyet Umum Mü
~inl ~ uçuncü daire reisi Şinasinin ta-
~rlaşnuştır. . 

müzaberete hakikaten karar vermişlerse, 
Ribentropun salı günü Parise gelerek 
imza edece~l deklarasyanda bol bol va-

dedılen teminat neye yarar? Binaena
leyh bu vesikanın imzasından evvel Al

manya kat'i izabat verrneğe davet olu
nabilir, Biz. imza edilecek dekiarnsya

nun hakiki kıymetini bilmek istiyoruz. 

Almanya, İtalyanın iddialannı tasvib e
diyor mu etmiyor mu? Bunu açıkça söy

lemelidir. 

Hava silahlarının 
tah di di 

Parisle Berlin arasında 
müzakereler oluyor 

Londrnda intişar eden Deyli Ekspres 
gazetesi yazıyor: 

Almanya ile Fransa, Berlin ve Pariste
ki sefirleri vasıtasile, hava silahlarının 
tahdidi imkanlan etrafında müzakerele
re başlamışlardır. 

Bu yolda ilk teş~bbüsü bizzat Hitler 
yapmıştır. Roma sefirliğine tayin olunan 
eski Berlin sefiri, bundan bir ny evvel 
Hitlere vedaa gitti~i zaman, mesele mev
zuu babsedilmiştir. Yeni Berlin sefiri, 

Kolondra da ayni müzakerelere devam 
etmektedir. Alman hariciye nazırı Fran
sa seyahatinde de, ayni meseleye temas 
edecektir. 

Ingiltere albn stokları 
vücude getiriyor 

Londra 2 (AA.) - Daily Ekspres 
gazetesinin bildirdiğine göre, İngilte -
re, bir harb takdirinde alacağı eşyala -
rı altınla ödemek üzere, İmparatorlu -
ğun muhtelif yerlerinde altın stoklan 
vücude ~tirınektedir. 

Iran askeri heyeti 
T ahrana hareket etti 

lieyet azası memleketimizde gördükleri misafirper
\terlikten, Türk- Iran dostluğundan bahsettiler 

~ir h 
~kerı ~ftadnnberl şehrlmizde buluno.n İran 1 tır. Korgeneral Kupa! da şu samımı beynnat-
~~l>rcsu cyeu, dün saat 9 da kalkan Toros ta bulunmuttur: 
&'ontta b ll m~mlekcUcrlne dönmilşler. İstas- c- TürkOn ezeıt nıJsafirseverU~i ötedenbe
tlb, ko aşta Irar. general konsolosu Bay Ga.- rı bütün clbnnda bDlnlr. Biz İrnnlılar Türk 
te, ~ tlSolos B:ıy Asaf Berblya olmak üze-
llerı nsoıosıuk erkanı ve İran kolonlslnin knrdeşlerlmlzln yurduna, daha doğrusu öz 
lten Celenıerl tarafından uğurlanmışlardır rnt'mleketlmlze Celdlk. Ve burada kardeşll -
~l'ka dUerıne ıyı seyahatler temennl eden ~ ~n fevk:ında. bir kar§ılanışla karşılandık. 
~an, ~~ıza heyet reisi Orgeneral Mahçl • Türkiyeden aldığımız yüksek intıbnları mem
l:lyad llrklYCdc gördükleri hüsnü kabulden lcketlmlze ve vataruiD.~Panmıza derin bir 
~ah:ı, ~e ınütehnssl.s olduklarını bir kere samlmlyet, heyecan ve yüksek bir aliikn ile 
flıırıt lll baruz ettırmtş, ve muharrlrlmlzden anlntacağız. Burada gördü~ümüz, şahıslan -
tatta b ~etine ve haklarında. dostane neşrl- mızda. mlJletlmtze gösterDen yüksek iltlfa
ll~tayıı. \ un:ın gazetclerlmlze, bUhassa Son tı bütün teferrüatlle llizım gelen yerlere u-

eşek.kürlerlnl iletme~ rica. etmiş - zedce~ız. .. 

Başvekil CelAl 
Bayar şehrimizde 
Ankara. 2 (Hususi) - Başvekil Celal 

Bayar bu nkşam on dokuzu elli geçe kal
kan trene ba~lanan hususi vagonu ile 
lstanbula hareket etmiştir. 

Macarlar bütün 
Transil van yanın 

iadesini istiyorlar 

Romanya Haaiclye 
Nazırının beyanatı 

Londra, 2 (A.A.) - Daily Mail gazete
si, Ward Pricenin Romanya hariciye na
zırı ile ekalliyetler meselesine dair yap· 
tığı bir mülakatı neşretmektedir. 

Romanya hariciye nazırı ezcümle de
miştir ki: 

cMacar - Rumen hududunu değiştir
me~e imkan yoktur. Ancak iki memleket 
nrasındaki münasebat, her iki tarafta 
Macar ve Rumen ekalliyetlerinin müba· 
delesi suretne iyileştirilebilir. Romanya 
Macaristanla iyi münasebetlerde bulun
mak ister. Transilvanyadaki Macar ekal
liyeti büyük şehirlerde toplanmıştır ve 
bütün bu şehirler köyıerde oturan kala
balık bir Rumen kütlesi tarafından çev
rilmiş bulunuyor. Binaenaleyh Macarla
rın hudud tadilatını :stihdaf eden taleb
lerinin is:afına imkgn yoktur. Macarlar 
hudud boyunca ufak bir kısım arazinin 
geri verilmesini .de~il. bütün Transilvan
yanın iadesini istiyorlar. Hiçbir Rumen 
devlet adamı buna yanaşamaz.~ 

Vehbi Demirel Dahiliye 
üsteşar1 oldu 

Eski Müsteşar Maraş 
valiliğine tayin edildi 

Ankara. 2 (Hususi) - Eski Dahiliye 
Müsteşarı Parti Kenyönkurulu azasm
dan Vehbi Demirelin Dahiliye Müsteşar
lığına tayini yüksek tasdika iktıran et
miştir. Müsteşar yarın vazifesine başlı
yacaktır. Eskı Dahiliye Müsteşarı Sabri 
Çitak Maraş valiliğine tayin edildi. Ma
raş valisi Osman Şahinbaş ta Manisa va
lili~ine nakledildi. 

Suriye meb'bslan 
Ingiltereye cihadı 

mukaddes ilanını isteyorlar 
Berut, 2 (A.A.) - Suriye meclisinde 

bazı mebuslar Ingiltereye şiddetli hücum 
etmişler ve İngmerenin Filistinde aldığı 
tedbirler üzerine bu mernlekete karşı ci
hadı mukaddes ilAnı için bir Pannrab 
kongresinin toplanmasını istcmişlerdir. 

Silik bir heykeltraşm yaptığı ve 
toprağa gömdüğü Venüs'ün heykcli 
ıno) dana çıkanlmc:a Akadomi a7.ala
rı: ccİşte hakiki tariht Venüs• dedi -
ler, fakat beykcltraş meydana çıktı 

ve şaşınp kaldılar 

H e1Jke1tf'O.Ş 

İçlerinde güzel san'&Uar nezareti mü
tehassısl~mndan bulundu~ Fransız 
saıı'at aleminin yüksek simaları gayet 
ustnlıklı bir muzibliğin kurbanı olmuş
lardır. Hikayeyi anlatalım: 

Bundnn 18 ay evveL Loire departıma
nmda St. Henetienne civarındu bulunan 
bir çiftlıkte, kollan kırık fakat tam Yu
nan stilinde gayet güzel bir Venüs hey
kcli bulunmuştur. 'l'arlayı belierken böy
le çırll çıplak bir heykel ile karşılaşan 
rençperler, doğru .-ıabiye papazına koş

muşlar, o da: .. Heykeli çuvallarla örtün, 
g":inahtan kurtulursunuz• demiştir. 

s 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

iyasi vaziyeti gözden geçir

mek maksadile İtalyan bari-

ciye nazın Kont Ciano'nun Romada, me
busan meclisınde irad ettıği nutuk esna
sında bazı kimselerin - ki 'bunların me
bus oldukları anlaşılıyor - Korsika, Tu
nus, Cibuti diye bağırmaları, İtalya ile 
Fransa münasebatının tekrar mevzuu 
bahsedilmesini intaç etti. Bu hususta 
Fransız matbuatının neşriyatı fazla şid
detli değil:;~ .1e herhalde dostane olmak
tan da uzaktır Bu hadisenin, bir di~er 
neticesi, bugünlerde Parise giderek ak
dedilen Almar. - Fransız dostluk misakı 
münasebetile yapılacak olan müşterek 

beyannameye imza koyması beklenen 
Alman hariciye nazırı Fon Ribbentropun 
seyahatini de tehlikeye düşürrnektedir. 

Fransız gazetelerine ve siyasi malıfene
rinin noktai naznrına göre Berlin ve Ro
manın siyasetleri, mü§terek mihverin te
"yidile yürümektedir. İster musammem 
olsun, isterse olmasın; bazı İtalyan me· 
buslarınm, Kont Ciano nutuk söylerken 
Fransaya aid topraklar hakkında bu ne
vi tezahürlerde bulunmalan, İtalyanın 
o1du~u kadar Alman devletinin de tas
vibini haiz olmak gerektir. Bu itibar ile 
Alman bariciye nazırı Parise gitmeden 
evvel Almanyanın bu husustaki noktai 
nazarmı tavzih etmes:ni istiyen Fransız
lar, herhalde gayri muhik bir talebde 
bulunmuş olmuyorlar. Kaldı ki Fon Rib
bentropun Paris seyahat! arifesinde bu 
hl\disenin vukubulması, Berlin - Roma 
miliverinin esas mahiyetini aydınlatma
ya yarıyacak bir siyasi manevranın ic
rasına ves:le vermek itibarile Fransanın 
işine yaramıştır. Ayni zamanda İtalya
nın Fransa ile siyasetini kolay kolay te
lif etmek niyetinde olmadığı şeklind'e 

tefsir edeb;Iecek mahiyette olmasından 
dolayı da ayrıca dikkat ve atakayı davet 
etmektedir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki Fransız -
İtalyan Latin bemşirelerin arasının dü
zelebilmesi pek kolay olaca~a benzcmez. 
Fransa tarafından İtalya nezdinde yapı-
lan siyasi teşebbüsler!n İtalya tarafın
dan tarzı telakkisıdir ki. bu hususta da
ha vazılı bir fikir edinilmesine imkan ve
recektir. Bu sebeble biraz daha beklemek 
ve bu cevabı öğrenmek. hadiselerin inki
şafı hakkında tenevvür edebilmek için 
çok faydalı olacaktır. Şimdi söz. resmt 
ltalyanındır. - Selim Ragıp Emeç 

Dünkü Meclis 
müzakereleri 

Haber, kasabaya ulaşmış, ihtiyar he
yeti de bir san'at hazinesinin keşfedildi
~inc inanarak, hcykeli bulan çiftçilere 
:-10 lira ikramiye vermiş ve hazineye ma
lik olmuş v~ Venüsü mahalli müzeye kal
dırmışbr. Filhakika eser Tiecra Karrora 
merrnerinden yap:lmıştır. Harikuladc 
güzeldir. HAdiseden malumnttar olan 
Fransız güzel san'atlar akademisi müte
hassıslarını h~vkelin bulunduğu müzeye 
görı-dermiş ve eseri tedkik ettinniştir. 

Neticede eserin tarihi ve hakiki Yunani 
oldu~u kabul olunmuş ve milli san'at 
hazinesi olarak isım!endirilmiştir. 

Ankara 2 (A.A.} - B. M. Meclisi 
bugün Fikret Sılayın başkanlığında 

toplanmıştır. 

CeLc.;enin açılmasını müteakıb Halil 
Etenı Eldcm (İstanbul), Nuri (Muğ • 
la). İsmail Müştak Mayakon (Siird), 
in öldüklerine dair tezkereler okunınuş 
ve habralanna hürmeten a)1akta bir 
dakika sükut edilmiştir. 

Meclis, ihtiyat zabitleri ve ihtiyat 
askeri memurlan kanununun 4 üncü 
maddesinin değiştirilmesine aid kanu
nun 4 üncü maddesinin değiştirilme • 
sine aid kanunun birinci müzakeresi • 
ni yaptıktan sonra pazartesi günü top
lanmak üzere içtimaa nihayet verilmiş
tir. Fakat kısa bir müddet sonra hakiki 

Venüs heykeli olduğuna hükmedilen bu 
eserin gayet ır.ahirane hazırlanmış bir 
n:uzibliğin mahsulü olduğu anlaşılmış ve 
hadıse kahkahalarla karşılanmıştır. Zira 
heykelin asıl sahibi, yapıcısı meydana 
çıkmış ve eserini iste:niştir. Bu zat, Fran
suva Kremonese ismınde silik bir İtalyan 
hey;keltraşıdır. GazeteciJerle konuşan 

heykcltraş şöyle demiştir: 

- Hiç kimse eserlerime ehemmiyet 
venniyor. yaptı~ım hcykellerin yüzüne 
bile bakmıyordu. Fentt halde tıneyus-

tum. Düşündüm, taşındım. Babamın 

İtalyadan yollamış olduğu bu merrneri 
işleodim ve Venüsü vücude ıgetirdim. 

Kalıbını aldıktan sonra da, bazı yerleri
ra kırdım ve pek kısa bir zamanda bulu
nabllecck bit yere gömdüm. Her şey yo
lunda g:tti. İstediğim oldu. San'at eks
per1eri, eserimin bir şaheser oldu~unu 

İktısad Vekaleti teftiş 
heyeti reisliği 

Ankara, 2 (Husus!) - İktısad Vekaleti 
teftiş ve mürakabe heyeti reisli~ine tayin 
(dilen eski Sanayi Umum Müdürü Recai 
Tuğrul yarın vazifesine başlıyacaktır. 

Üçüncü umumi müfettiş 
Anl ... ara, 2 (Hususi) - Üçüncü Umumi 

M~fetti§ Tahsin Uzer yarın vazifesi ba· 
şma dönecektir. 

sözbirltği ile bildirdiler. Artık bundan 
böyle gelip te eserlerimi tedkik tenez
zülunde bulunurlar ... ~ 

Yukarıdaki resimlerde heykeltra§ın 

yaptığı Venüs ile kendi resmini görüyor
sunuz. 



4 Sayfa 

Büyük Vatan Şairi Namık Kemalin 
hat1ras1 taziz edildi 

SON 'POSTA 

Fakir üniversite 
talebesine yardım 

Birincikanun 3 

Köy ve zirai kalkınma etrafında 
· esaslı tetkikler yap 1 yor 

Dün Büyük vatanperverin ölümünün 50 inci 
münasebetile Üniveristede ve 

ıd .. .. .. V arlıldı ilim ve hayır sever 
yı onumu . . . . 

vatandaşlar Ünıversıtenın 

Ziraat Bankasının bir yıl içinde yaptığı zirai ikrazat 
yekunu 43 milyon lirayı buldu 

Güzl San'atlar Akademisinde büyük ihtifaller yapıldı 

Dünkü. toplantılar dan bir intıba 

Namık Kemalin ölümünün ellinci fesörle.rinden Ali Nihad kürsüye gele
Ylldönümü münasebetile dün saat l ..f rek büyük şaiı·in hayatını anlatmıştır. 
te Güzel San'atlar Akademisinde ve Hatib, sözlerine şöyle başlamıştır: 
saat 18,30 da Üniversite konferans sa- - Profesörler, sayın arkadaşlar, 
lonunaa birer ihtifal yapılm~trr. Elli yıl evvel bugün Namık Kemal 

Güzel San'atlar Akademisinde yapı- hayata gözlerini kapadı. Türk gençliği 
lan ihtifalde profesör ve talebeler Na- ve Türk vatanperverleıinin ona karşı 
mık Kemalin hayatını, eserlerini an - sevgilerini her vesi!e ile izhara hazır 
!atmışlar, şiirlerini okumuşlardır. bulunduklarını hepimiz biliriz. Bu se-

Üniverwitedc ihtifalin yapılacağı ü . fcr. Maarif Vekaleti bu vnzifeyi teş~il 
niversıte konferans salonu erkenden ettı Ye yurdun her tarafında bu vesıle 
do!mağa ba~lamış, saat 1 7 de tamamen n: ~~gün ihtifal yapılmasını münasib 
dolmuştu. Bu saatten sonra ihtifalde gordu. . 
bulunmak üzere gelenler, salonda, .~arnı~ Kem~lı he.rıkes tanır, her 
hatta bahçede yer bulamadıkları için Turk munevverı onun adeta efsanele • 
dönüp gitmişlerdir. Saat 18 de Namık şen hayatını bilir.:. 
Ke.malin büyük bir resmi salona asıl· Bundan sonra hatib Kemalin haya-

tını anlatmıs. onun 1840 senesinde Te· 
m1ş, iki tarafına Türk bayraklan kon-
m~tur. Bu esnada büyıük vatan §airi, kirdağında d~ğduğunu, babası Mustafa 
salonu doldunnuş bulunan gençlik ta- Asım Ef~ndi olduğunu, sülalesinde To-

pal Osman Pa~a gibi birçok mühim 
rafırıdan şiddetle alkışlanmıştU'. Bu şahsiyet1erin bulunduğunu söylemiş, 
resim, Namık Kemalin, oğlu Ekreme iki gazelini okumuş, Avrupa ya kaçışı· 
hediye .ettiği kartpostaldan büyütül · nı. istibdad adamları tarafından tevkif 
müştü. Resmin üstünde kendi el yazı- edilerek Midi1liyc sürüldügünü ve o
sile ya1.ılmış şu şiiri bulunmakta idi: n:.da kendisine mutasamflık verildi • 

Namus ile ırfanı yetişmez mi mü.kafaı ğini. 2 kanunuevvel 1888 tarihine te-
1kbal yolu gerçi Kemalın kapanıktır. sadiif eden pazar günii saat sekizi beş 
Çok ak göremezsen de saçında, sakalında >grçe hayata gözlerini kapadığını söy -
Elminnctü. tıil'ah yiizü ak, alnı açıktır. lemiştir. 

Salonda ön sıradaki sandalyelere 
Namık Kemalin ailesine mensub bu -
lunanlar oturlulmuşlardı. 

Tam saat 18,30 da Namık Kemalin 
ruhunu tazizen bir dakika ayakta sü -
kOt edildikteP sonra hep bir ağızdan 
söylenen İstiklal marşile ihtifale baş
lanmıştır. Müteakıben talebenin alkış
lan arasında Edebiyat Fakültesi pro -

Oç otomobil 

1sak VasU 

Evvelki gün Emniyet Müdürlüğü ö
nünde durmakta olan 1913 sayılı taksi, 

Aa Nihaddan sonra kürsüye gelen 
Hukı.ık Fakülte~i profesörlerinden Zi -
yneddin Fahri, Namık Kemalin ideolo· 
jisini yapmıştır. 

Bundan sonra talebeler büyük şairin 
vatan kasidesini, Hilali Osmaniyi, Bir 
muhacir kızının istimdadını. Muham
rnesini, VaveyHiı::ını ve Murabbaım o -
kumuşlardır. İhtifale geç vakit nihayet 
verilmiştir. 

IZ yakalandı 
hur sabıkalı1ardan acenta namile maruf 

Kemal olduğu anla§ılmıştır. 
Dün gizlendiği yerde yakalanan acenta 

Kemal, zabıta tarafından yapılan sor·} 
gusunda auçunu itiraf etmiştir. 

* Muhtelif zamanlarda otomobil kaçırıp 
i§e yarar aksamını söktükten sonra sa-
tan ve taksi mahaller:nde duran otomo
billerden §oförlerin bulunmadığı kısa 

müddetler zarfında öteberi aşıran Vasil 
adında biri de dün zabıta tarafından ya-
kalannuştır. 

_Yasil fimdiye kadar şehrin muhtelif 

meçhul bir hırsız 

tarafından kaçırı

larak Fatihte Gc-
lenbevt me:ı.tebi- semtlerinde 57 otomobili soymuş ve bun-
nin önüne g5türn- ların bir kısmını da kaçırarak soyduktan 
iüp orada tekerlek sonra tenha mahallere bırakmıştır. Her 
lAstfkleri ve di~er defasında yakalanarak hapse girip çıkan 
aksarnı tamapıen Vasilin işlediği son bir suçun tahkikatına 
sökülmüş bir hal- başlanmıştır. 
;ie bulunmuştu. 

İkinci şube sir- Ayni şekilde hırsızlık yapan fsak adın-
kat masası memur Kemal da diğer bir sabıkalı da yakalanmıştır. 

ları tarafından yapılan tahkikatta oto- Her iki suçlu, haklarındaki tahkikat ik
rnobıli kaçırıp birçok aksamını çaldık- mal edilerek adliyeye teslim edilecek
tan sonra firar etmi§ olan hırsızın, me~ lerdir. 

davetine icabet ettiler 
Üniversite Rektörlüğünün kimsesiz ve 

·~kir talebeye yardım teşkilatını tevsie 
ıı.arıu- verdiğmi yazmış, bunun için varlık 
sahibi vatandaşlardan yardım beklediği
ni bildirmiştik. Rektör Cemi! Bilsel bu 
münasebetle dün demıştir ki: 

c- Bu hayırlı teşebbüs için gazetenlze 
de tahriren müracaat ettim. Bugünkü 
(dünkü) nüshanızda bunu gayet güzel 
bir şekilde izah etmişsinız. Bundan dola
yı Son Postaya ne kadar teşekkür etsem 

l azdır. 
ı Bu hayırlı teşebbüsümüze iştirakleri 
l için varlıklı ılim ve hayırsever zevata 

ı yapılan m~rncaatımız, aradan pek az za
man geçmış olmasına rağmen, müsbet 

lineticeler verrneğe başlamış ve Bursa on 
iki kayıd yapılmıştır. Bunlardan beş ta
nesi İş Bankası, beş tanesi Ziraat Ban
hsı ve bir tanesı Ce1iıl Bayarın oğlu 
Refi Bayar, diğeri de Hayri İpar tarafın
dandır. Yazdığınız gibi burslar yüz elli
şer liradır. 

Bunlardan başka Mitat Nemli. Abdur
rahman Naci, Necmeddin Kocataş, !zzet 
Azakoğlu, Osmanlı Bankası, Brezilva 
kahve şirketi, Ankarada Vehbi Koç. Ha
fız Çadırcı, Hamamcızade, Halil Naci 
Mıhcıoğiu gibi zevata da bursa iştirakle
ri ıçin müracaat. yapılmıştır. 

Öyle ümid ediyorum ki: Bu hayırlı te
şebbüse hal ve vakti yerınde olan bütiin 
vatandaşlar pek kısa bir zamanda seve 
seve iştirak edeceklerdir. 

Aksu Yapurundaki 
hadise tahkikall 

devam ediyor 
Aksu vapurunda birkaç gün evvel 

çirkin bir hadisı> cereyan ettiğini dün 
yazmıştık. 

Bu hususta Denizbank tarafından 
yapılan tahkikat sonunda Aksu vapuru 
i•kincı kaptanının yolculardan bir ka -
dma vfıki memnuiyete rağmen kendi 
karnarasında içki ikrarrunda bulundu
ğu ve bunun neticesi olarak bazı çirkin 
hallP.r cer;::y<m ettiği anlaşılmı.ş ve i -
kinci kaptan•n vazifesine nihayet ve -
r!.ımiştir. Denizbank İdaresi haclisede 
başka mes'nl m~mur bulunup bulun -
madığı ve alaka nisbetlerinin ne dere
cede olduğu hakkında tahkikata de -
vam etmektedir. 

Deniz işleri: 
BütDn lima nler da asri liman 

daireleri yapıleı cak 

Ziraat VekaJeti, köy kalkınması ve mahsulleri ve ehli hayvanlar sergileri 
zirai kalkınma seferberliğinde mali ve müsabnkaları açmak, at yarJşları 
plim için rnevcud membaları tetkik ve yapmak, m~hsullerin cinsini ıslah et : 
tesbit ettirmiştir. Aktüel bir değeri ı rnek ve vilayet iklimine müsaid yenı 
ol~n bu tesbi\:~i: zi~ai kalkınm~ .iç~? mahsuller yetişt;rmek için par:ısız t~: 
el e mevcud ta ı nnkanlarla. te~ını .lt.ı- hum ve fidan dağıtmak, ziraat aleti 
zumlu olanlar hakkında vazıh bır fıkır ri temin et!nel<. orman yeti~tirrııel<ı 
vcre~k mahiyetteclir. • _ . 1. bit 

. ~ .. vsbanı aarıcl3rı rısılı v~-.,lı: verım ı 
Yapılan tetkıkte, evvela nufusumu • h 1 f 1 'b' . 1 b ırnıŞ " 

zun köy ve ~ehir bünyesi üzerine tak - t ~ e ge ırme ~ gı ı 1 • er aşarı 
sim i esas tutulmuş, köyler nüfuslarına ı · . . _. . l~fl 
göre gruplara ayrılmıştır. Bu rakam - Zıraat sefPrbf'rlı P'ln~e ~a~ı P efl 
Iara göre v~sati köv 22 kilometre mu- membaln"t mev7UU tetkık edılır'ke~· .. 
rabbaı ve nüfusu J45 tir. mühiın nokta olnrak milli kredi rnue~ . 

Mali plan için, umumi bütçelere Zi· seselerinin iı:: hacimleri gözden f!eçı 6 
raat Vekaletine avrılmtş olan miktar ri3niştir. 1924 senesinde 21,532.

53 
r 

lıesablanmıştır. 938 mali yıl bütçesin- liralık avans. borç. cari hesab ve ~e11 
de ziraat işlerine 7.1 5),700 lira ayr:ıl - türlü ikraz muamelesi yapmış 0 a. 
mıştır. Veka!et mali kaynaklar a- milli kredi müesseseleri; bu salıa~are 
rasındaki husud - idarelerin - zi - i~e miktarlarını 9 3 7 seneı::ıı\t 
raat isierine avırmıs oldukları mik- 129,064,238 1ir<wa kadar yü'kscfttı'lı 
tarlar ~ve bunl~rın d'ayanmdaka oldu- lerdir. Bu arada Ziraat Bankası t~r:; 
ğu kanuni mevzuatı da tetkik ettir • nndan son s<>ned<' vaoılmış olan ~~l· 
miştir. Bu arada vilfıyetlerin 937 ikrazatın yı>kiinu 42,979,923 lirayı 
mali senesinde ziraat işlerine ayırmış mtt.stur. 

11
• 

oldukları yekiinlar, hususi idare büt • Birinci köv "~ ziraat kalkınma }{~ ~ 
çclerile olan nisbetlerile beraber tesbit gresinin m~qul olacağı mevzular 1

8
!1 

edilmiştir. 62 vilavetimizde 937 bütçe cin :3oki.iman mahivetinde hazırla~e 
yekunları 20,66 1.320 lira ve ziraate ay- bu tetkik, ıiraat ve köy işlerine f:!l 

nlmış olan miktar 792.260 liradır. Ay- d!lmekte oh., muhtelif bütçe raka~i} 
rıca Ticaret Odaları bütçe rakamlan • larını ve bunlDrııı dayandığı kanun 
le, bu rakamlardan ziraat işlerine ay • kUmlerini de ihtiv~ etmektedir. • ...... 
rılmış olan miktarlar arasında muka· · ·1 ;·i~·~·b~·i ·e·~·j~·di;~~i"Ş~hi~"r'iy~t~osil 
yeseler yapılmıştır. 

Vilayet.1eT'in ziraat Sş1erine ayırmış 

oldukları paraJarla nümune, tecrübe 
çiftiilc ve tarh fidanlıklaıile çiftlik 

mektebleri. damızlık havvan]arı, ziraat 
frlei!ler.i, depolar 'kurulması, toprak 

TAKS • 
1 

Tep .. lıaşında 
Dram kıtımı 

10 Birincikanundan itib•rtn 

VIN DSOR ' UN şEN 
KADlNLAR~ 

Sinemasında 
İkinci hatta olarak btlyllk muvaffakiyelle gösterilmekte olan 

Aşkın Göz Yaşları 
TÜRKÇE SOZLO ve ARABCA ŞARKILI 

Muhte~em filıııin BaşınUmessili Meşhur Anıb Mugunnisi 

AB üL HAB ., 
Okurlu~u şArkılıula hütlln Şark musikisi amatörlerini guşyet~nekte~~~ 
Şimdiye kadar görUh:ın ve işitilen TUrkçe sozın tılmlerın revkınde 0 

lıu emsalsiz şatıcseri görmek ve dinlemek fırsiltıııı kuçırmayınız. eJl 
H'\miş: Ebedi ş fim iz ATATÜRK'Un muıızzıım cenaze merasimini göster 

filmin tamamı B O M A N • F 1 L M tarafındnn işletilıııektedir. , 
SCALA de MiLANO'nun Tenoru ve GIGLI'nin Rakibi 

p 
Sinemasının 

BDyOk bir muvaffakıyetle g6ster mekte olduğu 

Deniz Ticaret Müdürlüğü tarafından 

Edt:ıemicl, Bandırma, Mudanya ve Çanak
kalede birer nsri liman bınqsı yaptınl

masına karar verilmi§tir. Deniz Ticareti 
'Müdürlüğü önümüzdeki yıl içinde mem
leketin bütün limanlarında yeniden her y ş A y A 
türlü asri tesisat ve konforu havi liman 
binaları yaptırmağa karar vermiş ve bu . . jle 
hususta hazırlığa başlamıştır. Senenin en bOyük mus ikili filminde baş döndür ücü bir musıl<ıdır· 
ingiliz tezg~h larına 12 vapur si perişi bera ber ahenkdar şarkılar ve pek mDkemme l ser enadlar okumaktl'l . 

De~f:~a~o~:~a~~:~=~ ı~~~~~~y~:zgah- Ay rıca: ATATORK'ün Muazzam CENAZE MERAKiMi tilını 
!arına ısmarlanmasına karar verilen Seans lar : Yaşayalım: 2 - 4 .30 - 7.10 ve 9 .50 d edir. 1 

m~~illha~d~l2 wpmi~~gil~ ~, •-•••C•e•n•a•z•e•M•~•a•s•i•m•i••:•3•.4•5~-•6a.~2•0~v~eR9~dEa~--~-~~~ 
§ rket murahhaslarile yapılan müzakere- ~ 

ler son safhaya girmiştir. Ancak hazır- _.._ Bugün S A K A R Y A sinemasında 
l::ınan mukavelede Banka ile tezgahlar .... Ü •• 1 R 
idarcs~ arasında ıs bin tngmz uraiık bir SAADET DURAGI B Ul< ŞEH 
öiferans mevcud olduğundan şirket mu- Pıttıonj KrAlıçesi Louise Rainer - Spe ncf!r 
rabhasları Londradaki merkezlerine tel- Sonia Hennie ve Don Amache Tracy - Vict or Varc~nı ııŞı 

tarafından Frallsızca sözlU nefls tar. ı tııırtıuı Franstzca sözlll grafla müracaat ederek bu hususta tali- · 
ve parluk hir tilm. his ve heyecan mını 

mat istemi§lerdir. Gelecek cevaba göre ilaveten : YENI PARAMUNT JU NAL 
mukavelenin bug:.in ımzalanması muh-
temeldir. Bugün saat 1 ve 2,30 tenzildtlı m:ıtine 

Bugün AY ve sinema fa a birdell 

BUGÜN SEANSLAR SAA '1' 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 
saat 1 de n 2.30 a ka dar Çok Ucuz Fiat larla HALK MATINELERi 
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izmirin Mersinli ınıntakasmda yeni ve 
modern bir liman inşa olunacak 

İhraç mallarımızın masrafını hayli azaltacak olan 
Ve İngiliz mühendislerinin projesini hazırladıklan 

veni liman için 4,375,000 lira sarfedilecek 
-------~----------------------:---------------~ 

~~ lzmir limanından bır görün~ 

Nk b~r .<11ususr) - Bu yıl içinde bü- larının bilhassa şimal Avrupası liman
~i ikı ~.ın~işaf gösteren dış ticaretimi- lanna sevkidir. Denizbank, ~vvetlen
llıakta !Slıne iblağ etmek üzere yapı!- rnek te olan ticaret filomuza 1 O şilep 
~Ugu111 olan tedkikler son safhadadır. il&.vesile bu işi bizzat yapacaktır. He
<etıe{!ek~~de neticesi alınacak ve tedbir- def, İzmir limanınrn yıllık kacatını 
A.ı~k :· yüz milyon liraya çıkarmaktır. 

tit'icı ~ nrlnr doyurucu ve kazanç ge
tıfade a~naklardan azami surette is
ta ltı.ıı;dılın~sini, bol Ye çeşidli ziraat
llıaı ed•.~eı fiatının indirilmesini, ucuza 

Mamlekette bir tip mobilye 
kullamlmasi tasavvuru 

lzmirde hir spor 
Stesi yapılıyor 
İzmir (Hususi) - Belediyece İzın.iT

de Kemer mahallesinde ge~ bir saha 
üzerinde bir (spor sitesi) vücude geti· 
rilecektir. Planlan hazırlamak için da· 
vet edilen 1talyan mimar profesör Vi
yoU, İzmire gelere'k tedkiklerini yap • 
mıştır. 

İzmirin harabe sayılabilecek seİnt • 
lerinden biri olan ve (spor sitesi) itti -
haz edilecek geniş sahada hazırlana -
cak planlara göre ge~ ve mühim te • 
sisat yapıldıktan sonra burası da Kül .. 
türpark civaTıncia olduğu gibi geniş bir 
snhanın bir rnamure halini almasını te 
min edecektir. 

Spor sitesinde muhtelif sporlar için 
modern sahalar ve binalar i~a edile -
cP.ktiT. Mimar, plfınları gönderince in· 
şeata futbol sahasından lbaşlanacaktır. 

Manittada lise 
Imtihanlarını 
Kazananlar 
Manisa ( Hu

susi) - Bu yıl 

orta mekteb me -
zunu olanlardar. 
Mustafa, Esma, 
Asım, Mehmed, 
Hatice, Remzi, 
Şerif, Salim mec
cani lise imtihan-
larına girmişler 

ve muvaffak ol -
muşlardır. Kaza -
nanlardan kızlaı 

Erenköy lisesine Bn. Esma 
ve erkekler de Kaba~ lisesine devam 
edeceklerdir. İmtihanda muvaffak o -
larılardan Bn. Esmayı göstermektedir. 

Edirne talebe yurdlart kadrosu 
genişliyor 

Gaziantebde dokumacılık 
gittikçe inkişaf ediyor 
Profesör Yansen tarafından hazırlanan 
planında bir sanayi mahallesi ayrıldı. Bu 

takada amele evleri de yapılacak 

Gaziantepde bir do1..-uma fabrika ~ının dahilden gorunüşü 

. 
ı mar 
m ın-

Gazianteb (Hususi) - ~aziantebde başlamıştır. Bu el işlerindeki oymalan 
dok'.mıncı~ık bürük bir ııMJıaf halin - yapmak hususunda kadınlar cidden 
dedir. Halkın çoğunun evinde dokuma müstesna birer san'atkardırlar. El işle
tezgahlan bulunmaktadır. Dokumacı - ri ile yapıl~n öyle yatak çarşafları var
lık şehir içinde büyük küçük binlerce dtr ki; bunlara, bazan dört, beş yüz lira 

1 
yurddaşı ?c~l:mektedir .. Halk, sayısı ya kadar kıyınet biçilmektedir. Piyasa· 
yalnız şehır ıçmd<' 3000 ı geçen bu do- da bilhassa rcvaç bulanlar, Anleb işi 
kuma tezg5hlarında daha dokuz yaşın- mPndiller ve masa örtüleridir. 

1 dan itibaren yardımcı olarak işe baş- Profesör Y~nscn tarafından hazırla-

llamakta, on beş, yirmi yaşında usta bir ıı:m lrnar planında, Gazianteb için bir 
dokumacı sıfatını kazanmaktadır. sanayi mahallesi de ayrılmıştır. Şehir-

! G.lziantebin kilimleri, son yıllar ı . de halihazırda müteaddid fabrikalar 

ı 
çinde hariç memleketlerde haYJ,i rağ- ~aliyet halindedir .. Bunlardan ikis.i ip
bel kazanmıştır. Eskidenberi makbul lık ve dokuma fabrıkaları o\.;..1) asrı va
olan bu kilimler, memleket dahilindeki sitalarla mücehhez ve son sistem ma
muhtelif bölgelerde de çok aranı1mak • kinelere maliktirler. Şehrtn rnerlkczi 
tadır. Gazianten kilimieri bir çok ba - ~ir yer!nde bu.lunan bu .r.a?~kafirı ft 
k!l11dan, başka şehirlerde yapdanlar • ımar planı tatbıkatı.na ~eçıl?ıgı zaman 
dan üstün vasıflar taşımaktadır. başka yerlere naklıne ımkan buluna· 

Gaıjantebde C\'lerde kad)nlar ta -
rafından işlenilen el işleri de Amerika
da büyük bir rağbet görmektedir. 
Bundan kırk elli yıl önce Amerikada 

~ltı cu !.tnekte olan ihrac maddelerimi- İzmir (Hususi) -Kültür Bakanlığı, 
~ti s~ ı bir kiı.rla d~ pazarlara sevkini c;an'at okulları vasıtasile memlekette 
lı~liıa urrnUşl<>rdir. Ucuza mal ederek, yerleşmesi ve kullanılması arzu olu -
leti Za satına'k parolasını, Başvekillik - nan bir tip mobilye üzerinde tedkikler 
lle tav ~anında İzmirde Türk köylüsü- vaptırmaktadır. İzmir erkek san'at o -
llll}ı 1( 8jYe ed<m Sayın Cümhur ba~ka- kulundaki Alman mütehassıslarından 
~ka srnet İnönü, hariçte bu suretle biri bu düşüııceyle Avusturya ve Al -
~'ltıi ~ernleketlere rekabet edebile - manyada tedkikler yaparak avdet et - Edirne (Hususi) - Vilayetimizdeki açılan bir .sergiye Gazianteblilerin iş
~ne ilzı .bi~?irmişlerdi. Bu bahis üze • miştir. Tesbit olunan tip hakkında di- erkek ve kız talebe yurdları mevcudu tirak etmesi bu el işlerini oralarda ta-

t rrı:r• surüien mürtalea şudur ki. ğer mütehassısların da mütalealan so- c 190. ı bulmuştur. Lise ve orta okul nıtmış ve yavaş yavaş şöhreti artinağa 
~\eınu~~ma~di~~in~~~rula~kwv~il~~brnrn~~~~ ~c~anu~ın~~~k~lü~============================== 

mazsa bile. bundan sonra inşa edilecek 
sanayi müesc:eselcri. imar planının 

gösterdiği ~anayi ınıntakasında inşa o4 

lunacaktır. Sanayi ınıntakasında ayrı
ca amele evleri de vücuda getirilecek
tir. Gaıianteb ticaret odası dokum~ 

tezgfıhlarından çıkanlan biitün mallan 
sıkı bir kont~oıe tabi tutulmaktadır. 

~narı' tahillit ve tahliye, ve sair mas- at okulları bu tip üzerinde çalışacak - küçi.ik memur çocuklan ekseriyeti teş- Urlada bir kahveci bir ı Trakyada ikinci grup tarlm-
~~~~n ~sgari hadde indirilmesi1e tır. kil etmektedir. sarhoşu yaratadi başiiar ayrl~dl 
~lfae tr. dur. Du masraflar, muhtelif Yeni tip ev eşyalan ve mobilyeler Kadrosu her sen~ biraz daha geniş-
lle kıtk•ad?f'ler!nin maliyet fiatını yüz- çok kullanışlı ve hususi bir tip taşıya - lemekte olan bu yurdlar, fakir yurd Urıa (Hususi) - Yelki köyünde ge- Edirne (Hususi) - Cümhurivel 

İ?.rrı· nısbetinde arttırmaktadır. caktır. Yatak odası, misafir odası ve çocuklarının tahsillerine devam im - ce yansından sonra sarhoşluk yüzün - bnyramın<.la imtihanlarını vererek köy-
~~lı~ı bır Ticaret Odac;ının da müdafaa diğer teferrüat dahil, bir evin mobilye kimını vermekte ve buralarda banndı- den müessif bir cinayet olmuştur. Köy lerindeki işleri başına yollandıklarım 
~!ll ~i ı.. Ud' l~z. J'Pni İzmir ticaret sitesi- eşyası 22 5 liraya mal olacaktır ki, şim- nlan talebe iyi bir şekilde bakılmak ta- kahveeisi Rı fat Kumaş, gece vakti kah- bildirdiğim tarımbaşıların yerine ikin
·~ı .,, ık di~d rayicden yüzde 60 daha ucuzdur. dır. vesine sarhoş gelen Mehrned Zeki ile ci p:.>sta olarak daha a:SOıo köy genci 
1• ive ı Yerinden kaldırılarak Mer-
~~ ~~aku~ kuvveden fiile çıkacak- :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~Unakoşaya girişmi~ ve çlitei~ken- haurlanm~ ve buraya çağırılmıştı~ 
h nızb 1( t ( Alaşehirde yeni belediye binaSI yaplhyor :' dieini ağır surette yaralamıştır. Yaralı Bımlar da tam bir sene pratik olar:ık 
~Ili Iirn an · zmirde in~a olunacak _J memleket hastanesine kaldırılmıştır. kurs görecek Ye bu arada geçen sene 
.._~ıııda an v~ri olan Mersinli ~ınta -
;·u~tıd·~e~ıklerini hitirmiş, Ingiliz Dursunbeyde bir yangm olduğu gib! bağcılık. peynircilik, süt-
~all ~~le?~e müstakbel limanm cülük gibi ~~l('r üzerinde çalışarak tat-
~ ort Jes~nı hazJrlatmıştır. Yeni u . Balıkesir (Hususi) - Dursunbeyin bikaUa bulunacaklardır. 
I'Qı.tı ha ~u- hcsabla, gümriik antre _ Çakmak mahallesinden A'kıllının Ya- T k 4 Ib d k 
~·a tna~tıç olmak üzere 4,375,000 li· i ı s .])li; kuba aid evin sarnanlığında gece yarı- ra ya üncü na an ursu 

\>:ni .olacaktır. sı bir yanJJın çıkmış ve büyüyerek ay- Edırne (Hususi) - İstanbulcia Seli-
1'(-.,.1 lımnn ı· .. '~~"' . 

1
. ni maha1leden Kırbaşoğlu Süleyrnanın miyedeki T!·akva nalband kursunun ü-

~t'' a}{a ' P anına •gore, 1nersın ı J 

ııı:~tli•-1s1_ın~a meydana getirilecek evi tamamen, Kalaycı Arilin evi de kıs çüncü devresi bugünlerde bitmek üz~ 
-~ 1\ vı men yanmıştır. Yapılan tahkikatta Ya- redir. 
~ 1~lif k"nç tertibatile, Anadolunun kubun sarnanlığında yatan ihtiyar bir Bll devreye devam eden nalbandlar 
.._ 1lan ·ı 0~e,erinden İzmire getirile- kadının uyku esnasında mangalı de - h d t l · · 1 lm k'' ı · ·•ıe~ ı ''<:ı" t• 1• d ğ şa a e name (;'rın! a ır a az oy erın-
~ erı v " em ıası. insan e ı e • virmesile ·l!angını'n vukua aeldiği anla- d ı-..~~urıa:gon la rda:ı doğrudan doğruya J o eki ~ başına dönecek ve vilayetlerde 
·~tı .... tah ·ı şılmışlır. Jandarıma ve müddeiumumi- hnzırlanmış olan posta da hemen yola 
t.:e. Yiizd rnı olunacaktır. Bu su • lik hadise hakkında tahkikat yapmak - k k .. .. .. d k. b da 
~:ı.ltıe e kırka baliğ olan masraflar çı ara onumuz e ı ayın aiJn 
~Ili li~ ortadan kalkmı~ olacaktır. tadır. mektebde bulunacaklardrr. 

~ttile ı\~n :veri münasebetile Aydın Manisa (Hususi) - Bu yıl Alaşehir- Bu bına 20 bin liraya mal olacaktır. (. Al h. d d 
)e 't·r. b)'<>n ve Bandırmadan gelen de hummalı bir bayındırlık hareketi Yapılmakta olan ıyeni lbi.nalar şehrin aşe Ir 8 mey ana 
,, tq{, b· ır C<:>r santral vasıtasile ayni mevcuddur. Şehrin muhtac olduğu Ç€hresini gittikce değiştirmelde ve gü- Alı:ı.u:>hir, (Husu • 
""~ Y ırleııt. ·ı ' beled ..._.-ı e,1i 1. ~ ırı ~~k ve ticaret emtia • mebani gittikçe çoğahnaktadır. Şehrin zelleştirmektedir. Resim iye bl • si) _ Alaşehir ve 

~ın b:~~~da toplanacaktır. ek. ikiikieri arasında olan belediye bi- nasınm iruıa halini göstermekte • civarında eski eser-
aska C€phesi de; ihraç mal- narı inşaatı ilerlemekte devam ediyor. dir. ler çok mebzuldür. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

---

l ır~~:===~~~~~~:d~~~~~~~~~~~~ 
~.k ıısan B 
~ ·~ı-ıst ey bazan gazete- ... bir gaz.etc çok şık ve gü- Hasan Bey - Eyvah kadın- Hasan Bey - Hayvanlar 

Bunlar Halke\•i ta
rafından muhafaza 
olunmaktadır. 

Halkevinin te -
şebbüsile Alaşehir 

ve civannda yaptı • 
nlacak sıkı ve me -
todlu bir araştırma 

daha bir çok değer -
li eserlerin meyda -
na çıkarılmasını te
min etmiş olacak -
tıT. Sadece toprak 
üstü eserleri değil, 

ç1kar1lan k1ymetli mozayikler 

t ~rııi!ıtırken ne garib va- zel bir kadm önünde.. hay- lar için felaket dostum. dile gelirlerse tilki kürkünü, 
~oruın bilsem.. · vanlaıın bile dile gclece~ini - Neden Hasan Bey? yılan çantadak.i, kertenkele 

yazıyor. iskarpinlerdeki derisini, ha.. 
roz şapkadaki kuyruğunu i&
ter. 

toprak altı eserlerile de zengin olan A la~ehiT bir müzeyi zengin edecek meh
zuliyeıte eseriere maliktir. 

YukarıdRki resim Demircikapıda bu lu:ıan eski ve kıymetleri mozayiklert 
göstennektedir. 



eşhur masaldır: Eski zaman· - Ne iyi olur. 
larda beraberce ya§ıyan iki Demiş, kurdların peşlerine takılıp yü-

- - . . rümüş. Kuzu sürüden tamamile ayrıldı-
kurd varmış .. bu kurdlar, gunun bırmde :iki k d. k .. • atıl 
insan şekline girmi~. msanlar arasına so- Al zaman ur ~~ uzerme • 

Şık bir spor caket 

lA .. 

Fatihte simidci Yusufu sopa ne 
öl üren katil evk·f edildi kulmuşlar, görenler onlan insan sana- mışlar ve onu parça anuş ar. 

rak: ~ * "• i 
_ Siz ne i bilirsinız? Bu masalı tahlil edelim: Suçlu yapılan sorgusunda simidci ile kavga ettigırı 
Djye sormu~. İki kurd cevab ver- Kuzunun acaba kababatı var mı! Ger· b d 1 d "" 

mi§ler: çi kuzu kurdlara uyup ~en ayrılma· ve u sıra a yere yuvaran ıgını di 
_ Biz çobanlık biliriz. malı idi amma; masum kuzu, insan şek· fakat sonra ne olduğunu bilmediğini söyle 
İki kurda bir sürü emniyet etmişler.. linde gördüklerinin birer k:urd olacağını ··ıetiet 

ku"rdlar sürüyü almış, yola çıkmı~lar .. nereden bilecekti. Hem öyle insan ki sü- Dü.n.kü nüsharnızda yakalandığımı kavga sırasında sustah çakı ve lı 
az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz rü onlara emniyet edilmiş. haber verdiğimiz, Fat:ihte Yusuf ismin· le birbirlerini yaralamışlarW:· sııl -
gitmişler. Sürüyü lrurdlara emniyet edenlerin de bir genci öldüren arahacı Abdül - Bu hadise~in. ımubakemesıne .elJle -

Bir aralık insan şeklindeki kurcilardan kabahatlan var mı? Gerçi fazla dikkat vahid, Adliyeye teslim edilmiştir. tarıahmed ı ıncı sulh ceza :ın.a}ık 
biri Wrüdeki kuzulardan birine bakmı§: 
-İyi! 

edilse. ince aransa. sık dokunsa insan Yapılan tahltikat netkesinde suçlu - sinde dün başla~ıştır. . e Jııı.J(: ' 
şeklindakilerin. kurdlukları belki anla· nun, Yusufu, Fatihte Kırkçeşme ma • Suçlula: nıal1kemede, hadiS 

Deızı4 öteki kurd arkadaşının ne de· 
rnek istediğın anlamı§. 

§ılabilirdi, fakat bu da her zaman için hallesinde Salih isminde birine aid kmda şu~lan anlatınışlardır: . birbit' 
mümkün olamaz, çüııkii kurdluklannın ahırda öldürdüğü anlaşılmıştu-. Suç • - Bu ış kavga sayılmaz. B~ . iJlliıf 

- Hakkın var! 
İki kurd bu mevzu etrafında 

malarına devam etmişler: 

bütün izlerini saklamayı bilmek bassası !unun bu fiili sopa ve bıçak kullanmak ı:n:mzıe sadece ~aks :t~ Bı:~ı~ıc ~ 
konu§- da kurd olanh1rda mevcuddur. Bilhasşa spor giyinmeyı ve •p"r yap - suretile işlediği zannedilmektedir. An· §:kayet de etme~~ ~~~ dav ... dn b11 

- Şunu parçalasak mı? 

Kabalıat; kendilerine emniyet edilen mayı sevenler ıçindir. Ceketin rengi ma- eak, trıhkikat henüz tamarnile tekem· lakamız yok. Işıttıgımız sıra bıt!l d 

sürüdeki kuzuyu parçalıyan kurdlann- vidtr. Dü~melerıle garnitürü mora çalan mül etmiş bulunmadığından, cinaye - cam kırlldı,yaııalandık. M~e 
dır. bir penıbedir. Bone cE>ketin rengindedir. ti:ı. sebebi, kat'iyeHe anlaşılmış değil· dan ibaret. .. Iii - Fena o1ınaz. 

- Hele hele gayret. İnsanlara dü§en vazüe: bu iki kurda Eşarp sarıdır. dir. Mahkeme, tahkikatm tevsiiD~ i~ 
öyle bir ceza vemıektir ki; eğer insan Bu üç renk rastgele Nr pembe, sarı ve Suçlu Abdülvahid de, Müddeiuınu • zum görmüş, bazı şahidierin celbl - Burada olmaz. 

- Bir yolunu bulmalı. 
- Gfizellikle aldatıp, onu sürüden 

şekline girmiş başka kurdlar da varsa on- mavi gibi alınırsa b ·rbirıni tutmaz, göze milikte yapılan sorgusunda, mübhem dW:Uşmayı talik etmiştir. • d"ldi 
a- lar hiçbir zamıın kurdeasına hareket et- hoş göriinmez. Birbirıll! bir ahenk yapa- ccvablar venniştir. Katil, demiştir ki: Bsr kumas hırSlZI tevkif e ı _,... 

yırınz. 

- İşte bu iyi. 

rnek cesaretini kendilerinde bulamasınlar. cak mavi, sarı ve pembeyi yanyana ge - _ Bu gencı __ - eskid.~ _ta~ımazdım. ı;ı..rübe gı"d~n bir otomobilin ilrı; * tırerek seçmeli. O vakit orijinal bir renk T t iki d fa ştüm Yal ~J ~ 
yeniliğ~ elde edilmiş olur. Ve gerçekten opu .. o?u - .. e g~u · i · : 'klsmında bağlı bulunan_ iki ıtoP diW 

1ki kurd, kuzuya yakla§m~lar: 
- Kuzucuk, demişler, gel .seni biraz 

gezdirelim, e~lendirelim .. 

Dün İstanbulda çıkan gazeteler bu 
kurd masalından cbir vapurdaki feci ha
d~ diye bahsetmişlerdi. 

'":ız hadıse gunu,. kendisil~ ~ ~ şı çalan Azi7Je suç ortagı A.Dıned, 
boşa gider. tık. Akşam, _bem~ ~ketımı :ırnak ıs· Adliyeye verilnıişlerdir. . stJlli 

tedı, vermedım. Itışıp kakıştıgıımz sı· Suçluların Sultanahmed 1 inCl ıl -
rada yere yuvarlandL Sonra, ne oldu· ecza mahkemec;inde sorgulan ynP r Masum kuzu sevmmiş: lsmct HulUsi 

iJiyor mu i ·n·z? =ı 
Bir bilardo topu ile dünya 

arasındaki fark 
Ordusu bir kisiden ibaret • 

olan memleket 
Tamamile mü - Andreas KU • 

cellA bir bilArdo ber, Avrupanın 

topu. arzla muka- en küçük devleti 
ye edilecek o - olan müstakil Lih 
lursa. onun kadar tenştayn'in ordu -
i:iüz olmadı~ an - ~nu teşkil eder. 
laşılır. Filvaki. bu \ Bu devletin ordu -
lopu küreiarz kadar b5yütmek imldinı 6U bir kişiden, ya
olsaydı, topun üzerinde göreceğimiz gi - ni kendisinden i -
rintlıılıı ve çıkıntiların arzdakinden da- barettir. 
ha fazla ve bariz olduğunu görecektik. 1866 da Lih -

* tenştayn Prusya i-

Saat üstünde bir ziyafet le harbe bile giri~şti. o zamanki ordu 
58 nefuden müteşekk;ldı. 

1910 senesinde, Lıverpulda bir cemi· 
yctin salonunda bulunan büyük bir saa
tin kadranını altını ayaklnrla destekliye

* 75 Arabt öldüren bir kabile reisi 
Hoveytat kabi· 

lesinin reisi Au • 
aa İngiliz .casusu 
Lavrensin dostu 
ldı. Gözüpek bir 
muharib olan Au- 1 
dn'nın kendi elıle 

?5 Arabı öldürdü -
ğü rivayet olu -
nur. Kendisi 13 

rek masa haline getirmişler ve etrafına defa yaralanmıştır. 
89 ldşi oturarak mükemmel yemek ye - =============== 
mişlerdir. lıklan yarmışnr tondur. Kutru ,s buçuk 

Bu saatin akreble yelkovanının ağır - metredir ve 3 buçuk ton ağırlığındadır. 

Hayali bir 
Mukage e •• 
c- Ben bir genç kızun, karşuna çı

kan erkek zevcesini kaybetmiş. ikinci 
defa olarak evlenme te§Cbbü.sünc gt. 
rişmiş birisi .. 

Yaş, servet ve mevki bakımından 
vaziyetlerimiz müteııasib, amma•evli
lik hayatını bir defa denemiş bir er
kekle yuva kurmak bana bir ürkeklik 
veriyor. Öyle sanıyorum ki kocamın 
hayatı ibirincl ve ikınci kanları ara· 
sında mukayeseler yapmakla geçe
cek.• 

* Bana yukanda okuöuğunuz satırla-
n yazan genç kız, Bayan eP. D.lD inco 
hislerini fazla bir mübalağa rüzgfırı 
ile dalgalandırmaktadır. Unutmasın 

ki genç kızla genç erkeğin arasında 

tabiatin koyduğu değişmez bir- yara
tılış farkı varıdır. Genç kız evleninci
ye kadar hiçbir erkeği yakından ta
nımaz, genç erkek ise ekseriya birçok 

kadınları görmü§tür. Binaenaleyh bir 
defa evlenmiş. veya evlenmemi§ ol
masının bu bakımdan netice üzerinde 
hiçbir tesiri yoktur. Erkek karakter 
ve ahlak sahibi ise evvelcc tanıdığı 

kadınların hatıralarını hafızasından 

tamamen silmiştir. aksi halde daima 
mukayeseler yapacaktır. Binaenaleyh 
genç okuyucumun bu nokta üzerindP 
dü§iinmemesi lazundır. 

* 
Ayvalıkta Bay Bedriye: 
- Hata etmişsiniz. Bizde cnakdi:t 

dhıız usulü yoktur, ruminizden geçi
rebilirsiniz, intisab edeceğiniz ailenin 
~erveti hakkında tahkikat y~bilir· 
siniz, fakat rneseleyi frenklerde oldu-

ğu gibi açıkça açtığınız dakiknda şim
di bulunduğunuz vaziyete düşmfiş o
lursunuz. Bu cmüraiyane:t bir hare
ket olur demeyiniz, büyükleri bir ke
nara bırakalım, küçükler hesabına 

ben bu müraili~in devam etmesini ter
cih ederim. 

TEYZE 

Son modan1n göze 
çarpan hususiyetleri 

Kol biçimi seçmektc güçlük çekmiye
ceksiniz. Kabarık ve di\7. iki türlü ikol da 
moda. Manto, tayyör, rob hangisini yap
tıracaksanız yaptınnız omuzlannızı is -
ter geniş köseli, ister tnbii ve düz gös -
terrnek elinizde ... Kolunuzun kabanklı -
ğı. düzlüğü bu arzunuzu yerine getirir. 

* Öğleden sonra elbiselerinde canlı renk· 
lerde ipek esa .. plar kullanılıyor. BunJa. 
rın en yenisi ve belki en güzeli sürah üs
tüne eümÜŞ V<'ya altın rengi motif ya
pılmış olanlardır. 

İnce pli1i eteklerle, sıkı, örgü ceket
ler sabah kıyafetinin en yen.ileri arasın
da... Şömizie biçimi robların üstünden 
giyilen kısa mantolar da pek deği§ik. 

* Bol tayyör1er gene pek gözde. Bun -
larla en fazla kadifeden yapılmıs şömiziP 

bluzlar giviliyor. 
Yünlü kumaştan jileler de pek çok. 

* Abiyye roblarda kreple yün jersey 
bütün diğer kuma~lara tercih ediliyor. 

* 
Çok cE>fa kürk yaka, kol kapağı, ceb 

yerine kürk bandlar kullanılıyor. Ve 
bunlar kumaştan y.nkaJarm, ceblerin ve 
ilh ... kenarlarına dikiliyor. Hem yenilik, 
hem de az kürkle yanj az masrafla çok 
iş görmek. 

Her kadan bilmelidir 
Ağzı dar şişeleri temizlemek için içine 

~ b"l · aıııı; .ırunu ı emıyorurn. .. .. rnış neticedie Atiz tevkif oJun 
Müddeiumumilik. maznunu 4 uncu tu ' 

sorgu hakimi Saminin huzuruna ç.ı • r. • b kildl 
kartmış. Abdülvahid yapılan sorgusu Bır sar oş sorguya ~~ ~ 
neticesinde tevkif edilmiştir. Berber Tahir isminde bırı, ~~ 

Katilin, cinayeti işlediği tarihten bayramda çok miktarda rakı ~oıır' 
sonra, geçen zaman zarfında Feriköy kendini tamamile ka~ttikleı: 11:ıııd 
civarında saklandığı da tabkikatla sa- hastaneye kaldır.ılmıştır. Ta~ır 5~· 
bit olmuştur. müddet devam eden ıbir tedavıdel1 et~e!t 

.fh d b" b• 1 • • r:ı, kendisine gelebilerek hastıın oBı 
Tevlu ane e ır ır erım çıJonıştır. Fakat, suçlu bu def~r.Jte ~ 
yaraltyan dört mevkufun sarhoşluk suçundan Adliyeye. se. 5ıJ1)) 

b k 1 · b 1 Id dilmiş ve dün Sultanahmed 1 1J1C
1
851os 

mu a erne erme aş anı ı hukuk mahkemesinde duruşnı 
Üç gün CV\'el Tevkifhanede katil ve başlanmıştır. 

h1rsvJıkt::ı.n mev.kuf buluna·n dört maz· Suçlu. sorgusıı sırasında: t rlll 
nun arasınd~ kanlı bir kavga olmuş - - Fazla rakı içtiğimi pek hıı 10ıdı). 
tur. H .. disenin rnaznunlan Yeşildirek· yamıyorunı, fakat bu hal neden 
te poEs Bas:riyi öldüren Nazunla, suç onu da hilemiyeceğim, demişti\nd i ' 
ortağı bahriyeli Salim, Aziz ve İhsan Mahkeme. ba~ı noktalann tet 
adında dört mevkuftur. Suçlular, bu çin talik edilmiştir. 

Şelılr 1 IP ri: 

istanbul radyosu hnıliyete 
devam edecek 

Ankarada inşa edilen yeni radyo istas
yonu işlerneğe başladıktan sonra neşri
yntım tatil eden jstanbul radyosunun 
yakında tekrar faaliyete geçeceği haber 
alınmıştır. 

Bunun için Nafıa Vekfıleti, İstanbulda 
muvakkat bir stüdyo yapılmasını İstan· 
bul telgraf müdürlüğüne emretmi.ştir. 

Şimöilik küçük bir şekilde, Beyoğlu pos
tanesinin üst katında kurulacak olan bu 
istasyonla mühendis Bay Fuad meşgul 
olmaktadır. 

İstanbul radyosunun kuvveti. gene es
kisi gibi beş kilovat olacak ve neşriya
tını 1961 tulü mevç ~zerinden yapacak
br. 

PolltJiB: 

1~ yüzfinden çıkan ka\fgada 
bir adam yaralandı sere" 

Beşlktn~tn tüUin deposunda ~ e\"eı: 
11 Ahmed Çn vuş ne Ahmed ve M '11 rııJll 
kl gün Iş -pnsulnsı nlmnk yüzünden z;,.uştıı~ 
rmda çıkan münazaa netleesinde d ı;:~~..t. 
ye b~lamışlnrdır. Knvgn sırasında dllo lll'
~nda oturan Kadtr Hasan adın 
hafJfçe yaralanmıştır. ------ ı ştı 

Bir kamyonet irzım\fayla çarP fll~ 
YeşUdirekte Kocahanda mensuc~tl~ 

ı--.sına a1d ve şoför Abmedin i~_'l..t..aJl :ırJ 
4...~• numarab kamyonet, Kab!1W'i·~ ~~ 
şlktaşa gitmekte iken 1218 numara!' 
man Ziyanın idaresindeki 247 ıı 
tr:unvsı.y arabasll" çnrpışmıştır. ~-,_~ 

JllW" • 
Çarpı.şma esnns1nda kamyonet ~,ııı , 

mnhallerinden hasara u~P"amışsa d~11 ~l 
yonet şoförüne ve tramvayda butun ... ~ 
eıılara b lı ~ey olmanuştır. ' 

su ile beraber biraz da patates kabuğu a- Bir bekçi polis memurunu Kaza maha11lnde seyrüserer ıniiJlf 
tarntın:lan dün bir teşlf yapılmıştır· 

Ta.hldkatn devam olunmaktadır· tarak iyice çalkalayınız. dirhemle yaralada 
1f. Zindankapı bekçUerlnden Osman, evvelki 

gün sebze Hallnde şfıbhell bir vaziyette do -
Kıymetli dantelleri bozmadan yı- ıaşmaitLa 1ken 431 yaka sayılı polll İbrahim, 

kamal{ i<- n biivük bir şişeye sarıp sabun- Osmanı merkezi." götürmek ısteı:nJştlr. 
lu ılık suya daldırınız ve şişenin üstün • Osman Pollsln bu daveti üzerine elinde 
den avırmadan sud~ calkıılavınız. Sonra bulunan Iki tunç dlrheml polis İbrahlmln 

· yüzüne atmı~tır. 
aynı derecede ılık duru suda çalkalayıp Gözünden yaralanan polisln müdavatı ya-
kurutunuz. pılcıı~ . .su;lu Umı!ln ynk.alanmıştır. 

iki ahbab çavuş1ar: 

a. a 

efi 
Sabıkah bir papelci yakaler1 ~( ' 

bltl· 
Sablia1ılardan Kemal isminde 66 ~11 

ye!kl gün Beyazıdda Uzunçarşı ca sıl~ 
halkı başına toptıynr:ı.k papeleiUIC ııını~ 
bazı kimselerı dolandırmaya bı:ıŞl 
zabıta tarafından yakalanmıştır. rUıtlj.'jtlf• 

Papelcl Kemal, mahkemeye ve 
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Mısır Ordusu 
za c1 ( ad1n sayfasi) 

muharrirlerile alay ediyor 

Avrupanın Hind ve Uzakdoğu Okyanuslan yolu 
üzerinde emsalsiz bir sevkelciş mevzü teşkil eden 

Mısırın bugünkü süel durumu 
!............................... V AZAN : ......... ·-·-··············-. 

f General H. Emir Erkilet t· 
Modeli geçmiş mobilyalann1z1 

kübikleştirmek çok kolaydu 

' ' deki yemek odası takımını ba- reyle kesiverirsiniz olur, biter. 
bıasa Yaptırmış olabilir. Bu takım, bir Pencerelerde perdeler vardır. Bu de-

bii liave bir büfcden ibarettir. Dördün· 
~ v llıi zamanında Fransada moda o

~tı ~ :Fransadan bütün dünyaya ya
~tir. u turz eşyanın şimdi rnodası geç-

~ l\yakı 
eıı~ . arı, arknlığn.. arkalığı ayağa 
hııın~n bugünkü kübik mobilyalar 
l~~ .. bunlar çok çirkin ve aykln bir 
~~~osterirler. Bunlan ne yapmalı? 
~ httı lllı? .. Hayır •. Böyle bir hareket
b bır ~llnıak tasarruf kanunianna kar
~(\~'iısyan~an başka bir şey sayılamaz. 
~ bu. ~enı yapmak, eskiden güzel o
~ &ih:un ÇOk çirkin görüneni bugün 
l ~ı g .... 
"ilt ltadın orunecek bir şe'kle getirrnek 
~~ ın, her erkeğin bilmesi lfizım 
h~llla Şeydir. İşte sayın okuyuculanmız 
~ttı: .. bilmemeniz ayıb sayılmaz 

oğrenmerneniz ayıb sayılır • 

bo * ~i~ioğru bir nalbura gidersiniz. E-

~lla~ k&~ w kiş: varsa o kadar aded 
~~.c· . kagıdı satın alır eve getirirsi· 
• tıinn· b~li .. 1 ı, çıkıntılı kapılann, oymalı 
~4uı bilfenizin karşısına geçer ve 

"'·i et haııoru teker teker çağınp hep
t... · l'afın 

t\'• • • •••• ' •• 
....... ~t• • 1 , . .-- . 

• .: • • . . •. ••. ··• :2 •• '·· •·••· , .•• •. ['1" ~ 

mode, ve gayrı sıhhi eşyayı derhal yer

lerinden çıkamıalısınız. Pencereler çıp
lak kaldı değil mi, daha iyi ya onları 

b;rer akvaryom yani balık kavanozu 
haline getirebilirsiniz. Bu da çok ko -
laydır. Bahkpa1.anna iner, bir kaç ba
!ık aiırsınız, bir mikdar da z.aınk alma
yı ihınal ebnt'lllelisiniz. Aldığınız ba· 
h~1arı zamkla pencerenin camlan dı

şına yapıştırdığmız zaman güzel bir 
a~-varyoma sahil: oldunuz dem~tir. 

Yemek salonunuz, modern bir ye -
rnek salonu olmuştur amma gene nok
sam vardır. Masanın üzerinde vazo ve 
çiçek bulunmalıdır. Vazoyu masrafsız

ca elde etmek de mümkündür. Kışlık 
erkek ve kadın şosonlan bu işe çok el
vcrişlidirler. Eskim~ ve arhk giymiye-~ltl.tı ltrnp ı?.a topladıktan sonra aldı-

'ltıı~ 'h ara kağıdlanm onlara dağı- ceğini~ şosonunuzu yeni masamn üze
' . ve: ~ ~ııroİı rine koyar, ve içini su ile doldurursu -

'·······················································································--·' (Vücud ve güzelliği) 

Karnın küçülmesi 
• • 
ıçın yegane çare 
Bazı kadınlarm kaımları büyük olur. 

Arabinin ayaklan
dığı tarihtenberi, ta
mam 54 y.ıl İngiliz i§
gali altında knlan 
Mı~ır, nihayet Ağuı;. 

--- ... 

Onlar bundan müteesshdirler. Fakat mü 
teessir olmalarına hiç mana yoktur. Ka -
rın büyüklüğünü gıderrnek ellerinde olan 
bir keyfiyettir 

tos 1936 da. Büyü)[ 
Britanya ile yaptığı 

ittifak muahedesi ne-
ticesi, istiklal ve hü
kü.mranlık bakiarım 

tanıtmış idi. Dört ay 
sonra, yani 22 birin

cikimun 1936 da. her 
ki taraf, andiaşma-

nın tasdikli asıllarını 
Mısır dış bakanlı~ın

da değiştirirken, İn· 

Karnınız büyük mü, sabah 
kalkmaz: 

kalkar gilterenin K.ahire bü- HAVA MtMNW 

a ~'-Gf'; 
yük komiseri (Sir-

-Tam tam tum tumtamatama tum! dar) Bu san He son 
cümlesini dört kere tekrarlayıp kendi - bir vazife görüyordu. 

0PdV SÖ(GES• 

saniye on salise kalınız. 

Ertesı gun gene ayni hareketi yapar, 

fakat karnınıı üzerine bir kitab ye -
rinc iki kitab koyarsınız. 

Kitabları her gün birer tane arttır -
mak suretile nihayet evdeki bütün ld -

tablan karnımz üzerine koyduğunuz za 
man karnınızın küçülmüş olduğunu gö -

receksin iz. 
Dikkat: 
Bu suretle karın küçültenlerin evle -

rinde en aşağı yüz kitab bulunması el -
zemdir. Bu mikdar kitabı olmıyanlar 

•t?ti Dt'"''"" o~ \1 

Ca eli~ taburu burasını bı

raktı~ı gibi kalenin 

sancak direğindeki •---------------------~~ 
İngiliz bayrağı. ay- Mısırın süel durumunu gösterir kroki 
ni günde, törenle indirilmi~ idi. Nil boy- ticesı olarak kabul etmek muvafık olur. 
larmda İngiliz hakimiyetini ynnm asır- Muahecienin süel maddelerine gört 
danberi temsil eden İngiliz karakoUan· İngiltere Mısırda daha 20 yıl 10.000 as -
n: lvhsır polisi değiştirmiş ve Ml811' ordu- kerle 400 pilot bulunduracak. bu müdde
sundnki İngiliz sübayiarma yol verilmiş tin sonunda Mısır ordusu eğer Süveyş 

ıd i.. Mısır, sözü geçen muabede ile hUk- kanalının ı;eyrüsefer serbestisi ile emnl· 
men kazandığı istikHHini artık fiilen yü- yetini ve memleketin müdafaasını biz • 
rütmeğc başlamış demek idi. zat, yani hiç bir devletin yardımı olmak· 

Filvaki Mısırlılar, bunu, .senelerce sü- sızın ba§aracak bir kudret ve kabiliyel 
ren ve şiddetini gittikçe arttıran kuvvet- kazanml§ ise, ancak o zaman İngiltert 
li hürriyet ve istiklat hareket askeri kuvvetlerini Mısırdan büsbütün 
ve cidalleri neticesi zaten hak et- çekecek ve şimdilik yalnıı Kahire ve İs· 
mişlcrdi; fakat Türkiye. İran. Irak ve 
Efganistan dostluk blokunun ve Filistin 
ihtilalile Habeşistan harbinin o zaman 
yarattığı elverişli durumdan, bu husus -
ta istifade ettikleri de muhakkaktır. 

Mısır. her şeye r~en. muahedenin 
bazı, bilhassa askeri madd~lerile bir ta -
kım külfetlcre katlanmak mecburiyetln· 
de kalmı~b; çünkü, memle~eti müdafna
yn kudretli bir ordudan mahrum ve ta
biatile mahkfımdu; bu suretle de, İngi • 
liz donanmasının bekçiliğini maddi ve 
manevi fednkarlıklarla ödemesi ge
rekti. lngiltereyi bazı kayıd ve 
~artlarla dahi olsa. Mısırın hü
kümranlık haklarını tanunaya sevke
den sebebler arasında, yurdsever Mısır -
llların milli istiklal ve hürriyet yolwıda 
sarfettikleri azimli gayretl.erin tesiri şüb 

hesiz. önemli bir yer tutar; fakat. bunda 
asıl arnilin 1ng·uz siyasi uzak görüşile, 

psikolojideki İngiliz ustalı~ oldulu u 
rıutulmamalıdır. O, imparatorluğwı ha -
yat.i sevkülceyşi m:ittefiklerinin istika • 

Yeni Afııır topçusu geçid resmi 
nizamın da 

~ ~'sıniı nuz. 
ı ha · Ellerinde zımpara kağıd- Para verip çicek almamza da hiç komşularından iğreti kitab alabilecekleri 

ttıaııda: 0~~1ardır. Siz gene ku - ınan3 yoktur. o gün evinizde pişmiş gibi. kitab yerine mangal maşası, soba 

metlerini daima pek uzaklardan görmüş kenderiye garnizonları ile Helyopolis ve 
ve kazanmak istedi~i milli hisleri, nasıl Abukır hava limanlaıını boşaltarak ka
ve nerelerden okşamak lAzun geldiğini nal bölgesine, kısmen de Sudan budu -
da!ma bılmiştir. Onun için 1936 İngilte • duna, çek.ilecek, bunun için de Mısır hil· 
re -Mısır sntlaşmasmı. iki tarafın anla - kCtmeti. en çok 8 •enede buralarda icab, 
şılan concret menfaatlerinin dikte et. eden ordugab.ları inşa edecek; bkende -
tirdi~i bir intikal muahedesi ve gene her riye limanı yıllık bir ıcar karşılıiJ,. İn -
:iki akidın makul besabiara dayalı aske - giliz donanmasının bir üssü olarak ka -

' z Verıt'Sıniz: 
~tş. linpara kağıdlarile büfeye doğru 

pırasanın saplıınnı çöp tenekesinden küreği, sandalya gıbi ev eşyasından da 

lı~ııı b" 

çıkanr şosonun içine koyarsınız. istiüıde edebilirler. 

bUt ~feye doğru yürürler. Onlar 

tı<Ia~ Yanına geldikleri zaman 
~ l}llr. 81Zde y:ı, gene bağırırsınız: 

C Balık yaka ve balik şapka :J 
~,7~ııi b·-ı Sonbahnr, ve kış 
'"'llq. 1 •ıuen dururlar, bir kumanda balık mevsimidir. Bu 
, Z mevsimde kadınla -

._,la. llnpara kağıdile büfeyi zımpa - rm da; :mevslıne uy

~ lıep bil'(} gun şekilde giyinme

l lıare'k • en durmuş olanlar, bir an- leri, süslenmeleri la· 
'~ı- " e~ geı· b··r d w ı zımdır Bunu go··z o--
~· ve büf . • ır u eye ogru atı ır- · 

· eyı zımparalaıruya başlar • nünde tutan dünya 
'h moda mucidieri gü -
(lQ • 

~t..._ ış Ya ı 
~·ııı ıt P1 ırken çok llikkatli hareket 
'lt: Ve b··f . 
t ~açllın~ E>yı zımparalayanlan göz-
~ lida} adan fazla süratle iş gö -

t :leni e sevketmek ve yavaş hare-
~ r de h:sc~ etmek icab eder 
~ ınudd • · · 
t:+ı a. e ki ~.t bu suretle çalışıldıktan 
~ .l.lıü~. bufenizin kübıkleşt.iğini gö-

~\ l'rıd· iş m 
tr..-~ get· ·<~ say1 da büfeye uygun bir 
"'<1Saıı1n ırınektedir. Bu daha kolaydır, 

ayaklarını birer birer teste • 

zel ve orijinal moda

lar icad et.mişlerdir. 

Bunlarcbn birin • 
cisi sünger yakalar-
dır. Bu yakalar, süngerierin bir ip üze -
rine dizilmesi suretile yapılır. 

İkincisı: Bir yılan balığını boyuna sar
makbr. Orijinal ve Frapan giyinmekten 
hoşlanan bayanlar bunu tercih etmek.te
<iirler. 

Üçünciisü: Çok yeni ve diğerlerinden 
daha şıktır. Ufak balıklarm ipe di1ı1lme -

lerile yapılır. En ucuzlan istavridlerden 
ve en pahaWarı barbwıya balıklarından 
yapılanlardır. 

Lüfer, çingene pala.mudu, uskunıru 
balıklarından yapılanları da vardır. 

Son günlerde balık şa.pkalara da te -
sadüf edilmektedir. Bu şapkalar, .sünger 
ye balık yaka takanlara çok yakı~ıyor,_ 

· ; ve iktısadi siyasetleriitin zarurl bir ne (Deunu 10 tıcıı ıaıdodaJ 

Mısır için aynıan Ingiliz tankları 11oıda 
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emi, ustafa Kemal aşanın 
zlolunduğunu tamim ediyor 1 
- 16 -

Bu sebeble, 18 haziran 335 tarihinde 
'I'rakyaya vtrdiğirn tdirektif) te işaret et 
tiğim bir noktanın, tatbiki zamr.ını gel -
miş bulunuyordu. O ı.okta, Anndolu ve 
Rumeli teşk:Iatı millıyesini tevhid ede -
rek. bir merkezden temsil ve idare eyle
mek üzc:e, Sıvasta umumi bır heyeti 
ll'ıllıye toplamaktı. Bu maksadın temini 
için 2li22 hazjran 3:io gecesi Amasyada 
d ktc ettiğinı tamimm esas noktaları şun

lardı: 

(1 - Vatanın tam...ımıyeti, milletin is
tikl51i tehlıkededir. 

2 - Hü.r:umcti mer!ıeziye deruhde ct
ti~i mes'uliyetin icabatını ifa edeme -
rnektcdir. Bu hal milletimızi madum ta
nıttınyor. 

3 - Milletin ist klfılıni gene milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır. 

4 - Mmetin hal ve vaziyetini derpiş 
etmek ve sadayi hukukunu cihana işit -
tırrnek için her türlü tesir ve mürakab<'
dcn azade bır heyeti milliyenin vUcuciü 
el?.emdir. 

5 - Anadolunun bılvücub en em·n 
mahalli olan Sıvasta milli bir kongrenin 
serian inikadı tekarrür Ptmiştir. 

6 - Bunun için tekmil vilayetlerın 

her liv::ısından milletin jtimadına maz -
har üç miırahhasın sürati mümküne ile 
yetişrnek üzere hemen yola çıkarılmaSl 

icab etmektedir. 
7 - Her ihtimale kar~ı keyfiyetin bir 

sırrı milli halinde 1 ut LI lması ve mür ah • 
hasların lüzum ı:öı ülen mahallerde se -
yalıatıerinin mütenekkiren icrası lazım -
dır. 

8 - Vilfıyatı şarkiye narnma lO Tem
muzda Erzurumda bir kongre inikad e -
deccktir. MczkCı.r tarıhe kadar viUıyatı 
saire murahhaslan da Sivasa vfısıl ola
bılırlerse Erzurum kongresinin azası da 
Si\ias ıc;Hmaı umumısine dahıl olmak ü
zere hareket eder.) 

Bu dikte ettiğim husus. zaten vermiş 
ve dört gün evvel 'l'rnkyaya tebliğ etmiş 
olduğum bir kararın Anadoluya da tami
men teblığine mütcallık bulunuyor. Bu 
kararın 21-22 haziran 335 gecesi, karan • 
Jık bir odacia ıttihaz edilmiş mahuf ve 
esrarengiz, yeni bir karar olmadığı, zan
nımca sühuletle takdir buyurulur. 

25 Hazirana kadar Arnsayada kaldım. 
Hatırlardadır ki, o tnrihlerde dahiliye 
nezareti!1de bulunan Ah Kemal bey, be • 
nim azledildiğim ve artık benimle hiç 
bir muameleı resmiye>yc gırişmemek ve 
hiç bir ma•lubumu is'af etmemek husu • 
sunda ş fre ilc bir tamım yapmıştı. 

Ali Kemal beyin, tamimi, memurinin 
ve halkın cfkarını hakikaten teşettüte 

sevketmiş. Her yercie. eksik olmıvan 
menfi ruhlu kimseler, derhal aleyhimdt! 
propngand ya ~e fa. ryete gcçmişler. 

Bu yold k rnenfı tezahüratın ve fi
liyatın en müh mmi Sivasta hazırlanına
ğa ba..,lanmı!;. 

Bunu muhtasarcn tasvir edeyim: Da -
hılıye nazırı Ali Kemal Beyin tamirneo 
verdiği emrın tarihi olan 23 Haziran gü
nü, Sivasta, Ali Galib Bey namında bir 
zat, on kadar refakatile hazır bulunu • 
yormuş. Bu zat, İstanbuldan, Mamure -
ti.ılaziz valısi olarak gö~derilmiş olan er
kamharb miralayı Ali Galibdir. GCı.ya. 

v Hiyet memurini taliyesi olmak üzere, 
bir takım ınsanlan d::ı, İstanbuldan inti
hnb etmiş. beraberinde götürüyor. 

Ali Galib güzerg:ihında bulunan Si
vasta tevakkuf etm·ş. Vazifei mahsusa • 
sı bulunduğuna şübhe etmemek lazım ge
len. Ali Gahb, oradcl <lPrhal kuvvetli ta
raftarlar bulmuş. Vazifesini hüsnü tat -
bık için tertibat ve tedabir alınağa baş • 
la mı ş. 

Dah!liye nczaretinin, aleyhimdeki cm 
ri gelir gelmez, faaliyPt başlamış. Sivas 
sokaklarında <benım. hain. asi. muzır 
bir adam olduğuma daır. duvarlara yaf
talar yapıştırılmış. 

Kendisi de, bir gün, Sivasta vali bu -
lunan Reşid paşa merhumun nezdinc gi
derek, dahiliye nezaretinin emrinden 
bahsettikten sonra. Sivasa gittiğim tak • 
d rde hakkımda tatbik edeceği muame -
leyi sormuş. 

Reşid paşa; ne \'apılabileceğini istizah 
et.mi§. Ali Galib, ben senin ) erinde ol • 

Ya ub Cemil neden 
idam· edilmişti ? 

Büyük Harb içinde ittihad ve Terakki umumi 
merkezinde cereyan eden bir facia 

Birkaç gün evvel Malatya meb'usu 
Bay Hilmi Aytaçtan bir mektub almış
tık. 

Atatürkün batıralarında J.sml geç -
mışU. Adın:n geçiş şekline Itıraz edi
yor. bu meselenin vaktlle de tashih e -
dlldi~ini söylüyordu. 

Bı.: mektııbu bu sütunlara dereettik
ten az sonra Bay HUminin bu mesele 
m:inasebetile evvelce yazm1.1 olduğu 
tashlh yazısı elimize geçti. Olruduk ve 
Türk efknrı umum!yesinl birçok za -
manlar meraklandırmiŞ olan Yakub 
Ccmil meselesini çok iyi btir ~ekilde 

tenvir et.mekte oldu~nu gördük. 
Büyük Uaı'b Içinde Enver Pa!jarun 

ha::b divanı, Yakub Cemlll neden tev
kif etmlştl. Ne sebeble hakkında idam 
hükmü verml8t1. Meselenin muhtelif 
safhaları ne ŞPkilde geçmişti? 

Bütün bu sunllerin cevabıarını Bay 
Hilmi Aytac:ın yazısında büyük vüzuh 
lle görüyoruz ve yazıyı aynen dercet -
m~yl hem tarihe, hem kalllne karşı 

bir vazife tPlfikkl ediyoruz. 
Ümid edriz ki aşa~ıki satırlar oku

yuculnnmııa biiyük blr zevk verecek? 
« Büyük fikir ! n ne imiş? 

ÇanakkalP zaferi ittihad ve Terakki 
hükumetlle birlikte, müttefikleri olan 
devletleri de galebenln bizim tarafta 
kalaca~ ümid.lnc düşürmüş, hükumet 
lle müttefikler arasında müstakbel va
ziyetıeı konu"ulmuş, bu meyanda Ma -
kcdonya ve Arnavudluğun birleştirlUp 
muhtar biı: Idare teşklline karar veril
miş: Fakat prens meselesinde arada ih
tllaf zuhür etmiş ve nihayet f\rayı 

umum!yeye mürncaata karar verUnrtş. 
Bu hususta Avu5turyalılnr lle Bulgarlar 
kendi hesabl:lrına çalışmakta olsunlar. 
ittihad ve Terakki hükümeti ve merke
zi umumtsl de Osmanlı prenslerinden 
birisinin tnyinlnl düşünerek bu mak -
sadı temin Için de muavenetl sıhhlye 
namlle bir heyetin Makedonyaya ve 
ArnavudJuğa gönderilmesine karar ver
mişler. Ben Anatartalarda hastane ser 
tabibi Jdlm. Çanakkale harbi hitama 
ermış bıılundıı~ndan kumandan Mus
tafa Kemal bey de o sırada İstanbuldo. 
bulunuyordu. 

Blr gfın Çanakkaled~bulunan beşin
ci oıdu erk1\nıharblyeslnden akşama 

İs.anb·ılfl hareket edecek olan vapurla 
merkez kumnndanhğıno. müracaat!m 
e.ıU"cdlld'. İstanbula gittim!, merkez 
kumnnd:ınlı~nn müracaat ettim. Ya
nımo blr adam terflk edilerek Nuruos
maniyede T"şklllitı mahsusa denilen 
bır dalre-ye gonderlldlm. Orada Gümül
ctin h Arif bey Isminde bir zatla tnnış
tı!Tl. Bu zat beni nlarak gene o elvarda 
b ılunan İttıh3d ve Terakki merkezi 
umu"llislne götürdü. Orada evvelce ta
nıdı!';ım Mıth:ıt Şukrü ve doktor Nazım 
beyl rle tanı"nadığım daha bir kaç kişi 
v.ı dı. M!that Şükrti bey ne maksad ve 
v zile lle da ·et edlld ~"ımı anlattı. Bu 
h ..ı usta b~ ra bir talimatname verlle -
cdilli, gidecek heyet azalarını benim 
lntihab edece~lmt ve her ttirlü mes'u
l!yetin banu ald olacağını Ufive etti. 

Ora:'l:m cıktıktan sonra Beşiktaşta 

lkamet eden Mustafa Kemal beyi ziya
rete gittim, keyfiyeti kendilerine söy -
ledlm. Gülerek: aBüyük fiklr!n cevabını 
vrrd!ler. 
Avu!>tnrya ve Bulgarların mümanaatı 

o gunden sonra mütemo.d!yen TşkJ
l!ıtı mahsusa ve Mer.kezi Umumiye gl
derek hazırlık ile meşgul oldum. zan -
n ed -::rim ylrın! otuz gun zarfında teş
kilat \'e hrızırlı~ımızı !kmnl etm!ştim. 
Bı..lgnristan tariklle Üskübe gidecektlk. 
Mctkenzenin karargAhı olan Üsküb bl -
zl.n de karprgnhımız olacaktı. Hareke
t!mizi müttef!klcre bildlrdller, nedense 
evvclfi Avus1 uryalılo.r ve badehuh Bul
g;ırla:r bu h::ırcketım!ze nazlk(lne mU
mannat ettiler. 

Bunun üzrrine blze de Merkezi umu-

sam. derhal kollarını bağlar tevkif ede • 
rim ve senin de böyle yapman lazım de

m·ş. 

Reşid paşa, bu işin bu kadar basit ola
cağına inanamamış. müzakere hayli uza
mış. Müzakereyc iştirak edenler çoğal • 
mış .. hatta bir kısım ahali verilecek ka -
rarı anlamak üzere toplanmış.. 

Ayın (Haziran ayı) yirmi beşinci gü-

mi ve Teşkilatı mahsusadan intizar 
edln1z! dediler. Ben de klih İstanbuldn 
kalarak, kah Bursada bulunan etradı 

allemin nezdine g!dlb gelerek lntızar
da bulunuyordum. 

Bursada bulundu~ sırada bir gün 
akrabalanından birls1ni lstlkbal Için 
Mudan:vaya gttmi.ştlın. Vapurdan çıkan 
y::>lcular ara.~ında Yakub CemU dahi 
zevcesile birilk te çıktı. Kendl.slnl har bı-· 
umumiden evvel Meserret otelinde bir 
lkı def:ı görmüş, selfımlnşacak kadar 
tnnımıştnn. Kendisi binbaşı üniforma
sını lllbls bulunuyordu. 

Ben de yüzbaşı kıyafetue bulundu -
~um için kendisine tazirnUr bir vazl
yet aldını. &Him vererek elimi sıktı. 

Ba~daddan mezunen İstanbula geldJ
lU ve zcv~sinln rahatsızlı~ı haseblle 
hekimlerin tavsiyesUc Bursada hanyo
lara gel:i!~lni söyledi ve ayrıldı. 

Ben de m!sat!rlmi alarak Bursaya 
dbndüm. Erte.~ı günü Bursanın Sedba
şında k!lln ittihad ve Terakki kAtibi 
mes'ullü~ü dl\lresl olan Nuriye oteline 
sınıf arkadnşım bulunan kfıtlbi mes'ul 
doktor Mithat beyl ziyarete gltmlşt!m. 

Biraz sonra Yakub Cemil de oraya 
geldi. selAm ve lst!fsarı batırdan sonra 
muhasarada bulunan KfttülAmmare 
ve o cebheler hakkında kendisinden 
hnvadls sorc!uk. Herkese ayrı ayrı oe
vab ver!Tlektense akşama bir davet ya
pın, nhall gelsin, bir konferans vereyim 
dedi. 

1\Iubtelif cebheler hakkında lzahat 
Mithat bey bu teklif! kabul etti. Ak

şam vali, miidlran ve ahaliden blr 
çokları klüpte toplandık. Yakub Cemll 
ellne bir tebes!r alarak siyah tahtanın 
blşır.n geçti, cepheleri çizciL Ardahan, 
Karstan başlıynrak KOtül~are 
muhasarasına kadar vazlyetıerl anlattı. 

Konferans bitince herkes da~ıldı, 

Yakub CemU lle beş altı kişi yalnız 

kaldık. Yakııb Cemll Ba~daddnn İstan
bula gelirken Bağdad yolunda !bilmem 
nerede Em·er paşaya rastgeldl~lnl, 

kendisine çolc iltifat ettiğini ve İstan
bııla avdetlnıie kendisini fırko. kuman
d:ınt yapacağını vli.dettiğini sevinerek 
soyledi ve yanımızdan nyrıltp Çeklr
gcde bulunan zevcesinin yanına gitti. 

Ertesı gür.ü Mithat beyle Yakub ce
·mııc ladeJ zlynrct için Çeklrgeyc git -
me~e knrar verdik ve gittik. Ayrılırken 
ert~! akşar.. alleslle birlikte akşam 

yerne~lne gc>lmelcri !çin Sedbaşı deresı 
üzerinde kt\!'1 ranerne davet ettik, gel
diler. Daha bir kaç arkadaş davet et -
mistik. Hep birlikte dereye nazır bah
Çede oturduk, nlelfisul konuştuk. Gü -
lü<jLük, yemek yedik. Söz arasında be
ni.n Rumellve gidecek olan muavenet1 
sıhhlye hevetlnln reisi oldu~umu anla
dı ve dedi kl: 

Fırka Kumandıını oluyormu 

- O heyrtın gldece~i yoktur. Enver 
paşa İstanbulrı avdet edince beni fırka 
kı~mandnnı yapacak, seni fırkama ser
tab!b alıı.yım.-e 

Ben de kendisine karşı gösterdiğimiz 
hürmetln mukabU bir nezaket olmak 
üzrre tPlCıkki ettiğim bu sözlere teşek
k~ıle mukabrle ettim. 

Blr Iki glin sonra gene İstanbula glt
mlştlm. Bir müddet sonra Yakub Ce
mil de tstnobnln dönmüş ve Ba~daddan 
avdet eden Enver paşaya beyanı hoş 

amediye gltm!s, söz arasında fırka ku
mandnnlı~ından bahlsle paşanın vrıdı

nı hatırlo.tmış. Fakat Enver paşa sözü 
başka vadlye dökerek Y:ıkub Cemllln 
sözlerını cevabs•z bırakmış. Yakub Ce
mil bundan müteessir olarak ittihad 
ve Terakki merkezi umumisine gitmiş. 
Bir tnkım mütecaviz keHimlardnn son
ra Enver pıı~anın yalnncılı~ındnn '\"e 

bir takım yanlu• hareketlerinden, mem
leketin felO.kete do~ru gltt!~inden 

(Arkası var) 

nü, Sivasta aleyhimde bazı münasebet -
siz ahval cereyana başladığından (A -
masyada) haberdar oldum. 25-26 haziran 
gecesi yaverim Cevad Abbas beyi çağır
dım ve yarın sabah karanlıkta Amasya ~ 
dan cenuba hareket edeceğiz dedim, Bu 
hareketimizin gizli tutularak hazırlanıl
ması için emir verdim. 

Bir taraftan da, beşinci fırka kuman-

B • 
ız san a ak 

n 
Baıaız, vücudsüz in•anlar tanınabilir mi? «Tanın'!maz)) Jiyeceks;: 

niz .. fakat acele etmeyin. Bu cevab doğru değildir. Öyle insanlar I)D k 
dır ki onları baı•ız, vücudsüz de tanmak, kim olduklarını söylettıt 
mümkündür, atağıdaki re•imlere bakınız ve tecrübe ediniz! ) 

'------------------------------------------------------------~--

l - Bu mqhur bir başvekildir, 

fqkai kim? 

3 - Gene eski ve me§hur bir hartctye 
nazırıdıT1 fakat kim? 

ıtıdıfı 
~ ~ Bu meşhuT bir sinema yıld 

fakat kim? 

r edlfı 4 - Bu me§hur bir kra ıç 
fakat kim? 

5 - Bu mcshuT bir CümhuTTeisidir 6 - Bu meşhur bir maliyecidifı 
~fakat kim? fakat kim? 

(Bilemezseniz 10 cu sayfam1za bak1n1ı 1) r 

danı ve erkanıharbiyemle, mahrem ola
rak, şu tedbiri kararlaştırdık: Beşinci 

fırka kumandanı, fırkasından, güzide za
bit ve efraddı.n mürekkeb ve mümkün 
olduğu kadar kdvvetli bir atlı piyade 
müfrezesi derhal o gec·eden başlıyarak 

serian teşekkül edecekti. Ben, 26 haziran 
sabahı karanlıkta arkaaa§larımla bera • 
ber bir otomobil ıle Tokada hareket ede 
cektim Müfreze teşekkül e<ler etmez, 
Tokad üzerinden Sivas istikametine sev
koinnncak ve benimle irtibnt arayacak
b. Hareketimiz. hiç bir tarafa telgrafla 
bildırilmiyccek ve m~mkün olduğu ka -
dar Amasyada da tfşa olunmıyacaktı. 

26 da Amasyadan hareket ettim. To
kada vAsıl olur olmaz telgrafhaneyi kon
trol altına aldırarak benim muvasalatı-
mm Sivasa ve hiç bir tarafa bildirilme • 
mesini temin ettim. 26-27 gecesini ora -
da geçirdim. 27 de Sivasa hareket et -

tJ 
Sivııs 

tim. Otomobil ile Tokaddan , 
riben altı saattir. 5~ !ı·1 ,. 

S . ı· · T 1 dd Si\'11 ·ll ıvas va ısıne. o ca an ııf ' t 
reket ettiğime dair açık bir. t~~ JI1' 
dım. İmzada, (Ordu Müfettışlı81 J 
nını istimal etmiştim. el'ct 

Tclgrafta bililtizam saati b1l~ )lıl1 , 
kaydetmiştim. Fakat bu tclgrafı ~9&1 f 

ketimden sonra çekilmesini ve ~0tiıll1 • 

na kadar hiç 1 ir su ret le Sivasadilbiri 
verilmemesini ternın edecek te 1 

( 

dırdım. Sı'· 
Şimdi. naz::ırlarımızı tekrrır , 

terkettiğimiz lPvhaya atfedeliJl'l dıt 119 
• 

Ali Galib ve Reşid paşa arasıJlrıiJ'I ıı· 
kırnda tatbik olunacak muarrıelZıı' tı9' eı 
nakaşası sahnes·ne .. MünakaşaJl Jl el1ııe' 
retli bir safhasında, Reşid paşarı;ırrı· \ 
benim Tokadrian çckılen teıgra ) 
rirler. t'r.f 

( Ar}(aS1 



Küçük Kahra an 
b· Köyün beyaz boyalı küçücük rnekte-ı 
ınde, talebeler tarnam olup ta, ders zili 

Çalınca, hoca yoklama yapmıya başladı. 
'l'alebelerin hepsi tamarndı. Yalnız bir 
tanesi, sık sık olduğu gibi Ahmed ek -
sıkı· ı. Hoca öfkeyle: 

- Bu ne haylazlık? diye söylendi. 
Sonra derse başladılar. 
Abmedin babası fakir bir adamdı. 

0"} 'b g ~ okusun, ~abuk f-.dam olsun diye 
eklıyordu. Amma Ahmed biraz haylaz-

d:. Sık sık mektebden kaçar, kırlarda Ö 
<iol tu. ğlcye kadar kendi kendine oyna -

aşır, derede balık evlar, akşamı eder-
di. dı. 

Ahıned haylazch amma zekiydi. Mek
tebden kaçtığı halde, dersde arkadaşla
rından geri kalmazdı. 

. Derslerinden hep tam numara aldığı 
ı . 
Çın babası da Ahmedin mektcb kaçağı 
Olduğun~n pek farkıncia değildi. Babası 
f~rkına varsa başına geleceği Abmed bil
dıği için, cers çalışacak vakit bulurdu. 

O gün Ahmed erkenden çıkmıştı. Ha
Va Çok güzeldi. Dosdoğru mektebc gide-

Ceğine, yeşillikl~r arasındaki keçi yolu -

na saptı. Yavaş yavaş, hem oynuyor. 

hem yUr:iyordu. Daha mekteb saatine 

Çok vakit vardı. Bir aralık kulağına de
tenin sest geldi. 

Ahıned aldırmadı. Yürümek istedi. 

Bir kere dere itenanna varırsa bir 
daha ak§ama kadar mektebin yolunu bu

laınıyacağını hiliyordu. 

Biraz daha yürüdü. Derenin scsi bir 
tu ı.. -r u kulağından gitm•yordu. Dayana -
llıadı: 

Bir aralık arkasında bir ayak sesi duy
du. Bu gelen kendisincıcn daha küçük 
bir çocuktu. Abmedin yaptığı oyun pek 
ho§Una gitmişti. 

O dıt ayni şeyi yapmak için kıyıya yak 

laşınca Ahmed büyük bır adam gibi: 

- Sen yapamazsın. Küçüksün. Aya
ğın kayarsa suya düşersin, dedi. 

Kendisi gene oyununa daldı. 

Biraz sonra yanında bir gürültü, bir 

su sesi duydu. Küçük çocuk dayanarnıya

rak yaklaşmış. ayağı kayarak suya düş
müştü. 

Dere çok derin ve akıntılı idi. Sular 

çocuğu kıyıdan uzaklaştırınıştı bile. Ab

med: 

- Kurtarmazsam muhakkak ölür, diye 
düşündü. 

Kendisi için de tehlikeli olduğunu dü

şünmeden suya atladı. Birkaç defa dalıp 

çıktıktan sonra çocuğu yakaladı. Zorluk-

la yüzerek sahile yaklaştı. 

- Daha çok erken, dereye kadar ineı:. Bu sırada kıyıda toplanan bir sürü ka-
bir yÜzümü yıkar öyle mektebe giderim. larbalık Ahmcde {ıfcrın diye bağırıyor, 
li'azıa kalmam. dı ye düşündü. çocuğu sudan çıka ı mak için yardım edi-

bere kenanna inince yüzünü gozunu yorlardı. Ahmedc de çıkması için yar
Yıkadı. Yere bıraktı~ kitablannı almak dım ettiler. Sudan çıkı!lca yaşlıca bir a

lçtn eğilince, yerde pınl pınl parlıyan dam Abmedin omuzunu okşayıp adını, ki

g{izeı bir çakıl taşı gördü. Kitabiarı fi • m!n oğlu olduğunu 'SOrunca Ahmed kork

lan unuttu. Taşı kaptığı gibi dereye fır- ~u. aklı başına geldi: 

~attı. Taş suyun üzerinde atlıyarak td i- - Evet ismimi öğrenip, babama söy

e:rde kayboldu. Ahmed bir zaman su - liyeceksiniz değil ın i? Bugün mektebe 

~ üzerindeki içiçe halkaları seyrctti. gitmediğimi duysun diye. 
uyun üstü durulunca bir tane daha at- Böyle söyliyerek Ahım•d koşarak ora-

tı. Gene taş zıplıyarak uzakta kaybol - dan kaçtı. Orada bulunanlar da yaptığı 
:u. Ahmed onun da suyun üsti'ınde mcy- işin bir kahramanlık olauğunun farkın

ana getirdiği daırcleri seyretti. Sonra da bile olmıyan, ısmini öğrcncmcdikleri 
::rkn arkaya bir kaç taş daha attı. On - bir çocuğun adını, küçük kahraman koy-
~nra mektebi filan büsbütün unut-! dular • * * * 

C: CiVGiVLE KÖPEK ~ 

h l{öpek - Bu sinetlerden hiç ra
atırn Yok. 

lt Civctv - Ben seni sineklerden 
Urtarayım mı? 

Clvclv - Bir şemslye 
'buldum, şurada siyah bo
ya ile fırça da var .. şimdi 
Iş kolaylaştı. 

Civciv - Siyah 
boya lle şemsi -
yenln üzerine blr 
örümcek resmi 
yaparım. Mder 
ben resim yapmn
yı dn blllrmtşlm. 

lt: Civcıv - 4te mü -
s~ıtuneı blr örümcek 
8ö~~r _ bu örllıncell 
C:ak} Könnez ta.ça -
hatıa.rchr, töpet de ra-

Köpek - Çok memnunum Civclv. 
Clvclv - Keşkl memnun olmasaydın, 

başımı kıracaktın. 

kuyruRunla 

ıyaoac. 

Yuca Alaya 
Geçenterrle: Şu güzel yurd ve §U varlık 

hep senin 
Ebedh·yrm unutulmaz eserin 
Ba~ımızd:m eksik olma, Sen var ol! 
Daha, d:ıha yüks~lelim gö:.ter yoi! 
Dedim. rakat: 
- Yurdu ıssız, (*) bizi öksüz. bıraktın 
Ba~ımı:-cla. bir varlıktın, mütecelli bir 

~rabı> dm 
Evvel, ahir, yalavscı, Önderiydin Türk

lerin 
Ömel:iydin milletlerin, başbuf olan her 

erin 
Şübheı.lz ki ümmetindir; milletimiz, A -

tatürk 
Sana Jr..urşı sarsılmıyan inanmuz çok 

büyük 
Yoktan varlıl. lıalkeyledin o kudretli de

hanla 
Her savaştan üstün çıktın hep §erene ve 

şanla 

Harbde korkım~ bir tufandın, sulhte al
tın meşale 

İnkıtabda bir ı-üneştln, yurdda yalçın 
bir kale 

Harikadır Ulu Atam hür düsüncen, her 
işin 

Gelmiyerek bf'lki mislin, ı-eımemiştir bir 
e~ in 

On be~ yılda, on b~ asn harta ı-ibi kat
Iadın 

Bir hamlede yıka, yapa devirleri atıadın 
Şen nıırunla en hor bakan dÜşmanı dost 

ettin sen 
Saltanatı yere serip mUJete post ettin 

sen 
Bir kudrettin; milletleri birbirine bat -

lı yan 
Biz değiliz; Ulu Önder yalnız sana atlı

yan 

Her durumdl! mucizeler yaratan bir da
hiydin 

Dahilerin Uhamıydın, cüneşiydin, ma -
hiydin 

Bir kaynaktın ki: Durmadan harikalar 
yaratan 

Bir ilah dm; dik n azarla kıiinata h ür ba
kan 

Kiiçücük bir haritaydı huzurunda lu1i - ~ 
nat 1 

Oyuncııktı n:ızarında en muazzam şuu
nat 

Görür, bilir, anlar, duyar, sezerdin her 
durumu 

Biz uyuriten beklerdin lhep yurdumuzun 
ufkunu 

Yurd, sen ve biz birbirinden ayrılmaz 
bir bütündök 

Knlbimiı~ gıınıb ettin Ulu Önder Ata -
türk! 

En ziyadar bir güneşsin; kalbimizde ya
şıyan 

Ta! Son ncslıPo uzanacak, sönmiye<-ek şa
aan 

En mukadıleı; bir güne sin; kalhimizi 
casturan 

Ey! Şuaı altıok olup sinemizden fışkı -
ran 

And Içtik biz gösterdiğin bu hedefi güt
rneğe 

Ta' Sonadek ülkümüze b'u yollardan git
mete 

Atamızın öğiidüsün; C}! Mukaddes altı

ok 
lledefimiz, yolumuzsun; ölmek var da 

dönmek yok! 

······················································ 
Ey! Kıırncu, kurtarıcı ve yapıcı Ata. -

türk 
Yy! Geceyi, gıiııdüz yaııan yaratıcı A -

tatürk! 
Ah! Atamız; 11e olurdu biraz daha ya a

san? 
Yükünıüzü o mubtere.m omuzunıla taşı

san 
Eminiz ki, bazinende ne <'evherler var

dı ah! 
ltiilietin 5e hiç ,übhesiz - sana eandan 

yarda n.1ı! 

Asıl bundan sonra mes-nd ede<'ektin sa
yende 

Neyin varsa c1ökecektln tükenmlyen p
yende 

Lakin bizi bırakıp da nerelere gittın sen 
Nihayetsiz agiayışa, ye'se duçar ettin 

sen 
Dangimjzden istedin de ömrümü:.rü ver

medik 

Üfulunte ömriimüzün de!'lşlne girmedik 
Yurd, sen ve biz birbirinden ayrılmaz bir 

bütün d ük 
Kalbirnize gurub ettin lTin Önder Ata

türk! 
Bir tesellln varsa bize o da İsmet İnö -

nü 
1\lüsterih ol: O; yaşatır vedlanı, ülkü -

~, nu .... 
Gemlik 15-11-1938 

ötretmen: Gallb Coşkun 

(*) ıssız öz tilrkç.edlr. Tenha manasın

da kullanılır. 

' ıl 

Birinci lkramiye ~ 
'-\' 

Baba- Yıldız 1adyoya dikkat et .. pi· 
yangoda ikramiye kazananları söyliye
cek.. belki bizim bilete de bir §ey çık

mıştır. 

.. -·· . '~, 
Yıldız - · Bizim bilet 12245, ikramiye 

çıkmadı demek. Ben de bileti yakarım. 

Baba -- Bileti yaktın ha .. al öyle ise. 

Radyo - Tekrar ediyorum. Birinci 
ikramiye 12246 11umaraya çıktı. 

l,_ 
Serserıinin biri or

inann giriyor, ağaç 

kesiyor ve ruhsatsız 

av avlıyordu. Or -
man bekçisi adamı 

yakalamak istiyor, 
peşini kovalıyordu. 

Nıhayet onu gördü. 
Yakalıyacak. Siz de 
resme bakın, görür -
,;eniz olduğu yere 
bir işaret koyup bize 
göndcrin. Üç kıişiye 
bir(>ı: Cengel kitabı, 

yüz kişiye de ayrıca 

Kıymetli ve güzel 
hediyeler vereceğiz. 

Bılmeceyc cevab ver 

me rnüddeti on beş 

gündür. Bilmece ce -

vabını bize gönder -
diğiniz zarfın üze • 
rme Bilmece keli· 
mesini, ve bilmece • 
nin gazetede çıktığı 

tarihi yazınız. 
DİKKAT: 
Bilmeceler ve bil-

• 

tl 

Radyo - Birinci ikramiye iki y .... z 
bin lira .. numarayı sbylüyorum. 12247. 

Radyo - Affedin, r.umarayı @lanlı§ 
okt~dum, 12245 oıucak. 

. \ ıxO 
\~ 

1 

Radııo - Yanlt§, yanlı§, 12246. 

Yıldız - Ren tokadı yemeden evı·el 
§U yanltşı doğ~ı.ıltsa!.Jdt olmaz mıydı? 

• 

mece mükafatları hakkında dilekleri olan okuyuculanmız bu dileklerjni ayrı 

zarflar içinde ve zarlın üzerine cİdaret kelimesini yazıp göndermelidirler. 



ıo Sayfa 

Bankası kumbara· 
k eş .. desinde kazananlar 

.Banka 1939 senesi için ilaarniye yekununu 32.000 
liraya ve keşide adedini beşe çıkardı 

SON POSTA Birineikinun 3 
~ 

Mısır Ordusu 
(BCl§tarafı 7 inci sayfada) bilhassa bir çok hafif ve orta ~p ile ~8~ 

lacak ve burasının kabiliyet ve rnüdafa- yare defedici topa, ağır ve hafif ınakill 
ıa " asını arttıracak genişlemelerle icab eden li tüfcğe, hafif ve orta bomba havan 

istanbul lig maçlannın :ikinci devre· 'tesisler yapılacak, Mısır ordusunun ten- rına. tank, zırhlı otomobil ve arabaYa. 
iJlElf 

si oyunları yarın Kadıköy, Taksim ve sik, teslih ve talim ve terbiyesi işlerinde telli ve telsiz muhabere ma:ızeınCS ı-

Lig maçlar1n1n ikinci 
devresi yar1n başhyor 

Şeref stadlarında yapl'lacak maçlarla Mısır harbiye nezaretine müşavirlik ede tayyareye ye hülasa her şeye ihtiyaç 
0 

başlıyacaktır. Ebedi Şef Atatürkün ve· cek bir İngi!i:ı askert heyeıti gelecek; duğu muhakkaktır. Halbuki !ngiltc:: 
fatı dolayısile muvakkat bir zaman Mısır ordusunun muhtaç olduğu silah - evvela kendi müdefaasma lazım olan Jvil
için tehir edilen birinci delvrenin son lar ve her türlü harb malzemesi İngilte- Iiliatı ikmal kaygusuna düştü[;inden ~ 
üç maçı, malum olduğu üzere, ikinci reden tedarik olunacak ilh, ilh... sınn modern ordusunun muhtaç old b 
devrenin nihayetinde ayni sıra ile ya· Bu maddelere dikkat edilirse, hakiki yukarıda saydığı.ınız türlü silah ~e h~rl
pılacaktır. Birinci lige dahil olan Gü • bir istiklal mefhumuna uygunsuz dü - makine ve ttietlerinin tedarik ve ırsali biJ 

1 

neş klübünlün faaliyetini tatil etmesi şüncelerden sarfınazar, çok su kaldırır şi yakın zamanlara kadar gecikıniŞ '"~e •1 
üzerine her hafta bir takınun oyunu ve söz götürür bir takım şartlardan iba- da gerek süel ve gerek müne~ si~ 
noksan kalacağından birinci lig maçlan ret olduklan görülür. mahfellerinde hayli münakaşa. ınraz 
sekiz klüb arasında yapılacaktır. Bu sebeble de, onların tatbikine ge • İngilizler aley?inde türlü hücuını~a "; 

Birinci devre maçlannda şu veya bu çilmckle, bir çok güçlükler ve anlaşama- sile olmuştu: ıngilizler. mahsus. sUfilı 
k 

...+' ·yor-
sebebie puvan kaybetmiş olan ta ım • mazlıklar türemiştir. malzeme vermiyorlar veya geçiil'.ırı e%1 
lar ikinci devrede son şanslarını dene- İngiliz askeri heyeti, muahedenin ak- lar: hatta verdikleri silah ve maızeıne esi 
yccekleri için, bu kısımda yapılacak dinden hemen birkaç ay sonra, Mısıra yeni ve en mütekamil hnrb maızern 
oyunların, birinci devreye nazaran da· geldiği zaman milli yerli basım tarafı~ - .ve mak.~neleri bi~c de~ildir. ilh... bit 
ha cazib olacağına hiç ~übhe yoktur. dan bir takım kayıd ve şartlar ileri su - Bugun bu sılalı ve malzemeden ~ıil 

Fenerbahçe stadında: rülerek selamlanmıştı: Heyetin başkanı kısmı gelmek ve yeni ordunun teşek~ • 
V f H "1' 1 İngiliz tuğgenerali t. Ha. Marschall Car- işi biraz yoluna girmekle ihtilaf ve :ınüJlll .. 
e a . ı a nuvall'ın salahiyetleri ile heyetin vazi- kaşalar. sükU.net bulm~i ise d; .üç.:.eıı;eıı 

Ankarada Banka Umumi Merke zinde kcşide yapılırken Lig maçlarında geçen senelere naza· feleri en ufak teferrüatına kadar tesbit denberı fazla boş vakıt geçınldı~ bit 
Türkiye İş Bankasının kumbaralı ve ı ran mahsiis bir terakki gösteren Vefa ve tahdid olunmalıdır. Bunlann hiç biri- ancak pek az şeyler yapıla'bildi~i de 

kUmbnrasız küçük cari hesablar arasın- takımı kazandığı puvan vaziyetini mu· sine Mısır ordusunda herhangi bir ku - hakikattir. . <~-
d:.ı tci'tib cylediği ikramiye planının bi- hafaza edebilmek için, kazanınası ko • manda. karar veya sevk ve idare sala - Bundan başka Mısırdaki İngiliZ ~ 
rlncikfmun keşidesi banka umumt mer- lay oyunlara fazlaca ehemmiyet ver • hiyeti verilmemelidir. ilh ... Halbuki, bir vetlerinin Kahire ve İskenderun garıııi1; 
k 

. d mek zaruretindedir. asker' ıslah heyetinin mü!:avirlik salD.- zonlarile Helyapolis ve Abukır hıı.qa ,., 
ezın e ve noter huzurunda yapılmıştır. ~ ~~ Puvan vaziyetini yükseltecek bu ka· hiyet ve rolünün hududlarını çizmek, ve meydanlannı terketmesi için Stı 
Bu keşide ıle 1938 ikramiye planının d ve bil maçlardo. uf~k bir ihmal büyük ta· bizim de tecrübelerim~ze göre, pek ıf.iç - hükfunetinin kanal mıntakasın a ... 

tatbikatı tamamlanmış olduğundan mü- ' d .. -:.h}Jıı• kımlarla arasındaki far'kın açl!lmasını tür. Bu sebeble Hk günlerde meseleler dan hududunda icab eden or lll?...... 1 
esscse 1939 yılı için daha geni§ bir plln h d k1 ,_,i.ı:: 

11 
icab ettirecektir. Bugünkü uy.gun a • çıkmış ve münaka~a ve muhalefetler u- işi de bugüne ka ar sürü cnege.ı.ıu • ~ 

tatbikine hazırlannuşt,r. Yeni planın hu· lile Vefa takımının bu maçı kazanma • zayıp gitmiştir. Vefd partisi de, esasen bu hususta henüz bir §ey yapııaın8JlllŞ ıı-
susiyeti tamamı tcvzi edilecek olan Ikra- sı ihtimali kuvvetli dir. Hilal takımının İngilizlerin Mısırda bulunmalarına a - tır. Çünkü muahede akdolunurken ° z \'" 
m iye yck\\nunun otuz iki bin liraya yük- zaman zaman güzel oynadığ\ da ha tır· lcyhtar olduğundan, ınilli hissiyatı İngi- manki Mısır hükfunE'ti İngiliz iş.?al ~~n-
seltilmiş olması ve kur'aların yılda dört lanacak olursa, Vefanın işi sıkı tut • lizler aleyhine tahrik için İngiliz askeri vetlerir ""'~"ıc;ır şehrinden ve goz on şı 
yerine beş defada çekilmesidir. 1939 yılı ması lazım gelecektir. hcy'etinin enine, boyuna çekiştirilmeye den çekwı .. ·,erine, dahil ve harice k~il-
kura'larından biri Türkiye İ§ Bankası- S l · T k müsaid olan vazife. salabiyet ve aded - Mısırın kazanacağı prestij cihetUe, 
nın on beşinci yıldönümüne tesadüf e- u eymamye • op apı leri meselelerini mütemadiyen körükle- yük bir ehemmiyet vermi§ ve mucib c : 
den 26 Ağustos tarih;nde çekilecektir. Kuvvetleri müsavi denecek kadar yip durdu. labilecekleri masarif iyice hesab olUJl d1 
1\ncak mezkfır g-lnde banka uınuınt mer- b!rbirine yakın olan her iki takımın General Carnuvall'ın Mısır yüksek madan, bu ordugabların inşasını. }teil 
kez ve şubeleri kapalı bulunacağından maçı, her karşı!aşmada muhtelif neti • milli müciafaa cemiyetine (ki bizim yük rızasile deruhte etmiş idi. 2-ıS 

celerle sona etmektedir. sek askeri c:urasına tekabül eder) mu _ Bilahare bunlann masarifinin 
1 

1 

keş;de bir gün <'vvel, yani 25 A~usto.sta ~ ·ı t ·ı· ı· b ı·~ 1~ Süleymaniyenin nisbeten ince oyu - fassal bir rapor vererek Mısır için bida- mı yon ngı ız ırasına a ıg 0 
.... 

yapılacaktır. 1!'39 yılının di~er kur'aları, Ankarada ıkramiye kazananlardan d 1 kl b d ihayet "' nuna mukabil, biraz sertçe avranan yette küçük fakat modern 20.000 ki~iliJc.. an ama a u i_şten cay ı ve n ·taD" 
şubat. mayıs, eylfıl ve ikinciteşrin ayla- Bay Ali Topkapı u1.un vuru~lu oyunile hem· 3 sene hizmetli bir ordu teşkilini teklif zun müzakereler neticesi Büyük ]3rı y 
nnm başında ~-ckilecektir. li), Hatice 1140 (U§ak), Seda.d Balmum- avar takımlar karşısında ekseriya mu· etti. ya bu paranın yarısını ödemeği kabU~~1' 

Bugünkü keşidede kazanan talilllerin cular 660 (Yenişehir). .vaffakiyet göstermektedir. Bu ordu gerçi, her ftelle 170.000-180.000 ti~inden Mısır hükUmeti de di~er 1 btJ 
isimlerini, hesab numaralarını ve bulun- El . r k 1 k Taksim stadmda: yeni cr verebilen 16 milyonluk nüfuslu, verrneğe muvafakat etti; bu suretle 
Ciuklan şehirleri sıra ile yazıyoruz: lışer 1ra azanan a 1 b l zengin Mısır için çok mütevazı bir eser iş yoluna girmiş oldu. a. 

Bin lira kazanan Ali 22417 (Ankara). Pakize 20476 (An- Galatasaray • stan u spor olacaktır. Fakat, kafi vasıf ve sayıda ve İngilizler kanalın ili kıyısı boyutıC 11 
kara), İsmail 65496 (İstanbul), Tahsin İki dost klübün her karşılaşması dün bilhassa sübay, erbaş ve malzeme elde §erid şe.k.Hnde, geni§ bir hava .~) 

Atiye 60671 (İstanbul). h takas .,to_ ttil (Kroki e ~ 599 (Üsküdar), Mehmed 8114 (Kadıköy), olduğu gibi, bugün de kendine ma • edilmeden müteaddid birlikler teşkil et • mm ı ıuuı e er. Y __ ,1ııı 
Beş yüz lira kazanan Mükerrem 76083 (İstanbul}, Yani 34183 sus olan heyecanını muhafaza etmek- rnek faydasızdı. Bu sebeble oeynelmilel sivil u~; 

Osman oğlu Sabit 
4643 

(Ankara). (İstanbul), Halife 72731 (İstanbul), Kir· tedir. Bu mevsi.ır. lig maçının en genç Mısırın topu (3 liva yani hakikatte 3 kanalı, arzani olarak ancak !."antntagır·~jı-
kor 82544 (İstanbul), Hüseyin 55643 (İs- takımı olan İstanbulspor talihsiz oyun· geçcbileceklerdir. Bundan başJ\.a -

1 
alny halinde bulunan ll piyade taburu i- rd\l 

ki yüz ellişer lira kazananlar tanbul). Eleni '73245 (İstanbul), Rober lar yapmakla beraber mevsim başın • le 2 snvari bölüğü, ciört top bataryası ve ler, kara ve hava kuvvetlerinin °ıarll' 
77159 {istanbul), Şekibe 12437 (İzmir), danberi nazarı dikkati eelbeden bir te· birer kale topçusu, otomobilli makı"nelı' gabları ve müteaddid uçuş meydan bit 

Ali Akkan ı3383 '(Mersin). Rc.mai · t · t · · b' d böl · ııe İ Naili 17101 (İzmir), Hilmi 989 (Adana), raltki göstermektedir. Bu mevsim çok tüfek '2 takım) ve stı"hka"m bo"lu-klen·n _ saır esısa ıçın ır or u gesı ... ı-
27118 (Ankara), Emme 19369 ( zmir), ' d b"l bU ::J~ Hü:.-.niye 

21620 
(İstanbul), Nazım 

74602 
Dündar 2585 (Bursa), Neriman 355 (Er- dribling yüzünden oldukça tutuk ve den mürekkeb eski Mısır ordusu modem e manevra ô gesi ayırml§lar ve ofl 

(İ zurum), Kamil Soykan 474. (Milas), Mus- durgun oynav. an Galatasaray, kolay harb malzemesı' ve modern ask_. vaSt~- retle, Kahire • İsmailiye demir yolU~ns 
stanbul), Hilmi Peker 3514 (Kayseri). en 

1 
b d k d 1 ,?·nloJ'~>' tafa 1124 (Ordu), Hayriye 682 (Ödemiş), kazanahileceği oyl1Illarda büylik zor;- lar cihetilc 0 kadar geri kalmış veya bı- cenu un a, anal an Ni in ya~ Jteıl" 

Yüz lira kazananlar Mehmcd 1819 (Trabzon), M. K. Tümer luk çektiğinden takımın bu maçt.a da rakılını,Ş idi ki bu nüve üzerinde seri ve kadar büyük bir ara?J mıntakasını. i ııl .. 
Ankarada: Hikoiçi 29~86. 

478 (Zonguldak). ayni hataya düşmemesi lazımdır. çok bir şey yapmak esasen mümkün de- di yüksek askeri hüküm ve himaY~~ıı 
G"lata'"'"r:·"y t"'kımı bu maça olduk· tında bulundurmakla imparator .... 

lstanbulda: Kemal 57065, İsmail 67725, 
Halid 32493, Nilüfcr 71145. Zehra 36429. 

Y·lrml· beşer l"1ra kazananlar ... """ ... a ğildi. Bu duruma göre bir taraftan az it Y"'" 
Ça deg• ı'şı'k bı'r şekı'lde çıkacaktır. Oyu· kısa Hind yolu üzerinde tesirli b zamanda çok sayı ve iyi varularda sü - • dir 
nun merkez ~ıkletı· Galatasaray bü • mevzü ternin ve tedarik eylemişler · ~ 

İzmirde: Mchmed 11891, Mehmed 
~5567. 

Bedia 12113 (Ankara), Mehmed 30492 ., bay ve erbaş yetiştirmek ve diğer cihet- dll 
f Cum hattının U 

.. zerı"nde toplanacaktır. Kanal bölgesinde yeni İngiliz or cf-
(Ankara). Nimet 32712 (Ankara), Ne ise ten bunlarla yeni kıt'alar teşkil etmek gahlan ile uçuş meydanlan, plan ın\l ..ı .. 

Dığer şıtbelerde: Ahmed 766 (Adapa
zarı), Salih Mehmed 1090 (Ayvalık), Nu
reddin 1112 (Bergama), Lutfi ll95 (Ed
remid), Nedime Ya~cı 505 (İnebolu), Sü
leyman 195 (lsparta), Halil 1094 (Nazıl-

20297 (İzmir), Emine 4717 (İzmir), Şerife Şeref stadı· ve yetiştirmek icab eder. ...,ıero · bince, !Masker ve Geneffa fellah ıto, _..ı 
15l'"ı9 (İzmir), Mazalto 14885 (İzmir), Ne- B "kt Bu ;~in en gu"ç tarafı dibhesı'z su-bay GerY 

Fenerbahçe • es.l aş -s :.-- ri dolaylarında yapıiacaklardır. biJ 
jad 4836 (İzmir), Hayriye 7207 (Adana), yetiştirmektir ki s~vil liseyi ikmal etmiş bu köyler Acıgölden uzak değildir of/e .... 

Fatma 5430 (Bursa). Rifat 3909 (Konya), Lig maçlarının bütün bir mevsimlik bir sivil talebeden en kolay yetişen bir ı·" ""' 
k b 

gölün kıyıları insana çölde ferah ~ 
Meliha Ahmed 2195 ıSamsun), Mukad- heyecanım üzerine çe en u maç piyade te~meni bile elde etmek için 2 se-
<les Ali 577 (Mers!n). mevsimsiz bir zamana rasge1diği için ne lAzımdır. Süvari. topçu, muhabcre, ren hurmalıklarla donanmıştır. if(-

Malatya Meb'usu Doktor Hilminin mektubu 

(Bastarafı 2 inci sayfadaJ \ayrıca istırdad kabilinden beyan buyur-
tevdi ettik. Mezkur makam, icab eden muşlardı. 
tashihleri yaparak \'arakayı bize iade etti. Genç muharrirlerin o zaman o yazıla-
Biz de neşrediyoruz. rı hatırlayamıyacak yaşta bulunmatarı 

.Sayın Bay, kendilerini mazur gösterebUirse de, bu 

Ata türkü n e~ ki hatıralarını 1926 sene
mnde tophyan Siird mebusu Mahmud ile 
Falih Rıfkı Atayın yaz.ılarının ibeni alaka
Ciar eden kısmını, 17 jkinciteşrin 1938 per
§embe günkü nüshanızın ikinci sayfasında 
fotograflanmızla oirlikte neşrettiğıniz hi
kayeyi okuyan arkadaşlardan biri dün 
bana gösterdi. YaktHe o 1926 tarihlerınde 
inti ar eden hatıralarJa bu hikayeyi oku
mustum. (Bunda l:ir zuhul) olduğunu. bu 
hikayenin hakiki malıiyetini uzun bir ya
zı i1 o tarihte gazetelere yazmıştım ve 

batt:ı bu y, zımı neşrelmcden evvel de 1 
blzza( Atatu-kün Kendisine okumuştum. 
Bu u un y ımın bazı kısımlarının tay 
ı•c t dil cd r k ardan sonra neşredil
me ıni Fn."h Rıf Ataya emır buyur
mu 1 rdı. S munJa aa o hatıratta yazı

lan bazı kPlimE:' ve dimlelerin beni istih
daf maksadile söylenınemiş ol.duğunu da 

neşriyatın halen zemin ve zamana uygun 
bulunmadı~ını görmekteyim. Keyfiyetin 
tashihen neşrini rica ederim. 

Malatya rnebusu 
Dr. Hilmi Oytaç .............................................................. 

" Başs1z insan• tanımak 
mümkündür? 

( 8 inci sayfadaki suallerin 
cevablar1 ) 

1 - İnr,iliz başvekili Çemberlayn. 
2- Mac Vcst. 
3 - Eski İngiliz hariciye nazırı Eden. 
4 - İngıltere validei kraliçesi Mari. 
5 - Fransa Cümhurreisi. 
6- Jozcf Kayyo. 

d 
.,d k k Bu sebeble, buraların manzaTa "'e 1 1·-kat'i lJir müt'aıecı. an oı u Q<l uza •• istihkam te~menleri içın bu müddet 3-5 ll limi iyidir. Fakat. bütiin bunlar kstl tc' 

tır. 
İlk devrede Fenerbahçe sıladında be· 

rabere biten bu iki takımın maçı, ikin· 
ci devrenin bir ay süren zarwi bir du· 
raklayışa rasgelmemesi çok şayanı ar· 
zu idi. 

Ligde en kuvVetli iki takım, bugün 
için büyük bir ehemmiyeti olan bir ma· 
ça bir ay süren bir dinlenmeden sonra 
kuvvet ve formlarını ölçmeden ginniş 
olacaklardır. 

Her iki taktının oyuncuları ibeiki de 
tcl{er teker idrnanlı bir haldedirler. Bu· 
nunla beraber maç kabilıiyeıt.lerinden 
bir hayli de kaybetmiş olmalan su gö
türmez bir hakikattir. 

Birinci devre maçlannın yansından 
fazlasını oynamış oyunculann fonndan 
düştükleri ve yeni baştan forma girme 
vaziyetleri gözönünde tutu1acalk olursa 
mevsimin en mühim maçı için .zuhura· 

ı 
ta tabi bir oyun olacak deyivermek en 
kestirme bir yo1dur, sanırmn... Bu 
mevsimde son defa F. Bahçe ile kar -
şılaşacak olan Beşilctaşın en \kuvvetli 
avantajı bu maçın kendi sahasında o
luşudur!. 

Ömer BeSim 

seneye çıkar. Sivil liseleri ikmal etmiş le Mısırı buralarda daha en az 20 yıl~ .. 
gönüllü talebe bulunmadılı takdirde, o lemek azminde olan Ingiliz askeri ~ll~A' 
zaman askeri lise ve askeri orta rnek - - r :>'"' vetlerine yetişmez. Buralarda. kiiltil 11, 
teblerde ordu hesabına talebe yetiş-tir - hibi bir adamın muhtaç olduğu her J<Obl-
mek icab eder ki bu suretle sübay yetiş- dare 
tirme müddeti üç veya 5 sene artar ve for ve e~lence temin oolunmalı, l ııeriı 

naları, mektebleri, hastanele.rıi. ote W 
her sübay devlete ayrıca epey balıalıya sinemaları, bir tiyatroyu, modern JoŞ .,ı, 
mal edilmiş olur. ıart•· lan. erba~ evlerini, sübay villn bit 

Yeni Mısır ordusu pek geni~ bir ölçü- ı spor saraylarını, yüzme havu:tıarın • .re 
de tutulmadı~ı için müracaat eden sivil al • koşu yerini, elektrik ve su istihS , 8, 
lise ve hatta yüksek tn.lısılli talebenin sa- •· 
yısının şimdilik m aksada kafi geldiği an- tevzi müesseselerin i, park tesisattfl•• tıcrl 

kahathaneJerini, İngiliz hava kuV"e 'le 
laşılmakta ve hatta Mısır üniversitelile- ictn her türlü tesisatı hangar, gıırojtı _ 
rir,!n tf'J"::tik !':ıkültelerinden yetiş,~rı .tür sıı 
lü ihtısaslı· genç :nülıendislerln, bir aske- tamirhanelcri, esnaf, san'atkar "'~ rtıO -
rt kurstan geçirildıkten sonra, yeni Mı - cı mahallelerini ilh, her şeyi c~ ·lJllc .. 

d~m askeri ~hirler vücude getiri ttıt· 
sır. istihkam ve fen kıtalanna sübay o- li, hüliisa çölde bir cennet ırurultJlSlı td• 
larak verilmeleri b:le tPcrübe edilmekte- Ayrıca, !~anal bölgesinde ports'ıııı 
dir. Az z:ımanda topçu sübayı yetiştir • Süv:eyş, Kahire, İskenderun :ve Lib'/9 d .. 
rnek için de buna benzer tedbirler alın - # c' 
m&ktadır. Manmafih, ııskcri lise ve orta ~uduna en mükemmel sevkülccy~ıfflgiliı 
ınekteb ta·\ •leri de iki misine çıkani _ aeler de yapılmak i ca b edt>r kıi raııSl 

kuvv<>tleri, kanal iie Mısırın rn.üd.o ıet· 
mış bulunmaktadır. ı J1 için icabında ht>r tara{n yetisebı 51 dO~ıı 

Esk Mısır ordusunun makineli tüfeği Avrupanın Hind ve uzak . 6 ~ 
vesair teknık malzemPsi olmadı~ gibi Okyanuslnrı yolu üze ı inde, cınsa~ d eti 
ccman yalnız 16 topu bulunduğundan nemde, bir sevkülceyş mevzi teşkll ~,eV 
20.000 kişilik yeni ve modern hazeri or - Mısırda süel durum bugün bu ırnef~t 
du (takriben 3 fırkalı bir kolordu) için d d' Il E ErkilC e ır. • . 



Parti nizamnamesi tavkalade 
Kurulfayda tadil edilecek 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tir. Zira işaret etmek lüzımdır ki, ni
zarnnamedeki: «Partinin değışmez 

genel başkanı, onu kuran Kemal A
tatürktür. kaydını ihtiva eden ikinci 
nıaddesıni:ı ınevcudiyeti böyle bir ni
zarnr.arne ~cğişıkliğine ihtiyaç gös
termektedir. 

Nizamnameye n;.ve edilecek yeni 
bir h~kümle .kurullay kendisine la
ZUn olan salahiyeli tesahüb ettikten 
SOnradır :Ki akdedeceği ikinci celsede 
Yeni umumi reisi sececektir. Partiyi 
kuran Ebedi Şef aziz Atatürkün bü-

yük adı nizamnamede ve şeref mev· 
kmde muhafaza edilecektir. 

Yeni umumı reis seçimini takiben 
de bugün oört azası münhal bulunan 
on altı azalıktan mürekke'b Parti 
genyünkuru1una ya yeniden dört aza 
seçılecek veyahud aza seçimi tama
men yen'Ic:ıeccktir. 

Partmin yeni umuml reisi seçildik
ten sonra Parti Gen Başkuru teşek
klil etmiş bulunacak, ancak <> zaman
dır ki münhal bulunan mebuslukla
rın Parti namzedlerini gösterebilecek 
ve kısmi seçim yapılacaktır. 

Edirnekapida ik; 
milyonluk bir 

define aran1yor 
B!.J·kaç gündenberi, Edirnekapı ile 

Topkapı arasınd:: surlar haricinde ve 
kalelerin kenarındaki arazi üzerinde 
fevkaıade kıymetli ve tarihi bir defi
nenin aranmasına başlanmıştır. 

Bu definenin arandığı yer, müşir 
Fuad Paşanın oğlu Bay Ali Ftıada aid 
bosl!ınlardır. 

Vaktile çok zengin bir hiristiyan ta
rafından iehcir ve taktil korkusile bu 
sahada bir yere 2 milyon aded altın gö
müldüğü hakkında evveldenberi de
vam eden rivayetler üzerine ve bir ai
le tavsiyesini yerine getirerek bu bos
tanları satın alan sahibi, ahiren bu sa-

Yeni vali bugün Ankara
dan hareket ediyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ıam bir caddesi bulurumyan Manisa şe& 
İstanbul vali muavini Hüdai Karata- rinin hususi muhasebe bütcesinıch! 300,000 

banla Mahalll İdareler Umum Müdür lira bir fazla varidatı vardı. Belediye 
Muavini Dlfıverin becayişleri ihtimalin- mefluc bir halde idi. Bir banka, borcun.-
den bahsedilmektedir. dan dolayı belediye varidatına ihaciz 'ko3). 

Yeni valinin beyanatı muştu. 
Yeni İstanbul Valisi Dr. Lutfi Kırdar Dr. Lütfi Kırdar işe başlayınca ilk ola~. 

Ulus refikimize §U beyanatta bulunmuş- rak vilayet encümeninden bir karar 9!ııf 
tur: karttı. Yakın kazalnra ve köylere giden 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ı ha ürerinde ar~tırm~arn ~ kaz~arn 
başlatmıştır. 

c- Henüz işe başlaml§ değilim. Yal- yolların şehir içinden başladığını nazao 
ruz şu kadar söyliyeylın: Cümhuriyet ka- itibara alarak yol inşaatını ele aldı ve bt.i 
nunlannın vali ve belediye reisierine kombinezonla şehir yoUarını yeni b8f" 
balışettiği salapiyetJer ve vazifeler ma- tan meydana getirdi. Hem vali, hem b& 
lıimdur. Bu hizmetleri şeflerimin verdik- lediye reisi gibi candan çalışarak başh<e 
leri direktifler dairesinde ifaya bütün yollarda muntazam tretuarlar, geMi 
kuvvetirole çalışacağım. İstanbul yurdun meydanlar, parklar, asfalt yollar inşa ~ 
tabii güzelliklerıle maruf bir ck.öşesidir. tirdi. Bir şehır klübü, Halkevj, spor ~ 
Bu giızel şehrin tam manasile imarına, bü. dnğcılık klübü, şehir sineması mey.. 
kültür. sıhhat ve her türlü snhada yiik- dana getirdi. Şehirde gençlik hareketle.ıiı.. 
selmesine gayret ve faaliyet .sarfedece- ni teşvik ederek Garbi Anadolunun en 
ğim. Gençlik ve memleket işlerile yakın- modern stadyomunu Martisada yaptı. 

• ye ı emelleri 
kopard • rse ı ı na 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) ı yaset adabına tamamile rnugayir olan 
sea1~, İta~yanın besle.ırekte olduğu bu. tczahür karşısında hayretini beyan 
Y~nı emeller hakkında hiç şuphe bırak- ettı. 
tnanuştır. Matin: Öyle anlaşılıyor ki, İtalya Fran-

Fransa aleyhinde sarıh bır nümayiş sa. ile münasebetl:rini ıyile~·tirmek iste
'tefklı eden bu hadise alakadar ma - mıyor. Buna kendırnızden zıyade İtalya
kaınıarı harekete geti;diği gibi, halk n.~ ~esabına mütc~~ıfiz. Biz rnut~ak ~i: 
arasında da büyük bir infıal uyandır- sukunetle yaşıyabJhrız. İtalya, ıstesm 
Yn1ştı.r. istemesin Fransız bayrağı olduğu yer-

Dün, Hariciye Nazırı Bone bu hadi- lerde kalacaktır. 
se elrafınd~ İtalyan seririnden izahat Ordre: İtalya ... açık kon~ştu: Şimdi 
~stenuştir. Bugün de Romadaki Fransız Fransa ca artık oyle açık bır lısan kul
etiri Fransua Ponse ayni mesele hak- lanmalıdır. 

ltdında Kont Ciano ile görüşmü~ ve ha- Populaire ve Humanite gazeteleri, 1-
lseyi şiddetle protesto etmiştir. talyanın Berlin - Roma miliverine isti-

b Di~r taraftan Fransanın Londra nad ettirdiği zannedilebilecek olan hattı 
t1Yfi:k elçisi Korben de Lord Halifaksı hareketiin protesto maksadile Fransız -

~aret, ederek, hadisenin mahiyeti ve Alman dekUirasyonunun imzasının tehi-
.... ra t'k rini istemektedir. t nsa tarafından yapılan diploma ı 
~bbtisler hakkında kendisine mah1 - Tefsirler 
bıat VPrmi~tir. Nevyork, 2 (A.A.) - Times gazetesi 

Fransadn niimayişler İtalyan meclisinde Ciano tarafındım söy-
~azar gül'llii, cenubi Fransanın muh- lencn nutkun sonlarına doğrq, duyulan 

tlı~ şe~.irh~>-inde ital~a ale~hin~.e ~u- cTunus• sadalarının Mussolininin 1935 
~bı] ııumavişler tertıb cdı.ecegı bıl - senesinde imza edlen Fransız - İtalyan 

lilrne:ktedir. İtilafını hukümsüz addettiğine ld'elalet 

1 
Sinyör Gnyda'nın maka.~esi.. cttığıni yazmaktadır. 

talyan gazPteıerin'n bu_gunku tah- Bu gazeteye göre Mussolıni, derpif edi-
l'ı"kftrniz n~<;riyatı \'aziyeti büsbütün len Fransız - İtalyan itilafının müzake
gergin1e5tirmic:tir. · relcri esnasında Fransadan Akdeniz sa
Ze~inyor G2yd:ı Ciornale d'~taly~. ~.a- lahiyetlerinin yeniden taksimini istiye-
1 9Sir,de yaıdıa• bir makale ıle butun cektır. 
h~n miHetinin tıe'k vi.icud olarak 
"""-urnetin arkac;mda bulunduğunu, Sabiha Gökçen Ingiliz 
"eı-ıı~ek o1an her emre itaat edeceğini gazetelerinin yanlış 
~~atta ic< bı halinde Fransaya karsı haberlerı"n"ı tekzı"b ed'yor 
d. l'tiıneğe hazır o1duğunu söylemekte
lt. 

.,~i mcaldc diğer bir vazı neşreden 
de hunaı> gazetesi de. 1881 senesin
lt 

1 
'1\ınu~un Fransa tarafından işga -

tn n 1ta1v~ için bilvük bir hakaret 
~Şki} etti~ni vazmakta ve Tunus, Ci· 
"Uti 'J " · lt.ed ı e Si1veyş kanalının Halyaya ter-

Filmesinden bahc:etmektedir. 
ll tansız gazetelerinin hücumları 

lt~ aris, 2 (A.A.) - Fransız matbuatı. 
lla.r{an hariciyc ntmrı Kont Cianonun 
lisanarn('ntoda söyled ğ" nııtku şiddetli bir 

l' la rnl'vzuu bn'hsı>lmektedir. 
~ ernps r.azetesi diyor ki: 

tantndil('rini kolayca havaBere kaptı
llon nrın gözh'rini acmnk için Kont Cia
~t Un nutku kafid'r. halvan hariciye na-

ının b · 'l\ın. u nutkunu mc>bus]nrın cTunus. 
:ttıeı~~~ diyE' bağırmak ı:uretile tefsir t>t
sı~ ~ de ağır mnnnlarla doludur. Fran
laıt ~ılle~.i ~ütün bun~arı tam ve mut-

r c;ukuneUe karı:ı'ıyabilir. 

"Kat'i h .. yır 
~ " 

lers tıtr~nsigeant:.: Bazı ecnebiler ne söv-
Ve ; soylesin, Fransada cesaret, enerji 
tadır az,f(' hissi hiç bozulmadan yaşamak
~ırın. :~rna, Kon,ikn ve Tunus diye b:.ı
~or, ; ~çın kendisinde salnhıyet bulu
ltıııy arıs cevab veriy0r. •NereyE', dur.. 
tın anıara \'erilecek cevab da Almanla
"abıltıüsı('rnleke taleblerine veriİecek ce-

n a""·d· ~er , •. ı ır: Kat'i bir «hayırı,. 
~iıtı ~! :arisien: 1ta1yan m~busları, bi
illtınd ·!Yuk elçimizin mUstehzi nazariarı 
ba~ır: "'Korsikn, Tunus ve Savoieıı diye 
~rı.n ~lar ve dün hariciye nazırnruz 
dereke · İtalya büyük clçısini kabul e-

:F'ransanın hayretıni beyan etti. 

J halyaya ihtar 

d.uy~:~nal: Bonnet, bütün Fransızları 
)ült el ~r~na ~ercüman olarak İtalyan bü· 

ç sıne 1htarda bulundl.l: Evvela si-

(Baştarafı 1 tnd snyıadcı.) 
İngilız gazetesinin İstanbul muhabiri 

de S::ıbiha Gökr;ene çektiği bir telgrafa 
aldığı cevabla bu ~ehirde dolaşan bazı sa
yialara müstcnid haber'nin yanlışlığını 

anlamış bulunmaktadır. 

Muhabir Bay George Maranzın telgra
fı !ie Snbiha Gökçenin cevabını aşağıya 
.:toyuyoruz: 

Bayan Sabi1ta Gökc·en 
(Nümurıe J:a.c;tanesi, Ankara) 

Ulu Şefinizin l:aybıncian kalbden gelen 
t('eı;siırlerımi bildirir ve bu acı hadise i-
çin geç .kalan taziyetim için affinizi rica 
ederım Stcıp. ı,aharsızlığınıza şahsen son 
derece müteessir oldum sbp. Bu husus
ta muhabiri bulunduğum ve size karşı 

bUyük sınpatisi olan Londra gazetelerin
d n Daıly E,.;press te cok büyük alaka 
gö.;tererck hergün telgrafl& sıhhatiniz 

h'1kkmda maıümat i~temektedir stop. 
Bir tayyart kazası neticesi olarak yara
landığınızı etrafta dolaşan haberlerden 
öğrencim stop. Bu m~essif kazanın ağır 
olmadığ•nı ümid ediyor ve gene eskisi 
g'oi Türk kadınını havada temsil edece
ğ nizi zannedivorum stop. Eskiden sizin
le yaptı~ım mmakatlara güvenerek sıh
hatiniz müsaade ettiği takdirde bu mü
esslf kaza ve sıhhat'niz hakkında sizi çok 
seven kar:Ieri bir kaç sözle teskin ede
ce~inizi ümid ve rica ediyorum stop. Çok 
çabuk iyileşmC'nimizi temenni ederim. 

Georges Maranz 
(Daily Express muhabiri) 

Sabiha Gökçenin cevabı 
Taziye suretile gösterdiğiniz lutufkar

lığa bilhassa teşekkür ederim. Hastane
de bulunu§um tayyare kazasından dola
yı değil, zayıf ve istirahate mecbur kal
maklığırndandır. Kendimi iyi halde görür 
görmez vazıfcmin ba§ına koşaca~rn ta-

biidir. Saygılar. Sabiha Gökçen 

Bay Ali Fuad kazılara ba~laınadan 
evvel, Fransadan, toprak altında gizli 
servetierin nev'ini ve yerini keşif 
san'atına vakıf bir mütehassıs getir -
miştir. Rodyesteziye vakıf olan bu mü
tehassıs lstanbula gelm~ ve aletlerile 
bu sahada tctltik ve tecrübeler yapmış
tır. inananların söylediklerine bakılır
sa bu tetkikler, bu sahada toprak al
tında altın bulunduğu 'hakkındaki .şüb
hcleri teyid edecek neticeler venniş -
tir. Bu mütehassısın elinde pusulaya 
benzer bir alet vardır. Kendi rivayeti
ne göre bu alet, yer altmda bulunan 
l{rom, bakır, giimüş ve altın gibi ma -
denleri bi'ıyülc bir hassasiyeHe bul -
makta ve pöstermektedir. 

Eğeı aletin tesbit ettiği yerde ara -
nılRıı madenierden bir şey yoksa ibre 
hiçbir hassasiyE't göstenniyor. Define
nin bulunduğu sahada yapılan tec.rü -
belerde ise alet muntazam bir eurette 
altın i§aretini vermiştir. 

Bunun üzerine' Radyestezi usulile al
tırı bulumnası muhtemel sahalar ~aret 
edilmiş ve keyfiyet hükfunete de haber 
verilmiştir. Hükumetten alınan müsa
ade ilc alfık::ıdar memurların nezare -
ti ve jandamaların muhafazası altın
da birkaç giindenberi kazılara başlan
m1Ş bulunmaktadır. Şimdiye 'kadar iki 
yer kazılmı~ ve iki adam boyu kadar 
derinliğe gidilmiştir. Devam eden me
saiy~ rağmen henüz defineye benzer 
birııey bulunamamı~tır. Fakat kazı sur
lnrın dibinde yapjldığı ve bazı tarihi 
kıymeti haiz taşların kaldınlması za -
rm·etı hasıl oldufrundan dünden itiba
ren hafriyat durdurulmuştur. Bu hu -
su~t~ müze gibi alakadar makamlann 
mütaleası alındUrlan sonra kale dibin
deki define arama faaliyetine tekrar 
başlanacaktır. 

-----~-

Cümhurreisi dün Harb 
Okulunu ziyaret etti 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Harb okulunu ziyaret buyurmu§lardır. 
Cümhurreisi okul komutanı ve erkanı 

tarafından karş:ılanmııılardır. 
Sayın İsmet İnönü öersanelere girerek 

dersleri takib buyurmuş, okulun her ta
rai•~ı gczmiştir. 

Cumhurreisi, mütcakıben, okulun kon
ferans ı::ılonunda toplanan talebe ile çok 
canlı ve değerli bir müsahabede bulun
muşlardır. TaJP.te c~ağ olıı diyerek ıayın 
lsrr.et lnönünü müteaddid defalar sellim
lamışlardır. 

Cümhurreısi talebenin gıdası, sıhhati, 

de,..slerı, yaşayış tarzı ile yakından ala
kadar olmuşlar, en ınce tefcrrüata kadar 
tedkiklerde bulunmuşlardır. 

Cümhurreisi okulda iki saat kadar 
kalmışlar ve okuldan saat yarımda ay
rılmı§lardır. 

dan alakadar olacağım. Bir sene sonra İzmir fuarını zi~areta 
Henüz İstanbula hareketim günü mu- gelen Cümhurbaşkan:mız İsmet İnönünil 

ayyen değildir. Temasıanma devam ede- Manisaya davet ederek Manisanın youf 
ceğim. Doğruca istanbula gitmek veya- çehresini gösterdi ve takdir edildi. Ayıı! 
hud Manisaya uğradıktan sonra geçmek günlerde ihdas ettiği Hk üzüm bayraımo 
hususunda verilmiş bir karar yoktur.ıı ·nı açınağa Başvekilimiz Celal Bayarı da. 

Yeni valinin Menisada ba§ardığı vetl!:: Manisa vilayetinin köylü davası lo 
İ§ler nündeki hassasiyetini ve muvaffakiyet. 

Manisa, ı (Hususi muhabirimizden) _ ler.ni eserıle izah etti. 
Çok sevdikleri valilerinin İstanbula ta- Dr. Lütfi Kırdar bir taraftan Manisa 
yin edildi~i haberini ilk olarak (Son şehrine yeni bir hayat ve topluluk hnya• 
Posta) sütunlarında okuyan Mansalılar tı uzatırken kültür işler.:.ne de ehemmiyef 
sevinçle karışık bir teessüre kapılmışlar, verdi. Viltıyet bütcesinden bir kız ens~ 
bu haberi okudukları sabah Ankaraya tüsü inşa ettirdi ve Kültür Bakanlıitın,o 
hareket eden valılerini hararetle teşyi dan yalnız muallim kadrosu istedi. Ma. 
etmişl~rdir. İstasyon kalabalıktı. nisa vHayetinde her iki köy için bir meltıt 

Yüksek kaliteli bir idare elemanı olan teb in§a ettirdi. 
yeni İstanbul Valisini Manisabların bu Çok enerjik bir şahsiyet olan yeni İSıo 
kadar yakın bir alfıka ilc takdir etmeleri tanbul Valisi durmadan çalışıyor ve hat .. 
ve sevrneleri çok yerindedir ve güzel bir kı yanı başında, kendi çalışmalarına mn.. 
kadirşinaslık nümunesidir. zahir buluyordu. 

İki sene önce mebusluktan istifa ede- Böyle çalışkan ·öir idare amiri olan D• 
rek Manisa valıliğini deruhte eden Dr. Lutfi Kırdarın İstanbulu imar hususunı. 
Lütfi K•rdar Manısaya geldiği zaman bu da büyük bir faaliyet göstereceğine §tiP:
güzel şehre (duran şehir) adının verildi- he edilemez. Onu !stanbula kaptıran Ma
ğıni öğrenmiş ve bunu şiddetle reddet- nisalıl:\rın duydukları teessürü haklı gör. 
miştir. F'ilhakika o zaman varlık içinde rnek bir zarurettir. Manisalılnr İstanbul
yokluk çeken, suyu, elektriği, munta- luları kıskanıyorlar. 

Pangaltıda yeni ya. ılan_ bir apartırnan yıkıldı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

İki arnelenin yaralanmasile netice -
leneıı çöküntr:i etrafında yaptığımız 

tahkikata göre vak'a §U şekilde olmuş
tur: 

Pangaltıda oturan Madam M inasya -
nın kızı Vartohi Karagözyan tarafın ~ 

dan yaptınlmakta olan apartırnan, in -
şaat müteahhidierinden Kemal ve şe
ritlti Sarafyan ismindeki -'kimseler tara
fından bir ay enrel inşasına başlanıl -
mış bir binadır. 

Ustabaşı Taşo'nun ınezaretinde çalı· 
şan 20 kadar amele, dünkü gün saat 
4 ile 4 bu~uk arasında hazır bulunan 
kalıblara beton dökederken birdenbi
re binanın alt kısmında bir çatırtı baş· 
lamış ve üç kat betonarme inşaat dört 
~aniye içinde büyük bir gürültü ile 
çökmüş-tür. 

Binanın beton aksarnı altına konulan 
direklerin, dökülen beton sıklet dala
yısile çahrdıyarak kınlmağa başlama

sı ve bu çatırtının arneleler tarafından 
duyulması kazanın büyük bir facia 
şeklini almas1nın önüne geçmiş ve a -
meleler kendilerini d11~an atarak çok 
feci bir akıbE'tte!\ kurtu1muşlardır. Bu 
telaşlı kaçışma sıraSlnda yalnız iki a -
meleye beton telleri çarpmış, biri ba -
şından, diğeri hacağından yaralanmış

tır. 

A~ırca yaralananlardan arnele Aziz 

rind€.ll Orhan Güz el koymuş ve lahld· 
kat neticesinde bir marangozia bir 
yolcunun enkaz altında kalmış olmaBI 
şübhesi meydan almıştır. Bunun üze o4 

ri ne saat 18 de tekrar itfaiye grupu 
vak'a mahalline getirtilerek enkaz b!bo 
yük fenerierin ışığı altında kaldırı1ma.oı 
ya ve cesedler aranınağa başlanmış • 
tır. 

K.:ızanın alt katlardaki betonlar ku • 
rumadan üst katlardaki betonların 

dökülmesinden ileri geldiği, ustaba & 

şının da hadise sırasında vazüesi ba .. 
şında bulunmadığı iddia edilmekte, IN 
itibarla mimarlar ve ustabaşı hakkın,.. 
da tahkikat yapılmaktadır. 

Yıkılan apartımanın sahibi Vartulil 
Karagözyan bundan 3 sene kadar önce 
Tok::ıtlıyan otelinde Kasiyer olaraıt 
çalışmakta :i<ke>n bir arkadaşile bir tay
yııre piyango bileti almış ve <> keşide
dc biletine 20 bir liralık büyük ikra • 
miyc isabet etmiştir. 

Matmazel Vartohi, derhal işinden 
çıkmış, piyangodan kazandığı on bin 
lira ile Harbiyede Hisar apartırnamlU 
satın nlm~hr. 

Bir müddı>t sonra Hisar apartımanı
nı bir başkasına satan Vartohi, nihayet 
bir ay evvel ~ün çöken apartımanı yap
brmaf~a ba~lamıştır. 

B d 1 
Beyoğlu 7;ükftr h?.stanesine kaldınl -aro an soruyoruz . mış, di~er hafif yaralı Kazann müda-

Dün aksanı annesile beraber ihadise 
mahnlline ~elen Vartohi, büyük btr 
tcessür içinde baygınlıklar geçirmiş ,. 
lerdir. 

(Baş tarafı 1 inci aayfada) vatı yapıimış1ır. Son dukilro 
Vak'a mahal!ine gelen itfaiyeye, en- Dün gece yarıc::ından sonra itfaiye 

Vatan:n yabancı çizmeleT altında çiOnen- kaz altında ki.ms"' kalmadıg~ı bı'ldı'ı1'ldı'· t ~ d k lt d 1 ~ araLlll an en ·a7 a ın a yapı an araş-
di{Jini göı-cn haiciki yıırdseveTler için için g~ı. irı'n gerı· çevn'lmı'...+ı'r. t ı b'tm' , · b. d b ı :s -ı• ı:ına ar ı :ş ve ıııç ır cese u un• 
a9Icır t·c gizli matemler tutarken bazı cı- Vak'aya nöbetç1 Müddeiumu.mile • t 
vukatlar ecnebi komo1oshane mahkeme- =~==-~===~=====~~~=m=a=m~ış~ır=.==~==~~~==~
Zerlnde 1w.nl 1ıanı i§ takib ettiler. Nrk
leri sille, tokat oralara aürükledileT,. 
(Kroker oteli), (A'rapyan hanı) böyle fa
cialann karanlık saJmeieriydi •• 

Bu yazıyı okuyan bazı meslek mensub
ları: cBizce asıl facia İstanbulda, en deni 
bir vatan ve m(>sJek hiynnetile Rum, Er
meni barosu kurmak, )'ah u di barosu te§
kiline teşebbüs etmek deAil. elfuı Türk 

barosunda mukayyed bulundukları iddia d3 kavıdh mıdırlar? ... 
edilen bu eşhasın bugünkü vaziyetleri- Biz de .ıvuka~lanmızla beraber soruyo-
dirıı demektedirler. ruz. Söylenilenler hakikat midir? .. Öyle 

Bu mesele avukatlarımız arasında gü
nUn meselesi olarak müzakere ve müna-
kn~a edılmektedır. Şimdi, bu adamlar 
tekrar baroda yer alab:lecekler midir? 
Ve hakikaten bu gibiler elyevm baromuz-

isr diyoruz ki, avukatlık liıyık oldu!;! 
büyük ve ~erefli mcvkie onları da bera
ber sürükliyerek yükseleıncz. 

Tekr'"r edelim: Baromuzdan bu \'azi
yelin tavzihini bekliyo1 uz. 
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U TU KÖSE ---
Ingilizceden çeviren : Neygir 

Yarışın başlıyacağı yüksek tepeden 
ovalar. kenarları çamlı yamaçlarla çev
rlli sonsuz beyaz bır halıya benziyordu. 
Bir yanda ormanları delerek yükselen 
tepeterin karlı. sivri ba§ları görünüyor, 
bir yanda yarı§ yolu yllankavi bir çukur 
gibi uzanıyordu. Kızak yarışını idare e
decek olan tecrübeli erkek altın saçlı. 
kestane gözlü giızel kıza endişeli endişe
ll anlatıyordu: 

- Dünya dünya olalı böyle bir yarı§ 
görmemiştir. Dün sabahtan gece yarısına 
kadar ya~dı. Birdenbire de don başladı. 
Yol buz içinde, iki adımda bir fren yap -
mak mecburiyetindesinjz Mis Karen. 

Genç kız gülümscdi: 
- Bu zamonda yarı§ta fren yapan ne -

rede görülmüş? 
- Yapmazsanız ben de sizi yarışa so -

kamam. Zaten bugünü yalnız birinci sı -
nıf kızakcılara ayırdı~ım halde yarışı 

büsbütün kapamadığırna pişman oluyo -
rum. Haydi diyeilm ki: cBeyaz düzlük• ü 
bır mucize kabilincien frensiz geçtiniz. 
c:Kuytuköşeı. yi de inemezsiniz ya .. Val
Iahi bir iki demez on sene evvelki Alman 
kızakcılar gibi çaroların dibini boylar, 
paramparça olursunuz. 

Karenle, genç cesur frencd arkadaşı 

ve onun yanındaki delikanlı bu sözlere 
hiç aldırmadılar. Fakat ayni kızağa bine
cek üçüncü delikanlı onların bu soğuk -
kanlılıklnrına imrenerek baktı ve boğa • 
zını bir el tıkıyor sandı. 

O zaten bu işe :!stc::niye istemiye gir . 
m!§ti. On beş gün önce bir dansda Kareni 
görmüş, güzelliğine hayran olmuş. pek 
zengin bir adamın kızı olduğu için yan . 
lış fikirlere kapılmasın diye ona sokul -
mak istemişti. 

Tesadüf bu .. birkaç gün evvel de bir 
zlyafette yanyana düş:nüşlerdi, genç kız 
ona: 

- Mösyö David, demişti, geçen sene 
(P) d('kl kızak yarışına girdiğinizi 
söylüyorlar. Do~ru ıse bu sefer de be • 
nlmle gcllniz. Takımdan biri hastalan -
dı, onun yerini alırsınız olmaz mı? 

buzların üstüne fırlatıverecekti. Büyük 
bir bulıran geçirmışti. 

Karenle frenci arkadaşı bu mazerete 
güldüler. David de teklifi kabule mec • 
bur kaldı. 

Maamafih. onun bu tehlikeyi göze 
almasına bir sebc>b daha vardı: 

Yarışa girme~i kabul ederse öteki iki 
delikanlı gibi o da Karenierin dağ yama
cındaki evlerinde misafir kalacak ve tam 
bir hafta Karenden s.yrılmamış olacaktı. 

Bu bir hafta içinde David cPeki. dedi
ğine belki bin kere pişman olmuş. için -
den en son dakikada bir mani çıkmasını 
istemişti. Bu tereddüd içinde yarış günli 
gelip çatmıştı. Ve işte ne Karen ne de ö
bür iki delikanlı direktörün tehlike işa • 
retine kulak bile asmıyorlardı. 

- David haydi gel gidip hazırlanalım. 
Karenin bu tatlı sesi içini tatlı bir he

yecan dalgası gibi sardı. Korkuyu bir ya
na bıraktı. Aralarına katıldı. 

* Yarış epeydir başlamıştı. Telefon ku· 
lübesinden spikPrin sesi duyulu~rdu: 

- Dört numnralı kızak cBeyaz düz -
lük. e yaklaşıyor, kavsi döndü. geliyor. 

Seyirc:ler heyecandan nefes bile al -
mıyorlardı . Dört numaralı kızak yıldırım 
gibi önlerinden geçti. Uzakıtaki beyaz 
buz duvarına tırmandı. Tepede bir sani
ye asılmış gibi göründü. Kızaketların ar
tık yalnız m~ğferlerinın üstü seçiliyordu. 
Sonra birdenbire ınip düzlükte kaybol -
dular. Tehlike anı geçmişti. Herkes geniş 
bir nefes aldı. 

Bunu .beşinci kızak takib etti. Frenci 
kızağı itti. Sonra ko~up en arkadaki ye -
rine atladı. Beyaz bir yılan gibi uzanan 
yola daldıl:ır. Sıra nlrıncıya gelmişti. Da
vid bütün hazırlıklan bitti~i halde hala 
son dakikada çıkıverecek manii dört göz
le bekliyordu. Karenin sesi son bir defa 
ona bütün tereddüdleri unutturdu. · 

-Gelmiyor musun David? 
- Şimdi ... Şimdi... 

* 

liyordu. Arkasında ayakta bekliyen bir 
adama: 

- Buraya bak Tony, dedi Mis Kare -
nin kızağına yeni fren taktın değil mi? 

- Hayır .. eski freni bozuk değildi ki ... 
- Hangi kızağa baktın sen? 
- Hangisi olacak. Geçen ay aldığına ... 

Başka kızağı var mı onun? 
- Hay Allah belanı versin, ben sana 

o kızağa mı bak dcdimdi, 
Direktör deli gibi yerinden fırladı. 

Hem telefon kulübesine koşuyor, hem 
bağırıyordu: - Yedi numarayı durdu -
run, durdurun yedi numarayıl 

Kulübenın penceresınden başını uza
tan erkek cevab verdi: 

- Yedi numara yollandı bile ... 

* K aren makinist ye ı ın de, arkasında bir 
arkadaşı. daha arkada David, en geride 
de frenci oturmuştu. David iki elile yan 
ipiere sıkı sıkı sarılın:ş. yolun iki yan • 
ları ve gerideki çmn tepeleri gözlerinin 
önünden kaydıkça heyecandan ahıbildi • 
ğine dişlerini sıkıyordu. 

İlk dönemeci (ren yapmadan geçU
ler. Kızağın hızı o kadar artmıştı ki bu -
zun bozuk yerlerinden çıkan hırıltıyı 

duymasa yerle temac;ları kesilmiş sana -
caktı. fk:nci d önü m yeri birdenbire sa~a 
meylediyordu. Burada Karen: 

- Fren! cını-ini \'erdi. David frcnin 
keskin gıcırtısını duyc!u. Çıkardığı kö -
pük gibi toz bulutunu göz ucile şöyle bir 
gördü. Fakat durınadal' artan hızhırın • 
daki eksiliş o kadar belirsizdi ki fark bile 
etmedi. Zavailı zaten artık etrafında o -
lanları görecek ha:de değildi. 1çinde ge-

ne o. buzlara serıli\'eımck arzusu tıpkı 

geçen yıl gibi gittikçe kabaran bir hcve
can halini alıyordu. Mtıkavemet edebil -
rnek için kendi kenoine bir düziye csıkı 

tutun, sıkı tutun, sıkı tutun!. dıye söyle
niyordu. 

Bu sırada Karen gene: 
-:- ı.~rcn: diye bağn·dı. 

David önce itiraz etti. Geçen yıl Dağ 
otelındeki kız arkadaşıarı onu kandırıp 
yarışa sokmuşlardı. Az kalsın cKuytu • 
köşe. ye inerlerken kakhnp kendisini 

Önce b·r gıcırtı. arkasından da kırı -
Dire!{tör yarışın en tehlikeli noktası lan bir dı-ınir scsi gclc!i. Ve gıcırtı bir -

olan cKuytuköşe. nin başladığı tepede denbire k<"s:ldL Beyaz buz tozu da gö -
~urmuş. kızakları he!~can.la _ ta~b edi-ı rünmez oldu. Kı7apın hızı eksiieceğinc 
~ordu. Altıncı kızak t{Oşeyı donmuş ge - (D4"vamJ 13 nt'Ü ,.8 ,·fada l 

- Gene lftgat paralamağa başladın .. 
Yarıdan aşağısını bileın çaktun ise A· 

rab olayım. Ve la· 
kin, anladığım şu 
ki ben kendim, 
gördüğüm işin 
farkıında deği ,. 
lim. Meğer çok 
büyük marifet 
göstermişim ;ya • 
hu! lım. Sinyor! 

- Elbet! Ne - Efendi! 
söylüyorsun? Sen - Bizim arkadaş-

de bu cevher varken, başına konan dev· lan bu gece burada 
let kuşunu sakın ürkütüp de kaçırma. m.isafir edebilir mi· 

Torik, düşüneeli bir tavır aldı. yı~? 
- Doğrusun bey babacığım amma, Ev senin! Sen 

dedi. bu bir defa olur. Bir daha sefere ne iste, onu yap. 
hayv.ın beni haklar. - Yatak var mı? 

İfaknt Hanım, öteden bağırdı: - Tahtalar te -
- Allah saklasın! miz. !Ben hergün 

T .k .. ~ d tt• süpür. 
orı sozune evam e ı: _ Ul 1 Kuru 

- İyisi mi? Bir biçimine getirip bu· t ht d an. 
rarl.m usulcacık kirişi kırmak, cebdeki ak a ab~1., yatıra • 

'I . . tı· b. rd h t ca sın ızı . papel erı emnıye ı ır ye e ra a ra-
hat yemek bence akla da, iz'ana da da· - Ne zarar, e • 

fendi? Vallah bana 
ha mu vafık düşer. 

SON DOSTA N ll\J 
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YAZAN: Ercü.aıend Ekrem Talu 

Birincikunun 3 

Ay ın Vilayeti daimi encümeninden 
1 - Eksiltıneye konulan iş Aydm ilinin Çme kazasında ilk mektep inşaatı 275'10 

lira 31 kuru~ keşif bedellidir. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

A - Kapalı zarf usulile eksiitme şnrtnamesi. 
B - Mukavele projesı. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnaınesi. 
D - Fenni şartname. 
E - Keşif metraj cetvelleri. 
F- Resimler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünde görebilirlcr. 

S - Eksiitme 8/12/938 Petşembe günü ,;apt 15 de vilayet daim! encümenlnde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiitme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltıneye girebilmek için isteklile>rin 2068 liralık muvakkat teminat ver· 

mesi ve Aydın viltıyetinden bu iş için alınmış müfeahhidlik vesik85l gös· 
tennesi yaptığı en büyi!k işin bedel: 2500 liradan a§ağı olmaması müteah· 
hidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birJsile 
mUştereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi IQzımdır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı satten bir saat evveline 
kadar nafıa dairesine getirilerek ek::iltme komisyonu reisli~ine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 5!;üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatı1mış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabuı edilmez. 

(8488) 

ile ~ A~AH, ÖÖLE ve AKŞAM 
Her ye-n~'d~, so:ı:-a muntaıaman di1le:-i ıizi fırçalayınıı. 

Devlet De.niryollan ve limanlari işletmesi Um um idaresi ilanlan 

Bulundukları ımıhal SE'nelik muhamme n ic·1r karşılığı ve teminat mikdarları 
aşağıda yazılı gayri menkuller 1/1/939 tarihinden itibaren birer sene müddetle ve 
ayrı ayrı olm&k üzere pazariılda kiraya verilecektir. Pazarlık 14/Xll/1938 Çar • 
§amba günü saat HJ,:~o da Sirkecide 9 ışi etme binasında arttırma ve eksiitme 
konıısyonunda ynpılacaktır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmek· 
tcdir. (0642) 

Buiunduğu yer 

Küçii~ç(•kmecedc Otei. büfe ve bahçe 
Çerkesköy büfe::ıi 

Sinekiide kahve \'e bakkal dükkanı 
Yeşilköyde bütc YC bahçe 
Sirkeci :stasyonu ıc;inrle kübik barnka 
Sirkcci istasyon u içinde kübik baraka 

Bakırkiiyde 16M2 baraka kübik 

'-120-

Yahudi Moiz Şa

lom da bir iki defa 
gorunmüş, o da 
hallan ağLından 

to Rladığı rrudfunatı 
getir~ti. Bu riva
yetlere göre, bütün 
şdhir aha!isi güreş 
~ününü deliresine 
il:tir ~abırsız'lıhla 

beklemekte idi. Da
ha !Pmdiden müte
addid çelenkler ha
zırlanmır~ pera~ar 
tof\lanarak ayrıca 

hediyeler tertib o· 
1unmuştm Sade, 
havadislerin bir ta· 

Senelik ınuhammen 
kira karşılığı 

'l{l21 L. 
225 L. 

51 L. 
2:10 L. 

&30,5 L. 
630,5 L. 

240 L. 

Teminat 

30.315 Kr. 
3.375 • 

765 • 
3.450 • 

9.458 • 
9.458 • 

3.600 • 

Sabahleyin gözlerini açtığı vakit b$' 
şı kurşun ağırlığmda, beyni zonklu : 
yordu. Ağzının içi çiriş çanağı gibi idt. 
Dili damağına yapışıyordu. · Bunl~ıil 
rağmen kalb~n müsterih, sinirleri ıse 
yatışmış bulunuyordu. Ka)ktı, yavaŞ 
yavaş giyindi. Bir berber getirttp trs.Ş 
oldu. cAçılırım!• diye iki tek konya!' 
çekti. 

Bu esnada. nazarları, al kadifedetlt 
:lar, uzun bir malıfazaya ilişti: Hi7flle 
eden bekçiye sordu: 

-Bu ne, be? 
- Belediye reisi akşam sen yat, son~ 

ra getir .. Sana hediye ... 
- Aç da. görelim ne imiş? 
Bekçinin açtığı mahfazadan, allr'll~ 

altmış be~ santim boyunda, pınl P1 

parlıy~n çelikten bir meç çıkh. 5~1 

siwlh demir üzerine altın kalanalı ıdt· 
Torik bunu elinE> aldı, baktı .. 

- Ne olacek bu meret? 
- Sen bu ile öküz öldiir .. Bu, ispsn· 

yolcl derler spada .. 
- Ben bunu kullanmasını bll:rYle0

' 

k i. 
- Y,anma a1avt SPn büvük toreador, 

rıasıl bilme spada kullan? inan: Tahta üstün • - Tabii. Lakin bini, iki bin, beş bin, 
on bin yapmak fena mı? de yatmak, töpra.k nesi Toriğin hoşuna 

Torik babalığına kızdı. altında yatmaktan gitmemişti: Halk a· 

nc:ı~ 
- Anam avradım olsun ki. bu "' ·• 

ma kadar elimo bilcm almıs değilirl'l;· 
Söyle sathi bi: muayenede~ S.Onıil· l"' - Öyle ya! Can benim. Çıkarsa siz - daha iyi! rasında bahis tutu-

lere birşey yok. Paracıkianma kavu • :-.O da doğru. S"n ibüyük filozof i-ı r~şu!or, neş'esi kaçıyorö ı. O zaman, Şitnlar oluyordu. Kimi boğanın, kimi 
§Ur. safanıza bakarsınız. Kolay fse, mı~sın .. Bravo! gonlunden olmıyacak ter nniler ge - de Toriğin ga1ib geleceğini iddia edi -
sen ~ıksana bakayım azılı boğanın önü- - 37 - çiyorou: Kızıllar ansızın buralara bas- yor, ortaya mühinı paralar konuyor -
ne! Torik Necminin de, arkadaşlarının km verse!er .. Boğa güre~ ~ri yasak e - du. 

Gurabi Efendi ayni soğukknnlılıkla da bu ufacık evde rahatları pek yolun· dilse .. Yahud ki kendisiı ~ tahsis edi • Böylece haftanın sonu geldi, çattı. 
muk.:ı.oelede bulundu: da idi. Bol olan paralan sayesinde, can· len boğa birdenbire ölü' ' rse, pek haz· Cumartesi oldu. Topal bekçi, Toriğe a· 

- Ben senin gibi aslan, delikanlı de- ları ne çekiyorsa alıp, yiyip içiyorlar- zedecekti. cizane bir nasihat verdi: 
~'im. Sinnin yetmişe yetmiş, işim bit· dı. Milli Mücahedt' esnasındaki rakı ya- Belediye reisi, yanınd :ı §ehrin eşra • -Bu gece sc:ı rakı içme. Erken yat. 
w.; ın. Sinnim yetm~e yetrni~, işim bit· SDğı zamanında Torik çalkama rakı fınd:m bir iki kişile ziyaretine gelmiş, Ben sana ma~aj yap. Süt içir.. Sabah 
re~mek, körpe rpiliç bile haklıyamam. yapmasını öğrenmişti. Aktardan ana - bir arzusu olup olmadığını sormuş, is- uabah da kahve ver çok sert. 

Bu lakıı-dı Tarikle Takvoru kahkaba son, bakkaldan da ispirto aldırdı, ikisi· tirahatile alakadar olmWi ıve bir sürü Torık, çok asabi idi. Zavallı adamca· 
ile 11üldürdi.i. İfakat Hanım, Allahtan, ni birbirine kataratk mükemmel bir ra· de iltifatta bulunmuştu. ğızı küfür ederek kovdu: 
nük•e,·i ı::czmemiş, yoksa biraz evvel kı vücude getirdi. Her akşam, çilingir Laf arasında, bu seferki. ikramiye .. - Ulan! Kurban mı hazırlıyorsun? 
güçl '<ı y.ıtı~lırılan kavga yeniden a- sofrasını kurup başına geçiyor, gıda· nin, güreşin ehemmiyeti fevkaladesi • Defol !buradan!. 
bv: necckti. sını alıyordu. ne binaen, on bin değil, elli bin peçeta Ve hulilsü niyetle verilen öğüdün hi· 

- Ne iı:;e. Haftaya çok vakit var. Yalnız, arada bir, hafta sonunun olacağını söyleyinoe, Torfğin gözleri lAfına o gece, bilAkis kocaman bir ~e 
Biz ~imdi rahatımıza, zevkimize baka· yakla.ştığını tahattür ettikçe yüzü bu - faltaşı gibi açılmtıitı. deviı'Jp sızdı. 

Un·e etti: e 
- Hem bu. bükülüvor da .. Bir i'\~ 

VL'ramaz ki! Bunu ver~rel!ine, bclediV . 9 
reisi bana bir çifte kulaklJJ satdırfl1 
gönderscydi ya? ·ıc 

- Bana bak, efendi! Bu halis çelı ~ 
Sen bu kullan. Çok güzel bu. Ba1cJll 
bükül.. Kırılma. 

- Haydi, dediğin olsun! .. .. 
Kapının öni.!ndc İfakat Hanırıı go 

.. d.. B h k. ... .. aaıoı 
~L<n u. u, cr zaman ı acar, ..- ri1l 
lfakat Hanıın değildi. Simasında de ot 
bir ızlırab ve endişe ile kanşık şcfk U" 

okunuyordu. Onun da bütün gCC:. ureıı 
madığı, göz kapaklarının şi~kinllgt0 

belli idi. ) 
( Arkdl\ fi(Jf 
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SARKA AD KAYNAKLARI 
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Alman nüfuzunun Osmanlı imparatorluğunda 
yayılması ve Almanyanın Asyada bir Alman 

Esrarli bir ziyafet 
~ısıltı ile, Ltınaya bir şey söyledi. 

una bana, şu emri verdi: 

Hindlstanı vüc11de getirmek emelleri 

- F. lta· · rıza! .. Pencereye git. Yüzünü .s<r 
&Da Çevir. Orada, öylece bekle. 

edi. 

dıı Bu emre, derhal itaat ettim. Fakat, 
a,;aıısı zifiri karanlık olduğu için, bir 
•na g·b· ~ı . _ı ı cama, akseden odanın manza-

tn:ı ıçı.~de, oniann yaptıkları işi tama
. e goreblldim. 

:i" Luna, elindeki çantadan, büyücek, 
.. ssı b' k t k ~ L Iller· ,ır u u çı aruı. avabonun mer 

ge 1 uze!"lne açarak hazırladı. Sonra 
lta~e Çantasından büyük kıtada sigara 
a'ig dına benziyen bir ta-Kım kağıdlar 
dı. ı. Onları da, kutunun yanına yay • 

ka ~· bu işleri görürken Nizameddin 
g() P Yı arkasından sürmeledi. Etrafa 
bu~ gezdirdi Karyolanın sol tarafında 

~nan. bavullann önüne diz çöktü. 
laıt b~le~nin cebinden , küçük ve par -
~;· . ır alet ~ıkardı. Bavulları, açtı. 
~~k bir dikkatle aramaya başladı. 

Şırıa stteki bavulda, Gümüşefin çama -
itar rı vardı. Alttak i bavulda, karma -
gö~-u:: bir takım kitablar ve kağıdlar 

nuyordu. 
~ö~izameddin, bu kağıdları süratle 
bı1111 en geçirdi. Büyük bir me haretle 
ucu ardan sekiz on tanesini seçti. Baş· 

;<la bekliyen Lunaya verdi. 
ta· •Una, lavabonun önüne gitti. Bu 
tu~ldlan mennerin üzerine yaydı. Ku
d~nun içinden, ince ve uzun bir mer -
d· .. d~ çıkardı. Yazılann üzerinde gez -
1

11 
.... ı. Sonra, o ince k~ğıdlan, bu yazı· 

«.~ tatbik ettl. Merdaneyi bunların ü
laıı ne bastıra bastıra do1aşbrdı. Kağıd i tamamile kopyesini aldı. 
~" .. ~na bu !~leri görürken, Nizamed · 
lı ~.}ır saniy<> bo'i durmuyordu. Telas· 
ı ıı:zlerne Gümü~efi sık sık nezaret al· 
''!li a ~-u~?ndururken, odanın her kij~e· 
~~. · butun eşvasmı dikkatle arıyor .. 
~ı 1 akların ve vastıklann içierini bile 

l't ı -al e yoklamayı ihmal etmiyordu. 
~·\ nların bu meşguliyetleri. yirmi da 

~~an fazla devam etmedi. 
l'ınıd ızarneddin, yanıma geldi. Omuzla· 
~v· a~ tutarak yüzümü odanın içine 
€öı~l'<l~. Tatlı ve cazib bir tebessümle 
taı{ e~rnin derinliklerine kadar baka· 

..:_ ı/az. dişlerinin arasından: 
b ~rsi.., 

r: };' edı. Ve sonra, yan işaretle ve ya· 
ransızca sözlerle şu emri verdi: 

'S . &en en .. burada .. kal... O, uyanacak .. 
n o zaman .. buradan çıkacak ..... 
aşırnı eğdim. itaat ettim. 

teı ~t·ıldikleri gibi sessizce oda yı ter -
ı er 
Q·· 

~ kı Utnüşef, ağır ağrr başını kaldırdı. 
~ıı-ıaş Bulgar zabitinin artık tamamile 
dan ~ış olan kalın bıyıklarının altın· 
l'ınl} gorunen kalın ve kaba dudakla -

; Şeytanca bir tebessüm vardı. 
~l'akbii, anladınız ... Gümüşef mühim 
1>-<lld ını, daha bir gün evvel odadan 
\>tııu1l'rnış .. başka yere saklamıştı. Ba· 
aı~a•nt.n içindeki kağıdlar, casusları 

~"<\~a~ bir takım evraktan ibaretti 
İelfısr esı gün, tam öğle yemeği vakti 

._..: a l.tına geldi: 

d~ha~adi bakalım.. çabuk:. çabuk .. 
llıeğı hazırle.n. İyice giyin. Öğle ye -

;nP. <iaveıı· · bed. ıyız. 
~ ı. 
d~ davetten, ürküyor gibi .görün -

~~ereye? 
~d· . .• 
0 

ım ... 

Ot!ad~ her. z~rnanki gibi, te13.şlı telaş lı 
......_ gezınırken cevab verdi~ 

tlt Gittiğim· ö .. .. Y 1 ~ sa ız zaman, .g rursun... a 
"'~ı, d~a şu kadar çıtlatayım. Bu da -
l:.i~etı ? akşamki gördüğün muvaffa -

1 ışle alAkadar ........ ~ ... 
tla ~1, e §ekilde alAkadar? .. İyi mi, fe· ... 
'l 

h ~k er .. hem de, ço~. iyi ... Yalnız. ça-
l'sı ~ "aYin. Tam, on dort dakika vakti

S·· r. 
~~ratıe giyindim 
~o~ . 

başından bir arabaya atlndık. 

(BaŞ tarafı 12 inci sa~ıfada) 
arttı. Karcn başını arkaya döndürüp o -
lanca kuvvetile yeniden: 

-Fren! diye haykırdı. 
Buna Davidin kulağının dibinden bo

ğuk bir ses cevab verdi: ,_ Kırıldı! 
Bu. frc:ıcinin her zamanki sesine ben 

zemiyen yürekler paratayıcı bir feryad -

dı. 
Karen bir daha geri dönmedi. Gözleri 

önündeki yola dikili ka dı. Vücudü bir iki 
kere ihtilaçlnr geçirdi. Sonra kaskatı bir 
hal aldı. 

Şimdi cBeyaz düzlük .. dönemecinde i
diler. Kızak bu koca kıvrıını bükülürken 
yandaki buz duvan ylikseldikçe yükse -
liyordu. Bir saniyenin yüzde biri kadar 
kısa bir mi.iddet tepede asılı gibi kaldı · 
lar. sonra göz kartırtan bir hızla yola 
doğru inmeğe ba~ladılar. 

Artık yarışın en tE?hlikeli noktasına 

.-Kuytuköşc• ye yaklaşıyorlardı. Burayı 
frensiz dönmek mucizE'den daha imkan -
sız bir şeydi. Kontrolsiiı bir kızağın bu 
al nalı şeklindeki dönemecin yarısını ge
çer geçmez yoldan uçuruma fırlaması 

yüzde yüz muhakkaktı. Dördü de başları 
eğik. belleri dal~a fazla bükülmüş, yan 
ipiere sıkı sıkı sarıldılar. Kızağın hızı 

son haddini bulmuşt!l. Önlerindeki yol 
gittikçe .ciarlaşan beyaz bir şerid gibi u -
zanıyordu. Son ucunda büyük bir buz 
duvarı tıpkı bir dağ gibi yükseliyordu. 
.-Kuytuköşe• işte bu duvann dibi idi. 
Kızak son elli mı.>treyt silahtan fırlayan 
kurşun gibi geçti. Bu göz açıp kapayacak 
kadar kısa zaman içinde David birden • 
bire etrafını sanki ağır ağır geçiyorlar -
mış gibi vüzuhla seçti. Yolun sonunda -
ki parlak, yüksek buz duvarının kena • 
rındnki sıralanan çarnlara ve (Karen) e 
baktı. Genç kız olduğu yer.den. istese bi
le, kendini dışarı atamazdı. Bu dakika • 
da kızağın arkası:ıda bir hafjflik duydu. 
Srı~ukkanlılığına imrendiği cesur fren • 
cinin kend'ni yere fırlattığını anladı . 

David, birdenbire seri bir hareketle 
bir c>lini koyuverdi, kolunu ipe geçirdi. 
Öbür elile :ie ipe geçen kolunun bileğini 
sıkı sıkı tuttu. Ve kı>noini kızaktan dışa
rı bıraktı. Bir an bütün vücudünde öl -
dlir.1cü bir acı duydu. Omuz başında bir 
uyuşukluk duydu. Bileğine sarılı par -

makları daha ziyade sıkıştı. Gözleri ka -
pandı. Sanki bır :ıçurumdan yuvarlanı -
yorlnrdı. Ve sanki ayni anda vücudünün 
her yanı doğranıyordu. Kulağına uzak, 
cok uzak fe:-,·ad seskri gelir gibi oldu. 
Kızağa asılı elleri hala cözülmedi. .. 

* Hadiseyi direktör gayet iyi görebil -
mişti. Sonra bütün tefcrrüatile anlattı: 

Mis Karen'in kıznğı cBeyaz düzlük .. e 
son süratle fakat iyi bir vaziyette var -
mıştı. Oradan sonra kontrolden çıkmış, 
sürati -frenci atlamasa bile- idare e -
dilemiy.:!cek dereceyi bulmuştu. Kızakta 
kalan üç ki~inin ölümü muha'kkaktı. 
Fakat tam Kuytuköşcye yaklaşırken ü -
cüncü kızakçı misli görülmemiş bir fe -
daki\rlık ve soğukkaniılıkla yan ipe ası -
larak kendini yPre atmış. tıpkı lokomoti
fe takılı bir cU\·al gibi kızağın yanında 
sürünmcye tahammül etm;şti. TPpevi 
tırmanan kızak bu nğtrlığın sayesind" 
süratini kaybetmiş, Kuytuköşeye ağır a
ğır varnbilmişti.. Orada biniciler baygın 
bir halde :fakat sağhim olarak bulun -
muşlardı. 

David gözlerini 3Çtığı vakit kendini 
karların üstüne serili bır paltonun üs
tüne m~alı buldu. Ve doktorun: 

- Sağ omuz çıkmış. sayısız çürük ve 
bere ... Fakat tehlike yok. Bu sene mut
lak bir istirahat lazım. dediğini. 

Karenin de tr.tlı bir sesle şu cevabı 

verdiğini işitti: 

- Bizim eve xaldırınz. Benim odam 
çok güneşlidir. Orada Davide gece gün -
düz bakarız. 

Delikanlı dayanılmaz can acısı için • 
de bu sözlerden derin bir saadet duydu, 
hele başının Karenin dizinde dinlendiği
ni farkedince heyecanı büsbütün arttı. 
Saklamaya imkan yoktu, genç kızı çıl -
gınca seviyordu, fakat ya o, o da? .. 

Karen onun bu şübhesini sezmiş gibi 
eğildi. kulağına şu sözleri fısıldadı: 

-David ben de seni seviyorum. 

1' ARINKt NÜSHAl'\UZDA: 

rsir anlık saadet 
Yazan: O. Hanri 

Çeviren: H. Alaz 

.Anadolu dii.nuada henii.z hiçbir 
büyük deı,1et tn.rafındafı. ele geçiril
memiş yegane yerdir. Halbuki en iyi 
müstemlcl=e yaptlacak ibir iilkedi·r. 
Kazaklar .o tarafa el uzat~dan evııel 
Almanya onu zaptetmek fırsatını ka
çırmazsa dünyayı payla.şma i§inde en 
iyi parçayı almt§ olacakttr ., 

(Docteur Spenıer 1888) 

Yakınşarkta A lman 7ıüfuzunun kaynak
ları - Şarkrı doğru yürüyüş - Bağdad şi

r.ıendiferi - Ru.o; menJaatleri • .F'ransız 

m.cnfaatleri - lngiliz menfaatleri - K ü
veyt hadisesi - Hayfa şimendifen - Tabah 
meselesi - Eosra köryerinde ve 1randa 
Alman cntrika7an - Almanya ve ltillifı 

Müselles 

* Bu dostane hareketlere mukabil, Ab
dülhamid ikinci Guillaume'a müstakbel 
Bağıdad şimendiferinın imtiyazını \'er
meyı vtıdetti. Şarka doğru (Drang Nach 
Osten) denilen panjermanist pH'm artık 

bütün genişliğile kendisini meydana vur .. 
mağa başladı. 

Bu plfm şu suretle tarif edilebilir: Al
manya çok -çocuk yetiştiren, çok ticaret 
yapan bir memleket idi. Ona nUfusunun 
fazlalığı ve masnuatı için mahreçler ıa

zımdı. Almanya başka de\'letlcr kadar, 
hatta onlardan zıyade, müstemlekclcre 
muhtaçtır. Afrika paylaşılırken Almanya 
geç kalmıştı. Onun için gözlerini Asya
ya çeviriyordu. Orada kendisine bir im
paratorluk arazisi, bir nevi .Alman Hin
Gistanh vücude getirmek istiyordu. A
nadolu, Kilikya ,·e Mezopotamya Alınan 
toprakları olacaktı. Buraları muhacir is
kanına mahsus gayet nefis müstcmleke
ler olabilirlerdi ve ):>uralarda Alman kül
türü intişar edebilirdi. Ayni zamanda sa
nayi için de harikulade mükemmel mah
reçler teşkil ederlerdi. Alman sanayii 
Anadaluyu geçerek Basra körfezine Ya· 
racak ve oradan Akdenize, Kafkasa ve 
İrana doğru kollar uzatacak muazzam 
bir demiryolunun ınşası için tonlada ray 
ve malzeme yapmak ıstiyordu. 

Almanya. bu muazzam planın fiile çı .. 
fstanbulda Alman nüfuzunun başlan- karılması için Orta Avrupa ve Balkafilar 

gıcı ikinci Frederic ô{!vrine tesadüf oder. üzerinden, bir Alman nilfuzu 'liöpr'i.iSü u
Fakat bu nüfuzun gerçekten müessir ol- zatmak isterdi. Maksad da Almtı.n•payi
ması ancak 1835 -de. Sultan Mahmudun tahtını ı§arktaki yı.>ni arazisine 'ba~la-
Mehmed Aliye karşı mücadele maktı. 
ederken, Prusya kralı üçüncü (Arkası var) 
FredCric - Guillaume"dan, ordusunu ten- ................................................ ............ w. 
sik için, muallim zabıtler isternesne ba§
lnr. O zaman yüzbaşı olan müstakbel ma
reşa! de Moltke bu askeri heyette dahil
di. Osmanlı kuvvetlerınİ t alim etti, ha
ritalar yaptı, Fırat boylannda istfitşafat 
icra etti, 1839 ıda Hafız Paşanın giıi§tp te 

Istanbul Belediyesi Şehir Tiyc t rosu 
lııtikllil caddesinde 

Komedi lamı 

12 Biriııcilc&ouodao itibaren 

DAMA ÇlKMlŞ 

BiR GÜZEL 
nasihatlerine rağmen kayl:.ettiği Nizlb -················· ........... ............................. .-. 

muharebesinde hazır bulunmadı. Moltke İst. Birinci İflas Memurluğundan: 
Prusyanın Filistini zaptetmesi fikrinJ i-
1eriye sürdü. 

1870 den sonr a, Yakınşarkta Abnan nü
fuzu pek arttı. Wurtem'ber gli ziraat ıto

lonileri Hayfada. Yafada ve Kudüste yer
leştiler . 

Fakat bilhassa. 187R de, Berlin kon
gresidir ki Almanyanın şark politikasına 
kat'i bir faaliyet verdi. Bu politika, her 
şeyden e\'·vel Rusları lstan'buldan uzak
laştmnak ;stiyen İngilterenin müldha
zasızca müzaheretlnden istifade etti . 
Londra ka binesi Almanyaya aneyelanı 

sf'rbest bıraktı. Nihayet artık ona Asya 
yolunu kapamanın pek geç kalnu~ oldu
ğunu gördü. 
Almarı nüfuzu Osmanh imparatorlu

~unda çarçabuk yayıldı. Bunu Berlln 

Bir müflise aid kullanılmış eşyadan 

bir kısmı 5/12/938 pazartesi günü saat 
15 t e Beyo~lunda Tarlabaşı caddesinde 
54 No. lu gazinoda. 
Di~e:- bir kısmı da 6/12/938 salı günü 

saat 15 tc Taksirnde Ferıdiyede TenekeoJ 
soka~ında 8 No. hı evde nçık artırma lle 
satılacağından istiyenlerin yazılı gün. ve 
saatlerde satış mahallerinde ~ulunmala-
rı ilfın olunur. (12576} 

ERTUGRUL SADf TEK 
TIYATROSU 

Tnlc:simde Bu gece 

( KAYNANAM} 
vôdvil 3 perde 

i' u:nn : Mahmud Y ~ıınri 
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Deniz Şeytan• 

Aç h la mücadele 
Biltabi 'bu acıklı durumumuz 

vapurdan görülmüş ve hissolun -
mu~ ki derhal vapurun vincini harek~ 
te getirm~le!'di ve bizi birer birer 
.. herhangi bir yük çeker gibi - güvert~ 
ye çekip almışiarc!'ı. Bilahare vapurun 
güvNtesine nasıl çıktığımızı, nasıl çı~ 

karıldığımızı bile tahattür edemiyor -
'du k. 

G :iv erteye çı kanlınca bizi birer yere 
ya1ıfmışlardı ve burada fasılasız tam 
on altı saat uyku uyum~tuk. Uykudan 
uyandığımız 1aman ise gemi doktoru • 
nun bıze verdiği, birer içim sütten iba· 
:ret 0lmuştu. 

New-Yorka muvasalatımızın ertesi 
gün:.ı:arkada~lardan üçü hemen karaya 
çıkmış lar, kar. n lannı jambonla ve yu
murta ile tıka basa <ioyurmuşlardı. Fa~ 
kat bu hareketlerile de kendi hayatla~ 
rına kasdetmişl~rdi. 

Ben New ~ York'da Alman hasta • 
nesine yatınlmıştım. Bacağımın vazi ~ 
_ye!i çok fena idi. Bundan dolayı ilkin 
bun'.l kesrnek lazım geleceği zannolun
mustu. Fakat bilahare baş operatör ba
cağ; kurtarmcıP,a muvaffak olacağını dü 
§Ünmüş ve ona göre tedbir almış bu • 
lumıvordu. Hastanede sekiz hafta kal ~ 
~ıkt,m sonra tekrar denize çıkınağa a· 
made bir vaziyette taburcu edilmiş ~ 

tim. 
-VII-

YAT..I SER..~ERİSİNİN PANTHER 
GEMiSiNDEKi MACERASI 

Caesara gemisinde kırdığım bacak 
güç bela iyi olmuştu ki öbür bacağımı 
s~ kırdtm. Fakat müsaadenizle birkaç 
yıl ileriye atılarak bu hikayeyi çocuk· 
luk ihtiraslarım, hava ve heveslerim 
tahakkuk edip imparatorluk donanma
sında zabit olduktan sonra hükümdara 
söylediğim gibi anlatayım: 

Zatı başmetaneleri gemisi Kaiser, 
o vakit Alman donanmasının en büyük 
gemilerinden biri idi ve daima yepye -
ni kalmasına itina edilirdi. Her vakit 
pırıl pınl pınldayan bir harb gemisi i
Hi bu. Haşmetlu imparator, bu muh -
teşeın gemi ile bir yeri ziyarete gidi -
~'ordu. Akşam yemeğinden sonra sa ~ 
1onda oturmuş içiyor, sigaralarımızı 
tiumanlıyor v€ konuşuyorduk. Bir çok 
günler Kaiser, benim direk önünde ge· 
çlrdiğim mac-eralan dinlemekle kendi· 
sini eğlendir.miş bulunuyordu, o gece 
'ci9: 

- Luchner, demişti, başından geçen 
l1adiselerin e!l kötüsil hangisidir? 

Düşündüın: Albatros i1e vaki mü ~ 
oaccle, Pimnorl gemisinde duçar oldu· 
ıwım iskorpit ve beri ~ beri hastalığı, 
Cacc:ara yelkenHsinde bir ha1at1a ye • 
~iğim dayak, Berşili zindanında üç 
giinlük mevh"Ufiyetim, kırılan bacak 
kemiklerimin palanga ve blok ile ba ~ 
ğırtıla bağırtı!a yerine konulması, ko -
ca Okyanu.:ıur. kocaman dalgalan ara -
sır.da bir ki.içük filika içinde susuzluk
tan içim;zden birinin kanı içilmek ü ~ 

zere kur'a çekmeye kalkışmış olma -
mız .. Hepsi b!r anda hatınından geç ~ 
tl ... 'F'akat ben: 

- Haşmetmeab, dedim, en fena gü
nüm, zatı ha~metpenahilerinin gemisi 
Panther'de geçti! 

Panther küçük bir gemi olmakla be
raber, Alman donanmasında meşhur 
bir tekne idi. Belki hatırlarsınız ki 
1908 de az kalc:ın bir cihan harbinin 
zühuruna sebebiyet vermek üzere iken 
önüne geçilen (Tanca) meselesinde 
mühim bir ro~ ifa etm~ bir gemi idi. 

İmparatora bu suretle hitab edince, 
mehib mabeynci von Plessen hi<J
tlot manası ifade eden panltıh nazariar
la bana baktı, karşı tarafta oturan a ~ 
mira! kaşlcrını çattı. İmparatorun ise 
audaklannda bir tebessüm belirdi. 

- Y .. a .. , dedi, demek en kl5tü zama~ 
n m bizim gem il erden birinde geçti öy
le mi? Bunu bana anlat bakalınr. 

Hikayeyi anlattım: 
Bir vakitler Flying Fish namında 

tiir Kanada İskonasmda idim. Kereste 
hamulesile Nov.ia Scotia'dan Jamaica~ 

ya gidiyorduk.Kineston Jimanına giT ~ 

rnek üzereyken rüzgar da kesilmişti. 
Limana girdik ve ıhamuleyi çıkannağa 
hazırianıyorduk ki gemi, hafif ve fakat 
gayrimeınul bir silkinti ile bir tarafı • 
na meyletmişti. İşte bu esnada güver • 
tcdek.i kalın kerestelerden biri yerin • 
den kayarak bacağıına çarpmış ve to • 
puğumun yukarısındaki kemiği kır • 
mıştı. Uğradığım bu kaza üzerine bit • 
tabi beni sahile çıkardılar ve bir has • 
taneye yatırdılar. Alman gemilerinde 
zuhur edebilecek kazalara karşı tedbir 
alınmamasından gemi sahibieri mes'ul~ 
di.ir. Fakat Kanada gemilerinde bu gibi 
kazalardan sonra vaki olacak tedavi 
masraflarını sizin ödemeniz gerektir. 

Hastaneye girdiğim zaman ne ka ~ 
dar param olduğunu sormuşlardı. Ce • 
vatıcn altı sterlinin bana gönderilece • 
ğini bildirdim. Çünkü nizamlara tev ~ 
fikan bu gibi ahvalde bir gemicinii'ı a· 
laca~ı para ilP ona aid bütıün eşyasının 
tabi bulunduğu devlet konsülatosuna 
tcvdii lazım geliyordu. Hastane o ka ~ 
dar pahalı bi~ müessese değildi. Baş· 
hekim de bu kadar paranın tedavime 
kafi geleceğini beyan etmişti. 
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SOLDAN SAÖ.Il ve YUKARDAN AŞAGI: 
ı - Devnın eden. 
2 - Mahsul - KlEib 
3 - Tavuklnnn tünedikleri yer - Mey -

Hastaneye gireli üç hafta olmuşt • 
Gemiden hesabıını da konsülatoya gön 
dermişlerdi. Fakat yalntz üç sterlin! 

Flyng Fish limandan hareket et ~ 
mişti, paranın yarısını da kaptan alıp 
götüm1üştü. Bana aid bulunan eşya ~ 

dan hlç birı konsülatoya verilmemişti. 
Bunun üzerine hastanede beni ya ~ 

lancılıkla itharn etmişler ve daha faz -
la tutmağa lüzum görmiyerek sokağa 
atıvermi'şlerdi. 

Alçı kalıh~ hala avafpmda ve baca ~ 
ğırnda duruyordu. Üzerimde elbise o • 
larak da hastaneye gelirken sırtımda 

olan ceket, pantalon ve bir tek kun • 
durad~!n ibaretti. 

Yardımsıı yürüyecek bir halde de • 
ğildim. Bununla beraber ele geçirdi • 
frim bir brımhu karnısını münasib u~ 
zunlukta kesmiş ve bu vasıta ile topal
Jıya topallıya yüriımeği temin etmiş ~ 
tim. Kendı kendime: 

- Phela'C, diyordum, sen Okyanus 
kıyısına gitmelic;in, o, senin asıl unsu ~ 
rundur .. git, deniz kenarına git!. 

(Arkası var) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Oresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye pbeleri: 

Galata - İstanbul - lzmtı 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iıi * 
.............................................................. 

Yerebatan. Çntalçeşme sokak, 25 

!etmiş. · Yevmi, Slyıısi, Hnvadls ve Halk gazetesi 
4 _ Küpü mcşhurdur. Dlnin komedi 1 - İ S T A N B U L 

simll eserin müelllfl. 1---------------1 
5 _Tok olmıyan. Gazetemizde çıkan yazı ve 
6 - Kamer - Kuşların yediği. resimlerin bütün haklıırı 
7 - Dama oynıyan - Bir tane olnn. mahfuz ve gazetemıze aiddir. 
8 - Afiş - Demirden sıcım. 
9 - Dair - Merhaba. 

ıo - ıztırnbı lnUti lle ifade etmek - Bir 
no tn. 
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Evvelki bulmacanın halledihniı şekU .............................................................. 
ZAYİ - 29/6f934 Sıhhlye Gcdlkll rnek • 

tebinden nl~m şehndetnameml zny1 ct -
tim. Yenlslnl ıııaca~ımdan esklslnin hülanü 
yoktur. No. 83 Hüseyin Akgün 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKtYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 soo 
Abone bedeli peşindi!". Adres 

de~iştinnek 25 kuruştur. 

-·--

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

Gelen eorak geri oerilmez. 
IlanfaTdan me.'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazundır. 
~·····-·······································-: Posta kutusu : 741 İstanbul 
i Telgraf : Son Posta 
E Telefon : 20203 1 ' ~ ................................................. 

.. ··-~u~ Bınncı-n 

İnhisarlaı- U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mucıbince sntın ,~ 

cak bir aded devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrikli ıskele vinoi lcBPıı 
%arf usulile eksiltıneye konulmuştur. . g7~ 

U - Muhammen bedeli sif İstanbul 13000 lira ve muvakkat teminatı 
liradır. 

'U' ıı battt? m - Eksiitme 17/l/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de .o. 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komjsyonunda yapılacalQtır. 
IV - Şartnarneler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabill~· erli!! 
V - Eksiltmeye ıştırak etmek istiyen firmaların mufassal fenni teldıfl .... ıı 

"steı ..... 
beraber kataloklarını kaldırma indirme ve fren terUbatını açık olarak go ilıBII! 
resimleri kataloklarını birinci sınıf bir firma olduklarını gösterir evrakl : ~· 

~·· ıntJS tarihinden en az yedi gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüou ·ıc• 
rat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazamnun vesı 
almaları lazımdır. Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler. el'' 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci maddede Y8~9t 
siltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası rnakbuzu veya banka t ı4 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiitme günü en geç 

589
.litl' 

kııbl 
de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu başkanlığına makbuz ınu 
de verilmesi lazımdır. c8810:. / 

-------------------------------~ 
Istanbul Defterdarlığından: 

Defterdarlık binasında yapılacak (2105) lira (95) kuruş keşif bedeli ~; 
İ§i açık eksilımeye konulmuştur. Eksiitme 19/12/938 Pazartesi günü saat . 11ıı~ 
yapılacaktır. Eksilımeye girmek :istiyen ler in bu işe benzer en az (200~) ~~~ 
iİ§ yaptıklarına dair !stanbul VdHiyetinden eksiitme tarihinden sekiz gun . 

11
, 

alacakları ehliyet vesikası 938 yılına aid ticaret odası vesikalarını ve (~58) ı.~t 
lık muvakkat temınat makbuzlarını lbraz etmeleri lazımdır. TalibleriJl ıstl' 

mukavele, fenni, hususi. eksiitme şartn arnelerini görmek üzere 18/12/9
38 

tlf· 

hine kadar hergün Milli Emlak Müdürlüğüne miiracaat etmeleri ilan olU:sı4) 
(M.)y 

----------------------------------------------
HER SABAH 
DA A GENC 
görünüyorum. 

Pariste: 
Bayan Grebert diyor ki: 

c Uyanır uyanmaz, hf'men el 
aynarna sanlıyor ve yüzüm
deki buruşuk-

luklanmla çjz-
gilerimin gün
den güne kay
bolduğunu ke
mali hayreti~ 
görüyorum ..• 

cBir hafta zarfmda nıuctze 

denecek bir tarzda gençletiP gü
%elleşmeme cidden §aştım. Bü· 
tün arkadaşlarım buna nasıl 
muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor
lardı.ıt 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce kadınlar bir hafta zarfın-

' da birkaç yaş gençleşmiş bulu .. 
nuyorlar. Yüzlerindeki buruşuk
luklarla çizgileri tamamen kay .. 
betmişlerdir. Allmler, buruşuk .. 
luklarımızın ancak ihtiyarlamağa 
başladığımızda meydana çıktığı .. 
nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayati cev .. 
herlerini kaybeder, bu cildi besle
yip kuvvetlendiriniz, hemen ta .. 
zeleyip gençleşir. İ§te, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayanı hayret 
keşfi olan ve BİOCEL tabir edi -
len ve genç hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyreleri hülasası, 
bugün pembe renginceki Toka
lon kremi terkibinde mevcuddur. 
Her akşam yatmazdan evvel tat
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
besleyip gençleştirir. Ve buru • 
§Uklukları giderir. Bir hafta niha
yetinde on YS§ daha gençleş~ 
görüneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalon kremf .. 
ni kullanınız. Siyah noktaları e .. 
ritir, açık mesameleri sıklaştırır 
ve bitkaç gün zarfmda en esmer 
ve sert bir cileli beyazlatıp yu • 
mu§atacaktır • 

Ankara .... borsası 
9
,5 

Açılı,- kapanış fiatlan 2 • 12.-
ÇEKLER 

1 

Açılı 1 KliP''' 
s.s6 6 

Londra 6.86 ~6,6'7 
N n-York !?.6.3675 s ~9 
Parti 3.2~ 6:695 
MllAno (1,695 28 48 
Cennre ~8.48 

tS 1
4 

• 
Am.stercSa~ 68.14 so ı~ 
Berlin 50.1925 u,ıt 
BrObtl H,17 

ı.~ Atlna 1,07 
1.6426 ı. 5 Sotya 4 ~91 

Pra1 ~.2975 
6 s6 ı5 Madr14 6 86 ı'·6Öı 

V&rfOl'& 2J.5r 25 
~4~ Budapef\e :. .sı 

BUiret 11,9025 o. saP 
ız, 

Belcrad 2.80a S4 21 
Yokob&ma S4 21 ,o,ı9 
Btokholm 30.19 z' 6' MOikOY& 23,65 

E S HA M 

Acıl•J 

Tir• borca ı ptllD 
• • u • 
• • 1 ••deli 

ıetlle 
Türkiyenin ba~lıca şebJt ~ ' 

- Paris, Marsil ya, Nls, Londt' ıt'., 
Mançester'de, Mısır, KıbM gtııll'ôJ 

Filistin ve Yunani ,rıf". 
Şubeleri, Yugoslavya, ııoı;_ııett 
Suriye ve Yunanistanda Fil 
vardır. 

leri 
tUrlU banka muamele 
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Cild güzellik alimi profesör doktor E. WINTER tarafindan formülü yap1lan 

Venüs 
Kralİli 

Venüs 
Pudras1 

Venüs 
Alliği 

Terkibindaki husust nınd· Terkibi altın kremli Her cildin rengine göre 
dei httyHtiye dolayısile cildi 24 saat havalandırılmış 
besler, tanwetini arttırır. revkalade ince ve hafif Ve- <·eşidterı mevcuddur. Ynze 
Yenı bir ten vnrntır. Venns nus pudrasile tuvalet gOren snrnldO~Unde ciJde fevka-
l<reını ıısri k~dın gozelligi- bir c-Ut dOnyanın en tara- Iade tabii bir renk verir; te-
nin bJr tıbımıdır. vetli gUzelligini ifade eder. ııi bozmaz; gUzelleştirir. 

'------------------------------------------------------------------------
•• us 

Ruju 
Son moda ve gayet cazip 

reııklerile lmllananları hay

rete dOşUrOr. Dudnklarda 

24 saat sabıt kalır. Şık ve 

klbar ramilyıtlnrın kullan-

~klan yegane rujdur. 

Venüs 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tutar. Dökülme
Bine mani olur ve kıvırcık ya· 
Par. Saç meı aklıları ve gençlc. 
l"in hayat arkadaşıdır. 

Venüs 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

Hususi bir tiptir. 90 derece
dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend olmak,. 
la tanınmış kimselen bile hay. 
ran bırnkmaktadır. 

ena•s 
KIRPIK 

Sürmesi 
Asla yayılmıız ve gözlere 

zarar vermez. Vr nns snrıne
sıu tuvalet gOren kirpıkler 

bUyUr ve gOzelleşerek kaıb· 

lcre ok gibi snp nnır. 

Venüs 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bo .. 

zuk olanların kalbıne ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çarnlarının lfıtif ve sıhhi koku
ları VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. 

Deposu : Nu reddin Evliya zade müessesesi Istanbul 
"----------------------------------------------------------------

\'üksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
--~'Urumumuz çam~ırhanesi için 1500 kilo beyaz ve mutfak i9in '300 kil.lo yeıJil 
~ nun ihale günü olan 22/11/938 Salı günü iıtakli çıkma~ından 8/12/938 

~ernbe günü saat 10 da Ankarada RektörlUk binasında müteşekkil komisyon 
1Ddan açık eksiitme usulile ihale edileeeli bir defa daha i1ln <?lunur. 

(f941) (8'rı3) 

Doktor 

lbrahim Zatl Öget 
Belecll,- bqısında. Piyerlotl 
cadd.andl aı au~ada b8fı(QD 

V&*~• IOAI'a ııastaıanm Ubal 
._ ___ ~ eder. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ye ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi b•nka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 

4 " 500 tt 

4 ,. 250 
" 40 " 100 tt 

100 tt 50 tt 

120 , 40 
" 160 , 20 
" 

4,000 Lira 
2,000 tt 

l,OJO ,. 
4,000 tt 

5,000 " 
4,800 , 
3,200 , 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan ~ağı 
düşmıyenlere ikramiye çıl;:tığı takd~rde % 20 fazlasile verilecektir .. 

ı 

Kur'nlar senede 4 defa, ı EylUl, ı Birinci kfınwı. ı Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çckilecektir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Senelik muhaır.men kirası 60 lira olan Burgaz adasında Gezinti caddesi soka· 
ğında gazino teslim tarihinden itibaren 939 senesi mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü· 

ğünde görülebilir. İstekmer 4 liııa 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya rnektu
bile beraber 5/12/938 Pazartesi günü saat 14.30 da Daimi Enciimende bulun-
malıdırlar. (B.) (8528) 

,.,.,., 
Harita §Ubcsi için }üzumu olan ve hepsine 7GO lira bedel tahmin edilen (110 

gram 1.00 X 10,00) 400 t<>p ozalit veya occ markalı eczalı kağıd açık eksiltıneye 
konulmuştur. Kağıdın nümunesile şartnarnesi Lcvazım Müdürlüğünde görülebi· 

lir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 57 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 9/12/938 Cuma günü saat 14 buç kta Daimi Encümen· 
de bulurunalıdırlar. (B.) {8611) 

Devlet Hava Yolları Um um Müdürlüğünden : 
Pilot ve makinist yetiştirmek ilzere talebe alınacak 

ı - Eskişehir Hava okulunda pilot ve makinist yetiştirmek üzere 10 talebe 
alınacaktır. Bunlardan 
A - :Pilotluğa talib olanlardan. 
l - Lise şahadetnamcsi. 
2 - Zabıta ve adiiyeden alınmış hüsnühal mazbatası. 
3 - Tam teşekküllü hastanelerden alınmış sıhhat raponı 
4 - Tasdiklı nüfus tezkeresi sureti, 

5 - 6 adet fotoğrafla birlikte. 
B - Makinistli~e talib olanların, 
1 - San'at okulları veya orta okul şahadetnamesi, 
2 - Zabıta' ve adiiyeden alınmış hüsnühal mazbatası, 
3 -· Tam ıe~ekkllü hastanelerden alınmı~ sıhhat raporu 
4 - Tasdikli nüfus tezkeresi sureti, 
5 - 6 adet fotoğrafla birlikte. 

12,'12/938 tarihine kadar bir istida ile Devlet Hava yollan umuın müdür 
lü~üne müracaat etmeleri lazımdır. 

2 - :Rilotluk için evsafı uygun görülenler bilahare Eskişehir hava heyeti sıli· 
biyesinde tekrar muayene olarak sıhhatlcri havacılığa müsaid olJuklarına 
dair rapor ibraz etmeğe mecburdurlar. 

3 - Pilotluğa talip olanların lise meı:unu olup ta 'l'ürkkuşunun motöriü rnek -
teb brevesini veya plfuıör mektcbinin C Brevesini haiz olanla: tercih edilir. 

4 - Pılotluğa kabul edilenler mektcbi bitirdiktC'n ve bilfiil nakliyat pilotlu ,una 
ehliyet kesbeitikten sonra 8 sene. 
Maklııistli~e kabul edilenler mektebi bicrdiktcn sonra 8 st>nG müddetle 
devlet hava yollan emrinde çalışacaklarına dair ta~~büd ve kefalet senedi 
vereceklerdir. 

6 - Pilot ve makinistlerin tahsil m:.idddeti zarfında yatacak ve yiyecekleri ve 

mekteb masarifi idarece verilir. Bundan ba~ka ayda 40 lira aylık ücret ve
rilir. 

8 - Ecnebi lisan bilenler terdh olunur. 
, - İdareye iDtiaab etti1rten sonra ehliyet ve kabiliyeileri takdir .cdileı;ıler staj 

için Avrupaya gönderilirler. (4891) (8579) 
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ir üş··tme, mühim hasta ı 
Halbuki alacağınız bir 

Vücudü bütün bu tehlikeler- 1 

den sıyanet e Gripi tedav· 
ve ağrJiarı izale eder 

GR • 
1 

• 
1 

lara kapı açabilir 
tek kaşe 

Gripin, soğuk algınlığı ve nezlenin, bütün 
ağn ve sızılarm kat'i devasıdır. 

fesiri anldlr. Terkiblndekl bususlyet dolayıstle 
kalbe, böbreklere, mideye hiç zarar verıneı· 

Lüzumunda günde S kaşe alinabilir. 
Her yerde asrarla Gripin lsteylniz ve Gripin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedlnlz. 

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

PASTiL AN iSEP 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffils yol
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklannda, sea kısıkh
ğında pek faydalıdır. 

INGiLiZ KANZUK ECZANESI 
• l•tanbul 

ilan T arifemiz 
Tek sütun sanıımı 

Birinci aahile 400 lruruf 
1 kinci ıahile 250 ,. 
Oçiincii .ahilc 200 >> 
Dördüncü lahil• 100 ,, 
Iç aahileler 60 ,, 
Son ıahile 40 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı tariCemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarif e derplş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanıarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

bii.ncıhk Kollektif Şirketı 
Ka.hramanzade Dan 

Ankara caddesi 

· Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAIIİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL . 

Türkiyedeki Şubeleri: 
·caıııO 

İSTANBUL (Galata ve Yenı 

Her tOriO yanıkları, 

Kan çıbanları, 

Trat yaraları, 

Meme iltihabları ve 

çatlakları, 

Koltuk attı çıbanları, 

Dolama, akneler, 

MERSİN, ADANA BürOSU 

Ç O C U K LAR 1 N ve 
B0Y0KLERIN her tOriO 
DERI ILTIHABLARINI 

En çabuk ve en emin 
bir surette 

TEDAVI EDER. 

ViROZA 
F enni ve sıhhi bir 

CILD MERHEMIDIR 


