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• 

ATATÜRKÜN VASiYETNA 
• 

ESI 

................................................................................................................................ 

Alman -Japon 
• 

ve /talyan 
askeri ittifakı 
ingiliz gazetelerinin ifşaatı 

~~~sene müddetli askeri ittifak muahedesinin esaslan 
azırlanmış, Almanlar derhal imzasını, ltalyanlar 

imzanın bir müddet tehirini istiyorlarmış 

Vasiyetname dün Ankara 
Adiiye Sarayında açıldı 

Vasiyet-
• namenin 

beşinci 
maddesi ..._ _____ ... 

"isınet lnönünün çoCuklan na yüksek tahsillerini 
ikmal için muhtaç olacaklan yardım yapılacaktır, 

Büyük Şef bankada bulunup Halk Partisine terk 
ettikleri nukud ve hisse senedierinin nemasından 
Hemşireleri Bayan Makbuleye ayda 1000, Bayan 
Afete 800, Bayan Sabiha Gökçene 600, küçük 

Olküge 200 lira verilmesini vasiyet elliler 

Vasiyetname 
nasıl açıldı? 

Şef Atatürkün vasiyetnamesi bu· 
gün mahsus merasimle Adiiye 
sarayında sulh hukuk mahkem~ 
sinde açılmıştır. Bu merasim es
nasmda, Atatürkün hemşireleri 
Bayan Maldmle Boysan ile Ad
liye Vekili Hilmi Uran, Harici • 
ye Vekili Şükrü Saracoğlu, Da • 
biliye Vekili Refik Saydam, ba· 
zı meb'uslar ve birçok hAkimler 
ve avukat1ar hazır bulunmuşlar· 
dır. . 

Sulh hakimi, evvela üze,rinde 
sivil elbise oldu~ halde bir hi· 
tabe irad ederek Büyük Önderi 
tebcil etmiş ve bunu müteakıb 
kanunt vazifesine başlıyacağı i

çin hakim elbisesini giyerek, ü
zeri muhtelif mühürleri ve Bü • 
yük Şefuı imzasını havi bulu • 
nan bir zarfı, halihazırdaki vazi· 
yetini zaptıa gıeçh1.me.k sureUle 
tesbit ettikten sonra, açmıştır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Bayan Afet 
v aı;ıyetnamede ısimleri geçenlerden 

Bayan Makbulc Bilyük Şef ile beraber 

Vasiyetnamenin 
Bayan Sabih4 Gökçen 

metni 
Ankara. 28 (A.A.) - Atatür k"ün bugün açılan vasiyetna mesi a~atıdadır: 

Dolmabahçe 5.9.938 Pazartesi 

Malik olduğum bütün nukud ve hiııe aenedlerile 
Çankayadaki menkul ve gayrimenkul emvalimi C üm· 
huriyet Halk Partiıine ati deki flJTtlarla, terk ve 
aiyel ediyorum: 

1 - Nukad ve hiııe ıe nedleri, fimdiki gibi, 
Banhaıı taralında n nemalandırılacaktır. 

2 - Her ıeneki nemad an, bana niıbetleTi §erelils:IM!iııliııılıııliıdıılllilıltl!l 
mahluz: kaldıkça, yafadıkları müddetçe Küçıı1e V'lkü 

Makbale'ye ayda bin, A.let'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Vl
kü'ye 200 lira ve Rukiy• ile Nebileye §imd:ki yüzer lira ve
rilecektir. 

S - Sa bi ha Gökçen' e bir ev de alınabilecek, ayrıca paTa oerile
cektir. 

4 - Makbale'nin yaıadığı müddetçe Çankayada oturduğu ev de 
emrinde kalacaktır. 

S - lsmet lnönü'nün çocuklarına yükıek tahsillerini ihmal için 
muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. 

6 - Her sene nemadan mütelxıki mikclar yarı yarıya, Türk Tarila 
t'e Dil Kurumlarına tahıia edilecektir. K. Atatürk .............................................................................................................................. 

Fransada yarın neler olacak? 

Arnele kitlesi ikiye ayrıldı 
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K sası 
~=-~~~~~~--------------------------~---------,--Resimli Makale: 5 Iki kuvvet.. s Sözün Herg.ün 

-····-Sosyalizmin 
, Son taarruzu Dedikodu 

- Yazan: Muhittin Birgeıa E. Talu 

· f• B undan bir ny .kadar evvel bu IR\ edikodu için tatlı §Cy'd'ir der"' 
ı::::::l sütunlarda yazdlğımız ıbir ma- lb:P ler. Herhalde öyle olacak ıd 

ıtale ile Fransanın dahi).i vaziyetim ted· bunun adeta tiryakileri var. Hem de ıan· 
kik ediyor ve hülisaten diyorduk ki: nettiğiniz gibi sade ccinsi latif:ıı :nıcnsu.b· 

cFransanm mukadderatını tayin .za- larmda değil: Erkekler de dedikodU bU• 
manı gclmıştir. Bu memleketin temelini .susunda bazan en çencsi düşük mahalle 
teşkil eden orta sınıflar, ya vaziyete ha- karısına taş çıkarıyorlar. 
kim olup Fnnsanın bütün siyasetine ye- Dedikodu boşboğazlık çerçevesinin dı· 
nı bir ıslikarnet "·erccekler, yahud da §ma çıkmasa, Alinin dediğini Vcliye. Ve· 
Fransa anarşiyc dogru gidecektir.:~ linin söylediğini Aliye nakletmekten i~~· 

Aradan az bir zaman geçti. Orta sınıf- ret kalsa ne ise nel Fakat dedikodu tif• 
lardan ve kendisıne msbetle daha sağda yakisi ekseriya bu kadarcık bir §eylc ka· 
bulunan lukalardan a!riığı lmvvetle Da- naat etmeyip kendi karihasındnn da htı• 
ladıer • Daladye - hükumeti, Fransanın vadis uydurmağa kalkışıyor ki o fena. 
dahili ve harici siyasetine yeni bir isti- Etrafma kulak verınef{e vakti :nıüsaid 
karnet vermek üzere, geniş cebheli stra- MeŞhur Fransız romancısı .Tüles Vem ıayyarenm ve de- Herkeste az veya çok bir hayal kuvveti vardır, ve o hayli olan bir adam, 'hergün, her vesile ile ~: 
teJık bir faaliyete gır şti . Bu faaliyet, bu- nizaltı gemisinin mevcud olmadığı devirlerd€ havada ve de- kuvvetile vücude getirilen tasavvurlar arasmda az veya çok laşan rivayetleri işitecek ve inanacak 0 

gün gayet mühım, son derecede mühim niz altında, toprak ıçinde seyahatten bahseden romanlarını başarılabilecek olanlan mevcuddur. Fakat öiışünmesini. ha- sa, alimallah zivanadan çıkar. 
bir safhaya girmıştir. j yazarken dostları gülüyorlardı. yal halinde bina yapmasını bilen ınsanların çaktında wav- Dedikodu uğruna sarfedilen zekn ve 

Bu &afhanm hususıyeti - ve ehemmi· - Mümkün değildir, dıycrlardı. vurlarını hakikat sahasına isal edebilecek kuvvet mevcud fikir icadı yerinde kullanmış olsak, epeY. 
reti de - şuradadır: Sol tarafla mcvcud Jüles Vern onlara şu cevabı verdi: değildir. insanda hem hayal, hem de hayalin vücude getir- hayırlı işler başanrız. Ne yazık ki, Tan· 
Dla!l ribıtalannı kırıp sağa doğru kayan l - Dünyada mümkün olmıyan ~ey yoktur. Her §CY irade- diği tasavvuru gerçekleştirmek ıçin kuvvet mevcud olma- rının günü, yalan havadis uydurup nef' 
Daladier hükümeti Radikal-Sosyalist fır· nin azlıltına ve çoklu~una bakar. hdır. rebnek itiyadmda olanl&r, bu uğurda sa: 

1r~;~fgt~E~~~1~i~=c=:J=~o=~=c=~~~=~=~=~=~==~:J ~~~~~{~f~~~i~~~ 
mühim bir mescle değildir: yani evvelki Dünyanın r-~---....... ._ ................................ : ...... \ Aorupa ile - marazi olmakla beraber - az bUZ blf 

akşam Daladier'nin millete karşı yapbğı : Ü b• t : . zevk olmasa gerektir. Adcm evlfıdlal'll 
hitabede söylediği gıbi. işci ırutıeterinin En güzel : '8fQ D If 1 ra E Amerıka arasında ne mertebe akıııı oısaıar, kendilerine sll" 

iktısacll haklarına ve iş normalarına cl Köpeğl ,~_·. El !tfekik dokuuan adam nulan en .sunturlu yalana inanmak bU· 
sürülmüş de~ildir. Ancak. Fransız sos- Yan1hyorsunuz Ü susunda öyle bir enailik ibraz ediyorl~ 
yalistleri biliyoılar ki eğer bugün, hü- • ki hayret etmemek ve zevklenrneın 
kUmetin aldı~ tedbirıe-e karşı ses çıkar- YCl§Zı adamın sağ bacağı tutmaz ol-
mıyarak boyun e~ecek olurlarsa yarın. muştu. Bir doktor çağıntı. Doktor mümkün olmuyor. d·ıı:ı 

muayene etti Yncılı adam s""'d•• · Hatırlarım: Bir defa da ben ken ıd 
hükfunet, başka taraftan başka bir siya- · -:)' v• , .... & 

- Acaba buna sebeb ne? tecrübe etmiş, tramvay sahanlığ"ıil 
selle gelecek ve o zaman sosyalizm daha y 1 1 k rastladığım saf bir arkadaşa, etraftald"' 
oz kuvvetli ve daha müşkül şartlar için· - aş ı ı ! ı<J• 

- Zannctmem doktor, yanılıyor- lere işittirecek kadar yüksek sesle. : 
de mukabele edebilecektir. Bunun için. rımuz? • durma bir havadis vermiştim. Ben, ~O" 
Daladicr büklımetinin yaptığı siyasi ma- ""·kçe~me 0··nu-nde tramvaydan indi.Itl4 - Yanı1ıyOT muyum? 6.. :.- k 
nevraya, sosyali!tler dP siyasi bir ma- gazeteye geldim .. iki snat sonra, ınesle ~ 

·ı k bel '-b.. ttil - Evet; sol bacağım sapasağlam. d t" nevra ı e mu a eye teşeu us e er. daşlardan biri, benim tamamile uy u 
Halbuki o da sağ bacağım1a ayni YQ.§- daJl 

Hükumetin ittihaz ettil!i bir takım ma- dubaum o haberi, cmevsuk memba:t 
tadır. Yaşlıtık sebeb olsaydı, onun da •kin 

U ve iktısadt tedbirlere karşı protesto et- .~ öteki gibi :tutulması icab ederdi. .l diyerek getirdi.. kıskıs güldüm, ln 
me~e karar Yerirken Fransa sosyalizmi, • • tekzib etmedim. O akşam, Beyo~lun.~a; 
her ,eyden evvel, bugünkü hükumet a- '----··············-······--···-·······---'} ayn ayrı dört kişi, bittabi bazı teferru~. 
leyhine harb ilAnı aemek olan bir karar Haydudun muhaflZI farklarile ayni havadisi bana tekr~ :o.· 
sureti kabul etti ve ondan sonra da, rnek zahmetinde bulundular. Ertesı f 

grevlerle harekete gcçtı. HükUmet, bu bab, oturduğum npartırnanın kapıcısı 
greviere karşı muhtelif tedbirler aldık- cBöyle böyle bir şey duydum. aslı vnJ 
tan sonra da. :!'iya'ietini son zerresine ka- rr.ı ?» diye sordu. Akşam üstü, artık. be" 
dar mfidafaa etmek istiyen Daladicr, Bu köpek. Nevyor'k köpek sergisinde niın uydurduğum o şeye, benim de ina· 
millete ve işcl kütlelerine dönerek: birinciliği kazanmıştır. Gözlerinden oku- nacağun geliyordu! 

c- Hiçbir işeinin iktısadi hakkına el nan zekası, adeta anlarmış gibi gülü~ü 1939 da Nevyor.kta açılacak olan dün· Şimdi, diyeceğim şu: Dedikodu, rrıe~: 
&ü.rülrnüş değildir. Bununla beraber, kendisıni seyredenterin alakasını bir kat Ya meşherinin umu.mt müdürü reımıini rnum olmakla beraber, ziyansız k~ldıds 
sosyaHmı rüesası hükumete karşı. bü- daha cezbetmektedir. Filvaki bu köpek. gördüğünüz Mister Grover Whalendir. ça, işsiz, gücsüz, ve !ikren orta scvıye aSI 
yük grevler tertibi suretne taarruz et. 52 yaşındadır. Uç çocuğu vardır. Kendi- insanlar ı'çin bir vakit geçirme vasıt ıı hanımının bütün söylediklerini harfi har-
rnek istiyorlar. Bu 1aarruz. sırf siyasi o- &i asimda bir tilccardır. Bu meşher dola- olabilir. Lakin terbiyeli, seciycli. oıgtl 

fine yapmaktadır. ·ı ·· ı de! A ..cım·ş. b }1C" lan bir harekettir. Buna iştirak etmeyi- yısı e, yuz erce a vrupaya && l bir cemiyetin mensubları bundan e 
gelmiştir. O kadar ki vapur lruınpanya- mehal kaçınmalıdırlar. niz!:t 

Dedi. Hükumet reısi. şimdi de tehd;de 
kadar gidiyor ve ceğer sosyalistler bir 
kargaşalık çıkaracak olurlarsa ben de 
vazifemi, bütün "·azıfemi yapacağım:. 

diyor. Bu .cvazifeı~ tedib vazifesi de
mektir. 

* 
Daladier haksız değıldır. Fransad'a işci 

sendikalarının yapmak istedikleri grev 
hareketi, sosyalist iırkalarının mütema
dıyen körükledikler:i fiiyasi heyecan, bir 
takım siyası. mali '\'e iktısadi tedbirlerin 
renklerini ve temaY:.illerini bahane itti· 
haz ederek hü'kumete tevcih edilmiş bir 
taarruzdur. 

Hem de bu taarruz. sade Fransa c;os
yalistierinin değil, bütün Avrupa sosyn. 
limıinin umumt davasile alfıkad'ar btr 
taarruzdur. En doğru ifadesile, buna ale
litlak Sosyalizmin taarruzu diyebiliriz. 

sı ihtimali bulunduğunu zannetmiyoruz. 
Bunu zannetmediA'i.miz gibi şuna da ka· 
niiz: Sosyalizm, Daladier'ye karşı 

ne kadar widdetle mukavemet e-
derse Fransa da faşizm o kadar 1 
kuvvetlenir ve yavaş yavaş bu ·ı 
mem1eketi faşizme do~ru yol almış gö· 
rürüz. Faşizm ve nasyonal sosyalizm, bu· ......_ ___ _ 

günkü Avrupada marksist sosyalizme _.u adam, rne§hur Amerikalı haydud 
karşı orta sınıfların eliJe nizarn ve inti- Alkaponeyi bir ağız dalaşı esnasında, sağ 
zamın temini vazifesini üzerine almış kolunun yerunde sakladığı sustah çakı 
bir vaziyette tecelli ediyor. Doğru veya ile öyle ustalıkla -varalarnıştı ki, haydud 
yanlı§. haklı veya haksız. hiç olmazsa hastaneden iyil~erek çıktıktan sonra, o
zahiren vaziyet bu merkezdedir. Bunun nu aratmıs, buldurmuş ve 120 lira aylık
için, Fransada sosyalizmin yaptığı taar- la kendisine rnuhafız tayin etmişti. 
ruz, e~er daha ziyade inkişaf edecek o- . 

lursa, onun son taarruzu olacaktır. E~er /nf!ilterede bir dolandzrıcrlLk 
Fraru;ız sosya~leri vıu.iyeti iyi tahlil 1ngilterede Bristol ~ehrinde senede 120 
ediyorlarsa bu taarruzu yapmaktan çe- bin liralık iş yapan zengin bir Yahudi 
kinecekler ve seslerinin perdesini indi- ile, gene büyük Hr matbaa işleten diğer 
rerek, daha rnüsaid bir zamanı bekle- bir Yahudi, para&ı bol bir Glaskovlu ka
meksizin, saflarını tahrib edilmekten dına haddi zatında 2000 lira değeri olmı-

sakınacaklardır. 

Az zamanda göreceğiz: BakB:lım, han
gi yoldan gıdecekler? 

yan bir takım ha1ılan. cbunları siz 200 
bin liraya bir Arnerikalıya satarsınız. 

diyerek 20 bin liraya satmışlar, mesele 
meydana çıkınca her ikisi de yirmi be

Muhittin Birgen şer ay hapse mahkUm edilmişlerdir. 

ları kendisine mevsimlik arne usulünü 
teklif etmişlerdir. Birçok hükftrnet reis
Ieri ile konU§IllUŞ. yiizlerce nutuk ve~

miştir. Bu meıhere oluklar gibi para a
kıtılmaktadır. Whalen, gazetelerde ken
disinden bahsedilmesinden ziyadesile 
hoşlanır. Çok neJ'eli bir adamdır. Daima 
heyecanlı heyecanlı konuşur. An gibi 
çalışkandır. Hiçbir 7..iyafetten. eklence
den eksik olmaz. 

Başkalarının budalalığı ile e~ıenccC" 
ğiz diye ortaya olur olmaz şayialar çı~ar; 
manın bazan kolektif hayat üzerinde .rı 1 
derecelere kadar zararlı olabiJecc~ıtı 
d üşünıncliyiz. 

Bahusus, ötede bcride mevsuk di~ 
tckrarladığımız şeylerin yüztle do~n· 
cılk çıkmasile duyacağımı.z utancı ,.e LP 
şeceğimiz hacil mevkii gözönünde ttl.~ 
kendi izzetinefsimizi böyle bir tehlı 
den korumalıyız. 

Kibr-it kutusi/e gelen saadet Yalan ayıb şeydir. Dedikodu ınahi1; 
Bir İngiliz delikanlısı, bir toplantıda tinde olursa, o zaman bu ayıb dahtı d& 

genişler, bazan suç. ve hatta bazan 
sigara içecek olmuş. Kibritini aramı~. cinayet derecesine rıkar. ~ 
bulamamış, bunu gören ve daha yeni ta- cEfcndi:t adam dedikoduyu yapıtı~~ 
nıştığı bir genç kız, çantasından kibrit tan da, dedikoduya kulak asınaldan C' 

kutu~unu. çıkar~ak delikanlıya uzat- ayni titizlikle ~evakki ~er. Yüksek ~O' 
rnış, ustelık te tazde kalsın .. demi§. Bu deni sosyetelerın hususıyetini yaparı 
hadiseden iki giln sonra, genç kız deli- dikodu azlığı, hattfı yokluğudur! 
kanlıdan bir ım!ktub rıımış. bunda: E. Taltl, 

·······' - Sizi ne zaman bir kere daha görebi- .............. T······A·······K·······v"·····~···M········ 
lirim? .. diye yazılı irnış. 

Genç kız, mektuba müsbet c~ab ver
miş.. ve şimdi İngilterenin en mes'ud 
ç!ftleri bunlar imi~. 

IKINCITEŞRIN 

Marksist sosyalizmin. Rusya hariç, son 
kalesi, bütün dünyada ıbugün yalnız 

Fransada bulunuyor. Eğer sosyalistler 
bugün Fransada da mnğlfıb olurlarsa Av
rupada, uzun bir zaman için marksist 
sosyalizmin tekrar kuvvet bulması kabil 
olmıyacaktır. Bunun için Daladier'nin ~;;;;;;;;;;;;;;:::;;:;:::::::;;;;;;;:::;:;;;;;;;;;;:;;;;::=;::;;;;::;===:===;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;~;:;;;;;;;=;;;;;;::;;;;;;;:;;;;::;;;;:;::;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;::;;;;;;::;~ 

Rumi sene 
1304 - 29 

Fransızlnra ve Fransa işellerine karşı 

söylediği sözler ne kadar kuvvetli olur
sa obun, sosyaliirni elindeki silahını ko
layca terkedecek !arzedemeyiz. Para ile 
Iş, siyasetle iktısad Fransada karşı kar
§ıya gelmiş ve "kapışmı~ bir halde bulu
nuyorlar. Önümüzdeki günlerde müca
delenin devam ettiğini göreceğiz. 

Du mücadelenin neticesi neye vara
cak? Her §eye varabilir. Fakat. sosyaliz
min bütün Avrupa marksizmi namına gi
rıştiki bu son taarruzda muvaffak olma-

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
İstanbulun Beyoğlu kısmında büyük bir kız enstitüsü yap

tınlacaktı, ıki sene evvel arandı. tartindı, rnünasib bir arsa 
bulundu, sahibi ile temasa geçildi, adam toprağı için 55,000 
lira istiyordu. Fiat çok gö .. üldü. 'Esascn gahba bütccde kafi 
tnhsısat ta yoktu. tasavvurun tatb:ki tehir edildi. 

Bu yıl galiba para bulunmuş olacak ki eski tasavvur gene 
canlandı, gene eskiden münasib görülmü§ olan yer gözönüne 

ISTER INA 1 

g 1di, fak--t sahıbi arsasının yarısını 5atrmştı, geriye kalan 
kısmı da ışi görecekti, fiatı soruldu ve bu defa 2 yıl önce 
tamamı için 1stediği [·5,000 lırayı ananın geri kalan yarısı 
için istedi. 

İki yılıçınde !st< n bulun bazı kısırn1annna arsa fiatlarının 
bır misli arttığını biz gördük ve hakikat olduğuna inandık, 
fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INA N MAl 

2 nci T~rin 

16 

<:ı O NEŞ 
;:,, 

ı~ 7 
2 

Ö~o 

s D. 
E. 12 02 
z. 1 I9 

Resmr sene 

1938 

SALI 

Şe vv al 

7 
Iki nd• Alc,ıım 

s. o. s. o. 
14 29 16 42 
9 (6 12 



Meclis, dün, büyük matemimize iştirak 
eden millet ve hükümetlere 

şükranlarını bildirmeye karar verdi 

13 yaşr ndanberi eroin 
çeken bir kad1n 

muhakeme edildi 
Dün. kaça'b;ılık 

işlerine bakan as-

liye 5 inci C'e%ı 

mahkemeain-

de çok hazin bir 
hadisenin duruş

ması yapıldı. 

Suçlu Esmer 

e Fransanın geçirdigi 
buhran 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

n » ünyanın büyük bir demokra-
si olarak !arııdıiiı Fransanın 

bugünlerini çok ()u.lıranlı geçirdiği mu .. 
hakkaktır. İktısadi ve mali vaziyeti dü· 
zeltmek için bükuroete verilen salfıhi· 
yeUere karşı birçok sendıkaların takın· 
mış oldukları vaziyettir ki bu bulıran 

doğuruyor. Bütün .Jı'ransı.z mesai erbabı. 
iş konfederasyonunun teşvikile yann i§
lerini bırakacaktır. Hükümet, umumi biJ 
grevin memleketteki hayat1 nasıl feci 
bir surette felce uğratacağını bildiği i
çindir ki bir taraftan asayişin muhafa
zası için fevkalade ıeobırlere müracaat 
ederken diğer ;araftan da bu hayatın 

mehmaemken aksaksız olarak devam e 
debilmesi için I8zım gelen kararlara bq 
vurmaktan çekinmemiştir. Pariste mu .. 
vnsala otobüslerle yapılıyor. Bütün oto
büs şorörlerinin işlerini bırakınalannın 

ne gibi bir vaziyet doğurabilcceği kolay .. 
lıkla kabili tasavvurtiur. Posta ve tel· 
graf memurları sendıkalara ba~lıdırlar. 
Bunlann da greve ı~irak etmeleri mev· 
zuubahstir. Bu takdirde şehrin muvas:l· 
lası kesileceği gibi muhabere vasıtası da 
ortadan kalkacaktır. Bunun haricinde şi~ 
mendilerler de terki ışgal edecektir. 

,,,.,.., .. k 
~ur , kendi en büyüğünün ziyaından mütevellid 

iştirak edenleri ebediyen unutmzyacaktır,, acılarına 

Melahat, iptila 
halinde eroin çek-

mekten bu mah
Me'Wıa.t 

kemeye ilk defa geımiyordu. Mahkeme 
12 senedenberi verdi~ kararlarla. hep 
onu bu öldürücü zeh1rden kurtarabil
mek, yeniden bayata kazandırmak için 
çalışmıştı. Fakat. işte gene Melahat o
nun kapısında. mübaşirin kendi adını ça
ğırmasını bekliyor. arada bir muhafız 
jandarmalara alışkın tavırlarla bakıyor
du. 
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Rcis celseyi açarken çok muhterem ve r.i.sinde hususf .bir mevkli bulunan ve 
~k ~üyük Ölümüz Atatürk hakkında millet meclısinde hakikaten insan bü

:ıçııta mebusan ınedi~nde re!is Ca- yüklerine karşı insanca gösterilmesi la
:uue Ruysmans taxafından söylenen zım gelen bu samimi teessür alametleri 

Utkun okunacağını bildirmiştir. bizde zaten o millete :~!arşı evveldenberi 
ku Bclçikn mcbusan meclisi reisinin nut- gösterıimiş olan muhabbetin daha ziya-

nu takiben Macar mebusan meclisi de kuvveUenmesine ve onlara karşı bes
~eisı Gyula Kornis tarafından gönderilen !ediğimiz samimi duyguların daha ziya
~Zkere ilc gene ı:ıüşarünileyhin Macar de resanet peyda etmesine sebebiyet ver
u:lisinde irad etmiş olduğu nutkun me- miştir. Bütün meclis bu tez.ahürata can-

eri okunmuştur. dan iştirak edince o meclisin temsil et-
'l'eÜtere §Udur: tiği milletin dahi bu tezahürata iştirak 

iktelans Mustafa Abdülha1ik Renda. ettiğine biz gazeteler vesair vesaikle şa
hid olmaktayız. 

Büyük .&lıllet Meclisi Reisi: • 
· lhy reis, Macar kardeşlerimizin de ayni mabi-

'l'"' yetteki tezahüratım dşittiğimiz ızaman 
Urkiyertin Milll Kahramanı ıve bü )tık • yiireklerimizde hissettiğimiz minnet duy-

8 d" devlet adamı Atatürkü tebcil mak- gusunun hududu ~-oktur. Görüyoruz ki. 
~ ıle .mebuslar ::necJi!inin 12 teşrinisani bir milletin içinden yetişen bir ııvücud 
ta nkü eelsesinde risayet kürsüsünde i- yalnız o millete nimet verir bir kıymet 
t!a dt ettiğim nutkun asıl metniyle fransız. olmakla kalmıyor. bütün ıbeşe~iyetnn 
bı. ercümesini i1işik olarak takdim et- ken<Jisini takdis ettiği büyük bir rnev
te ekle §ereflenirim. Türk milletinin ma- cudiyet oluyor. Biz ne bahtiyarız ki. ölü
sa:ine Macar mi1Jeti ınümessillerinin mü bütün dünyaya matem olan bir ada-

•.. iznt i§tiraklne tercüman olarak derin "tn mın snhi~i hakikisi bulunuyoruz. 
... PaUlerime ve yüksek saygılarıma iti-.. ıad b Atatürkün cenaze mE>rasiminde millet-

uyurmalannı rica ederim. lerln ve Balkan Antantına dahil mütte-
Refik İncenin nutku fiklerimizin askerlcnyle Fransız ve Bul-

llliutukların okunmasını rnüteak.ib söz garlann Büyük Kahramanın alayında is
t~~ Refik İnce (~anisa) kürsüye gele- batı vücud etmelerinin hatmasını cbe-

de.miştir ki: diyen taşıyacağ'ız. 
S>- Az.Iz arkadaşlar. ınatemini. bizler İngilizlerin askerlerinin kollarına rna-
~r.dı~ça ve rometimiz yaşadıkça, çeke- tem alametleri takhnnaları ve Feld Ma
bnkunız Atatürkün cihanşümul kıymeti reşallerini göndcrmeleri, Almanların 
denkında en temiz duygularını ifade e- haı bi umuminin kahramanı Emdeni ve 
lla hu t~bligatla hcıabcr onun cenaze Büyük Türk Kahramanına hürmet ifası 
,;.ındakı umumi ve <!ünya milletlerinin fçin bir müfreze göndermesi, Rusların 
tan-ı~ duyguyu ifade içın izhar ettikleri eski dostluklarımızı takviye eder mahi
ll'll trnt tezahürat Türkün yüreğinde za- yette müfreze göndermeleri. İranlı kar-
~lan iyiliğe kafll minnet duymak (Devamı 11 inci sayfada) 

Ankarada dünkU inkıiAb dersi 
AtatUrkOn hahralarrna 

tahsis edildi 
\ıı ~nkara 28 (Hususi) - İzmir sayla

kıı~iahrnud Esad Bozkurd, bugünkü in

laha.~ dersini Atatürkün batıralanna 
sıs etm· ti ış r. 

Türkiyede harb sitAhiarı 
yapan hususi sanayi 

müesseselerinin kontrolU 
Ankara, 28 (Hususi) - Türkiyede harp 

silah ve mühimmatı yapan husust sanayi 

müesseselerinin kontrolü hakkında hük\ı.

met Meclise bir layiha vermiştir. 

Hatay dahiliye ve müdafaa Fethi Okyar 
müsteşarlan geliyor Ankara 28 (AA) _ Bazı İstanbul 

li ~nkara 28 (Husust} - Hatay dahi· gazetelerinde Londra büyük elçisi Fet

~e \~.e milli müdafaa müsteşarlan ya- hi Okyar hakkında verilen haberlerin 

'a da buraya gelecekler ve hudud, pa- doğru olmadığını bildinneye Anado -

~eseleJerini gö.rüşeceklerdir. lu Ajansı mezundur. 

Arkadaşımız Orhan Ural'ın evleome töreni 

l" eni euliler .sa. Post~ı. m.uhMriı'lerl w di§er bir kılıs davetlileT araımda. 

Romaya da gidiyor 
Çemberlayn dün Avam 

Karnarasında Paris 
mülakab hakkında 

malumat verdi 

Londra, 28 (Hususi) - Başvekil Çem
berlayn bugün kral tarafından kabul e
dilerek, Paris müzakE>Ieleri ve Vindsor 
dükü ile yaptığı görüşme hakkında iza
hat vermi~tir. 

Başvekilin, önümüzdeki kanunusani
nin ilk on beşinde Romayı ziyaret ede
ceği tahakkuk etmf~tir. Bu lseyahate 
Lord Halifaks da ıştirak edecektir. 

Hariciye nezaretinin, ancak bugün ver
diği mnlılınata göre Mussolini, Münih 
toplantısı esnasında Çemberiayni Roma
ya davet etmiştir. 

Ciornale d'İtalia gazetesinin Londra 
muhabiri, bu ziyaretin geçen hafla Pa
riste yapılan İngiliz - Fransız görüşme
lerinden sonra tabii bir hadise te~kil et-
tiğini ve Çemberlaynin Münih anlaşma
sına sadık kaldığını yazmaktadır. 

Londra. 28 (Hususi) - Avam Karna
rasının bugünkü toplantısında başYekil 

Çembcrlayne. Pariste yaptığı sun görüş
meler hakkında muhtelif sualler tevcih 
cdilmi~tir. 

Başvekil, bu görüşmeler esnasında ye
ni hiçbir taahhüde girişHıncdiğini ve 
harb vukuunda I<'ransaya askeri kuvvet 
gönderilmesinin ınevzuu bahsolmadığını 
söylemiştir. 

Celal Bayar 
Zonguldaktan döndü 

Ankara, 28 (Hususi) - Başvekil Celal 
Bayar bugün Zonguldaktan dönmüştür. 

--------
Japonya Sovyetlerden 

kuşkulantyor 
Londra 26 (A.A.) - Bugün Tokyo

da beyanatta bulunan Japon Harbiye 
N azın muavini, Sovyet ağır sanayiinin 
fasılasız çalı~makta olduğunu söylemiş 
ve bu çalışmattm Japonyaya karşı harb 
hazırlığı maksadını güttüğüne şübhe 
etmediğini ilave eylemi.ştir. 

1\azır muavini, Sovyetlerin bir gün 
Çinlılerle birl~erek Japoeyaya karşı 
çı!mıalarının ihtimal dahilinne oldu -
ğunu, fakat Japonyanın müteyakkız 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Çindeki aıJkeri harekat 

Yanına yaklaşarak sordum: 
- Niçin dedim. bu z.ehirden vaz.geçmi

yorsun. henüz genç ve güzelsin. Yazık 
değil mi. sana? .. 
Yüzünıe dikkaUe bakarak: 
- Bana bu suali; ~m.diye kadar sade

ce hakimler sordu. Başka kimse, ta 12 
yaşımdanberi bana karp ufak bir alaka 
bile göstermedi Senin de sorman için. 
başka bir sebeb olm~lı. Yoksa. sen gaze
teci misin?.. dedL 

-Evet. 
- Demedim mi? .. Öyle ise dinle. Hep-

:;ini anlatayım: 
Ben 12 yaşımda iken, yapayalnız orta

da kalmıştun. Bir nnam vardı amma. o 
d:ı bana bakamıyordu. Yavaş yavaş ar
kadaşların zorile. 1 akıya alıştım. içmek. 
eğlenmek hiç te fena değildi. 13 yaşıma 
gelmiştim. Bır gün hana bu beyaz zehir
den vererek: 

c- Bundan da tat. bu daha keyifli~ 
dediler. 12 sene bu. Az değil. Belki de. 
İb1anbulun en eski eromeman kadını be
nim. Ah! Bilmezsiniz. bu ne felakettir. 
Bundan evvel. birkaç kere daha bu mah
kemeye geldim. HB.kim]ere yalvarırdım: 

c- Beni, bu zehirden kurtarın!ıı. diye. 
B('ni, hastaneye sevkedE.>rler, ben de söy· 
1ediklerime pişman olurdum. Eroin arar, 
bulamayınca, üstümü, başımı paralar
dım. Hayat mı? .. Ölsem daha iyi. Amma, 
şimdi bıraktım. bu defa masumum. Ar
tık o zehiri clmıyorum. 

Melahat. mahkemede de hüngür hün
gür nğlıyarak: 

-· Bıraktım artık. Bu sefer kabahat
sizim. Uslandım, dedi. 

Mahkeme, genç kızın tevkif edilerek, 
1) ay bir hastanede tedavi altına alınma
sına karar ~erdi. 

:Mahkemeden çıkarken. gene aıtıyor: 

- Hayat mı? Yaşamak istemiyorum. 
Ölsem! diye haykırıyO'l'du. 

Ga"ri Ozamoy 

Bulgarisianda vaziye,t 
Sorya 28 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildinyor: 
Dünkil gün, bütün meınlekette tam 

bir sükun · içinde ve hadisesiz olarak 
geçmiştir. Safyada gündüz kesilen mü
nnk:.ıiat a~am saat 22,30 dan itibaren 
serbest bıra'kılmıştır. 

Demek oluyor 1ti Fransa ve bilhassa 
Paris. eğer hükümetin aldığı tedbirler 
olmasa. yann, tamamen atıl ve ölü bir 
şehir olacaktır. Almanya ile yeni bir 
dostluk ve ademi tecavüz muahedesi im· 
ulıyan, İngiltere ile beynelmilel sahada 
daha sıkı bir teşriki mesai esası kUran 
bu memleketin. bu derece geniş bir anar
şi manz.arası arzetmesi. dosUan kadar 
dü$manlanm da endişeye df4şürebilir. 
Nitekim. bir İngdiz gazetesi. Fransanın 
dahili vaziyetinden bahsederken. iç i~ 
lerde olduğu kadar dı~ münasebetlerda 
de istikrann lüzumunu ileri sürmekta 
ve dostluklar için evveld nizarn ve inti
zamın lüzumundan bahsetmektedir. Bu 
çok manalı ıkazın Fransada icab etti~ 
ehemmiyetle karşılanmamasına imkan 
yoktur. Ferdi hürrJyet hududlnrını en 
geni§ manada çizen Fransız 'demokrasl..ı 
sinin. bu bududların artık nihai nokta
ya dayandığını anlamaması imkanı yok
tur. Devletle ihtilafa g:ren ferd ve onun 
mensub olduğu gayri mes'ul teşekküL 

ister !ırka olsun, ister sendika adını al
sın: umumt emniyeti tehdid ettiği gün 
tenkil edilmek lazım gelen bir tehlike o
lur. Halbuki Fransada, bu tehlikenin ça
nı çoktanberidir çalıyor. 

St>lim Ragıp Emeç 

ispanyada vaziyat 
Londra. 28 (Husust) - Barselon lima

nı bugün tekrar FrankisUer tarafından 
bombardıman edilmiştir. 

cSavoya. tipinde beş tayyare, elli ka-
dar bomba atmışlardır. Umanda demirli 
bulunan ~ İngiliz gemisi mühim surette 
hasara uğramıştır. 
İnsan zayiatı yoktu:-. 
D~er taraftan Sovyet işcilerl, hükQ

metçi İspanyaya beş bin ton buğday. te
reyaıtı. konserve, et vesaire gönderme§• 
karar vermişlerdir. 

............................. --· -----· ·-·· ... ·· ···-····· ........................................ ···········-·········-
Salahtan sabaha: 

Tokyo 28 (A.A)- Domei ajansı bil
diriyor: 

Japon kıt'alan, Hongkong Çin- İn
giliz hududu boyunca temizleme hare
ketlermi nihayete erdirmiştir. Japon 
kuvvetleri halen Kanton'a doğru iler • 
lemektedir. Çinliler, bin ölü vermiş • 
lerdir. Diğer taraftan Japon kıt'alan, 
Hongkong-Kanton yolu üzerinde Sum
çun köyünü ele geçinniştir. 

Bir Fransız gazetesinin Türkiye muhabiri Gilbert'in son h8diselere aid bir 
iki mektubunu okudum. Atatürkün cenaze merasimine darr yazdığı mcktub 
samimi idi Fakat (Huriye Hanum) ismini vererek uydurduğu acaib bir 
Türk kadını ile mubayyel müHikatına dair olan mektubu gazetecilik hesa-

bına bir beceriksizlık nümunesi idi. Avrupalı gazeteciler için iki dünya var~ 
Amerika ve Şark .•. Arnerikaya giden bir Avrupalı muharrir mutlak müba .. 
lağalar, garibeler icad etmeğe mecbur. Çünkü Amerika öyle {evkaladelıkle
rile tanınmış. Şarka gelen muharrır de mutlak zihinleri dolduran hayal. ef

sane ve masal icad etmeği mesleki bir vazife biliyoi .Çünkü .toprakları bol 
olsun Lamartin'cen Loti'ye kadar eski. Claud Farere'den Pierre Benait'ya 
kadar yenilerden birçok frenk ediblerl bizi de Arab. Hind ve Çin al<~mine 
katarak hakkımızda yeni yeni binbirgece masallan icad etm~lerdir. Bun-

Fransa Dahiliye Nazırı 
Parise vard1 

Gaze~ ..... ----0rha ~lllZ ressamlanndan san'at1tAr 
'vle 11 Ur~Iın, Bayan Perlhan Emekle 
~·lenıne törenleri dün saat 16 da Fatih 

'rönıne Dairesinde icra ~tir. 
I'ende her iki gencin aileM!rl efradı 

lle Orhan Uralm gazeteci arkadaşlan 

haztt bulunmUJlaıı:br. cSon Posta• ai

lesi, yeni yuvaya can ve gönülden saa

detler diler. 

Paris. 28 (Husus!) - Atatürkün cena
ze merasiminde Fransayı temsil etmiş 

olan dahiliye nazırı Saro, bugün Parise 
dönmüştür. 

Saro, dahiliye nezaretini vekaleten i
dare etmekte olan başvekil Daladyeyi 
ziyaret ederek. kendisile bir saatten faz
la görüşmüştür. 

ların açtığı ckzotisma sistemi yeni yetişeniere de örnek oldu. Memleket• 
bir frenk mubarriri geldi mi önce inkılabımızın azametine hayran oluyor, 
:fakat frenk flleminin şarktan beldeditti ekzotik kokuyu verınek için bu reall
teler dünyasından hayal ve efsaneler icad etmeğe kalkıyor. 

Gilbert denilen yalınkat gazeteci de bir (Huriye Hanum) icad etmiş. ona 
eski haremierin hasretini çektiriyor. 

Bari biz de Pari& dönüşü Pompadur devrinin kepazeliklerini yazalım. 
Bürhan Cahid 
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Kanser haffast münasebetile dün 
üniversitede bir toplanti yaptldt 

ıSu gece 
verilecek 

radyoda kanser hakkında bir konferans 
ve bugün Üniversite salonunda halka 

kanser filmi gösterilecek 

SON POSTA 

Şehir Meclisi 
Mevcud işlerini 3 gün 

içinde bitirecek 
Toplantı müddetinin on beş gün uza

tılması muvafık göralıniyen İstanbur 
Şehir Meclisi, dün içtima ederek geri ka
lan i§leri müzakere ile meşgul olmu§tur. 
Bug:.in ve yarın tekrar toplanılacaktır. 

Dünkll toplantıda Nişantaşı kız ensti
tüsü ittihaz ~dilmek üzere istimlak edile
cek yerlerin kıymeti hakkında mülkiye 
encümeni mazbatası okunduğu . esna::la 
şiddetli münakaşayı roucib olmuştur. 

Kültür Bakanlığınca açılması takarrür 
eden kız enstıtüsünün inşası için Nişan
taşında Said Paşa kona~ı adile anılan 

Teşvikiye caddesindeki konakların 1295 
tarihli kararname ~airesinde istimlakine 
umumt menfaat kararı istihsal edilmişti. 
Bidayeten kıymeti dahi takdir edilmiş 
olmasına mukabil mutasarrıfları o seqıt
lerde daha müsait! yer ler bulunabilece
~ini ileri sürerek kendi gayri menkulle
rinin istimlakinden sartınazar edilmesi
ni ileri s-lrmüşlerdi. Mahallinde yapılan 
tedkikat neticesinde konaklara konnn 
kıymetin az olduğu kanaatine varılmış \'e 
38,000 liralık bedeli istimink 55,000 lira
ya çıkarılmıştır. Azadan bir kısmı bu 
kıymeti çok, bir kısmı az bulduğundan 

keyfiyetin tedkiki içın mazbata ve mül
kiye encümenine havale oluıvnuştur. 

Radyo antenieri hakkındaki mülkiye 
eneümeninin mazbatası ve diğer mazba
talar okunduktan sonra celse tatil edil
miştir. 

Memleketimizden bol mikdarda 
mal alacak olan Alman tacirleri 

ile müzakerelere basland1 • 
Alınanyadaki bazı rnühim itmalAt 

firmalan şehrimi?Jdcki alakadariara 
müracaat ederek mühim miktarda ce -

.'fiz, balmumu, elme, portakal, bal, şa-

Vnive-rıitede yapılan dünkil toplantıdan iki \ntıba lrab, kuru ~ncir. me~nkokü, baıısak, 
_ al b ~ı pamuk kuru üzüm, fındık, taze ve ku· 

Radyomun ke§finin kırkıncı yıldonü-ı c- Kanser haftası y nız tı ö emının !h • .. - . . h fli ru meyva, am madde, halı almak ıs • 
mü münasebetile tertib edilen kanser de~il. yurdumuzun butun ılim me a ı • tedıklerinıi b'ld' · 1 d' Al t 

eb ı · bü -kl · 'zi ö t kte olduk 1 ırmış er ır. man a· 
haftası dün b~şlamıştır. Bu münas et e nın. yu erımı n g s erme . • cirlerile bu hususta müzakerelere ba -
saat 15 de ttmversite konlerans aalonun- ları yakın aldkanın ilim hesabına zıkre lanmıştır. ş 
da yapılan toplantıda fakülte profesör- değer bir hadisesidirı. demiştir. Tıb Fa
leri, doçentler ve talebe hazır bulunmuş- kültesi dekanından sonra Jdlrsüye gelen 
tur. Toplantıyı Üniversite Rektörü adına Profesör Subhi N~şet, Madam ve Mösyö 
Tıb Fakültesi dekanı Nureddin Ali aç- Kürinin hayatını anlatmı~. Profesör O-
mıştır. Kürsüye gelen Nureddin All: 

c- Radyomun keşfinin 40 mcı yıldö
nümü m~nasebetile teıtib edilen kanser 
haftasını rektör adına açıyorum:. dedik
ten sonra kanserin eherrımiyetinden bab-
1etmit ve: • 

Deniz işleri: 

beren Dorfer kanserın tarihçesini yap

mış, tedavi şekillerini anlatmıştır. Bu 

gece radyoda kanser hakkında konlerans 

verilen ve bugün Üniversite salonunda 
halka kanser filmi gösterilecektir. 

Pollat•: 

Takas komisyonu bugUn 
toplanacak 

Tlkas tetkil:: komisyonu bugün İs -
tanbul Türkofis Direktörlüğünde bir 
toplantı yapacak ve İngiliz takasının 
yükselmesi etrafında tetkiklerde bu -
lunacaktır. 

Doktor Nazmi Aziz seyaha
tinden döndü 

İkinciteşrin ~ 

Feci bir tra az ı 

Frenleri tutınıyan bir tramvay durak yerinde duran 
diğer bir tramvaya çarptı, beş kişi yaralandı 

Dün Saraçhanebaşında bir tramvay a
rabası frenlerinin tutmaması yüzünden 
diğer bir tramvay arabasına çarpmış, bu 
çarpı§Jna neticesinde beş kişi yaralan
mıştır. 

Kaza şu şekilde vukua gelmiştir: 
Dün saat 12 de vatman Osmanın ida-

resindekı 70 numaralı Edirnekapı - Sir
keci tramvay arabası Fatihten hareket 

etmış. Saraçhanebaşındaki durak yerine 

}<1• 
mıştır. Çarpışma çok şiddetli oı.ınuş. b' • 
rılan cam seslerine her jki arabada ~ 
lunan yolcuların feryadiarı karışmıştır. 
Çarpışma vukua gelmeden bir an e~ 

vel frenleri lutmıynn araba iki traJJ1~3 
yın arasından geçmekte olan ŞükriYC ıs• 

rf yer• minde bir kadına çarparak muhte ı ıı• 
lerinden yaralamıştır. Çarpışma esnaSl il• 
da her iki arabada bultınan yolcular bbtJ 
yük korku ve heyecan geçirmişler. ,.e en 
sırada çarpan arabadaki müşterılerd u· 

yaklaşırken ayni durakta Beşiktaş tram- J1l 
Meryem ve Reccb ile Hava Kurumu ·sJ 

vayının müşteri almakta olduğunu gö
ren vatman, arabayı durak mahalline 

gelmeden biraz geride bağlamak ıçın 

fren yapmak istemiş, fakat frenler tut
mamıştır. Vatman bu müşkül ve kor-

rakıblarından Ziya ve tramvay biletcı 
0 

Nadir vücudlerinin muhtelif yerlerinde 
yaralanmışlardır. c er· Yaralılar hemen ~an kurtaraola . 
rahpa§a hastanesme nakledilerek ted~"1

1 

'klS .. kunç vaziyet karşısında şaşırmış. esasen altına alınmışlardır. Yamlılardan ı 
6 aralarında artık katedecek mesafe kal- nin sıhhi vaziyetlcri ağırdır. Zabıta v 

mıyan ve vatman Hasanın idaresinde bu- müddciumumı11k kaza hakkında tabkikB• 
lunan 101 numaralı Beşiktaş - Fatih ara- ta ba~lamış ve mahallinde ·bir keşif ya• 
basının romorkuna hütün sür'atile çarp- pılmıştır. 

======================================~~ 
li1llte[err1k: 

Halk Sandıöı perşembe gOnD açılacak 
Halk Bankasının İstanbulda teşkiline 

karar verdiği Halk Sandığı perşeme gü
nü merasimlc açılacaktır. 

Halk Sandığı ıçin Şehinşah Pehlevi • 
caddesinde evvelce Sanayi ve Maadin 
Bankasının bulunduğu bina hazırlan

mıştır. 

Sandık kefaletle küçük esnaf ve halka 
50 liraya kadar küçük ikrazlar yapa
caktır. 

Bir otomobil bir arabaya 
çarparak parçaladı 

Şoför Mehmedln idaresindeki 2090 numa
ralı tnksl otomob111, dün saat 13 buçukta 
Beyazıdda Askeri Tıbbfye mektebinln önün
den süratle geçmekte 1ken, kar§ı Jstlka.mct -
ten gelen ve içinde stit gü~ümlerl bulun.an 
tek beyg1rl1 bir arabaya çarnu.ştır. Kaza 
net.~t'eslnde araba tamamen parçalanmıo. o
tomobUln bir camı kırılmıştır. Suçlu ~för 
yakalımarak tahkikata başlanmıştır. 

zev~m ~• ~a~m~ !!.~ 1~•11 do -1 
lavıqlle en acı günlertmlzde gerek telgraf ve 
m~ktub yazmak suretlle, gerek bizzat gelerek 
bize teselli veren ve elemlmlze iştirak eden 
ve merhumun cenazesine gelmek zahmetine 
katlanan dostıarımıza ayrı ayrı teşekktlre 
ImkAn olmadıltından muhterem gazetenlzln 
tavassutunu rica ederiz. 

1\lerhum sabık Kadıköy belediye relc;i 
Sadık pa~n zade Kemal ÖZdemtrln 

Eşi: Behzar ÖZdemir 
O i lu: Sadık Kemal Özdeınir 

TURAN TIYATROSU 
Na~id olcuyocu ~ıniba 

.. 0RPIK HAÇIK 2 P • 
elci BEYIM 1 P. 

Toplantılar: 

Kaza l'arti kongreleri !C" 
Kaza Partl kongrelerine devam oıuJUll9 .. 

tadır. Beykoz knza kongresı, eski idare be{;d 
t1 baş:{anı tarafından açılmış ve Ilkönce ıçın 
Şef Aiaturkün az~z hatıralarını 1bya uıı• 
sükutıa uç dakika ayakta kalınmıştır. 13 \'tl 
dan sonra scnell\ mesai raporu okunınuş ıstı 
seçim yap1Imıştır. Sabit Taban, sıı.b!deC 
Kurtan, Şeref Başaran, Sabri AIUok. ce~tt" 
Fahrl Nomer, Frrld Receb Erlnal, CClfU 
me~ yeni Idare heyetint teşkil etmtşUr. ıı .., 

Yalova kazası Parti kongresi de topla 
mıç. ycnl idare heyeti seçimi yapılmıştır. 

Kadın heldmieri aylık toplantısı 
yapıldı tıl 

Türk Gınekologt Kurumu bu senenin elill 
toplantısını Prof. Kenan Tevfik sezen 
relsUg!nde yapmıştır. ç:ı." 

Bu 1çt1mada Kurumun geçen sene!.d pr. 
lışr.ın!anna ald rapor, genel sekreter 81 .. 
Ah'ned Asım Onur tarafından okunarakl se" 
nen krıbul cdllmlştlr. Bundan sonra yenıruı• 
ne Idare heyeti lntlhabatına geçilerek b b:ı,.Ş .. 
cl bnşk:ı.nl:ğc Dr. Orhan Tahsin, ıJrlncl d ~ ... 
kanlıklara Dr. Mnhmud Ata ve Ahnle Sil ..ı 
sırr. Onur, genel sekreterli~e Dr. Nuri 
leymnn Canb:ıknn .seçllmlşlerdlr. 

,.. Sinemaınızın en bO.yUk oıuvıırra· 
kiyeti ve ~38 - 939 mevslınioin 

en gnzel filmi 

X 9'u 
MACERALARI 
Baş Rollerde: SCOTT KOLI<Uf 
JEAN ROGERS - MONTE BL 

Bu film b~ştan aşağı hey~c:~ 
Hareket, Olüm ve Serguz k 
dolu büyük macera ve casuslu 

filmi. 

Adalar va Yalova seferlerinda Kahvade si13h atan bir sarho,la HMekf hastanesi başt.ablbl, göz mfitehas

Pertembe ııiııiiııdeıı itiba• 
reıı Meıey -.aryete heye

tiııi beldeyiııiıı YARIN 
Matinelerden itibarefi 1 kış tarifesine ba,tanıyor arkadaşı yakalandı sı.cn Dr. Nazml Aziz Belcan seynhatlnden ---------------

avdet etruiştlr. --------
18 yaşında bir gencin Dzerinde 

eroin bulundu 

ERTUGRUL SADI TEK 

TiYATROSU 

Denizbank tarafından hazırlanan yeni 
~ı~ tarifesi. önümüzdeki perşembe gü
nünden itibaren tatbik mevkiine kona
caktır. Yeni tarifeye göre Büyükadadan 
ilk seferler 5,50, 6,40, 7,15, 7,40 da yapı
lacaktır. 7,40 postası Heybeliye uğradık
tan sonra direk olarak 8,50 de Köprüye 
gelecektir. Büyükadadan son vapur 18,15 
d edir. 

Kasımpa;~ada, K'ulaksızda oturan Denfz
bankın Kasun}>Q4& ha.TUIZJ&.Jtnda. çal~nn 
Himetle arkadası manav Osman, evvelki 
gece Tersane cadde.slnde Mustafanın kah -
vestne .sarho~ bir halde gelerek oturmuşlar, On .sekiz yaşlaıwda Billend ısminde bir 
birer çay ısrnarlamUJlardır. genç, Taht.akalede şübhell vaziyette dol!U}

Fazla sarh~ olan manav Osman, bu .sıra- makta 1ken zabıta taratından yakalanarak 

Talı:aimdo Bu geee 

KUDRET HELYASI 
m&~hur vodvil S porde 

Tel: 40099 

ALKAZAR 
Sinemasında başlıyor• 

Köprüden Adalara :lk seferler 7, 8,45, 
10,10, 11,1!5 de, akşam seferleri 16,15, 
1i.30, 18, 19,15, 20,15 de yapılacaktır. 

18 postası Heybeli ve Büyükadaya di
rek olarak sefer yapacaktır. Sabah ve nk
f3m direk postaları içın Suvat vapuru 
tahsis edilmiştir. 
Kış mevsiminde cumartesi gec~leri sa

at 24,20 de Köprüden bütün adalara bir 
vapur kaldırılacaktır. 

Yalova postaları: Cumartesi ve pazar
dan başka günlerde Köprüden Yalovaya 
12 de. Yalovadan Köprüye 15,50 de kal
kacaktır. 

da kah\"ccfnfn masalarına getirdi~! çay üzeri aranmıştır. 
bardaklannı kabvenfn orta.stna atıp kırmış- Bülendln ceblnde bir paket eroin buluna-
tır. rak tahkikata ba .. Janmı.ştır. 

PJkmet, arkadaşı Osmanın bu hareketine 4 yaşında bir çocuk sıcak su ile 
fer.a. halde kızmı~ Te tabaneasım çekerek haşlandı 

ateş E'tmişt.lr. Kumbaracıyo~unda 133 nwna;ralı evde 
Çıkan kurşun hiç kimseye isabet etmem~· oturan .sıvacı Kılyano kızı 4 yaşında Vik -

is" de, kahvede bulunan m~rner korka- tor, O'iada oynarken mangnlm üzerinde bu
rak kaçışm!Şlardır. ıunan su tencercsl·devrllmlş ve Viktor muh

snah sesi ÜZt'rine kahveye gelen zabıta te!1f yerlerinden başlanmak suretlle yara
mPm:Jrlan Iki s:ırhoş müşterly1 yakalamış- lanml.ftır. 

!ardır. Yaralı çocuk berayl tedavi Beyo~lu has -
Beyazıd meydanında baöıran tane.slne gonderllmiştir. 

bir sarhoş yakalandı Iki kiti birbirlerini yaraladılar 
Osman Isminde blrl evvelki gece bir m ey- Vezneellerde Malülgazller binasında' otu -

hanede çok fazla Içtikten sonra soka~a çık- ran Mustafa, Vetada oturan Hlfzı tarafın -
mış, Beyazıd meydanına gelerek bn~ırıp, ça- dan t34la başından yaralandı~ını iddia et -
ğınna~a başlamıştır. ml~tlr. Zabıta tarafından yapılan tahkl -

Osman zabıta tarafından yakalanmı.t ve ta~a Hıfzının da Mwtafa tarafından çakı 
takibata b:ı.şlanmı,tır. lle aya~mdan yaralandı~ı anlaşılarak her 

Köprüden cumartesi, pazar gQnleri va- Kumar aynıyan ve oynatan dftrt lklsl:ıtn de mOdavatı yapılmış ve hak.ların-

ULU ÖNDER 
VE BÜYÜK 
ŞEFiMIZ AT 
Dosyalarımızda mevcud bütDn filmlerinden ve Türkiye BüyOI< 

Millet Meclisinde irad buyurdukları kendi nutuklarından 
mürekkep muazzam Film ile k 

Istanbul ve Ankarada yapılan Törenleri Tanı ve Mcfassal olara ' 
Hakiki aesli makinelerle Filme Çekilen kısımlar! 

gösteren Y esrAne Film. 

Yalnız i P E K Sinemasında 
roelC 

Sayın halkımıztlan binlercesinin Te Bilhassil bu muazzam Filmi gör 38t 
için memleketimfzin her taratından lstanbul'a gE' li p sinemamızll mor~ etir· 
ecten y1lzlerce halkm arzuau uzerine Daha üç gün temdit edil~ 

Bugün seanalar 2.30 • 4.30 • 6.~0 ve 9 da 
purlar 9.35 de, Yalovadan cumartesi gün- kişi yakalandı da takibata başlanmıştır. 
leri 15,50 de, pazar günleri 16,35 de hare- Kndık5yde, KUŞdiUnde, Ktırbalıderede ---------------------------------------------

ket edecektir. Harndinin kahvesinde kumar oynandığı za- PERŞEMBE sA AY Sinemalarmda ---
Şirketi Uayriye de kış tarifiesine bıta taratından 'haber alınmı~. knhveye gl- V bl"rden 

bn~lıyor rc01 zabıta ~cmnrları arabaeı Kttzım. Sü - AKŞAMI 
re;rya ve MehmE'Cll kumar oynamakta iken 

Ş1rketihayriyenin &>ğaziçi kış tarife- suç fizerln:!e yakalamışlardır. 
sinin tatbikine kônunuevvelin ikisinden Yiız dokuz kuııış para Ue 1sknmbll ka~d-
ftfbaren ba!':lanacaktır. lan müs:ıdere oıunmucı ve knhvecl lle ku -

Yaz tarifes'ndeki Kavaklar, Büyükde- mnr oynıy:ı.nlnr hakkında takibata başlan-

re • Beykoz - Paşabahçe - Köpril sabah =m=ış=t=ır=. ============= 
ve akşam postaları ilk defa olarak kış den vapurun da Kavaklara kadar tern
tarifesine de konulmuştur. Ayrıca 13.45 d.di. yeni tarıfede nazarı dikkate alın
de Köprüden Yenimahalleye hareket c- mı§tır. 

s 
Numaralı bile ler evvelden satılmaktadır. 

____ ._ _ _.Bu kt m için atıJan biletietler Pertembe aktamı için muteberdir. 

/ 



Diyarbakırda kültür hareketleri 

60.000 liraya büyük bir 
lise binası yapılacak 

re.ni yapılan Akşam Kız San'at mektebi de mahalli 
tiyacı karşılamağa başJadı. Burada 200 kız okuyor 

b ı.Jıyarbakırdan umumi bir görünil§ 

~ f:?t?,akır (Hususi) - Burada hal· ile çalışan bu okul binası, son yıllar i· 
ettıı .. ~ltur mcrakı gün geçtikçe inkişaf çinde fenni makine ve tezgahlarla da 
~~e~e V~ umumi irfan gittikçe yük· tıeçhiz edilmiş, 
~Unıa_ tedır. Biiyük, küçük herkeste o- marangoz ve de-
01sq hevesi uyanmış, gece yarısı bile mircılik kılirru i
llıak ~osta g-eldiğinde gazete alıp oku- çin yeniden mo -
~işt;deta bir rnecburiyet :haline gir - dem bir bina 

o· . 1 

dal\ ~ma hevt=>sinin gittikçe artmasın - ;::ı!ı:~:tard:. 
~~~ ~ Yıl merkez mekteblerinde - ka· ha vakiaştınl -• ·Çın g ,, 
~a eç müracaat edenler - yer bu- mıştır. 
\'e 3ı~.~tır. Merkezde yedi ilkmekteb Vilayet rner • 

l:ı:ar. ogretnwn vardır. kezinde yeniden 
bt. M~ın kültür merakını gören Vali vücude getirilen 
~l~.şın that Altıok, bu uğurda pek çok kitab evi de, ma· ~~'""""'--~o.-:......-; 
ala~adak.ta, okuma jşlerile pek ziyade halli kültürün Kültür Direktörü 
~ı1 ar o1m-ıktadır. Vilayetin sekiz in'kişaf.ına yar _ Y1LS1Lf Ataman 
'~ıı ,. .. tnerkC'zinde birer tam teşkilatlı d~m etmekte bulunmuştur. Kitab sa -
11Jtc;ı~lerind~ de üçer dersaneli on bir rayda 5,000 cild kıymetli eser mevcud-

~l rk. vardır. dur. Şehrin ortasında bulunan ve Zin-

Gümüşhaciköy posta 
işlerinjn tanzimi laz1m 

Gümüşhacıköy Drtısadt bakundan 
çok mfıhlm bir kazadU' • .Ko~u kazala
ra posta hc.rgüu celip gittttı halde 
buraya haftada yaln.u: üç &'iiıı cel
mektedir. Bu h:ı.t ticaret hayatmı sek
tedar etti~i kadar, haftanın dört 
ıününde bütün bir dünya ve hidisat
tan mütecerrld kalan halk, pek ılıak-

lı olarak bu wziyetten şik&yetçidir. 

Buraya htrıün Merzifondan munta
zaıruın seterler tertib eden otobüs tir
ket} postayı m~canen nakle talib ol
dutu halele rerek lb'ketin, rerek hal
Inn istetl yerine &'etirilmemektedir. 
Son bir defa daha DAZan dikkati cel
bederlz. 

Kizdeahamam Çorak pazarmda 
ahm sat1m işleri 

Kızılcahamam (Hususi) - Bu sene 
kazamızda kurulan Çorak pazann.da a
lım satım işleri çok hararetli olmakta
dır. 

Her sene Geredenin büyük panayın· 
nı takiben Kızılcahamamda da Çorak
pazan namilc umumt bir pazar açılır 
ve kışa kadar devam eder. Bu pazara 
bütün köylülerimiz, civ:ar kazalardan 
ve hatta uzak yerlerden birçok alıcı ve 
satıcılar gelir ve hararetli alışveri~ler 
olur. Son zamanlarda havaların iyi 
gitmesinden dolayı her seneye kıyasen 
pazar de\ramlı olmuş, halk çok istifa
de etmiştir. 

Etin kilosu tO - 15 kuruş, bütün bir 
davar iki buçuk - üç liraya kadar satıl· 
mış, bumeyanda eJma, ar:mud., ceviz ve 
!'air meyvalar mebzul olduğundan çok 
diişük fiatlarla alınıp satılriuştır. Bil· 
hıı.ssa kavun karpuz gibi şeyler de pek 
fazlaca idi. 

KUtahyada bir Şehir kiUp açıldl 
Kütahya (Hususi) - Mem1ekette 

ihtiyaca uygun bir gazino bulunmadı
ğından, Valimjz Nazif Erginin himmet· 
lerile bir "Şehirklüp• açılmıştır. 

Bu suretle, temiz, konforlu bir mu· 
hit yaratılmış oluyor. 

~lt 2 oo~z mekteblerinin talebe yeku· cirli medrese ismini taşıyan bina da 
ı- il~ . ~ir. Mekteb yekunu 26 dır. müze hgline konmuş, ele geçen eski e- GümüşhaCiköy doktora kavuştu 
~4.0oo ~~;a~~t dahilinde tahsil çağında serler burada muhafaza edilmeğe ba~ • Gümüşhacıköy (Hususi) - Kaza hü· 

l\ ~o eV\! vardır. Kayıd harici ka· lan rmştır. 
Ça· cukıa d .ı.. b k t 1 t h ·ı kimıet doktorluğuna tayin edilen Ne· 

g~ı1d r a ııcc:a a ·a 1 ırsa a sı Genç, u orulmak bilmez Kültu·· r nı· -;ll'}:ıt.ta buluranların yckunu 30,000 i " dim Cankor vazifesine brujlamıştır. 
U~~ ndır. rektörü Yusuf Atamandan birçok kül- Genç ve çalışkan doktoromuza mu • 

ıı-~tı ,.unı Vilfıvet dahilinde 1 05 öğret- tür yenilikleri beklenmektedir. vaffakiyetlcr dileriz. 
~d.a~"·~~~n~~vnav~kü~ -f-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

&Qıl\~ektörwaunc tayin olun~n Yu- uşta ~·mar faall•yetl• l ta1ı~ın rnnn, daha gelir gelmez göz has· 
~l'l'lı: tutulan çocuk1an bir tarafa a· 

?:ıııa;~buniar için ayrıca bir okul 
~ta '"'nıştır. Aynlan talebe, posta 
~deıe ~apıla~ak trahom hastalığı mü
~davi e~ehne ıp,önderilip muayene ve 
~ll~lik ettı~ilmcktedir. Çünküş ,.e Pi· 
l!li a~ıtahıyelerinde de yatı mekteb· 
~'{ki acaktır. 

:~tı ha deVirlerde buı·anın fikir ve ir· 
~tı Jntını, metodsuz ''e gayesiz ça -
tıdreog ~ takım mahalle mekteb1eri ve 

~al'adıt~ ~r t~'llsil ederdi. Zekaları ve 
~ ~cu~ıkabılivetleri yüksek olan bu· 

l'ıı .. v; arının ruhları ve dimağlan 
~~ı(lr~ı:ı s!lındir gibi olan bu rnües· 
~~trı 1 c._ın'kısaf etmeden sönüp gidi • 

"' ,, uınhurivct idaresi kendi reji· 
~· r:ı~:~; Türk maarifini' yarattıktan 

1
- 'fl . i bura irfan sahası genj.şle
~: .. c():ırndiki hali bulmuştur. 

r,aıı n • nıahrumivetler içinde yaşı -
~~t-· ~ ~~o~uı.. Cümhuriyet <levrinde 
l·Y.. ~ r 1 7ılrnış ve bugün 1000 talebP
~Ill m: an knvnağı olmuştur. El· 
'ta 1 ·,ınd Vcud olan bina. elverişli ol -
'( tı .'-'(til nn Kiiltür Bakanlığı tarafın· 
~~ıı \€'1-ıiren 60.ooo liralık bir tahc;isatla 
~ 1"{- kt·e rn~.riern bir lise binası inşa 
~ J'N ,,... lt, Curnhurivet devrinin vi • 
":ı ın f.,.v· ... ı· 
~ Van 

1 
,, l ec:erlrrinden olan ve 

~ ıtı,h ~~?~ ~kc;am Kız San'at okulu 
ı j k ı ıht·vacı karşılan ağa başla· 

;t J<i, nı~.~a. şaoka vemek ders • 
•' <>neh k -. 

ıı-'t ıoo ._ızlar' ço almıstır. Bu o-
~ (>rlir dPn fazıa talf'be de\·am et· 
b· 1-tıı erk GkC'.,, Cümhurivet devrinde 
t~ ,_ e s , lt l)ıo;: ~~ an at okulu da her sene 
~'*ltt:ı.d nç Yeti~tirip hayat sahasına 
•vı ır. 

>a~ l'lı.l~keti 
1 tıı ka n c:ıan'at ve san'atkar ihti· 

tşıLamak gibi yüksek bir gaye 

ı\!u§to Kültür mahallt>sindeki yenı binalar 
• 

Muş (Hususi)- Valimiz Tevfik Sır- Muşun temiz suya kav~ı da 
rı Gür, Mu~a geleli henüz bir sene ol - hayii devreler geçirmiştir. Seneler -
rr:nsımı rağmen Genel Savaşın hara- denberi bu sular için gene zaman, za· 
bLye çevirdiği Muşu beş ay gi'bi kısa man projeler yapılmış, raporlar yazıl· 
bi,. müddet içinde sevimli bir şehir ha- mış bunun etrafında şifahi ve tahrirl 
line koymağa muvaffak olmuş, Kültür ··' k 1 o1 f k 1 lb. 1Jü. ı·· 
d · ı k ·b. h 11 - d t' nıunn aşa ar muş, a a ır r u a ı ~ oca ı,. ma a e vucu e ge ır - . İ 

m:~tir. Bu bymetli vali zamanında ya- ışe başlanamamıştı. şte yorulmak bil· 
pılmış olan işlerin belli başlılarını mez valimiz bütün işler gibi su mese
röylcc~ sıralıyabiliriz. lesini de filen bitinniş ve senede asga· 

Düyük ve Ebooi Şefimizin dikilmiş ri 50- 60 insanın ölümüne yol açan pis 
bi.•stlcri, her türlü konforlu asri me - ve mıkroblu suları kökünden kuruta
ın -r evleri, memleket hastanesi, orta rak asri vesaitle en temiz suyu şehri
ve ilkokullar binası, aygır deposu, hü· mize ak1trnağa muvaffak olmuştur. 
kurnet snrayı, çocuk bahçesi, binlerce 
akasya ve meyva fidanlıklan, ıparklar, 
havuzlar ve nsfalt döşenmek üzere 
bulvarlar, kaldırımlar vücude getirin.· 
miştir. 

KUtahyada bayram sönUk geçti 
Kütahya (Hususi) - Şeker Bayra· 

11\1 burada çok sönük geçmiştir. 

Sa,ta J 

C MemlekeHe Ebedi Şefi n yas1 =ı 

Büyuk ve Ebedi Şefin memlekette 
uyandırdığı yas çok geniş ve çok tesirli 
oldu. Yurdun her tarafında Ibeşinden 
yetmişine kadar bütün Türkler günler
ce gözyaşı döktüler, ağlayıp çırpındı -
lar. Yer yer toplanıp Ebedi 'Iürkün ha
tıralannı, büyüldüklerini sayıp dök • 
tüler. Büyük Ölünün Ankarada ebedi 
ifıtirahatgB.hına götürüldüğü milli ma· 

Eskişehirde güzel 
bir · konser 

tem günü her şehir, kasaba ve köy ay
ni ş~kilde materne iştirak etti. 

Muhabirlerimizin bu toplantılara da

ir gönderdiği resimlerden bir kaçını 
bugün de ııeşrediyoruz. 
Yukarıdaki resimler, Turgudlu, Cey

han, Karaburun1 İsparta, ve Zongul -
daktaki tezahürattan görünüşlerdir. 

Arpaçayda iki yeni 
bina yap1ld1 

Kars (Hususi) - Arpaçayda mo
dern plAn üzerine yapılmakta olan jan
drırma nümune karakol binasının in -
şası yersizlik yüzünden ötedenberi hü
kumet konağından çok uzakta bulu • 
nan karakolun, yeni binasına nakli ~m 
jandarmannzın istirahati, hem de h1lk 
işlerinin daha salim ve çabuk görü;ıne
sini temin edeceğine şüphe yoktur . 

İlkbaharda inşnc:ma Las:anmış o'an 
jandarma sübny evinin in~ası da hitrun 
bulmuştnr. Çok itina ilc yapılan bina, 
yakında jan<larma komutanlığına tJS· 

lim edilecektir. 

sek eserlerini büyük bir muvaffakiy~t
le başarmak suretne bir konser vermiş
ler ve Eskişehır halkına iyi bir g •ce 

• · kişehir (Hususi) - Istanbul kon· gcçirtmi~k, di . 
se=vatu&rı muallimlerinden viyolonist Eskişehirliler küçiık san'atkara ve 
İ&kender Ardan şehrimize gelerek ta· hocası İskendere teşekkür ve ve tebrık
lebesi bulunan Devlet Demiryol - lerini sunark-en bu işde önayak olan 
larından Feyzi Gürönıün ll yaşın - Halkevi başkanına da ayrıca teşekkür 
do.ki kızı Lamia Gürön ile birlikte ederler. 
Halkevinde güzide dinleyiciler bu • Resimde İskender Ardan ve küçük 
zurunda garb musikişinaslarırun yük- Lfunia görülmektedir. 



~ 1 Karşı~mda 1 
GCNC 

Genç kalmanın 
Gfinlerden pazardır: -Ben, elli lira cezayı göze alıyorum, sırları Bı·r sahtekaA rl k suçlusU 
Kapalı bir dfikkfmm kepengi önüne bir sen daha pahalı diyorsun. 

masa konulmuştur. Masanın üzerinde bir Yahud: Cild için çok §eyler yazıldı ve 'Yazılı - k •ı d • 
kaç paket sigara, birkaç paket kibrit var- - Tek senin hatınn için bu tehlikeye yor. Ne kadar yazılsa yeri var. Çünkü ma e m ey e V e rı ı 
dır. Bir paket sigara almak için s-oku- girdim. Sen ona layık değilmişsin. cild demek aşağı 
lursunuz.. Ve bunları söyler söylemez, münaka- yukarı gençliğin • • ele 

- Bana bir sigara ver. şayı kısa kesecek sihirli cümleyi de na- veya yaşlılığın i- Holanda Bankası müfettişinin kambiyo müsaadesını 
- Peki elendim. ve eder: fadcsi demektir. geçirerek tahrif eden suçlunun cürüm ortag"' ı da aranıYO 
Sigarayı uzatırken sorar: - Al da çabuk yürü, belediyeciler ge-

l · d be · d · · · h b'dı Ancak bu yazı • GiiJtiA - Başka emrıniz?.. ırse; senın e, nun e ışımız ara r. M ''h' b' aht kA lık k ,....,, I k d k Id - d" .,.,..,.,.,,c::t·~.. teJd laniann çoğu ka - u mı ır s e ar ve a~çı ı ana çı an ıgını un y~ .. ~ ~ 
- Başka bir fCY yok ki!.. Sizi de kendisine cürüm şeriki yapan 1...~ b husUS 

k lık rışık. külfetli §eY· u.udisesi etrafında Müddeiumumilikçe rük muhafaza teşkilatı u 
1 

ıaıS 
- Ne isterseniz var .. §eker. tereyağ, bu insan; iptidai tarzda kaça çı yapan lerdir. Birbiri ar- yapılmakta olan tahkikat dün neticeye tahkikatını dün bitirmiş ve suç ıı 

peynir, tahin helvssı, iSrap... hir pazar kaçakçısıdJr. t Adi' t d' tm' t' * kasına bir kaçını 1' varmış ır. ıyeye cv ~ e ış ır. t 
- Nerede? okuyanın bir ka _ Hadise~in .mahiy~t~ şudur: Vatan vapurunun su hazinesi.nd~ ~ 
- Siz ne istiyorsunuz? Daha mütekflmil vasıtalarla kaçakçılık rar vermektc müş Tannş .ısmmde bın, Holanda banka· zı lehimli tenekeler içinde saklan~ }dt 
Mesela evinizde peynir yoktur. yapan pazar kaçakçısı da vardır: külata düc::mesi muhakkak ... Bu karar _ sı müfett~lerincren Refik Bartunun dü- çnk eşyalar arasında son moda ıpe elf 
-İki yüz elli gram beyaz peynir olsa. Dükkanı bakkal dükktınıdır. Adi gün- sızlığa dti;ünce de cHde bakınayı bir şürdü~ veya çaldı~. olduğu .bir 45 .kadın rnuşambası, kürkler, işle:~ 
- Peki şimdi. . lerde derin ve büyük olan dükktın pazar külfet sayıp vazgeçmesi pek ta'bii... İşte k~?ıyo müsaadenam~mı. ele geçır - kadın bluzlan, ipekli kumaş lar, ka"at.ı 
Bir ayakkabı topuğunun çıkardığı günleri darlaşıverir. Kontrpliik bir tahta biz bunu dü§Ünerek bugün yüz derisini mı.ştır. s.uçlu h~.kkında iddıa ve yapı - çoraplan, eJbiselik kumaşlar, 'k1' ı.ııı A 

ıgümgümleri duyarsınız .. bir kuyudan ge- ~ükkanınm yarısından fazla yerıini ta .. taze saklamak, genç göstermek için ne _ lan tahkıkata gore, bu müsaadename - ruj, pudra gibi tuvalet eşyası bu1. ı 
len bir ses cepab vcnr: ~amıle kapar. ve sokak yüzünde yalnız ler yapmak lazım geldiğini mümkün ol· nin üst taz:afına, «Şarkı Karih Ticaret muştur. Bunlann tahmini ıoyıneti 

- Ne var? sıgara -::e içkı camckAnlan . kalır. .. d uğu kadar basit ve istisnasız her kadı- Ban.kası:t flnnas~ . Y~Zllll4· al~. ~m- bin lirayı geçmektedir. ··(iiıl~ 
.:._ İki yüz elli gram beyaz peynir tart! Bu dukk§ndan da, kepengı kapalı duk- nın yapabileceği bir şekle sokarak kıs:ı- dakı pullardan bınnı de değiştınnek Kaçakçıilı'k isinde alakadar go ~ 
Birkaç dakika geçer: k~nd~ alınan ?e: şe~ almak mümkün- ca anlatmnk istedik. Okuyac<lğınız şu ~u retile tarihi. y:n!lemiş ve ~ilfettişin lostromo Hüseyinle 5 tayfa .. diin0~ _ Hırrrt. dur. Sız hele bır ısteyın.. bir kaç §ey görünüşte ehennniyetsiz ol _ ımzasının değiştınlen pula ısabet e - vakit asliy<' besinci ceza muddei 
Kepenk on santim yukan kalkmıştır. Kontrplak tahtalard:n biri. polis ro- duğu halde hakikatte cild için zarurl den kı~ını da taklid etmiştir. Suçlu miliğıne verilmlşlerdir. 

On santimlik aralıktan bir paket dışan manlarındaki esrarengtz kapılar tarzın- olan §nrtlnrm c:>n canlı ve esaslı nokta . bu tahrıfah yaptıktan sonra, Galata KU ük k 1 f h teşvik edS" 
atılır: da açılır ve istedi~iniz ~yayı, esrarengiz larl'dlr. Bunları benimseme'k, bir adet postanesine müracaatle 70 aded Türk Ç IZ ari U şa d 
_İşte! bir el bu esrarengiz kapıdan uzatır. haline koyabilmek ... Bütün 0 kamıa ka- b~r~ tahvilini almağ~ ~:bbü~ et - bir kadın daha yakalan 1 , 

* rışık bin türlü tavsiye ve tedbirlerin ru- mıştır. Fakat, posta muduru tarihi ye- Aaı· . 1. f huş yaptı Tütün sigara satan, sağına soluna bakı- . 1 .. d d ki . Za.bıta ve ıye gız ı u delV 
nır, paketi size uzatır: Anlattıklanm birer fttntezi ijeğil, bi- bunu bulup tatbik etmek demektir. ~~ ~an br;-ıusaa ~~~~: e ~~ıniu es· ran ve genç kızlan fuhşa te.,<Mk e e~ 

-Buyurun! h kik t f B hakik b .. .. a. Kim ne derse desin su. sabun ytizo:i ~. amk ı~?L'hmu ud:,une .. aı ob u 'hnt~ lere karşı açtıg~ı mücadeleye aevtttfl 
rer a a tr. u . atieri en goru- temizlemek için kullanuan vasıtaların gorere şuu eye uşmuş ~ u C1 e ı . 

-Kaç kUIUj? yorum. Herkes te göruyor. Fakat alfıka- t hk'k · · k b' "d' · f t ınektedır. "f"A 
- Yirmi! darlar. yani pazar tatıli kanununa ria- en iyisidir. Eğer ondan arnsıra zarar tr ı ıçın~ am ~yo Tmu ır~re me ~ - Hergün bu gibi işler çevirenler ]iftJ 

ed görüyorsak, eğer yıkandıkça yüzünüz ~e- kc' onuçllaçtlıgı skırad a, ankaşlı e yaknlın a· k~lan"rak, mu"dde~urnwmfllJ'<fl> tes - Pahalı! yet ip dükkfunnm kapayaniann hak- ~ ... :ı ~ ö-

Diyemezsiniz. 1 - k ~ riliyor, kuruyor. sertleşıyo_r.sa. kabahat ıl~e k'l kar a alşıdya aZabnataca danhnlı edilmektedirler. 
arını gozetme • korumak me ... t'uriyc- su. sabunla yıkanmakta degıldır. Ya sa· an ıyara. açmış ar ır. a ı er a Nesi ' 

-Acaba iyi cinsten mi? tinde olanlar göremiyorJar. bunun, ya da suyun bozukluğundadır. tahkikata başlamış, suçlulardan Tana· Yeniden, Kurtuluş'ta ot~ran n Y' 
Diyemezsiniz. Çünkü bunları söylese- Acaba ötekiler mi çok açikgöz. yoksa Yüzünüzü yıkıyarak temiı.lcyiniz. Fa- şın Avrupaya kaçtığı anlaşılmıştır. be isminde 40 yaşlarında bır kadı uPc!' 

biz size peynir verenin, cevabı sizi söy- onlar mı çok gözü kapalı?.. kat gerek suyun. gerek sabunun en iyı- Nihayet bir gün, Galata postanesi kaJamnış. yapılan ta'hkikat ~ ~ıts.tf 
leyip aöyliyecefinize pişman edecektir: İsmet HuZUsi sini kullanmak şartile... odacılanndan Hasan, Tanaşı yolda gö· suçlunun 21 yaşından küçuk ::91' 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Suyun en iyisi yağmur suyudur. Ya - rerek taTUm~ ve derhal zabıtayı haber· fuhşa teşvik ettiği anlaşı'lnllŞtır· sr 

zık ki her \'erde her zaman bulmak ka- dar ederek y::\kalatmıştır. arada, Nesibenin eline düşenlerdeP S' 
bil olmuyo~. Ki;cçli olma!.ından şüphe - Suçiu, Mürldeiumumili~e sevkedile - tı~mış k1zı Ayşe ile Muzaffer ~ııı, 
lcndi~ıniz suya bır iki kaşık gliserin dam- rek ahm:n ifadesinde Avrupaya teda- b:ıhatin hüviyetleri tesbit edı~~ ış 1 

!atmadan yüzünüzü yıkamayınız. vi maksadile gitti2ini söy1iye.rek hak· Tehkikata 4 üncü sorıgu hakiınlıgı 
Klgıddan sarhoş olabilirsiniz 

Dilue 

~amızla 

edllmiş 

ıalatılan 

e bu §eker alkol 

haliDi alır. 

Bu mayii Jçecek 

hud da yanm bar

Jak rakı içmiş ka

600 defa isyan Çikaran adam Snbunun en iyisi t.:iraz asitli ve iyi kmrlaid iddiaları kamilen reddetmiş - rafmaan devam edilmektedir. bl' 
yağdan yapılmış alanıdır. Asit cild:mizm tir. Madam Atinanın tahkikatı da dei' 
esasında olduğu için sabunda da bulu - Bir müddettenberi yapılmakta olan ni\z bulunarnıyan 3 kızın da şeba 116 • 
nursa ikisi birbirine uyar. Derinin mü - tahkikat, dün neticelenmiş, su.çluınun lerine miiracaat edildikten sonrfl Jl'lf'll~ 
teessir olmasına meydan kalmaz. suçu sabit görülerek, sahtekArlıktan 2 ticeye varacaktır. Tahkikat tek:·r ~ 

Bundan üç yüz 
1ene evvel dünya
nın yegAne de
mokrasi hükfunet-
lerinden Polanya
da palabıyık Kazs
telan Sladkawski. 
bu meşru bükti-

En iyi oğrna vas1tası ellerdir. Kuma - nci sortPl hAktrnliğinin kararile Ağır - etmiş ve suclu kadın hakkında 1 

şın. fırçanın hatta en jncesi bile el ka- ceıa rnahkem~ine verilmiştir. Kaçak· deliller toplanmışhr. .. fJOf' 
dar cilde uygun değ:!dir. (Maamafih çılık suçundan da takibat lerasma as - Atma. tahlive talebinin .... uncU bd 
buudan fır~anın kötü eıiduğu manası çı- liye .beşinci ceza Müddeiumumiliğin • ını hakim1iği~ce reddinden SO~~c8 1 

karılmamalı. Yerine göre. vakit vakit o de devnm edilecektir. defa da Ajhrceza riyasetine ırnuttJliŞ ' 
met aleyhine 600 kıyam tertib etmi§tir. da lfizımdır. Amma biz her günkü temiz~ Suçlunun hüv:iyeti, meçhul bulunan at1e hakkınd2ki karara iti.raz ~os)'sf' 
Hakkında 600 tane ölüm beyannamesi liğin umumi §eklini anlatıyoruz.) cürüm ortağı, zabıtaca aranmakfi\ • tir. Bunun üzerine tahkıkat eiSll ~ 

çıkarıldığı halde 82 yaşında ecelile öl· * dır. tetkik edilmel{ üzere, Aih~ı.a rbıl~ 
dar lk.endini%i sarhoş olm~ bulursunuz. mü§tür. 

Cildin bakımı iki kelime ile hülfısa e- Kaçakçiiik yapan bir lostro mo ğine tevdi olunmuştur. Netı<* 
dilebilir: Temizlik ve ya~lama. Böyle Ve beş tayfa adliyeye verildiler belli olabilecektir. d J1 -··--······-· ..... ···· ............................... -············ ... --········-----····· ····----··· ·····-

Bir genç kadına 
Tavsiyeler .• 
- cNi~anlıydık, ev1enece1dik, fa· 

kat evlenmeden birlikte yaşamaya 

\)aşladık. Bu münasebet iki yıl sür~ 
dü. Karı koca gibiydik. Mes'uddurn 
da. Fakat bir gün küçük bir mektub 
içinde birkaç aylık ihtiyaca yetişe· 
cek kadar para bırakarak kaçıp git• 
ti. 

Bin zahmeUe izini buldum. Fa• 
kat kcndisile konuşmak kabil olma• 
dı. Sadece ikinci bir mektubunu al
dım: 

eBu münasebetin ölünceye kadar 
bu şekılde devarn etmesi mümkün 
değildi N('tfcec;ımn gecikmesi ise se
nin bE:'dbahthğın· mucıb olacaktı. Bu 
sözüm şimdi sana manasız gibi ge
lir. Fakat ileride anlar ve beni tak· 
dir edcrsin:t diyor. Ne yapacağımı 
bılmiyorum. Bana bir yol gösteıiniz. 

* Yukanda okuduğunuz satırları bir 
g~nç kadının tam 8 sayfa tutan rnek· 
tubundan çıkardım. Öğrendiğim h!l· 
kikat beni rnütehayyir etmedi. Ü• 
mid ederim, bu satırlan okuyan <>" 
kuyucularuno da öyle gelecektir. 
Zira sevdiğiıİin zevcesi olmadan 
metresı haUne gelen genç kızm bi· 
lahare tekrar zevce haline yüksel· 
mcsinin nYümkün olmadığını bibni· 
yen kimse yoktur. 

Okuyucum hayatının en büyük 
hatasını yapmıştır. Şimdi onun scy~ 
yies~nı çekecektir. Elden ne gelir? 
Kaaere boyun eğmek lazım. 

Bu acı noktayı kaydettikten son· 
ra genç kadına eski Aşıkından gelen 
mektubun b:r hakikati ifade ettiğini 
söyliycceğim. Evet, ben de onunla 
fikır birliğindeyim. Eğer bu müna· 
st!betin neticesi daha geç gelseydi, 
genç kadın için daha büyük bed· 
bahtlık olacaktı. Şimdi hiç değilse 
gençtir, hayatını tekrar tanzim et
mek imk8runa maliktir. Halbuki se
ne geçtikten sonra taravetini 'kay
betmiş, ihtiyar, sokağa düşmüş bir 
kndın olacaktı. 

Bugün ne yapması icab edeceğine 
gelınce, iki yol görüyorum. Biriniisi 
kolay, ikincisi güçtür. Kolay olan: 
Evini muhafaza eder, elinde ibir 
müddet geçinecek parası olmasın • 
dan istifadP ederek kendisini yaşa· 
tabilecek imnci bir ~ık bulmaya 
çaiışır. Fakat dethal söyliyeyim ki 
her aşlk deği~tirdikçe biraz daha dü
ŞC!r. Sonu düşkünler evidir. 

İkinci yol güçtür: Eşyasını toplar, 
evini bırakır, varsa ailesinin yaruna 
iltica eder ve kendisini tanımıyan 
bir muhitte yeni bir hayat kunna -
ya, biraz da çalışmaya başlar. 

Ümid ederim ki bu ikinci YQlU tu· 
tacaktır. 

TEYZE 

yıkandınız mı temizliğiniz bitti demek - d ere 8 
tir. Sıra derhal yağlamıya gelmelidir. Gümrük muhafaza teşkilatı tarafın· Genç bir ka m penc 
Çünkü bilirsir.iz. derımızın de tıpkı iç u- dan Köstenceden göç:men nakliyatı düşüp öldU. . ~ 
zuvlar gibi muhtelif vazifeleri vardır. yapmakta olan Vatan vapurunda ente- Beyo~unda oturan Ferıde iSJl dilf 
Onlar zinde kalmak 1çın nasıl bcslen ~ resan bir kaçakçılık lb~disesinin mey • rede ...4 

genç bir kadın, kazaen pen:e -oeıedir 
miye muhtaçsa cildimiz de tıpkı öylecn rr,üş ve nakledildiği 'Beyoglu P 

beslenrnek zorundadır. Bir kaç gün hiç tinden çıkarılan zeytinyağından üstün - (J!1J 
bir ~ey yemeden durabıliyor musunuz? dür. Eczaneden beş on kuruşluk lanolin hastanesinde ölmüştür. dcıı<t 

Cesedi muavene eden Adiiye _,;~ 1 
Şu halde cildinizi nasıl olur da bir kaç aldırıp sürdünnz mü yağlanma diye gö- · t veflJ..,. 

Salih Haşim, defnine ruhsa gün, hntta bazan bir kaç hafta, bir kaç zünüzdc büyüttüğünüz şeyi de ba&it bir 
ay kendi haline, beslenmeden bırakırsı- şekilde halledivermiş olursunuz. Derini- tit". •

11 nız. Bunun zararını o, tnzeliğile ödemcz zin kurumak derecesıne göre yalı ya bir KarlSini öldüren Moizdı·ldi 
de ne yapar? çeyrek, yarım, bir saat. hattA ioab eder- h k · d m e 1 

Cildin muhtaç olduğu yiyecek nedir ki, 'OC bütün bir gece yüzünüzde bırakır, son- mu a emesme eva J{ııl~ 
birnz yağ de~il mi? Eğer onu yaradılı - ra ince. temiz bir tülbentle silersinb:. Kıskançlık yüzünden karıSl ınv" 

, 1 k "ld" M 'zin a'Jlıı~1g ' §ındnn alıyorsa ne ala. alabildiği müd - Bunu akşamlan yapa:-sınız. Sabahları bıçaK ıyara o uren oı d'}JW'7 ' 
detçe sizin yardımmız pek az olur. Yok knlkınca e~er yüzünüzde bir kuruluk. mesine Ağırcezada devam e 

1 

tabiatinden ya az. ya pek az alıyorsa yar- gerginlik du~yorsanız gülsuyu lle sili - tir. iid~ 
dımmızı derhal artırmalı, çok yağlamalı- nirsiniz. Yok, eler biraz yallı «ibi gö - Dünkü celsede dinlenen ın,,et , 

· ıanz. rürseniz ak§aınki gibi yıkanınruuz. şahidleri, suçlunun karısını ~elif ~ 
En iyi yağ hayvanlardan alınma yağ- İşte cilde bakmanın en Cal\ alacak nok- mindeki şahısla gezerken .mu d'f. , 

!ardır. Madeni ~e nebaU yağlar ondan taları ... Bunlan hiç bir gün geri bırak - falc1.r gördüklerini söylemı~er ~}bi f 
sonra gelir. Mesela: Koyıından alınan mazsanız endişeniz olmasın. CildinJz ko- Duruşma, diğer şahidlerın 

lanolin, petroldan alınan vazelinle zey - lay kolay bozulmıyacaktır. çin tnlik edilmiştir. 

'\ 
ı 

Bacaksrzın maskaralıkları : 

k 



Çarlık Rusyasının kanlı tarilıinden bir gaprak ( Sinema ) 

A GIYEN ÖLÜ 
kleopatralara, Tenduralara Mesalinlere, taş Çikartan 

lmparatoriçe Katerina ile deli oğlunun hayatlan 
r····~~~ i~:::n K~;~;·······ı 
' . --. ................................................. .;. 

liQr\Uıdük Niko!a Mihayloviçin kollek· 
e :YonUnda bir adam resmi vardır: Bu 
hı.~ kırk beş yaşlarındadır. Kısa boy· 
~~e zayıftır. Başında büyük lbir tae 
~Yoı. Sırtındaki beyaz manto, göğ· 
~ deki bir y!ğın nişan ve kocaman 
~· bacaklanndaki beyaz pantalonla 
le ~ kadar çıkan parlak siyah çizme-
~ tacın ihtişamını arttınyor. 
ll~ .adam Rus çan birinci Poldur. 
~ ltınci P<>l sol elini kalçasına daya • 
" tır. Sağ elile çarlık sopasını tutu· 
lOt ,,.~ k G" 1 
tiıt · .ı:. Uzü so~gun ve don u tur. oz e-
~e keder okunuvor. Basık burnu ve 
li man ağzı, ihti;asla abdallıktan iki· 

lle de delalet edebilir. 

Çocuğundan nefret eden kral 
~irinci Pol Rusya çarlçesi i'k.inci Ka· 
~%enin oğlu olarak dünyaya ~1me
~e ve Rus tahtının vdliahdı olarak 
~ iki sene beklemiş olmasına rağ -

Çok ıztırab çekmiştir. 
lk· ~· 1llci Kateı-ine. ihtiras ve entrika · 

bı ~le, K"t€0patra, Teodora, Mesalin gi· 
~clı fahişelcre taş çıkartacak dere • 
\lı başdöndiirücü bir hayat sürmüş • 
h:~ Büyük Okyanustan Baltık kıyıla -
~ Şimal Kutbundan Karadeniz ve 
~r. denizi kıyılarına kadar ya!ılan 
~· ıtnparatorluğu yarım asır ıdare 
tQ. ~ştir. ~te bu kadın, Rus çan üçün· 
btt etro ile evlendikten on sene sonra 
~:rkek çocuk dünyaya getirdi Bu 
lt~ Pol ~ı verildi. 

~Çüncü Petro bu çocuğu nefretle 
~~dı. Çünkü onun, kendinden ol • 
~ ıg~nı biliyordu. Katerina ~ ~ef : 
~~dıyordu. Zira çocuk bem çırkındi, 
&e·· de istenerek dünyaya .getirilmiş 
'l gııdi. Bund3n başka kocasile kendi· 
~\rasında oldukça ciddi bir gerginli'k 
lara U.trnuştu. Bunu.n la beraber her iki 
~ da çocuğu 'büsbütün ortadan kal· 
~ lj'a giri~miyorlardı. 

Ila ~~ğR sarayda bir daire aynldı. Da
ltl~t' ID'usu 1\:nrrnya kapab1dı. Onun biz· 
tali ıne verlleder çocuğun sılmat ve 
ııa.~tını hiç düsünmüyorlardı. O ya -
~l' a tesadüfen ya~amış olacaktı. Uşak· 
~~ dadılar ve muhanzlara bu cihet a· 
l!.~i a SÖylenm;ş, emredilmiş değildi; 
~lll t.ar]a çariçenin hallerinden ilöyle 
ı 1 lt)rlardı 

~Uallimler, prense hiçbir şey 
tıo .. ögretmeyin! , 

ler lun ne yattığı ne de kalktlğı saat· 
\>~ h~uayyendi. K undaktan çıktıktan 
la.t~taz büyürlükten sonra bir mürebbi 
~· olundu. Bu adam küçük prensi 
~dy: ~tm~ için pek garib bir usul 
~'llt~· Polün hergün yaptığı hatalan 
~ıd eden husust bir gazete bastınr 
~ttı a bu gazeteyi prense birer birer o
~e;d~ Küçük prens sanıyordu ki bu 
latı Tt~.ı halktan biri çıkarıyor ve bü· 
~ Us halkı da onunla b1rlikte bu sa· 
~!'~ ~kuyor. Böylelikle Po1 halktan 

l\·· aga başladı. 
~~ÇÜk prens biraz daha büyüyünce 
btr tn arın. sayılan arttınldı. Lakin bu 
~~ erasımden ibaretti. Çünkü bu ho· 
~l'o ra. ŞÖyle bir emir verilmişti: cÖğre· 
~:ı gibi görününüz, fakat hiç bir şey 

r. n:ıeyiniz!• uça 
~Yo neü :et~ ondan o kadar naı:t 
~ tdu kı velıahdlikten çıkarmak ıs· 
t'o-ı. onun yerine 1741 de Büyük Pet-

~ti~ kızı Elizal;et tarafından tahttan 
\at en altıil<'ı Ivanı geçirecekti. Fa -

ı :1Y"aPatnadı:. 

Katerine 

la~ı çoğalmış. maceraları artmış, sa ·ı ne görülmüş, ne de işitilmişti. Panin 
rayda çevirdiği entrikalar son dereceyi hiç kımıldamadan sordu: 
bulınuşt1J. İki sene sonra kocasını, ken· - Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? 
di Aşıklan vasıtasile öldürttü ve koca Veliabd mı? 
~usya yı tek başına idare etmeğe 'baş - - Şübhesiz ... 
ladı. Bu sırada prens Pol ancak on ya· - } .. akat nasıl? İşte bilmiyorsunuz. 
şında bulunuyordu. Petronun kendisi· Bakıntz "ben size öğreteyim: Siz veliabd 
ne karşı gösterdiği soğukluk ve nefre- sı:ıız fakat ancak çariçenin lfıtfü sayc· 
te rağmen or. u seviyordu.. Annesinin sinde ... Eğer şimdiye kadar kendinizi 
cinayetinı gittikçe artan bir hınçla kal· imparntor üçüncü Petronun oğlu sanı· 
binde sakhyordu. yorsanız yanılıyorsunuz. Siz meşru bir 

Birbirlerine rakib olan taçh çocuk değilsiniz!: . 
.., Prens Pol sarannıştı, hıç ses çıkara· 

ana V8 OQUJ madı. Delikan:ı oldu, aynı korku d~ • 

Beranjenin 1764 de yazılan bir rnek· 
tubunda şu satırlar okunuyor: 

eBu genç prenste bazı korkulu ve u
ğursut haller var. Annesinin ondan 
ho~lanmndığı, saltanat sünneğe başla
dığındanberi ona karşı eskisi kadar da 
ş~fkat göstermediğini bili'yor. Bir kaç 
gün evvel: cBabam niçin öldürüldü? 
BPnim hakkım olan çarlık tahh niçin 
annerne verild~?» demiş. Sonra, b'üyü· 
dü~ü zaman bu işleri yoluna koyaca • 
ğırıı söylemiş.» 

İkinci Katerina bunlan öğrendi. Oğ· 
luna karşı her zaman uyanık bulundu. 
Onu kendisi aleyhine herhangi bir ha· 
rekelten alıkoymak için bulduğu çare 
pek basitti: Sürekli bir korku içinde 
yaşatnıak. .. 

Küçük prense annesinin adını an -
dıklan zaman bile ürperiyor, tütün 
hislerini yüreğinde hapsediyordu. Böy· 
lece büyüdü. 0!1 beş ya§larma geldL 

Bir defa kendisini tutamadı. Çok gü
vendiği dostlarmdan birine yazdığı 
mektubda: cİstikbalden, haklarından, 
çar olduğu zaman yapacağı ~lerden 
bahsetti. 

Muallimi veliahda piç oldugunu 
söylüyor 

vam ediyordu, fakat kanaatleri değiş -
miyordu. 

İkinci Katerina onu Alman prenses
lerinden ViThelminle e\iJendircU. Pol, 

c 

Çar birinci Pol, kendi
sine itiraz eden Mare
şala kızmıştı. Batırdı: 
- Mareşal, şu muhafu 
alayını görüyorsunuz, 
degil mi 7 Bunlar 400 
kişidir. Şimdi bir emir 

hepsi Mareşal 

Natali adını alan karıslDl çok sevdi Fa· 
knt karşılık göremedi. 

Zehirlenma korkusu 
Prens büyüyor, koca adam oluyor, 

annesinin rezaletlerle dolu hayatından, 
müdhiş istibdadından gittikçe nefret 
ec!:iyordu. Fakat ondan korkmalrta de
vam ediyordu. Sanıyordu ki hiç bek • 
lenmiyen bir zamanda onu zehirliye • 
ceklerdi,r. Bir gün kendisine sucuk ge
tirdiler, içinden cam kırıklan çıktı. : 

- Eyvah, zshirlendiın! 
Dedi. Bunu annesine anlattı. 
Askerliği scviyordu. Katerina buna 

aldırmadı. Pol çok geçmeden iyi bir 
asker olduğunu göstenniye başladı. O 
zaman oğlunun rekabetinden korkan 
ana veliahde askerliği yasak etti. Pol 
o zaman din Iritablan okumaya !başladL 
Bu sırada kansı öldü ve ikinci defa, 
Sofi Dorote ile evlendi.Kansı onun evi· 
ni çiçek:erle doJduruyordu. Bir çok ço
cukları oldu. Katerina onu memleket· 
ten uzakta bulundurmak için seyahate 
çılp..ardı. Pol hala korkuyordu. Floran· 
sarla yemek yerken birdenbire kalktı, 
on parmağını birden ağzına sokarak 
kus:mağ1 çalıştı. Zehiırlendiğini sanı

yordu. 
Bir gün Napoli kraliçesi ona Rusya 

kanunlarının mükemmel olduğunu söy· 
ledi. Po1 cevab verdi: 

- Rus kanunları mı! Rusyada sal -
tanat süren kadın o kanunlan ayaklan 
altına alıuak saltanatını devam ettirir! 

lmparatoriçenin ölümü 
Altmış )'aşını geçmiş olan Rusya ça

riçesı ikinci Katerinanİn yirmi yaşın· 
daki güzel delikanl~ardan sevgili: erl 
vardı. Kocasını öldürttükten sonra otuz 
iki sene koca Rusyayı 'dilediği gibi ida
re eden bu har:is imparatoriçede kalb 
hastalığı vardı. 1 796 senesi ikinci teş -
rin günleıinıden birinde ağplsı tut1h 
TDmam otuz dört saat, üstünü başını, 
yatağını parçalıyacak derecede ıztııab 
çek~rek, çırpınarak öldü. Hizmetci bir 
sabah onun odasına girdiği zaman ça • 
riçeyi yatağında cansız buldu. Dişleri 
kcnetlenmişti ve ağzını köpük sannış· 
tı. 

Harry Baur 
ve mazisi 

Harry Baur son :filmlerinden birinde 
Geçenlerde memleketiıı:ize gelmiş olan 

Harry Baur, :Fransanın en tanınmış ve 
takdir edilmiş tiyatro ve ~inema san':ıt • 
karlarından biridir. Son seneler içinde 
çevirmiş olduğu filmlerdeki muvaffa • 
kiyeti bu takdiri çok arttırmıştır. 

Harry Baurun asıl ismi Hendi Mariedir. 
Yüzde yüz Fransız ve katoliktir. • 
Babası nıahir bir kuyumcu idi. Müre!-

feh bir haypt sürmekte ıdiler. Fakat gü
nün birinde mağazası tamamile soyuldu
ğundan bu aile derin bir .sefalete düştü. 

Küır'iik Henri ailesinin ancak sefalet 
anlannı hatırlıyabilmektedir. 

Henri ve ailesi gün1erce aç kalmışlar, 
küçük w• sevimli çocuk sokaklarda sü • 
rünmüştür. 
İnsana felaket bir c!eia gelmesin der

ler, doğrudur. Bu sıkıntılara katlanamı
yan kuyumcu bir gece tcrki hayat eyle -
miştir. 

O vakit Harry Baı.ir sekiz yaşına basmış 
bulunmakta :di. 

Gene bu sıralarda annesi de $rca has
talanarak yatağa düştü ... 

Çocuk yapayalnız kaldı ... 
Onun bu haline çok ncıyan tanıdık bir 

aile, kendisini bir papaz mektebine ver· 
diler ... Sekiz yaşmda idi. 

Mektebde üç sene kaldı. 
Papaz olmağı aklmaan bile geçinniyen 

küçük Henri rnektebden kaçtı. Do~ru 

Marsilyaya gitti. 
Orada serbest bir surette hayatını ka -

zanrnnğa ba§ladı ... Seyyar satıcılıkta ka• 
rar kıldı. İşin sürümüne göre portakal -
dan tutunuz da sabuna vanncıya kadar 
her şey sattı. Bu hayatı iki sene devam 
ettirdi. 

Yak1lan vasiyetname Bu sırada annesi ıyileştiğinden çok 
Anasından dehşetli korkan ve o sıra· sevdıği çocuğunun sokaklarda sürtmesi-

(Devamı 10 ncu sayfadal (Dewmı 10 ncu sa]lfada) 

) 

tt) ç~ı de Elizabet öldü. Üçüncü Pet
Cları ı:.ld~. Bn tarihte otuz üç yaşında 
~~lt ıncı Katerina ihtiraslannın en 

noktalannda dolaşıyordu. Aşık-

İkinci K.nterina bunu öğrendiği zaman 
prensin rnürebbiyesine çıkıştı. Panin 
adındaki mürebbi her zaman kendi· 
si prensin odasına giderdi Eu sefer 
çariçeden çoıt-sıkı emirler ve salahiyet 
almış olmalı ki Pol'e bir uşak gönder· 
di ve kendi yar.ına çağırttı. Pol müreb
bisini koltuğuna uzarunış olarak gö • 
rünce şaşırdı. Bu derece hümıetsizlik 

Dalndye ~ 1\fünih top1antmıızdanberi birçok rarib danslar icad edildi. Faknt, bana kalırsa rene en iyisi de
mokrasi dansıchr. Ldtfeder misiniz madam? ... 

• 



Trende 
Kontrolor, yJlcu 

nun biletine baktı: 
- Sizin biletiniz, 

1ürat katarı için de -
jtil, halbuki bu sürat 
katarL 

Yolcu cevab verdi: 
- Zarar yok. Ben 

acele etmiyorum ki.. 
Makinist treni yavaş 
Uerietsin. 

Itiraz 
Ayyaşa söylediler: 
- Senin aklın, fik

rin hep rakı kade -
binde kalıyor. 

İtiraz etti. 
- Hiç te değil, ben 

kadehi daima sonu -
na kadar boşaltırım. 

Doğru sözlü 
- Kaç yaşındası

mz? 
-Kırk. 

- Hakikaten doğ-

- Bu fapkanın cLı pek çabt.ık moda.n geçti. Bana yeni 
bir ıapka yaptırmalmnf 

ru sözlü insansıntz. 

Üç sene evvel de 'ba
na gene ayni cevabı 
ve rm iştiniz. 

- Söyle bakayım, btmlardan hangbt 

ıana.. bu son moda saç tuvaıetini yap

h. 

Hasta - Doktor kaç? 

Nabzı dinlıyen doktor- On ikiyi on 
ikı dakıka geçiyor 

- Telaşa mahal yok, oyuncak dai

t"eBinin tezguJıtan müşterilere oyun -

caklar hakkında izahaı vtriyor. 

c Hoş sözler ) 
Konuşmuyorlar 

Kavanozda bir çift balık vardı. Eve 
g~"lcn misafir, ev sa.lt;binden sordu: 

- Bu ik.ı balık iyi geçinirler mi? 
- Bize geldiklerindenberi dargınlar, 

bırbirlcrile hiç konu~muyorlar. 

* 
Çıngırak 

Erkek, eve bir çıngırak getirdi, karısı 
sordu: 

- Bu çıngırak ne işimize yanyacak? ~ 
- Hizmetçlyi çağırmak için çalacağız. 

- Bızim hizmetçi yok ki? 

- Çıngırağımız var ya .. Çalacağız ge-
lecek .. 

* 
Bekledİm 

- Kaç yaşındasınız? 

-Seksen! 

- Bu ya~a gelmek için ne yaptınız? 

- Bekledim. 

-Rest. 

-Gördüm. 

- Nen var? 

* 
Pokerde 

-Üç birli. ya senin? 

- Bir tabancam. 

- Sen kazandıni 

* 
Büyük adamlar 

Gazeteci bir şeh irde, yerlilerden birine 
sordu: 

- Sizin bu ŞE'hirde hangi büyük adam
lar doğmuşlardır. 

- Hiç .. Bizim şehirde daima çocuklar 
doğar. 

* 
Hiç! 

Ressam yaptı~ı tabloları gösterdi: 

- Şimdiye kadar, dedi, hiç bir tab -

lomu dört yüz liradan aşa~ı satmadım .. 

- Şimdiye kadar kaç tane tablo sattı
nız? 

-Hiç 

* 
Değiştirecek 

Bir erkek. bir mağazaya girdi: 

- Bana bir çüt kadın eldiveni verir 
misiniz? . 

- Kaç numara olsun .. 

- Kaç numnra olursa olsun .. Eline uy-
gun gelse de, gelm~ de karım defi~ti
reccktir. 

' 

C TELEVIZYON 

iyi mi, fena m1? 

Memlekette yulaf ziraatı 
) inkişaf ediyor 

--~ 

Mesela bir doktor, ne hastanın ya
nına gidecektir, ne de hastası ona ge -
lecek tir, 

Bu iyilik tarafı, fakat fenalık tara
fı da yok değildir. Evin bayanı tcleviz
yo11da Pvinin mtıtfağını bulduğu za -
man nıutfakta çalı§an a§çıyı, o gece mi
safir gelecekler için aıtnan iyi cins şa
rabı içerken görecektir. 

Fiilinca müessesenin direktörü. bi,. 
kaza geçirmiş, ayatimdan yaralanmış 

olabilir. Bir kaç gün için evinde J:almı
ya mahk1imd1,r, Btıgün i.erde müessese
s 'nde neler olup bittiğini öğrenmek is
ter, telev izyonu aç:ar ve gördüğü man
zaranın karşısında şaşırır kalır .. 

.~::---..... 

Hizmetçi kız da televizyonu karıştır

mıya merak sarmıştır. Açar ve görür. 
Gördüğü hiç te hoş bir şey değildir. 

Her giln eve halis süt getiren siltçil, 
süt güğümlerini terkos muslu!fu aıtına 
dizmi§ au ile dolduı.·rnaktadır, 

• 

... .. )#. 

Hayvancılığın ıalahı meıeleıinde ehemmiyetli bir rolü olan yıılalj: 
yurdda gittikçe daha çok ekilebilrnesi bu yoldaki çalı§manın mrı" 
lakiyetine delildir. lılah edilmiı yulal tohumlukları yurda yayıldı~' 

yulal ziraatimizin bir kat daha inkital ettiğini göreceğiS· 

Yazan: Ta nmman 

Eldeki istatistiklere göre, memleket 
hayvancılığının ıslahı meselesinde bü -
yük bir ehemmiyeti halz olan yulaf zi -
raatimiz; gerek ekim sahası, gerek hası
lat rnikdarı ıtibarile mes'ud bir inki§af 
içerisindedir. Düne kadar yulafı yemden 
bile saynııyan köylümüzün, böyle her yıl 
biraz daha fazla yulaf ekmesi, onun de
ğer ve ehemmiyetini artık anlamış oldu
ğunu gösterir. Hayvanlarımızın daha can 
lı, döha verimli olması yolundaki mesai -
nin; bu Hk muvaffak adımıdır. 

Ötedenberi ccan boğazdan gelir• di -
ye herkesin hayvan bakımında gıdaya e
hemmiyet verdiği maliımdur. Fakat bu 
kaıdeyi üstünkörü ele alarak, rastgele 
beslenen hayvanların, boğazlanndan gi
ren ambar dolusu yemlerle hiç te canlan
madıkları çok görülmüştür. Demek ki ca
nın boğazdan geldiği asıl olmakla be -
raber, istenilen canlılık ve verimlili~in 
elde edilmesi, yemierne bahsinde apayrı 
bir bilgiyi de icab ettiriyor. Bu bilgi, hiç 
şüphesiz hayvancılık ilminin uzun yıllar 
çalt§arak meydana çıkardığı esaslarda -
dır. Bu esaslar dahilinde bakılacak hay • 
vanların mutlaka daha ç:ıbuk serpildikle
di, daha çoK verimli oldukları görülmüş
tür. 

İşte yulaf, o fennt araştinnalar neti -
cesi listeye alınmış bir yemdir. Düne ka
dar arpa ile bir türlü varılanuyan neti -
c~yi yulaf derhal temin etmiştir: Bir de
fa arpa, genç hayvaniara verilemiyordu. 
Bunu olduğu gibi yiyemiyor, kırılıp ezil
dikten sonra yiyebildikleri, çoğunda ha
zım~zlığa sebebiyet veriyordu. Hiç bir 
{ırıza göstermeden yiyebilen müstesna 
hayvanların da serpilip biiyümeden, se -
mirdıkleri görülüyordu. Halbuki yulaf, 
henüz süt emen taylardan bnşlıyarak, en 
yaşlı hayvanıara kadar her yaştakilere 
emniyetle verilcbılen bir yemdir: Genç 
yavrular bunu kolaylıkla hazınettikleri 

gibi, ihtiva ettiği kıymetli maddeler do
layısile de mütemadi bir inkişafa mazhar 
olurlar. Arpanın büyütmeden semirttiği 

yavruyu, yulaf hem geli§tirir, bem bes -
ler. Demek ki bir an evvel büyümesını 
arzuladığımız turfanda kuzular içın, boy
larun<lSı istenilen .danalar, taylar için yu
laf bircbirdir. 

Daha ya~lı olanlarda da arpa ile yula
fın mukayesesİ nynidir: Arpa yiyen hay
vanların .semirdikleri, fakat adali kuv -
vetten mahrum kaldıklan görülmüştür. 

Halbuki yulaf, onları muhtaç oldukları 

kararda beslerlikleri gibi, yeteri kadar da 
kuvvetlendirmektedir. Bu bakımdan ko
şuya salınan, arabaya koşulan atlar için 
yulaf en esaslı gıdaciır. Hele sarfedecek
leri kuvvet, başkalarına bakarak daha Us
tün olan ordu hayvanları için, yulaf mec
buri bir ihtiyaçtır. Bunu takdir eden hu
kiunt!timiz de 934 den sonra ordu hay -
vanlarının esas gıdasını arpadan yulafa 
çevirmi§ bulunmaktadır. 
Damızlık koyunların - lüzum hasıl ol

dukça - yulafla beslenmesi çok iyi neti
ce vermiştir. Böyle koyunlar hiç aksama
dan koçn gelmektı~. biç düşünneden yav. 
ru vermektedirler. Damızlık aygır ve bo
ğaların yulafla beslenöikleri zaman aş • 
tık ları kısrak ve ine k sayı.sı, başka yem
lerle besiendiideri zaman aşabildiklerinin 
hemen iki misline yakın olmuştur. 

Görülüyor ki her boyda ve her cins 
hayvan için yulaf mümtaz bir ındadır. 

de)! 
Köylümüzün onu bcnimsemesi, el~ıır • 
hayvanların gittikçe yozlaşmak~ ıcııtıl 
tulmasma, yeniden cdinece~ te~rnesill' 
damızlıkların da elinde kalabı~ }tO 

yardım edecektir. Yani eldekilerın 
111 

di 
runması kadar, yeniden alınacakla_r ~ 
faydalı olması, . onların yalnız teJXll~ıı ıt 
ırktan olmalarna değil, ayni zaman 
lah edici gıdalar almasına ba4Jıdır;sıııb' 
Kısacası memleket hayvanıarınlilf me 

bir çok şartlara dayanmakta, yula eJ 

selE'si de onların bir tanesini,. arnJllBe}(te 
ehemmiyetli bir tanesini teşkil etfllifl1jıi1 
dir. Yazımın başında yulaf zira~t Oll' 
genişiernekte olduğunu söylemişt~· nıe 
dile almadan şimdiye kadar llerliYe 
mesi sebeblerini araştıralım. bel> 

Memleketimizin yulaf ziraati iki se 

den geri kalmıştı: ·tib!lrılf 
a) Yulaf, biyolojik vasıfları 1 ıcııtc 

soğuktan pek korkan, k~;a p& 

tan da hiç hoşlanmıyan ~1 b'Jdi-' 
battır. Bu y.:.izden ekıle ~te 
yerler, ancak memleketin havası ın idL 
dil, ilkbaharları yai{rnurlu gabal~~b:ıt' 
Kışı sert olan yerlerde, yulafı ilk çoİ 
da ekmek nıecburıyeti duyu!uyo~U·esırıt 
defa bu yerlerdeki kurakhk serpııı; ıcet 
imkan bırakmadan mahsulü en aşa dolB 
teye düşürüyordu. Ve bu sebeb.le! yıı 
yısile de köylümüz yulaf ekeınıyor. 
lafı yeteri kadar bulamıyordu. gart 

b) Asırlardanberi sürüp gel~n "ı 'j'J 
nek, yulafın aleyhinde idi. Köyliilll~ n os· 
laf.ı arpadan aşağı bilirdi. Ona yul ~j(t~ 
tünlüğünü gösterecek şahidler.. sescsl 
Devletin bir kaç yeti~tinne rnu~:tibıAl 
bu uğurda çok çalışıyor, fakat 1 iftçi· 
artmadığı için yulafın piyasası da ç bil• 
yi teşvik e<lcmiyordu. En son. o~d;t.J- ,•9 
hayvanıarına arpa ycdirme~e ıdı. bir Jıı 
ziyette yulaf zirantinin inkişafına 
zum hissedilmemişti. beJ'tl 

Cumhuriyet hükumeti yulafın c aldı~ 
miyetini düşünerek mese!eyi ele ~ııl· 
zaman derhal bu iki sebebi ortadan 
dırmıya savaştı: rt 

.. ... 5ıatı a) Once yulaf tohumlugunu ı )'o ' 

rnek, onu kıştan kuraktan korklll3~8 o~· 
rine göre sonbaharda ve ilkbabtır ret-ll• 
hi ekilebilir bir hale getirmek ~ıı jtil' 
Bilhassa kışlık ekilmek istenilen '!tir )et 

kiın hasıl olursa - arpadan daha ~~~iııd~ıı 
lerde de ekilt:!bileceği için - kendıM§lııcv~ 
bir teşvik görecekti. Bunu bilen )'~rı tııl 
ve Eskışebir tohum ıslah istasyon ~ Jll ' 

me\'zu üzerinde senelerce çn1ışııl'9 

hayet arzu edilen gayeyc ulaştılar· ıııı.ııı 
Yeşilköy tohum ıslah istasyonuı; çe~· 

elde etmeğr. muvaffak olduğu yul~ ~erıııl 
di kışlık olarak ekilmekte ve aynı·sbetıe 
dahilinde diğer yerli yulaflara n~ıedil' 
daima c.~ 20 fı:ızla mahsul verıne ııııııı 
Eskişehir tohum ıslah istasyonıı(s:ııo ' 
ıslah ettiği (Sazova - Bozkır) ve t ).,ı· 

ser • f va - Apak) yulafları da kış-ları . ,.ı.ılll 
ları kurak clan orta Anadolıı ıçın id )rtJ' 

ekimini kolaylaştırmıştır. Bu iki çe~ı8rıı0 
llAftan birıncisi yerli çeşidlcre ~ ,,cr • 
7u 30, ikincisı % ·15 fazla m~ ıııs)D • 
mcktedir. c Kurak ikl'm zjrant~:. . 1~J<e'' o· 
numuzun Amerikadan getirtti~~ 0ıı:r!l' 
ta) adlı yulaf çeşidi de, iklimirrıııe 9ıedtl• 
rılmış ve ötekileri gibi köylüye ~ı:ıf 11

' 

miştir. Bu himmetler saye~inde )}Dil bi ~ 
raatimizin genışlemesine engel 0 

rinci iebeb prtadan kalkmıştır. ada) 
(Devamı 12 nci ıavf 



.ltraı ltarol Lond.rada tereline yerilen bir ziyarette oı:ıu ve Ingiliz Başvek1lile beraber 

LaC'Ute:rea:tıı yeni 1.ap ec1.11ıa1ıt olaa tananı cemJsl. S mllyon İngilli llıum.a mal olau 
•• ıemJ dünyanın en bü yük tanare remisidir. 

~ Mr Yab11dl ı-el tuafmdan öldürüle!l Alm.a.n sefa .. 
reö kJ.UblerbuleD Voa Rath'uı cenazesi .. ı..a ....... 

.&merikadald dtbıya metlıerintn ıemened
oe konulacak saman lr.Ül'elllnln içinde res

mlnl ıördQibıüs eva da bulnnuakta 

Banelona'da hanj sllihlaa'mın a moı
.ıtemled klallanılma.ktadır. 

da 1elimianıyor Kral Ka.roJ Lonclrada tn.rmz taııklaruıı teıkik ediyor 

lqniz - İtalyan onl:ı§lllası: 
Lacuıe.e... Roma e19111 Lord Pertlı, Çigl sa.ra:rında müşterek beyıuınameyi lnlzalı
)Qt, Banımıa 16 alsaa protokolunun mer'iyet mevkiine girdili resmf'..n Ilin otunmuştar 

ikıçlb Kralı ~~~. Rolandayı üyaret etti. Resim, ktırurislnJ .Amatuclaaı'a ıeli
tlade ıtraüçe Vilhdmina llo arabada ıösteriyor. 

Londradaı ıdJ!&!İ mAzakerelerde ballman 
Kral Karol, oradan Parise reçtl. Parl&te, 
Cömhurreisl Lebnuı, Jüalın ,erefine bir 

av Dartlsl tertib ettl 

Bo lnrillz lı:ızı Bitler'In dosflarından biri

dir. Londrada Nul aleybtarı bir teşekköl 
meydana getlnneie çalışmış, 

munffak elamaDllftır. 

Cebheden Istanbu a 
dönüş ve işgal faciası 

Vazanlar: Siird meb'usu Mahmud merhum ve Falih R1fk1 Atay 

Atatürk'Ün bugüne kadar gueteıerde ınti§ar etmemq blr resımıen: 8Ufiu""1G ' 
Kurtana Erzurumda . 

_ 12 _ arkadaşların delAleti ile, ilk defa qlarali 
H t at dıve size nakletti~ bu ve sivil kıyafetle, Fındıklıdaki Meclisi 

a ır . b' b ' . d" 
hikfıyelerin, zamanıımza kadar bir takım Me usan ınasına .gır ım. . . . . 
r icalin hatırat neşretmek sevdasma mü- O günlerde Tev~k. Paşa kabm~sı~~ ıti .. 

· ı b"r temayülden doğmuş olduğunu mad mevzuubahs ıdi; ben adeını ıtımaci 
:;s~et~ezsiniz. Eğer ben bu hakikatleri reyi verilmesi fikrin~e ~d~. İ~te ~~clist 
s·ze söylüyorsam ve mllletimize ihlal E'- Meb'usan binasına gırdığım gun, ıtımad 
dı. am elbette bundan büsbütün baş- meselesinin Mecliste reye vazolunaca~ 
ıyors ·· d" K t · ümk" olduğu ka • ka bir maksadım varöır. Bu maksad ne gun u. anaa ımı m un 

olabilir? Bunu ben burada izah edemem. dar süratle, t;-nıdı~ veya orada bana 
Fakat benim tasavvurlarırnı, düşüncele- tarutılan meb ~lara ızaha çalı~yordunı: 
rimi samimi olarak nakleden bu yazılar Bir kısım meb ~slarda şu tereddud vardı: 

- h t ki m.ı·ı cEğcr ademi itımad reyı yeroc:ek olursali okunduktan sonra sup e e mem - . 
ı ti k d. k d' e. ,.aziyeti mO.talea ve meclis dağıtılacaktır; fakat Tevfık Pa· 
e m en ı en ın . . . . . d · · b ' 

muhakeme etmek için lüzumlu vesika • §a kabınesıne ıtıma rey1 verıp . ır za • 

b 1 akt rran kazanarak, bu esnada belkı faydalı 
lara malik u unac ır. .. k ·· k- ı 
E~ bab tt" ;ıı.· zihniyette olanların işler gorme mum up o ur.» 

ser se ı&ım . ı· . t b h h 1 da k d ı dıkl hA Ben ıse mec ısın za en e erne a .. 
ciünyadan ne a ~r anl amd ab ~rını_ 1 - ğıtılacağına kani idim. Ve dağıtncak ..>lan 
.r.ııat isbat etmem.ış o say ı, enım soz e- . . . :u 

. ·· kül 1 1 b'l" d" da yenı sadrazam ıdı. Bu kararı tatbl.lli rimin hakikatı muş an aşı a ı ır ıye . . . . . 
d h . 1.. - - için bittabi evvela meclısın ıtımadını a-

~ir zaman a a teenn:ye uzum gorur - . .. . . d 
d. ki b "b' larak makamı sadaretı usulu daıresın Q düm Fakat zanne ıyorum, u gı ı . . . 

· . işgal etmesi lazımdı. Bunu ternın cttık • 
teennilere benim tarafınıdan değil, fakat b d . .. d"ğü" .. k 
Türk milleti tarafından da artık hiç te lü- t~n sonra az~ ze~atın U§Un u nun a " 

sıne olarak hıç bır zaman ve fırsat ver .. 
zum ve ihtiyaç kalmamıştır. k . . , . . d w t gıw 

11 
!::u'"phe me sızın mec,ısı agı aca n :.-

Ccı)hedcn İstanbula dönünce yoktu. O halde netice mademki bu ola .. 
- Bir gün İzzet Pa~a tarafından ma - caktı, kabineye ademi itimad reyi ve .. 

kine başına davet olundum. Müşarüni • rerek ve bunu tekt>_rrür ettirerek zamun 
leyh kabineden istifa ettiklerini bildir • kazanmak daha ınuvafıktı. İşte belki bu 
dikten sonra, 'benim Istanbulda bulun - kazanılacak zaman zarfmda tekrar İz • 
maklığırn münasib olacağını söyledi. Ben zet Paşa riyasetınde bir kabine vücuda 
bu imadan İstanbulda buhranlı vaziyct - getirmek esbab ve şeraıtini hazırlıya .. 

ller cereyan ettiğini anlıyarak,. za~en ku- bilirdik. Medis salonlarında, koridorlar• 
manda ettiğim grup 'a lağvedılmış oldu- da, ayaküstü, ani mantıklarla yapılan 
ğundan, İstanbula hareket ettim. bu m5nakaşalnr şöyle bir netice verdit 
Hatıramda yanılmıyorsam, İzzet Paşa Mühim bir kısım meb'uslar salonlardan 

ile ilk defa henUz terketmemiş olduğu. birine tuplandılar ve beni de oraya da• 
Fundpaşa türbesi karşısındaki sadaret ko- vet ederek, heyeti umumiyesine iznha1 
nağında görüştük. İzzet Paşa kabinedPn vermekliğimi teklif ~;;ttiler. Vaziyeti. içinı. 
niçin çekildiklerini izah etti: Bu nihayd de bulundukları şeraiti ve yapılması ıa.. 
bır izzeti nefis meselesi idi. Ben çekilmiş zım gelen hareketi muktedir olduğum ka. 
0lmalarını doğru bulmadım; kendisine dar kendilcrıne izah ettim; bchcmehal 
tekrar sadaret teklif olunan Tevfik Pa- kabineye ademi itimad reyi vermelcrinl 
şa kabinesini teşekkül ettirmemek, ve tavsıye ettim. 
tekrar İzzet Paşanın riyasetinde yeni bir Teklitim orada hazır bulunanlarca k~ 
kabine teşkil etmek lüzumuna kani oldu- bul olundu ve muvaffak olacakları baldo 
ğumu bildirdim. Vaziyet münakaşa olu- kında kat'i ümidlerini söyliyerelk bu • 
narak, teklifim kabul edildi. Hatta yeni lunduğumuz salondan çıkıp meclis rel • 
blr kabine listesi de yapıldı. Esaslı bir sinin içtima işaretine şitab ettiler. 
noktayı atladım. Galıba, ben İstanbula Ben bir locada karar neticesini beldt. 
geldiğim zaman artık harh kabinesi ri - yordnm, isimler okunarak rcyler sorul ~ 
cali mühimınesi orada değil idiler. du. Tasnif olundu ve kürsüden netica 

Sadaret konağında verilen karardan heyeti umumiyeye bıldirildi: Te'viik Pa .. 
sonra, her birimiz bir türlü çalışınağa baş- şa kabinesi ekseriyctle itimada mazha~ 
ladık. İlk hedef kabineyi iskat etmek ol- olmuştu! Ne yalan söyliyeyim. Biraz mü .. 
duğuna nazaran, ben derhal Meclisi tchayyir kaldım. Benim teklifimi kabul 
Meb'usanla temas aradırn; i5tedenberi ar- ettiklerini söyliyen meb'us adedi istisgar 
kadaşım olan meb'uslar]a konuştum; nok- olunacak gibi değildi. nnhusus bunlar n. 
tai nazarımı onlara izah ettim ve beni ıasın•la sözlerinin ve mevkilerinin çoli 
daha büyük meb'us kütlelerile temasa ge- nafiz oldul!u zao.ı:ı.ını verenler de vardı, 
tirreelerini kendilerinden rica ettim. Bu (Arkası '"""' 
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JO laJfa 

Çarlik Rusyasmm tarihinden bir yaprak Sinema : Harry Baur ve mazisi 
(Batta,.afı 7 hıd ıayfa&ı) rine almalarını, hnkümdar sokağı ge-

(Ba§tarafı 7 inci sallfa.da.) duju güzel bir kız ile evlenı:ıılJ ve üç etme~e koyuldu. 

cb kırk iki yaşında bulunan oğlu Pol çip gidinceye kadar öyle durmalannı 
bu haberi aldığı zaman büyük bir k!· emrettl Arabatann hemen durması 
lbustan kurtulmuş gibi silkindi. Hemen lazımdı. İçindekiler inmeye mecbur idi· 
ölüııün yanına koştu. Odasını ve gizli ler. Kadınlar saklanırlardı. Bir defa 
<Iolablan arandı. Vasiyetnamesi bulun· bdının birisi telişla arabadan iner • 
C:lu. Bunda ikinci Katerina, kendisinin ken eteği takılmış, çar köşeyi dönüce· 
yerine Pol'ün büyük oğlu olup dilediği ye ~ar asılı kalmıştı. Bununla bera· 
gibi yetiştirdiği prens Aleksandr'm ge· ber çok zaman onlara yaklaşarak: 

ni istemedi ve onu yeniden mektebe yaz. y8§1Ilda bir oilu olmuştu.. Bu arada umumJ harb bitmlfti 
dırma~a karar verdi. Bu malarda umumt bui) patlak ver - Tiyatro hayatı başlaımştı. (Henri) gene 

Henri çalınldı ve Salnt Nırıairedeki mi§ti. İkinci çoculu dünyaya gelmek il· Parise geldi. Tiyatroya girdi. çalıştı- sıı 
koleje verildi. zere idi. defa muvaffak ta oldu. 

Okuma zevki onda gene bq göster- Talihaizlik gene bquCU2lda belirdi... En muvaffak oldulu piyesler pııı:ıardı• 
mi§ti. Genç kanaı tifoya tutuldu. Le Greluchon delical 

Çünkü küçük Henri setaletin tadını •· O günlerde (Henri) QWı altma çafırıl- L'Ecole dea cocottea. 
damakıllı biliyordu. Mektebini iyi bir de- dı ve c:epheye sevkolundu. Le Rol 

çirilınesini yş.zıyordu. Pol vasiyetna • - Zahmet buyurmayınız, madam! 
rece ile ikrnal eyledi. Cephede yararlıklar gösterdi ve az son- Le Proces de Mary Dugan. 

meyi parçaladı. Gürül gürül yanan so- Derdi. 
Marsilyaya avdet etti ve İdrografi mek ra da tifoya tutuldu ve yüzünün bir kıl- Henri artık Harry Baur olmUftU. 

teb!n~ girdi ... Maksadı bahriye zabiti ol- mı felce uirad.L Sinema dünyayı kapla.mı§tL (ııarrf) 
baya attL Ondan sonra Rusya tahtına Hergün sabah ve öğleden sonra so • 
oturdu. En sonra intikam saati gelmi§· kaldan dol~ır; müqasebetsi~lik ya • 
ti. Tamam kırk iki senedir çektiği kor- panlan polise tevkif ettirirdi. 

mak idi. Asker! hastaneler'de aylarca kald.L Ni- de bu san'atm cazibesine tutuldu. SfDelll' 
Henri yap ilerledikçe asabileşiyori'u. hayet çü.rüAe çıkanldı. Alemine atıldı. Senelerden 1930 idi. 

Çok kavgacı bir delikanlı olmuştu. Gene sivil hayata döndü. İlk filmi David Golder idi. 
kunun, müdhiş ıztırabıann. saray a - Bir mareşale yapilan ihtar 
<1:arrı'ıanndan gördü~ hünne~zlikle- Dilediğine dilediği rütbeyi verir, 

Bu mektebde sınıhnın f:n çah~an ta - Aradan seneler geçmi,U. lsmi de unu- tık filmi gösterdi ki o sinemada dyat • 

'TL"l. cezasını verecektL . . . bunda kıdem ve hizmet gözetmezdi. 
iebesi idi. r'akat her nasılsa bir gün sı - tulınuştu... rodan çok yüksek bir san•atkirdır. 
nıfta öğretmeni ile mfinaka~aya tutu,tu. Tiyatro aleminde onu hatırlıyan bile Bundan sonra birbiri sıra filmler çe • 

P~l ~son. zamanlarda Finlandıyadakı ı Ordu da pek genç mareşallar türemi.şti. 
.malıkanesınde yaşamı.ştL Orada anne- B. - b. g .d resmi sırasında prens 

ÖÇetınenini arkadaşlan önünde bir gU- kalmamıştı. vinneğe başladı. Her filmde tekfunftl ,-

. . . . - . b. .kd k b 'r gun ır eçı 
zel ciövdü. Gene uğraşmağa başladı ve nihayet Ü· çarpıyordu. 

Mektebden kovuldu... çüncü, dördüncü derecelerde roller aldı. Harry Baura göre en güzel filmleri ft" ~mı~ ıznı uzer;ne ırta~ ar :S :.r lu· Repnin, kendi rnareşallığına güvene • 
un urmuş, on ann ım ve er ıye e- rPk onun bir fikrine itiraz etmek iste-

rile meşgul olmuştu. Bunlann arasın· d. Ç 
Ortada kaldı ve gene seyyar satıcılığa Oyun başına yalnız on frank alıyordu. rasi1e şunlardır: 

başladı .. Hatta kundura boyacılığı bile Henri san'at bayatından iğrenmeğe Sefiller, Cürüm ve Ceza, Samsop. St • 
d tl b. . . Ar k ı. ar ona: 

an maymun ~~ra 1• ı~ı~z a çe.· _ Mareşal, tiU muhafız alayını görü· 
yefle Rustopçın ı begenırdı. :B un lan ış d •. 1 • ., Bunlar dört yüz 

yaptı... başladı. Çekildi ve bir çiftlik te katıyalık ya h gözler, Betovenin aşkı. .." 

b f d. V kt"l k d. . vorsunuz. eg! mı. 
a.şuıa ge ır dı. lak ı e . en lanlısıne az ~e- kişidir. s·rr.di bir emir veririm ve hep-

ya Ç<>k taraf ar ı etmış o arı yuze i 1 1 1 d d·· 
ka d s rnareşa o ur. e ı . 

çı r ı. HerkE'~ onuT' deliliklerinden usandı. 
Taç giyen ölü Bir günkü emir ertesi günlin emirleri· 

'K1tcrina tarafından öldürülen baba· ne aykın oluyordu. İzin alınadan en 
sının ölüsünü arattL Mezarlıktan bir küçük bir top1antı yapılamıvordu. Her 
kafatası buldurdu. Kilisede onun üstü- taraf polis ve casuslarla dolmuştu. Ka
ne kel!dı elile çarlık tacını koydu. Ana· terina tarafından yetiştirilmiş olan o~
sının cenazesile birlikte gömdürdü. A· lu Alek~andr babasının hareketlerini 
n~sının ilk {ı~ıklanndan ve üçüncü Pet· bei!enmivor, tenkid edivordu. O kadar 
royu öldürenlerden Urlof çok ihtiyar- ki meml~keti bırakıp kacmak bile L<;te-
lamıştı. Ayakta duramıyordu. Çar ona di. Pol listelik 1n~ilizlerle bozuşlu. İn· 
imparatorluk tacını elinde taşıyarak ~iltere hiiklımeti çann artık ortadan 
alayın önündPn yürümesini emretti. kaldınlmac;ımı lüzum ~ördü. Memnun 
Adamcağız yi:rüvemiyordu. Özür di - olmıvcnlan körükledi. Çünkü Pol. H in
ledı. Fakat dinlenmedi. Şu kısa ve kes· di .. tdn· almak icin Mısıra saldıran N::ı-
ki'l cevabı aldı: JX'lvonla b·-r1Pşmisti. 

İhtiia'ci ~er reisi olan Palen kendi 
adamlarını birer bahane ile iş başına 
('J'r.-tirdi. Bu i~ mevdana çıkınca hiç te· 

-Al, yüri\! 

Intikam zenciri 
Katerinanın hayatında kendisine ve ıaş etmedi: 

fikirlerine ayk:rı hareket edenleri not _ Ev~>l, ihflfılcilerin reislimni üze
ebnişli. Hepsini intikam ywnruğunun rime :ılclım. Fakat mahsus yaptım, 
altından geçirdi Polonya kahramanı maksadım mukaddes çarı kurtarmak • 
Kosçiyoskoyu, kral Stanislas'ı salıver- t ır. 
di. Siyasi suçı uıarla dolu olan hapisha- Dalaveralara devam etti ve impara· 
neleri boşalttı. Sarayının bir tarafına toriçe ile bütün grandük~ri hapsettir
geniş bir pencere .açtırdı. Halk oradan d. 

ı. 

islidalarını atıyorlar, birinci Pol, kendi Çar, bir gece yarısı, Aleksandrle 
üzerinde taşrdığı anahtarla odayı açı • Kostanıinin vanlarma ~rdi. Yanlann
yor, istidalan alıyor, hepsine birer nu· da Volterin Brübiis adındaki !aciası 
mara koyduktan sonra birer birer oku- rd c k k d· _ va ı. ~o ız ı. 7 

Sefalet içinde. sıkıntı içinde pişiyor -
du ... Böylece bir iki sene geçtl 

Askerlik yaşı geldi ve askere alındı. 

.l'.1'aus eyaJetine scvkedildj. 
Askerde iyi dercceier aldı ve kuman· 

canlarının takdirJetini kazandı. Terhis 
edildiği vakit rütbesi çavuşlu~a çılmuştı. 
Fasıa kalmadı ve çok sevdiği Marsilya -
sına cöndü. 

Küçük yaşındanberi sporcu olan Henri 
Morsılyada bir spor klübü kurdu ve 
bu ktübe ~OJympique Spor. adını verdi. 

Hala da bu klübün fahri reisidir. 
Henrı Marsj]yada canı sıkıldığından 

biraz hoşçn vakit geçirmek için Parise 
gi ttı Bir gece Komedi Franseze girdi. O 
gece cArnants .. ndında bir piyes temsil e
dilıyoröu .. . 

Tiyntrodan feykaliıde hoşlanan (Hen
ri) tiyatroculuğn intisabı kurdu ve dedi· 
ğini de yaptı. 

Bu maksadln konservatuara yazıldı. 

Henri çok yakışıklı bir delikanlı idi. 
Çol: bC'ğC'nildi. İki defa imtihan edildi. 
İkisinde de muvaffak oiamadı. Çalıştı, 
uğraştı, nihnyet ~adroya dahil edildi. 

İlk rollerde bile kendisini gösterdi. 
• Sonra da. yani 1907 senesinde meşhur 
Gemier'ııin idaresindeki grupa girdi. 

Bilahare Mathurius ve Odeon tiyatro
larına dahil oldu. 

Henri uzun zamandanberi sevmekte ol-

Devlet Hava Yolları Um um Müdürlüğünden: 
Pilot ve makinist yetiştirmek Ozere talebe alınacak 

ı - Eskişehir Hava okulunda pilot ve makinist yetiştirmek üzere ıo talebi 
alınacaktır. Bunlardan 
A - Pilotluğa talib olanlardan. 
l - Lise şahadetnamesi, 
2 - Zabıta ve adiiyeden alınmış hüsnühal mazbatası, 
3 - Tam teşekküllü hastanelerden alınmış sıhhat raporu. 
4 - Tasdiklı nüfus tezkeresi sureti, 
5 - 6 adet fo!oğrafla birlikte. 
B - Makinistliğe talib olanların, 
ı - Snn'at okulları veya orta okul şahadetnamesi, 
2 - Zabıta ve adiiyeden alınmış ht.isnühal mazbatası. 
3 - ·· Tam teşekkllü hastanelerden alınmış sıhhat raporu, 
4 -- Tasdikti ıı~fus tezkeresi sureti, 
5 - 6 adet fotoğrafJa birlikte. 
12,'12/938 tarihine kadar bir istida ile Devlet Hava yolları umum ınddt1t 
lüğüne müracaat etmeleri liizım:iır. 

2 - Jlıjlotluk için evsab uygun görülenler bilahare Esldşehir hava heyeti sıh· 
biyesinde tekrar muayene olarak sıhhatleri havacılığa müsaid oldı.ıJdat111• 
dair rapor ibraz etmeğe mecburdurlar. • 

3 - Pilotluğa talip olan1ann lise mezunu olup ta Türkkuşunun motörlU ınek • 
teb brevesini veya planör mektebinin C Brevesini haiz olanlar tercih edilif 

4 -- Pilotluğa kabul edilenler mektcbi bitirdikten ve bilfiil nakliyat pilotluAU"• 
ehliyet kesbet ıikten sonra 8 sene. 
Makinistliğe kabul edilenler mektcbi biHrdikten sonra 8 sene müdde:; 
devlet hava yolları emrinde çalışacaklarına dair taahhüd ve kefalet sen 
vereceklerdir. 

5 - Pilot ve makinistlerin tahsil müdddeti zarfmda yatacak ve yiyecekleri .
mckteb masarifi idarece verilir. Bundan başka ayda 40 lira aylık ücret .,.,. 
~~ -

yordu.Bunların hepsine cevab verdiği _ Büvük Petro kendisi alevhinde 
gibi cevablnn da gazetelere yazdı.rıyor- çaıışan ~ğlu Aleksinin suclu olduğunu 
<fu.Bir emirname yazarak cköylüler bo- anlayınca öldünnekten çekinmedi. Bu· 
yariara itaat etsinler, boyadar da köy· nu unutmaypuz! diye bai!ırdı. 

6 - Ecnebi lisan bilenler tercih olunur. 
paratar zabitlc.r dönünce sordu: '1 - İciareye intisab ettikten sonra ehliyet ve kabiliyetleri takdir edilenler ,uj 

ı..,_ Mevkuf! Mevkuf ne demek? ıçin Avrupaya gönderilirler. (4891) (85'1t) 

Iüleri pazar 'f(.inleri serbest bıraksın • Ç k tr 
-Dahadörtyd~clsenihak~y~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

caktık! 

iar!• dedi. Bu emri dinlemiyenlerden arm a l - Ben ne yaptım? 
b . · · ku di d. d. Orduyu kuv P:ılenle Benigzen artık çan ortadan Çar titriyordu Ve gittikçe odayı da-
ınnı rşuna z ır ı. - . . . 

vetl •ndirdi. Arakçeyef kumandan ol -· kaldırmak ıçı~ daha çok be~lemenı? ha çok dolduran aS'kerlerle zabitler 
du. doğru oln:adıgma k:ınır verd~ler .. Bır küfür ve alay etmeğe başladılar. Be-

Bir gün sarav kadınlan ve karısile gece arkaaa~larını bır g~neralın evınde nigzen arkadaşianna çıkıştı: 
birlikle donan~ay1 ziyarete gitti. Bir şampanya ile s~r~o~ ettıkten s~nra. be- -Biz buraya ~ğlenm~ye.~.e~edik! 
gemiye bindi. Ansızın fı.rtma çıktt. raber saraya gırdıler. Çann daıN:!Sındc Nikola Zabcıf elıne geçırdıgı bır altın 
Kendisini üniforması sırtında olduğu u~>:an bir u~ak buldular. Öldürürken tabakayı çarı:ı .. şa~a~a ~ütün hızile 
.halde geminin direğine ibağlattı. Ka • çıglıgı bastı. İmparatoru~ odasına dal· çarptı. Pol dtzustu duştu, paravana 
amlarla birlikte sabaha kadar bövle dılar. Çar, yarı çıplak, tıtrek ve zayıf üstüne yığıldı.'Üşüştüler ve çar öldü. 
kalmak istedi. Faka~ !fırtına 0 kadar vücudile ocağın .önün~~. ~uruyordu. Kapıların dışansından ~ir kadın hıç· 
müdhiş bir hal a1d• ki kaptan geri dön- Yalın kıhç onn dognı yuruduler: kırığı duyuldu. Çariçe, aglıyor ve ka. 
rn€ğ~ mecbur kaldı. - Sa majeste, ~evkufsunuz: casını son defa kucaklamak için yalva· 

G "b • 1 Çar bir kRÇ dakıka şaşkın bır halde rıvordu. 
ar1 em1r er baka kaldı. Sonra Prens Zobara döne· .Ertesi gün yeni ça.r Aleksandr Rus 

Böyle tuhaflıkları çoğaldı: Halkın rek: imparatorluğu halkına yaptığı bir be-
frakla soka~ çıkmasını yasak etti. -Ne yapıyorsunuz, Platon Aleksan· yn11name ile ile cbabasının kalb hasta· 
Kendisi dışan çıktığı zaman yoldakile- droviç? lığından ansızın öldüğünü• bildiriyor· 
rin kürk!erini atarak şapkalarını elle- Dedi. Zabitle:r kapılan kapadılar. İm· du. 

Eyüp, Fatih, 
TAR 1 H 1._ 

511219~ Pazartea 
6 , Salı 
7 , Çartamba 
8 , Perşembe 
9 , Cuma 
10 , Cumartesi 
12 , Pazarteai 

Eminönü, Beyoğlu, 
Eytıb Malmüdiirlftğünden : 

A.lı:erf y.tl• .. Milkiye ,.ti• w 
telnıitleri tekaitleri 

1 150 ı 50 
ISI 30J 51 100 
301 450 lOt 150 

~· 600 ısı ili. 
601 ila 

~eşik taş, Üsküdar, 
ÜakOdar MalmlldOrliiğüaden : 

Aakerl ~- .,. • Miilkiye yetia '" 
tekaitleri tekaitleri 

1 350 1 - 300 
351 900 301 - 600 
001 1400 601 - 800 

1401 1900 801 - 1100 
1901 2400 1101 1300 
2401 2GOJ 1301 Ül 
2901 UA 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul Şubesinden 

1V1ÜTEKAİT, DUL VE YETİM 
MAAŞLARI HAKKINDA: 

ı - Mart, Nisan. Mayıs 939 üç aylıklan 1/12/938 gününden iübaren :santa -
mızca iskonto edilmeğe başlanacaktır . 

2 -İlk iki gün harb malullerine tahsis edilmiştir. Bugünlerde müracaat edeli 
malıillerin iskonto muameleleri ayni gtlnde yapılacaktır. 3.12.938 den i~ 
malfıller de umumt sıraya girerler. 

3 - Cüzdanlarını Ba!lkaya vererek numaralı fiş alanlara ancak bu :fi§ler tısr 
rinde gösterilen gün ve saatlerde tediyat yapılacağından bu tarihierin de~tiril'" 
mesi için vaki müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

4 - Malmüdürlüklerinde vizelerini yapıırmadan maaş sahibierinin BankaJI11'" 
za cüzdanlarını getirmemeleri. 
5- Maaş sahibierinın soyadlı mühür ve imzalarını MalmüdürıakleriJldell 

tasdik ettirerek get~eleri sayın müşterilerimizden rica olunw-. 

ve Kadıköy malmüdürlüklerinden 
Beyoğlu MalmüdDrl~ğtbıden: 

A.. Yetia .. Millôye ,.tl• .,. 
tekaitleri t.biitleri 

1 400 ı 300 
401 - 1100 30ı 800 
1101 1700 801 1200 
1701 2300 1201 1500 
2301 2900 1501 Ul 
2901 ilA 

Kadıkay MalmOd&rlüğfi.Ddell: 
A.. Y etia .,. Miilkiye ,_- .-
bıbiitleri ....... 

ı G) 1-~ 
•oı soo 201 - · ~ 
801 1200 401 - ~ 

1201 1600 601 - ~ 
1601 2000 801 - ·~ 
2001 2400 1001 - ·~ 
~401 ili 1201 - ~ 

Fatih Malmüdürlüğtnden: 
2. ci ·i~ 

EminiSnO Malmlldllrl0j1lnden ı Be,iktat MalmlldiirliiillDdeD 1 

TARIHI 

5/12/938 Pazartesi 
6 , Salı 
7 , Çarşamba 
8 , Perşembe 
9 , Cuııia 
10 , Cumartesi 
12 Pazartesi ,, 

ı. ci ırite 

· Aakerl tekaiit 
Ye yetimleri 

1 450 
451 900 
001 1350 

1351 1800 
1801 - 2250 
2251 - 2700 
2701 - ilA 

Aakeri telcatüt 
ve yetimlerl 

3001 3450 
3451 3900 
3901 4350 
4351 4800 
4801 5250 
5251 5700 
5701 ilA 

Miilkiye tekait 
'" ,_tialeri 

1 450 
451 900 
901 1350 

1351 1800 
1801 2250 
2251 2700 
2701 ili 

Aakeri yetim w 
tebütleri 

1 500 
601 1200 

1201 1900 
1001 2600 
2601 3300 
3301 ili 

IMülkip ,.tı• .. 
tabiitleri. 

1 500 
501 1000 

1001 1500 
1501 2000 
2001 2500 
2501 ilA 

I - Maaşlarını Emlak ve Eytam Bankasından alanlar cüzdanlarını ayın birinden itibaren mensub oldukları malmüdürlüklerinden alacaklardır. 

Aü:eri yetlm .,. 
tebütleri 

1 250 
251 650 
651 1050 

1051 - 1400 
1401 - 1650 
1651 - 2200 

2 - Zat maaşları sahibierinin muayyen günlerde gişelere müracaatla maaşlarını almaları 18zımdır. Aksi takdirde istihkaklan urnum tediyatın hitamında verilecektir. 
3 - Tcdiyatı sabahleyin aaat (9) dan itibaren başlıyacak ve on ikiye (12) kadar. devam edilecek ve a~Ied.en sonra aaat (13) de başlanarak 17 de nilayet bulacaktır. 

Mülkiye y.tba .,.. 
tebütleri 

1 200 
201 400 
401 600 
601 800 
so1 1000 

1001 ilA 



Meclis, dün, büyük matemimize iştirak 
eden millet ve hükümetiers 

şükranlarım bild'rmeye karar verdi 
d (Baştarafı 3 iincü sayfada) 
~sl . . 

t erımız n candan ı:liikaları, Balkanla-
kı~ dün ve yarın için esaslı bir temel teş
d ı eden dostluğumuza nümune te~kil e
t ecek mahiyette vaz'ı tavırları bize Ata
dU:kün sıyasetınin ~alnız Tüıi'.Aiye için 
ö esıl. cihnn sulhü için dahi ne güzel bir 
d rnek teşkıl ettığıni gbsterir tezahürler-

1 endır. Burada şu ciakikada belki isim
erın· " letı ı soylemeğe unuttuğum ba~ka mil-

birer sada olduğunun ifadesini Meclis re
isimizden rica ederım. (İştırak ederiz 
sesleri, alkışlar). 

Mııhiddin Baha Pars'm sözleri 
Refık Şevket İnceyi müteakib söz a

lan Muhıddin Baba Pars, şunları söyle
miştir: 

- Aziz arkadaşlar, bugün gözlerimiz 
teessür yaşlarile dolu değildir. Bugün 
gözlerimiz fahr ile, gurur ile, Atatürkün 
matemini hiçbir zaman unutıruyarak, se-m 

1
er de varsa hepsine seyyanen Türk 
!eti narnma " · · ki h · · · · da • cmınım epınızın vıc- vinçle pariasa değeri vardır. Atatürk 
nından gel" . t .. k ' c~ ~n ınınne ve ŞU ranına ter-

1 
hasta olmadığı zaman dahi hepimizde bir 

te>s~~~) olarak, teşekkür ederim. (Güzel endişe vardı. Atatürk ö1firse. kaybolursa, 
At 

1t~ bu millete acaba ne kalacak? Atatürkle 
~n urk n .... h tıa . • • ısıeuro urumuzun beyan- berabc>r millet diinyava sıg~mıyan bir a-
rnesınde t b· . · ed ld . gaye vecız ır surette ıfade zanıct ta~ıvor. !akat Atatürk ölürse ne 

her bı~ı ve zaten ifade edilmiş olmakla olacak? Şimdi anlıyoruz ki, biz iki namü-
a cr Onun b" "k ı· d b' k dah uyu · ısanın an ır at tenahiyi, iki sonsu: büvüklüğü cemeder 
a tcyıd cd'ld'"'' " b"t" b · · l>et al . . 1 _161• uzer~, u .un eşe~ ı- vaziyette imişiz. Atatür1t namütenclıi ve 

etmeSi ~ının mılle.ı.~r ıdaresınde takıb sonsuz büyük, millet te namütenahi ve 
tatbik e azıın g~len dur;t~rları ~azeden ve sonsuz büyük. İki mfitenahinlıı cemin
balı . den ~ustesna bır şahsıyet olmak den de namütenahi çıkar. 
1\ta:~ığı ıçinde ya~amı~ ve ölmüştür. Görüvoruz ki bugün millet dünkü ka
dıle . n tuttu~u mı~al, hakları gasbe- dar şeref' ne. hayslyetine huctudlarının 
ren n rnılletlere gidecekleri yolu göste- ~el·metine sahib. Atatürk öldükten son-

esaslı b' d" t d Yldır ki ır us ur ur ve ondan dola- ra bizi bütün insaniyet nleminin hürme-
ıtıa ... 1 • Onun vefatı tıpkı çalışma za- ti, muhabbeti karşıladı. Atatürkün cd-

•aıarınd b .. t" ·n ı . IE'rj a u un mı et erı ve devlet- nazes'n(' çok v!.ik~ek teessürler göstere-
Yeni ı;; kadar altıkadrr etmişse. herkese j rek b'rçok miJletler iştirak etti. bizimle 
te b 

1 
ır cı~cın do~duğu ve doğmak üze- berab<'r ağladılar. Dünva gazeteleri Türk 

ten ~o Undugu kanaat;ni vermi~se, öldük-
1 

milJdjnin. Türk büyüklerinin mahiyet
nın d nra da bu tutulan yolların hepsi- leri hakkında bizi ıftiharla mütehassis e
:ıldu~vlet ve milletçe .gidilecek yo1lar decek yazılar yazdılar. 
~u'>'\> ~u ~östermesi itibarile o kadar Bu mukaddememle anlatmak istedi-
~tk etli bır delil olmustur. Binaenaleyh ğim şudur: 
den a~a~I~r, ~.rtık Türk milleti kendisin- Atatürkü kalb1erimize gömdük. Ata
hıçbi )ili~ gormediği halde, kendisine türk Türk milleti içjnde, bizim için de 
dıği ~aırnınnet edası lü~umunu hissetme- yasıyor. ecnebller icin de yaşıyor. Eğer 
'· id~ .ba~kasına iyı1ik etmek ve baş- böyle olmasaydı arkadaşlar ne 0 yazılar 
~&.tind Yılık yapm~.ktan zevk almak hil- bu şekilde yazılır. ne bu kadar muhab
~etıdı :nbu~~n"a~. ~~rk, kendi matemine, bet ve hürmet ~öster;lirdi. Bir taraftan 
bd buy~ğunun ziyaından mütevel- Atatürkün bir taraftan bu büyük Tü k 
bed~cılarına iştirak edenleri Türkler, e- milletini severek Atatürkün matemi~e 
!!'ı!ı.ı:ıı::. u?utmıyacaklnr v~ b!zim ma te- iştirak <>tm€' k suretile teessürümüze işti
~run:§tırak etmek .surctıle ınsani duy- rak eden büyük, insan, millet ve devlet
~lere za candan alakadar olan bu mil- lere buradan teşekkür etmeği bir vazife 
bıııu · icab etti~i zaman. mukabelede bilirim. (Alkışlar). 
'tııı~ak vazüesini, kendi milli vicda- Rcis. hatibierin beyanatıarını mütea
tır. :a· eınrettJği vaz:felerden tanıyacak- kib rivaset divanının Meclis tarafından 
~ı ırıaenaleyh hepimiz, bütün milleti- izhar edilen hissiyata tercüman olarak 
'htitU:atnına .. telgr~flarını okuduğumuz lazım gelen teşekkür cevablarıru gönde
htt~rn bu ~ılletlerın parlamentolarına. receğini bildirmiş ve ruznaıneye geçile
'~tlerıne, ~ükümetamizin ve parı- rek birincıkanun 1937 §Ubat 1938 ayları
~ bu muzun şükra~lannı bildirrneğe na aid divanı muhasebat raporu tasvib 
"~tunı lUretle \'ukubuıan samimi tezahü- edilerek, cuma günü toplanmak üzere 

ıın hepmizin vicdanından gelmiş içtimaa nihayet verilmiştir. 

~1ınanyada bir profesör iki 1 Kral Karol Bükreşa döndü 
]3. ebe tarafından öldürUldU ~:m-eş 28 ~~~.) - Londra, Paris, 

!li 5:kreş 28 (Hususi) _ IBesa b .. _ Bru.KSel ve Munıh seyahatinden avdet 
Ver·~- ra ya u d K 1 K 1 tlt ... -3l~i profesörlerinde b' . b e en ra ara yanında veliahd Mi -
~ n ırı, u 1 Id ~ h Id B" ~\lru SOkakte :iki talebe tarafından öl- şe 0 ugu 2 e ükreşe ~ ve 
ll hnüşt.ür. halk tarafından hararet1e karşılanmış-

lts !'ofesörün yardımına koşan bir po- tır. . . 
~ lllemur-ı da, ayni talebeler tarafın- Unıvers.ıtı. gazete3ı Kra!ın wakında 

ll-_6ldUrüimüştür. Ro~a:yı zıyaret etmesi muhtemel ol • 
"-•\.lltilleriın .. f 'h . dugunu yazmaktadır. 
~- t . ' mun esı cD€mır muha- ···················-········································· 
loııJın~~~iitına mensub oldukları an- GÜZELLİGlNJZ '\ 
~nubiAirika Milli MUdafaa • • 
ıı alı rı Mussolini ile görüstü 1 ÇIN 

oma 2 • 
!lll\ llıUI 8 !Hususi) - Cenubi Afrika-
h~tici)'e t ınudnfaa na1.ın Pirov, bugün 
~ lllQ nazırı Kont Ciano, ktısad neza
Ue gorn ste~.a~. ve bilahare de Musollini 

llir Şlnustur. ı 
'1 0'11'\ln .. . e ticarı r,or~şmelerj bilhassa iktısadi 

1\frik tnahiyettedir. 1 
d~tti alı nazır yarın Parise hareket e-

r. 

!~hırsız mahküm edildiler 
dan 1 ~~kaiPne bir seyyar kunduracı -
~lan li kunış değerinde bir yemeni 
t~~e Uzaffcrle, arkadaşı Hasan Ad-
Stııta."e-rilmişlerdir. 

h.pııa nahrned 3 üncü sulh cezada B 
ferhı ~ ~uruşmaları sonunda, Muzaf - RE M tALSAM i N 
~lt ay U çuk ay, Hasanın ise üç lhu - KA N z U K 
~b-~Uddetıe hapislerine karar ve- Bütün diinyaca takdir edilınİJ sıh· 
"' 8darn b. • hi güzellik kremleridir. Gece için 
~'l'oı~ ısıhtetten dDşDp yaraland yağlı, gündüz için yağsız ve halis 
\o ben, ~&.nda oturan Musevl milletinden acıbndem çeşidleri hususi vazo ve 
ta~~& ~ki gün klraladı~ı blsikletıe Toz- tüplerde satılır. 
\>ıncı~ 1 otaşırıatta iken d~üş ve a- INGILIZ KANZUK ECZANESI 

'e al':llı aralnnmışt.ır. 
lı:~ıd~ra;.~ tedavi &yotıu hastanesi _ BEYOCiLU • JSTANBUL 

l§W~". ._ ________ ., 

Vasiyetname nasil 
açıldı1 

Fransada yan n neler olacak? 
(Baı tarafı 1 inci &ayfamızc!tı) (BCl§taTafı ı inci sayfada) 

Bu zarfın içinden ikinci :bir zarl ile mamakla beraber, çalışmak istiyen s
ayrıca bir kağıd çıkm~tır ki, lbu ltiiğıd meleyi himaye edec~l~dir. 
Atatürkün, Taptas hanında Altıncı No- Fransız sosyal part1sıne mensub Pa
ter İsmail Kunterin, Hasan Rıza So- rls romtakasının 75,000 amelesi önün
yakın ve Dr. Neş'et Ömer İTdeplin im· de bir nutu~ .söyliyen A~iralay de la 
z:ı.larını havi olan bir zabıt varakası- Roque, partirmn umumı ış konfederas· 
dtr. yonu tarafından tertib edilen greve 

Hakim, Noter tara:fın.dan tutulmuş karşı. t~zı har~eti hakk!nda izahat 
olan ve meali aşağıda münderiç bulu- vennıştır. Mumaıle~h, partıde mukay
nan bu zaph Alenen dkuınuştur: ıye.d alaniarın sarahaten siyasi mahiyet· 

eBugün 6 teşrinievvel 1938 saat 11 1 10 te olan grev hareketine itiraz ederek 
geçerek daircmde i§te me§gul iken Ata- bürolarda ve fabrikalarda· propaganda 
türk'ün beni çağırdığını tebliğ ettiler. ıyaprnak suretne bu hareketle mücade
Saraya gittim. Huzu,.larma çıktım. Ora le etmelerini tavsiye etmiştir. 
da genel sekreter Hascm Rıza Soyak ile Lyon sendikalar birliğinin knrnn 
doktor Neşet Omer lrdelp hazır olduğu Lyon 28 (A.A.) - 45 sendikayı ih-
halde Atatürk üstü kapalı 11e mühürlü. tiva eden sendikalar birliği bugün neş
bu zarfı bana uzattı ve: rettiğı bir tebliğde umumi mesai fede-
. • Bu . benim vasiyetnamemdir. Size tes- rasyonunun grev emrine şiddetle iti -
lım edıyorum, kanuni icabatını icra eder- raz etmekte ve ibütün mensublannı 
siniz.n ebugünkü şartlar içinde çok yersiz o-

Dedi. Işbu zaptı huzuTlannda tttnzim lan tahrikata, çarşamba günü iştirak 
P.ttım, altını hem Atatürk, hem de hazır etmenıeğe davet eylemekiedir. 
bulunan Hasarı Rıza Soyak ile doktor Ne- Nihayet bulan grevler 

İaşe, posta, telgraf, telefon, metro. oto
büs, su, gaz. elektrik, sıhhat tc 'alfıtı, 
hastaneler, belediye daireleri, niı ru ... dai
releri, nezaretler, Jise~er, beledi~ e okul
ları. bankalar, büyük mağazalar. tren
Iere gelınce, bunlar da kışmen işlıyecek
tir. Demek oluyor ki umumi hizmetler 
her hususta temin ed"lmiştir. Çar amba 
gününden sonra ise hesab sormak ve ce
za hükümleri almak sırası gekc.ıol{tir. 

Sol cenah gazetelerı, Reynaud. de 
Monzie ve Daladier'n.n halka hitabıa

rından sonra da. grev hnkkındaki fikir
lerinı değiştirmemiş bulunmakta ve bu 
grevin yegane manasının mali kararna
meleri protesto etmek olduğunu tt'barüz 
ettirmektedir. 

Genel iş konfederasyonu reisi J 0uhnux. 
Peuplc gazetesinde neşrettiği bir maka
lede diyor ki: 

cMemleket, istihH\ki ifHis ettiren ver· 
gilerin ağır ~-ükü altına konmuştur. Biz
ler, meşrutiyet. nizarn ve disiplin daire
sinde, bunun &leyhinde vaziyet alıyo-

ruz.• 

§Ct ÖmeT 1rdclp benımle biTiiiete imza Va1cnciennees 28 (AA.) -
Humanite rrazetesi de avni fik.irde bu-

Antin b #o 
lunmaktadır. ettiler.~ 

Hakim, ·bu zabıt münderecatını mah- kömür havzası arnele sendikasının işe 
tekrar b::ışlamak için verdiği emre bü -

kcme zabıtlanna geçirtmiş ve bunu 
müteakıb zarfın şimdiki halini tavsü 'tün sendika mensublan itaat etmiş ve 

25 bin kişi işe başlamışlardır. 
e tt ikten ve üzerinde bulunan mühür -
!erin ve imzalann aynen muhafaza e- İlan edilen grevler 
dilmiş olduğunu tesbit eyledik.ten son- Paris 28 (A.A.) - Dünkerk tezgah· 
~a bu ikinCi zarfı da açmıştır ki, bunun Qannın i~çileri genel i§ konfederasyo -
ıçmden bizzat AtatÜTkün kendi ~lle- nunun tebliğine uygun olarak grev i -
r"le yazı.lnu.§ o1an vasiyetname çık _ lan etmişlerdir. 
mıştır. Gazetelerin neşriyatı 

!Takim bu vasiyetnarneyi alenen 0 • Paris, 28 (A.A.) - Çarşamba günü ya-
kumu.ş, aynen zapta geçirttikten ve pılacak grevden bahseden Epoque gaze-
kanımİ merasimi ikrnal ettikten sonra te.si diyor ki: 
celseye nihayet vermiştir. Gerek hükümet tarafından alınan ted-* birlere, gerek bizzat genel iş konfederas

Ankara mahabirimizin inhbalcm 
Ankara 28 (Hususi) - Atatürkün 

vasjyetnamesi bugün saat 15 buçukta 
Ankara Adliyı:> binasında kanunt va -
ıisleri ve sulh hAkimi önlerinde açıl· 
mı~ tır. 

yonunun emniyet tedbirlerine bakarak 
bir hüküm vermek ıcab ederse, Parisli
ler çarşamba günü a~~daki servislerin 
normal işliyece~inden emin olabil!rler: 

Mareşal Fevzi 
Çakmağın nutku 
(Baş tarafı ı inci sayfamızda) 

Açılma mcrasimi için evvelA Adli
ye Vekili Hilmi Uran ve Dahiliye V e
kili Dr. Refik Saydam geldiler. Biraz· 
sonra Atatürkün he~]~ Bayan 
Makbule Boysan, Hariciye Vekili Şük- Yunan erkanıharbiye reisi, misafir-
rü Saracnğlunun koluna girmiş otarak ler §erefine bir öğle ziyafeti vermiş -

salona girdi. Bazı meb'us1ar, Ankara tir. 
Cürn.huriyet Müddeiumumt muavini i- Atina 28 (AA) - Balkan Antantı 
le kadın, erkek birçok hakimler hazır genelkurmay reisieri konferansı bu sa
bulunuyorlardı. Bayan Makbule salo- bah saat 9 da Yunan genelkurmay rei
na girdiğı zaman üçüncli sulh hukuk si General Papagos'un riyaseti altında 
hakimi Osma!l Selçuk kendilerini kar- mesaisine baş'!amıştrr. 
şıladı. Ktsa bir hlta-beden sonra vazi- Nutuklu 
fesinı görrneğe başladı. Bayan Makbu· Atina, 28 (A.A.) - Balkan Antantı 
leye sordu: Genel Kurmay başkanları şerefine veri-

- İsminiz? len ziyafctte, Elen Genel Kurmay baş-
- Makbule. , kanı General Papagos misafir heyetiere 
-Babanızın adı? ho~ geldiniz dedikten sonra ezcümle §U 

- Ali Rıza. sözleri söylemiştir: 
- Nerede oturuyorsunuz? - Konferansmuz Balkan Antantının 
- Çankayada. kendi köşkümde. esas teşekküllerinden biri olduğu için 
Hakim, bundan sonra mühürlü zarlı mesoıisinde de ancak bu Antanta hakim 

yırttı. İçinde Noterlikçe tanzim edilen olan ana fikirlerden, barı~. kardeşlik ve 
zabıt varakası ve küçük bir zarf çıktı. terakki fikirlerinden mülhem olabilir. 
Küçük zarf da yırtıldı. Bunun içinde Fakat şurası kayde de~er ki, bu asil fi
bir tek kAğıd vardı ve bu 'kağıdın ya1- kirler ancak beynelmılel emniyetin sağ
nız bir yüzünıo Büyilk Şef, kendi el lam temellerine dayandığı takdirde te
yozılarile vasiyetnamelerini yazm~- bellür edebilir.' Bu emniyet te Avrupa
lardı. Ka~ıdın b~ında cDolmabahçe nın bir köşesinde en iyi temeli, yalnız 
c5-9-J938. yazılı idi. Hakim katibe va- do~u - cenub Avrupasında aşikur ehem
siyetnameyi uzatarak okumasını söyle- miyette bir blok te~kil eden ve nizarn ve 
di. Katib okumağa başladı. huzur için birinci derecede bir amil olan 

Bu esnada ayakta duran Baya.n Mak- dört ordunun sıkı birliğınde bulabilir. 
ibule gözyaslarını 1jutamıyarak a~a - Bu nutka. Romnnya ve Yugoslav mes-
marra başladı. lekdaşlan adına Türkiye Genel Kurmay 

VC1sivetnamenin kıraatı bittikten Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak şu söz-
sonra Bayan Makbule w Vekiller sa- lerle cevab vermiştir: 
lorıu terkettilcr. - Yıllık konferanslar çok faydalı ol-

Bir çocuijun ölllmUne sebeb 
olan bekci tevkif edildi 

F3tihte vuku bulan feci bir kazanın 
tahkikatı diln Adliyeye intikal etmi.ş· 
tir. 

Diğer gaze!eler ıse. büklımetin noktaf 
naznrını rnüdafaa etmektedir. 

Şayanı dikkat bir nutuk 
Paris, 23 (A.A.) - Cümhuriyetçi sos

yalist birliği part ·s.nın reisi eski nazır .. 
lardan Frossard, partinın Rouen'de yap
tığı toplantıda bir nu ı u k söyliyerck ka
rarm:mclcrc karşı arnele tarafından ya
pılan tahrikattan bahsettikten sonra ez
cümle demi~ir ki: 
cEğer kan dökülecek olursa, sol cenah 

şubat 1934 de sağ cenahın yaptığı gibi 
bir kargaşalığa meydan verirse, polisle 
çıkacak bir ihtilftfta i~ciler ölecek olur
s<.: ve eğer temmuz 1848 günlerinin ha
vası tekrar hakim olursa arnele sınıfı 

yalnız mağlıib olmakla kalmaz. kendisi
le bee-aber cümhuriyet rejimini de maA
lCıbiyE'te sürükler .• 

Türk - Sovyet 
dostluğu 

(Baştarafı 1 tncl IG!Ifadn) 

- cTas• ajansı muhabirini biiyül 
bir memnuniyetle kabul ediyorum. Şe
fi:niz İsmet İnönünün geçen gün ecne
bi basmına y;ıptığı umumi beyanatta, 
Kemalis~ rejilY'inin hususi vasfının o
nnn devamlılığında mündemiç olduğu .. 
nu teyid eden cümleyi herhalde bizzat 
siz de kaydetmişsinizdir. Milli faaliye
tin bütün sahalarında hakikat olan bu 
şey, harici siyasette evleviyetle bir ha
kikaltir. Bütün bana verdiğiniz fırsat· 

tan istifade ederek size ve sizin vac;ıta· 
nızla da Sovyet efkarı umumivesine 
demek isterim ki, Türh-iyenin harici si
yas~ti Türk - Sovyet münasebatına mü
teallik bütün tezahüratında iki mem -
leket arasmda samimi dostluk rabıta· 
lan tee:ssüs ettiği andanberi değic:;me • 
nıi~tir. 

B:iyiik kom.su memleket için olan 
dostlui!umuz yalnız siyasi bir valıime 
değıi, Türkiye ve Sovyetler Birliöinde 
yeni rejimler lmru1alırlanberi rreçeı 

hadiselere kök salmış olan bir haki -
kattır. 

Size şunu da sövlemekle b''l-ıassa 
bahtiyarım ki. nıasıU mem1ekı> imin 
Sovye!l~r Birliğine karsı olan sb·ase • 
ti dc(!ismemic;c;e Türk ıni11etinin ~ ' his
sivatı, derinliklerinde hiçbir de- şik -
li~e uğramanııstır. 

GeçmlerdP e-ki ve aıiz dostıı.., ve 
Sevvetler BirHttinin mümtaz m"mes
si!ı Hcıricive Komiser mua\·ini P ıtcm• 
kin'i burada knbul ettiPim sırad:ı dost
luk iıatıralarım zı yadetmE'k ve c:' " bü
tün sövlE'dikl!'riTY'in bir ~~re d::ır~ mti
şahedec:ini. yapmakla bahf,:yar <"~ 1 rlu.k. 

Oıev ,·apuru yakında seteriere 
başlıyacak 

Bekçi Yakub Fatihten g~rken, ce
'binde bulunan Flober markalı bit ta -
banca birdenbire yere düşmüş ve der
hal nte~ almışt1r. Çıkan kurşun civar
da oynamaktn olan SalAhaddin ismin -
de 8 yaşında bir çocuğa i!abet ederek 
zavallı yavnıca~n feci şekilde alü .. 
müne sebeb olm~. 

mUJ ve her defasında da güzel bölgeleri
mizde barışın muhafazası amacını güden 
ahenkli iş beraberliğimizin daha ziyade 
inkişafına imkAn vermiştir. Son bazı ha
diseler, geniş Balkan bölgelerinde iş be
raberli~l ve yaklaşma havasının gittikçe 
birleşmeye mütema)il olduğunu mem .. 
nuniyetle göstermiştir. Bununla beraber, 
bu tesbit ve mü§aheaf bize, barışın ne Denizhankın Almanyadan getirttıği 1}. 
de olsa kuvvetimizin garantisine ihtiyacı lcv vapurunun gümrük muamelec: bir 
olaca~ı ve müşterek müdafaamızı lüzum- kaç güne kadar ikmal edilecek ve \'apur 
lu kılacağı gün için hazır bulunmak za- önümüzdeki haftadan itibnr€'n Köprü -
ruretini gittikçe daha açık surette gös- Haydarpasa - Kadıköy hattında SC' r le-

Vefata sebebiyet suçundan hakkın -
ds adli takibata başlanan bekçi Yaku
bun dün Sultanahmed 1 inci sulh ce -
za mah!{emesinde sorgusu yapılarak 
tevkifjne karar veril.mi.ştir. 

termekte bulunan enternasyonal politi- =re=ba=şl=ıy=a=c=a=k=tı=r·========::::::::::ıı 
kanm müsbet ger.çek1ikleııin.i aıcsabaı 

katmamak salAhiyet!ni vermemektedir. 
Mülhem bulundukları barı§ ve istikrar 
endişesinin en yüksek ifadesi olan bu 
Balkan paktında birleşmiş bulunan 
milletler bize en kıymetli şeylerini tev-

di şerefini vermişlerdir: 
Kahraman gffiçliklerinden miı •şek

kil olan ha7jncleri ve müşterek n nfa
atlerımizin korunması vazifesi. Bu va
ziiede kusur etmiyeceğimizden emın o
labilirler. 
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~Marsilya - Paris, ekspresi son sür'at
ıe ilerliyordu: 

~sigara içmiyenlerc mahsustur •. 
Yazılı vagondaki yolculardan biri ce

blnden bir gümüş tabaka çıkardı, için
den bir sigara aldı, yaktı; içmiye başladı. 
Yaşlı bir kadın sigara içene döndü: 

- Mösyö, lutfen sigaranızı söndürü -
nUz .. 
Başını sekiz tarafa salladı. Belki sekiz

den fazla olan ayni büyüklükteki lev
haları titriycn ellerile belki seksen defa
dan fazla gösterdikten sonra, ilave etti: 

- Bu vngon sigara içmiyenlere mah
sustur. 

Öteki yolcular, bir koronun §arkı na -
karatını tekrar eden koro kalabalılı gi
bi bır ağızdnn tckrarladılar: 
- Bu vagon sigara içmiyenlere mahsus

tur. 
Sigara içen, bu yek avaz ihtar karşısın

da mağlub olmuştu. Pes dedi: 
- Mademki bu vagon .sigara içmiyen

Icrc mahsu.stur. Ben de sigararnı söndü • 
rüyorum. 

Elindeki sigarayı yere attı, üstüne ba
sıp söndürdü. Snğdan soldan konuştular: 

- Böylelerine, böyle yapmak lazım. 
- Tcrbiyeli adammış, fazla ısrar etme-

di. 
- Sanki ne yapabilirdi. Bu kadar in -

san onu bir kaşık suda boğardık. 
- Ya aksii:k etseydi? .. 
- Aksilik mi kendine güvenirse etsin. 
Bu laflar olurken biraz evvel sigara -

sını söndüren yolcu cebinden bir koca -
man yaprak sigarası çıkarmış, dilile tükü
rUldiyerek yumuşatıyordu. öteki yolcular 
susmuşlar ona bakıyorlardı. Yaprak siga
rasını ağzına aldı. Bir kibrik çaktı, yaktı. 
Bir nefes çekti, dumanını ağzından bur
nundan salıverdi. En cesur yolcu, en ev
vel konuştu. 

-Bir koku var. 
İkinci derecede cesur yolcu, kokunun 

vasfını söyledi: 
-Yaprak sigarası kokusuna benziyor. 
Yaşlı kadın yolcu, her ikisinden daha 

cesur çıktı. 
-Gene o ... 
Sesini biraz yavaşlattı. 
- Şimdi de yaprak sigarası içiyor. 

Bu teklif Toriğe mülayim göründü. 
Sordu: 

-Ne ~i? 
- Haçan bir 

yerde rnarebe o -
lursan, musivi o
rada iş bulmasın 
olmaz. Kuyu su -
yu satar gene da 
para yapariz. 

-Ya bu sefer 
ben öküzü öldü -
receğirne o ber$.n 

canıma okursa?! Olura: Haritada hep
sini yazar. 

- Ayda, be! Senin yibi: adam ulum
den korkar mi? Böyle fenaliklan unut, 
akilinden çiktır! 

- Hele bakalım .. önce şu :bizim dö
küntü:eri bulalım bir. 
Rıhtıma ulaşmışlardı. Lakin Gurabi 

efendi takımından oralarda bir iz bile 
yoktu. Kimbilir, başlannı alıp da ne
relere gitmişlerdi? Şekil ve şernaillerini 
Moize tarif edere'k, onu araya koydu, 
önüne gelene sordurdu. Heııkes de du
dak bUkfiyor, bilmediği, gönnediği ce
vabını veriyordu. 

Daha öteye gittiler. Ucuz otellerin 
bvJunduğu Hrnan civanndaki bütün 
sokakları dola~tılar. Ka.Pısında ~evha 
taşıyan otellerden bir bir sordular. Da
ima rnenfi cevablarla karşılaşıyorlardı. 
Moiz: 

- Haydi, artik sana, oturacağın yeri 
yostereyim.. yec kalırsak, belkirnda 
lçcrive almazlar, belaya yireriz. Niçin 
bura~a eta de siyej .. nasin derler? Eda· 
re! orriye vardir. Yuneş batincaz so -
k. klarda adam yezdinnezler .. dedi. 

Tori.k de arkadasıarını lbulınaktan 

üıridini kesmişti. Yahudinin sözüne 
uvdu. Geriye dtinüp aksi istikamette 
yüriid i.iler. 

B!'lediyenin Toriğe ikametgah oıa -
rc;k tahc;is ettiiii yer -eski komünist k1ü· 
bü idi. Nasyonalist hareket baş1ar baş
'"m'lz klüb dağılmış, binasına hüh.-11 -

fçe vnz'ıyed edilmişti. 

··z·· o aati inkişa ediyor • 
zı 

Çeviren: • /sm et .. 
İlk seferde, ilk ihtarda bulunan yaşlı 

kadın gene ihtar etti: 
- Mösyö lutfen yaprak sigaranızı sön

dürünüz. 
Başını sekiz tarafa salladı. Asılı olan 

levhaları titriyen ellerile gösterdikten 
sonra ilave etti: 

- Bu vagoıı sigara içmiyenlere mah -
sustur. Yani burada ne hasbayağı sigara 
içilebilir, ne de her biri bir paket slga -
raya muadil olan yaprak sigarası. 

Öteki yolcular, gene, bir koronun şariu 
nakaratını tekrar eden koro kalabalı~ 

gibi tekrarladılar: 
- Bu vagon sigara içmiyenlere mah -

sustur. Yani burada ne bashayağı sigara 
içilir, ne de her b!ri bir paket sigaraya 
muadil olan yaprak slgarası. 

Yaprak sigarasını içen yolcu, yaprak si
garasını da yere attı ve ayağile basıp sön
dürdü. 

Yolcular gene aralarında konuştular: 
-İyi oldu. 
- Böylelerine böyle lazımdır. 
- Sanki b;zimle alay ediyor. 

- Pipo mu içlyorsun? 
-Evet! 
- Söndür o pipoyu. 
- Söndürmiyeceğim. 

- Sana söndür diyorum. 
- Sana ne oluyor, 5öndürmiyeceğim. 
- Ya ..• Demek öyle ... Sen görürsün. 
Kollarının bazularını şişirdi. 

-Ne o, bana ne yapabilirsin ki? .. 
- Sen görürsün dedim. 
Yolculara döndü: Burada. hepinfzin a

rasında ona bir şey yapmak istemem. Fa
kat ilk istasyonda alacağı olsun. 

Tren ilk istasyonda durduğu zaman in
san azınanı yolcu öteki yolculara küçük 
bir konferans verdi: 

- Bayanlar, baylar: bu adama terbi -
yesini vereceğim ... Fakat bunu hepinizin 
arasında yapmak istemem. Tren burada 
beş dakika duracak, lutfen siz inin, onun
la ben hcsablaşacağım. 

(BC!§tarafı 8 inci sayfad.:l) 
b) İkinci sebeb basit, fakat mühimdi. 

Bununla beraber devlet müesseselerinin 
yulafla beslenen hayvanlardan bir çok iyi 
ör:r..ek1er göstermesi, yavsş yavaş arpanın 
yerini sarsmıştır. Diğer tcu'aftan ordunun 
da arpa yerine yulaf yedirıniye b~lama
sı, dahili ıstihlaki birdenbire arttırdığın
dan. piyasayı canlandırmıJ ve köylüyü 
yulaf ziraatine teşvik etmiştir. Yulafın 

böyle pazarda çok aranması onun kıyme
ti üzerinde de köylüye iyi bir fikir ver • 
miştir. Bu güzel hareketle de yulaf ziraa
ti derhal inkişafa başladı. 
Aşağıdaki istatistik bunu açıkça gös -

tennektedir: 
Ekilen ::-aha Alınan mahsul 

928 de 135200 hektar 78422 ton 
92Y da 175100 » 141250 , 
930 da 11f:-400 • 163119 • 

• ,,• •• 11 ·- -.:- 1> • ... • • • ...... .. • •• . ,. ~.. t..... f.""'::f.'* ~ . • T 
• ,. • ........, ... ""'(-:tir • • •• - - ......... ~ ' 

931 de 191300 • 117758 • 
932 de 138600 • 125762 • 
93:J de 18S020 , 208443 • 
9:J4 de ll:J 875 , 158748 » 
935 de 229119 • 231988 • 

2ıi:AO.I • c-> 936 da 444842 .. ~ , 
Bu istatistikte ekilen sahanın gfttikçl 

genişlediği bariz bir surette görü.Iroek .. 
tedir. Hele istihlakin orduc. daha ı~yadt 
arttırıldı~ı yıllardan sonra bu fark bit 
kat daha açık ç:örülmektedir. Islah edU .. . di 
miş yulaf tohumluklarımı.z yayıldıkç& 
mahsullin hektar ba~ına dü§Cll nisbet itY 
barile artmakta olduğunu göreceJiıııı. 
günler yakındır. Bununla birlikte haY • 
van nesiimizin de gittık~e ıslah oldulU • 
na şahid olacağımız muhakkaktır. 

Tanmmatı 

c•> Hava şartıarı fen& Citttftnden aıJlı .. 
8U1 az olmuştur. 

Bu arada yaprak sigarasını söndüren 
yolcu cebinden bir pipo, ve bir kese tütün 
çtkarmıştı. Keseyi açtı. Bir kaç tutarn tü
tünü pipoya yerleştirdi, .bir kibrit çaktı, 
piposunu yakmıştı. 

Yolcular indiler ve sigara söndürüp, 
yaprak sigarasını yakan, onu söndürdük
ten sonra da pipo içen yolcuyla, iriyarı 

insan azınanı vagonda kaldılar. Ve tam 
tren hareket edeceği sırada önde pipolu, 
aı kada insan azınanı merdivenlerden in
diler. Pipolu önde koşuyor, insan azınanı 
onu kova}ıyordu. Fakat nedense her iki
si de biraz evvP.l olduklarından çok şiş

man görünüyorlar. Ve güçlükle koşabi -
lıyorlardı. 

ile SABAH, ÖÖLE ve AK ŞAM 
- Bir bu eksikti. 
- Artık fazla ileri gidiyor. 

Her yemekten sonra muntazaman dişierinizi fırçalayını:&. 

Cesur bır yolcu bağırdı: 
- Piponu söndürecek misin, söndür -

miyecek misin? 
Onun sual:ne, pipo içenden evvel lo -

kornotilin düdüğü cevab verdi. 

Lokomotif düdüğünü çaldı, yolcular da
ha fazln bakamadılar, vagona girdiler .. 
Ve o zaman iş anlaşıldı. 

Bütün yolcuların valiıleri açılmış, yük
te hafif, pahada ağır neleri var; neleri 
yoksa hepsi yok olmuştu. 

J Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Um um idaresi ilAnları 

-Düt! 
Tren bir istasyonda durmuştu. İnsan 

azınanına benziyen bixi vagona girdi: 
-Bu ne koku! 
Vagondaki pipo içenden gayri bütün 

Bulundukları mahal senelik muhammen icar karşılığı ve teminat mikda!lat1 
aşağıda yazılı gayri menkuller 1/1/939 ta rihinden itibaren birer sene müddetle "8 

ayrı ayrı olmnk üzere pazarlıkla kiraya verilecektir. Pazarlık 14/Xll/1938 çar .. 
şamba günü saat 10,30 da Sirkecide 9 işletme binasında arttırma ve eksiltıııe 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilıJlelc· 

yolcular: birden izah ettiler: Yumuşak başliiık tedir. (3642) 
Bulunduğu yer 

-!~te bu adam. Evvela bir sigara yak- Yazan: A. Çehov 
tı, burada sigara içilmıyeceğini söyle • 
dik; söndürdü. Arkadan bir yaprak si • ~ 

ÇevirP..n: H. Alaz 
Küçükçrkmecede Otel. büfe ve bahçe 
Çerkeskoy büfesi garası yaktı. Sigara içilmi)•en bir yerde .' •• -•• -•• -•. -•• -•• -•• -•• -.. -•• -•• -.. -.. -.. -.• -.. -•• -... -•• -.. -.. -•• -.. -•• -.. -.. -.. -.. -.. ' •• 
Sineklide kahve ve bakkal dükkanı 
Yeşilköyde büfe ve bahçe 

yaprak sigarası da ıçılmiyeceğini söyle _ ZAYi - S:uru:un Vllfı.yetl idare heyetinden 
dik; onu da söndürdü, amma, arkadan pl- alcığım beraet zimmet mazbatamı znyi ct
posunu doldurdu; pipo içiyor. tim. YenLslni alacağımdan eskLslnin bük-

İnsan azmanına benziyen, pipo içene mü yoktur 
Sirkeci istasyonu içinde kübik baralta 
Sirkeci istasyonu içinde kübik baraka 
Bakırköyde 16M2 baraka kübik 

baktı: i\1uhasebel 11\lsu iye tahsildan 
ıu. EmJn 

Burada bir yatak 
odası, geniş iki tane 
salon, ve icab eden 
her türlü teferrüat 
vardı. Bir hacağı 

kesik ve bir gözü 
kör bir harb malü • 
lü bu binada kapıcı· 
lık ve hadernelik va· 
züesi görüyordu. 
Tuhaf 'bir tesadüf o
larak bu adam bir 
kaç kelime de Türk
ce biliyordu. Vakti· 
le, bilmem hangi bir 
sefirin maiyetinde, 
seyis olarak İstan • 
bula gelmiş, beş se
ne oturmuş, sefir 
değişince mernleke • 
tine dönmüştü. 

Tiirklere ve fstanbula karşı gönlün
de samimi bir temryül, bir sevgi taşı -
yordu. Toriği sevinçle karşıladı. Tahta 
hacağını bir havan eli gibi avlunun taş
larına vura vura koştu, geldi, iki elle
rini.birden tutup : 

- Sen Türk. dedL Ben, Türk çok 
sev. Ben beş sene İstanbul otur .. Bü • 
yükdere otur .. ben, sen, öp! 

Zavallı adamcağız Tütkce fifllerin 
yalnız emri hazır sigalannı biliyordu. 
Üsttarafı zamanla hafızasından tama
men kayrnı~tı. Onun lbu çetrefil türk • 
çesi Toriğin hoşuna gitti. Sa~ıp ö· 
püşt.üler. Herif: 

- Sen burda rahat et.. ben sana hiz
met yap .. ah İstanbul! Büyükdere, ben 
hiç unut.. ı;en gör, ben hatırla.. Yeni .. 

SON fO ST ANU\J 
EDEI? QOI"\AN\ 

YAZAN: Ercümend Elaem Tala 
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nun takımı takla • 
vatı biraz evvel bu
raya gelip kendisini 
aramışlardı. Ve bir 
saate kadar da gene 
geleoeklerdi. Bu ha
vad.isten memnun 
oldu. Herife: 

- Eksik olma, 
babalık! Gene ge -
lirlerse, doğruca 
buraya benim yanı
ma çıkar; diye tem
bih etti. 

Moiz de, erteSi sa· 
bab tekrar uğramak 
vadHe çekildi. Torik 
yalnız kalınca, ka • 
pıcıyı tekrar çağır -
dı. 

-Benim karrum 
çaf§ı .. Beyoğ'lu .. Galat;t .. 1 _n hepsi gez .. , ac:kırsa ne halt edeceğim? diye sordu. 
hepsi bil .. gel Senin oda ben göster. -Ne, aç senin karni.si, ben ver ye
Çok çok temiz.. ne zarr. n söyle sen rnek sE.n. Hepsi hazır. Ben al emir be
gel.. Türk gel.. Toreado · büyük, ben lediye sana iyi bak. Her ne iste, ben 
alafranga apsihnne boz, yap alaturka.. ver. 
hepsi .sö k, baş aşağı.. c .ye, misafirini - An7.orot \·ar mı? 
ağırlamak için neler y< ptığını anlattı. _Ne anzorot? 
Ve Toriğı kolundan ~ Jkanya, yatak _ Carımıkcur .. 
odasına sürükledi. 

Tam sahanlığa geldikleri zaman dur· - · · · 
d - Ulan! Anlamıyor musun?. Pıyız.. u .. 

- Ha! dedi. Gel bir ihtiyar .. bir de - Vallah, bilme! 
karı burda .. bir de başka adam .. sana - Akcinni ... 
sor .. ben, de onlara sen yok gel, sonra - .•. 
gel .. onlar git .. ama bir saat geç, onlar - İmam suyu! 
gene" gel.. - Hamarn su? Sen, hamam yap?. 

Torik onun ne demek J.stedığini an .. Ben hazır ct şimdi.. sen yap! 
lallllitı, Demek ki Gurabl endi lle o- - l'uh, Allah kandi.lini üfürsün, :be 

Senelik muhamınen 
kira kar~ılığl 

2021 L. 
225 L. 

51 L. 
230 L. 
630,5 L 
630,5 L 
240 L. 

Teminat 

80.315 .Kr. 
3.375 » 

765 • 
8.450 • 
9.458 » 

9.~58 • 
8.600 » 

herif! Rakı, be! Rakı var mı, diyo~ 
ıı~ 

-Ha! Rakı? Yak burda rakı. Var ş 
rap. Ama, giizel şarap! 

- Getir ba-kalım! Koyunun oıınadıgı 
verde keçiye Abdurrahman çelebi c.er 
ler. 

- Sen tanı Abdurrahman efendi1 

- Hangi Abdurrahman efendi! ııJ 
- Bizim s<::farethane kavas. l3e

9
p 

çok iyi alıbab o. Çok bovardabk ~ 
barnbar. Çiçek sokak, Timoni, ve 
sokak, Arkadi, Şerbethane ... 

- Şimdi oraları hep kapandı. i ~ 
- Ş işman Katina, Kordonlu J)eSP of 

na, Adalı Manyo, Kör Surpik dur ~ 
- Vay canına, be! H~ :ınıı!ll il' 

sicil memuru san·ki! Daha yok ınu, b 

diklerin? 
- Var, çok! Ah, İstanbul!. dt' 
- Bir defa daha: cAh !stanbul!' .. .... 

~z.öi..l• .. 
din mi ben buradan palaman ~ . bO' 
gitti. İçimdc>ki memleket hasretint • 
yuna körükleyip duruyorsun.. dsY' 
narnam sonra! Haydi, şarap elado~ 

1 
- Ah! sen bil rumca?. MatyasntJ·JJ' 
- Ti t€lis? Arnesos .. NasehatO·· ftlt' 

tospiyo.:;.. Postileni. Apukato.. l]lıı fı1' 
sa!. Daha sayıp dökeyim mi, sinyor tr 
ute>? Urumca dedin mi? bizde bitf11,1" 
t . K 'f" . 1" ik b"l:..;..n ıılif11 ı:. a ırın e an asım ı u..u•·ı ıtttı' 

lah! Lakin çolt. konuştuk, diliın dtı 10~ 
ğıma yapışıyor. Kerahat vakti ge e1" 
esniyorurn. Şu zıkkımı get:ifeC~ 
getir! 

- Getir, ~imdi! bi1 
Herü seke seke gitti. Biraz ~ont8•r99' 

teneke tepsinin üzerinde bir şışe şıt 
c bir tek te kadeble, döndü, geldi· 

- Al, iç! J3et't 
- Olmaz! Bir kadeh daha getit· cı1Y 

tek başıma pıyız kaymasını ı;e</f(l 
efkarlanırun sonra1 ı 

( Arktll' rJifl 
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SARKA AlD KAY . RI . v-ı JMUı <pie.fofl_ , • ..., • ..ı •• , :J//J,Jf{JA~f.. r?alilt 'J af(j/AI J 
lngilizlerle Fransızların Kızıldeniz sahilleri 
ve Babülmendeb boğazı için mücadeleleri 

ır.. istihbarat şefi doktor 
bel'ab han. ~ir vazife deruhde etmekle 1 
~ er, ~ın daima şaka ve alay tara
~abkaçan doktora kaşlarımı çatarak 

Djibouti'ye yerleşmemiz İngilterenin 
protestosunu davet etmişti. Nihayet, Pa
ris ve Londra hükumetleri 8 şubat 1888 
mukavelenamesini 1mza ettiler. Bu mu • 
kavelename Harrar'ın tamamiyetini te
keffül ediyor ve Fransız arazisinin 1868 
.denberi İngiltere tarafından i.§gal edilen 
Zeila ve Berbera araı.iı;i ile hududlarını 
tayin eyliyordu. 

da Maskat havalisjnde yaptığı üç sefer 
netıccsinde, Omanda süah t'icareti 1912 
de tamamen nihayet buldu. Zaten 1904 
de Fransız - İ.lgiliz uzlaşması hasebil~ 
Maskat meselesi bütün vahnmctini kay .. 
betmişti. 

Verdim· 

~~ok~r bey!.. Sizinle bir kaç kere 
l'a"' :ıtıı.-~ Zekanızın kudretine naza
~d ruyaiarm ve hmyalann tesiri al
llıacıa·kalacak kadar basit bir insan o'l
neıı·'~~~ı anladığınızı zannederirn ... 
tat~ llnkis size, çok büyük bir haki -
~tın n bahsetrniye geldim. Bunun mev
~~l'p u da, size k1saca arzedeyirn .. Hay
h..!ıı~şa felaketinin mahiyeti, artık 
tı.ı. b tanıamilt! taayyün etmiştir. Bu
~~~ a~Jıca alakadar'lanndan, şu ku -
ta d~tınıla işittim. Terbiidir ki buna, rü-

ıy~Inezsi · ? bed· nız .. 
~· ırn. 

ta\1~1 ~öz.~eri o kadar ciddi bir lisan ve 
)'f~u a soy!emiştim ki; doktor biran 
\QJt :e hakb. Adeta, şaşalamıştı. Kü
lıııınaır sandalya alıp, koliuğurnun kar-

' geçerken. 
tn\l)ij Allah, Allah .. ne kadar kuvvetli 
.._~ Yo~ un ı..:: "k h ? A 1 '(!}ı~ b uz, l\'uÇU anun... n.a -

bi-y akalun, ~u işittiklerinizi. .. 
....._ ~· l'llınldandı. 

~i· er <:>vefendi!.. Bir taraftan zarurct. 
'!·:cı .taraftan da hamiyetin sevkile 
ha,~1~~rn şu kilçük ~in daha ilk saf -
'l~e beni o kadar kırdınız ki, eğer 
t·)'et~ aldığım parayı iade edecek va -
ge,.!\., kolsaydırn, derhal bu işden vaz 
"·hı.:e .,. 
""~tn ırn. Fakat ne yapayım ki, 'bu-
d~a~ktedir değildim. Onun için. işime 
t'isıe ~~im. v~ bunda da, çok isabet 
lıııtıi tdııpme kRniim... Görüyorum ki 
h\a' Ç~k hayret ve derin bir sabırc:ız -
~~la dınliyorsunuz. Buna binaen. su 
\a~ .tı~ıcı IJdifi görerek şimdi size. dün 
ba1~1ndi. vaktindenberi cereyan eden 
~~ı bırer birer nakledeyim. 

~~k ırn. Ve bütün bu hadisata, bir 
~ıı. eli-rneden ibaret fazlalık katma -
aı da \1~: en ehemmiyetsiz bir teferrü
llıada Unutmadan v~ mübhern bırak -
~tliınrı hepsini ağır ağır doktora nak • 

Q • 

~dı.~ırdamadı. Gözl~rini bile kım
~ lia \;adece g5zlerini göz'lerime dik
Qıtıı~~etten hayrete düşerek beni 

Q ı. 

~ i~~ bu hayret ve dikkatini gördük~ 
....._ '»den gülüyordum. 

'lay d~sıı doktor efendi?.. Beni':m1e 
~i~ 1Yordun. Bütün anlattıklanma, 
~~t h fıtz}a hassasiyetimden doğan 

~ı. ali ~Ya~ nazarile bakıyordun. Şim
~tır1111 . ~ozlerimle gördilğüm, kulak
~ hua tşıttiğim bu hakikatıere karşı 
~ l"o~racaksın? .. Bunlar da mı bir 

~erlını~n l'nevzuu? .. Hadi.. cevab ver, 
!) ... 
('IYe, dü ~ .. 
\löı:ı . Şunuyordum. 
-..... -a:tirn bittiği zarn.an sordu: 
~u kada!" mı?. 
-..... ~fferane ceva'b ~rdim.: 
A.~ır ·e: .. daha, ne olSun?. 

)a~ı. ~~ Yerinden kalktı. Bir sigara 
e(!~i-ırn rın derin dilşünerek odada 
~il ~e başladı. 
~ deJ:ıinrne hemen hemen bir daki

dura tn ettt. Sonra, birdenbire önüm
' M~k: 

lotaea_. Usaade ederseniz, bir kaç su al 
~~ırn. 

"e ı. l-l' t'ditn:.. ıç te.reddild etmeden cevab 

'li ........ 'B~"· ~aaay ... 
~~ınuı ' »ızameddin dediğiniz adamın, 

ı? 8"~ tarafmda bir altın dişi var 

' ~Vet. 
~ Sö:ı: .. 

tier ~as~lerk~. bazı asa'bi hare -
....._Sık ~rıyor mu?. 
~' J\lıa~ık, sağ omuzunu oynatıyor. 
al:·· Gel İ· Allah ... Garib .. çok garib 
~~~-sine .. e~· kapiten Gilmüşef me -
~ !levk unanın seni bu adamın ö -
'On Ptnıekten maksadı ne?. 
' 'b u, h~nüz bilmivorum 

''le tah • . 
l l3 rrı tn in ediyorsun.? 
~ e:ıbire 

bı, ;-- F'ak .~evnb verıniye hicab et-
~q ış sıra at, 0Yle bir işe girmiştim ki, 

Y~ıya ~ınd.a artık dört duvar arasın
n bır kız gibi, cinsiyetimin 

* 
O devirdc, İtalya, Londra hükCımetin1n 

teşvikile, I:Iabeşistanda muvaffakiyetle 
yerleşi)'Ordu. Londra, İtalyan işgalini Su
danlı Mehdi taraftarları üzerinde bir taz
yik vasıtası addettiği gibi Kızıldeniz sa
hillcrinde bizim nüfuzumuza rouka.bil bir 
nüfuz vücude getirecek bir hareket diye 
teliıkki eyliyordu. 1891 ve 1894 senelerin
de İngiltere ıle İtalya arasında imzala • 

Almanyanın gittikçe mütecaviz bir şe
kil alan siyasetinden ayni derecede en -
dişeye düşen kral yedinci Edouard ile 
M. Delcasse dünyanın her tarafında 

Fransa ile İngiltereyi birbirinden ayır~n 
ihtiHifların hepsini ortadan kaldırmak lü
zumunu takdır etmişlerdı. 

Kıpırdamadı:. gözlerini bile kırpm. adı, sadece gözlerini gözlerime dfkrt 

taassubunu muhaf"'za edernezdirn. Bu- böyle bir talimat verecek vaziyette de
nu takdir etrn~kle beraber, yeni girdi- ğilirn. Bunu b~r kere, arkadaşlarla gö
ğirn bu hayatm icabiarına henüz alışa- rü~meliyim Şu anda bizi alakadar eden 
m<:rnı~ o1maktnn mi.itevellid lbir sıkıl - b!r cihe• varsa o da, bizce malum olan 
ğ.m~ıkla baş.ı:mı önürne eğrlirn. Hafif bir şahsın, c<ısuslar tarafından takib 

nan üç mukavelename İngilterenin Ha -
beşistan üzerindeki hüki\mranlık hakkını 
İtalyaya, ne şekilde terkedeceğini tes -
bit ediyordu. Bu mukavelename • 
lerin üçüncüsü Fransanın bir protesto -
sunu davet etti. Çünkü 1888 Fransız -İn-
giliz mukavelenamesinin teke!fül etmi~ 
olduğu Harrar mukavelenamesine sarih 
surette mugayir idi. Maamafih, Adova'rla 
İtalynnların uğradıkları hezimet felaketi 
biraz sonra bu mukaveleleri hükümsüz 

bir se. le şu sözleri söyliyebildim. edil."llesidir. Bunu öğrenmek, bizim * 
- Bciki, tahmin"rnde h'l•n C',.:ıp'h;l; • için faydalıdır ... Fa•kat bu vaziyet kar-

bırakmıştır. 

rim ... Fakat bana öyle geliyor ki, Lu~ d .L 1 ? D h d • İngilizlerle Kızıldeniz sahilleri 'Ve Ba -
,şısın a viz ne yapma ıyız.. a a og-

nanın rnensnb olduifu sebeke bu adama bülmendeb Boğazı için mücadele ettiği • rusu, hız bu yaziyetten ne şekilde isti· 
ehemmi.vet verh·or. Ya, bu adarnın ag·- f d 1 ., k rr.iz gibi Omanda, Basra körfezinin Hin-a e etme iv iz .. Bunu sana, anca ya-
zından bazı ~('vler almak, veyahud da n!'l sabah bildirebilirim. distan Okyanusun& açıloığı noktada da 
bunun nezdinde ~bulunan bazı evrakı İngilizlerle rakib vaziyette bulunuyor -

- Peltala. 
çelmak istiyorlar. Luna. bu gece beni duk. 
bu adamla tanıştırdı. Belki de yarın Doktorun va7iveti, birdenbire daha Hınoistan hükumeti, Bonaparte'ın Mı-

ciddilesti. Adet:ı kaslarını <;atarak, tck- f · da Maskata bır" rezı" gece, onun yatak odasına sevkedecek... - · - sır sc erı esnasın , . c -
_ Evet.. ben de böyle d~ündüm ... di<e benzer bir eda ile sözüne devam dan» ikame etmişti. Sonra; Sultan Seyd 

Onun için .şimdi sana, ·bu kapiten Gü • etti: Sa'id'e İngiliz ba:ıriyelilerinin Vehabilere, 
rnüşef hakkmtia kısaca malfımat vere- - Gelf'lim Nizameddin meselesine ... Hasa ve Bahrcyn korsanlarile HaydurUar 

Kildik hanım!.. Sana bir daha tekraı- .sahili korsanıarına karşı gösterdikleri yi m... Bu adam, bizim dostumuzdur. 
Sen, ancak bu kadarını ibilmclisin... ctrniv~ mecbur oluyorum ki. yeni gir- mıizahereaen dolayı, oralarda İngiliz n:i-
Görünü.~e nazaran vaziyeti, şöyle hü- di{!ınız bu işe. his ve hayal karışamaz. fuzu gittikçe artmıştı. Fakat, 1862 de, 
}asa edilebilir; Balkan harbinden sonra, S2na, ilk verdiğim nasihata rağmen, Fransız ve İngiliz hükUmetleri Maskat 
tekaüd edilmis bir zabittir. l'ene bir romancı gibi hareket ediyor· ,.e Zengibar sultanlarının istiklallerine 

d İ D h ., ç k .. ı· · habbev" hurmet etmeyi mütekabilen taahhüd et-Şimdi de, ticaret maksa ile stanbu- c;un... a ... a ı soy ıyeyım.. ·"' 
b gelmiştir. Levazırn idaresine büyük ktıbbe yaJ]ıyorsun. mişlcrdi. Pl 
mikvasta taahhüd işleri yapmakta ve Bir anda sarsıldım. Damarıarımdaki Madagaskar üzerinde iddia ettiğimiz 
büyük paralar kazanmaktadır. Şimdi- kan bir anda kalbime öyle bir şiddetle hukukun tanınmasına mukabil Zengibar 
lik. ynlnız bu kadan aklında kalsın... hiku.m etti ki. az kalsın, ·bayılncaktırn. üzerindeki hukukumuzun terkini kabul 
Anladın ya?. Hiç bcklemediğim bu hitab karşısmda, ve tesbit eden 1890 Fransız - İngiliz mu-

- Evet.. yani, şunu demek istiyor •
1 

bir tek söz söylemiye muktedir olarnı- kavelenamesi Oman hakkındaki 1862 iti
sunuz ki. Luna ona bir düşmanlık yap- y<'rak dirseklerirni kanapenin kenarına lafını teyid etmişti. Fakat bu, İngiltere
mak ı:,t('rse, biHikis ben ona dostea ha- dayadtm. Bilmiyorum nasıl bir bakışla, yi Maskat sultanından ° şehirde bir kö-
r~ket edPyim. dektorun yüzüne baktım. mür deposu tesisi ıçin icab eden araziyi 

_ Dur .. acele etme ... Şu anda, sana r A-rktıS'! ,,0 r) gızlice ıstihl'al etmekttm menetmedi. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fransa da, 1898 de a~i usule müracaat 
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Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

tş başında, seyahatte, evcte her zaman yanınızda bir kttşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. Icabında gOnde 3 kaşe alın11bllir. 
tsmlne dikkat, taklidlerlnden sakınınız ve Gripin yerine başka 

bir marka verirlerse şiddetle redıtedlniz. 

~ ~ ' .. c. ' 4 , •• t .·. .. ~ ..... : .... ~ . •. ,'1 

ederek. Bender - İsseh'te, Maskatm bir 
kaç kilometre ccnubunda bir kömür de
posu tesisi için icab eden yerin müsaP
dcsini aldı. Bu, Fransa ile İngiltere ara
sında şiddetli bir gerginli~in başlangıcı 

oldu. Hindistan umumi valiliğine yeni ta
yin edilmiş olan Lord Curzon, 1899 §U -

batında; Bender - Bouchirdeki İngiliz 
rezidam Oman sul.tanına götürerek bize 
verdiği müsaadeyi geri almasını taleb et
ti. Bu hadise Fachoda meselesinden biraz 
.sonra vukua geldiği cihetle, diplomasi a
leminde ziyade bir telii§a sebebiyet verdi. 
Maamafih iki milletin hukukunun tam 
müsavat esası üzerine bii itilAf vukua 
geldı. Bizim de İngilizier gibi bir kömür 
deposu tesis edebileceğimiz kabul olundu. 

Münakaşa 1902 de tekrar açıldı. 

Fransız - İngiliz nüfuzlarından cesaret 
bulan Maskat sultanı mahmilerimiz üze
rinde konl'olosunıuzun kaza hakkını red
detmek iddiasına kalktı. Mesele La Haye 
mahkemesine havale olundu. Mahkeme, 
905 de, hukukumuzu tasdik ettiyse de 
tatbikini tahdid etti. 

Silah ticareti münasebetile de muah
haren yeni zorluklar çıktı. İngiltere ta
mamen Fransızların elinde bulunan bu 
ticaretin Hindistanın garb hududu is
yanlarını teşvik ettiğinden iİkAyet eyli
yordu. Biz ise ayni tedbirin Faa sahille • 
rine tatbik edilmesi kabul olunmadık:ça o
radaki silah ticaretinin ilgasına razı ol -
muyorduk. Maamafih, İngilis amiraiı 
S Iade'in 1909, i910, l 911 seneleri zar:f:ın-

(1) Üçüncü Nnpol~n'un Mukaı lle m~
ruı ol.ınası ora.dak.l Sba.dltelerln Oezaylrde 
Uzab ahallslle dlnl 1rt1batlarından dolayı 

ldl. 

Gayretini tamamen şimali Af.rikaya 
tevcih etmiş olan Fransa Osmanlı impa
ratorluğunda hiç bir fütuhat tasavvuru 
takib ctmıyordu. Bir taksim takdirinde 
hukukunun kaffesini müdafaaya hazır 

bulunmakla beraber 'Iürkiyenin parça -
lanmasını istemiyordu. Misyonerleri ve 
mektcblcri vasıtasile Fransız kültür ve 
nüfuzunu serbest serbesi yaymak imka
nı kendisi için mevcud oldukça Osmanlı 
imparatorluğunun ınhilfılinden bir şey; 

kuzanmıyacağını anlıyordu. 

Fransa dini himaye hakkını ve kapi • 
tülfısyonlar hasebile malik olduğu imti· 
yazları idameden başka bir şey istemi· 
yordu. Osmanlı idaresi altında bulunan 
Asyada makul ticari menabiden ba .ka 
aradığı bir şey yoktu. Diğer taraftan 1n
giltcrenin Mısırdaki hususi menfaatleri
ne daha uzun müddet itiraz edemezdi. 
1882 deki ıhraç hareketine iştirak etmek 
o zaman Fransanın arzusuna tabi bir şey
di. Onun için artık ll'ransaya emri vaki 
karşısında tcvekkül hoşluğile boyun eğ. 
mekten başka yapacak bir şey kalmıyor
du. Fakat buna mukabil adilane bir ta
viz olarak Fas!a tam bir serbcsti istihsal 
etmesi Uızımdı. 

İşte bunlardandır ki 4 nisan 1904 Fran
sız - İngiliz itılafı on dokuzuncu a· 
sırdaki o pek uzun Fransız - İngiliz 
kavgalarına hatime verdi ve Mı

sır meselesini nihayet halletti. BU
yük Britanya Mısırda statu quoda 
hiç bir şey değiştirmemeyi vadeyliyor • 
du. Fransa da İngiliz işgalmc bir müd • 
det tayin edilmesi talebinden vazgeçti 

Beşinci kısım 
Rusyanın gen iş lemesi 

cHindistan iki tarajında Okyanus, iki 
tarafında da dağlarla çevrilmiş bir 
kıt'adır. Bu seddin ötesinde viis'ati mil
tehavvil bir fiv vardır. Bura3ını işgal 
etmek emelinde değiliı. Fakat bir dil§
manın da onu zaptetmesine tahammül 
edemeyiz. Dostların, müttefiklerin e· 
Zinde kalma3ını görmekten pek mem· 
nun oluru.ı. Fakat gayri dostane nüfuz· 
lu surlarımı.ı altına kadar sokulurlnrsa 
müdafaaya r.-ıecburiuet hissedeceğiz. 

Arabistanda, iranda ve Efganistandaki 
bütün vaziyetin sırrı i§te bundadır.ı. 

Lord Curzon, 30 mart 1004 
Rus politikasının büyük prensipleri - Bo
ğazlar meselesi - Ermenistan - Iran • 
Basra körfezi • Türkistan ve Ejganistan • 
1907 de Ingiliz, Rus itilajı - Transpersan 
demiryolları meseleri - 1912-1919 tarih-

lerinde Ingiliz - Rus konuşmaları. 

Co~rafi vaziyetinin müsaid olmama • 
sından dolayı. Rusya Yakın§arkın eski 
yolları ve Ümidburnu tarikilc Asyaya 
nüfuz için yapılan ılk teşebbüslerde garö 
devletlerini takib edememi§ti. Mnamafih, 
Akdenizc, Asya kıt'asınm merkezine ve 
Hindistan Okyanusu kıyılanna doğru ge. 
nişlemek emelini füle çıkarmaktan vaz
geçmiş değildi. 

1682 den 1725 tarihlerine kadar, Büyuıi 
Petro Türkiyeyi Karadenizin şimal sa .. 
hillerinden tardetmele beyhude yere te· 
şebbüs edip durdu. 

Asya ticaretini Rusyaya doğru çevir .. 
rnek için Hazer denizi yollarmdan da isti· 
fade etmek istedi. Bu Asya ticareti için 
garb devletleri Akdenizde ve Hind Ok - \ 
yanusunda kavga edip duruyorlnrdı. BU
yük Petro Hazer denizini cenub tarafın
dan tal-did ederek bir takım yaylnklar ve 
geçid1er sılsilesile ta Horana müntehi o
lan dağlık bavaliyi zabit]erine göstcrmi§ 
ve: cİşte bizim Hindistan yolumuz, kim
se onu elimizden alamaz, demişti. 

(Arkası var) 
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Mükemmel bir kont 
Küherçil hamulesile Plymoutlh !Ii .. 

manına mütevcccihen hareket etmiş .. 
ti!c. Falkland adalar. açıklarmda kor .. 
kunç bir kasırga ile karşılaşmıştık İl
kL., rüzgar önünde seyretmeğe muk .. 
tedır oluyorduk. Gemimiz rüzgar ö .. 
nünde mükemrnelen ve büyük bir 6Ü· 
ratlc. seyred~ bir tetkne idi 

Suların, bir geminin kıç tarafından 
viıki olan hamleleri; muhtelif tip ge
mıler üzerinde muhtelif tesirler busu· 
le g~tırir: Baz.ı!annı ağır ağır geri çe • 
ker, bazılannı sür'atle ilerletir, diğer 
taraftan, rüzger önünde çok seyretme
melisiniz olabilir ki istenildiği zaman 
fe.çn edip gemimizi durdurmağa muk • 
tedir olamazsınız ve geminiz, arkadan 
şiddetie hücum eden dalgalarla sulara 
gömülmüş bir duruma girer, dalgalar 
mütemadiyen kıçtan girip başa kadar 
bütün güvert<'yi silip süpüıiir. ~te 
ibiz de bu gemide ayni korkunç vazi .. cHey Feliksl Bu ga.rsım ne dedi i§ittin mi?. 

yetle karşılaşır.ıştık. Dalgalar gemimi· garn• ısmarlamı.ştL Emrolunan bardak- _ Phelax, dedim, bu, senın namus· 
zb üzerinde çatlayoıılardı, bütün pala· lar tam önümüze konduğu esnada ben kar olmanın mtikafah! Namuskarlığın 
marlarımızı dı§Sn asmıştık, böylece de: ilk mükafatını reçeli almakla kazan .. 
aalgaları geminin kıçında karşılamak _ Pbelax, eğer sen namuslu bir kim· mıştın. Şimdi de bir bardak içki yerine 

At at .. r ve spor 

Pariste çıkan (Oto) gazetesinin 
di ka e şayan bir yazısı 

ParlsW. çıkan fransızca cL'Auto• L~l ı 
spor gazetesi son sayısında Büyük ve E· 

bedi Şefimiz Atatürke uzun bir yazı tnh·l 
aH etmiştir. Çok dikkate pyan ollan bu 

razıyı ayneıa alıyoruz: 

Kemal Atatürkün öle1idenberl rnode. 
Türkiyenin Şefinin şahı.iyetinden hemen 
oor yerde bahsedilmektedir. 

Onun siyasal eseri ve sosyal ba~arılan 

birçok takdirata mevzu teşkil ediyor. 
L' Au to gazetesinin de vazifesi Onun 

spor eserini mevzuu h&hsetmek değil 

midir? 
Asırlarca haremlerde mahpus kalmış 

Türk kadınıarına hürriyetlerini iade et-
mek. bir milletin an'anelerini bir nnda 
de~iştirmek. garb kisvesine bürünmek 

gibi Atatürkün modernizm Aşı~ oldu~
na delil değil midir? Ve böyle bir ııdam 
sporun ehemmiyetini nıwl bilmemeılik 
ederdi? 

istiyordlrlt. se isen onu ispat ey'lemenin tam sıra· iki bard:.ı'k içki ye nail oluyorsun!..· 
' Biraz sonra fırtınanın, yani kasırga· sıdtr. On bir yıl sonra, imparatorluk do • Vatandaşlarını kurtardıktan sonra nOT· ~Jclf' 

k · d"" ·· tük. Ş"dd ıı· mal bir seyı·r ile ırkını takviye çareleri- Ata.türk ptdjda. J...iir•k çe ~· ~ nın mer ezıne U§rnUŞ ı e 1 Diye düşünmü., ~ bunu ispata karar nanmasının bir zabiti bulunduğum es- ~ 
yağınurla kanşık korkunç ve vab§et vermiştim. nada, Kielden • bir ziyafete icabet et· ni tedkike koyuldu. Sporun bu işde ne tesis etti ve bu sayede de 
engiz bir gürültü husule getiren bu _ Smutje, dedim, ben senin keyk • miş olmak için • Harnburga gitmiştim. mükemmel bir vasıta oJac~nı hemen Türkiyede inki§af etU. tP1 
kasırgayı aşınca birdenbire mevten lerini çalan adamı bniyonun. Hamburg istasyonunda bir taksi ara • takdir etti. Ecdadının beden terbiyesini Şarkın eski, batıl an'anelerlne Cl 

gi-z bir sükUnete girdik Gökyüzünde -Biliyor musun?. Kim idi o? nırken yakınımda lbir ses işittim: milli faaliyetinin birin<.i planına yükselt- mücadelesinde manen kendisine~~ 
yıldızlar parıldayor, deniz ise, fokur • :o~ 1 ldukl h ı dı On eddüd - ::ı:x:n. Hello Phelax' mJş o annı atır a . un tec lan Türk gençtııw,.ı himaye .-&yan bir tencere içindcld au gi.bi gir .. - • · &~ .... 

ruhadlar husule getiriyordu. Sular ~ = ~~t ~~ - Hello Srnutje! programında terbiye mümtaz bir mevki etti. ~ 
,_ 1 d k t-" a..,.,......+ ,_ 1 , ş· d" . tuttu. Sayısız mektebler inşa etti ve dün- Berıı·n olimplyadlannda _,.-P.f f ~~' 
~enar ar an arış ııua :ıı..cu.~·ınuı mer· Zavallı Smutje, baı::::ka bir söz söyle- _Bu kıyafet ne Phe ax. ırn ı ım- I!S..-- ..,ıs. 
k d w "d" 1 . ..:ı. En bü ··k .ı..a.. -ı d b"t · · ? yada ilk olarak heden terbiyesini mec- 1 w k ,,. s:eref db- , ezc ogru gı ıyor ar\Uo yu 1.aı· rneksizin ve getin1en içkisine el vur _ paratorluk donanrnasın a za ı mısın. .._ . . yon 11gunu azanara~ Y f lt" 
.1:1. k h 1 ı· diw. ·ro S . 1 buri kıldı. Yalnız kagıd üzennde ve nu- k . ır; mu'laf ıı 
:LıK€ asırganın usu e ge ır gl gı a· maksızın şapkasını ve hastonunu alınca - Evet mutJe. . .. Türk bayrağını çe hrme&e ~pl' 
bm tam içine düşmüş bulunmaktadır. • arkasını bana çevirerek • bardan çı • - Bu nasıl oldu, sen nasıl değiştin tuklarında değıl. bilfnl bunu yaptı. Stad- y 'bi R d Mussolini dlJ 
O v·ıkit sula geminin her tarafından h~, .. h tı ı yomlarile müteaddid spor merkezleri te- lan aşar gı ' oma a ·ıeri ' 

.. • • r .. .. .. .. kıp gitrnişti. Phelax? Eski aşçınızı ı:ua a r ar mı· sını kazanan ekip te Türk binicı ete~ 
bucum eaer. Ruzgann azlıtı yuzun<ien Bunun üzerJ1e, önümd~ki bardakla· sır.? sis olundu. Halkevlerinin spor kollarını B aff k" tl devamlı baJ11İ 
•.:ı··....,.~ 1 · t k k ) u muv a ıye er uuıı~n e gemıye manevra yap uma "ra bakarak kendi 'kendime düşündam: (Ar ası uar şahsan rnürakabe etti ve O milletinin mu- .ıı~ 

~m~~a~&t~~~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~~=============~k~&~ahWm~~~ ~~~~~Whlr~~~~ ~~ 
teUitümü içinde çalkanır durur. Gemi - .. Sivil tayyarecilik te Kemal .Attı eJi 
nin arması, böyle sonsuz bir gerginlik· s· d k 1 k Türkiyede spor faaliyeti gittikçe artan daimi takayyüd ve himayesine tJl 
e, saraya tutulmuş insanın sarsınıısı Ir . O torun gün Ü bir ehemmiyet aıdı. Türkiyenin her ta- ,. .. bı-ıı~ 
i'J-" ""dh" "lkinm 1 tah ül 1 d rafında bugün Ankara merkezinden ida- olmuştur. ~ 

gı ı mu ış sı e ere amın n.ot arın an Onun manevt eviAdlarından "'~ 
edemez 1 2 s .. "" 6 7 8 9 1o re olunan ve hükfunetin resmen müraka- d .. h t •-ıa tıırr~r 

• -:t " Gökçenin dünya 'a şo re auu ..- j\tıılll 
Gemimiz, gabya ve babafingo çu • 1===============1 besine tabi spor teşekkülleri vardır. cilerden biri olduğu malfundU!· tfilt~ 

lbuklannı kaybetmişti. Bunlar, rüzgar· 
1 Sinüzil Atatürk spor işlerinde de milletine bfz. kün kurduğu Türkku§U CemiY~ti ıııP (f 

!lat" paUarken ve gemi denizlere şiddet· 2 ŞlddeUi nezlelerden aonra gelen yarım zat örnek oluyordu. Onu sık sık plajlar- yenln bütün şehirlerinde §UbeSı -~ııtfı~ 
ne b.,~,ru.JI-4'>" .:ıunı:'\M..'tar . ..:ı~. Fakat 8 baş ·n~rılarmda. bilhassa kaşın üzerinde baı- "' 

~...... ı·1\ ... , 'U v~ı-ıl UJJ, d d Tu'·rk gençli~ini havacılı~a ~et!/!V 
1 d ki ....x ka rt .. bu baş al:rısının şiddet ve kesafet peyda a ve vatan aşlannın arasında yüzerken 5 6 • y-

ı:asırg&nın ortasın a • 5 vz ra ıcı ve ' ettıl:l görülür~ e (sinüzttı ı düşUnmek go"rmek rnum·· künd'. nayesini gu·· den ehemrniyeill bit .. ~t>tJ 
~aşdöndürücü çalkanışlan esnasındaki 5 u. E> ııııv-
sarsmtılara mukavemet edemiyerek 6 m~c:~Z:!~:~o~ 0~~eıer görülüyor. ve Ayni zamanda o, mükemmel bir binici küldür. Atatürk bizzat bunun Jtf 

kı-lmı~lardı Zira tam yanm saat sa bu nezlelerin bnzılannda yukarıda söy- "d" Tü" k b' · ·li~ ı d k idi. fe"'" -• ':' . .. • 7 ı ı ve r ınıcı &• onun aayes n • ço Onun sayesinde Türkiyede spar 
kin havası içinde ve yıldızlı teması al· ledl~Lmtz gibi yarım baş a~ıları lle ha- ileri gitmiştir. 
tınca, bfr ölüm dairesi içinde kalmış 8 f1t siııüzltıer görülüyor. Nezlell olanın- D . lik Iade surette inki§af ctmi§tir. -~ ~r 

rm bu gibi tbtllfitlara maruz kalmnması enızci tc de. önayak olarak su spor- ' ~dıv ılı" 
bu'lunuyorduk. Bu esnada sanki gemi· 9 Atatürk öldü. lakin eseri pa~: 1 ı;t lçin çok ihtiyatlı bareket etmelerı lA. - larını, yelkencilili. kürekciliği himaye h k k k di5Jtl ....i' 
nin içi dışına çıkmış gibiydi. Yanın sa· 10 zımdır. Sabah akşam buruna gomünül- cak. ve hiç şüp e Y0 1 en~· yv 

eW. t t at sonra ise nnf 'bir rüzgAr darbesile ıu ya~ar ve :yahud mltol damlatmak, ge- W eden srnet nönü de onun 
tekrar seyir hızı almış ve çtıgm gibi e· SolclaA Safa: eeleri ayak banyosu yapmak, blr miktar İstanbul civarında bir kı§ spor merkezi 

G ı - Bakırlan kalay aürme .san'a.tl ldnin ve aspirin almak ve hele vakitll 
sen rüzgann önüne düşm~ idik. rnn- s _ Bak!Wk • başında blr cA• olsaydı ta- vakitsiz akşam ve geceleri sokab çılt-
ffi direği müstesna olmak üzere diğer harrl et. maınak behemehal lazımdır. 
(ii!"eklerin zayıflayan annalan şimdi 1 _ Tutmamat. Nezleterden. anjlnlerden, kulak lltihab-
aşağıya düşmüş1erdi. .f- Az sıcak - Ruh. ları ve sinüzltıer her daim görülen mü-

5- Y:ılon - blr neri pasta. him ihtlltı.tıardır. Her ikisi de mühlm a-
. Kazaya uğrayıp parça parça geminin 8 _ Antrenman. melfyata kadar giden nrızalardır. Aza-
kıç üstüne dökülen annalar oradaki 7 _ Beyglri _ cEs'tl ml?tnln Zlddı. ml dikkat ve ıtlna etmek mecburlyet1 
aümene kannakanş do1anmışlardı. Gü· 8 _ Ad\ • gentştlk. vardır. 
verte su içinde kalmış ve fırtınadan 9- H:ı~rlamat-ı.stlr'ham. 
kurtulacağımız ümidleri pek e.zalmı~· ıo - htıfham nldası - seni himaye eden. 

tı. 
Ne ise rüzgann üzerimizde ant pat· 

layışı ve sekiz puvan bir değişiklik 
yapması kasırgadan çılanamızı ternin 
etmişti 

Yüz yirmi altı gün devam eden bir 
Cieniz seterinden sonra Plymouth lima· 
nma ulnşabildik've müteakıb sefer için 
ise gemide kaptandan başka en kıdem· 
lli muavin, Nauke ve ben kalmışt1m. Di· 
'ğerlerl hepsi işlerini bırakmı.ş1ardı. 

Bunlann arasında bizim Smutje de 
vardı. Faka1 bu arkadaş ayrfunazdan 
önce bana: 

- Phelax, demişti, bir daha birbiri· 
mize kavuşup kavuşmıyacağımrzı an • 
cak Ceııabıh&k bilir. Şu, gemideki do
&andıncılar.n keykleri ~almalann .. 
<lan beri seninle gayet iyi a*adaşhk 
etm~ -bulunuyoruz .. Sen onlann arn .. 
Sında en nıimuslu bir gençtin. Gel se
nlr.le son defa olarak birer edefi~ 
suyu• içeiim. 

- Hay hay Smutje. 
Dedım ve schile çıktı~. bir bara gir

ai1t. Bizim nşçıbBiı iki büyük c defi 

Yukarıdan Aşap: 

ı - Sandalın büyüğü-saha. 
2 - Çot 1yl-dalr-ıstl1!ham nldası 
13- Llf 
4 - İklimler-erkek 1&1mlerinln evvelinde 

söylenen. 
5 - Ayaklannda. çorab ayakknbı bulun· 

mıyan. 

8 - Beya1.-blr nevi fliit. 
'l - Sarhoşun attı~. 
8 - Usta ()lmıyan- aret. 
g - Derenin lı:üçü~ü-müetemi çallflt\a. 
ıo - Hakan-Süleymaniye camlinin mimarı 

ı 

2 
8 
4 
6 

6 
'l 

8 

9 
ı o 

ı 2 s • 6 (1 7 8 9 10 

B E L E D ı y E • A 
E L E K • D E L ı K 
y IM z ı R A &'.1 D li R 
A H z • ı R T ı F A 
z • E N s E • V a B 
I • T • A • F E N A 
T A • ı L K ı N • • • N A M E R T • E K 
p A R A • A N A s I 
ı R A N .L E H • ş 

Evvelki bulmacamn ha.lledihniı §ekU 

Cnab bteyen okayaeularımızm poa&a 
,uııı r•liaııu.lumı rtea .. erb. Abi ıalıı· 
dinle lstddeıtl aıuabel•b kalabWr. 

.............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetcl olan eczaneler ,uıııu. 

dır: 

İstanbul cihetindekDer: 
Aksarayda: (Şeref>, AlemdaMa: (Ab -

dülkadlr>. Beyazıdda: (Haydar), Samat
yada: <Rıdvan), Eminönünde: <Beruıa
son), Eyübdc: (Hikmet Atıamaz), Fe -
nerde: <Hüsameddln), Şehremininde: 

(Ho.mdl), Şeluadeb~ında: ( 1 Halll >. 
Karngümrükte: (Suad>, KUçükpazarda: 
<Neca.tl Ahmed.>. Baltırköyünde: <iste
pan>. 

Beyo!lu cihetinCieldler: 
İstlklfı.l caddesinde: (Delluud&l, Oa -

ıatada: <Hüseyin Hüsnü), 'l'akıılmde : 
<Ltmonciyan), Pangaltıda: <Nargtlecl -
yan>, Beı,iktaşta: <NaU H&Ud). 

Boiaziçl. Kadıköy n Adalarclakfter: 
'O'sküdarda: (İskelebl.fı), Sanyerde: 

CNurU, Kadıköy{inde: (Moda, Merkez> • 
BUyükadada: (Şinaal Rıza>, Beybellde: 
(Tanaş>. 

da yürüyecektir .• 

( Ankaradaki at yar1şlar1 

~~ 
Ankarada teb1r edJlm u yanjl&rına evveltl rttıı bqlanmıttır. oıcıakÇA pl ~ oJ~ 

teyircl kliUesl önflnde :yapılan mU..abakalar baftan sona kadar heyecanla :ıı .,,.ır 
mtı~~ur. Yutan4atl l'el1ml&' SW,ul&rda.ıı birini ve .. sey1rclleorden Do nıer 
~. 
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Barsak, karaci~er ve midenin kusurlu işlemesi demektir. Du nun Jsmi taklid edilebillr.. a Iz ll k Oç uzvun iyi işlemesini temin için muhakkak gece yatarkon ve Mazon Meyva Tuzu Fakat ne terkib, ne de tesiri 
sabah aç karnma bır kuhve kaşı~ MAZON MEYVA TUZU taklid edilemez. Mazon isim 

' 
....._____ alınır. Alınması gayet ıaur, tesiri tabH ve kolaydır. ve horoz markasına dikkat 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------·------~ 

YENi 
HAVALANDIRILMIŞ 

PUDRA 

PARASIZ 
Pudra hususunda yeni 

•~ cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 

10.000 N Ü M U N El 1 K· 

Pudra §imdiye kadar tanı
dığımız pudralardan daha ince 
\>e daha hafiftir. O kadar ince ki 
dldde mevcudiyeti bile farkedil
ıhez, şayanı hayret bir ten ternın 
ecler. Gündüz, rüzgar ve yağmu
rtın bozamıyacağı bir tazelik ve
tir, gece de en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iycn terden mU· 
\eessir olmaz. İıntiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ilc kn
tıştırılmış olduğundan bu yeni 
l.l'okalon pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cildin tabıt yağlı ifraza
lını masetmesine mfmi olur, ku
I'Umaktan muhafaza ederek bu
tuşukluklarm teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krcma köpüğü 
bulunan bu meşhur 'fokalon Pud-

~sını tercih ediniz. 

Birkaç gün zarfında teninizde 
husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olma
yan fena renkte bir pudra kulla
nır ve yüzleri makyajlı ve ağır 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
Dm yçgane çaresi, yüzünüzün bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafı· 
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muvafık 

pud!rayı intihab etmiş olursunuz. 
Şayet r engin intihabında tered
düd ediyorsanız ınüessesemize 

müracaat ediniz. Tecrübe için 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak nümunelikler takdim ede
ceğiz. 

,.. Akba kitab evi 
Her dilden kitab, gazete, mecmua, 

rnekteb kitabiarının ve kırtasiyenin 
Ankara satış yeridir. Undervud ma
kinesinin acentasıdır. 

Doktor 

ihrahim Zatl Öget 
Belediy3 tarŞlsında, Piyerlotl 
cııddesinde 21 nurnaradı berglln 
u'ledeıı 60nra lıastaları.u kabul 

~-----•,. eder. ....................................................•......... 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 

Yevml, Slyll81. Havaals ve Halk gazetesi 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
:resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKtYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 234J 1220 7io 
ECNEBİ 27JJ 14 ') 800 

Abone bedeli peş.indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan meB'uliyet alınmaz. 
Cevab için ınektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazundır. 

~··~············································· : Posta kutmu : 741 İstanbul ~ 
i Telgraf : Son Posta 1 

1 : Telefon : 20203 j . . 
~'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•-r 

.............................................................. 
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Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
• A. Ekrem UŞAKLIG1L 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibince satm alınacak biP 

aded cOfseh tabı makinesi ve teferrüatı kapalı zarf usulile eksiltıneye konmlJi" 
tur. 

n - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat teminatı (1125) liradır. 
ID - Eksiitme 13/I/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabata§ta 

Levnzıın ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sö~ geçen şpbeden alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak ebnek istiy~nlerin fiatsız fenni tekli! mektublanm 
Jhale gününden bir hafta evveline kadar ınhisarlar Umum Müdürlüğü 'tütün 
fabrikaları §Ubesine verıneleri tekliflerinin kabulünü ınutazammın vesikn nlma• 
ları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı ve. 
sika ve % 7,5 güvenme parası mak.buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 

edecek olan kapalı zarfların eksiitme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı 
geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verHmesi lazımdır. (8638): 

CJnsl 

MOhOr kur~runu 
Araglnal 

Mikdan 

1500 .ı.;ıo 
400 litre 

~ 

Muhammen B. 
beheri tut n n 
L. K. L. K. 

-. 82 480.-
ı. 50 600 .-

%7,5 te- Eksllt· 
m inat men in 

L\ra Ku saati 

36 .- 14 
45.- 14,30 

I - Nümunesi cvsafında 1500 kilo mühür kurşunu ile şartnamesi mucibince 
400 litre Araginal açık eksiitme usulü ııc satın alınacaktır. 

II - Muhaınmen bedellerile muvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
Ili - Eksiitme 14/XJJ/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizalarmda yazıh 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda ya.. 

pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği gl
bi nümuneler de görlilebilir. 

V - İstc.klilerin eksıltme için tayin edilen gün ve saatlerde o/o 7,5 güvenll'lf 
paralarile birlikte vukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunur. (8634), 

Cin al 

Elektrik motoro 
c motOrO c0,6• B. K. 

kudretinde 

Mikdan 

2 adet 
3 • 

• • c2• B. K. kudre- 3 :ıı 

tinde u 

Muha:nmen B. %7,6 Eksutme 
Bcherl Tutan Teminab saati 

Lirn K. Lirn K. Lira K. 
175.- 3.~0.- 26.25 14.-
75.- 225 

' 150.- 450.- : 50.62 14.80 

675.-

I - İdaremizin İzmir tütün :fabrikası kıyım makineleri için 2 adcd elektrii 
motörü ilc paket makineleri ~androl kısmı için 3 ve paket kısmı için de 3 aded 
olmak üzere 6 aded elektrik motörü şartnameleri mucibince ayrı ayrı pazarlıli 

usuliyle satm alınacaktır. 
II - Muhamınen bedelleriyle muvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 

lll - Eksilbne 13/l/939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizajarında yazılı sa
atlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeöen alınabilir. 

V - Eksiltıneye ıştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni tekllf ve kataloğları-

nı tedkik edilmek üzere ihale .gününden en geç bir hafta evveline kadar İnhi· 
sarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine verilmesi ve tekliflerinin 
kabulünü mutazammm vcsika a'lıı!aları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksHtme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenma 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ili'ın olunur. c8632, 

Cinsi 

Beyaz toz yaldız 
SOnger kAjtıdı 

Miktarı Muhammen B. 

----
be h eri 
Liru K. 

100 kilo · 2,80 
15000 adet -,ti 

tutan 
Lira K. 

280.-
1200.-

% 7,5 
teminatı 

Lira Kuruş 
21.-
90.-

Ekslltmenlıt 
(!ekli ISilti 

Pazalık 14 
Açık 14,80 

I - Yukarıda cins ve mikdan yazılı iki kalem malzeme şartname ve nümu .. 

neleri mucibince hizalarında yozılı usullerlc ayrı ayrı satın alınacaktır. 

II - Muhamm·en bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi§tir. 

III - Eksiitme 7 /XII/938 tarihine astlıyan Çarşamba günü bizalarında yaz1h 

saatlerde Kabata~ta Levazım ve Mübnyn:lt Şubesindeki Alım Komisyonunda ya .. 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarAk hergün sözü geçen şubeden alınabilPceiJ 

nümunelerde görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiitme için tayırı edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa• 

ralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8485, 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Trabzon vilayet merkezinde (11004) lira (09) kuruş keşif bedelli ZanOJ 

köprüsünün tevsii kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminatı (825) lira (31) kuruştur. 

3 - İlan müddeti 16/11/938 tarihinden !tibar<'n 14/12/938 tarihine kadar 28 
gündür. 

4 - !halesi 14/12/938 tarihine rastlayan Çarşamba g:inü saat on beşte vilayet 
makamında toplanacak olan 'tiainü encümende yapılacaktır. 

tl - İsteklilerin: Şartnııme, resim, plan, tahlili fiat, sılsilei fiat bordrosu keşUI 
ve bunl benzer snir evrakı Trabzon Nafia dairesine müracaatla tedkik edu 
ve bir suretini parasız alabilirler. 

8 - İsteklilerin 938 yılmı aid ticaret odası vesikası ile bu ışi yapabileceğine 
aid vilayetten alacakları ehliyet vcsikasını ibraz etmeleri şarttır. Ehliyeti 

vesikası talebinde bulunacakların ihale tarihin"den en az sekiz gün evvel 
Trabzon vilayetine müracaat etmeleri lazımdır. Aksi takdirde eksiltıneye 
iştirak edemezler. 

7 - 4 üncü maddede tayin olunan gün saat on dörde kadar tekli! mektublarım 
daimi encümen riyasctine makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. Posta 
:ilc gönderilen mektublar kabul olunursa da vaki olacak tehirden dolayı 

talibler bir hak iddiasında bulunamazlar. (8625) 
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CocuklarıniZI terkibi meçhul gıdalarla midelerini boıarsınız. Allahın yaratt1ğ1 hububatın özlerinden yapdm1ş 
• • • 
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ÇOCDBLABINIZI Blylt DIZ 

Pirinç 
Yulaf 
Çavdar 
i rm ik 
Mercimek 
Buğday 
Nışasta 
Patates 
Arpa . 
Türlü 
Mtsır 
Bezelye 
Badem 
FlStik 

Ozü 
,, 
,, 
,, 
,, 
JJ 

,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Çocuklar Hasan öılU mıianna bayılıyorlar. Çok qtahh ve severek büyürler. Bu sai özlü unlann vitamini bol, gıdası çolı ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk doldorlarl buna şebadet --· 
a\-'nlpnd.a daima diplomalarla ımısaddak birinciliği kaznnmıştır. Bu ka~ yüksek cvsafa malik tabü gıda ancak Hasan özlü unlarıdır. 

ÖksUrenlere ve 
CiğU• nezlelerlne 

Tas 

T A lB 

leoviratanıada Osram·l!l·ampulu kuJJanınıx. Oııram ·B·ampullannm lflk 
L~enmlccLurf euilden_C"Veyana nishetle barlkuladedir. yanı ucu~ ziya 

cemin ed~rler. 

f 

PU 
AEG Türkiye Vekillen: 

Elektron 
for[ Anonfm Elektrik ŞirketJ Umumiyesi Türk Anonım Şirketi 

JSTAN B U L P. K. 144~ İSTANBUL P. K. 1144 

1 Türkkuşu ispekterliğinden : 
1 - Türkku§una yeniden üye kaydına ba§lanını§tır. • ~ 

On yedi ya§ını ikmal eden ve boyu 1,58 den aşağı olmıyan 1.iae ve ~,. 
tahsil talebeler!nden arzu edenlerin altı fotoğraf, nüfus ve mekteb vcs 
rile birlikta her gün ö~leden sonra. ~ ıv 

2 - Şimdiye kadar A. B. C. ve turizm pilot brövesi alanlar ve geçen sene :U:C , 
ku{una yazılıp ta kampa sevkedilmiyen eski ve yeni bütün Tür kk~ u 19 , 
lerinin kayıtlarını bir hafta zarfında yenilemeleri için mekteb. vesı;ıi'. 
rile her gün ö~leden sonra Türk Hava Kurumu İstanbul merkezınde 8631) 
kuşu ispakterliğine müracaatları. ~ 

NEZLE - BAŞ ve DiŞ 
AGRILARI- SOGUK ALGINLIKLARI • 

NEVRALjl- KIRIKUK 
KIRGINLIK • BÜTÜN AGRILARA 

ve 

GRIP'e 
Karşı yegane çare 
BIR KAŞE 

~~~~~~~~~~~ 
Sasun bölgesinde yapılacak yol, köprü ve binalar inşaatı eksiitıne ~ 

Birinci U~umi Müfettişlikten: e"~· 
1-Eksittmeye konan i§: Birinci Umumi Müfetti§lik nuntakası dahl~d ve 51' 

riben 60 kilometre tulinde cMalabadi - Pisyar - Ziyaret» yolunun tesvı~ itlf'' 
nıAt imaHitı ve Hazo - Harpak - Sasun yolu!lun Mergi deresi üzerine !töprtl ~ J3C' 
:;ile Sallapost, Harpi, Girih, Silint. Herruk, Norşin Pisyar, Mangig, Teın"tol ~ 
lan, Harbak, Sasun boyun noktası . Kedir, Evirdos, mevkilerinde kara cet9 
Hazo Siyanls mevkilerinde birer kışla :V(. Siyaniste bir ahır olmak nıere 
an 18 bina in§::tsıdır. 
Keşif bedeli yekunu c679,138,lh liradır. . . 1Jıf\ıııııf 
2 - Eksiitme 22/Birincikauun/938 perşembe günü saat ll de Birıncı J(ttf· 

Müfettişlikta Eksiitme Komısyonu Odasında kapalı zarf usulile yaptlac8bitiıı&' 
3 - Eksiitme şartnarnesne buna mütcfcrri evrak 33.96 lira bedel ıııultB t 

ve Diyarbakırda Birinci Umumi Müfettişlikten alınabilir. u~ııı;"', 
4 - Eksiilmeye girebilmek için istekUlerin 30.915 lira 25 kuruşlu~ ı.tufet 

tt>minat vermeleri ve bu inşaat! yapabileceklerine dair Birinci Uın ı 
ti§likten alınmış ehliyet vesikası ibraz etır.elcri lazımdır. n e~t-
• eBu chliyet vesikası için eksiitmenin y~pılacağı günden en az sekiZ .~eSi~ 
bir istida ile Diyarbakırda Birinci Umu:ni Müfettişliğine müracaat edı s5 
tır.» Cari sene Ticaret Odası vesikası. . . ·ıdiıltıfl/~l' 

5 - İstcklilerin teklü mektublarını eksiitme günü olan 22/Bırıncı ııııJJ>.ll 
perşembe günü saat ona kada: Eksiitme Komisyonu Reisliğine ınııkbVZ 
linde vermeleri lazımdır. 

Po lada olacak gecikmeler kabul edilır.ez. c8224• 


