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! Tekne sağlam, 
• 

PAZAR 29 BİRİNCİTEŞRİN 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S Kuruş 

•• mid Kaptan tecrübeli, 
tayfa pişkin; 

ııt·har, emniıet ve 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~,~~~ 

veren L .... ~orkmuyoruz ! 
----....:.:.::.:.: .............. . 

iimburiyet.çokrasal 
- - . 

Yazan: Muhittin Birgen 
C Ümhuriyet bugün on altıncı yıl-

dönümünü idrak ediyor. Osmanlı 
h~vcsatının Türk Anadoludn dilediği gi
bı at oynattığı bir tarih devrinden ayrı
lalı on altı sene oldu. Belki de senelerin 
~Yısı bakımından hiçbir şey 

0

değil, fakat, 
. u senelerin bu memlekete getirdikleri 
ınk•Iiıb bakımından, on altı sene, büyük 
~analı,. derin ehemmiyetli ve yilksek 

eybetli bir devir teşkil eder. On altı se-
11.~dir, Türkiye, tek bir çizgi üstünde yü
~Udü? t~k bir hedefe doğru uzanıp giden 
u çızgı üstünde Türkiye o kadar df k

katli yürüdü ve yürürken o kadar sürat
le ilerlerneğe çalıştı ki tarihte hiçbir mu. 
letin, bir inkıla.b hareketini bu kadar dUz, 
~.~ derece temiz ve pürüzsüz yaptığı gö-
Ulmemiştir, dersek hata etmiş olmayız. 

""?n altı senelik bu Cümhuriyet çizgisi, 
ol urk milletinin, bütün bu inkılab dev
ri~de, daima yeni, iyi ve yüksek şeylere 
dogru yaptığı hareketi gösterir. Bu hare
ket esnasında, hiç geriye bakmadan; bize 
Yalnız hicran vermiş ve ıztırab bırakmıı 
olan geriye karşı, Türk milleti, bir daki
k~ bile bir alaka göstermedi. Hayatı ge
tıde değil, ilerde görmekten ibaret olan 
b~ gidiş, Türkün dalına iyiye ve yükseğe 
nıutcveccih ruhunun eseridir. Bu on altı 
sene içinde, Türkiy<.' yalnız bu ruh ile kı
nııldadı, yalnız bu duygu ile hareket etti. 
Arkamızda bıraktığımız yolun uzunluğu
na ve müşküllerine rağmen, kendimizi 
Y~r~~. hissetmek şöyle dursun, hatta 
Ylirudukçe kuvvetlerimizin arttığını ve 
neş'emizin tazelendiğini gördük. 

(DeYamı 11 inci sayfada) 

. Cumhuriyet, bu 
tmtihandan da muvaffak 

çıkacaktır 
:··············· Y A Z A N •••••.•..•.•... , . . 
: Emekli general : 

~ H. Emir Erkilat ~ 
: •Son p • 
;........ OSt.aııı nın askeri muharrlri : ····· . T •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• iirkiye c··mh . . 16 1 'ff: . u unyeti sene evve 

O P~enı esaslar üzerine kurulmuştu. 
tutgun bugün, o sulhcülük ve yapıcılık 
d" Utnundan ayrılmam~ ve bunun için 

ı:Yanın iyi nazarlarını üzerinde top. c h b Tarı·h·ın h·ıçbı·r 
nu ağa muvaffak olm~tur. Fakat o • • • • 1 
::1~c~~~:~~l=~~:;,,~~ar;J"!:'~ um urıy.e ayramı devresinde bugunku 
ru~d~ şeref. istiklal ve hürriyetini ko- şevket ve ret ah 
d aga muvaffak olan sonsuz azmin _ d h f d ıne~. ve ~u hususta insani, meşru ve 1 ' mertebesı·ne erı·şmedı"k 
s· a;t• hıç bir vasıtayı ihmal etmeme- y ur un er ara 1 n a 
~ng::1m~:ş~'~ eı~~u:~~a~!~ta:n~n~!; (............. y A Z A N ............ "'\ 
~·e ı:nesaiye Cümhuriyetin rnemlek;tte i EtcUmend Ekrem Talu E 

b~~\l~u~~~~io~~~tn·k::'~~ ~:z:~iı~ de heyecan 1 a k uf 1 U 1On1 yor B· .. ;;;··~:~:··;:;;~··;i:;;;;·~;·;:;~i -
Evet, Türkiye Cümhuriyet' 

16 1 
evvelinin yirmi jokur.uncu günü 

da., ı · dd 1 yı - Türkiye Büyük Millet Meclisınin kara -
:.>erı yur a ve dolaylar.da lhil - rile kabul ve ilan edil\!n (Cumhuriyet), 

koıunıağa. bütün kabiliyet, rneziy: ve ----------------~----- bugün on altıncı senesini idrak edıyor. 

kuvvetlerıle çalışın~ ve muvaffak 1 B 1 'u 1 B 11 r 1 d u 1 d a b 1 r n-ut u h s· ı· u 11 d ı· On altı yaşıııda bir insan, kAhil dahi llluştur. Onun bugün de yaptıg·ı veoça: sayılmaz, sayılamazken, bizim cümhuri-
1 yetimiz, bu mutlu günde bütün kemalıle, 

~{~~~r i~~~~ ~b~~t:~r·ı:;~~u~~e~~ • ~~~~di:f;~~~r;~~~n huzurunda, başı dık, 
l'rıılletlerin şimdi bozuk ve falsolu bir Onun gerçek hususiyeti budur. Tarihin 
o· k t a ıwr h ke 1 f • • fAfDI• ~JkıaJ~ a,k hiç bir devrinde, hiç bir milll!t, rejımıe-
1' .es ra ahengini an ıran münasebet _ ..._a, r&m&D &S r er m.IZID gey T aa T aam rin en makulü, en dürüstü, en mükem-
hır.de doğru nağmeyi bulmak güçtür. ki meli olan (demokrasi) :ien, bt. kndar az 
~-un.unlıı beraber iç ve d~ işlerde nasıl icin binlerce halk erkenden soka. ara döküldü zamanda -bu kadar nimet elde edeme -

ı Şimdiye kadar en isabetli kararları ' miştir. (Deva.mı ıı inci sayfada> 

~er~bilmiş ve en çetin Montrö ve Hatay Büyük bayramımız dün saa~ 13 de Baş-ı Bugün, cümhuriyetimizin 16. n:ı. yı~ • ı Cümhuriyet .~ejim~in g~çen on be~ se-
!nıt.ıhe.nlarından tam ve parlak muvaf. vekil doktor Refik Saydamın rady"dıı ctönümü bayramı bailıyor. Hepınızı hür- ne zarfında, Türk mılletinın dahili, na -
O.byetıerle ç1kabilmişse bugünün ağır söylediği bir nutukla baş\ıımıştır. ınetle. selAınlar, tebrik ederim. lrici ve içtimai hayatında vücude getir -

~lllniyet buhranından da ayni muvaf _ Ba vCldlhı nutku Cümhuriyetimizin bAnisi Ebedi Şefi - diği muvaffakiyetli eserleri ve inkılıib -
aklYetle cıkacağı muhakkaktır. Onun, - Başyekllimizin nutku §UClur. miz Atatürkün aziz hatırası öntlnde hür-, ları burada tekrar edecek değilim. O e -

'(DeTamı 11 inci sıı1faclal AZi:a yurddaşlarmı. metle eğilerek söze başlıyorum. <Devamı I! inel sayfada.) 

Dünya vaziyeti 
Mutad birinci sayfa haberlerimizi 

bugün 3 üncü sayfada bulacaksınız. 



2 Sayfa 

~························································································································ 

Saltanat 
11.as1.I 

y.k1.lm1.şt1.? 
, ....................................... . . ....................................... .. 

Yazan : lsmail Habib 
Onu ilk defa, Kastamonudan Anka-ı ğiim yeni Hariciye Vekili İsmet Paşa 

raya geldiğim zaman, 1922 Martının masanın yakınındadır.Çekiç gibi bir du 
birinci günü, Büyük Millet Meclisi ki.ir- ruşu var. 
süsünde, en mühim tarihi nutukların- Müzakere çok gürültülü ve çok hara
dan birini söylerken görmüştüm. Bir retli: Saltanatla hilafet birbirinden ay. 
Mart o zamanlar mali senemizin başı rılır mı? Kitab ne diyor, şeriat ne di -
idi. O gün geçen bir yılın muhasebesi yor, kavuklar mağrur; kavuklar, halli 
ile gelecek yılın tasavvurları anlatılır- yalnız kendilerine aid bir meseleyi ele 
dı. Başında koyu sincabi renkli bir kal- almışlar. çekiyorlar, kabartıyorlar, u. 
pak, Slrtmda haki renkli bir avcı elbi- zatıyorlar; ayetler, hadisler; heyecan. 
sesi, önünde bir tutam kağıd; ıklık tık- dan masaya yumruk vuruşlar ... 
lım insanla dolu salonun mat ışıklı ha- Birden Gazi ayağa kalktı, belli artık 
vası içinde mat bir sesle ve sesine göz- ı::abrı tükenmiş, bir masa üstüne çıkıp 
lerinin mavi çakışlarını da ekliyerek bombalama bir tonla konuşmıya basla
konu~uvor. Bu sesin hem motörü; hem dı: Buraya meselenin esasını haBetmek 
freni var. Hamle yapmayı da, yerinde için toplanmadık, diyor, o halledilmiş, 
durmayı da bilen bir ses. : \ bitmiştir. Saltanat hakimiyeti; hane -* dan onu kuvvetle almıştı, şimdi de mil-

Onu o gün, ne yakın ne uzak, bir sa- Jet o hakimiyeti kendi kuvvetile kendı 
lonluk mesafeden görüyordum. Kendi- eline aldı. Artık o hakimiyet hiç bır 
sini çok yakından görmekliğim de, on- vere bırakılamaz. Sizler fiil halindeki 
dan birkaç hafta sonra, tesadüfen gene bu hakikatin sadece formülünü bula -
Meclis binasında oldu. Bir iki arkadaşla r.:ıkc;mız. yoksa ... 
Meclisten çıkıyorduk. Birdenbire mer- Evet yoksa, son iki üç kelime, odanın 
diven önünde Onun otomobili durdu. havasını göklerden inme mukadderat 
Arabanın tozundan belli cepheden gel- pibi dolduran, tabiat kuvvetleri gibi ö
mektcdir. Otomobil basamağından sıç- nü:ıe peçilmez bir heybetle, zelzele gi
rar gibi inip, merdiven bac;amaklarım bi yıkcmık. seylfıb gibi süpürüp götü -
~cvik çizmelerile zemberekleme bir a- ren son iki üç kelime: - «Yoksa bunu 
sab!yet içinde çıkarken; devetüyü bü- nnlaınıvanların kafaları kesili~!> . 
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CUmhuri~el bayramı 
yurdun her tarafında 

heyecanla kullulanıyor 

yük kalp:ığının altında daha küçük gö- Deminki mağrpr kavuklar şımdı pes 
rüneceğine, tunç sertliğile çıkkın elma- til gibi; kanlar vücudün iç tarafına 
cık kemikleri ve gözlerinin iki ucuna c:c1k1anmıc: olacak, benizlerde kan vok. lstanbul:ın dün geceki manzaralarından: B'·ya::ıd meydanı 
birer alev katrası gibi çökmüş kan kır- Rivac;etteki hoca Müfid efendi teHı~la <Ba~fı ı inci .~a:_raaa> 1 rında o kadar kalabalık tekasüf etmişti 1 ru.mu, Türk.kuşu, Türk kültür, ulusal e .ı 
ml7.1lığile büsbütün heyıbetlerniş yüzü- kcıke1iyor: «Mademki esas mesele halle- ~erle: her sen~ bı~a~ daha buyuy~~ek, o 1 ki, mahşerden bir nümune demek müba-

1 
konomi ve arttırma cemıyeti, endüstri 

:ıü bize döndürerek, keskin bir selamla, dilmiş, öyleyse hemen maddelerin mü- ınkılablar seyırlermı almış ve degışmez Uğa olmaz. Buralardan otomobiller, a - birliği, esnaf cemiyetleri.. 
önümüzden bir kılıç gibi geçip gitti. zak<'resine j!ecelim.:. Saklanan kanlar Y?lla:ı~da devam edecektir. Onu, hepi - rabalar, tramvaylar mü§külfıtla geçebili- Geçid resmine iştirak eden gruplar B~ • * yPrkrim~ geldi. Havada yıldırımlı b. · nız bılıyorsun~~· . . . yorlardı. yazıd, ·sultanahmed - Sirkeci - Röpri .. 

bor~dan sonraki sükfuıet var. Sanki hiç 'Her geçen cunıhurıyet yılının mılleıı- Halk kürsülerinde ve Halkevlerinde Şişhane yokuşu - Tepebası - İstiklal cadW 
Onunla mülakatım ve Onu Çankaya bir şey olmamış. Hoca Müfid efendi mizin ha~atında, on~n, bilinmi~en tar~~- 1 

faaliyette bayramla berahPr başlamış bu <lelerini takiben Taksime. gidecekler, bu• 
köşkündeki ziyaretim ayni zamanlar, maddeleri okuyor. Artık kelimeler Ü- lerdenben devam edıp gelen asıl varlıgı- lunuyordu. Şehrin muhtelif yerlerine ko- rada yapılacak olan 1 ,_ k ı·· .. 
1922 T ·1-· • p ·· ·· t b ·· t · d·-· - 1 hAd• 1 k ı çe en'\, oyma ore 

emmuzunun }'\ıncı azar gunu zerinde son münakaşalar yapılmakta - nı e aruz e ~ır ıgı oy ~ a ıs~. erle ar - nulan halk kürsülerinde halk hatibleri, 1 ninde hazır bulunacaklardır. Ordu kıt'a• 
nasib oluyor. Aman yarabbi, ayakta, d!r: şılaşıyonız kı hı:tra~a. bırk.ı.ç so~le yalnız kürsülerin etrafını kuşatan kalabalık ları abidenin etrafında hir daire te~kil e-
eli elimde, c tam üçte söz vermiştim İsmet Paşa birinci maddedeki cSal - onu hatırlatmakla ıktıfa edeceğım. halk kütlelerine heyecanlı konferanslnr decekler ve borazanın Ti işaretini mütea~ 
amma zannederim biraz beklettim• di- tanal tarihe müntaldldir• cümlesin - İmtihanlar vermişlerdir. Bu faaliyet geç vakte ka- kib hoparlörle abideye ç~lenk konacağı 
yen; ü~tünde çok zarif bir gri kostüm, den evvel cebediyem kelimesinin ko • Son bir sene içinde, Türk milletinın ge- dar devam etmiştir. bildirilecektir. 
teı:te•ız ve arkaya taranmış saçlarınm nuım3sını teklif etti. Karanlık yürek- çirdiği büyük imtihanları bır kere hatır- Gece 9 da ·Sultanahmed meydanına .ım Abideye, vilayet, komutanlık, Beledi• 
yul~uşa~ bir altınk hadd~en ge~~iş p~- ler~e ilerisi için bir ümid kalmasın. Ka- layınız. Vakarla, sükfuıla, tarilııne yakı- r~lan sahnede Eminönü Halkevı sa~'at - ye, C. H. P. ve Halkevleri namına Parti, 
rı ısı, anının ar aya rnutemayı genış b· 1 kabu]· Saltanat ebedi'-•en bitmictir. ı::an b. t vırl d- .11 tl . . .. karlan Faruk Nafizin cAte~" piyesinı tem Üniversite ve okullan namına Üniversf .. -

1 
lA li b" .ı ' - · J "' ~ ır a a unya mı e ermın gozu . . . _ . 

açıklıgı a tında insana se amct · ırer S a gen İsmet Paşa cHilfıfet Türk .... d ed b . t·ı 1 k · sıl etmışlcr, prQ_lektor zıyalan altında te, resmi ve milli kurumlar, bankalar ve 
k 

;ı..i . . ··zı . . k oıır e onun e cereyan en u ım ı um ar ·en- . . . • . 
oy parçası 11 ssını veren go erının ışı d 1 t·ne ve hanedanı ali Osmana aid d. . . .. .. .. d • d" .k .1 oynanan bu pıyesı bınlerce halk aluka ıle arzu eden teşekküller tarafından çelcnko-

d 1 
.. 
1 1

. - . h . d 
1 

k ev e ı ısının yer yuzunun me enı, ınamı mı 
;> u. gu er ıgı; :e epsın en şaşı aca . dir.» diye ba~lıyan ikinci maddenin ip- !etlerinden biri olduğunu bir kere daha seyretmiştir. Ayni temsil bu akşam da ler konulacaktır. Çelenk koyma bittik -

cıhetı, kuytu bır memleket gazetesı f dıısmdan cTürk devletine» kelime le- isbat etti. tekrarlanacaktır. ten sonra mızıka fstiklal marşını çalacak 
muharririne, ibir iki saat başbasa ya - : ·n cıkarılmasını teklif etti. Bundaki Bu imtihanları geçirirken, Türk mi11e- Bugünkii merasim ve bayrak çekilecektir. 
~~~?.a .~ıraktı ip halde ona kendi küçük- ~~C?lik açıktı. Hilafet Türk devletine tinin gösterdiği heyecanlı ve nsil bıriık ve Bu sabah ta halk erkenden sokaklara Şehidlik1eri ziyaret 
lurunu hatırlatmıyac~.k .. ve_ u.~utturacak kalır.;a halifede de devletlik kalmış ola- en doğru yolda sükunetle ve vakarla yü- döJ...iilerek resmi geçid sahasını doldur - Beyazıddaki merasim biter bitmez bir 
kadar kıymet verır gorunmm; aman ya k. Birinci madde ile kalkan saltanatı rümesi, bugün olduğu gibi istikbalde de mağa başlamıştır. Alayın geçeceği güzcr- heyet Edirnekapıdaki Şehidliklerı ziya• 
rabbi, bt: kadar kibar ev sahibi bu mu ~~nci ır.adde ile sinsi sinsi yaşatmak ... iftiharla anılacak bir vakıadır. gah on binlerce halkla kaplanmıştır. Her- ret edecektir. Ziyaret törenine Fatih kaY. 
O? Dışanda, kaşlarına kadar inen tüy. İsmPt Pa~anın müdahalesi 0 hortlak e- Aziz vatandaşlarım, kes kahraman orduyu görmek, alkışla - makamı riyaset edecektir. Bu törene !s .. 
Jü ve büyük kalpa~ı al ında elmacık rr.cli, görünmez bir kılıç ucile dürtmüş Dünyanın en buhranlı bir devrındc, mak için Beyazıddan itibaren Taksime tanbul komutanlığını temisl etmek üzere 
kemiklerini bir tunç gibi sivrilterek gibi, kaldırıverdi. bugününden ve yarınından emin, kuv - giden cadde üzerinde bir yer bulmağa uğ- tayin edilecek zevatla, umumi meclis a• 
insanın vanından şimsekleme l'Öı.lerile Snr.tlerdir, saatlerdir bitmiyen şu iki vetli, hakkına güvenen ve birlik ıçmde raşıyordu. zaları, C. H. P. azasından bir grup ve 
kec:kin bir kılıç gibi geçen adam O mu m~ddelik kanun Iayihası böyle çarça • yaşıyan, ne harici ve ne de dahili bir ız- Saat 9.30 dan itibaren merasime dahil mahalli teşekküller mümessilleri :ştiralC 
bu?··· .:._... buk bitirildikten sonra Enurum meb'u- tırabı olmıyan bahti ·ar bi.r ınıllet oldu - zevat vilayette toplanmıştır. Sırasile 1s- edeceklerdir. Törende bir bölük askerle1 * su hoca Nusret efendi Gaziden Topka. ğumuzu düşünerek 16 ncı cü.mhuriyet yıl- t:mbulda bulunan meb'uslar, İstanbul ko- itfaiye bandosu bulunacak, İstiklal mar • 

! T<'şrinisani 1922 Cuma günü: Sal- Pı sarayındaki cEmanatı Mukaddese :. dönümünü ncş'e ile geçirmenizı temenni mutanı General Hfılis Bıvıktay, general- şını müteakib abide;re C. H. P., Halkev.
tanatın kalkacai!ı gün. Mecliste adım ııin muhafazası için tedbir alınıp alın- ederim. Bizi, bu arzettiğim şerait altın - 1er, kara, deniz, hava, ust sübaylan, C. leri adına çelenkler konacaktır. 
atacak yer yok. Üç encümen; «Teşkilatı mtd1~mı sordu. Sahi o mesele ne ohı- da bu ne~'eli güne ulastıran Milli Şefimiz H. P. müfettişi Tevfik Fikret Sılay ve Öğleden sonra dün yazdığımız inşaatJ 
Esasiye», cŞer'iye>, cA<lliye:. encümen cak? Hocalar Peygambere aid bazı eş- Reisicümhurumuz İsmet İnöniine minnet Parti idare heyeti azalan, Üniversite rck- biten yerlerin resmi kü~adlan icra edi , 
]eri, salonun karş1sındaki büyükçe o- yad<'n ibaret olup Yavuzun halifeli~in- ve şükranlarımı arzeder ve cümhurivetin 1 törü Cemil Bi1sel ve Fakülte dekanları lecektir. 
dada saltanatın lfığvına dair kanun dPnberi « Hırkai Saadet » dairesinde ~ 6 ncı yı~dönümü bayrnmının ba~Jadığını l istanbulda bulunan Vekaletler müfet ~ Fener alayları 
ma<ldeslni müzakere ediyorlar. İçeri _ mahfuz hu1unan cEmanatı Mukadde - ılfın ederım. · tişleri, Vf'kalet1ere bağlı müesseseler mü Gece şehrin muhtelif caddelerinden 
den gürültülü sesler gelmektedir. Sa- sc• \'i düşünüyorlar. • Şehrimizde bayram 1 dürleri, vilfiyet erkfını, cümhuriyet mücl- geçmek üzere fener alayları tertib olun' 
atler geciyor, akşam oluyor, gece bası- lfalbuki o sarayda bundan başka dün- Dün öğleden itibaren 16 ncı yı1 mcm- deiumumisi Hikmet Onat ve teşrifata da- muştur. 
yor, müzakerenin bittiği yok. Merak - ya değer bir hazine var: Mücevherler- f ld - .b. İ a Gece Halkevlerinde müsamereler V4 leketin her tara ında o ugu gı ı stan - ı hil hakimler, belediye erk nı, Ticaret ve balolar verilecektir. Vali ve belediye reit 
tan çatlıvacağız. Duramadım, ben de der.. sikkelerden, tahtlardan, birçok bulda da içten gelen bir sevinç \•e coşkun Sanayi odası, borsa heyet ve komiserleri. 
· · · d. d ·· kk b h · k. si Lutfi Kırdar ve eşi tarafından bu air. 
ıçen gır ım. murassa esya an mure e azme ı tezahüratla kutlulanmaktadır. Şehır baş- ı matbuat, spor teşkilatı ve bankalar; ha-

t 11o •• • l d h.. · 1 ı şam Taksim gazinosunda bir balo hazır • 
ıç encumenın aza an ile o a tıkaba- ~psi san'atin, unerın, ve asır ann e- tan başa donan~ış ve ~u~telif yerlere yır cemiyetleri mümessilleri, imtiyazlı lanmıştır. 

~a dolu. Birçok meb'uslar ayakta istifle- linc!ı:ııı geçerek bünyelerindeki mücev- muazzam taklar ınşa edılımş olarak bay- ~irketler müdürleri, vali ve belediye reisi 
me duruvor. Bir takım meb'uslar ma- hnrlik kı}lmetini kat kat arttırmak su- rama girmiştir. Bilhassa havanın müsaid LUtfi Kırdan tebrik etmişlerdir. Beyoğlu Halkevinde 
saların üstünde dikilmiş. bir takımı da retile veryüzünün en eşsiz bir serveti o~~şu _.l>ütün İstan.bul halkını sokaklara 10,30 dan itibaren de vali toplu ola!'.\ Beyoğlu Halkevinden: 
pencerelerin içinde oturmaktadır. Du- oldu. Saltanatın kaldırılacağını gören dokmuş, caddelerın kalabalığı gecenın konsolosların tebriklerini kabul etme!ie Cümhuriyetin 16 ncı yıldönürnü mü ' · 
varın dibinden üklüm büklüm ilerli • c:on sultan, ya bu hazineyi bir İngiliz çok ileri saatlerine kadar devam etfrti~tir. başlamıştır. Resmi kabulü mliteaklb v:li nasebctilc 29.10.939 Pazar günü yapıla ' 
yorum. Öte köşede duran Kılıç Ali gü. zırhlısına yükleterek kaçıp gidiverir - Geceleyı·n İstanbul bir şehri ayı·n mnn- cak merasim programı: 

yanında C. H. P. müfettişi Tevfik Fikret 1 29 10 939 p ·· ·· t 17 de 
]erek bana «Nasıl girdin• diyor. cı:Ga- se? ... zarası arzediyordu. Her taraf elektrik ve - · · azar gunn saa Sılay olduğu halde Beyazula gidilecek ve T b d k. k b" d 
zetecivim, göriilüp çıkarılıncaya kadar Bu ~ndise iki gündür saltanatın ·kal- proJ·ektör ziyaları altında gu··ndiizü and1r- epe aşın a 1 mer ez ınasın a: 11 i beş geçe resmi geçid başlamış bulu - A ı· t"klAl E k t 
gördüklerim de kardır• diyorum. cÖy. dmhcağını bilen bütün zihinleri kız- maktaydı. Beyazıd ve Taksim meydanla- - s ı a marşı: .N orosu ara ' 
le ise gel seni yamacımda saklıyayım:. gın bir burgu gibi uyup durmaktadır. 
diyor. Ooh, şu encümenler dışındaki Hora Nusretin sualinden sonra hepimiz bir anda ters dönerek, zihinlerden a -
biltün meb'uslar bile bu tarihi sahneyi kubk kesilerek Gaziye bakıyoruz. Ava- nld•. Hem saltanat kalkmış, hem ha -
göremedikleri halde ben görüyordm. ~a kc:ılktı. Ağır, tok, ve kat'i söylüyor: zine kalmıştır. Hepimiz odadan ikiz -
Ne iyi etmiş de girmi.şim. Böyle bir endişeye asl~ mahal yoktur, li bir sevincin yürek şişiren ferahlığı i-

Ortadaki genişçe masanın etrafında, İstanbuldaki teŞ'kilatımıza icab eden le çıkarken ben ayrıca böyle tarihi bir 
müzakereyi yapan azalar sırlanmış. bütün emirler verilmiş. Eğer istersek sahnenin beşaretlerine şahid olmak gi
Çoğu sanklı. Zaten riyaseti bile hoca bütün hazineyi bir saat içJnde en emin bi bir talihe mazhariyetlmden dolayı 
Müfid efendi yapıyur. Gazi masadan bir yere kaldırabileceğtz. kendi kendimi tebrik ediyordum. 
biraz açıkta oturmu.ş. İlk defa gördü • Ooh. .. Zihinleri tırmalayan burgu - (Atatürk İçin) isimli eserinden -

nacaktır. fından. 
Resmigeçid 

Resmi geçid alayı şu şekilde teşekkül 
etmiştir: 

Muhtelif birlikler halinde asker, ye -
dek sübay, askeri mektebler, itfaiye ban
dosu, polis, itfaiye, Şehir bandDsu, Üni
versite ve yüksek tahsil gençliği, izciler, 
liseler, sporcular, Kızılay, Yeşllay, Ço -
cuk Esirgeme Xurumu, Tllrk Hava Ku -

<Davamı 8 inci sayfada) ............................................................• 
El•t>di ve tarihi günümüzün 16 ancı 
v11dönümiinü coskun bir heyecanla . ~ 

tes'id ederken onu yaratanın öniin-
de eğilir yaşatanını iman dolu bir 
sevgi ile selamlarız. 
Ilayrunun şen olsun büyük Türk 
milleti. 

M. Nuri Çapa 
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an~ar garb cephesini ihmal 
• 

edip lngilterere saldıraeaklar 
• 

, ............................................................................................................................. . 
~ Çeklerle Almanlar 

lngiliz gazeteleri 
Holandanın istilôsını 
ı nuhlemel göri.iyorlar 

Dun lııgiltere üzerinde uçan bir Alman tayyaresi diisiirüldü, lnglliz 

~ Londra 28 (Husu. 
taggarelerl de Almanya üzerinde uçtular 

61) _ B· 
ta ır Alman 
• !)'aresi bugu"'n · •b. l' . , sı. ot ıFiskoçya.?a Firth ıtc;2~ilij 
b. orth uzcrinde I...; 
ır isfk 

l şaf uçuşu 
Yapmak teşebb.. .. 
de bul usun. 

unmuştur. 

re}~iliz avcı tayya. 
lan derhal hava • .,.t~~~ arak, Alm 6 ya an tay. 

resıle şiddetli b' 
nıuhareb ır 

eye tut 
muşlardır. u~ • 

Bu hava çarpışma 
sına Şahid olan İngı· 
ltz k'" • 
1 

·oyltilerinin an 
attıklarına a·· A • • ,.,ore ı. 

~ tayyaresi, evle. 
n damlarına sü r· 

~e~ek kadar alç:k u: 
llz uçuvordu. İngi .. 
r:ı .takıb tayyarele • 

ıse, havada mah· tane ı. 
p manevralar ya 

arak, düşmanı m·t.. 
raı .. 1 

Yoz ateşine tutu 
Yorlardı. • 

Bir ara} . -
dü.şe11 /' ı t /".. 'Yere lngıliz tayyarecileri cephede talimat alırlarken 
h 'han tnyvar . · ı 

arn1 tC'krar J esı, pı otun son bir,bayet bir duvara çarparak parçalan • 
~ -=-havalanmış, fakat ni. rnı.ştır. (Devamı 8 inci sayfada) 

· K ,J Karol Romanyanın 
Ankara ve Belgrad 

sefirlerile 4 saat görüştü 

-··············································---·········· 
Almanya 

mağlOb olursa 
parçalanacakmış 

Eski İngiliz Bahriye Nazırı 
Londrada bir proje 

hazırlandığını söylüyor 

Duff Kupper 
(Yazısı 5 inci sayfada) 

İki Alman cep 
kruvazörü 

acık denizlerde 
' Londr& 28 (A.A.) - Royter ajansı • 

nın bildirdiğine göre, Doyçland ve A • 

arasında Pragda 
çarpışmalar oldu 

Çek Cumhuriyetinin yıldönütnD mün:sebetile 
Pragda nümayişler yapıldı, şehrin muhtelif 

yerlerine Çekoslovak bayrakları çekildi 
Almanlar Avusturyada da eski Heimver men

sublarını toplu bir halde tevkif ettiler 

Pragda!ı bir görii.nii§ 

Londra 28 (Royter) - Çekoslovakya bilhassa Prag'da bazı hadiseler vuku bul 
cü.mhuriyetinin kuruluşunun yıldönümü muştur. 
müruıs®etile .bugün, Çekoslovakyada ve (Devamı 4 üncü sayfada) 

İngiliz meb'uslarından 
mürekkeb bir heyet 
dün F ransaya gitti 

Londra 28 (Hususi) - İngili~ rneb. Fransada üç gün kalacak olan İngiliz 
uslardan mürekkeb bir grup bugtin tay meb'usları, Fransız meslektaşlarile bir 
yare ifo Parise gitmiştir.· (Detıamı 5 inci sayfada) 

Finlandiya mukabil 
tekliflerini lıazırladı 

Rumen ve Yugoslav başvekilleri 
de dün hududda görüştüler 

mira] Scheer isimli iki cep kruvaıörü- . • • S • . 
nün, açık denizde bulunduklarına dair Teklıfler, Fınlandıyanın ovyetlere karşı yapabıleceği 
olan kanaat gitgide artmaktadır. Daily azami tavizleri ihtiva etmektedir 

•• . 

Tdegrap gazetesi muhabirlerinden bt. ·ı 
ri, Amiral Scheer kruvazörünün Atlas 
denizi cenubundan ayrılıp Hanı bur • 
nundan dolaşmış ve pasifik denizine \ 
geçmiş olması muhtemel bulunduğu • 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Kastamonu yolunda biri 
kamyon devrildi, 
8 ağır yarah var 

Çankır., 28 (Husust) - İçinde 12 yol 
cu bulunan bir kamyon bugün Kasta. · 

. ,. monuya giderken Pidere virajlarında 
· B. Svetkoviç '200 metre derinliğp )'\lvarlanmış!~r. 

Londra 28 (Hususi) _ .. General Argesecmo Yokulardan 8 i ağır yaralanmı.ştır. O -
~te bulu Hfılen Bük-ıfmdaı: ka-~uı .. edilmişlerdir. Mülakat 4 Jü yoktur. Frenlerin b:>zuk olması ka-
lseıg nan Romanyanuı Ankara ve sa:ıt surnıuştür: zaya sebebiyet verdiği anlaşılmakta • ı 

JCtd sefirleri dün K:ral Karol tara. ( (Devamı 8 ind &ayfada) dır. Finlandiyanın merkezi Hel.rinkiden bir görünüı (Yansı ı laol •rfMIM 
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Sözün Kısası 

Yazı Ço/c 0/clufD ~in 
BugÜll Ko11amadı 

.............................................................. 
Çeklerle Almanlar 
arasında Pragda 
çarpışmalar oldu 

(BG.§tarafı 3 üncü sayfada) 

Alınan makamları tarafından alınan 

tedbirlere rağmen, Çekler, Ctlmhuriyetin 
yıldönümünü kutlulamak üzere Prag 
Cümhuriyet meydanında bir tezahürat 
tertib etmek istemişlerdir. 

Tezahüratı meneden A1man polisi ile 
Çekler arasında çarpışmalar olmuş ve ne
ticede birçok tevkifat yapılmıştır. 

Bu esnada hasıl olan panikten istifade 
eden bazı komünistler, cYaşasın Stalın• 
diye bağırmışlardır. Fakat halle derhal 

c Yaşasın Cümhuriyet> seslerile mukabe -
lede bulunmuştur. 

Londra 28 (A.A.) - Budapeşte'den ha
ber verildiğine göre, Hitlerle mücadele 

etmek üzere, Prens Stahremberg'in ida • 
resi altında Avusturyalı gönüllülerden 
mürekkeb bir teşekkül vücuda getirilJi • 
ğine dair dolaşan rivayetlerden dolayı 

Gestapo tarafından, A vusturyada, eski 

Heimwehr mensubları toplu bir halde tev 
kif edilmektedirler. 

Belediye memurları tekaüd kanunu 

projesi hazırlandı 

,.. Beledive memurları tekaüd kanunu 
Bütün diinya derin bir intizar fçjnde projesi Dahiliye Vekaleti tarafından 

bulunmaktadır. Herkes garb cephesinde, hazırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet 
kaJ'fılıklı istihkAmlannda yan gelen iki Meclisinin bu devredeki toplantısına 
muhasım tarafın neden harbetmediğini, sevkedilecektir. 

ikisinden birinin nasıl olup ta hücuma Galata yolcu salonu yakında açılacak 
geçmediğini merak eylemekte, Fransız ve G 1 rıht d . edilm kt 

Stallnln arkadaşı 
Olan Flnlandlgalı 
Nazır 

İn .1. dulan ı-... .. ı...._.. a ata ımın a ınşa e e o-
gı ız or ~~ımdanlarmın ne ' . 

lan yolcu salonu pek yakında merasım 
gibi planlar kurmakta bulunduğunu sor- le açılacaktır. 

maktadır. Burada İngiliz ordulan başku- Salonda deniz müesseselerinde ça • 
mandam Lord G<>rt ile, müttefik ordula - Jış<ln memurlar için bir lokanta kurul· 
nn başkumandanı General Gamelini gö - masına karar verilmiş, bu hususta icab 

rüyorsunuz. eden hazırlıklar yapılmağa başlanmış-

rada, oenizde ve havada motörde. Bu bakımdan vazifemiz 
bu kuvveti mümkün olduğu kadar çoğaltmaktır, vuat ta-
bakaya kadar yaymaktır. Binaenaleyh biz haricden getir -
tilece-:t lırr cins otomobilden gümrük resmini tamamen kal

rlırmanın çok fı;ydalı bir tedbir olduğuna inanıyoruz, fakat 
ey okuyucu seıı: 
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Amerika müttefiklere 
silah scitmıya başlıyor 

lngiliz gazeteleri Ayan meclisinin kararını 
hararetle karşıladılar, önümüzdeki hafta 300 

harb tayyaresi Amerikadan hareket edecek 

Japonya, İngiltere ve 
Amerika ile 

anlaşmak istiyor 
Tokyo 28 (A.A.) - Domei ajansı tebiiğ 

ediyor: 
Dünkü kabine toplantısında, hariciye 

nazın Amiral Nomura, BüyüK Britanya 
ve Birk ik Amerika ile ola.:ı milnascbatın 

Lo d düzeltilmesine dair mühim tekliflerde 
rı: n ra 28 (A.A.) - Ayan meclisi- Yeni Amerikan kanunu, bütün bulunmuştur. Gazetelere gör.:- hükumet 

caçık kap1:t ve cherkes için müsavi şans 
prensiplerine müstenid ve yeni nizamın 
kurulmasını haleldar etmiyecck mahiyet
teki taleblermi kabule amadedir. 

r:;:d kararı bu sabahki gazeteler tara • muhariblere silah ve mühimmat satll
G an hararetle selamlanmaktadır. mnsına müsaade eylemekteclir. Fakat 

11 
azeteler haberi muazzam başlıklarla denizler hakimiyeti münhasıran müt -
e.g~iyorlar. tefikierin elinde bulunduğundan ve 
A aıly .Express diyor ki: böyl<.:ce kalacağından '!nezkur karar -

il ınerıka müttefiklere silah satacak. dan fiilen valnız müttefikler istifade 

3 ~~velt'in bu zaferi, önümüzdeki hafta edeceklerdi;. 
k harb tayyaresinin Amerikadan ha- Populaire gazetesi de şöyle yazı -

re ;t :deceği dernektir. yor: 
d Ynı gazetenin Nevyork muhabiri City of Flint vapurunun müsaderesi 

Romanyadaki Alman 
ekalliyetleri arasında 

ihtilaf çı~fl e Aşunu yazmaktadır: ve Sovyetlerin hattı hareketi A.meri -
d"k :V~n ~eclisi bu kararı beklenme - ka ayamnda tesir yapmış ve bitaraflık Bükreş 28 (A.A.) - cRoyter ajansı bil-
,.1 b_ır suratle ve ezici bir ekseriyetle kanununun müzakeresini tesri eyle - diriyor.: 
z e;nııştir. Bu, Ruzvelt için dehşetli bir miştir. Ayan meclisi ambargoyu kal • Romanyanın Nazi olan ve olmıyan Al
l~b~r ve. Almanya için de ağır bir mağ dırmıştır. Bu çok mühim bir hadise - man şefleri arasındaki ihtilaflar artmak
l'lın ~~t:ır ... Ambargonun kaldırılması - dir ve şunu itiraf edelim ki bunu biraz tadır. Bir toplantıda, gürültül:i. ve had -
l' . onumuzdeki hafta meb'usan mec- da Alman donanması kumandanı A _ den .aşırı sahneler bile olmuştur. Birçok 
~sınde de kabul edilmesi bekleni~or. miral Raeder ile Mo1otof'a medyunuz. şeCier istifa etmişlerdir. Mesela, Roman
rıu~un ~ze~ine de Amerikan fabrikala- Her ikisi de bizim icin çalışmışlardır. ya milli çele partisi yüksek konseyinde 

8
. • ':1dı1enne müttefikler tarafından Akisler Alman ekalliyeti mümessili olan von Heit 

n~'Parış edilen 600 tayyare ile 1000 de- Brüksel 28 ( A.A.) - Ayan meclisi- rkh vazifcsinMn çekilmiştir. 
d~ıaltı takib gemisini yapabilecekler - nin karnn Belçikada derin bir alaka Bidayette, Hitlerin şahsi mümessili o-
ır. uvflndmmştır. lup Alman sefareti ticaret ataşesi bulu-

p 
Fransnda menuıunh•et İlk iııtıba fUdur ki, bu karar muha • nan Nnzi Konradi tarafında:ı idare edı -

aris 28 M b v a"van len müfridlerle Heitrichin emri altında-rn 
1 

- at uat, Amerika s-.:ırmıtın basmdanbe> .. i kavdedilen en 
tılec isi tarafından ambargonun kaldı- müh:m had;sedir ve Ruzvelt icin "ahsi ki mutediller arasında münaferet başla -
gu~ası hakkında verilen kararla meş- hir mm·affakivet teşkil eder. Müt e - mıştır. Heitrich, hali hazırdaki v ziyettc 

p o~maktadır. fikler gerek maddeten, gerek manen ne Romanyadaki Alman ekalliyetinin va-
etıt Parisie.n diyor ki: fa~:v1vc edilmiş oluyorlar. ziyetini, ne de Almanya ile Romanyn a

rasındaki münasebetleri dcğiştirmeır.ek 

Hata d 5 b' z t d·ı A ·k taraftarı idi. y an me US ap e 1 en merı an Bcrlinden Kowadiye gönderilip, Ro -

seç"I \J. ' ld 1 • manya Almanlarını Alınanyaya hicret et-i ecegı an aşı 1 vapuru mese.esı tirmek imkimlannın nel~rden ibaret ol -
Antnk dıı ğunu soran bir mcktub, bu atco::~ ko -

dcru Ya 28 (A.A.) - Antakya, İskE'n- Vaşington 28 (A.A.) - Hariciy~ nczn- rüklemiştir. Naziler, resmen emir nldık-

k n. Kırıkhan Reyhaniye ve Yayltıdağ reti Moskovadaki Amerikan sefiri tara -azaları · . ' lnrı takdirde, muhaceret komiteleri te~ -
şiyel . ıntihabı meb'usan heyeti tefti- fından cCity of Flinh vapuru hakkında kil edeceklerini Berline bildirmışlerdiı'. 
idar e~nde~ gelen mazbatalar vn:ıyet gönderilen raporu neşretmiştir. R"porda, ------
dan et ey:tı ve heyeti teftişiye tarafın - Sovyet hükumetinin vapuru serbe.::t bı - Almanya mag'"'IOb olursa 
_ b' etkık edilmiş ve altıncı devre rakmak ve iade etmek istemediği kaydo-
... ,e us seç· · · · ı Ve 

11 
ımıne ıştırak eden Dörtyol lunmaktadır. Potemkin, sefire, vapurun ı k 

1
• :ıssa kazaları hariç olarak Hatay vi- Murmansk'a geldiği şartlar içinde derhal parça anaca mış 
ayetı n - fusu sine u nun 210,361 olduğu netice- hareket etmesi için emir verildiğini bil- Nevyork 28 (Hususi) _ Geçen Pa • 

ibu v~rılmıştır. İdare ve teftiş heyetleri dirmiştir. zar gu"'nü buraya muvasalat eden eski 
netıce karşısınd b d · · H t p t kin h k ku d- l k ·a l ·ne Vilayeti d a u evre ıçın a ay 0 em ' u u uve aı e en İn,,.iliz bahrive nazırı Duff Kupper, 

eyı . n en beş meb'us seçile<:eğini Han tevfikan verdiği kararda israr etmiştir. 
0
tl t .. w ·ııer·n· kabul ederek 

emiştir. Diğer cihetten Potemkin, vapurun li - ma ıua mumessı 1 1 

lk· · mandan hareket edip etmediğini tasrih bcyamıtta bulunmuştur. 
.t\ k ıncı müntebib seçimi Hcırbde, Almanyanın mağlubiyetin -

seçin. ara 28 (A.A.) - İkinci müntehib etmemiştir. den ve binnetiC'e parçalanacnğından 
sona~ lI~t~yın her tavafında bu akşam Bir Alman tahtelbahiri bahseden Duff Kupper, ezcümle demiş-
de se rrnıştır. Rey hakkı olan halkın yüz- tir ki: 

lngiliz - Sovyet 
konuşmaları 

Londra 28 - İngiliz ticaret nazırı Stan 
ley ile Sovyet büyük elçisi Maiski ara -
sında yapılan konuşmaları mevzuubahs 
eden Daily Mail diyor ki: 

Bu konuşmaların siyasi bir mahiyeti 
yoktur. Maamafih iki memleket arasın -
daki münasebatın tavazzuhuna hizmet e
deceği gibi daha geniş bir ticaret anlaş -
masının akdi ile de alakadar bulunmak-
tadır. 

Mo'otof siya~i bir 
nutu!< söyliy2cek 

Londra 28 (A.A.) - Yüksek Sovyet 
meclisinin gelecek topl!lntısı esnasında 
Molotofun beynelmilel vaziyet hakkında 
izahatta bulunacağı öğrenilmektedir. 

Roma radyosunun bildirdiğine göre 
yüksek Sovyet meclisinin içtimaını mü -
teakib hükfunetin ittihaz ettiği mühim 
bir karar ilim edilecektir. 

E 
• Balkanlarda görünen 

ltalgan tahrikatı 
Yazan· Selim Ragıp Eme9f 

N iyet ve maksadlarmı umumi vı 
manasız formüllerle beyan ede 

rek hakikatte pusuya yatmış bir avcı gi· 
bi bekliyen İtalyanın ilk mühim diplo -
matik hareketi, bitaraf bir Balkan bloku 
teşkili maksadile Bulgaristan nezdinde 
y~pmış olduğu teşebbüs sayılabilir. Şim
dıye kadar iddialarından hiç birinden 
vazge~mek şöyle dursun, bilhassa Akde
!1ize aid emperyalist eme1lerini harfiyen 
ıdame eylediğini radyo neşriyatile ilan 
etmekten çekinmiycn bu devlet, bunları 
tahakkuk ettirmek için bugünden da -
ha müsaid bir fırsat çıkmıyacağını bil -
diği halde beklemeyi tercih ediyor. Ni .. 
çin? Çünkü bunun imkansızhğına kani -
dir. Ve bu sebeble. davanın iki tarafını 
teşkil eden devletlere karşı tebessüm edi 
yor. Vakit kazanıyor. Dünyanın ıçıne 

Al 1 
• · ı • düştüğü gaileden bilistifade ticaretini man arın lnQI tereyi kuvvetlendiriyor. İktısadiyatına düzen 

vermeğe çalışıyor ve mütemadiyen siya-

l•sı·ıa• pla• n'arı' si entrika çeviriyor. Bunun en son misa-lf . . li, Bulgaristan nezdinde yapılan teşeb -

Londra 28 (A-A.) - Müttefiklerin akıl- büstür. Bu hareketin açık manası 'l'ürki· 
1 b' k iht' all ri g tiren Nazi ze- ye ile İngiltere ve Fransa arasında ya _ 
arına ırço b un İne .

1 
e . k d pılan anlaşmayı baltalayıp hükümsüz bı-

kasının son uluşu. gı terenın ya ın a rakmaktır. 
istila edileceğine dair verilen haberdır. Bugünkü muahedenin akdedilmesine 
Söylendiğine göre Şimal denizinde :nayn- imkan veren şartlar mevzuubahs olurken 
Iardan mürekkeb iki hat vücude getirile- bu devletler arasında tesbit edilen dek -
cek ve Alman nakliye gemileri bu hat - !arasyon ilan edildiği zaman, o vakit de 
ların arasından emniyetle İngiltereye doğ Italya vaziyet alınış, hatta bilmünasebe 

şiddetli hücumlar yapmıştı. Muahede -
ru gidebileceklerdir. nin imzasındanberi de intizarkar bir sü-

Bir yandan da istihka~ sınıfının hü- kut muhafaza etmeyi müraccah n.. ·· -.. . . .. ,.,ormuş 
curn kıt'aları paraşutlerlc Ingılterenın u- tü. Çünkü, vehlei ulada, mahiyeti ta -
zerine inerek köprüleri, demiryollarını. mamen tedafüi olan bu muahedcye kar
eephane fabrikalarını vesaireyi tahrib c- şı bir şey söylenemezdi. Bu muahede ile 
dcceklerdir. Yakınşark ve Balkanların sulhü emniyet 

D·~ b' . te - H'tl t ·ue- altına alınmış bulunuyordu. İtalya da 
. ıger . ır rıvaye.. gore 1 er ngı sulh uğruna harbe girmekten vazj?eçmiş 

reyı tahrıb e~mek uzere 3000 bambarrlı- olduğunu söylüyordu. Şu halde: Gaye -
man tayyaresı toplamaktadır. }erde birlik vardı: Bunu tahakkuk etti -

Askeri münekkidler,., bunların peri ma- ren diplomatik bir vesikaya nasıl ve ne -
salı olduğunu sövlemekte ve şunları ila- resinden itiraz edilebilirdi. 
ve eylemektedirler. F~kat b~. hal uzun zama1! de.v~m et -

c İngiltereye karşı yapılacak akınların med_ı. Bu s~tunlarda . mahıyet~ı:ı t?şnh 
.. · 

1 
b'l · · · ·ı · hava üsleri etmış oldugumuz Gıornal~ d Italıamn 

muC>ssır o a ı mc:ı ıçın 1 en ' mahud vazısile ilk taarruz iptidar etmiş 
mevcud olması lazımdır. Avcı tayyare - oldu. Bu taarruzun müdafaa ettiği yan
leri için İngiltere ile Almanya arosmdaki lış esas yeni bir şey öğretmiş olmu!' . .,-r -
mesafe pek uzundur. Avcı tayyarelerinin du. Giornale d•İtaliaya göre, Tih j{jye, 
himayesinde hareket etmiyen bornbardı - yaptığı muahede ile şarki Akdenizde kuv 
man tayyareleri ise müdafaasız birer rl- vet rnüvazenesini bozduğunu , Balkanla -
lahtan başka bir şey değildir. Esasen A1- rm menfaatlerine aykırı hareket ettiğini 
man1arın Holandayı istiHi edecekleri bu iddia ~diyor, B~lka.n _!:>i~li~inden çıkarıl- ' 
mülahaza a binaen ısrarla söylenmekle- ması luzumunu ılerı suruyordu. 1 

dir. 
y Mahud deklarasyon yapıldı~ı zaman 

lngiltereye gönderilen 
3 bin lspanyol çocuğu 

iade edi İyor 

Almanyanın da müdafaa etmiş olduğu 
tez bu idi. Demek ki, bitaraflık iddiala - · 
rına rağmen İtalyanın siyasi maksadı 
Almanyanınkinin .aynıdır ve harbden dı
şarı kalmakla takib ettiği maksad siyasi 
tahrikfit yapmak ve Balkanlarda Almnn 
siyasetinin yerini tutmaktır. Bittabi o -
nunla hemfikir ve hemmaksad olarak. 

doksaksen ve bazı mıntakalarda yüzde daha batırıldı - Daha simdiden Londrada buna da 

Cütnh:ırib~t intihabata .iştlrak etrni~ ~e Paris 28 (A.A.) _ Fransız barb ge- ir bir proje.· hazırlanmıştır. Bu projeye 
tifakla Y. ~al.k Partisi namzedlen ıt- miler!nin dün büvük bir Alman tah _ göre cenubı Almanya ve Avusturya 
lerde ıı:~~tır. Seçim bilhassa küy - telhahirini batırdıkları yarı resmi bir birleştirilerek, bir c:Tuna devleti> vü -

Londra 28 (A.A.) - Alınan bir ha
bere göre İngiltere hariciye nezareti
le İspanya bükfuneti arasında ~fısıl o
lan bir anlaşma neticesinde ispanya 
sivil harbi esnasında İngiltereye ge -
tidlen 3 bin İspanyol çocuğu gelecek 
haftalar zarfmda memleketlerine inde 
edileceklerdir. 

Şimdi İtalyanın Bulgaristan nezdinde 
yaptığı bildirilen teşebbüs, Balkan hır -
liği fikrini eski şeklile ortadan kaldır -
mak ve onun yerine Türkiye ve belki 
Yunanistan hariç olmak üzere kendi nü
fuzu altında yeni bir blok ikame etmek. 

bır bayram yaratmıştır. membadan bildirilmektedir. cn<!a get;rilecektir. Bu yeni devletin 
lngili b' I d 115 vapur batınlmı~ başına Prens Otto dö Habsburg'un 

z me US arm 8R Berlin 28 (A.A.) _ Neşredilen bir Kral olarak getirilmesi çok muhtemel-

:JUrekkeb bir heyet dün Alman tebliğinda bi1dir.ildiğine göre dir. 
f ra "tf harbin bidayetindenberi 475.000 ton _ Almunyanın diğer aksamına gelince, 

nsaya gı 1 luk 115 vapur batırılmıştır. bazı vilfivetler Lehistana verildikten 
l"k (BCJ.§tarafı 3 üncıi sa.yfada) Tebliğde şunlar ilave edilmekte _ ı::onrn, ba~da Prusya olmak üzere bun-
d· te garb cephesini ziyaret edecekler- dir: • Jnrm hepsi tevhid ediler~k bir şimali 
Iİ.n T cTahtclbahirlerimizin üçünden ha • Al:nnıı) D cevleti kurulacaktır.» 

lun gı ~z ~~yetinin reisi beyanatta bu- ber alınamamıştır. Bunların zayi olduk Duff Kupper bir suale cevaben. Hit-
Ve a~~ • ~ı millet arasındaki tesaniid brına hükmolunabilir.> lcrin &ulh tekliflerini gülünç bulduğu-
son s munasebatı tebarüz ettirdikten Bir Rumen vapuru da babnldı nn söylem_iş_t_ir_. _____ _ 

ra, demiştir ki· 
- Fransa v İ · .

1 
. Londra 28 (A.A.) - c:Oltenia> is • 

kil ederler B c ng~ te~e b~r cephe teş- mindeki Rumen sahrmç vapuru bir Al. 
jino, diğer. kı:mcepd el~un. ~ır kısmı Ma- mnn tahtelbahiri tarafından bahrıl • 

Devlet resim ve heykel 
sergisinde mükafat 

kazanan ressamlarımız 
t . ı a ngılız donanmaSl B tm d ı \ d b. esmıyc olunur H b" mıştır. a a an evve vaptır a ır 
· · ar ı kazanacak olan 50 k" · A k 28 (AA) M 'f V k"ll"ğ" ışte bu muazzam k . yangın ç1kmıştır. Vapurun ışıden n ara . . - aarı e ı ı ı 

uvvettır.> ·b t ı ... tt bat ,,_~ w ld ğu tarafından her sene cümhuriyet bayra -Son v . ı are o ım rnure e mm 'UVgu u 
Londra 28 (Husu~)yet V . zannedilmektedir. mında .açılması takarrür eden devlet re -

al b' h b - aşıngtondan --------- sim ve heykel sergisinin birincisine :ıid 

Y 
m:rn ır. a ere göre,, Alman harı"cı· - A. vusturyada bı"r tren hazırlıklar ikmal edilıniş ve bu ayın 

e nczaretı, cDoyçland> kruva .. .. ta f zoru - k 20 k" • "'ld"" 31 inci Salı günü saat on beşte Sergievin-
ra ındaıı yakalanarak Murmansk 1. _ azası, ışı O U n una de açılacak olan devlet resim ve heykel 

ma götürülmüş olan Amerikan cCı'tv Kopenhag 28 (A.A.) - Avusturyadn · k.f 1 h ·· f .; sergisinin mu a at an, ugun saat onda 
0 'F'linb gemisinin el'an Murmansk _ kain Linz civarında bir trenin yoldan Sergievinde toplanan jüri tarafından giz
~n bulunduihmu Va~ington hükfune _ çıktığı bildirilmektedir. Kaza neticesinde li rey ile tcsbit edilmiştir. 
tın" rec;men bild: '11iştir. 20 kişi ölmüş, 30 kişi ağır surette yaralan- Bu mükafatlardan 500 liralık birinci 

Fakat, bu haberin doğru olmadığı mıştır. mükafatı ressam Zeki Kocamemlnin cA-
:ınlas lmaktadır. Çünkü, Norveç mem- tatürkün cenaze töreni-. adlı tablosu, 300 
ba!arı .,;City of Flinh in bir Alman Amerikanın duyunu umumiyesi liralık ikinci mükAfatı res&ım Turgud 
har? gemisinin refakatinde bugün Şİ- Vnşington 28 (A.A.) _ Birleşik Amc- Zaimin cErciyeş adlı tablosu ve 200 li -
~alı Nurveç sahillerinden geçtiğini bil rilta devletlerinin düyunu umumiyesi 41 ralık üçüncü mük!fatı ise müsavi rey -
dırrnişlc-rdir. mily.ar dolara baliğ olmuştur. Geçen se - lerle ressam Arif Kaptanın cKUçük Pey-

Alman re'i1Tli makam1arı tarafın _ nenin 38 milyar 424 milyon dolarına mu- zaj> ı ile ressam Bedri Rahmi Ey'Jboğlu
dan hakikatin bu suretle kelmedilmesi, kabil artış farkı çok mühimdiı'. Ve şlm- nun 5 numaralı figürü kar.anmıştır. 'Ü' -
V'ıışin1tton mahfellerinde derin bir in- diye kadar Amerika düyunu umuıniyesi çüncü mükafat, müsavi rey alan ressam-
fial uyandırmıştır.. hiç bir zaman bu kadar yükselmemi§ti. lar arasında taksim edilmiftir. 

Böyle bir teşebbüsün muvaffak ola -
mıyacağını, <>lmaması lazım geldiğini söy 

ı lemcğe lüzum yoktur. Balkanlar, ancak 
s~oçyada bir kömür kendi kuvvetlerine dava:ıdıkları ve ec -

madeninde 34 kişi öldü nebi siyasetine alet olmadıklan takdirde
Londra 28 ( A.A.) _ İskoçyada bir dir ki süklına kavuşabilmis\erdir. Onlar 

için reha ve selamet ne şurada, ne bu -
kömür madeninde vukubulan bir kaza radadır. Kendi aralarındadır. 
neticesinde 34 kişi ölmüş, 20 kişi ka - 5 & C 
rlar da yaralanmışbr. ı ... ~.:f.'!.~ ......... ~.'!.:.t.~ ........ ~~-~~ .. ....... _.................................................................. . 

Sabahtan Sabaha (1 ı.....-0 ;~ 1 '(!d ~ (5) 

Kemalist Türkiye 
Herıün makale yazan bir razeıeci için Cümhuriyet bayramına aid yazı bir 

(lrpıda çıkacak mena olabilir. İnlnlibm içinde yetişen bir muharr.iır hafızasını 
:zorlamadan bir kiçiik tarih çıkarabilir. On altı yılın hadiseleri o kadar kuvvetli
dir ki bwılann her biri başlı ba.-;ına bir makale detti muazzam esdr teşkil eder. 
ve işte fıkra maharririnfn saplandıtı güc;lük buradadır. Ba on altı yılın hıı.reketll 
ta.rihlni yirmi otm satıra sıtdırmak lmkinsızlıtıdır. 

İnkılap hareketlerinin içinde yaşadığım. inkılaba aid bir)tao c-tiid yazdığını ve 
ve Ataıtürlriin 1$1.tlm üzerinde uzun tetı,lkler yaptığım halde bu on altı yıllık ta
rihi büli.sa etmek imkiinını bulamadım. Ilır tei'rübe eserin a7.ametl önünde yavan 

ve kısır kaldı. 
Dün gene bu mevzu~ karşılıışın~ ayn\ aczi hissettim. Hatırama üstadım Ah-

med. Rasim merhumun bir hikiyesi geldi. Bir gün matbaada Meşrutiyet devriııln 
On Temmm bayramına aicl yazdardan bahsederken dedi ki: 

- « Eski devirde bayram yıızılan ~in biç zahmet çekmeZdim. Yaza masamın 
gözlerin.de otuz yıl evvel yıu:ılmış cütüslyeler vardı. Bunları her bayram çıkarır, 
birkaç kelimesinin yerlerini de~ir, mürettibhaneye verlrclim. 

- Nası olur. Demek ister rfbi yüzüne J.ıııktıfunı görünce ilin etti: 
- Tablt cıetu mi ya.. ortada deiişen bir şey ,-okta. Otuz yıllık sııltanat devri 

menf:ekette bir ymtllk yapmamıştır ki yeni bir şey yazayım!» 
Basit b~ mukayese yapmak demagoji sayılma~a. bugünkü muharrir için vazi

yetin tamamen abi oldafuna söylenıek Janındır. Üstadım mevztuuntn hareket. 
slzliğinden yeni bir şey yazmamıştı. Bense mevzu.un başdöndiirücü hareketler' 
arasında bir noktasım olsun tesblt ~ememek aczi ile bir şey yazamıyorum. 
Muasır Jn.ktiMarm delil tan1l dönümlerinin çok: üstünde bir cihan hadise-

sini bir fıkra kÖlmine ııtcımnıya imkan mı va.r? 

;JJIU/ıan Cahid 
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Adliyede 

Pasif korunma 
kadroları hazırlandı 

l(···i;h~"ii~ ... ·~~~i~~~ .... I m~~a~:~es~~ç~~!~reu:dı 
fiatlarl düşüy 01 1 . Unkapanında Aliş i&minde bir kı~tf.ı. 
8 b J -6• d •ft~-n uh•-ııt yı bıçakla ağır surette yaralıyarak, öl-

ar vaz y.,.. o-,, ..... e m ... meoı- d'' ğ bb" H 
Ieketlerden ıeıen ltbaı emtiasınm blr-ı urme e teşe us eden asanın mu .. 
denbire durmaaı ellerinde stok maa bu- hakemesine 1 inci ağı.rceza mahkeme • 
hmdurıuıla~n bir kumum bunlan sis 

1 
sinde, dün devam edilmiştir. Hddiset 

Y t h I • k • d h k Ieınete ve yüksek fiatlarla satmata. sev- şöyle olmuştur: 
angın e 1 esıne a a ço maruz =~:ı: b~=::..11=:ı ::: Suçlu Hasan ile aııkadaşları Mustafa, 

1 
dedilmiştL Ramazan ve Kaval Hasan bir ak§aııı o an mıntakalara 41 ı•Haı•ye ekipı• ayrıldı Son haftall$· zarfında bari9ten mü - Unkapanmda bir evde toplanarak, ra• 
hfm ithallt emtiası partlled relmesl ve kı içmeğe başlamı.şlardır. Fakat, kafa.-

takalara 41 itfaiye ekipi ayrılmı§tır. Bu nrlı.eıı alparlşlerin birçotumın yola ~ık- lar du.manlanınca, Kaval Hasan Ha Puif korunma teşkilatı encümeninin ı 
teknik i§ler komitesi, emniyet müdürü 
Muzaffer Akalının başkanlığı altında top j 
lanmı,tır. l 

m14 bahıııması ellerinde stok bulanan R d ki :ı..i l k e 
ekiplere itfaiye hizmetlerine tefrik edilen türcaıian m.aJlarıru nol'll11lle yakın fta&. arnuzan arasın a e9 'U r a aca m " 
3200 kişiden lüzumu kadar verilerek bü - 1.arla satışa çıkarmata sevke&mlştir. Bu s~lesindıen kavga (Jlkmı.ş, eğlencenin 
tün it!aiye hizmetlerinin ifa edilmesi ve i arada, ihtBııiiir k~nunun faaliyeti tadı kaçmıştır. Diğer Hasan kavgaya 
ayrı<ıa yardıımcı kuvvetler bulundurul- : de vaziyete m1iessir olm114tur. mildahale ederek, kavgacıları ayırmış Bu toplantıda muhtelif teşekküllerden 1 

gönderilen kadro, cetvel ve ~emalara, 

göre; yapılacak işler hakkında bazı ka-ı 
rarlar verilmittir. 

Bu cümlcdoo. olmak üzere sıhht yar • t 
dun merkezlerlle, sıhhat ekipleri ltaza ve 
nahiye polis Amirlerinin emrinde bulu -ı 
:nacak ve sıhhat müdürUiğünce hazırlan- 1 
mış olıa.n mesleki esaslar dairesinde istih
dam olunacaklardır. Beher kaza nüfu - ( 
sunun binde ikisi sıhhat iflerine tahsis o- ı 
lumnuştur. 

Emniyet müdürü Muazzef Aka.lın 

ması da göz önünde tutulmuştur. ı Gene siyasi va:ıiyetin teslrlle ihracatın ve Ramazanı da evden dışan çıkarm~ 
azalmaın da ithal emtia.sının aksine o - • R b b"' b"' ·· · · l 

Bu arada elektrik ve tramvay idaresi larak ihraç emtlasınm fiatlannda mü _ ur. .ama.zan, una us utun sınır e "' 
de işinin hususiyetine göre bır şema ha - him 4iişü1Güklere ııebeb olmuş ve ba nerek, sokakta bağırıp çağırmağa baŞ• 
zırlamıştır. Komisyon bu şemayı tetkik dü,üklük müstaaısili fuar edecek bir 11e- lEı.mış, eve girmiş bulunan Hasan ye .. 
-ederek muvafık bulmuştur. kil a~ıştı. ~~t 5001 tereffülere ol - niden hiddetle dışarı çıkmış, kapıda 

Kanalizasyon işleri, ihtiyaç halinde dulu ırtbl sun 1 tene~üllere karşı da ~as- bütün bu olup bitenlerle bir alAkası ol• 
aa.cı davranan resmı makamatnı mm - f k k · ·1 k ı 

emniyet müdürlüğü, kaza emniyet Amir- tahsllln zarannı önllye<ıek tedbirler al _ mıyruı, a at mera saıkası e va nY 
likleri ve nahiye komiserlikleri elinde bu- ması ve ihracatın d& tedricen artması seyreden Alişle karşılaşmıştır. 
lunacaktır. Bu makamlar eşhastan lilzu- fia.tları '-übeltmete ba.,bmı,,&v. Son Hiddeti son httdde varan Hasan, Alt. 

ı mu kadar istifade edebileceklerdır. ~. halt. Earfında milhim tütftn ve tiltfJr i şe: 
Bunlar bütün teknik onarma işlerinde, sataşlan yapıldıft. gtbl, mohtetif ihraç 1 c- Burada ne duruyor, ne istivor• 

: tmtlaSl sa.tqta.n ıçin yapılan temaslar I . . ~ 
emniyet müdürlüğü. amirleri ve nahiye : da mü-;bet neticeye varmıştır. sun, dıyerek. bırdenbire bıçağını çek '" 
komiserlikleri emrinde hazır birer kuv - ~ I mistir. Hiçbir sebeb olmadığı hnldeı 
vet halinde bulundurulacaktır. ""'·:··· .. ••••000000

•

00

••••••••••••••

00000

"

000000000000

····- bıç~ğı siiratle karnına saplıyarak, Ali:--
, Teknik onarmının her hangi bir Bır kamyon kazasında şi kanlar içerisinde yere sermt,tir. in-

Gaz temizleme ekipleri, kaza ve na -1 
biye taksimatına göre ve zehirli gazler 
mütehassısı doktor Hüsnü Vuralm tan -
zim ettiği mesai programı mucibince ha
reket edeceklerdir. 

İçtimai muavenet hizmetleri, pasif ko
runma teşekköllerinden tamamen aynl
rnıştır. Bu hizmetleri Kızılay ve emsali 
gibi ıhayır müesseseleri ifa edecekler.dir. 
·Bu meyanda veteriner itleri de teşkilat
landınlmıştır. 

.branşında h§.sıl olacak ihtiyaçları o branş j • . ce barsağı delinen ve karnı hurdahaş 
76 veterniyer post~ı ihdas edilmiştir. Bu Iarm al4kalı memurları müracaat halin - 't klŞI yaralandı alan Aliş, bir buçuk ay stiren bir tc • 
miktar mütehassıs ve yardımcı şahısların de karşılamağa mecbur tutulmuşlardır. .. .. .. . . . davi ile, güçlükle ölümden kurtulabil• 
adedine göre icabı halinde arttırılacak ve Bilhassa teknik onarm.R. işlerinin !stil- ~n Ka:akoyde d.ort kışının yaralan - rni~tir. 
ya eksiltilecektir. zam ettirdiği mütehassıs ustalardan mü- ma~le netıcelenen bır kamyon kazası 01 - Suçlu Hasan, mahkemede vak'ayl 

İtfaiye ekiplerinin kaza ve nahiye esas- rekkeb ka<lrolar, her branşın mensub ol- IDU§ urf .. · M hm d" "d . d k' 
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teı. il etmiştir. 
la b. kild f 1' tl i d ~ d . - d 1 Şo or e e ın ı aresın e ı 3 sa- D" k'' l ed "t 1 -.l rına uygun ır şe e aa ıye er a - ugu aıre veya muesseseye mal e le -

1
• kam K k" d un u ce s e mu a easını seıue • 

Veteriner müdürlüğü tarafından bu 
hususta tesbit edilen bir cetvele nazaran 

yarlanmıştır. Ancak bunlardan yangın rek bunlar tarafından kadrolanmış bulu - ~ı ı ddyo.n ara ';; ~.e~dan~ an rdıh- der. Müddeiumumi Übeyd, maznunun 
tehlikesine daha çok maruz bulunan mm- nacaklardır. dun ca kelsınb~ sakpadr en konune Yie a ın- mfüfafaasını eldeki delillere nazaran 

a çocu u ır a ın çı mıştır. ·a b 1 H k tl t"...., B • .. va:ı u mamış, asanın a e c ,.. 

Boğaziçine rağbetin .devamı 
için tedbirler alınacak 

Geçen yazı Boğazda geçirenlerin önümüzdeki mevsim· 
de başka sayfiyeleri tercih etmelerinden korkuluyor 

Güzel Boğaziçind en bir görünüş 

Bu sene Boğaziçill€ gösterilen rağ -ı Bund&n başka Boğaziçindeki mesi • 
b~t di~er ~el.erden fazla oı:nuştur. reler. a:asın~a işliyen arabalar için 
Şırkctihnyrıyenın yolcu fazlalıgını na- resmı bır tanfe mevcud olmadığından 
zan. itibara alarak yeni vapur seferleri halk sıkıntı çekmektedir. Bilhassa Pa
ve vapurlar tahsis etmesi lazım gelir - zar günleri arabacılar yolcuları Sarı • 
1te11 bu yapılmamış, vapurlar yaz gün- vede Sular arasında yüz ku~tan a -
1-er;nde istiabmdan fazla yolcu taşımış- ~P.ğı taşımamaktadır. 
larc!r. Bu nokta, belediyenin dikkat Eoğaziçinin iki yakasındaki eğlence 
n~zarıııı çekmiş, Şlrketihayriye ikaz e- y~rleriııin yaz aylarındaki yüksek fi • 

dilmi~tir. 2t!arı da nazarı d~kkati celbetmiş, bu 
Diğer taraftan halkın rağbetini gö. .. . . w • 

Bo w •• dek" 1 h'bl . k' kadar yuksek fıatlı bır eglence yerın-re11 gazıçm ı ya ı sa ı erı, ıra 

fiat~arını alabildiğ4Yle yüksel~ler • den halkın istifade imkanı mevcud ol. 
dir. Bu yüzden önümüzdeki sayfiye madığı anlaşılmıştır. 

1 mevsiminde geçen yazı Boğazda geçi. Bu vaziyetler nazarı dikkate alına • 
rE>nlerden birçoğunun Boğazı terket - rak önlimüzdeki sayfiye mevsiminde 
melPri ihtimal dahilinde görülmekte • mesire yerlerinde halkın sıkıntı çek -
d:r. memeleri için imkAnlar aranacaktır. 

Toplantılar : A•lıerllk iş /eri: 

Beyoğlu 11.alkevincle ıtenoğnfi Ytlbek elıFf retnameUlerin 
dersleri . toplanma günü 

Beyoğlu Haİkevinden: Eminönü askerlik f1.lbe3inden: Yüksek 
_ . . ehliyetnamelilerfn f\l,bede toplanma günü 

Türkçe stenoğrafı derslen 3.11.939 ta- Sl/I. Te.ş. 939 Salı günü.dür. Mektebe ka-
rihinde başlıyacaktır. Arzu edenlerin F..- yıd kabul muamelecri 1/2. Teş./939 Çar -
vimize müracaat eylemelerini rıca ederiz. şamba gönildür. 

-·········-···································· ... ·······-· Bu. t&rihte tubeye mıi racaa t edecek 
~----------~~-~ . .. -~~~-~ yüksek ehliyetli kısa hızmetliler nufus 
Şehir haberlerimizin devamı cüzdanı, ehliyetname; ve okul diploması 

veyahud (vesikalarile) !fU,beye g~lmelerı, 
11 inci sayfadadır bu tarihten sonra gelenlerin müracaat -

lan kabul edilmiyece~i gibi haklarında 
~ da kanuni muamele tatbik edilecektir. 

Bu sene mezun olan 
1669 eğitmen 52 vilayette 

vazife alacak 

u anı karşılaşma esnasında şofor her teşebbüsten, ceza kanununun 448 ·nci 
ikisini çiğnem.emek içbı manevra yapmak 

1 

ına~de:ıile tecziyesini istemiştir. 
iste~e de muvaffak olamamış, her iki-
sine de çarptıktan sonra bu sefer de yan- Davc1, karara kalmıştır . 
lış manevra yüzünden Ziraat Bankasının Bir kadma lAf atan adam 
duvarına toslallll§ ve yeniden iki kiti - mUsahede altına ahndı 

Maarif Vekaleti köy eğitmen kursları 
etrafında yeni bazı kararlar almıştır. Bu 
kararlara nazaran eğitmenler köy kanu
nuna göre nüfusları muallim gönderilme
sine müsaid olmıyan köylerde istihdam 
olunacaklardır. Eğitmenler tercihan ken
di köylerine, köyün<ie muallim veya e -
ğitmen bulunanlar kendi köylerine en ya-

nin yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Osman ~ğlu Hüsamettin isminde bi-
Ayşe ve çocuğu hastaneye kaldırılmış, .. · d"n Galata rıhtımında bir kadına 

~iğer yaralılar tedavi altına alınmışlar - l~f a~ış ve vak'aya müdahale eden 

ır. zC\bıta memurunu da tahkir etmiştir. 
Şoför yakalanmış. kaza etrafında tah- Akli vaziyetinden şüphe edilen Hü • 

kikata btışla~tır. samettin, adliyeye sev!ke<ltlerek, adlt

MIJteferrlk: 

kın köylere verileceklerdir. Milli piyıango bileflerinderı satılmı-
Eğitmenli köyle.r<:M!, talebe sayısı 50 yi yanlar hakkında bir karar 

geçmemek üzere 9-13 yaşlarındaki ço • Mnliye Vekaleti, milli piyango bilet. 
cuklar mekteblere alınacaktır. Bu ço _ !erinden satılmıyanların tabi tutula -
cuklar üç yıl tahsil görecekler ve bu üç cokları muamele hakkında alAkadar -
yıl içinde yeniden hiç bir taiebe alın - lara bir emir göndermiştir. Bu emre 
mıyacaktır. Üç yılın sonunda yeniden bu göre, satılmıyan biletler keşideden bir 
yaştaki çocuklar mektebe alınacaktır. gün evvc.._, saat 14 e kadar bayiler ta -

Bu yıl yurdun muhtelif yerlerinde rafından Ziraat Bankasına verilm~ o
bulunan eğitmen kurslarından 1669 eğit- lacakt1r. Bankalar bu biletleri ayni 
men mezun olmuştur. Yeni eğitmenler 52 günde iptal edecekler ve gene ayni gün 
vilayette vazife alacaklar ve 1 Birincika- bi:· listeye rapten saat l 1 ye kadar ma 
nunda çalışmağa başlıyacaklardır. Yeni halli posta gişelerine teslim ederek 
~urslar mutad olduğu veçhile 1 Nisanda Milli Piyango İdaresine gönderecekler 
tedrisata başlıyacaktır. dir. 

Trakyadaki tarihi .B~ıi~~~1e?~~y~~~1·A~;!~aıı 
t tk.kl • t 1. ' tra.ş bıçakları gelmediğinden yerli malı bı -e 1 er ve ıs anu u çaklann hem natıarı arttırılmış hem de ka

litesi bozulmuş oldu~un.dan !mlllerlnln ceza
Trakya wnumi müfettişliği müşavir - landınlacağını 'yazdılar. 

!erinden baş.mimar Kemal Altan, Trak - Halbuki son günlerde Avrupa malı traş 

yadaki tetkiklerini ikmal ettikten sonra bıçakları ve bilhassa Poker traş bıçatıa.rın -
şehrimize gelecek, burada da tetkikler dan bt1yfik bir parti geldiğini ve zam yapıl-

. . makaızın eski flatıarla satılacağı ve bu su.. 
yapacaktır. Mımar Kemal Altan tetkık- retle buhranın önüne geçileceği anlaşılmak-
leri etrafında şunları söylcmişUr: tadır. 

- Trakya umumi müfettişi General ---------------
Kazını Dirikin ehemmiyetle nazarı dik - ış Bankasında mesai 
kate aldığı Trakyadaki tarihi eserlerin Türkiye İş Banka.ııı A. Ş. den: Müessesemiz 
meydana çıkarılması işine hız verilecek- io;ttınbul. Beyotlu, Galata, Beyazıd, K'adıtöy, 
ı· Üsküdar şube ve ajansları g14elerlnln ı Teş-
ır. rinlsanl 1939 tamhlnden Jtimren sabah 

Trakya eserlerinden mürekkcb olmak 9,3-0 dan akşam 16 ya kadar ve mnatmnırren 

üzere Edirnede bir müze vücude getiril- açık olacağını muhterem müşterilerine bUd1-

mek istenmektedir. Trakyada henüz mev- rlrCtımartesi günleri için gişe saatlerimiz 
dana çıkarılmamış höyük ve tarihi eser- 9,30.11,30 ol!lcaktır. 

ler mevcuddur. Bu eserler pek yakın za
manda meydana çıkarılacaktır. 

~---------------
Osmanlı Bankası ve mesai saatleri 
Osmanlı Banlta.aı Galata idare merkezne 

'Dürk Tarih Kurumu, Bizanslılardan Yen!caml, Beyoflu tubelert veznelerlle ltlra
evvel İstanbulda yaşamış ve Trakyaya lık kasa daireleri, ı Sonteşrln 939, Çarşamba 
geçmii insanların Türkler olduğunu mey günfinden itibaren diler blr !4'ara kadar a
dana çıkarmak için birkaç senedenberi şağıda yazılı saatlerde açık bulunacaklar -

dır. 
tetkikat yaptırmakta idi. Höyüklerin a - Vezne saatleri 

saat 9,30 dan saat 15 e kadar adi günler. 
Saat 9,30 dan .saat 11,30 a tı:adBl' Oumar

te.sı g1lnlerl. 
Kiralık kasa da.ireıı1 aaatleri 

Saat 9 dan aaat 16,30 a tadar ad1 gtlnlu. 
Saat 9 dan IU°' [12,415 e Udar Oumartesl 

yı:: üıbibine muayene ettirilmiş ve Tıb
bı Adlide müşahede altına alınmasına 
lüzum görülmiiştür. 

Zabıt kAtibi ahmyor 
İstanbul Cümhu.rlyıet Müı:idelum1*nlllğln

den: İstanbul nı\ıhnklm ve devalr adliyes'n
de nçık bulunan 1000 er kunış maaşlı zabıt 
kAt1b11klerlne lft.nknl ortn mektebden me -
zun ve süratll daktilo bilenler arasında bıl
müsabaka münnsiblerl nlınııcağından tal.b
lerln blı dilekçe ile adliye encümeni reisli
ğine mürncaatlerl. 
·····························································• 

CÜMH URIYETIMIZIN 16 ncı 
YıLDÖNÜMO BAY. AMiNi 

LALE 
SiNEMASI 

2 BUyOk Filmle birden tes'it 
erli yor. 

1 - Saatlerce Kahkaha... GDn
lerce net'e ... Aylarca saa
det bulmak iıtlyorsan ız. 
Korr.iklerln fahı ... 

JOE. E. BRA WN'ın 
TÜRKÇE 

POLO ŞAMPiYONU 
tflmine koşunuz... ooınnnz ... 

ouıunuz... onınenz ... 
2 - Amerikayı yerinden sarsan 

haydutlar Akınlerı, Ameri
kayı seferber eoen :ıulum 
tufanları 

OLOM HARBİ 
ni hazırladı 

HUMPHREY BOOOARD 
GEORGES BRENT 

3 - METRO JURNAL'da MA
JINO HATTI ve HARP 

HABERLERi 
Buglln s .ıat 1 ı ve ı de ucuz 

mtttlneler 

iz mirde LALE 
Sinemasında 

BugOn TDrkçe 

POLO ŞAMPiYONU 

çılmasmdan elde edilen malumat henüz 
tatmin edici değildir. Keza evvelki sene 
Topkapı sarayının bahçesinde lüzumsuz 
yere yapılan hafriyattan da iyi bir netice 
alınamamıştır. Bu huıw;taki arastJ.rmalar 
derinleştirilecektir.> ıiruen. .. ........................ ~ 



- Hastayı masaya çıkarınız! .. Epeyce 
Yükselmiş olan nöbetim beni o kadar 
hassas yapmıştı ki, tam başımın üzeri"l
den sarkan ampullerin sanki beynimi ya
kıp kavurduğunu sandım. Cerrahi asis
tanı vücudümü yıkadı, kuruladı ve ten· 
dlrdiyot sürdü. Cerrah ve asist:ını elle
line ameliyat eldivenlerini, yüzlerine de 
maskelerini geçirmiş.terdi. bile ... 

"Etraf1mda maskeli, Ku-Kluks Klanlar 

80N POSTA Sayfa 1 

1 Hidiseler Karf!smda J 

Köprünün ayakları 
K ara:kö~ tramvaya binmiş • 

tim. Tramvay köprünün Emin. 
önil tarafına yakla.~t:ığı zaman omuzu. 
ma bir el dokundu: 

- Ne oluyoruz? 
Omuzuma elini dokunan, ne oluyo • 

ruz:? diyen bizim meraklı idi: 
- Hiç, iyilik! 
- Neresi iyilik, baksana tramvay 

başaşağı oluyor. 
- Korkma! 
- Korkması var mı yahu tramvay 

denilen nesne asansör gi-bi tepeden a • 
şağı inmek için yapılmış değildir. 

- Hakkın var, fa~a dikleşiyor. 
- Nerede ise şakuli ·bir vaziyete ge. 

Iecek. 
- Hemen hemen. 
- Neye böyle oluyor? 
- Zannedersem köprilpün istinad et 

tiği ayak yeniden çökmüş. 
- Yeniden, dedin. 
Eskiden de çökmüş miydi? 
- Evet! 
- Hatirlar gibi oluyorum, bir ıaman 

tahtalar konulmuştu. 
- İyi bildin, tahtadan muvakkat bir 

köprü kurmuşlardı. Halk bu köprü • 
ıft!'\ geçerdi. Aylarca uğraşmışlar, esas 

gibi beyazlar giyinmiş dört kişinin dild- 1 ~k.ça dağıldı. Uzaklaştıkça_u_zakla~ı. Mu- könrUnün istinad ettiği ayağı yükselt
lip duruşunu seyretmek pek _garib, pek hıtımle olan bağlantım çozulmeğe, gev- mi~1erdi. 
müthiş geldi bana. Birkaç dakika içind~ şemeğe başladı. - Köprünün istinad ettifö ayak vük 
bayılmış olacaktım. Acaba tekrar ayıla- Hislerimin süratle değişen tahavvülle- scldiği zaman tramvavlar bövle sakuli 
bilecek, uyanacak mıydım?. Bu kısa da· rini hafızama perçinlemek gayretile ken- vazivete girmeden inip çıkabi1ıiyor1ar 
kikalarda bütün varlığıma üşüşen, vüc:.ı- di varlığımı mürakabeye koyuldum. Kal- mıydı? 
dümü kaplıyan bu korkuyu, bu dehşeti bimin atışı birden yavaşladı. Her darbesi - Bir parca mevil vardı amma, şim. 
ancak idam mahkuıp.lan hissedebilirdi. bir zelzeleyi andırdı. Bütün teşckk:ila- rlikine nazaran hic saVJlırdı. 

- Sonra tekrar çöktü demekı 
- Öyle olsa gerek. 
- Köprünün ayağı çölon~ diye hl9 

bir gazete yazdı mı? 
- Yazmadı zannederim. 
- Bir yerde bahsedildiğini duydun 

mu? 
- Ben duymadım amma, görünen 

köy kılavuz istemez ki! 
- Evvelden ayağı sağlam mı yapma. 

dılar dersin? 
- Znnnederim. 
- Neye? 

- İşte onu bilmiyorum. 
- Ben habrlar gibi oluyorum. Ayak 

yükseltme ametıyesi bundan on, on iki 
sene evvele aid bir iştir değil mi? 

- Zanne~m. 

- On, on iki senede bir çökecekse i· 
şimiz var. 
· - Ben de öyle sanıyorum. 

- Simdi yeni baştan yapmak lazım 
değil mi? 

- Öyle zahir! 

- Eminönü pldnı yapılırken bu da 
mevzuubahs oldumu acaba? 

- Bilmem. 
- Ya unuttularsa? 
- Onu da bilmem! 
- Unuttularsa, köprünün bu nyağı 

hı:p böylı-: mi kalacak, yani tramvaylar 
t(?pe'>i aşağı mı inecekler? 

Tramvay Sirkeciye gelmişti. Ben a.. 
sa~1 atl&d!m, ve ~raklınm suallerin • 
dE'n kurtuldum. 

r:J~onet dJuluJl 
w~fimü bey~örtü~~ ~~ili~ tı~wrl~~~y~Mpili~hff~~n ~==============================~ 

Yalnız ameliyat nahiyesini açık bıraktı- sarsıldığını, yerinden oynadığını sezer [ 1) un J ~ rı b J l ı' yor mu 'ı d •ı n l z ?
1 
=1 

lar. Sesler hafifledi. Ameliyatı yapacak gibi oldum. Kalbimin temposu hızlıJaştı. C [ Q 
1 

J 
olan cerrah emirler vereli, durdu, asir~ Her vuruşunda, kalbimin göğüs rıdarıma ,,...,.., 

SUrşaj,ı pullar 
tanları da kolları göğüslerine çaprazvari çarptığını hissettim. Ayni zamanda, so
kavuşmuş bir halde onu dinlediler. Bnr- luğum da kesilmeğe başladı. Hızlı hızlı 
numun üstüne dümdüz bir gaz bezile ör- nefes alıp vermeğe başladım. Lamı cimi 

1 O d Yok bog-ulacaktım. Bog- ulmak üzere bu- Posta pulları a -tülü, madeni bir maske oturttu ar. a-
lunan bir adam da ayni hissi duvardı. r.asında, pul tab'e· _+= 1

• 1 1<adan itibaren de hiçbir şey göreme- " 
... kulaklarımdaki o müthiş gürültü, şekli- dildikteıı sonra ü - iii= dim. , d ~ IAl'·~Ci.A,111111 

ni değiştirdi ve sanki kulak zarlarımdA zerın~ sonra an ~ 
çekiç sallamaya başladılar; içime tuhaf sürşaj yapılmış e 
bir korku girdi .. eyvah başım tuzla buz 1 pulbra sık sık te • ~ '"'--.,;,;;;;: 
olacak, ne yapayım.. diye .iüşündüm. ı sadüf edilir. Bir . 
Sarı ışıklar yavaş yavaş uzaklaşarak pul meraklısı bu hususta yaptığı tctkıkat 
kayboldular ve etrafımı koyu bir karan- neticesinde dünyadaki pulların yarısın -
lık kapladı. dan fazlasının sürşajlı olduğunu görmüş

Birden bacaklarımın gerildiğini, ada- .. tur. 
lelerimin çekildiğini hissettim. Bu, vücu-
dümü saran meşin bağların ve anestezıle 
gerilen damarlarımın tazyikinden ileri 
geliyordu. Birden, beynim az buçuk du-

* 
Atı ay güneş, altı ay gölge 

ruldu. Kulağıma tekrar bazı kopu!\'. cüm- tsviçredcki Şur ~~~ 

Yuvada oturan insanlar 
Dünyada ev ka- l 

dai' çeşidli yapı ti' r 1 1~~.&;;J~l'JM.lfll 
lan hiç bir şey fJı 
yoktur. İlk ınsaıı · 1 ~-;aı~~ 
lardan bu ana ka-
dar bir çok çeşi -
de giren ev el'an 
da bazı yerlerde 
gayet garib şekil -
lerde yapılır. 

Tiburun adası yerlilerinin evleri dün • 
yada bulunan evlerin en garibidir. Bu 

evler sazdan yapılmış birer kişilik yu -
va dırlar. 

* 
Dört ayakla yUrUyemiyen köpek 

Anestezi işine memur oıan doktor, 
burnuma vazelin sürdü. Biraz sersemle
miştim ve kalbim şiddetle atmaya baş
ladı. Bu sersemlik garib bir sersemlikti. 
Teskin edici, uyutucu bir mahiyeti var
dı. Artık her şeyi ayni vazıh ve tam bir 
kat'iyctle sezemedim, farkına varama
dım. Sıra hakiki anestezi ameliyesine 
geldi. Yüksek sesle sayı saymamı söyle

diler. Vücudümde hafif bir kaşıntı hisset
tim. Tatlı tatlı kaşınıyordum. Bundan 
yaranın açılış istikametini istidlal ettim. 
Başım döndü, kalbim daha hızla attı. 

Amma, ameliyatı yakından takib etmek 
için kendimi zorladım. 

le parçaları çalındı. Bu sesler sanki uzak şehri senenin an • ~~~~! 
diyarlardan aksetmekte idi. Koyu sfa ta- cak altı ayında gü h~ t.<'..., ıoı~'i'ı ... ~~ Florans Larkin isminde Avustralyalı 
bakasından, süngerleri veriniz. koher neş görür, kış mcv ~~Je·~~ bir genç kız, küçükten aldığı bir köpeği 

Anesteziyi veren doktor: 
- Başlıyorum.. dedi. Lutfen yüksel\ 

sesle sayınız ve derin nefes alınız .. ve ilk 
eter dozunu kokladım ve bu eter, bana 
tıpkı beni deli, çılgın bir süratle dosdoğ
ru, mahvolmaya, ölüme götüren bir nevi 

askılarım kullanınız, gibi emirlerin sü- siminde güneşin -. ...... · ~ iki ayağı üzerinde yürütmıyc o kadar a-
k l 1 lıştırmıştır ki, bu köpek ne kadın· zorla ., züldüğünü duydum. Ondan sonra da bey- yüksek dağlar arkasında a mış o an şe- nırsa zorlansın, diğer köpekler gibı dört 

nim tamamile açıldı. Zira doktorun: hirden görülmesi imkansızdır. ayağı üzerinde yürüyemcmektedtr. 
- Biraz daha koklatın .. ayılıyor, dedi- .................................................................................... ·---··-·-·-.. ----------

sürat katarı hissini verdi. 
İçimden: Ah, çok acı, ıztırab, 

sem bari!.. diye dua ettim. 

ğini işittim. Hiçbir acı duymadım. En 
korkunç olan şey konuşamadığımdı. Ağ

zım bana itaat etmiyordu. Bir ses çıkar
çekme- maya muktedir değildim. Uzerimdc d:bi 

Doktor: 
bulunmıyacak kadar bir karanlık bulutn 
dalgalanıyordu. Bu mütM~ vaziyetten 

- Yüksek sesle sayınız! .. diye tavsi- kurtulmak için bütün l{uvvct ve gayre
yede bulundu ve bütün bu sıralarda bey- timle bir harekette bulunmaycl çal?ştım. 
nim seri, garib ve birbirine dolanmış fi. Fakat muvaffak olamadım, sanki vücu
kir ve düşüncelerle işlerken, mihanik1 düm, çimento gibi yavaş yavaş donmakta 
bir tarzda saydım, saydım. Sakin bir hal- idi. Kulaklarımdaki cehennemi gürültü 
le de o teneffüsü durduran eter buharla- devam ediyor, çekiç darbeleri indikçe i
rmı içime çektim. Eşyanın şekilleri eridi. niyordu. Hareket edememek, bir sc.>s çı
kayboldu. Pek hoşça giderı o tatlı sersem- karamamak beni çıldırttı. Hüviyetımin, 
lik arttı, aletlerin çıkardığı tıkırtılar ku- varlığımın benden kayarak uzaklaştığını 
lağıma yumuşak, bir musiki sesi gibi gel- hisseder gibi oldum. Artık ruh ve vücu
meğe başladı. Birden, nefes almak güç- düm ebediyen taş kesiliyor, kalıblaşıyor
leşti, fakat müthiş bir kuvvet sarfederek du sanki.. o buhranlı çılgm anlarımda 
bu güçlüğü de yendim. Şimdi herşey .a- şeytanın göğsüme diz çökr-rek, var kuv
ğır ağır etrafımda dönmeğe başladı. Ö- vetile boğazımı sıktığını sanıyordum. 
nüme insanı kör edecek kadar sarı ışık- Böyle biçare bir şekilde ölmek için (zira 
lar çaktı. Boğazımda bir yanma vardı. bütün bu olup bitenlerden artık ölece
Yüz ve boyun adalelerim titriyordu. Ha- ğimde şüphem kalmamıştı) bu kadar ız
va ihtiyacı, iştiyakı keskin bir işkence hrab çekmek beni büsbütiin meyus etti. 
halini aldı. Bu halin çok sürmiyeceğine Biran evvel ölsem de bu işkenceden kıır
dair beslediğim biricik ümidden ba~ka tulsam diye dua ettim. 
hiçbir şey bana cesaret vermiyordu. Iztı- Birden beni çekip koparırcasına bir 
rabnna nihayet verecek bir şey istedim, ışık tufanının içine attılar, ve müthiş, ce
hatta ölümü bile arzulad1m. hennemi bir süratle ileriye doğru taşıdı-

Daha hnla bir takım sesler işitiyor, fa- lar. Bu adeta ucsuz bucaksız bir seyahat 
kat ne söylediklerini anlamıyordum. gibi göründü bana .. fakat bu cehennemi 
Sanki uzak mesafelerden gelirr.ıiş akışta gözleri kamaştıran ışıklar ~;rden 
gibi tektük, kırık dökük cümleler kapı· söndü, etrafı gittikçe derinleşen hır ka
yor, amma bunlara bir mana 
yordum. 

vcremı- ranlık bürüdü. Neler olup bittiğini anlı

Kulaklanmdaki uğultu gitgide şidde

tini arttırdı ve bir nevi gök ~ürültilsü 
halini aldı ve işittiğim kelimeler dağıl-

yamıyordum .. Düşünme kabiliyetim dur
muştu. Her, her şey simsi~·nh kesilmic;ti. 
Beynim dondu ve birden hızla boşluktan 

(Denml 11 inci saJfacla) 

Karımla 
Barışayım mı? 
hmırli bir okuyucumun sorduğu 

sual beni müşkül vaziyette bıraktı. 
Ötedenberi tatbik eL'nekte olduğum 
prensib bana: 

- Barışmalısın, demeyi emredi 
vor fakat hadisenin bir his noktas. 
• 1 

wır ki, beni tereddüdde bıraktyor. 
Hadise hakikatte bir faciadır, kısal • 
tarak size de anlatayım: 

_ Evlenmiştim, çok mes'uddum, 
ben, karırr. ve annem rahat, sakin, 
eğler.celi bir hayat yaşıyorduk. Ka. 
r;mla annem arasında sıkı bir muhab 
bet de teessüs etmişti. Hayattan 
memnundum, derken kanının anne
si geldi, kızını teşvike başladı: 

« Kocanın anesini bırak, ayn evo 
çık. Eğer razı olmazlarsa haber ver. 
meden, eşyanı toplıyarak ayrıl, ko. 
can seni o kadar seviyor ki muhak • 
kak arkandan gelecektir.> 

Ve karım cahil, mütemadi teşvikin 
altında nihayet mağli'ıb olarak böyle 
vaptl, 2 vaşında çocuğumu da alarak 
ğıtti, ço~uk evden çıktığının iiçüncü 
~nü öldü. Çılgına döndüm, talak 
davası açtım, kazandım, şimdi ltarım 

yaptığına pişman, ricacı vaziyette 
dir. A vukatun ve dostlarım bu rica. 
nın nazarı dikkate alınmaması fik .. 
rindedirler, bazıları ise barış tavsiye .. 
siudedirler. Ne dersiniz?> 

* Bir şey demek müşküldür. Kadını 
cahil, görgüsüz, iğfale kapılmış bir 
biçare olarak görürsünüz, ayrılıktan 
ronra perişan olacağını dü.şünürsü • 
nüz. acıyacak olursunuz, fakat güz. 
lerinizin önüne bir aile ihtilafı esna. 
smda sönüp gitmiş olan miniminintn 
hayali geliyor. 

- Bazı hatalar vardır ki, mutlaka 
ccı.asız kalmamalıdır, diye düşünür. 
siinüz. Fakat çocuk acaba ihmale mi 
kUı"ban gitti, yok!5a ölümü bir tesa
düfün işi midir? Belki evet, belki ha. 
yır, cevabı hiç bir zaman kat'iyetle 
kr.stirilemiyecek bir sualdir. 

Sonra .. bir defa tesire kap·lan 
z8fmı ispat etmiş demektir, ikinci bir 
ıcsire kapılamaz mı, ilk ayrılığın bı
raktı~ı soğukllJ,k, hele çocuğun ölü
münden sonra geç~bilir mi? 

Havır, ben bu okuyucuma kat'i bir 
cevab vermemeyi tercih edeceğim. 

TEYZE 
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SON POSTA 
) 

Cumhuriyet bayramı 
yurdun har tarafında 

heyecanla kutlulanıyor 

_ Almanlar garb cephesini ihmal 
edip ingiltereye saldıracaklar 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
B - Söylev: Ev reisi Ekrem Tur ta - (BCl§tarafı 3 üncü sayfada) malda beraber az çok bir ekseriyet temlt 

rafından. Tayyarenin 4 kişilik mürettebatın • edeceğinden emin bulunduğunu söyle .. 

Nakleden: Hatice Hatib 
C - Konser: Ev triy<h--u tarafından. dan ikisi ölmüş, biri ağır surette yara. diği meb'usan meclisine gelecektir. P1"0'I 

GDmOşi kOrkl·O kadın 
2 - Ayni gün saat 21 de Beyoğlunda lanmış, pilot ise sağ ve salim olarak je kanun şekli aldığı takdirde müttefik• 

Nurziya sokağında Parti binasındaki tem yakalanmıştır. ler tarafından sipariş edilmiş olup am .. 
sil salonunda: İngiliz tayyuelerinin uçuşları bargodan dolayı teslim ediıin\yen külJi-

A - Konferans: Muallim Samih Nafiz Diğer taraftan istihbarat nezareti • yetli miktarda tayyare ihraç edilebile .. 
Doktor: Tansu tarafından. nin bir tebliğine göre, dün gece ingi • cektir. Diğer taraftan Nevyorktan veri 4 

Bunların .nep& ıyı, amma, dedJ, acaba nize nasıl saldırılmış nasıl hücuma uğra- B - Temsil: Ev temsil şubesi tarafın- liz tavvareleri cenubi Almanya üzerin len yeni ve salahiyettar bir habere göre, 
mı.ş olduğunuzu izah eder. Bu herhalde "J t 

bu soykıdilrJcrinizln doğru olduğundan emin 0 herifti. Eğeı Chameau katilin arkanız- dan. de muvaffakiyetle bir istikşaf uçuşu ngiliz ve Fransız hükiımetleri derhal 
misiniz? dan koştuğunu görmüş olsa idi herhalde Arzu edenlerin teşriflerini rica ederiz. yapmışlardır. Uçuşa iştirak eden bü • 5750 harb tayyaresi sipariş edeceklerdir 

- Baş':a turlu olmasına imkan var mı? bo d d B" vh b f A k d dtink - · ki, bu tayyarelerin bedeli takrı·ben do·· .... Cinayetin nasıl işlenmi§ olduğuna gelince, ş urmaz ı. ınaenale izim c endi n ara a u meraaım tün tayyareler, salimen üslerine dön • u 

biz bunu daha bir cinayet karşısında bulun. rahat rahat evinde oturuyor. \ Ankara 28 (A.A.) - Cürnhuriyetin 16 ınüşlerdir. yüz elli milyon dolar tutmaktadır. 
duğumuza emin olmadan öğrenmiş bulunu- g~~~~a~=~~· ncı yıldönümü bayramı, Başvekil ve Par- Almanlar b6tün kuvvetlerile laviçrede lflklan söndürme talimleri 
Yorduk. Zira, doktor, siz doğrnaunu isterseniz _ Ne o? dodi, ı.ş· ini pek rabuk bitir _ ti umumi reis vekili doktor Refik Sayda- lngiltereye --'dıracaklarmlf B 28 • 
pek ehem.mlyetıı bir şahid değildiniz. o ka " d"" t 13 d Ank d mm ern (A.A.) - Ordu başkuman.-- din. Galiba aradığını bulamadın. mın un saa e ara ra yosun -
dar korkmuş kliniz ki oldürülen kadını tanı- G6o azametle cevab verdi: da bütün memlekete hitaben söylediği bir Londra 28 (AA) - Bir Alınan taar- danı generalin emrile İsviçrede Teşri· 
yamadınız bile. Alla.ha şükür fotografını bul- _Kim demiş. Pek kolay buldum. Cit- nutukla açılmıştır. ruzunım muhtemel şekilleri etrafında nisani ayı içinde ışıkları söndürme ta .. 
duk ta cesedi tnnıyablldik. Binaeialeyh cina- tahın · 1 - - t t 1 il ı · 1 · 
yete kurban giden kadını öğrenmiştik. Bu roen'e t 1Pfon ettim, on dakika sonra şo- Bu nutku Ulus meydanında gençliğin ın er yuru en gaze e er it erın In- irru yapılacaktır. 
andan itlbaren ortada bir cinayet bulunduğu för ve otomobili buldum. Bana yardım e- bütün kalbleri ve heyecan ile sürükHyen giltereye karşı, külli kuvvetle taan uz- Almanların hazırhklan 
tahakkuk etmişti. Banka :tapıc.ısını:ı söyle- decPk bir şoför arkadaş da buldum. Ve içten tezahüratı takib eylemi.,+ir. Hu me- da bulı.m.mak hedefini takib ettiğini, fakat 
.d1kl i 

_ şoföre tekrar işi sordum. Herif bu müş - ~· H ıA d Belçika tsv· · ·~ Paris 28 (A.A.) - Geçen haftanın bü-
aua:r ta~ek~~~:;:i:a:ı~şö~~e~~~!m~:~{ terlleri Lyon garından aldıl',tına yemin e- rasime, Ankarada toplanmış bulunan kız, 0 

an ayı, yı ve ıçreyı çıgne - tün askeri faaliyeti, Almanların Fransız 
~ diyor. erkek bütün izciler ve kalabalık bir halk ~ek suretile ~rek bir hareket farazi-

hüviyetlnı tesbit edemediğimiz için iflml.. · · d · muht ı - kte kıt'aları tarafından tahliye edilen mınta-
- O halde bizim matmazel masum, Ia- kütlesi ;..+irak eylemış· tir. önlerinde bir ycsmı e gayrı eme gormeme -daha bitmiş değildir. Fakat bu artık mun k t A<j• dirler. kadıa ilerledikten ve yeni Fransız müda-

aürmez. Kartınmdaki herif teneiUlni iyi mü- a G.. bando mızıka olduğu halde saat 13,30 da M f.aa hattı ile temasa tekrar girdikten son-
dafaa etmesini blUyor ve kimsenin kendisin- omar: Ulus meydanına gelen izcilerin zafer an anchester Guarcüan, Alman kuman-- Aman, diye ba~rdı. Nasıl olursa ol- . _ .ı- ~nıığmın .,.~ Fransayı ihmal ederek ra evvela civarı iyiden iyı"ye keşfetme~e, 
den şüphe etmemesinden çok güzel istifade ıı;• t trafı d a1m ı k b \.N YM"~ 5 

ediyor. Fakat bu hal böyle devam etmlye sun, ~riki cürmü kim olursa olsun bu - 1 e n a rnevzı a annı mutea ı bütün kuvvetlerini İngiltereye kartı bir sonra da, ezcümle geçen Salı gününden-
cektlr. Mösyö Burly pollae müracaat eLme: gUnkü gevezelik yeter. Simdi gidip yat - mızıka bütün meydanı dolduran halkın. to l ak buri . d bul beri muhtemel bir taarruza girişmek mak 

maktan ba11ka yapacak bir şey kalmadı. gençliğin i.,+;rakile İstiklal man:ını çal araya P am mec 7etin e un -den evvel bana yirmi dört .w.aL mühlet verdl. " ~·· -~ d ~ H ıA d · ilA İ · · sadile kabil olduğu kadar müsaid hare -
Bu mühlet az amma, o zamana kadar i•i so- Haydi bakalım .. herkes yatağa. Yarın sa- mış ve abideye müteaddid çelenkler kon- ugunu, 0 an anın ıst a:.•, svıçrenın-" b h t k b b k k" d daha uhtem ı ld « k ket noktalan hazırlamagva çalıc::tıklarını 
nuna getirebileceğimi ümid ediyorum. Bunda a e rar 1:1 ~ş7 a arız. muştur. Genç bir izci tarafından çalınan ın en m e 0 U5unu yazma ır 
şüphe edilecek ıblr şey yok. Hale cesed de el- Marratın. ıcını crkerek: b. r bo ·1 Ebe i' Ş f At f" k tadır. göstermektedir. 
nayetln işlendiği yere avdet ettikten sonra - Kim bilir dedi. vann sablh içimiz- ır sc arn rusu ı e 1 ı e a ur e Franmz tebligıv• Alman başkumandanlığının bazı sula-
Bana öyle gellyor ki katU :Curbanının yakı- den hanı?imiz ~ıvanabil"'Cek. karşı bir dakika ihtiram vakfasından son- rın taşması yüzünden güçlükle aşılabilir 
nınd:ı bulunuyor ve ondan bir türıtı kurtu- Her zaman oldul!u Jlibi hazırundan hiç ra gençlik namına hitabelerde bulunuh - Paris 28 (A.A.) - c28 Teşrinievvel sa- mıntakaları bulunan cephenin heyeti u-
lamıyor. Yaptığımız ~müthiş bir Rugb:1 ma- kimsi:' dol{t,..rıın bıı hic:ı:ikablplvıı'kuunu rak Türk gençliğinin cümhuriyet rejimi- bah tebliğiı.: Cephenin her tarafında ge- mumiyesi üzerinde değilse bile;?, hiç ol _ 
çına benziyor. Topu elinde tutan oyuncu onu riddive almarnıc::tı. Hatta Gomar bundan ne ve onun en büyu-k mümessili Milli Şef ce sakin geçmiştir. ~ b" l ·1 . b ı k mazsa tabii arızalar bulunmıyan kısım -
atmağa uğraşıyor. Bizler de buna mflnl ol- un ır a ay vesı esı u ara ·( > İnönüye karsı sarsılmaz bag~lılık ve saygı Alman tebligıv• 

k i i li 1 d 1 l B A ..... ası •ar • !arda bir taarruza teşebbüs etmek niyeti-
ma ç n c m z en ge en yapıyoruz. una n. • d ı "f d 1 d · ·1 · · 
muvaffak olabilecek mi~ z? çünkü rakibi- ·····································~······················· uygu arı 1 a e 0 unmuş, an ıçı mıştır. Berlin 28 (A.A.) =- Yüksek kuman - ni beslediği şüphesizdir. Fakat Alman 
mlz de ynlnız değil. Bir de gümüşü kürklü, Kral Ka rol Roman"amn Ankara İzciler Ulus meydanındaki bu tezaha - da heyeti bildiriyor: sevkülceyşinde hakim olan mülahaza si-
spor elbiseli .tndın var, amma, bundan ratı rnüteakib ve halkın sevgi gösterileri • Garbde Moselle iJe Palatina ormanı a- yasi meselelerdir. Ve garbde yapılması 
ba'hset.mlyellm. Bu bizim aziz anıkatımıza V8 Belgrad S8fİrlrrİl8 4 $881 arasında şehrin ana yollanndall geçmiş - rasında topçu ateşi son günlerden daha melhuz ta.arruz, teknik bakımdan askeri 
dokunuyor. .. görUşUIU lerdir. kesif olmuştur. Warndt'in garbinde hu - şefler tarafından hazırlanacak ise de, bu 
Şimdiye kadnr büyük bir dikkaUe sabık Ankara 28 - Bugün Türkkuşunun öğ- dud mmtakasında düşmamn pek büyük hususta kararı verecek olan kimse siyasi 

haydudu dinlemiş olan. Burly· (BQ.§tarafı 3 üncü sayfada, retmen heyeti ile bava gediklisi olmak ft- ı k • • ıı. o mıyan uvvetlerle yaptığı mevziı bir şeftir. 
- Devam e1eblllrsinlz, dedi. istedir.iniz! A · f l b ·· t k h · · zere yetiştirilmekte olan gedikliler hazır-• söyllyebilirslnlz. Simdi biliyorum ki biz al- ynı se ır er, ugun e rar arıcı - taarruz geri püskürtülm:iştür. 

danmışız. Birçok noktalarda tamamile haklı ve nazırı Gafenko ne1.dinde toplanarak, }ama yuvası talebesi iki yüz kişilik bir Baltıkta, Şimal denizinde ve Atlan -
bulunıı.blllrslnlz, Gomar, yalnız bu defa bii- BDlkanl:ırdaki son siyasi inkişaflar hak kafile halinde Atatürkün muvakkat kah- tikte iktısadi harb muvaff.akiyetle devam 
yük bir hnta işlediniz. \kında müzakerede bulunmuşlaıclır. rine ve Zafer abidesine çelenkler koy - etmektedir. 

Sonra ba~ına gelenlerin hepsini anlattı. Diğer taraftan Romanya başvekili muşlnrdır. Deniz cüzütamlarımız taraİınd!L!.1. teyid 
Oomar onu lbüyük blr cllkkatle dinledi. Burly 1 A .1 y 1 b Genç tayyareciler muntazam kıyafet edilen hareblere go··re 18 den 2!;, hkteş _ 
hikfıy·esini bitirdiği zaman oomar çok me- gcnera r~seano ı e ugos avya aş-
raklı gorünüyordu. vPlkili D:. Tzvetkoviç, bugün hududda ve yürüyüşlerile her tarafta halkımızın rine kadar cem'an 109,370 tonluk 22 v~ -

- Hny Allah belflsını versin, diye söyleni- birbhine mülaki olmuşlardır. takdirini kazanmışlardır. pur batırılmıştır. Bu rakamlara ecnebi 
:rordu. Bir bu eksikti. Şimdi katmn şerlkl :,.-·················· .. ···········............................. Diğer taraftan da Türk ziraat ınühen - membalardan batırıld1ğı bildirilen cem'an 
cürmü olan kadını nereden bulacağız? Söy. " disleri birliği tarafından Zafer abidesine 12,606 tonluk 3 gemiyi de ilave etmek Ia-
:ı~~a~~~~:s:ı~n içindeki kadına iyi- Nöbetçi eczaneler ~~-~-~?:.:~ .. ~!~.~:~~.?~-~~~~~~-~-~~~~:: .......... zımdır. 

Burly omuzlarını silkti: l --····-- \~R~A-~D~Vwo~' Bern 28 (A.A.) - İsviçre ajansı 
- Bu pek kolay bir ı.ş değildi. Sadece el- Bu ıece nöbetci olan eczaneler şun - ( \ Londradan Parise gelen ve 12 Alman 

hl.besini görebildim. Bu elbise de evveaı gün lru-dır: ( ) fırkasının Fransanın şimal hududunda 

mb'~:m1azetl Latu1111ıere'l1n 1üizerFlndke bulunan kel- şi:'::abd~bacşi~~!~d~"::=ım. Emlnönün- !.-- ..- -. w ___ -. -. -~ tahşidat yaptığını bildiren haberlerin 
a=n n amam e eş d. a at muhka ak ~-A~ --R-d~-- - kc>.t'iyen mutabık olmadıgvını söyleme • 

ki ıbu kadın Eve değildi. O olsa ldi nasıl olur de: (Hikmet), Aksarayda: (Pertev), A - nkara 3 yOSU 
da birkaç dnkika sonra Lyon garından taksi lemdarda: (Eşref Neş'et>, Beyazıdda : tedir. Şimal hududundaki tahşidat, hu-
lle geleblllr<ll. (Haydar). Fatihde: (Hüsamettin), Ba • - DALGA UZUNLUGU - ı-:uc;i biı endişeye sebebiyet vermemek. 

Gomnr gülerek: kır'köyfinde: (ıHlliU), Eyfibde: CEyübsul- 1648 m. 18? Kes. 120 Kw. tedir. 
- Bu, o kadar da imkii.n.m bir şey değil, tan) T.A.Q. 19,'M m. 15J!l5 Kes. 2° Kw. Parie 28 (A.A.) - 28 Teşrinievvel 

dedi O k çnrken şeriki cürmü de onu taklb Beyoğlu cihetindekiltt: T.A.P. 31•79 m. 9tGS Kes. 2° Kw. tarihli Fransız ak"am tebligı-·: 
etmiş olablllr ve sonra t<!krar birleşerek Bel- İstik!Al caddesinde: (Kanzuk), Tepe - ~ 
grad sokağına gelebfilrler. Bir ihtiyat ted-ı başında : CKinyom, Taksimde: (Taksim>. Cümhuriyet Bayramına Cephenin muhtelif noktalarında ke-
biri olarak ta şofore eğer bir suale maruz Tarlabaşmda : C Nihad ), Kurtuluşta: sif müfrezeleri müsademeleri olmuş -
kalırsa ne demesi icab cttlğlnı söylemiş oln-1 (Necdet), Beşlktaşta : (Nail Halid). mahSUS radyo progralTII tur. 
blUrler. Bunun için bana kızmayınız, üstad. 'ı Bop7.lçl, Kadıköy "e Adalardakiler: !9-X-1939 PAZAR Denizde karakol gemilerimiz batan 
Ben bu knbllrllr, diyorum. Yoksa muhakkak Kadı!töyünde: <Halle, HuHisi Osman). 7.30 İat.aırvonun açılışı (muhtelif dillerde) 

•• • UJ bir Alınan tahtetbahir:ine mensub 
hMlsc bu şekllde cereyan ctınllJ, diye iddia ı Uskudarda: (lmrahor), Sarıyerde: (Os- İBtikUU marşı. 7.35 Müzik (sabah müziği -
etmiyorum. Taksiitln numarasını aldınız mı? 1 man), Adalarda (Halk). neş'cU pl~k). 8 Ajans haberleri v.s. 8.15 Bay- d{'nİz sübaylarının cesedlerini topla -

Burly başlle evet işareti yaptı. Gomar nu- l ) rama ve merasime aid haberler. 8.30 Müzik mışlardır. 
marayı y'lzdı ve ktiğıdı Geoya \erdi: "" Cpl~kl. 9 Son. 12.3() İstasyonun açılışı cecne Seksen Alman esiri 

- Bu herifi bul ve işin doğrusunu anla- bl !'\illerle) İstikHU marşı. 12.4-0 Ajans ve me-
mağa çalış. s o D posta teo:oloji haberleri. 13 Müzik <küçük orkes - Londra 28 (A.A.) - 80 Alınan bahri -
G~o ok glbi fırladı. tra). 13.45 Cümhuriyet maUyesine umumi bir yelisi dün bir İngiliz ticaret gemisi tara-
Gom:ır. avukata izahat veriyordu: bak•ş mevzulu konu.şmn. (Maliye Vek!iletı fından bir İskoç limanına çıkarılmıs ve 
_ aco eskiden şofördü. Şoforlerln arasın- Yevmi, Slya.sl, Ha~~-~~ve Halk gazetesi neşrlynt müdürü Hamcll Özgürel tarafın - İskoçyada bir temerküz kampına sevke -

da birçok ta tanıdıkları vardır. o işin doğ- Yercbatan, Çatalçeşme sokak, 25 dar.l · 14 Büyük Millet Meclisinden naklen dilmiştir. 
rusunu muhakkak oğrenlr. o zamann kadar 1 S T A N B U L neş•Jynt. 15 Hipodrom sahıısından naklen A h b ; · lmanyada resmi a erlere 
bu kndının bankerin ailesinden blrı olmadı- neşriyat. 17 Açılış lecnebi dillerle) IaUklll 
ğını farzedellm. Bu takdirde bej arabanın 1 Gazetemizde çıkan yazı ve marşı . 17.10 İktı.sad Vekfıletlnl allkadar e _ inanılmıyor 
içinde onun yanında hiç kimsoyl görmedi-! resimlerin bütün h:!kları der devlet hlzme~ri mevzulukonuşma <sa- Amsterdam 28 (A.A.) - Alman umu-
ğime göre yoluna düşen 12.}Tanlarmdan bl- mahfuz ve gazetemize aiddir. nayı tetkik heyeti reL<;i Süreyya Aydemir) . 
rlni buldu. B ından sonra bizim matmazelin -·--- 17.25 Müzik (plak marşlar). 17.45 Cümhurı. mi karargahı, ilk defa olarak, üç tahtel-
seyahat elbisesi ile beresini aşırdı. E~~r iş ABONE FIATLARI yet rtevrinde kültür inkişafı me'f'Zlllu konuş- bahirin ziyaını mevzuubahs etmektedir. 

Finlandiya mukahil 
Tekliflerini hazırladı 
Roma 28 (Hususi) - Helsinkiden bil

dirildiğine göre, Sovyet tekliflerine mut
tali olan Finlandiya hükumeti, Moskova
ya gönderilmek üzere yeni mukabil tek
lifler hazırlamıştır. 

Bu teklifler, Finlandiyanm yapabilece
ği en son ve azami tavizleri ihtiva et -
rnektedir. 

Arazi meselesi 
Helsinki 28 (A.A.) - Başvekil ile ma

liye nazırı, dün ,Moskovadan dönen Fin
landiya murahhas heyeti ile birlikte Sov
yet tekliflerini tetkik etmişlerdir. 

İyi haber alan mahfellerde hakim olan 
kanaate göre her ne kadar Sovyet taleb
leri bir dereceye kadar "irazi meselele -
rile alakadar ise de bu talebler, Finlan
diyanm hakimiyetini ve tamamiyetinl 
tehlikeye düşürecek mahiyette değildir • 
ler. 

Finlandiyanın maden servetleri 
ve Almanlar 

Amsterdam 28 (A.A.) - Finlandiyanm 
maden servetleri Alman matbuatını şid
detle alakadar etmektedir. Bu matbuat, 
Finlandiyamn 20 milyon ton tahmin edi
len yüzde dört cevheri havi Avrupanın 

en zengin bakır madenine sahih olduğu
nu belirtmektedir. 

Gazeteler, Finlandiyada harb sanayii 
için çok mühim bir maden olan nikelin 
de mevcudiyetinde ısrar ediyorlar. 

iki Alman cep kruvazörü 
açık denizterde 

böyle cereyan etti Ise kad•n bu ~de taba- ma <Maarif VeUletl mfuıte.şarı İhsan Subgu Bu gemilerin ziyaı da, Alınan ordusunun 
hatlı olmıımalıdır. Çünkü he:-halde herlt ka- ta~fından. 18 Ajans haberleri v.a. 18,20 Mil- Polony.ada verdiği zayiat nevinden olup, (BCl§tarafı 3 üncü sayfada) 
dına her şeyi izah etmemlştlr. ona sadece ne ztt <Radyo cazı> . 18.50 Cümhurlyetın XVI. B 1. d b .. ·· Al • · 1 

1 o 3 1 
Ü 

_ er ın e ve utun rnanyaoa, rıca ve nuı orad~ Atlas merkezine nazaran bu. 
yapması icab ettiğini söylem~. bedelini pe- yıldon munde sıhhi ve içtimaı yardım ıı -şin ödemiş olacaktır. on•ı herhalde bu ak- ıerl mevzulu konuşma <S. İ. M. v. sağlık pro- orta halk sınıfından tek kişi yoktur ki, lunJuğu yerin daha güç keşfedileceğini 
fam ka.pı dışarı eder, belki de fıdctl olduğu pagı:mdnsı umum müdürü Dr. Zeki Nasır Polonyada verilen zayiat hakkındaki res- söylemektedir'. 
gibi onun dıı b;ışını koparır. Barker tarafından). 19.05 Türk müziği. 20.15 mi rakamlara itimad etsin. Umumiyetle Birçok İngiliz kruvazörleri bu iki 

Burly korku ne: Mfiılk (p1ft.t). 20.20 Türk müziği. 21 Cümhu. zarm~ildiğine göre, bu muharebede ö. ~ cep kruvazörünün taharrisile meşgul 
- Bu korkunç bir şey, diye ba,.ırdı. Oo- =======::::::::=:::!:::==I riye+te münakalM işleri m. D. Umum mü - 1 J k bol l 11 1-1> d" - c 1 Hid en erın .ve. ay an arın_ sayısı l' ı ı a olup, bunlar her modern kruvazörün 

mar siz ne der'ilniz? Acaba polise müracaat d ı· uru ema nyet Sertel tarafından>. 21.15 -
edlli:C' nasıl olur? E"E'r bu katil herif yeni Abone be e ı peşindir. Adres 21.15 Müz!k (plak). 21.45 Cümhuriyet. devrin aıt~ış bındır. Almaırı. efkan,. Londra ve şimdi hamil olduğu deniz tayyarelerile 
bir <'in:ıyet dnha ı 'fyecek olursa ben vlcdnn değiştirmek 25 kuruştur. kn;

1 
ntafıa lşleri mevzulu konuşma <Nafıa Ve- kParıs tadrafAınldan v~rı1

1?n. sa~ıkhfı haberhler mücehh{'Z bulunmaktadırlar. Deniz üs-
nznbınrl:ın olürüm. -·--- u e lerl su işleri reisi Saldhattln Bilge ta _ arşısın a man rıca ının su tuna ay tünd€, her biri 11 in lik 6 to la mü .. 

- °B<''!l de bunu düşünüyordum. Fakat Gelen evrak geri verilmez. rafından. 22 Saat ayarı, ajans haberleri u . ret etmeğe başlamıştır. cehhcz bulunan bu ce~ kruva!rıeri de 
korkanın ki polis de bu isde bir şey ya - ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 22·20 Müztk <cazband - plak). 23.30 Son ve M f'kl A 'k 57rn İstlkltı.ı mar11ı. ütte ı er merı aya "" rccesinde kuvvetle müsellah hiçbir kru 
parnaz. Ya madamın ic;ini bitirmistir. Ya- Cevab için mektublara 10 kuruc:luk ··············································-····--·· .. •••• 1 ki · 
h d d bu 1

- b 1 d ç·· -s tayyare umar ayaca ar vazör mevcud olmamakla beraber, In-
u <ı nu :.ızurnsuz ıı uvor ur. un- Pul ilavesi lazımdır. 

kü lıakikat halde bu k.,dın iş hakkında ...,. ............................................ , Cümhuriyet devrinde yapılan de - Vaşington 28 (A.A.) - Royter ajansı giUz kruvazörlerinin sürati, Alman 
fa1la birşev bi1mivor. Sonra da Chameau ·ı' Posta kutU8U : 741 İstanbul ~ miryolları millet tasarrufunun bir e- bildiriyor: kruvazörlerinin süratilnden beş altı 
B"'11!l'adı sokağında evin kapısı önünde • Telgraf: Son Posta : seridir. ' Ayan meclisi tarafından bire karşı iki- mil fazhıdır. Öyle ki, bu korsan gemi • 
n""bct bekliyor. Simdiye kaclar da gelme- s ... · • Ulusal ekonomi yi mütecaviz nisbette bir ekseriyetle ka- leri İngiliz gemileri tarafından görül • 
r" ~ine eöre veni bir şey oJmndı~ı anlaşı- i Telefon : 20203 i ve 
, or T<atıl hC'rhalde evden çtkmarnış o- •, .............................................. ,I' ~rttırma Kun.ımu bul edilen bitaraflık kanunu projesi önü- dükleri takdirde, ne gözden, ne de ta .. 
• ·cak. Bu da kapının önünde sizin üzeri- \.._ .... ._ _ _ ________ ___ ,,,/ --------------- -..: mümeki Salı günü hükilmetin küçük ol- kibden kaçabileceklerdir. 

Seue Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. --

TÜRKİYE 1400 750 4Ll0 loO 
YUNANİSTAN 2340 1220 711) 270 
ECNEBİ ~700 1400 t:ıOJ aoo 



-- 18 ncı asırda lstanbula gelen Bohsmyılı 
Baron Wratislaw'm hatıraları: 83 

&ON POSTA 

SPOR 
Millf küme maçları 
hlzırhkları başladı 

Futbol Federasyonu tarafından ih -
das edilen ve her sene birbirini 'takib 

'.l'urkçeyo çeviren: Sii rf'yya Dünu:a eden hadiselerle jçinden çıkılmaz bir 

B 1 
şekil alan cmilli küıne> maçlan hak -

e g ra d O- n u·· n de kmda yeni kararlar verilın~ üzeredir. 
Evvelce Futbol Federasyonu tarafın-

- <lan. idnre edilen milli küme maçları 
Hunkfmn ve binaenaleyh ordunun Belgrad tah t yeııı verilecek şekle göre Ankara İs _ 

önünde .konaklaması iki hafta siırmüştu. Bu, ğ? ~r e~erek,. m.emlt>ketimizde, geçe - ton'1ul VE' İzmir mıntakaları taraf:ndan 

faya muracaat ederek bizim Budine gonde. vetlerı hakkında sesim.izi işittirmemizi ve • e ı are e~ılecekbr. Futbol Fe-
~nada Ingiliz sefiri, veziriazam İbrahim Pn-1 ce ım~z, gıdeceğımız yerlerde, kendi sat- teı tib v · d . . 

rilmekllğimizi ve oradan da hududa isal cdi- bu suretle: kendilerinin :F.:ğri önüne mu -1 dcra:;y~~u umumı masraflara karşılık 
lerek salıverllmeµılzi rica etmış ve çunku va~alatlerınden evvel hıristiyanlan sulhe olm~k uzere milli küme tertib heyeti • 
kendisinin, bizzat impa:atorumuza, sulh t_:Jıb. olmıya kandınnı~ bulunmamızı, şa- ne 5000 liralık bir yardım yapacaktır. 
hakkında mektub yazmak ve bı. yoLa t:ı- 'ed ı~paratorumuz. böyle bir mü salaha- • 
Vassu~ta bulunmak arzu ettiğim arzeylemlştl. n~n. ~~zakeresi içi~ İçimizden hC'rhan~i lngı•ıterede d stl k 
Bu munasebet.ıe bizim de vezirtazo.m ve ye. bırımızı saadetlu hunkar nezdine ~önde- O U 
nlçeri ağası tarafından kabul olunmaklığı- re~~k ~l~r~a gelmekten asla çekinmeme- 1 
nıızı temin etmtştl. 1 mızı, bılakıs bu _vazifeyi cesaretle, şevkle maç arının son oyunları 
Paşanın otağına dahli olunca, her §eyden lrabu! e.d:r<>k boyle bir sulh:in akdindP. 

t~vel onun ayaklarına kapanarak onlan öp. I k_:ndı~ızı faydalı bir unsur yapmamızı> . Harb devresi futbol cemiyeti tarafından 
tük. Badehu, «Saadetlu ve satvetliı hünkar so~ledıkten sonra hlinkann sakalına ye- Ingllterede tertıb edilen üç haftalık maçlar 
hazretıerinin (Eğri) önune muvasalatından mın eder~k cB~ takdirde bize hiç bir za- sona ernıl.§, dünden itibaren dört mıntakaya 
evveı, bizlerin, serhadde gönderilerek oradan rar gelmıycceğini ve bilakis bu hususta ayrılan 82 .klüp arasındaki lig maçlan ibaŞ
sert>e.,tıımtzin elimize verilmesini• rica cçiın. k}~et~i mükafata maıhnr olacaltımızı, lamıştır. 
kü ıbiz hududu aşıp imparatorumuza ulaşın- ~atıf elıbseler. kıymettar atlar ~bi arma- Dostluk maçle.rmın .son neticeleri ıunlar-
ca onun, hfıklpayı humayuna elçiler gonde. ganlar da alarak selametle memleketimi- dır: 
reret sulh arayacağının muhakkak olaca. ze gönderileceğimiz> hakkında teminat 
tını. tebarfiz ettirmeye çalıştık. vermis oldu. 

Aırsenal 7 - Swlndon t 
Maçın llk devresini 3-0 bitiren Arsenaı, 1. 

kinci devrede 4 eoı daha yaparak oyunu 7-0 
kazanmı§tır. 

Bunun üzerine vezir; bl.zim, gA.vurlar aley. Veziriazamın arzularına göre hareket 

Maçta 8000 t141 bulunmuştur. 
hine yilrüyüşe geç-en bu muazzam ve sayısız edeceğimiz hakkında vadler verdik. Bu
~ker kalabalığını, or<lugö.hın azametini gci- nun üzerine cbizlerin azad cdilııniş ve va
rup görmediğimiz! ve bu yolla .askeri sat- tanlarına avdetlerine müsaade olunmuş 
v~t• lerl hakkında bir fikir edinip edinme.. itimada savan insanlar> oldu~umuza dair Everton 

4 
- Bumtey t 

dığimlzi sormuştu. 1 PJimize bir mektub verildi. Bir mektnb da Lig f&Dlplyonu Eveııton llk devreyt ı-o ka. 
Bu suale cevaben cordunun en gerisinde, Bud!n bevlerbevine yazıldı. Bu mektubla, zanmış, !tinci devrede meşhur merkez mft

deveıer ve katırlar arasında seyahat etmek-1 Budınde. bir kulede. elci efendimizin ölü- hacimler! Lawton vasıtasile üç sayı daha 
~.bulunduğumuz cihetle ne yürüyüş kolunun mündenberi kapalı bulıınan beş ukada- ya;paralc maçı 4-0 kazanmıştır. 
buyüklüğünü, ne <ie <Jrdugı'.i.hın azametini •amızın da salverilmclf>rini ve hepimizin Maçta 

2500 
kl.tl bulunmuftur. 

Boremedlğlmlzl bUdlrdtk. bir ,J.!cmh'e bindirilerek Tuna sahilinde Westham 9 - Cbadton 1 
Bu cevabımız üzerine, veziriazam, bizim, en vakın bir iskelemize kadar J?Önderil - Birinci ligde millılm bir 'Yazlyeti olan 

derhal bütün karnrgfı.hı gezdlrllmemlzi top- memiz emrolunvordu. Cha.rıt.on takunı, ltinci lig takımlarından 
ların vesalr bütün harb ve taarruz vasıta. Pn~anın. bu büyük lfitufkArlığın:ı kar- Westham karşısında ağır bir mağlubiyete 
larının gösterilmelerini emretti. Paşanın q}ık olarak hemen avaklanna kapandık uğramıştır. İlk devreyi 4-1 kazanan Westham 
Yerdiği bu emir uzerlnc, bütun bir gün, ordu- ı ve bövlı>cf" en derin şükranlarımızı sun - ikinci devrede b1r gol yemif, beş ııol yap-
gahı dolaşmış ve düşmanın btiti.in ağır harb mu~ olduk. mıştır. 
\'e taarruz silahlarını muşahede eylemiş idik. I Oı:;ln. (1erek kendi hakkımızdaki iti- Maçta 64-00 Jdfi bulunmu§tur. 
. Ertesi sa'bah gene veziriazam tarafından, -mrıd mektubunu. S!erek Budin bevlerbe- Portsmouth 5 - Bristol City o 
Ingmz seflrlle beraber, davet edilmiştik. Ve-• vine va7tlan mektubu almıc; bnltınrnamız zır· k 'h' Kral kupa galibi Portsmouth ilk devrede 

• " udretli'ı ve saadetlfı padişab:t larınm '"" fnHhhı mü~te~na l:ıir ICıtfü olmustu. ü iki ı d ed 2 
•askeri satvet» 1 hakkında bir fikir edinip e- z;r"I ilı:>ride anlatacaihm vec-hile, eiıC'r 0 g:İmll}t~~ evr e gol yaparak 5-0 galib 
dinmedığlmizl, kendi kralımızın bu kadar mı:>vtımlan o l'Ün almanııs bıılunsa idik. Maçta 2000 i bulunm t 
asker toplayabUlp topüıyamayacağını ve o. hu k:ıdar azab ve 1zt1rab cPktn::ten ~mıra klş uş ur. 
~un toplayacağı askerin bu muazzam kuv- bir daha vatanımıza. ailelerimize. n"ctl:ı- lng·, · 9rede lig maçları 
et karşısında, muharebe 1ç1n, saf bağlayıp rımı7a krıvuc~m1;vacııl11mız ve bPlki de 
bağlamıyacağını sormuştu. ..,:ı,.,.ı nıırçn edilmiş bulunacaj?ımız mu _ Haı•b devresi namile teşkil edilen 1 O 
Vezlrinzamın bu suallerine de verdiğimiz h"kkaktı! grup arasındaki 82 klübün lig maçlan 

oevabda: «Bütün or~ugt\hı '~e ~bütün harb ı + b:ışlmuştır. 
:ıı:a18:1'ını gezip gorduğümuzu, hakikaten, Hünkar; bütün orounun başında oldu- Arsenal 8 _ Charlton 4 

rümuzde, bu kadar ~alabalık asker, bu ğu halde, Egri istikametine teveccüh edip · . . . 
!ı~dar mebzul hnrb malzemesi görmedlğlml-1 buradan (yani Belgraddan) hareket etti- Ikı kuvv:tıı takım1:" ~a~ı hır gol pa
l · imparatorumuzun adedce bu kadar kül- ği zaman, ilk vardıkları çok geniş ve la- naym şeklınde geçmıştır. Ilk devre 4.1 
ı!fetı~ asker toplama.sına tmkfın olmadığını, tif bir ovada ordu ikiye ayrılmış ve her Arsenal takımının galibiyetile bitmiş
nı~ı şuphe yok ki kralımızın: Osmanlı haka. bir kısmı develerile, katır ve atlarile, yüz tir. 
bU n ns~eri kudret ve satvetinin derecesini ellişer bin erile kar~ılıklı cmuharebe saft> İkinci 
ine tlledlğıni, eğer bilseydi, derhal .sulh iste. bağlamışlardı. . . . de:rı-e .bittiği zama~ ?1aç 8.4 

ğe koşmuş bulunacağını, bu yalda ve san-ı Bu geniş ovada bir charb manevrası gıb! bır netıce ıle sona ermıştır. 
~etırı ~ünklira karşı boyun eğerek, onun ga- maksadile karşılaşan bu kuvvetleri ucu~~ Maçta 8.953 kişi bulunmuştur. 
:ı~ı 'humayu~annı teSkln için armağanlar bucağını ,görmek imkan haricinde idi. Ni- Stoke City 4 _ Everton 4 
h acağım. soylcdlk. 1Blnn.c:~aley11 bizim,• 1ıayet harekat başladı: Her iki taraf, haki- . . . . 

emen salıverilmemlz için yuksıek buyruğu. I katen çarpışıyormuş gibi, birbirine hafif Lıg şampıyonu Everton ılk devreyı 
:
1
u dlledtğlmizi, bu suretle padLoı:ı.h ha1.retle-1 ve ağır ateşli silfıhlarile ateş açmışlardı. 2-0 mağhib bitirmiştir. İkinci devrede 

kının muazzam askeri kudret ve satvetı hak. Hünkarın bulundu~u taraf taarruz edi • oyun pek hararetlenmiş ve maç 4 • 4 

1 
nda müşahede ile edindiğimiz malümatı vor hıristiyanları temsil eden kütleye b b lrn t llıPar t rzed r.i ızı • era ere o uş ur. 

g a .. o:.umuza a eceı::ı m ve bu hu- saldırıyordu. Düşrpan yandnn çevriliyor, , · . 
Usta 'butun hırlstıyanları da tenvir etmiş ve cephe yarılıyor ve bu surPtle bozguna Mq'sta 6.000 kıŞ'l bulunmuştur. 
~~~~n gözlerini açmış .:>lacağımızb llftve uğratılan düşman tarafı, binlerce .esir bı- Fulham 2 - Portsmouth 1 

p +_ w. • rakarak harb meydanını terketmış bulu- Kral kupası galibi Portsmouth ikin 
. aşa cevab vererek cl.5tegımızi yerine nuvor ve bu vechile de hünkarm zafer . . w 'A • f fhre~eğini, yani biz! ~~lıyercceğini, Hl- hakkındaki ümidleri ayni zamanda bu cı lıg t:ıkımı karşısında 2.1 maglub ol-

.!1 bızlere yapılan ıvı}ıöı, hıkkımızdn manevra ile takviye edilmış oluyordu. muştur. 
~rilcn şefknti ve hüsnü nazarı daima l.\rka!!l •arı M:ıçta 6.500 kişi bulunmuştur. 

.Son Posta• nın yeni edebi romanı: 9 
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IİNBİIDİllll 
IA 1 AKHANISI 

Yazan: Reşad Ekrem 

Beyazıdın dutları 
Uşak Mıstık kahvaltı hazırlamağa gider. c 

ken, Kürkviller ıkilıyası pembl? ya•mıaklının .amii~ üç yanı çarşı idi. Bu çarşılar• 
kul:ığına: .,.... d.akı fakir esnaf ve san'.ıtkarlnr için tah,. 

- otur f()yle ağa sısatı caminin vakıflarından odenen biı: 
Diye sedirde yer ~te dl a~hane vardı. Aşhanenin yanında bir 
- Bre ata pembe ya:m;klımın devletha- subyan ~ekte~i, bir da~lmrra, onun ya-

nesi nerededir? nında y.uz ellı ocaklı bır kervansaray 
- Efendim ~~tanım sızı ben alıp götür mey;.anın karşı.sındaki. medrese, hamam 

.sem gerektir. -, ve ır muvakkıthane ıle beraber, ikinci 
- Bre ağa Beyazıd hayratını tamamlamakta ıdi 

riz?.. yarınki gece burnda.n mı gide. İ~tanbul saatleri, Beyazıd muvakkithane-
- Efend1m ulta 1 sınden ayar edilirdi, bütün gemiciler kıb-

te uzaktır Sizis Sul:_ımBBaharıye bizim sem- lenümalarındaki hataları bu muvakkit .. 
rinden ~ız. n eyazıd kahvehanele- hanede düzeltirlerdi. Zira, İstanbul hal· 

- Bre ağa hademe ve ~ak kının ağzında dolaşan bir menkıbeye gö-
kavas .ister ntl? ve ayvaz ve re, Beyazıd camisinin kıblesi ckcşfi ko-

- Efendim ~tanım dü~ün mı ld 1 rameh ile tayin edilmişti: 
6 e g er er. C · · t l' ld k Kamer hatun cariyeniz bir evli barklı ka- amının e~e ı atı ~ tan sonra ml .. 

dındır. Medet sultanım, biz sizi alıp götü- marbaşı; cPadışahım mıhrabı nice koya· 
rürüz. lım?> dıye sormuş. Beyazıd Veli de mJ .. 

- Bre ata Kamer hanun kızıma bir Alil mar.a: cŞu ayağıma bas!;, demiş, mimar 
boy küııkü ıbedaya götürmek isterim, bir oğ- P~?ışahın ayağına basınca kabeyi gör .. 
lancığa verip taşıt.sam gerek... muş, hemen padişahın ayağına kapan

- Efendim sultanım .. o~lancık hedayanı- rnış .v: son~a kabeyi gördü~ü istikamette 
zı Sultan Beyazıda getirsin, oradan ben alır camı~ın .. mıhrabını ~~ymuş. CamilerJn 
tqırnn.. resmı küşadı Cuma gunleri Cuma nam:ı• 

- Bre ağa Sultan Beyazıd kahvehanelerin- zı .. ile yapılır. Beyazıd camisinin de resmi 
den ne zaman kalkarız? küşadı yapılırken Beyazıd: cHer kim ki 

- Efendim sultanım· yatsı namazını ca. müddeti ömründe ikindi ve yatsı namaz. 
m11 §erlfte kılıp çıktıkta kahvehanedı:ı bir larının sünnetlerini bırakmamış ise o 
yatsı kahvesi içerler, ben gellrlm. imamlık etsin!> demiş. Derya gibi cema• 

- Bre ağa pembe yaşmaklım beni ne za. at içinde bir kimse çıkmamış. Bunun ü-
man azad etse gerek? zerine Beyazıd: cElhamdülilliıh ömrü· 

- Efendim sultanım, gece misafiri karan- müzde, sulhte olsun seferde olsun bütün 
lıkta gellp karanlıkta gitmek Adettir. Sabah sünnetlerimizi terketmedik> diyerek i
namazını Sultan Beyazıdda beraber kılıırız. mamlık etmiş. Halk, Beyazıd camisine 

- Bre ağa pembe yaşmaklırnın eri Kara cRuhaniyetli cami» diye ra~bet ederdi. 
Mehmed ağa nerededir? Etrafı da çarşı olduğundan beş vakitte 

- Efendlm sultanım, Kara Mehmed ağa cemaati fevkaiade kalabalık' olurdu. Mey. 
hazretleri Sıvaa yolundadır, paşası yanına danın etrafını camiin ve diğer yapıların 
IPder. abidelerin önünde, çepçevre ulu dut a~ 

- Bre ağa konakta casus yok mudur? ğaçları çevirmişti. Beyazıd meydanının 
- Efendim sultanım, casus akçe lle ku. dut yemişi ç-ok meşhurdu. Aptessiz eline 

~un kuludur. alınıp yenmezdi. Bu ağaçlat'a taş atılmaz 
.. - Bre ağa, Kamer hatun kızımın kızıl ! her önüne gelen de bu ağaçlnra bınip sil~ 

göınlel'.li çok mudur? keliyemC'zdi. Beyazıdın dutları, üç dört 
- Efendim sultanım, cevabı verllrnPz sual yaşına bastığı halde konuşamıvan dili 

~rdun~z; kızıl gömleğinin yenini yakasını pnğlı çocuklnra, korkudan dili tutulmuş 
gormedim. hast.alara, pepcmelere şifa niyetine yedi

- Bre a'kşolsun sana, tuz ekmek hakkı bl- rilirdi. Beş altı yaşındaki ::-ıasum çocuk-
llr hlzmetkil.r iml.şsinl ların eline bir tabak v rilir, sabah na"lna-

U.şak Mıstık, gümüş bir sini ile pembe y:ış.. zından çıktıktan sonr" 3ğaçların altına 
maklının adamına mükellef bir ikindi kah- dökülmüş meyvalar. r • · birer besmele 
vaıtısı getirmiftl. Zencl, kollarını sıvayarak:' ile toplattınlırdı. Bütün gün içinde de, 

- Blsm~ah ... Efendim sultanımın sofra. Be.vazıd meydanındaki kahvecilerin a-
sına Halll Ibrahlm bereketi... ğaçlar altına serdikleri hasırlarda oturan 

Dedi ve siniye şöyle bir göz ntbktan sonra, halk, her düşen dutu, derhal yerden ahr, 
nar gibi kızarmış bir tavuğa el nttı. mendilinin içine koyarnk toplardı. Mey-

0 sırada Hacı Ataullah ta koynundan na- danın sonlarına doğru na. bir gün, büyüli 
me kesesini çıkardı. İçinde nef1s bir tnlik hat ı merasimle, bütün agv açlar silkilirdi. o 
De iki satır yazı vardı: cYarınki gece ~rl- 1 n 
tinizi gö'llerlm. Pembe yaşmaklı Kamer ha- ı ~ş on nltı y~ş.lnr!nda kırk elli t.-ıne kü-
tun cariyeniz. oevahlr bileziğimi de uııutmı. çuk hafız seçılırdı. Bu çocuklar Beyazıd 
yasınız.> 

PEMBE YAŞMAKLI KAMER HATUN 

Beyazıd meydanı. İstanbulun en şeref
li yerlerinden biri idi. Bir tarafında 'Türk 
mimarisinin nefis eserlerinden ulu bir 
cami. bir tarafında büyük ve güzel bir 
medrese, bir tarafında da saray vardı. 
Esası Fatih Mehmed tarafından kurulan 
Beyazıd sarayında, tahttaki padişahın a
nası. hasekileri ve kızları müstesnn. Os
manlı hanedanının diğer kadın erkanı o
tururlardı: adı Eski saray idi. 

hamamında yıkanırlar, sırtlarına temiz 
çamaşır giyerler, '• 'lnrı s:valı, a"aklan 
çıplak, ellerinde ince uzun kamışlar, sa• 
hah namazından sonra ilahiler okunarak: 
ağaçlara çıkarlardı. Silkil.:?n dutlar çarşaf 
çarşaf meydanın ortasına konulur, camJ 
hademeleri tarafından hemen bütün t ... 
tanbul halkına gümüş kepçeler ile: .. suı .. 
tan Beyazıd Veli ruhu için!..> diyerek da
ğıtılırdı. 

Beyazıd kahvehaneleri. İstanbulun şa
ir, edib, zarif, mukallid, !:Öz, saz ve hüner 
sahibi çelebilerinin çıkıp toplandıkları 
yerlerdi. 

(Arkası var> 

l.lzayı şimdiye kadar asla bu derecede kuv. 
veue hissetmediğim istek dolu b:ı.kışlarl:ı. sü
~UYorum. Bana oyle gellyor ki bu dakikada 
~ lr tek kellme söylemediğimi~. konuşmadı. 
kınıız, hislerimizi sözlerin ı;erçcveleri içine 

0 Yup ortaya çıkarmadığımız halde ayni 
~Ylert dfışünüyonız. Yüzündeki parıltı glt
b~~~~. artıyor, çenesinden boynun::ı. doğru, el-
-=-sınin içinden hayal meyal gorunen göğ
~ne doğru iniyor, bütün vticudünü sarıyor, 
gu:nın kenarından sarkan pembe, beyaz, 
b~ ~ elinde ayn1 panltıyı f:ı.rkedlyorum. Bu, 
n Utun vücudünde yayılmış bir halde bulu. 

CEYLAN AYI 

nın sinirlerinde koşturduğu sarsıntılar, 
izlerini genç kadının yüzünde ve J?Özle • 
rinde aksettirmekte idi. Melankolik bir 
mana ile dolu ,E?örünen çehresindeki şiir
li ifade beni deli edecek şekilde sarma .. 
ğa baslamıştı. 

- Garson, bize iki votka getiriniz, dC"" 
dim. içine limon da koyunuz! 

Liza bu emrivakii sessizce kabul etti. 
flk aı::kını vasavan on sekiz yaşında bir 
mektf"bli S!ibi hever:an duyuyorum. Ne 
ol.ı,..:ıksa bu J?ece olacak. 

tn, tenine harlkulfıde bir ca!:lb~ veren cin. 
~:::t insiyakının ışığıdır. Şu dakikada elhnl Vapurun merdivenlerini lüzumsuz yere 1- I rıya kaldırıp yüzüme bakarak güldü, sonra 
San~ıp eline dokundurmaktan korkuyorum. nip çıkıyorum, blr geçtiğim yoldan dönüp 1 orada maJSanın üstüne bırakmış olduğu oto. 
be Yorum ki derisinden sızan cinsiyet ateşi tekrar geçiyorum· kütllphanede büyük camlı mobili kurarak düz sathın üstünd.! koştu~-

nı Yakaca.ktır. Vücudümı:le sıcak bir dal- dolabı açtırıp raflarda sıra sıra duran yal- mağa başladı. 
hnın dolaştığını hls.5edlyorum. 1 dızlı, güzel clldll kltabları kar14tırmak iste- Köşedeki koltuğun içine gömüle.-ek onu 
ld D!.nıltrlyadlsin karısı sahiden yorgun mu dlm, canım sıkıldı, bıraktım; yemek saıo- seyre daldım. 
ıni, bir his buhranı mı geçlr1yor, Y<'ksa bana nunda uzakta sükiin Ue .c;anlıp kendi kendl
diı darıldı; ikindi kahvaıtmndan sonra biraz sine yemeğini yerken gördliğüm pos bıyıklı, 

nli!nmek istediğini söyliyerek kamarasına şara.p tüccarı kıyafeUI, lrl yarı bir yolcu _ bir 
~ekildi, <lnu birinci sınıf kamaraların bulun- Fransız siyasisi olacak _ l:ütüphanenin tılr 
d~ğu koridorun başlangıcına kadar götür. köşesinde geniş yazıhanenin b:ışına otur
ın ın. Bu kpnmda tertemiz çehreli, üstü başı muş, etrame asla ala.kadar olmadan yazı ya.. 

untazam genç .kadınlar hizmet ediyor. Dl- zıyor: Mektub mu, gazete makalesı mi, hatı. 
nııtrlyadlsln karısını koridorun başında bı. rat mı? ... 
~kırten elini tutup dudaklarıma goturdüm. Merdiven b:ışında kliçük bir çocukla karşı-
01 allba .~bllden biraz fazla uzun blr öpüeük !aştım. Yolunu şaşırmış, belki de oyuncak o
b du. Guoohsız bir beyaz zUverclne bcnzlyen dasının kapısını bir türlü bulamıyordu. Elin. 
k u el ne güzel şey ... Biraz ileride kamaranın den tutup götüııdüm. Ancat altı ya.şında ka
b~l51nı açıp beklemf!ltte olan hizmetçi kadın dar gozüken, tombalak, canlı, gürültücii, se
bile baktığı halde gönnt'ıyor gibi idi. Bu ka- vlmll bir oğlan ... Kıvır kıvır saçlarını okşa
Ge nınnzarıılara ahşık oldnğu anlaşılıyor. dıın. Anlamadığım bir dllde birçok şeyler 
b ce, ortalıktan el ayak çekıldlkten sonra söyiüyordu ve bana bunları bir tfirlü anlata-
elki de onun müsaadekarlıfiı ile... madığı için de kızıyardu. Oyuncak oda.c;ına 
Ben bir deliyim. girdiğimiz zrunan sükiin buldu, başını yuka. 

Dlmitrlyadlsin tansı birkaç saat önce bu 
odanın kapısında çocuklardan hoşlanmadı

ğını söylemiş, buradan, tel~ ve asabiyetle 
kaçmıştı; halbuki bu insan başlangıcı ne gü
zel oey ... Bütün ıztırab ve lht.ıraslardan uzak 
varlığındaki sade cazibe mi, saffeti mi. gü. 
nahsızlığı mı, yoksa henüz yapr .. kları açıl
mamış bir gonça taullğl ile büklüm büklüm 
bana gülen güzel yüzündeki temiz manalı, 
bu çocuğun beni uzun uzadıya meşgul et
mesine sebcb nedir? 

Leylanın sevgısını reddetmeseydim 
daha mı iyi olacaktı? Evimız olacaktı, 
sükı'.'ın ve huzur içinde, rahat yaşayabil
mem için her şeyi düşünen ve yapan be
nimle alAkalı bir kanm olacaktı; böyle 
sevimli, güzel, minik bir çocuğumuz ola-

Yazan: Refik Ahmed Sevengil 

oaktı; denizle gök arasında kanad çırpıp 
ufuklardan ufuklara dolaşan ve konacak 
yer arayan serseri bir marti gibiyim, bu 
azabı yaşamayacaktım, bir yuvam ola -
caktı. 

Bunların hepsi olacaktı, fakat heyhat, 
mcs'ud olacak mıydım? 

* Akşam yemeğini yemek için salona 
indiğim zaman Dimitriyadistn, karısı !le:· 
nüz meydanda yoktu. Garson benim sof
rada yalnız olduğumu görünce: 

- Madamın yemeğini kamaranız:ı mı 
gönderelim? 

Diye sordu. Vapurda herkes Lizayı be
nim karım sanıyor. Garsona vereceğim 
cevabı tayin etmekte güçlük ~ekiyor -
dum; Liza Dimitriyadis merdivenin ha -
şında göründü. 

Dinleneceğim diye kamarasına çekil -
diği bir iki saatlik zaman içinde çehresi 
büsbütün yorulmuş gibi duruyordu. De
rnek uyumamıştı. Derin bir his buhranı-

Eğlence ve kaclın islerinde müt<'hassıs 
"Ski zevkperest Hiisevin (';ercek, iki yıla 
vakın bir zamano•r .ııömüldüğü mr.zar -
dan cıkabilse nP hastalık. ne sinir. ne me 
1anko1i. hk bir ~evim kalPıı?vacak ve Av· 
s~,,in vPrnifii 17hr::ıbı da silkip rıtıbile -
c"P'im: fak.at hele bir kere bu güzel vol 
:ırkada~ı bu gece damağımın pasını sil -
sin ... 

- Yun:mid~rıda l!avet ivi tütün ve • 
fütifü halde Tiirlc tütünleri daha rcık ho• 
suma ırinivor: sia:ara ic:meğe ilk defa o • 
nıı,,la h~~hnı~ım için mi nedir!.. 

Dedi .,..e çakıp uzattığım kibritlP sic?a .. 
rasını vakmağ'a çalışırken sigara il<> bir
likte uzanmış olnn pembe dudaklnrı ba
na harikulade latif görünı:lü. 

Tütün dumanını, eski bir tiryaki gibi 
deri~ derin içine çekiyor ve sigaravı uç
ları manikürlü parmaklarmın arasında 
zarif bir tarzda tutarken küçük ve güzel 
ağzından halka halka dumanlar çıkara -
rak hafifçe havaya yükseltiyor. 

(Ark:ı ı ,·ar) 
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rmemleket iaberleri) Çukurovada portakal 
Çankırı topraklarında Kızılcaha"!amda. . mahsulü ÇOk iyi 

b 1 b 
• • hayırS8V8r hır zat iki Bu yıl portakal ve limon bahçelerine krizomfalus 

me zu se ze yetışıyor köprU yaptırdı musallat oldu. Ziraat mücadele teşkilatı şimdiye 
Kızılcahamam (Hususi) - Kızılca -

hamam ~rkezine bağlı Oğlakçı köyün -
den Molla Mustafa isminde bir zat bun
ıian iki sene evvel lafın köylülere geçid 
vermez olan Asiler köyü önündeki Per
çin Y abanova çayının üzerine bir beton 
köprü yaptırmı§tı. Bu defa da gene kış 
mevsiminde çayın yükselmesi üzerine 
köylüye karfldan karşıya geçid verme -
yen Sey çayı üzerine bUtün masrafı ken
disi tarafından verilmek üzere ikinci bir 
köprü da.ha yaptırmlflır. Bu vatansever 
zatın gösterdiği hamiyet muhitte t akdir
le karş.ılanmıttır. 

kadar 24403 a~aç ilaçladı 
Ziraat Ban.kası kooperatifler idaresi domates 

salçası fabrikası kurmak tasavvurunda 
Çankırı (Hususi)

Çankm toprağından 
şimdiye kadar hak -
kile istüadc etmiş bh· 
mıntaka sayılamaz. 
Topr.ığında her şc • 
yin yetiştirilmesi -
ne kabiliyet vardır. 
Fakat buna rağmen 
zirai gerilik her sa -
hada kendim ~ös -
termektedir. 

Çankırı köylüsü -
nün· ziraatteki ipti -
dai ekip biçmeleri ka 
dar Çankırı bahçe -
cileri de bu işde geri 

Adana ortamekteblerinde 
teftişler 

iseler de yetişen mah Adana (Hususi) - Adana orta tedri -
sul gözü doldurup sat oku11arında teftişler başlamıştır. Bu 
taşan dereceden de 
fazladır. Hemen de ~ teft:şleri Ankaradan gelen orta tedrisat 
nebilir ki bütün yaz müfettişlerinden Hayrettin ve Bay Ek -
Çan1<:ırı pazarların - rem yapmaktadır. Bazı mekteb idareci -
da sebze bolluğu gö - !eri hakkında tahkikat açılmıştır. 
nihir. Yok pahasına Çankırı bahçelerinden. bir görünüş Diğer taraftan, öğrendiğime göre Ada-
satılan her çeşid sebze harice sevkedilir ... Bu .t~a.yvu:un çok yerjnde_ oldu~u _ve na orta tedrisat idaresi, orta tedrisat ta _ 
Mesela salatalık, lahana, v~ meyvalardan ıyı düşünulmuş bulundugu şuphesızdır. . . . . . 
elma bılhassa Ankara piyasasmdn yer al- Bu işin tahakkuku karsısında koope _ lebcs.~ne t.aksıtle gaz mas_kesı temını te -
maktadır. Diğer çürümesi ihtimali olan ratiflere çok önemli bir kazanç olaca~ı şebbuslerıne geçeceklerdır. Çıı.kurovada bir portakal bahçesi 
sebzeler gönderilemez. Bunlar yok paha- gibi memleket için de çok yararlı bir ii 
sına mahallinde satılır. Bunlar arasında olacaktır. Antalyada bir kasab dig"' er bir Adana (Hususi) - Çukurovada yeni 1 Adanada içme suyu tesisah 
domates mühim miktarda ve çok ucuza İyi tetkikle ve halihazır vazıyette an- portakal mallliulü piyasaya gelmek üze- Adana içme suyu tesisatının· beledi· 
satılır. Kilosunun üç kuruştan satıldığı !aşılacağı üzere Çankırı topraklarının ye kasabı ağır Ca yaraladı redir. Rekolte ve kalite geçen yıla naza. ye ile müteahhid arasında çıka~ ve ad· 
gönılmektcdir. tiştirdiği domates kalite ve verim itiba - ran bu sene daha iyi bir şekildedir. Re- liyeye intikal eden ihtilaf dolayısile ik· 

İşte bu bolluk Çankırı toprağına köy- rile çok iyidir. Antalya (Hususi) - Kasablar hahn - -
lünün veya bahçecinin fazla bir emek sar Kooperatifler idaresinin b•ı isabetli de kasablık yapan Tahir çavuş oğlu Ha- kolte hakkında henüz kat'i bir tahmin mal edilememiş olduğunu yazmı.ştun. 
f~tmeden husule gelen normal va~?'eti. - düşüncesini fiiliyata getirmek için der _ mid ile kasab Hacı İbrahim oğlu ismaıl Y.a~ılm~mıştır. Kat~i tesbit anc.ak Te~ - Bu tesisat 367000 liralık bir iştir. Ve 
d~r. Halbukı .satışı.? .. kı.vrı:ıetlendıgı gün hal tetkiklere başlanmıştır. arasında bir kavga çıkmış, Hamıd kasab rmısanı sonuna dogru yapılabılecektır. şimdiye kadar tesisatın 282,000 liralık 
ı;uphe yok kı bugunku ıstılısal beş altı B .. 1 . . tl b . · . . · w Bu yıl portakal ve limon bahçelerın· e k sn lm t Ad beled. i misline çıkabilir. ugun pazar yer erını sepe er dolu - ıçağı ıle Ismaılı karnıncirın agır suret - ' 1 1ı yapı ış ır. ana ıyes ge· 

Sebze yetiştirme işi bir iki saat süren su domates do1durm_aktadır. Satılmıya - te yaralamıştır. krizomfalus musallat oldu. Ziraat mü- riye kalnn kısmı hesablamış ve hesabla• 
Çankırının Karaköprü bahçelel'inden ma ~a~ atıl~~. d:r:cesıne varan öolluktan ı cadele te,.kilatı hastalıktan kurtarmak rı tetkik için Ankaradaki imar heyetine 
ada \akın köylerde de yapılmaktadır. ıstıfadeyı .. goz o~~nde t~tmnlıdır. . Sungurluda bir adam için 24403 ağacı ilaçladı . Keza portakal göndermiştir. 
Akçaköy, Ayan, Kenba, Yeniceköy çok Gene. oğrendı.g!me gore,. ko.oper~tı_fler • •• •• sineği haşeresile de mücadele yapılıyor. Aldığım malumata göre imar heyeti 
mükemmel sebze istih3al edebilmekte- b? fabrı~a teşkıla~ını 5o bın ltra gıbı. az geceleyın kapısı onunda Bir hafta için sinek görülen 47.000 ag~aç hesabları tesbı't \'e gen'ye ~-alan ;eoı bir 
dirler. hır para ıle yapabılecek fakat bunun Kat.. • • • • • • • • • !!\. ı<.l' 
Şu hale nazaran Çankmnm sebzecm- şı.lığını fazla bir miktarda alabılecekler - tabanca ıle olduruldu da ilaçlanmıştır. müteahhide ihale etmek üzeredir. İhale 

ğini iktisadiyata büyük faydalar temin dır. Sungurludan ya . Hnlkevinin çnJışmalan şartnamesi bugünlerde hazırlanacak 
edebilecek kadar üstün görmek lAzım Herhalde bu iş ince hesablara da uğra- Adana Halkevi dil, tarih, edebiyat ive kuvvetle ümid edildigın~ · e go"re bu iş 

f k ·· .. lm.. 1 • zılıyor: Geçen Pa· gelmektedir. mış ve muva 1 goru uş, ya nız rcsmı komitesi bu sene Halkevinde verilecek Teşrinisani iptidasına kadar halledil • 
Ögrendi~e göre Zir.aat Bankası Ko- şekilde kararlaşması meselesi kalmıştJr. zar günü gecesi 1 k nf 1 operatifler teşkilatı Çankırıda domates Çankırıya faydalı olacak olan bu iş kazamızda bir ci. 0 erans arın programını hazırlamış. miş olacaktır. 

salçası fabrikası kurmak tasavvurunda - için vilayetin aUıkasını rica etmek ye - nayet işlenmiştir hr. 'l'a:rsus içme suyu işi de şehrimiz iç-
dır. rinde olacaktır. Kasaba halkının Bu programa nazaran, terbiye, edebi- rne suyu işi meyanında halledilecektir. 

M h . h . d k E . d k' b' . çok iyi tanıdıgw ı yat, ziraat ve ziraat tekniği, ekonomi, Bu işleri tacil etmek için Adana be-
UŞ ap·s anasın en açan rzmcan a BS 1 lr Camı «Ağabey> lfııkabi. iııkılfib, sıhhat, güzel san'atler, folklor, lcdiye reisi Ankaraya gitmiştir. 
bir ma ıkOm yakaland ı tamir ediliyor le anılan Kahra • tarih, hukuk gibi mevzular üzerinde on Eğitmen kursu 

Muş (Hususi) - Geçen ilkbaharda ha Erzincan (Husus!) - 930 yılında şid- man saat 1 de e . altı konferans hazırlamıştır. Adana eğitmen kursu mesaisini bi • 
pishane duvarını delere't kaçan mah -

1 
detli bir hareketiarz esnasında kubbcle - vine dönerken ka. Konferanslardan birincisi bu hafta tirdi. Kurstan 80 eğitmen mezun ol • 

kumlardan üçünün Organus köyünde- ri yıkılmış olan Hacı İzzetpaşa camisinin pısı önünde taban erkek muallim mektebi müdürü bay du. Bunlar yeni açılan seksen köy mek· 
kı cinayetini bildirmi<:.tim. Gedikli baş - 1 tamiri için Vakıflar Umum Müdürlü - Naci Ece~ tarafından verilmiştir Önil t b' · 'd ~d kl d' y · ıwt -s 1 ca ile ağır surette ~ · - e mı ı are c ece er ır. em e6 , • 
ça.\ uş Behçet Sakarya kumandasındaki ğünden 15987 lira tahsisat gelmiştir. yaralanmıştır. Ta miizdeki hafta <la kız lisesi edebiyat öğ. menlere diplomaları merasimle verildi. 
mufrcze yaptığı sıkı bir takibat netıce - banca seslerine ko retmeni bayan Belkıs Zincirkıran tara. Bu münasebetle eğitmenler kurs bina. 
sinde kaçanlardan Norşen köyl:i Şakir lzmitte IİQ maçları şanlar ~hramanı fmdan bir edebiyat konferansı verile. sır.da büyük bir ziyafet vermişlerdir. 
oğlu Abdu yakalanmıştır. Diğerlerı de İzmit (Hususi) - Lig ~açlarına bu kanlar içinde yer· ccldir. Bu ziyafette \'ali Faik Üstün, komutan 
kurtulamı~acaklarını anlayarak teslim hafüı da devam edilmiştir. Idmanyurdu de yatar bulmuş _ ~dana Halkevi içtimai faaliyet mev. Arif Tanyeri, maarif müdürü, ilk ted. 
olacaklarına dair haber gönderınişle.r _ ile Gölcük takımları arasındaki birinci lardır. Bunun ü _ Öldiiriil.:m Ağabey zuunu bu yıl çok genişletmektedir. risat müfettişleri hazır bulunmuşlar • 

dir maçta İdmanyurdundan 2 oyuncu çıka - e . k d' . d Kahraman !\Iilli mensucat fabrikasında atış dır. • . . z rıne en ısı er 
rılarak 9 sporcu ile maça devam edllmıı h 1 Ço .. t .... lm.. f k t h t poligonu Haber aldığıma göre eğitmen kursu. 

Urfa lnönU mektebi 
inşaatı bitti 

•. ~ . • a ruma go uru uş, a a aya ı Ad • 
ve Golcuk takımı 5-3 sayı ıle galıb gel - ku t lam t M"dd . 'l'k ana milh mensucat fabrikası, fab- nun önümüzdeki yıl kadrosu iki yüz 

r ~rı amış ır. u eıumumı ı 'k d hil -
miştir. t hk'k t b 1 tJ B . rı a a · inde fabrika klübQ iç1n bir olacaktır. Bu suretle vilayetin b"~ se-

t 
a ı a a aş amış r. u cınayette t 1. "" 

kinci maç Akyeşil ile Adapa1.arı h h eri b' k. . ~ 1 t 1 k k 
1 

a 1ş po ıgonu yapmıştır. Burada fahri- nelik köy okutma planı Uç senede ta • 
. y . 1 t .. il d k er an0 ır rmsenın a e o ara u • { b'·t·· . il ri t 

Urfa (Hususı) - enı yapı an non Gençay takımları arasın a yapılmış, A - lnmldığı ve cinayetin bu şahıs tarafın- rnnm u un memur ve ~ç e a ış ya. hakkuk ettirilmiş olacaktır. 
ilk okulunun inşaatı bitmiştir. Bu okul yeşilliler baştan sona kadar hakim ve d . 1 d.~. .. h . h~ 

1 
lm b pacaklardır. 

an ış en ıgı şup esı ası 0 uş u • B d t b' · Se :ı.. böl · t Trak a U M ""f tt• ı·k binası Udan!n en güzel ve en muhteşem çok güzel bir oyunla ve 8-1 sayı ile galib 1 k d M .h hk.k e en er ıvesı yHan gesı ara. Y • U e iŞ 1 
.unma ta ır. aamafı ta ı atın ba, f d b 1 ~ E sil. hl 

binasıdır. gelmişlerdir. . . m an u po ıgona rma a an ve - f ·a .. a . 
ka hır netıce de vermesi muhtemeldir. rilmiştir. na 1 muş vır 

( Manisada Zehirli gazlerden korunma tatbikatı ) 

Manisa (Hususi) - Zehirli gazlar • mektedir. Gençlerin muvaffakiyeti şa. 
dan korunmak için herkeste büyük bir yan• takdirdir. Resim okul talebelerini 
alAka mevcuddur. Vilayetimiz orta o- tatbikat esnasında göstermektedir. 
kul talebelerine okulda zehirli gazlar. 
dan korunma ve bu yolda ne gibi ted. Halkevinde zehirli gazlardan korun. 
birler alınacağı kımya mualiimi Halid ma k ursu da faaliye tine d(jvam etmek
tarafından muntazaman tatbik ettiril • tcdir. 

Adliye, bu isi aydınlatmak için büyük C re .. t · edil' muavinliği . · .. . a r pasa camıı amır ıyor 

bır gayret gostermektedır. Uzun zam~ndanberi bos ve harab İstanbul Arkeo. 

Çorluda mahsul vaziyeti bir haldf' bulunan, ~ehrimizdeki Cafer 
pa~a cnmii tamir edilerek güzel bir şek. 

Çorlu (Hususi) - Bu sene mıntaka - le sokulmu.s, ve Ramazan münasebetile 
mı7.da mahsul vaziyeti ve fiatların umul- halka ar.ılmıstır. 
duğu gibi olmamasına rağmen köylümüz Seyhan nahiye ocak konıreleri 
Ziraat Bankasına olan borçlarını kapat- Climhuriyet Halk Partisi Sevban 
mak için büyük bir gayret gösteriyorlar. mmtakas1 nahiye, ocak kongreleri~ baş. 
Hes~bl arını tamamen ödeyen köyler a - l odı. Merkez kongresi önümüzdeki ayın 
rasır.da Vak ıflar birinci, Göçerler ikinci ortalarında toplanacaktır. Merkez, kaza 
ve Çevrimkaya üçüncü gelmektedir. kongresine verllmek üzere ocaklar ra

Banka yakında gene para tevziatına porlarını hazırlama·ktadır. 
başlıyacak ve köylümüzü her türlü mas- Maarif cemiyeti kursu 
rc.ftan vikaye etmiş olmak için de bu işi Adana maarif ce.mivetinin fakir tale-
hususi memurlar va.sıtasile köylerde ya- belere mahc:us açtığ"ı kurs bu ders yılı 
pacaktır. içindP dün faalfvcte ı:?;ec;miştir. Burada 

Çiftçimizde fenni zir aat ve makine • ycdirflen ve yatırılan eJli talebeden 
leşme volundaki isteklere ve hususi te - ba~ka yur<l, haricten otuz çoc~a da 
sebbüslere. bakılırsa, bu sene ekiliş sa - öele ve aksam y~meklerini vermekte • 
hasının geçen yı llara nisbetle pek fazla dir. 
olacağı tahmin edilmektedir. Kozan kavmakarnlığı 

Urfa su tesisatı 
Fıun zamPndanberi a<'ı.k bulunan 

Rhza!'l kcıvmakamlıitına Rifat Erdal ta. 
Urfa (Husust) - Yüz elli küsur bin vin edilm;s ve vaıifeve başlamı~tır. Bu 

liraya ihale edilen su tesisatının inşaatı qeri kalmıs kac:aba veni gene kayma -
çok ilerlemiştir. Şehir dahilincıe boru tef .k:a:ndan bi.iyük bir faaliyet bcklemekte-
ri§ine başlanılmıştır. rl\r. 

loji müzesi mima. 
rı Kemal Altan 
Trakya Umumi 
Müfettişlik nafıa 

müşavir muavin • 
Iiğine tayin edil • 
miştir. Kendisi es 
ki eserlerle uzun 
müddet ~şgul ol 
muş, bu hususta 
muhtelif etüdler 
neşretmiş, yaptığı 

ncşniyatla Türk Kemal Altan 
tarihinin birçok kısımları üzerinde ve. 
sikalar vermiştir. Kemal Altan bwıda.rı 
CV\Vl Trakya mmtakası Maarif Emin. 
liği minı:ırlığında bulunmuş, bu mm • 
tfık::ıda da değerli mesaisi görlihnüş -
tür. Kenciisine yeni vazifesinde mu 
vnf fakiyetler dileriz. 

Urfada köprü inşaatı 
Urfa (Hususi) - Şehrın şimal ve ce

nub kısımlarını birbirine bağlayan beton 
köprü inşaatı bitmiştir. Köprünün ileıi 
kısmı asfaltlanacaktır. 



Tekne saOlam, kaptan tecrübeli, 
tayfa pişkin; korkmuyoruz! 

Bu IGze f8-lanlı 1 blel •yfada> l im enternasyonal hAdiaeler bakımından 
-ne:n A 1 ve feyizli yolculukta on bet uameW mana'Mhr. Bundan on altı sene 
~dik. ~türkün önderlili al~da g.- evvel bir dünya hercilmerdnin son dal
l~incte lllü yayı ve hayatı geniı bır kafa galan içinden Çllr:mıf olan Cllmhuriyet, 
dutf-:. ...... ~a eden. genif kalblnbı hu- bu defaki - 1d:-.n-n-de -• b" t rih b -'iZ!~ arasında tqıdığı yü1mek 3" Ul.HUllUU 3'V&U ır a 
ey~n etrafına bol bol dağıtma fırtınasmm etrafa saçtılı herc-J • rk iyt bilen 0 Büyük Adam, bu mem~ merç içinde bulunuyor. Osmanlı 

kaete J>ek çok yeni ve iyi feY öğretmekle lmpanltorlutunun çürük teknesı • 
rn~' bize, bu yeni ve iyi weyleri iste- ~ batınn eneDd fırtına bugün 
13 • almak ve yapmak azmini de VJ!rdi ldine nisbetle ne :tadar zayıf idiyse bu 
rı~~ içindedir ki, Türkiye, on altı se- defa Cümhuriyet devrinin Türk teknesi 
\'at hayatıl')I, kendisine yalnız, yeni bir de eski Osmanlı teknesine ~öre 
de an Yapmak üzere sükunetle çalışma o kadar sağlamdır. Bu defa. tekne sağ-
~~ olara_k y~ayabilmiştir. lam, kapt:an tecrübeli .v~ tayfa d~ p~şkin 

tü .. rnhurıyetın on altıncı senesi, Ata- ve gayyurdur. Bunı.m ıçın, evvelki dunya 
lli~kün devrinin kapanarak İnönü devri- fırtınası Osmanlı imparatorluğu için ne 
aus· b~şladığını gören bir yıl olarak hu- kadar nikbetli bir akıbet getirmişse bu 
c·· 1 hır varlığa da sahibdir. Bu itibar ile def aki fırtınanın da Türkiyeye o kadar 
k Urnhuriyetin on altıncı senesi, bır ba- saadet getirmesi çok tabiid;r. Bunun için, 
k lllıdan bir dönüm noktası, diğer bir ba- tarihin fırtınası ne kadar şiddetli, hadl
ı:dan da bir devam ve istikrar başlan- selerin dalgalan ne kadar azametli olur
lar koldu. Şahıslar değişti, roller ayni o- sa olsun, blz bu defaki dünya badiresine 
)1} a .. ka~dı. Bu bakımdan da on altıncı göğsümüzü korkmadan gerebiliriz. 
ta · 'l'Urkıyenin en büyük bir dönüm nok- Cüm.mhuriyetin on altıncı yılı, belki de 

sırıda en k' b" · · · k · k · dunı ' . sa ın ve en muvaffak bir a- ızım ıçm, ço yenı ve ço mes'ud bır 
IÖrd~· bır devirden diğer devre geçtiğini devrin ilk senesi olacaktır. 

Hergun: Mottahid 
Avrupa devletleri 
(&q tılNfı 4 üci .,,alada) 

vücutle getirdiler. Rusyada büyük Petro
nun, Almanyada Pnuyanın. İtalvada 
Piemonte'nin olduğu gibi 

Ve ilh ••• 

* Eler, Avrupa ittilıadı denilen teY bu 
ile hllen bu lttlhad için büyük emekler 
arfedilmekte olduiu ve i,-Pr. de bıki'8f 
halinde bulund~ muhakkaktı?. 

Evet, buRfin Avrupada büyük bir it -
tihad kurmak için üç b5yük kuvvet, üç 
büyük teşebbils mevcud bulunuyor; şark 
tan garba do~: Komünist bir Avrupa 
ittihadı yapmak isteyen Rusya, Nasyonal 
SoS}'list bir Avrupa vücude getirmek is
teyen Almanya ve eski usul demokrat 
bir Avrupa kurmak isteyen İngiltere. E-
~er aradan sıfatlan kaldınrsak. bunlara 
sadece Rusva. Almanya, İn~iltero? diye -
biliriz. Bugünkü mücadelenin nihayetin-
de e~er bu kuvvetlerden biri galib çıka -
cak <>lursa, Avrupa o istikamette -sö -
züm ona!- bir ittihada dobu yeni bir 
adım atmış bulunacaktır. 

Galiba, böyle bir ittihad vücude J?elme 
dikçe Avrupa da ra1>at edecek ddildir. 
8u kadar var ki bu ittiharfın tıhakku -
kuna kadar Avrupada buf;!Üne kadar ol -
duğu gibi bir takım ~plaşınalar devam 

Cerrahın bıçağı altında ! · 
<Battanfi 7 nd aylada) 

atılarak hiçliie yuvarlandım. İşte pıuru· 
mun en son duygusu bu oldu .• bunu tam 
bir boşluk takib etti. 

* 

meden, bayılmadan evvel, harici düun 
dan aklımda kalan yegane feY olmana 
dan ileri gelmişti. 

O bir türlü tarif edemiyecelim aln 
arttıkça arttı. Müthit surette ıusaclQ 

Hastalanmı§tım, afzım kurumuştu. Fakat bütün sulu ,eyler bana yuakfa 
Susuzluk hislediy<>rdum. Boğazımda bir Yalnız çayla ağzımı ıalatmaya iznim vq 
yanma, vücudümde de tarif edemiyece- dı. Bu da, susuzluğumu bir parçacık G\ 
ğim bir ağrı duyuyordum. Gittikçe yak- sun gideriyordu. 
laşan bir takım sesler işittim. Müthiş bir Ameliyat ne zaman ba§lamış, ne nı 
hahizlik ve yorgunluk bütün varlığımı man bitmiş, tamamile şuuruma sahib ~ 
kaplamıştı. Uyuyabildikçe seviniyordum. duğum ana kadar kaç saat geçmişti bfl 
Bir ;ıeklayış oldu. Yüzümü tokatladılar. türlü bilemiyor, bundan dolayı da fell1 
Bunu hissetmeme rağmen aldırmadım. halde sinirleniyordum. 
Zira uyumakta devam etmek istıyordum. Yanma, yaranın zonklayışı, hançer ya 
Fakat buna rağmen gözlerim açıldı. İlk rası gibi acısı beni harab ediyor, bitid 
gördüğüm şey, annemin müşfik yüzü, yor, beynimden ateşler çıkarıyordu. San 
gözleri oldu. ki, bütün vücudüm yara, bere içinde kalı 

Anam sesi titriyerek: mıştı. Amma o kadar yorulmuş, mecalsfl 
kalmıştım ve uykum vardı ki, bu a~ 

- Yavrucuğum, dedi. Ameliyat bitti. '5 .... 
Artık uyanınalısın!... ları düşünecek halde değildim. Sonr~ 

birden tamamile kendime gelrlim 
Sersem sersem etrafım:ı bakındım. 

ı Sevincimden şıkır, şıkır oyna 
lkönce hiçbir ,eyin farkında olmadım. N ed yacak gibi oldum.. ~ünkü da • 
er e olduğumu kestiremiyordum. ha hala yaşıyordum. Bütün ge • 

Biran, kendimi daha hala ameliyat ma- çirdiğim ıztırab ve işkencelere rağmen 
sasında yatıyor sandım, fakat akabinde ölmemiştim ve gene de insanlann arasın
de çoktan küçük odama getirildiğimi ve da bulunuyordum. 
yatağımda olduğumu anladım. Ameliy:ıt Amma, Azrail cenablarile de teşerrüf 
odasının üzerimde bu kadar kuvvetli in- etmeğe kıl kalmıştı, hani! ... 
tıba bırakmasının sebebi, şuurumu kaybet lbrahim Hoyi 

D""niz işleri: TicartJt lşl~rl: 

kini uk ve, yeni Şefin etrafında da evvel- Arkamızda bıraktığımız yıllan ümid, 
lttih n e~afmda olduğu gibi, sımsıkı bir neş'e ve say ile geçirdik. Önümüzdeki se
Oerı ad ıle birleşmiş bir millet haltnde, nelere daha büyük ümidlerle bakmak 
tınc Ye doğru yürümeğe başladık. On al- hakkımızdır. Hatta fırtınaya ve dalgaya 
btı ~ Yılın bize getirdiği hadiselerin en rağmen, hatta bu fırtınaları yapan rüz-
YüğU ve en mes'udu bu olsa gerektir. garlardan bu güzel Türk vatanı için yeni 
On * yeni muvaffakiyetlerin ve mes'ud inki

l)1 altıncı yılı, bundan evvelkilerden şafların tohumlarını toplıyacağımıza e
....;an hususi hadiselerden biri de bu yı- min olarak! 

edecek, bu gruplar arasında çarpışmalar. 
gürültüler ve kan j!Övdevi j?Öt-Jrmcler, 
isyanlar, ufuklardan eksik olmıyacak -
tır. Bu inkisafın neticesini de yalnız Al
lah bilir: Eğer herhanj?i hakim bir kuv
vet çıkıp da Avrupayı, kemli silahının 
ve kendi bayrağının altında toplanmava 
icbar edemeue, J?iinün birinde bugünkü Deni~cilerin terfii için bir talimatname Fındık ihracatı mühim bir miktara 
medPnivetin dağıldığını ve Avrupanın hazırlandı baliğ oluyor 
veniden <>rta tarih devrindeki perişanh- Devlet Denizyol1arı İdaresi, kaptan, Geçeıı 5ell€ fındık rekoltesinin az ol. 
ğa düstüğünü görmemiz icab eder. makinist ve kılavuzların terfilerine im mnsından mütevellid zararını bu yılın 

. Şarktan ~~rbe ~ikkat . edin~ı: Rusya kan vermek üzere yeni bir imtihan ta- rekl)ltesinin fazlalığile telafi edeceği • 

Cumhuriyet, bu ~:~~a:~~~n;h~?ı~ı~~~"aı~~~~ı bt~~~: : limatnan:ıesi haZ1r1a~ışbr. .. ni ümid eden fmdrk müstahsilleri si • 

LZ:: 

T aribin hiçbir 
f evresinde bugunku 
şevket ve refah 

mıştır. Almanya, bu isi evvela Alman o- ~u talımatname bırkaç gune kadar ynsi hadiseler dolayısile ihracatın a • imtihandan da muvaffak lan devlet ve devletcikler üzerinde yap- MtınakaJat Vekaletine gönderilecek ve zalması Ve buna müvazi olarak fiatıa
tıktan sonra, şimdi de Alman olmıyanla- Vekfıletçe tasdik edildikten sonra tat- rın düşmesinden sıkıntılı bir vaziyete 

Çıka"aktır ra tatbik ediyor. Britanya adasında ev • bik mevkiine konulacaktır. düşmüştü. 
il vela iki kraUı~ birleştiren İngiltere, şim Fırtınadan Ereilid d b' emi battı &>n iki hafta içinde Avrupa ve A • 

rnartebes• • d•k (llqluafı 1 huıl .-. ... > di Fransayı da kendi caribesinin içine a- .. t e e ır 1 "k ht 1 f 1 k 108 erışme ' b . .. ""-:"° larak Avrupaya sağlamca yerleşmiş ve Dun, stanbul liınan mıntaka reisli- ınerı anın mu e i mern e etleri1'18 
<•· .. ·-• un~ içm adam, tecrube ve ki.fı kuv. Sbnal denizi etrafındaki bütun memle - ğine verilen malumata göre, iki gece fn;:la ihr8 rat yapılması fiatlan bir hay. 

,,._?!t altı ~ .. 1 -t bi-i-ı ı ineli •J;:a-titaf> t vetlen Tardır. ketleri ayni cazibenin ucuna takmı.ıır. evvE>l kopan lodos fırtınasından Mar - li yükseltmiş ve müstahsil sıkışık va • 
::-:.: iN- .,u., a semere er P e - Tü k" Cümh . . . ....;,_~ v z· P.tten k t lrn t kılacık,_, Dladde~. kUi gelmez. Ve bu .r ıye unyetınm ;_ıu.u~ ... !e ka- Avrupa ittihadı fikrinin, pratik saha- ?13 '"a ~regl~sinde de Mahmud kaptanın ıy ur u uş ur. 
lrlUcizeı~ ıçe~~ine nııca!t ve an:ak dar ıç ve d~ başardıklarlle oğün • sı~da bu tarzda inki$8.fını tetkik etme - 1d~resındeki 22 tonluk bir yelkenli ge. Karadeniz sahillerinde geniş bir is-
14: o1nı~ldırılabilır. İşt~. bızde de oy- me!: beyhudedır. Filhakika bunlar hep nm ne kadar enteresan old\ı~nu, oku - mı batmıştır. tihsa~ mıntakasında büyük bir müs • 
lihinıiz ~nbaltı yıllık cu~uriyct ta- si çalışkan, kabiliyetli muvaffak mil - yucularımın teslbn edecekleri de mu - Mahmud kaptan dün bir sandalla u. tahsil kütlesini alakadar eden fındıli 
n_A:tatürk mill:imın·mukcizetudtlr! letlerln ancak yarım asırda yapabile • hakkaktır! mtınımıza gelmiş ve kaza hakkında c:atıcıınııı artması için tedbirler alınmali 
~ı- '. ur uşunu. ve v • • _ JI J l'D · v • .J. n· v t ft f dk k ~4':lllesinı ancak, hakimiyetini k d ceklerf şeyler oldugu ıçın fabre seza • CM,,,u,hitfüt, UJ • mmtaka lıman reisligine izahat ver •. al.Jr. ıger ara an ın ı tarım oo • 
)eun'~sile mümkün gönip, cür:u~ie: dııl~r. Fakat daha yapılacak olan şey. -·····-----··---... - ..... .::..!::.':. rniştir. pen1ifi de faaliyete geçerek Trabzon 
"lrhğ anını kararl~ştırdığı zamarı, Tiirk ler ve terakki, kültür ve medeniyet yo. mıntakcsından 12 : 14,5 kuruştan bir 
~:· yuzun ve cetın sa~a~ı~raan henüz ıunda kat'o1unan mesafeler o kadar Alman vapuru tutun hamules·ııe mnvoı1 kilo fındık mübayaa etmiştir. 
llıı-» ~ orgun ve yaralı ıdı. Hududları - .. .. .. . e· d kt u ı·· 1 K t"f s·· Of h l" d .., \tiran ve faki b" "Ik . r çok ve buyuktur ki, durup arkaya bak ır o orun g n :r< v oopera ı urmene ve ava ı • 
)':· ntınyanm ya:ısı ırb~ eı~:~~ ~b~; mnklık için hiçbir vaktimiz yoktur. ar08JI gitti Sİ!'den mubayaat yapmış ye mubayaati 

ha~ da laka~d .idi. Avrup3 siyasi me - f.::te Türkiyeyi mukaddes sulhe bağ. notlarından İstanbul limanına çıkarılması lazım H~nayn tesmil edilmiştir. 
)'~nler cı:u~:hsıı~ı~. geçtiği zama!1 dinli - lay;n ve sulh politikasının hizmetkarı gelen Türk mallarını burada durmadan thracatçılar cenubi Amerika ve şi • 
~iniz dah .

1
kd bu~urorlardı. !fa.nede kr~ Pdcn amil budur geçerek Burgaz limanına çıkartan Al _ m~l mcmleketlerile. f ngiltereden yent. 

qlsııı' ı e mılli servctımız yoktu . 0 adlsata kar!ll ba dır d ""b" 1 
• 1 lrn 1 d!ı ""k ' şöyle bo·· 1 b" h tl d · T""rki B Ik 

1 1 
Akd • d 1 ııı 'I" man n alı Delos vapuru tekrar lima en mu ım sııpan.ş er a ış ar r. 

"' abitnı . y e ır eye e mey ana ıı ye a an ar a enız e su - S k f / . . -
~ak ~~r ~in he; <J~~i rı~n: 1başt_:ın hün devamı işini tesadüf ve talihe mu- lnlr mu BVBmP .. ~~: ~~ın::~. . ba .. Beledivf' sanaymın yapılacağı yerde 

"Aü_ :Ye~erek ıu:r:şme ı~~r;a~ı~n n~~i;:ıd~- allak bırakama7.dı. Çünkü bu, her şey. Yalnız hususl hayatta defli, umumt ların teşebbüsu·· u~mzeızrı·nva~ur~ kzı tulccar-1 istimlikJ~re başlanılacak . 
·~ırı ,., ,., .. · d el k ndi . etini if d ed hayat.ta da lnaanlann munf!aldyetının e .nacız onu aca - S 1 h dd 

lnua
2

? ... ~a.s~ğamıJ'.~cağı t.a~:n·n edilen bu en .evv e emnı?' a e er. sım s1n1rlerlnin mukavemetlndedir. Bu- ğını yazıyordu. ! ' u tana m~ e park karşısında ya.. 
tetile -.u ı~ı Atatürk o mustesna kud - O halde onun Akdenızde ve Balkan • nu herkes böyle kabul ettlil ve buna 1 _ Bu haberi asıl ld " d- pılacak beledıye saravının menafii u-
teı- • o eşı görülm · ·· -ı · l d lh istikra ist b"· .. k n sız o ubu un vapu -

• l\ deha .
1 

. ~mış. v~ goru cı:ın·~ - ar :ı su ve r eyen uyu man ettlll halde maalesef birçok defa run limanımızdan külr tl' nrikt d _ mumiye kararı Vekiller Heyetinden 
tıırı ... _ ~ı e kendı uzerın~ aldı. Mılletı - de let~ 1 rl bu Ih istik l i buhr nl ağlftb 1 k bir k ıye ı ar a tü- km t ı· . ~ . 
()!lda <\Clbıliyet ve seciyesine güvenerek v ~ ~ sı - su ve rarın sn r a arına m o ara ço tün alarak Karadenize hareket etmesin - CL ıs ır. stımlak muamelelerıne ya. 
~erı ~~~bim1 i surette kuvvet alarak, öne~ dt ebv.~~~ ıçm solabz~lirp ~:~~ kadar :;;;~a~~~eı;:=~~ ~ea1::1 ~ den de anlaşılmıştır. kında başlanacak ve müteakıben bele. 
au, d ı ~diği ödeve dört elle sarJl~ı. a 11 ..,ır şey o ı mı .. TfiRLiye va • de a-' derdler """'",,"den "''-k acıklı Gümrüklerden salihiyettar b' t diye saravının inşasına geçilecektir. 
l evler b"l · · k+ - k · t ld bun Ih istikra h k ..,.... ..,_..... ._'iV ırza va-
~1:_ nıuaz~1:n ~a~ı:-~~1;1; -~~ş::ı~~ce~~ zıyc d~ 

1 
ı:' d u, sut• t""l' ... ı..:~'b a nhneler, fel'tketıer meydana gelmekte - purun bugüne kadar yaptığı bütün mua- ilave etmiştir. 

bndandadır. ve a ı e ~n _ e yaymış 11'· "' .... ""... un. dir. &ıtller: c8öyllyeceğin zaman dokuz melelerin mevcud mevzuata uygun oldu- Delos vapuru Varna limanında ylkü· 
"~ ıe~ harabezar bir mamure, fakir l~r onun bu~n-du~~aca malilln haya. c!efa yutkunh derler. Dlter blr dlU'bı iunu söylemiş, VaP.urda bulunan malla - nü boşalttıktan sonra tekrar mal almü 
1'!ı, 6~ mfilet, kavi ve müre!feb bir u- h hede~ 1~e ulküledndıdr: Bunlamz n: ~ ~~~K::=net~ert aöylemeı - nn nama değil emre muharrer olduğunu f üzere limanımıza gelecektir. 
ıtırı dost e mahkftm sanılan Türkiye, bu v~şav?. i ır ve ne e unya rahat yuzu Aablıet emaında Jaı>ılan hareket _ 
aıarneıı· lu~ paylaşılamıyan kudretli ve ~orebılır. ı-:ırden sonra aü"net avdet ettill zaman 
. Afect 1 ~tr devlet olmuştur. iL E. Erkilet bllliaUsna berkel aon derece plfmandır. 
ise, bu ~ıvet sahasındaki terak!<::;ıerimizi ··-· ···--·· Bu piıpnanlık birçok defa tayda Terme _ 
dir ki b!:,r, mmetimiz için o kaoar tabii- KBllBr l•lt!rl: mette. it 1şcten ıeçmettedtt. stnır bub _ 
Jtıiiy ada zikretmeğe lüzum bile gör- 9' ranlanDm tellrlle TIJkua gelen bl.rçot fe-

,,. Ol'\nn. llketıerden nuıl kurtulalım? +_._ esu 
Vat" • ~MI 

lan,1~et meydandadır. Ve bugün kutlu- Bu(Ün 83 tindi Dkokulan açılış meeele budur: Bunun için esaalı bir ter-
~e ternı oldufuınuz (Cümhuriyet) in bi- töreni 7apıbyor biye edlnmele ÇalJ41Dalıdır n buna çok 
dir e n ettiRi büvük nimotleri ivice tak- _ _ . genç iken başlanmalıdır. Birçoltlarımız 
~rı)e~ek için dünya mathuabıın .son .. K~ç_ukrnustafapaşada !en~ yapı~an 63 bi)yilk barbler görmüş, türlü türlü felA -
\>eau ~e, Ankara muahedesinin imzası ur.~u ılkokulun açılış torenı bugun sa. teHeı. p.bld olmUŞU2dur. Ştipbesbı bun-
ltAr :sıle Y&za yaza bitiremediği sitayiş- at 15 te yapılacaktır. Yeni okul bina • ların neticesi lhılrler çok JJPranmıttır. 

aın~ S&mimi va7ılan okuma"<:: kafidır. SJT&\ Fatih kaymakamı ve belediye şu - Ve yeni yetı.en DMlller de umumiyet ıtt-
de\rrinderce yıllık Türk tarihinin hiç bir b . .. d .. .. kt barlle veraset nottai nazanndan aaabl _ 
~ e biz bugünkü cıevket ve refah CSl mu uru açaca ır. ret ne mahmul olmllf}ardır. Bütün bun-
te ~~ne erişmedi idik. Bizi bu saade- tıkokul öğretmenleri bdrwa len nazarı dikkate al.mat lbundır. Müm 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
1 - Hlzmet mot-Orlert lçtn lilzumu olan 20 ton benzin tapalı zarfia ve 10 ton motorin 

açık eksiltme lle münakasaya konUılmu,tur. 
2 - Benzinin muhammen bedeli 4180 ve mtortnl:ı 700 liradır . 
3 - Benz1nln ihale.al 31/İlktqrtn/939 Salı günü saat 15 ve motorinin ihalesi gene aym 

gt1nde saat 16 da Mıntaka Liman Rel.!llil blnaaında müteşekkil koınlsyonda yapılacaktır. 

4ı - Tallplerin teltllt mettublannı, teminat m5.kbuz veya banka mektublarlle birllkte 
bıanç tezkereleri ve kayıtlı bulundukları Ticaret odasından bllen faaliyette oldukta. 
nna dair ve bu llA.n tarihinden muahhar tarihli bir vesika lle sirkülerlerini veya nam. 
larına teklifte bulunacaklannm musaddat veklletnamelerint 2490 aayılı bnunUD 
n ln~I maddesinde tarif olunan fet1lde zarfiıyarak ihale saatinden bir aaat evveline 
tadar komi.iyon rtyaaetlne vermeleri •e açık eksiltmeye lftlrllc edeceklerin de tam ihale 
ıaatlnde yukarda aölil seçen teminat ve vesalklnl milata.sblben komlayonda 1spata 
vücuct etmeleri fartnameslnl ıörmek ve izahat almak 1.stlyenlerin hergün ida~ ıubeaine 
müracaat etmeleri illn olunur. •8529• 

Orı~tıran cümhurtvet oldu. tasdik edildi ':iın oldutu tadar az hiddet etmek, mil 
"il u, bundan dolavı, hepimiz tek bır M . kA • • ..v 1'ün oldutu tadar sınır bubranlanna ae- - -
lev CUd halinde tebcil edivnruz. Ve hem . a;ı.nf. ~e .aıetı ilkokul o~tmenle- beblyet nrlci vaziyetlerden aatınmak l- • -----11111111 
~~ç, hem de j!Urur ile Türklüğümü7.ün rıne aıd ıkincı kadroyu da tasdik etmiş deta kaçmak lbmıdır. Gerçi öfke bal _ 
budu~ tadarken. düc;üncclerimlz dünva ve alak:ıdarlara bildirmiştir. dan tatlıdır derler, bunun aebebi hiddet 
"arJığı ~1!11ı a~ra~, ?ize . bu sarsılmaz YE"ni kadroya göre, bazı vilayet öğ • f'~:ıasında insanın kendini bu cereyana 
tadd Ö ~e~ız nımetı temın _ede~ mu - retmenleri İstanbula alınmış. 100 ka. kaptırmuı ve tendinl alamamaaıdır. ra-
dar es lunun huzuru ruhamvetınc ka- d .. • . . A tat it dalma bu aabneyt muvaffatıyeUe 
lıii varıyor ve orada. onun ·karşısında ar .ogretmenın de vılayetler arasında ataatmattır. 

?'rnetıe ve ~ kla eğiliyor.. mıkılleri yapılmıştır. Dalma hiddet eden plf;man olmQftur. 
C f;;; / ~ Vekilet muallim mekteblerine yat?. Muvaftattyetstsllie utramıttır. Sinirle _ 

'--........... • l-kıu!m. · L--alu sız olarak devam eden ve bu sene rne. rini yıpratmqtır ve nttinden , enel 
..,._dıLv Ha· ... ;:;~::· .. :· .................... zun olan gençlerin, İstanbul, Ankara 1 çökmüştür ne yazıt .. . 
~ UJ'I' 1a - lisan dersleri t . 'b. . de Kendtmlzt idareye, sfnlrlerlmlzl, ıra • 
!tadıkö H ve :mur gı • emrın sıra bekliyen 1 ııemlzt tantyeye çalışalım. 
hı Y alkevinden: 11' . b 1 ·ıa ti .. Cevab iltlye~ okuyucularımın poııta 

pulu JOllamalartuı r1ca ed•rtm. Alı:BJ tak
dirde tstetıerl mutabeleals talabWr. 

hıı gilizce, fransızca, aba.anca ve ital • mdik.ula ~mtaı kdi~rdeunandi~ı y~l .. en lısteine • ı 
taı... ca lisan dersleri l/11L939 da ba1Flıya- e~ . • ger _vı ayet ere ta • 
~~· İki fotıolraft ile idareye müra • ylntennı yapacapıı alikadarlara bil • 

-.rı. ctirmiftir. ~----------------~ 

. Baş, Diş, Nezle, Grip., Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

lcabmda gtbade 3 kqe alınabilir. 
Her yerde pallu kutulan urarla iateyiniz. --------



12 SaJfa 

Y[Ni Tt:SliMAT 
. ILMüMABERLERIMIZ 

DA~AYUICSE:IC 

rAiZ, DA~A ~Yi 
ŞARTLAR- T~MiN ro~R. 

' 

~OLANTS~ RANK-UNi NY. 

Depo ar nıyo 
Tercihan Bqiktaı tarafında bilyükçe bir deposu olanlann 

Sümer Bank İstanbul ıubesine müracaatleri 

Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 8000 lira olan 1000 aded tahta el araba.eı 8.11.1939 Pazarı.ti Jilntt 

saat (16) on bette Baydarpaşada Gar blnıw dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
zarf usullle aatuı alınacaktr. 

Bu ife ıtmıek latlyenlerln 450 liralık muvatJtat t&minat, kanunun tayin ettıtı veal
ıtalarla tekli!le.rint muhtevi zarflarını ayni ai1n sa.a.t (14) on dörde kadar komiayon Re
iallline vermeleri llzımdır. 

Bu 1fe ald şartnameler komisyondan PIU"a.SJZ olarak daiıtılma.ktadır. (BIJN) 

SON POSTA 

Güzelliğinin 
Sırrı Yok 

Sebebi var .. 

Diıleri mikroplardan, çürükler
den, iltihablardan koruyarak 
aağlamlaıtıran, hem de mine
lerinin bozulmasını ve sarar• 
masını menederek daimi bir 
güzellikle mu haf aza eden u-
nn en kuvvetli dit macunudur. 
Her Sabah, Öğle ve Akıam 

yemeklerden sonra 2ilnde 3 defa 

Lira ile bir kıra vat alabilirsiniz! 
Lira ile sinemaya gidebilirsiniz ! 
Lira ile taksiye binebilirsiniz ! ••• 

Fakat 1 lira ile 

'' MiLLI PiYANGO,, dan . 
Alacağ1.nız bir ( onda bir ) bilet size: 

Liralık ikramiyeleri kazandırabilir. 

Parasız IJ ba ı 
Cmnarteai, Salı ıünleri 8. 13 den ıı • 

Uemir ve Tahta tabrika arı T. A. Ş :n:ı;~=-~~e~:n::::: 
Merkezi : Ankara, Selhik Caddui Arda Apartmam Y~=t c~1:~i: semlhlütfi apartıman 

Fabrika adrea: Deta .. Adapazarı No. 149 DLt tabibi: Oevdet oenneyan 

Soba, Poyra, Etuv, Her nevi araba 7.ayf _ BeyotJu 44 iincü mek~bden 938 _ 
ve yedek abamı ile kere.te kuratma hua1U11Dda mtttehUIUbr. 939 da aidıtmı llJc okul diplomaaını kaybet 

BilOmum d6ktlm, Demir ve tahta itleri yapılır. •-•'• tim yent.inı aıacatımdan hükmü yoktur. 

.--.MAKINA RESSAMI~, 
TüRKiYE ŞiŞE VE CAM FABRiKALARI 

Anonim Şirketinden : · 
Papbftbçe Fabrtkalan tekilik bQroıunda çalıfmak Qsere imtihanla 

Bir Makina Va Model Ressamı Ahnacaktır. 
S1tnayt mektebi mesunlan terotb ecllleoektir. lstetltıertn flrkedn Oala· 

tada Perşembe pazanndald btıroıuna mQraoaat etmeleri ilan olunur. 

AVPUpa ve Amerikad. bile pek böylk ,ahret kazanan 

ALI MUHİDDİN HACI BEKİR · 
Ticarethaneleri, Pazar günleri açıktır. 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoj'lu, Kar•k6y, Kadık6y emulaiz 
KAYMAKLI LOKUM ve KESTANE ŞEKERi 

Ramazanı Şerif mlbauebetile ıayet lem Beklnalar Ye Fevka-
'- lAde Tulumba ve malatelif tatlılar ' 

Yüksel Malkoç 

ilan Tarifemiz 
Tek ritun aantbnl .......................... 

Nlaile 400 hl'Uf 
'adile 250 » 

Üçiinci .abiJ• 200 • 
D6rtlilicli aaltile l 00 » 
iç eahileler 60 » 
Son -'aile 40 ,, 
uuan-ı bir müddet zarfında fu

ıaca ıalkt.Uda llln yaptiracakl&r 
aynca t.easili'1ı tar1femlsden 1st1fade 
edeceklerdlr. Tam, yarım ve oeyret 
•1fa lllnlat tçln ayn bir tarife derpjf 
edllmiltlr. 

Son Poata'nın ticart Ulnlarına ald 
lfler içln ıu adreaı müracaat edil
melidir. 

tlbeaLl &ollektU tulled 
Kalaramamac1e Baa 

Allllan ...... 

-

• 

• • 
Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 1939 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs. 

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkiciteşrin 

-İKRAMiYELER-
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 
5 ,, 1000 ,, 5,000 

" 8 " 
500 " 

4,000 " 16 " 
250 " 

4,000 
" 60 

" 
100 " 

6,000 " 95 " 
5J " 

4,750 ,, 
250 " 

25 
" 

6,250 " - 32,000 435 

T. /ş Baİılıasına par1t yatırm .... kıa, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, a9nl zamanda 

tsılthlnlzl de denemiş olur~unuz. . 

SEHHAR ve CAZiP 1

1 

TENi'ni NASIL 
Ankara borsası l 

Açlht - Kapa;;;"1i~uan 28 • ıo - 989 
ÇEKLER 

FAZ 
EDİYOR? 

10 st!nelik 
izdivaçtan 

sonra 

Her kadın -hatta 40 tan yukan 
olanlar bile. açık, taze ve ku· 
sursuz bir tene, genç kızların 
bile iftihar edebileceği nermin 
ve yumuşak bir cilde malik ola
bilirler. Bunu, Tokalon ile te
davi, -günde 3 dakika.. 10 günde 
garanti edebilir. 
Her akşam yatmazdan evvel 
clld un.!UI"U olan pembe renk
teki Tdkalon kremini kullanı
nn. Terkibinde Viyana ilniver. 
siteeinin meşhur bir profesörü 
tarafından 'keşf ve cBİOCEL» 
tabir edilen kıymetli gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil
dinizi besler ve gençleftirir. 
Buru.şuklukları giderir. Her 
sabah da yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Si
yah benleri eritir ve açık mesa
meleri sıklaştırır ve ctldi yu_ 
muşabp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
edeceks"niz. · ···································-······················-· Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ra.gıp E?Mç 

S. Ragıp EM~ 
SABIPLEBt: A. EkTem UŞAKLIGIL 

Açılıt Kapeıut 

wndra 5·2' 1.24 

Nev - Yort 180.0215 180.021 

Parlıt :....9 8715 ı .968'15 

Mlllno 6 .6715 6.676 

Cenevre 
, 29 .816 29 . 3ı.S 

Amaterdam C.9 .•0S l t.!05 
Berlin .- .-
B.rültael 2178715 21.78f6 

Atına o.97 oa1 
sorya 1.Ci8715 t.18'16 

Prag .- .-
Madrld 13.1826 ıa.ıM6 

Var§ova -
Budapeıte 28.ll887Ö 11.2&J"76 

Bükret O.IJ86 , ... 
Belgrad ll.481 2..-
Yokoham 80-7'5 11.141 
Btokholm aı.11 11.11 

Moskon .- ·-

( TiYATROLAR ) 
Şehir Tiyatrosu Tepebafı dram •w•_.. 

Gündüz saa.t 15,30 da 
aqam 'laat 20,30 da 

.-lzrail Tatil Yapıyor 
iatiklA.1 cadde81 komedi kısmı 

Oündilıı saat 15.30 da 
akşam saat 20.30 da 

Hindi.tan Cevizi 

Rafld Rıza ve Badi Tek tlyatıwln 
Esk)fehir Yenı sinemada eoıı tmal8 

Yarın gece ttaktldarda 

Taı Parça11 

Halt opereti - Bugün matine aa& il IJj 
aqam aaat 9 da 

Kadınlann Beiendiji 
,,,,; ....---··-... ----............. , __ ___ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkeu: Berlin 

Tiirlıiye pıhlmı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gü.ı:nrüitl 

* Her tiJ7lii hanluı iti * 


