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Celal 
Bayar 
Söylüyor 

Berlin Ve Roma Yeni Emeller Peşinde .. -Şimdi de Memel, Oanzig, Ukranya Meselelerini Hal 
için Planlar Kurarken italya'da Akdenizde Kendisine 

MOhim Ve Yeni Menfaatler Temin Etmeğe Savaşıyor! •• 

Almanya 
Etmek 

Bqvekiliıı dlinkfl 
nutku kalblerimi:d 
bir kere daha milll 
ltinuıd ve emniy•tl
mhiıı kuvvetli ha
vuile ıtılrecek bir 
kudret kaynafı ol-

Her Şey Yılbaşından Sonra Meydana Çıkacak 
muttur. 

~- . ~: ETEM İZZET BENİCE 
b 

lıl\~•kU Celll Bayar dlln An-
1.ııas llalkevinde Yerli Mallar 
'1, llll açtı. Muhterem Celil 
~ ~~ nutku bütün dökümanla
io1t,· ı~tinad ettiği istatiıtild lfa
~ilıı' '.I~ kalbimizi bir kere daha 
lııvv ıtıınad ve emniyetimizin 
lıd, ~ili havası ile şişirecek bir 

•l it .\ta .. aynalı olmuştur. 
'i~ 1

Urk Türkiye•inin ekono • 
ı~.:ndüstrlyel ve finansiyel va
~llıı~ndeki sür'atli inkişaf ve 
~ iıq~ayı bütün vuzuhile mille
'-'aııı• eden Başvekil nutkunun 
lıı;._ 1 Çerçevesi içinde Türk mil
t ... h' 
'lııh '.r kere de bu vesile ile 

lı '• ~·•Yet hükilmetinin icraatı
~ı,ı,,~•erinde durduğu milli me
lıı.~..,'. aydınlatmakta ve efkhı
~iJıı. 'Yenin kendi hakkındaki 
• •dın 
""kı,d. ı tazelemek fırsatını ver-
it• ır. 

~ te~:•ke.tteki tasarruf hereketi 
"ıltf· ! hır hamle halinde hızla Milli Şetiıı Kastamonuclaki tetkik seyahatlerine ait bir intıba 
i •ne d 
't. lı·ı 0 !Tu terakki etmekte • 
•,k.' 11 bankaların plasmanla
~kiıa~ terakki de ayni kudretli 
~ ı,;, ı. kaydetmektedir. Kredi 

Milli Şef Bu Akşam 
' t.; ııleri İntizama sokulm~-

ı~. ıııu ... , t' . . d it• .. ., ıcaretımız e geçen 

·~.~·~•n daha fimdlden 
\ı,~I 1 lıralık bir fazlalık ifa-
~· aş 

Ankara' ya Varıyorlar 
l,'1 st,1 'ntaktadır. Takip ettiğl-
ı""' lııı~rıı sayesinde ihracatımız 
.~ de ·~~ınla inkişaf eylemekte 
.. 
1de~1• • 

1 •ac maddelerimiz üze-
,~ ISl'b 

Bu Sabah Çankırı' da T edkikat 
lı ~da .1 Sal artmakta, ayni za-
"~iliı-e~ılletin iştira ve istihlilı: 

kted;,' llıütckabilen yüksel -
• !.tıııi . 

~ llıaıı•kon~ınimizdeki bu kud
ı... flt)1 "•>ıyetinıiL !!zerinde de 

Yaptılar M.OslünOağ· 
lnönü' nün Dünkü Tedkikleri 

"it, lesu,· . .. ' 
'' l'ıl llıı gostermekte ve A nkara 13 (Hususi muhabirı- beklenmektedir. Kendileri saa< 
(~" alığı kendisini hissettir- mizden) - Milli Şef İnö- on dokuzda buraya varacaklar w 

•ını S ıncı sahifede) nü, bu akşam şehriıınızdP (Devamı 2 inci sahifemizde) 

Münasebetile 1 
·--

~ [ôıusal Ekonomi Haftası 
aşvekiliıniz Mühim 

Nutuk Söyledi 
Bir 

~aı B.ayar ~tyor !!_: ''Büyük Ebedi Şefin 
edıası Uzerinde Dikkatle Durmak 
~~n Mühim Vazifemizdir,. 

lt ~il cıı. ~ttırına ve Yer
~~tt;ıllı•t..ıe: naftası devam et

~ı·I~ :l>aıııı.;. Bu ~afta müna
~~· I> Ilı saat 18 Programa göre, 
"1· '-• 'lilt l<: ,30 da Ziraat Ve
ı '\' a tad~ llrdoftu tarafından 
'ıı~, '1'ttı11ıı0'llnda milli ekono
ıı11•tı \••ilec:ı.h~kkında bir kon-
~I a >ıı . tı:r 

''lııı l\rd " 11aseb · 
')a ' Vitliıı etııe bu sene ma 

~. \ı •aı.ıu, lllüsabakası ya-'lla en h .. 
\j laı. qıu11 b.. _ 
1, ~.ı_~da . UYfik ve küçük 

t~ı~. 1İisle-Vıt~inlerini yerli 
\h 'kin q•elt b · . • 
.. .., den h ı:r ıtıyat hali-
~ f u sene böyle bir 
. ' ~er Sahifede) 

• ·\ • 

....;·;. ·-

-
ve Arkadaşları -
Hakkında Lüzu· 
mu Muhakeme 
Kararı Verildi 

Sabur Sami ve 
& ad ri Hakkında 

Bir Karar 
Ankara 12 (A.A.) - Devlet 

ŞıiraM umumi heyeti eski İstan
bul Belecliye reisi Muhiddin 
lls!ündağ ile muavini Ekrem 
Sevencan arasında otobüs me
selesinden dolayı haklarında 

l\tiilkiye dairesinde verilmiş o
lan lüzumu muhakeme kararına 
karşı serdedilen itirazı tetkik et
miştir. Umumi heyet bu itiraz
ları reddeylemiş ve mülkiye da
iresinin mucip sebeblerini ye -
rinde bularak kararı tasdik et
miştir. 

Diğer taraftan mülkiye daire-
• si Sürpagop mezarlığı işinden 

dolayı da vazife suiistimali suçu 
ile lüzumu muhakeme kararı 

vermiştir. 

Gerek otobüs işinde, gerek 
mezarlık şeraitinin tesbitinde 
nıenıurini hükllmete nüfuz ve 
intisap beyanile daşnrıda bazı 

suiistimallere vasıta oldukla -
rından dolayı İstanbulda komis
yonculuk eden Sahur Sami, Ada 
hanında ayni işle meşgul Kadri 

1 
ve eski belediye fen memurla • , 
yapılmasının Adliye Vekaletine 

li
nndan Refet hakkında takibat 
ildirilmesine umumi heyetçe 1 

kararlaştırılmıştır. _ 

• • 
Yahudi 

M 1 • 
ese.esı 

Ne Olacak? 
L

ondra 13 (Hususi)- Artık 

muhakkak olan bir keyfi • 
yet varsa o da Bertin - Ro-

ma mihverinin yılbaşı tatillenni 
müteakip yeni hamlel<?rde bu!u
nacağıdır. Bu iki devletıten Al • 
manya Avrupanın kara kısmı ve 
İtalya deniz kısmı tarafında öte
denberi besledikleri emelleri lll'

tık birer b,rer ve sür'atle tı>hıı.Jc,.. 

kuk sahasına İSal etmek niyetin
dedirler. 
Almanyanın ikara kısmındaki 

emellerinden Çekoslovakya gibi 
en nazik bir mesele kolaylıkla hal 
edildikten sonra diğerlerinde de 
sür'atle müsbet neticeler alına -
bileceği hakkında Berlini bir hay
li ümide düşürmüştür. 

Almanya şimdi üç şey peşinde-

Meme!, Danzig, Ukranya. 
Hitlerin bunlardan hangisini 

evvela ele alacağı henüz öğrenil
memiştir. Fakat, muhakkak olan 
bir ııol<ıta Almanyanın bilhassa 
Fransa ile uyuştuktan sonra Av
rupanın cenup, orta ve şarkında 
tamamile serbeet kaldığı ve öte
denberi beslediği hulyaları ta • 
hakkuk sahasına götürmeğe mü
him bir engel kalmadığıdır. 
Alımanyanın Meme!, Danzig 

meseleleri az ehemmiyetsiz de
ğildir. Fakat bunlardan en. mü -
himmi Ukranya meselesidir. Ber
lin; Çek Leh ve Rus Ukranyalıla
rmdan mürekkep müstakil bir 

Almanyayı Avrupanın karaı;ınaa serbeot bırakmayı teınin etlen 

Son Fransız • Alman paktı böyle imzalanmıştı 

Ukranya devleti kurulması ve bu 
devl:t! kcr:d!s:~--" müttefa yape • 
rak iktısa.di bakınıdan Almanya
yı refaha kavuşturacak ve ipti • 
d.ai maddeler cihetinden uzun bir 
harbe mukavemet edebilecek bir 
hale ge>tirmek istemektedir. 
Almanyanın Rusya ve Lehistan 

gibi ilti büyük devletin karşısın
da bu emelini ne suretle tabak • 
kuk ettirebileceği noktası dik'ka
te şayandır. 

Bu hususta Berlinin ne düşünr 
düğü ve neler yapacağı her ta • 
rafta merak edilın<!kte, vaziye • 
tin inkişafı dikkatle takip olun
maktadır. 

ttalyaya gelin~, Roma, mütte
fiki Alınan.vanın kara Avrupasın-

da serbest kalmasına mukabil 
Jııerdisiııe Ak<ienizde mühim m~n 
faatler temm eylemek azminde . 
dir. İtalya Korsika, Tunus üze -
rinde bir takım hak iddiasında 
bulunmakla beraber Çemberlay
nin yapacağı teşebbüsle neticesi 
İfİ Fransa ile bir harbe kadar gö
türmiyeceği tahmin edilm<'kte -
dir. Esasen Fransa böyle bir hal 
vukuunda İtalyaya mukabele et
mek üzere azami hazırlıklar gör
mekte ve icap eden yerlerde as
ker! tahşidat yapmaktadır. 
Diğer taraftan Fransanın yeni 

dostu Almanyanm da buna mey
dan bırakmıyacağı zannedilmek
tedir. 

Ancak İtalyanın emellerini tat
min e1ıınesı l9İ1l de Akdenizde 
başka ne sureUe menfaatler temın 
edebileceği yılbaşından sonra Ro
mada vukubulacak müzakereler
den sonra anlaşılabilecektir. 

Diğer taraftan Almanya ikidc
blrde başına dahili bir gaile çık
maması ve aynıi zamanda harir. 
ihtilaflara meydan vermemesı i
çin bu arada Yahudi işini de kö
künden halletmeğe karar vermiş 
bulunmaktadır. 

AMERİKADA FAŞİSTLİK 

Dört devlet arasında bir hava pat:tı yapılması için 1)-ansa ile 
Müzakere yapmak üzere geçenlerde Pariııe &elen İngiliz 

Hava Nazırının Parbte kartıl•nması 

Londra 13 (A.A.) - Evening 
Standard gazetesi, Lima konıe -
ransındaki faşist aieyhtarları ;ıa
relretlerin akamete mahkılm ol
duğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, cenubi Amerikada. 
çok miktarda İtalyan bulunması 
dolaylf;ile faşistlilk fikrinin son 
zamanlarda bu kıt'ada derin kök-

Ok 
Meydanı 
Cinayeti 

-
Esrar Perdesi 

Çözülmak Üzere 

Bir Kişi Nezaret 
Albna Alındı 
. (Yazın 2 inci sahifemizde) 

Par Jak Bir ıer salmış olduğunu ilave etmek
tedir. 

Muvaffakıyet MÜHİM: BİR ztYARET 

Roma 18 (A.A.)- Yugoslavya Peşte 13 (Hususi)- İtalya Ha-
riciye Nazırının buraya yapacağı 

hiikfunet partisi parlak ve ezici ziyarete ehemmiyet veriliyor. Bu 
bir muzafferiyet kazanmıştır. 

(Devanu 6 ıncı salıifede) 
Gneç krallıkta hiçbir siyasi şefin !=============,,. 
şimdiye kadar bu kadar büyük bir 

muvaffakiyet kazanamadığı te • 

barüz etıtinlmek:tedir. Bu zafer 
' milli enerjilerin inkişafını ve 

hemhudud devleUerle muslihane 

münasebetlerin tarsinini istihdaf 

eden Başvekil Stoyadinoviçin u

zun mesaisini tetviç et.m~r . 

Barselon Limanı 
T ahrib Edildi 

Salamanka 13 (A.A.) - Dün 

Barselona limanını ve bilha~~a 

dalgakıranlarla mağazaları bom
bardıman ettik. 
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Otellerin 
isi ahı 

1 L 1 s 
Ve .. Mahkemeler 

T r ak y a'd a 
Yeni Eserler 
Yükseliyor 

. e 
D 

. H .. , .... etıı; 
aladıye u ,u .... 

MAHALLEBİCİ 

DÜKKANLARI -
~ on zamanlard:ı tstanbulda 
\'"Ti. ma!ıallebici dükkıinı artı -

yor. H ele Beyoğlu caddesi
nın iki tarafı mahallebici ile doldu. 
En lüks dükkanlar mahallebicidir. 

lstanbulda meğer nekadar da çai< 
mahallebi yiyen ve seven vatan
daş varmış. Bu dükkanların bu 

kadar &Ütü nereden buldukları 

merak edilir. Bir arkadaş: 

- Tev~kkeli değil, dedi, evle -
rimiz ıçin kapıdan aldığunı.z: ~üt

ler fena çıkı)or. İyilerini, sayıları 
gittikçe artan bu mııhallebiciler 
satın alıyor. Bize bir ~ey kalmı

yor. Evlere de süt yerıne beyaza 
boyanrnı' terkos suyu satıyorl:ır. 

Tenkidleri yazarken, hakikati d 
r• •• ı• •• 

olduğu gibi görmek lazımdır. Bu uşunu u yor 
arkadaş şöyle yazacaktı: 

cLtanbul altı :ıy kış filvaki çı- İstanbul otelciler cemiyeti bun-
mur içindedir. Fakat, itira! elmek dan bir müddet evvel otellerimi -
lazımdır ki, yazın bu ç:ımurdan 
eser görülmez. O vakit diz boyu 
toz, toprak faslı başlar.• 

l\IUJl-1 YAK 

DERDİNE BAK 

Bir diğer gazetede, şehrin iç so
kaklarının geceleri zifiri karanlık 
olduğu yazılıyor. Lambalar yal -
nız büyük caddelerde ve sayısı ga
yet az olarak mevcudmuş. Şu ga
zetecilere bir türlü y:ıranılmaz. 

cKışın gözü kördür .• Derler. Ö • 
nümüz kış, lamt 1yı ne yapacak
sınız?. Bundan başka bir atalar 
sözü daha vardır: cMum yak, der
dine bak..• derler. Li.mba da ya-

ziı, ı,Jahı ve tasnifi h~kkında biı 
proje tanzıın ederek tetkiki içın 
İktısad Vekaletine arzeL .şti. B . ı 

ııroıede otelciliğin ıslahı bakımın

da.., bir~'Ok mühim noktalar ol -
makla beraber en ba~ta zikre şa
yan noktalar şunl:ırdır: 

Beynelmilel manada ve ölçüde 
- hiçolmazsa - bir tane birinci sı
nıf otel inşa etmek .. Mevcud otel
leri ıslah ederek sınıflara ayırmak . 

Otellerin sınıflarına göre birer üc
ret tarifesi tatbik etmek.. 

Bölt~k 
Hamallarının 
Kavgaları 

lki Randevucu 
Dün Mahkemeye 

Verildiler 
Beyoğlunda Anadolu sokağınna 

17 numraalı evde oturan Sultana 
ve Atina isınındeki k:.dınların giz-
ıliuhuş ve randevuculuk yap • 

tıklan hai:>er aLnmış, di.ın zabıta 
memurları anı olarak bu evde a
rama yapmışlardır. 

Um•ımi 
Edirne ye 

Müfettiş 

Avdet Etti 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Trakya umumi müfettışi 
General Kazım Dirik Edimcye 

dönmüştür. Trakyadaki imar faa

liyetinin bu seneki inşaat kısmı 
umumiyetle Lüleburgazda ink~af 
etmektedir. 

Göçmenler için umumi müfet
tişlikçe inşası kararlaştırılan 200 
evin malzemeleri tamamlanmıştır. 

İtimad ıtl> 
·ı ı::"' Yazan: Ahmed Şiil<J'l ~ . 

··~ _,ıo 
Fransız parlinıclltosu •. u kal'' 

1. pıli09 • 
devam edcu harare.t ı iiJ<İIU,cW 
lardan sonra Daladıye h . 111;ıf 5" re' ne 241 rey muhalif ve • . · Jt b" 

·ı ;ııııı 
tenküe karşı 315 rey ı e . ~ lı' 

· lııt\O . 
yan etmiştir. Bu nelı.<~ ı;»rl• 
kundan ehemmi~ et!ıd•t· uo•' 

b .•• ~· halk cephesi koın ın ıdı ,,.ı 
d~b· ·ı kat'i ve nih~li olar;; ... "' bı 

nft'' gfütcrmektcdir. 811. t• . . fr 
. k• ıo•· -müddcttenhcri enırı '• 1ıuıul• 

kat bu derece zorhıl• 1 • ·badı•' 
· ı· ı·ı •r itli ·ı• bır sosya ısı par ' < g• 

dağıtmayı hiçbir poliıik9•:d bl" 
s• • b alamıyordu. Sonr.ı l'ran . er''' 

kiımct, bir defa dJha, sa~ c••"' 
So1 .• partilere dayanıyor. ,,.(ı 

1 •et• • 
partiler tekrar muba e. :, c~"' 

. . . k~Jıı . il 
yorlar. 1936 seçımını •er ı< 

PiSLİKLER . 
TEMİZLENİYOR 

Dikkat ediyor musunuz!. Yeni 
Vali, şehrin neresınde çirkin man . 

zara arzeden umumi hali varsa. 
kaldırtıyor. Allah razı olsun. !.>e
mek ki Belediye reisimiz, İstan

bulu bütün pisliklerden temizli -
yecek .. Bakalım, halalardan son
ra, sıra, hangi pisliklerin kaldırıl
masına gelecek?. 

l nınca, o iç sokakların bütün derdi 
meydana çıkacak ; kaldırımsız ol
duğu, çamur, to•, toprak ve saire . 

İktısad Vekaleti otelciler cemi
yetinin ihzar ettiği proje ile ala
kadar olarak turizm bürosu vası· 
tasile bir anket açtırmıştır. Ber
veçhi tanziın edilen sual varaka -
!arı otelcilere gönderilerek tek -
mil otelcilerin bu hususta fikir -
!eri alınmaktadır. Bu suallere na
zaran otelcilerden otellerin tasnı
fine taraftar olup olmadıkları ve 
ne şekilde ıslah edilmesi lazım 
geldiği hakkında malümat isten· 
mektedir. Bundan başka otelci -
likle alakadar daha bir çok ,u
allere alınan cevabların tetkikile 
lktısad Vekaleti turizm bür,. ı 
meşgul olmaktadır. 

Çakmakçılarda ıplikçilik eden 
Ardaş isminde b:ri hır müşteriye 
gönderilmesi lazun olan bir k<ıç 
paket ipliği kendi mağazas .nda çı.
lışan Arnor, Aranı ve Solyan i~

mindeki i§çilerle yola çıkarmış -
tır. İşçiler o civarın bölük hamal 
lanndan !\! usta!a \'e Ram azar• ile 
karşılaşmışlar ve hamallar, pa • 
ketleri kendine hşıtmalarını siiy
lemi§lerdir. İşçiler paketleriver -
mek istemediklerınd cn arBlarında 

kavga çıkmış ve ışçilerle hamal
lar birbirlerine girm işlecdir. 

Kavga daha fazla büyümek Ü· 

zere iken o sırada oradan geç -
mekte olan bir polis aralarına cı· 
rerek kavgacıları ayırmış ve ka -
ra.kola götürmek istemiştir. Bu se
fer de mağa.:anın sahibi Arda' 
kendi işçilerinin karakola götü -
rülmesine razı olınamış, itiraz t'\· 

miştir. 

Arama netıcesinde birkaç kadın 
ve erkek bulunmuştur. Sutana il~ 
At ina yakalanar"k mahkemeye ve 
rilmişlcr, evde bulunan kadınlar 
da muayeneye scvkedilrnışleı dır. 
Rdndevu e• i olarak kulland.ıı,Jarı 

ev de mühür! nmi§tir. 

Gazetcc· a · Be:aet 
Eti er 

Diğer t~raftan Lüleburgaz kay· 
makamlığınca lüwm gösterilen 
12 köy mektebinin inşası Kültiir 

Bakanlıj(ıııca t2svib ve karar al

tına alınmış, mekteblerin inşaatı~.~ 
ba~lar.m:ş. ır . 

Eu a.-ad.3 kaza merkezinde bü
yük bir sinema tesisi kararlaştı -

rı tarak yaptırılan projeye gör~ 
inşaatı 31,000 liraya müteahhide 
iho le edilmiştir. 

··111rr 1 ~ılı 
riyetlc kazanan zol 7U ı•it· v 

·ı- be• 
bu cidden çoo acı b'r a ' 

nasıl böyl~ ~lı~uştur? a I" ,,.,;~ 
1936 seçı..ınınuı s~n~ndi ,.,ıi~t 

parlamento•undakı P 1 

. HAKİKATLERİ 

Çok şükür Allaha .. Mum yakıp 
derdimize bakmıyoruz. Daha ne 
isteriz?. Ya o iç sokaklarda da '.a·n
balar yansalar• .. Derdimiz azmış 
gibi, yeni derdler mi çikaracağız? . 

SAN'ATINI 

iH YA ETMİŞ 

Geçen gün zabıta haberleri ara
sında şöyle bir havadis okudum: 

Polis, vazifesine müdahale edc:t 
Ardaş ile kavgacıları yakalıyarak 
karakola götürmüştür. 

Mezarlık. otoous vehamallar 
meselelerine dair neşriyatından 

dolayı açılan hakaret davası sc.
nunda mahkum olan Ahmed Emin 
Yalman ve Sabri Saliın hakk.n
daki muhakemeye dün nakzan t>ı· 

rinci asliye cezada devam ed!lmtş 
ve karar bildirilmiştir. 

Sinema şimdiki fırka kararga· 
hının karşısındaki meydan!ıkla 

yapılacak, binaya mülhak bir otel 

lokanta ve gazinoda bulunacak -
tı.r. 

şöyle idi: ,.,y" 
k - · 1so k•d•• · •' 73 omunıst, . it!İ~ 

list, 30 kadar sosyalist 0 )isl .1 
. 1 sos~o ıır• 

115 kadar da radıka · ı:ıu• ,P 
cenahı teşki~. ediyordu· ~ğ c<• 
Faşist temayulterı olan I< ıt•;,; 
zümrelere karşı birleşeJ• fii$ ~ 

\ ' altı· ,~ 
itilafı yapmışlardı. r ;,ııı•11ı• rl' 

SÖYLEMELİYİZ 

Geçenlerde bir arkadaf, Dl!' Itk
rasında. İstanbulun çamurundan 
bahsediyor. Şehrin her semtinde 

çamur diz boyunu geçiyor, diyor. 
Nereye gitseniz çamura batarsı -

ruz .• Ayakkabılarınız, pantolonu -
nuzun paçaları çamur içinde kalır. 
Bize kalırsa, bu arkadaş biraz ın

ıa!sızlık ediyor. Çamur, İstanbut
da kışın gördüğümüz bir nesnedir. 

Altı ay, buna tahammül ediver -
sekne olur! .. Yazın da çamur yak 

ya.. Bu arkadaş, yazın, İstanbu
lun çamursuz sokak ve caddele
rinden neden bahsetmiyor! .. 

cAyaspaşada Metro caddesinde 
c Yaldız• apartunanının üçüncü 
dairesinde oturan eski umumha -
necilerden cN .• isminde b:r kadı
nın yine eski san'atını ihya ettiıti
ni haber alan memurlar ani olarek 
evi basmışlardır. İhbar doğru ~tk-

Sahillerimizde
ki f .ener/erin 

Vaz ·_qefi 

Sarae-ı Tutmuş 
Eyübde oturan, bir kontrp!;lk 

fabrikasında amele Behaeddin o!;
lu Mehmed dün Karagümrüktcn 

Karara göre, bu neşriyatın am
me menfaati için yapıldığı anla
şildığından Ahmed Emin YalmQn 
ve Sabri Salimin beraetlerine ka
rar verilmiştir. 

geçmekte iken sar'ası tutarak diii- Uduned Cerrahpaşa hastanesine 
müş ve başından yaralanmı~1.ır. kaldırılmıştır. 

Ok 
Meydanı 
Cinayeti 

dar mevcudu olıın parl pıı~' .} 
350 den fazlasını kaz:ıfl b••'J 

. . d r pı' ~ıır 
Gerıye kalan 250 k:ı a ·ıer ,,.,. ; 
orta ve sağ ct'nah _ııa~l•8,,0ııı01, 
da taksinı edil rnı~lı· rııdi~'~...ı· 

orta cenah say>.lan sol -~ı·ı .&·· 1 .. ,... ' 
mokratlar birliği, mu.s l<~e' t<' 
sol cenııh CüınJ>urıY~. ,~"' ·-~_,,,..._....:..,........;___.......,,.:..-~~~~--ınış, evde birkaç kadınla birkaç 

erkek bulunmuştur. 
Kadıncağız, ölmek üzere bulu

nan eski san'atını ihya etmeğe kal
kışmış .. Bir kısım san'atların lj) -

düğüne hayıflanıp duruyoruz ya .. 
Bu kadın da kendi te!Akk:Siııe g)
re, bir san'atı kurtarmak istemiş. 
Şu insanların tellıkkileri nekadar 
ayrı ayrıdır. 

lctı.sad Ve1:8.leti Fenerler Umum 
Müdürü Yusuf Ziya dün İzmir -
d~n şehrim;ze gelmiştir. 

Bazı vapur kaptanları •Yeni
kale• n.am nıahallin önünden ge
çPrlerken fenerlerin yak.nında 

1-ıatmı.ş bir gemi enkazı ııormüş
~erdir. 

Milli Şef Bu Akşam 
Ankaraya Varıyorlar 

Okmeydanında bulunan esra 
rengiz cesad hAdisesinin tahkı -

katına emniyet müdürlüğünce dün 
ve bu sabah da ehemmiyetle de
vam olunmuştur. 

.. ıı~ .ıııl° 
muhtelif mlistıJı:il )<uç b~ , 

1 .. elli •. - pl• -· ~ er yuz ye ya..,.• y~· ,ı 

temin etmiş geri kaıaıı., frı•;,, 
· t ol• <" dar da açıktan Faşıs .. but'~ 1-1 

1 
. • ·ı CtıP' _.ı sosya partısı ı e _,.~,. 

ıi•" federasyonu, halkç.ı i lİ· "I 
arasında taksiın edılm ~ vi~' .ıı 

elı< · r 

AHMED RAUF 

(güçüK HAHERLE~f 
* Macar Yahudileri hıristiyan 

olmaktadırlar. Ezcümle dün 200 
hın Yahudi katolik ve protestan 
olmak üzere müracaat etmişlerdir. * Alman Rayhşbank müdürü 
doktor Şaht bugünlerde Londra -
ya gidec;cktir. * Yugoslavyada yapılan int! -
hab bitmiştir. M. Stoyadinoviç ka
hır bir ekseriyet kazanmıştır. * Çankaya kaymakamlığına ta· 
yin olunan Beyoğlu kaymakamı 

Danişin yerine Dakırköy kayma
kamı Agahın ve Dahiliye Veka -
!eti seferberlik şubesi şeflerin • 

Hububat p ·yasası 

Son iki ,-::ın zarfında muhtelit 

yerlerden şehrimiz piyasaı.,na 44 
vagon buğdı!y ve 14 vagon da ar
pa gelmiş, hepsi satılmıştır. 

Buğday fıatlan eski fiatını mu
hafaza etmektedir. Arpalıırda 4-5 
para kadar bir yükselme ciirü! -
melotedir. s~sam üzerine de mu
emeleler Sı>'l günlerde hararet -
ltnmiştir. Bwıa sebep müvareda
tın fazlalaşmış olmasıdır. 

den Ga!urun da Bakırköy kay -
makamlığına tayin olunacağı söy
lenmektedir. 

* Yabancı memleketlere gi -
decek talebeler hakkında Maarif 
Vekaleti yeni bazı esaslar tesbit 
etmiŞtir. 

* İtalya Hariciye Nazırı K ont 
Ciyano Peşteye gidecektir. 

* Vali dün gece Marakaz va
purile Manisadan gelmiştir. Ken
disi 39 derece hasta bulunmak -
tadır. Bu sebeble makamına ge -
lememıştir. 

Doğru Olmıyan 
Bir Haber 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün
den aldığımız bir tezkerede, Cum
huriyet gaz~esinin cumartesi 
günkü nüshasında inhisar me • 
murlarından Kahya oğlu namın
da birisi tarafından inhisarlar 
memurin müdürüne tecavüzde 
bulunduğu ve bu bapta tahkikat 
icra edilmekte olduğu hakkında
ki haberin kat'iyyen aslı olmadığı 
bildirilmektedir. 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YA IŞLARI 

No. r;>7 

- Allah Allah.. Yengeme nl! 
o!Ju b.ıı;ünlerde?!_ 

C - lılde §akaklarını sıkarak ı·n

la•mağa b~ladı : 

- Reşad Nurinın (Ça!ıkuşul nıı 

ü ·· ncü defa okuyorum. Biliyo= • ı 
s~nya. ben o m.ıhnrrir!n eserl~rı

nı Ç')k sev~r :n. İ nce, hassas b ir ı 
romr'tcı . 

- Sonra re Dld.ı canı . • M~;e-
1 

ı . n iryüzıinu :ır.lat !la ı. ııfo -
lrnrr i soNa meted rs·'l! 
Cı h rle özün ~ devam etti: 

Rom :11n en heyecanlı b ir ye
r inrie birdenb ıre kapı açıldı... 

Yengen, Azraıl gibi karşımda oiı

kild ' (Seninle kavgaya geld'm!) 
Dıyerek, şimdi ~enin oturdu~n 

Yuan: bkendcr F. SEllTELıJ 

kanapeye kendini attı. Ah Reşad
cı~m.. O dakıka burada bulıı nma

lıydın da benıın halimi gornıe -
liydin ' K:ıdıncağ:zın içi öyle dolu 
imiı ki. Ağzını b:.ı- .. çtı.. Makıne 

g ib i dır d ır, du- dır sciylem eJe b<>ş
larlı. Gılya biz ikimiz le P~rihanı 
çekcmiyormuşuz.. On ların şahsi 
iş l erilc fazla meşgul olııyormuşuz .. 
Son gu.ıılerde herkesin a gzınd .ı 

done'l dedi1<0duları bız icad ~dı

ycr , hız uyduruyormuşuz. 

Seu N;~adın burada yerleşt'ğini 
H rşid Abbasa söylcm ~..::'. !l ! Bu da 
ya l anmış_ 

- Evet. Ben yolda ras•J1dım o 
adamcağıza. Bana ısrarla N ihadı 
sordu. BP.n de polis milJiriyetinde 

Kaptanlar: her vakit geFp geç
tikçe görmr.liklerı ve bilmedik -
!eri bu enkazın son zam&r:larda 
görün:nesınle rı •Yenikale· önün 
:le fenerlerin y r değqth •P dı!
~.ş:irmediklerinin tetkikin! is te
·~ıslerdir. 

Yusuf Ziya bu hadiseyi tahkik 
·çin mahallıne gitmiştir. Orada 
fenerler in blllunduğu büytk şa

l'T'and ıraların vaziyeti dalg>çlar 
indirilmek suretile tetkik olun -
muş• ur. 

Tetkik sor.unda fenerlerın yer 
ıieğiştirmed -ği neticesine varıl -
mıştır. 

Umum n:üdı1r Karadenızdeki 

fenerleri de gözden geçirec~ktir. 
-o---

Gümrük•e Tayin 
Açık bulunan ts•.anbul güm -

rükleri ba~müdürlii ~ ü kimyager
liğine emniyet umu"' müdürlüğü 
lavoratuvar şefi . ' met Ubefe 
tavin olunmuştur. 

··---ımıı::ı:ıı•I 
Tasarruf ve yerli malı haftası 

içinde kumbara muhtevasını mut
laka bankaya yatır. 
Kumbaran yoksa behemehal bir 
kumbara al 

Ulusal ekonomi 
ve 

arttırma kurumu 

memur olan bir arkadaşımdan b.ı-I 
nu duyduğumu söyledim .. Halta 
Nihadın postane arkasındaki han
lardan birinde çalıştığını da ila"c 
ettım. Bu bir dedikodu mudur? 
Duyduğumu söylemekten bene kim 
menedebilir? 

- Sen gel de bunları yengene 
anlat! Alimallah sana öyle kızgın 
ki.. Eline geçersen karışmam. 

- Beni yiyecek değil ya. Niha
yet seli<mı sabahı keserim ves -
sel&.ın . 

Cahide, Reşadın yanına otl•r -
du .. 

Ni~nıılısının çok hiddetlendiğini 

görünce saçlarını okşıyarak: 
- Hayır, Reşad! dedi. Bugün

lerde onlarla bo::-ıışmak işime gel
m ez. Hele şu n:kah i§ini bir atla
ta'ım .. Daveti }erim iz arasında on-
1 rın muhakkuk surette bulunma
ların ı ister ım . 

- Adam sen de. İki kişi eksik 
ols.ın . Yengem zaten Perihanı da 
kendine benzetınış. İkisi de sinir 
koçanı .. Ne söyleseniz, aksini an-

( 1 inci sahifeden devam) 1 
ista~yonda Büyük. lVlillet ~ecl:.•i 
re isı, Başvekil, Buyuk Erkanıha~-ı 
bıyc reisi, meb'uslar, devaı..r ~r·ia· 
nt, vali, askt.:ri komu!anlar, em
n iyet d:rcktorü ve dığer zevat ta
rafından karşıbnacaklardır. 

Evvelcede bildırd · ğıın vcçhile 
Çankırı , Kastan ıon u. Zonguıc! ;'l k 

ve lıaval isindc yaptıkları tetkik
lerden e lde ett ikl~ri neticelerP gci· 
re bütün memleket için hayırlı v~ 
yeni kararlar alacakl ardır. 

Rels ~cumhurumuzun sür~tle 71· 
pac:kl~rı bu işlerden sonn bır 
miıddet devlet ve rneı'l lekct iş'.:· 
rile uğraşmak üzere şehrim; zd e 

1

. 
kalac:.klardır. Memleketin d;ğeı 

kö~cleriııde yapacakları tetkik Si"· 

yalıatının tarihi heııuz tesbit e • 
d ;lmcm :ştir 

MİLLİ ŞEF, ÇANKJRIDA 
Çankırı 13 (Hususi muh:ıb:ri -

mizden) - Reisicumhur İnünü 
geceyi trende ceçirm iş l !r ve bu 
s:-.bah erkenden şehrimizi şere~ -
lcnd : rınişlerdir. 

dün Karabükıeıı sonra tetkikle • 
rinc devam et.mek üzere Çerkeş 
kaz:ısını t t'ş rif ettılcr. Dığer doıa~

tıkları mıntakalarda olduğu veç
J:ıilc, orada da ınahalli halk ve 
bilhassa köylülerle temas ederek 
halk ı n derd ve dileklerini tetkik 

ve tesbit buy urdular. Bu esnada 
kaymakamdan kaza ışleri etrafın

da izaha~ alırken bayram güniı 

namaz kılınırken arabca tek.bir 
alınnıusı sebeblcrine temas buyur· 

dular. Kaymakam yaptığı tahki
kat netices ine göre hadisede bir 
kasıd olmadıgını bayram nanıazı 
kıldırmak üzere imam aranırken, 
ramalanı geçırmek için kaza mcr

kez:ne gelen bir köylünün bu va
zifeyi üzerine ald•ğını, fak~t na
ma' esnasında şaşkınlıkla arabca 
tekbir getirdiğim, ancak halkın 

Adliye tabibi bunun 10 gün ev
vel öldürülmüş olduğu n~icesin< 

varmış ve cesed morga kaldırıl -
mıştır. 

Dün şehrin muhtelif yerlerindel"I 
40 a yakın şahıs morga getirilerek 

cesed gösterilmişse de hiç biri hü
viyeti teşhis edememişlerdir. 

Hadise mahallinde büyük bir 
dikkatle tahkikat yapan emni • 
yet memurları bu iş hakkında b•

zı mühim ıpuçları elde etmişlerdir. 

Bunun üzerine bir kişi nezaret 

altına alınmıştır. Bunun katil ol
ması çok muhtemel görülmekte
dir. Esrarengiz cinayetin Haskoy, 

Kulaksız veya civarında i§lenerek 
cesedin buraya oradan getirildiği 

buna iştirak etmediğini söy !emiş- akkındaki şüpheler de kuvvetlen-
tir. miştir. 

Bunu teyid edecek bir emare 
olmak üzere dün Kulaksızda bazı 
kan lekeleri görülmüştür. Müte

hassıs memurlar bu lekeleri tet
kik etmişler ve hadise mahallin
den Kulaksıza kadar fasılalarl:ı 
devam ettığini tesbitetmişlerdir. 

1936 seçiminin bu n ,crbe5~ 
kılacak olursa, halk 1ıio< .p< 
verilen sol cenah .k."~e i ~'I' 
dört senelik devre ıçı d<~~:.ıl' 
rahat rahat muha(at• elıif ı"1pı 
idi. Fakat bu, anca~ l s"'(:,, 
mümkündü: Ko"?ünı5 ;ıiI•'' ıP, 
ve radikal sosyaJısl ":.ı-1' r;,; 
sındaki tesaniit mu . ·I ıeb 

1 
~-

f ş•' ~ meli itli. Halbuki 8,,· y•9' ,,,ı 
• ·1 ... 1 14•' karşısında seçim ıt• ıe • j<Jl' 

llç zümrenin, iktidar• • ..,;1<" .;r ··-rew ~ ı· 
sonra beraber ylil'''· d• 11b' ;••'' 
ri anlaşıldı. Ve buntl J<" b'''1 .,;~ Ç. p • . ır.~ 
mek lazımdır. u .,sfalP r',.. 
partisi olan r:>dik•1 5 ıı~•'a~,..r 
sosyalistlerle ve he 1\ıe ı-li l 
ile uzun zaman birlı . I~' ~i ( 
1 . il k'. de°'iid•· -"~ ~r 
erı m m un " ııcı•· • 

cephesi hükQmetiıı•~ ge<'p ı;,V"' 
larak Blum iktidara • 1ıil .J' 

b fi ···;.ıı 
maye nam ve be•• ı rıı'~' ıır, 
sosyal reformlar yaP d• ~,r ıt 
yınca, sağ cenahıfl ·ı·ali'1• ~/ 

.k 1 50> " ~ karşısında radı " ,epb' 01' 
la~a düştüler. aalk •'' b~~ 
binnonunun sarsıl:ı~"' il 
başlamıştır. Fak•' ,,.ıııtıP .,.,J'' 
dan yapılan ıefor ,ııl'' 

6 ,,,cı 
.. Oevanıı 

Kendileri istasvonda, gidişlerııı
de olduğu gibi, kesif bir halk kc· t
lesi ile hükumet erkanı tarafır. -
dan karşılanmışlardır. Milli Şef 
Çankırıda üç, dört saat kadar ka
larak tetkiklerine devam ede~~k
lerdir. 

Mili Şef, bu işin bir yanlışlık ve 
şaşkınlık eseri olup olmadığını 

tekrar kaymakama sormuş, kay

makam sadece bunun hocanın di
li dolaşması neticesi tehaddüs e
den h:ılkın kat'iyyen iştirak et -
mediği bir vaziyet olduğunu tek
rar beyan etmiştir. Kulaksızdan itibaren yol işlek 1--------: 

MİLLİ ŞEFİN TEDKİKLERI 
Çankırı 13 (Hususi muhabiri 

mizden) - Reisicumhur İnönü 

!amakta, fena tevil etmekte ısrar 

ederler. 
Cahide, Reşadın boynuna sa • 

rıldı: 
- Beni seversen, bu hadiseyi 

soi,'llkkanlılıkla karşılayacaksın, 
Reşad! Benden habersiz oraya g•
der ve yengene çatarsan, vali.ahı 
yüzüne bakmam! 

- Peki aroma seni tahkire ne 
hakkı var? Ben de sinirlerile ya
şıyan bir insanım .. Nişanlımı J ı

bamııı bile incitmesine tahammül 
edemem. 

- Buna, kısa bir zaman için ta
hammü: edeceksin, Reşad! Onla
rın nikahımızda bulunmaları la
zımdır. İşte o kadar .. Haydi, bana 
söz ver bakayun .. Yengene bır şey 
söylemi)i'Ceksin, değil mi? 

Re• d kaşlarını kaldırarak gü
lümsedi: 

- Pek i .. Söz veriyorum. Fakat, 
haydi ben sustum. Ya o söylersl! .. 
Ya o lifı açar da - sana yaptıitı 
gibi - bana da hakarete bru;laı·sa? .. 

Re;sicumhur bundan sonra k•y· 
makamdan kazanın asayişi ve u
mumi ahvıılı hakkında izahat ıs

temiş aldığı cevablardan fevkalll.d~ 
memnun kalmışlardır. 

Cahide yalv:ırır gibi cevab ve -
riyordu: 

- Yine sus:ıcaksın, Reşadcığım! 
Sen yengenin zayıf damarını hiıla 
öğrenemedin mi? 

- Hangi damarı o!.. 
- Boynuna sarılır, yanakların-

dan öpersin .. Bir şeyden haberin 
olmadığını söylersin! Çarçabuk 
yumuşar. 

- Sen de böyle mi yaptın? 
- Şüphesiz ... Başka türlü ha-

reket etseydim, kapıyı çekip gide
cekti. Bir daha yüzyüze bakmıva
caktık. Ayağa kalktı .. Gideceği. sı
rada derhal yerimden fırladım .. 
Boynuna sarıldım: (Teyzeciğim, 

bana inan ki, hiç bir dedikodu 
yapmadık. Sizin ve bizim bir çok 
düşmanlarımız vardır. Bu çirkin 
dedikoduları onlar - aramızı aç
mak için - yapıyorlar.) dedim .. Y ı
naklarından öptüm. 

- Yumuşadı mı! 

- Elbette. Ben yanaklanndan 
öperim de yumuşamaz mı? 

olduğundan lekeler burada kay -
bolmaktadır. Netice olarak hadi

seyi örten esrar perdesinin bugün 
kat' surette yırtılacağı tahmın o 
lunma k tadır. 

- Şu yengem çok değişmiş, Ca
hide! O. eskiden hıç de böyle de
ğildi. Çok dürü<t, temiz yürekli, 
hüsnüniyet sahibi bir kadındı. Şim
di riyadan çok hoşlanan, kalbi çı· 
!ıt çarşısına beııziyen, her şeyi 
fena düşünen, fena gören bir ka
dın olmuş. 

- Bütün bunlar genç dul kalı
şındandır 

- Haydi canım.. -Ben ne genç 
dullar tanırım Hiç bir zaman 
- kocasız kaldı diye - ahlaklannı, 

meziyetlerıni, karakterlerini boz
mamışlardır. 

- Yengen onlara benzemiy~n 

bir kadındır. Kızı genç bir erk<"ğe 
varırken, kendisi genç olarak na
sıl dul kalabilir? Baksana, Hur
şid Abbası bile beğenmiyor. Za
vallı adam... Her gün yengenin 
peşinde. 

- Nereden biliyorsun! 
- Lat brasında kendisi söyledi. 

Dahası da var, 
(De\·amı vart 



t§EHRıN SAYFiYE IHT YACı j 1 

Sapanca' da Oteller Ve 
Plajlar Yaptırılacak 
liazırlanan Proje Tasvib Edildi 

Sabanca gölü ve civanrun İs
\anbulun en yakın bir sa ı

dit fiyesi haline getirilmesi ve 
lıt·•r taraltan gölün sularından 
~ lfade olunması için Dahiliye 
•k~· ~ _ ı tarafından yapıldığını 

'ı%ıtıınız te\kikler ikmal olun -
"ttur 

~~di~ göre Vekalet, ha

~·"' dahil! turizm bakımından 
~ lfe büyük bir ehemmiyet vere
~ lnalıalline lk1 tetkik heyeti 
~ •rtniş ve lk1 proje ile p!An 

tlatınıştır. 

haricine borular döşenereJr, tu -
lumba tesisatı yapılaack ve büyük 
bir su deposu da inşa olunarak 

şehir şebekesi için istifade e<lile
cek bu depodan tekmil Adapaza
rına su verilecektir. 

Diğer taraftan gölün etrafı sü
ratle bataklık vaziyetinden kur • 
tarılarak burada modern tesisat 
vücude getirilecektir. 

İlk piaııdaki bu işler için ıımdi 
lik 282 bin 105 lira sarf edilecektir. 
Aynca Sabanca kasabasında mo

dern oteller ve göl kenarında ga
zinolarla büyük bir plaj inşa olu
nacak ve kasabada hayat ucuzla

ttlacaktır. Bu projelerin tatbikine 
• hemen başlanılacaktır. 

'oııı~ kere Veklletçe tetkik ve ka
s,~lunan bu projeye nazaran 
l<tı ca gölün ün sulan Adapa • 
~ kasabasına kadar götürüle -
'-..,bunun için göl sahilinde '-e 

~ava Hatları Açılmasi 
kararlaştırıldı 

Bir Proje Hazırlandı 
~tanbul • lzmir Ve Ankara Yolu 
~ Nisanda Açılacak 
l~buı - İzmir ve Ankara arn· f 

ı;ı da Yeni hava hattının 1 ni • 
\ı.ı~~ 939 da işlemiye açılması 
'lllırette kararlaştırılmıştır. 

'hı· buı - Adana hava hattı da 
l\a ih tıı r de açılacaktır. 

loıı~arbakır • İstanbul - Ankara 
' da ondan sonra tesis olu-
lıe tır. 
~/1~ hava yolları umum mü
~ :~.işletme müdürü Bay Şe • 
'ııı """Ç1n bt• maksadla icabeden 

~ ~lıkları yapmak üzere An
\ it lll hareket etmiş ve Adana 

~are meydanını tetkik e~-

'>en izba n kın 
ı:ı . BUdcesi 

1Jıı ~banJun yeni yılbüt~esi i

ııq~ ~lı.klara başlanmıştır. Bu 

lıiı ~ ınüdürler, Umum 1VIü -'kte Önişin reisliğinde ıçtima 
~~ ve tetkikler yapmakta • 

'~. 
~~it müzakerelerinde bu-

' , ~ere Denizbank unir §U· 
• llıildii.-- d . imi "'· lıt· • u e şehrimıze ge ş-

1\ ~~eteler önümüzdeki ha1-
~ e ilonal edilecekLir. 

~"[\lrttaş 
~~dilınüzün genç ve dinç kal
'">~ Ilı §•kere ve şekerli ~eylere llt' ~"ar. 
ı...' 8enç ve dinç kalmak is-
~tı ;~er gii.n şekerli şeyler 

-.. ııaı etme. 

Ulusal ekonomi 
ve 

arttırma kurumu 

tikten sonra evvelki gün İzmire 
gelmiştir. 
Öğrendiğimize göre Devlet hava 

yolları umum müdürlüğü, An -
kara, İz.mir ve Ye~ilköy hava mey
danlarını modern bir şekilde ,-e 
asfalt olarak ~a et.ıneği karar • 
laştırılmıştır. 

İleride Adana ve Diyarbakırda 
da asfalt veya beton mcydan1ar 
yaptırılacaktır. Bu meydanhırda 
telsiz ve ganyemctro tesisatı d~ 
yapıldıktan sonra memleketimi -
z.in her yerinde kışın da hava pos
taları muntazaman servis yapa -
bileceklerdir. 

Lüleburğazın 
Su ihtiyacı 
Gideriliyor 

Gelen haberlere göre Trakya u
mumi müfettişl:k göçmen mm -
takalarından Lüleburgazın su ih
tiyacı etrafındaki teşebbüsler a
lakadarlarca kabul edilmiş, Trak
yanın birçok yerlerinde oldu,{u 
gibi bu havalıde de iki artezıyen 
kuyusu açılması kararlaştırılmış
tır. 

Kuyuların açılma masrafı olan 
paranın ilk taksıti (20,000) !ıra 

Nafıa Vekiıleti bütçesinde Lulc
burgaz kazası emrine gönderıl -
miş, kuyuların açılacağı mahalli 
tesbit etmek fuere bir de fen he
yeti teşkil edilmiştir, 

Heyet çalışmalarını bir hafta 
içinde bitirecek, yeni santrifüj 
tes:satı ile arteziyenlerin sçılnıa
sına başlanacaktır. 

Kuyulardan birinin Karakarlı 

nahiyesi arazisinde tesisi diğeri-

ıoRBALAR 
SALTANATI 

lı- ~ ... 11 
1 b 

~:·•~ Yarcı 
~ lt;ı un etsinler. Ben, 

.~ k bakçıya .ııetircliğiniz 
~!\ı 1l'ıı. ı:ı, ararı Yoldaşlara tebliğ 
~l~ l.r~s~ ~ Sizin gibi düşünü
~'!) ~e 8*a, Sultan Selimin 
~~' ll l'rıekte ise de yanaş -
~ııı~ Sa~ cıhett.en emin olabi-

r, r;z B%aın meselesini de 
\,.~4 "· dedi. 
~~?.arı. 
~..,. e o:., .ı; .Rurnelifeneri kalesi 
> '"- ıı_ "'"~n k 

~lıl.'""llta u1111etleri anla -
~ ._ ~ .; il(! olur ne olmaz di
' "'~'- ""lirn. 'ıı.' ~ "'Sil '.n katlini tehir 
"ili '-in; beyı yaratmıştı. O-
~ 01ııı~~ ulandıran top me-'u. 'l'oPhıı.neaen top getiri-

ıaı.n: .11-1. Sami KARAYEL 

yorlardL Bu fena bir haberdi. E
ğer, yeniçeriler kaleye karşı bir 
Jc;ıç topu tabıye ederlerse Ali ağa
ıun hali yaman olurdu. Bwıu bir 
an evvel önlemek gerekti. 

• Deli Zorba; biraz sükı'.ından 

sonra; yeniçeri ağasına hesa ede
rek son sözlerini söyledi: 

- Ağam; Allah yolunuzu açık 
etsin .. Pirimiz Bektaş Veli Haz 
retleri yardımcınız olsun... Ben, 
şiın<li Edimeye dünüyorum. Siz
lere lazım gelen yardımı bir an 
evvel icra için yoldaşları hare
kete getireceğim. Yalmz, telcraz 
ederim Sultan Selimin katli me
telesine yanaş:may~ Sonra, o-
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1 Günün .es 1 si: Ç ki -- ocu arın 

Kadınlar Yakında ince Barınacağı 
~ I~ 

Sırat Geçidi ve .. 
Avukatlar 

E 
ier bir avukat mütareke 
devrinde düşman kuvvetle- 1 

rile birleşmişse ve bu mem-
lekete hinayet etmişse buırün bu
n usormak, aramak mevkilnde mi
yiz, değil miyiz? 

Bu bir sualdir ve" yerindedir. 
Bir anket muharririne cevap ve
ren bir avukat: 

- Müruru zaman ile silinml • 
yen hiçbir •uç yoktur! diyor. 

&ki borçlara, bakkal defter -
)erine, tahsil edilerniyen :ılacak

lar:ı sünger çekildiğini biliyorduk 
amma, vatan hiyenetine •müru
ru zaman• adh bir sünger yürü • 
tebileceğini asla hatırımıza ge • 
timıerniştik. 

Avukatlarımız arasında bu ba
kımdan takıp ııörmcmiş kimse bu
lunabileceğini sanmıyoruz. Fakat, 
varsa ve o" her kimse Türk.iyede 
inkılap ve kurtuluş davamızın bir 
sırat geçidi olduğunu bilmelidir. 
Yalnız bu köprüyü ve geçidi •mü 
ruru zaman• katedemcz. 

BÖRHAN CEVAD 

Mütehassıs 
Garson ve 
Kamarot 

Denizbank Bu f;lak
sadla Kurslar Açıyer 

Deniz ticaret gemilerimizde -;a
lışaca k ~hçı, kamarot ve metrdo
tel ıı l.ıi kimselerin ihtısas sahibi 
olmal:ırı"ı temin için kursbr .ıç.1-
m sı 1 Jrluşııı lmıştır. 

Bu rn ·ksadla Avrupadan sureti 
mahsu>ada mütehassıs muallimler 
celbedil.,,,ek ve kurslar hem na
zar, he ~e ameli olacak kurslara 
ilkmPkt rb mezunları ve tercıhan 
ortamekieb mezunları kabul olu
nacaklardır. 

Bu kur~lara girme~e talib "" 
!anların müracaatlarının kabulüne 
perşembe gunuııden iLbaren De
nizbank kamara Sl'rvis şefliğinde 
başlanacaktır. 

Çorap Bulamıyacak Odalar 
IAvrupa'da Tedkikler Yapan 
1 Fabrikatör Çorap Mütehassısının 

1 
Kısa Bir Zamanda geleceğini 

soy! ü yor 

1
-nce kadın çorablarının daya - J sinde ufak bir fark var .. Onun da 

nıksızlığı bir müddettenberi mü- temin ettiği netice çorabın biraz 
him bir mesele halini aldı. Ço- daha zarif görünmesinden iba -

rab sanayii erbabı aralarında en rettir. 
ince cinsten çorab imaline nih:ı - Yalnız çorabların çürük oldu -
yet vermeleri hakkında bir karar ğundan şik5yet edenlere ehemmi-
verdikten sonra ancak stok im·~ yetle söylemek istediğim ookta 
iplikler bitinceye kadar ince ço- şudur: AJmanyada, hiçbir kadı -
rab işlendi ve ancak tekmil fab- nın ayağında bizim en ince dedi-
rikalarca mevcud en ince iplikler ğimiz ve şimdi imaline nihayet 
işlenmiş olduğundan artık ince verdiğımiz cinsten değil, hala iş-
çorab yapılmamaktadır. !emekte olduğumuz, onun biraz 
Dığer taraftan çorab sanayiind~ kalınını dahi göremezsiniZ .. Bu 

teknik noksanları ikmal ediler~k v;;.ziyet nazarı dikkatimi celbetti 
bu sanayıin daha seri inkişafını ve alakadarlara sordum. 
temin etmek maksadile çorab sa- - Niçin ince çorap imal etrni-
nayii erbabının, milli sanayi bir - yorsunuz? 
liğinde Almanyadan mütehassıs Şu cevabı aldım: 
celbi için verdikleri karar muci- - Satacak müşteri bulamayız!. 
bince Almanyada bu işle meşgul Demek ki Alman kadınlan yır-
olan Mehmed Cemil Torfilli şeh- mi dört saatten fazla dayanınıya-
rimize dönmüştür. cak çoraba para vermiyorlar ve 

Mehmed Cemil Torfilli çorab giymiyorlar .. Bu bizim bayanl:ı • 
fabrikası sahibidir. Almanyaya, rımıza da örnek olmalıdır. 
kendi işlerile meşgul olmak ve Hulasa: çorablanmızın çok ince 
ayni zamanda mütehassıs işini in- oluşundan başka kusuru yoktur. 
taç etmek üzere gitmiş bulunu - Her moda gibi bu da bize Paris • 
yordu. Mumalleyhin avdet etti - ten gelmiştir. Fakat orada bu gi-
ğini haber aldık ve kendisile gö- bi çarabları her sınıf halkın giy-
rüştük. mediğini bilmem izaka muht:ıc 

Mehmed Cemil, Almart'adaki mıdır?. 

tetkikat ve sanayi hakkında ed:n- Birkaç güne kadar sanayi bir -
diği intıbalara dair kendisine sor- liğinde yapacağımız bir toplantıtb 
duğumuz suallere verdiği cevab- gerek halkımızı, gerek memleket 
larda ezcümle şöyle dedi: iktısadiyatını korumak maksadile, 

- Almanyada bir müddet kcn- h5len imal etmekte olduğumuz 

di hususi işlerimle meşgul olduk- çorabların birderece dJha kalın 
tan sonra 25 gün kadar çorab sa- olarak yapılmasını görüşüp kabul 
nnyiile alll.kadar oldum. Orada bir edeceğiz. Bütün arkadaşların ba 
kaç fabrika gezdim. Fabrikalara hususta hemllkir olduklarına ka
ginnek, gezmek serbest değil.. Bir niim. Böyle bir karar verdiğimiz 
hayli güç meseledir. Çorab sıına- takdirde fabrikalarda mevcud in-
yii bakımından memleketimizle ce iplikler işleninciye kadar ince 
Almanya arasında bir mukayese çorab yapılacak ondan sonra bü-
yapmak !Azım gelse, teknik ci - tün fabrikalar muayyen bir ka • 
hetinden hiç bir fark göremedi - lınlıkta ve mukavemetli çorab i-
ğim! söylerim. Makine ve mater- maline başlıyacaklardır. Orada 
yal itibarile ayni.. Dokuma ve bo- mütehassıs işile de me§glll oldum. 
yama ameliyeleri tıpkı bizim yap- Bu da önümüzdeki ay içinde iıal 

Maarif 
Bir 

Müdürlüğü 
Talimatname 
Hazırlattı 

Maarif müdürlüğü ilk olı:ul ta
lebesi işçi ve amele çocuklarının 
barındırılması için bir müddet • 
\enberi yaptığı tetkikatı ikmal 
etmşitir. Bu maksadla bir talimat
name hazırlanmıştır. 

Talimatnameye göre barındır • 
ma odaları, bi.Uıassa i§çi aileleri
nin kesafet arzettiği mıntakalard:ı, 
çifte tedrisat yapılan okullarda ve 
müsaid binalarda açılacaktır. 

Bu odalar kışın daima sıcak : u
tulacak ve içerisinde talebeler için 
faydalı olacak kitablar, mecmua
lar, oyun ve çalışma levazım ıbu
lunacaktır. 

Ana ve babalan sabahleyin er
kenden işe gidip geç gönen çocuk
lar buraya kabul edileceklerdir. 
Odaların idaresile ilçe kültür iş

yarları ve başmuallimler meşgu! 
olacaklardır. 

Odalara tercihan kamp v~ya 
çocuk bahçelerinde çalışmış mu
allimler tayin olunacak ve ken • 
dilerile baş muallimlere ayrıca 

münasib birer ücret de verilecı,k
tir. Barındırma odalarmın bulun
duğu mekteblerde tatil mevsimle
rinde muhakkak bir de çocuk bah
çesi açılacaktır. 

Ayni çocuklar yaz ve tatil ay
larında yine muntazaman mek -
tebe gelerek gelerek çocuk bah
çelerinde oynıyacaklardır. 

Bu odalardan birkaç tanesi, di
ğerleri de peyderpey tesis olun -
mak üzere açılını§ ve faaliyete 
geçmişlerdir. 

Lokomotif ve 
Vagonlar 
Alınacak 

Yerli Kuma larımız 

E vvelltl gün bir arkadaşın 
tavsiyesile, Y <rli Mallar 
Pazarmd.:ı yaptırttığun el-

bLeyi ıılreağa gittim. Şimdive ka
dar kulaklacın.ıa dolaıı sözler şun
lardı: 

- Ütü tutma>:. çabuk deforme 
olur. 

Yerli fahri.kal anınızın çıkar • 
dıklan kumaşın en iyisini seçtim. 
Ayni müessesenin terzisi hakika
ten büyük bir itina ile dikti. Ter
ziye yerli kumaşlar için söyle • 
nenleri aıılaıtım. Güldü: 

- Yerli kumaşlar iyidir, dedt 
Fakat, şüphe yok ki en iyi kalite
deki Avrupa kumaşlan ile boy öl
çüşemez, Sağlamlığına diyecek 
yoktur. Meseli Lıtanbıılia bir iki 
büyük taıı.ı.nmı§ kumaı müessese
si var. Kurnoşlannı yerli fabrika
larda yaptırtıyorlar. Üzerlerine 
kendi firmalarını vuruyorlar. Av 
rupa kumaşa diye pahalı pahalı 

satıyorlar. Bu müesseseler belltl 
de haklıdıri.ır. Çünkü, yerli fab
rikaya kumaşı ısmarlarken, do • 
kunuş tarzını. rengini, desenini 
inceden incı,ye tarif edi)·orlar. 
Yani yerli fabrikalar, bu mües -
seseler için hususi kumıış doku • 
yorlar. Tabii, yerli mnllar mağa
zalarında satılan kumaşlar bu ne
fasette olmuyor. 

Yerli kumaşlara daha çek itina 
edilse, dediğim gibi hususi şekil
de siparişler yapılsa, daha çok 
rağbet bultır. Yani yerli fabrika
larımızda, Y"rli malı satan bütün 
müesseselerimizde dah:ı ziyade 
ticaret zihniyeti hakim olmalıdır. 
Muhakkak ki, yerli fabrikaları -
nuz, şimdi, kumaşı çok pahalıya 
rnalediyorlar. Çünkü, işletme, teş
kilat masrafı çokttır. Mesela, si
zin aldığınız 1 liralık kumaş - ki 
en iyisidir, daha iyisi ve pahalısı 
yoktur - tahmin etmem ki yarım 
lira karla satabilsin. 

Terziden aldığım izahat üzerine 
§U kanaati edindim: 

Yerli mallarını mümkün ol • 
duğu kadar daha ucuza malet • 
meli, bu n.evi işlerimizde daha çol< 
ticari zihniyet hakim olmalı, 

mallar hususi itina ile hazırlan • 
malL 

Kayıdlar bir ay devam edecek 
ve bir ay sonra da kurslar faa -
liyete geçecektir. 

tııtımız gibi ancak apre ameliye - edilmiş olacaktır. İ 
!-=====,=--=============Pek Yalı c' a ngilizler-

Bu noktalar mühim memleket 
dav al arıdır. 

REŞAD FEYZİ 

Köylerdi! 
Ra igo Teisatı 

Yapılıyor 
Gezi meydanlıklarına birer rad 

yo konulması hakkında verilen 

kararın tatbikine başlanmı~ tır. 

Verilen ın.ılUıınata göre Trakya 

havalisirdeki (64) köye radyo te
sisatı yapılm,ştır. 

Etimesud istasyonunun tesisatı 
bitinciye k~c\ar köylerin r•dyo -

!arı da tamamlanmış olacak, köy
lüye fayd3Jı zirai, iktısadl, içti • 

mai ve hayali bilgiler bu istasyon 
vasıtasile uşredilecektir. 

Radyo tes,satı köylüyü çok se
vindirmiştir 

nin de Alpullu civarında açılma.ı 
etrafında tetkikler yapılmaktadır. 

cak halk nazarında büsbütün bed
nam olur. Düşmanlarımız bu ha 
!im.izden ist-fade eder. 

- Hiç m~rak etmeyiniz. Gerek 
Sultan Mustafa, gerek kızlar ağa
sı Nezir ağa n sadaret kayma -
kamı Musa Paşa ocağımızı bu 
meselenin bil' an evvel icrası için 
zorladıkları halde cevabı red ver
dik ve yine de böylec~ hareket e
deceğiz. Maazallah! Sonra; nice 
olur halimiz. Herhald~ §imdi 
sırası değil... dedi 

Ağalar, müsafaha ederek bir -
birlerinden ayrıldılar ... 

Deli Zorba; gerisin, geriye E -
dirne yolunu tuttu. Biraz son~a; 
Belgrad ormanının gün gönnez 
sık ağaçları altına dalmıştı. Ar
kadaşlarını bir köşeye çekerek 
müzakereye başladı: 

- Ne derseniz evlatlar? .. Ana
dolu yakasına geçerek oraya vel
veleye verip kuvvetleri üstümü
ze mi çekelim, yoksa Tophane -
den kale üzerine e;etirilen toplan 

Ders S alonu 1 

Talebeye K<ifi 
Gelmigor --

Hukuk Fakültesi Birinci 
Sınıf Dershanesi 

Büyültülecek 
Üniversite merkez binasındaki 

hukuk fakültesi birinci sınıf içın 

açılan yeni ders salonu mevcuda 

kafi gelmediğinden önümüzdeki 

sömster tatilinde buradaki yan 

duvarlardan bir kısmının kaldı

rılarak koridordan bir kısmının 

eklenmesi suretile genişletilmesi 

Üniversite heyetince kararlaştı

rılmıştır. Bu karar, dün talebeyE 

tebliğ olunmuş ve alkışlar içinde 

karşılanmıştır. 

mı imha edelim? .. Veyahut kale
yi ıııuhasııza eden Yeniçeriler a
rasına girerek bir gece biçimine 
getirirerek kaled ebulunan arka
daşlara mı iltihak edelım? .. S<iv
yin bakalım! 

İçlerinden birisi cevab verdi: 
- Ağam; kaleye girmemiz mu

vafık değildir. Çünkü; bin kişiye 
beş kişimiz iltihak etmekle bir 
şey hasıl olmaz, üste de dışarıda 
yapabileceğimiz casusluktan 
mahrum kalını~ oluruz. Anado!u
fenerine geçmek te doğru değil -
dir. Üzerimize çekeceğimiz kuv -
vet ne olursa olsun bu yekıln bir 
şey ifade etmez ... Bu suretle de 
varlığımızı ortaya koyarak cep
he gerisinde yapacağımız işlere 

sed çekmiş oluruz. Bence; en nü
him şey top meselesidir. Bizim 
Zorbaların elinde top oldukça ki, 
kaleden ateş ediyorlarmış zaten ... 
Yeniçerilerin kaleye girmelerine 
imkan yoktur. Fakat; Yeniçeri -
!er mukabil top tabyesinde bulu-

Garip Bir 
Kız Kaçırma 

Vak 'ası 
Kaçırılan Kız Sevgili
sinden Ayrılamaya

cağını SöylüyQr 
Bayındırdan bildirildiğine ~öre 

evvelki gece orada garib bir kız 
kaçırma vak'ası olmuştur: 

Bayındır kazasının Boğaz k3-

le Müzakere Başlıyor 
Derniryollarımızda her yıl ar

tan yolcu ve yük nakliyatını ko -
laylaştırmak üzere süratle yeni 
makineler tedarik edileceğini yaz
mıştkı. 

-==--- -- _saz s 

Doğum 

Matbuat umum müdürlüğü mc'ı
şavirlerinden Şekib Enginerin <J m 
Alman hastanesinde bir kııu dün
yaya gelmiştir. Nevzada tulü ömür 

Bu cümleden olmak üzere ilk diler, ebeveynini tebrik ederiz. 

partide 41 yeni lokomotifle 100 !:-------------
vagon satın alınacak ve bu hu
sustaki müzakerelere hemen baş
lanılacaktır. Bunların bedelleri, 

İngilterenin bize açtığı 16 milyon 
İngiliz liralık krediden ödenCL-ek
tir. 

• Birimizin der Ji 
Hepimizi ı d9r jj 

yünde oturan 15 yaşında İbrahim\-============-==,.! 

Pazarhksız Satıt 
Mesel si 

isminde bir genç; ayni köyden 1 'O 
yaşında Fazılayı çılgınca seviyor
muş! 

Ailesinden kızın kendisine ve • 
rilmesini istemişse de yaşının kü
çüklüğünden dolayı bu talebi red
dolunduğundan evvelki gece a>ı

sızın Fazılanın evine pencereden 
girmiş ve yatağında oyumakta o-

nuyorlar ise vaziyet vahimleşir ... 
Buna mani olmak için her türlü 
tedabiri ittihaz etmek iktiza ede•. 
fikrindeyim ... DedL 

Zorba, arkadaşlarının fikrine iş
tirak etmişti. Deli Zorba da bu 
fikirleri kabul etti. Esasen; o dıı 

böyle düşünüyordu. 
Şimdi; iş pusu kurmak mesele

sine kalmıştı. Pusuyu nerede ku
racaklardı? 

Deli Zorba, buralarını kırış ka
rış biliyordu. Arkadaşlarına ıuıı. 
ları söyledi: 

- Kolay ... Siz buralarını bil -
mezsiniz .. Fakat; ben karış bek:ı
rış bilirim ... En iyi pusu kurula -
cak yer Zincirlilruyudur... Top
çular esasen burada konaklar ... 
Gece sabaha karşı tebdili kıya

fet edip hepsini uykuda iken kı
lıçtan geçiririz ... Top arabalarını 
dinamitle atarız. İşte: Bu kadar .. 
Tekrar Yeniçeri elbiselerini giyip 
yol değiştirerek Edirne istikame
tini tutarız ... Bu vakte kadar da 

lan kızı kaçırmıştır. 
Jandarmaya verilen haber ü

zerine genç ve cür'etkAr işık ya
kalanınış, adliyeye verilmiştir. 

Fazıla; İbrahimi çılgınca sevdi
ğini ve onsuz yaşıyamıyacağını 

söylemiştir. Bunun üzerine ıki 

gencin ebeveyni anlaşmağa karar 
vermişlerdir. 

Alemdar Paşa , Davutpaşa sah -
rasına inmiş bulwıur .• 

Deli Zorba; maiyyetile yola dü
züldü. Dağdan dağa koşup giden 
atlarda hayır kalmamıştı. 

Fakat; vazife ne ise yapılmalı 
idi. Deli Zorba gibi bir adam a
mirlerinden emir almadığı halde 
vaziyete göre tedbirler almasını 
bilirdi. Adeta başlı başına bir 
kumandan olan bu Zorba, Pınar
hisarı ayanının sağ eli idi. 

Atlan mahmuzladılar... Biraz 
sonra; Cendere üzerinden Aydza
ğa köyüne gelmişlerdi. 

* 1;1'aı:hisarı ayanı Ali ağa, ka-
le uzerıne dalga halinde başı bo
zukvari hücum eden Yeniçeri ve 
yamakları topçu ateşile biçiyor _ 
du. İki üç bin kişi miktarında 
olan muhacimler topçu atesin • 
den yılarak metrislerine çekil -
ımişlerdi. İstanbuldan arkadaşla
rının getireceği topları bekliyor-
lardı. - Deramı l'llr -

Pazarhk~u satış kananunnn tat
bikinden t;onra Ça.rı,ula, M.ahmut 
pa.IJl.da ve sair yerlerde fÖJlf'! vazi-
7eL1er sık nk. &öze çarpıyor: 

MU,Jteri:- Şunwı fiab ka( ku • 
ruş?. 

Dükkaım:- ( ... ) lruru,. Etiket
te yanh .• !tlalüm ya R-tışnrıx pa
ııarbksttdt= 

- O ha.ide çok pahalı •• 
- Bayım bu mal-
- Hayır. Hayır.. 1'-talına c-Oı·e 

ffat koymalı.. 

l\lüş.teri ytirüyor ~· Diıkkil.ll<'l ar
kasından ~esleniyor: 

- Bayım siz de bir flat ~o)·leyln. 
Bazı"ı buna şöyle bir cevap çe

rlp &icJiyor: 
- Pazarlık yok.. Ona C"Ött tıaı 

koyaydm' 
Bu türıiı cevap \•erebih"11. Y<'! .. 

suz hareket eden es.niıi.16 da )'o!ann 
hatırlahyot' Tt nzilhınJ öfretlyor. 

E..._-.nar'3.n yolsut ha.reket edenler 
oWuiu c-i~l • .halktan hC'J' f't•rdin de 
ayni kuvv('tli lr;«fc lir <'evap ver 'I. 
m~i umamayız. F.snafm mü..şte

rfyi kaçırm:ım:ı.k tçln: 

- sız df' bir nat verin. 
- Şeklırdekf tf>klifine olika ıüı .. 

terec<'kJrr de ba:lnnablltr. 
Pazarlık clbi kötii bir IUyııdunızı 

)rati sur.·lte dPCf'tmf'k i~Lerktn 

rerc>k esnafın etiketler üzerine klıY· 
du~u CiatJ.ann nf' df'rtte lnqflı ol
duğ'unu. gt rrk. yapılan alış veri' 
teklinde ve cen- !lie. halktan ebnaf
tan bit' ktrmıcnln u..rar rörmemr
slni tf'mln li7ımdır. Bu da Cf'lf'df ... 
sJni tt"min Jıizımdlr. Bu da Rf'lt"dl
yemlzln s.ıkı kontroJJarilr kabildir. 

.\liıkadatlann Man •lllratlne 
anederh-
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SİGORTALAR -italya'yı Almanya m 
Tahr·k tmiş? •. 

H ÖK 
• lk def" 15 lnel uırda başladı. '•••••••••••lll••••••,••••••••••mmnımı•••lll••••·---..,. 1 Bldaye.,te yalnız tüccar ~eml ... j 1 

Tunus, Korsika M üstemleke Meselesinin 
Eerlin - Roma Mihverine Göre Halli 

için Ortaya Atılmış 

lerl slJorl& •diliyordu. Dk sl
l'orta edilen ıem.1, 1534 de Barselon 
Umanında.n b.lreket eden bir 7elkenll
dlı. 1639 da tYa.ıtSa, blr sene sonra in
rlliz gemllerlnln de sta"ortaya koout
ma..-.ına bqlandı. Yanıma karşı slcorw 
la usulünü diıtünen İngilizler, 1614 ten 
itibaren evlct1nl, dllkklnJarmı 4a al
C'Ortaya ko7m.1ta b&fl&d.ıJar. Fransa 
bunu, ancak 1110 da kabul eıtı. Ha~at 

•~ortasını da in~ıı.ıer düşündü 1'e 
Londrada 171H da Amlabl Soslyell ad

Güvercin 
Kanadı 

Almanya • İngiltere Ve Amerika 
Münasebatı Ne Halde? 

A 
!manya ile Fransa arasında
ki münasebatın yeni girdiği 
safha gayet mühimdir. lki 

taraf arasında müşterek bayarat 
hazırlandı. Birbirlerinin top • 
raklarına göz dikmedikleri • 

h bir şirket kurdular. 

BANİSON - HOUSE 

Londra. Lord • merlerinla. yanl be .. 
ledfye relJlermJn resm lkametc"lludır. 
Memurtyetlerı devam ettikçe burada 
otlll'm.ak mecbarl:retlndedlrler. 

Bu bina, İnıriltere baDkasUe bona -
uın yanındadır \."e inşasın& 1139 da 
ba.•landı, 175ı de blllrlldl. 

(El°ypUon HoU - &lısır salonu) de· 
nUen büyük bir salonu vardır. Bu 11a· 
lonun bo:ru Zl metro, eni 18 metrodur. 
ct:I xi,J'afeUer ve balolar burada. veri
lir, 

İSKELETLER VE ~iN 

Perunun yUz lıdlom,.ıro şimalinde, 

küçük bir kttydr kO<"aman bir mata
ra. lcerinde de yüzlerc:e lı;ke-leı bu -
lunmuştur. 

Bu iskeletlerin yanında birçok han
çerler. kılıçlar ve çakmaklı tüfekler 
~Orlllmti-lL\i.r. 

1 • 1 Yazan: REŞAD FEYZİ 

~ır 

nı iki taraf da birbirlerine te -
m:n etmiş oldu. Avrupa polıtı~<~ 
Alemi bu hal karşısında bir cihet
ten memnun olmakla beraber di
ğer taraftan Almanya - Fı-ansa MÜ· 

nasebatınuı bundan sonra nere!e
re kadar varabileceğini düşün • 
mc·kle meşgul, bunun için de se'>eb 
yok değil: Fransa ile Almanya a
raoındaki münasebat böyle düze
lirken Fransa ile İtalyanın ara -
sındaki gerginlik daha ziyade rrt
lı. 

Bunların, Peru fatihini Franslsk 
Plı•rla. b<'rabcr Cenubi Amerikaya ce
len ruuh:ırlpler olduğu :ınJ:ı..-;dınışbr. 

l\l:ıiaraıun bir kÖ$e~lnd" altın külçe
leri. ,.aylar ve oklar da bulunınuştur. 

nunl~rın. alhn ararl.ırken yotlar1nı 

kaybettiklf'rl ve aı;lıktan ölduklerl 
zannolunuyor. skPletlcr topra,la l'Ö

mülmü'f, altın klil\·eleri Peru hültu 
mttt ba.ukıısına naklolunınUl}tur. 

geııııiŞ ııı. 

G 
a1 ... ı~den aldı~'m bir ~ylık - Güzel bir kadın mı, dedim. - Ben Fransadan bto4 
ınezu~ıyeti Hoınanyada ge- Hizmetçi birden canlanmıştı. gazeteciyim.. Gazet~ rıô' ~r 
çirmeAP karar verdiğime o Yulkuııarak: yaz, bütün dünya plaılafl !>il 

kadar memnun ulmus,unı ki.. A- - Mükemmel bir şey, dedi.. !aştırıyor. · ıarıll- ,. 
ğusıos tıaşında istanbuldan narc- - Gelsin, dedim.. Plajlarda hangi kaılıJlgirtn ~ 
kot etmiştim. Rumanynııın Mana- üç dakika geçmemişti ki, uzun hassa ha:ıgi renk ınaY~·ıcse yır·, 
ya plajında bütün bir ayı istıra - boylu, açık lıal rengi saçlı, mavi dınların daha ziyade ~~ıeıııle~' ~ 

RADİYOM halle geçhec,.ktim. Plajın o!~lin- gözlü bir güvercin kadar uysal ğını tetkik ediyorum-· bir 
11 

İ .., d .. d""ğ.. vakit• ,ılıl' de güzel bır oda tuttum. Balko - genç bir kıldın odaya girdi. !er - "me on u um fl•O 
Almuya, Münlh ttllifı lle Avrupanıu ğ·- u-

İtalya ile Almanya arasındaki 
münasebat şu son üç dört senedi• 
gittikçe sıklaştı. 

nundan büliin deniz ve Ademi~ li.verek balkona geldi. Derhal a''a- roportaj yazaca u•-· , biricik radyom kaynat• olan Joac:bi- .J ~111' 
Afrikada Fransızlann idaresine verilen bir nıüstemleke msthal madeıılcrlnl ele ıeçlrmeye mu- Havvanın çıplak evladları görü - ğa kalktım. Yer gösterdim. Fransızım.. çı1' ,t 

vatfak oldu. nüyordu. Üzerinde, ıslak bir mayo, ayak- Tesadüfün karşıma d•h• 1~ 
Fakat bundan sonrası için Al

manya ile Fransa arasındaki dost-
luk bu devletlerin diğerlerile olan 
münasebetlerine ne dereceye ka-

dar tesir edecek?. İşte politika a- Bu madenl•rln mühim bir larlhoesl Fakat, benim fena bir maksa . Iarında kırmızı deniz ayakkabıla- bu kadına karşı alaksftlır g~'' ı. 
l · · k d"" ·· d" ğ b 1 vaıdır. l\tösyö ve Madam Kurlnln mil- d t t B"lhassa b .. 11 o emıın ço uşun urme e ~; ı· dım yoktu. Yalnız kum, güneş ve rından başka bir şey yoktu. Az I e ar mış ı. ı 1_,4., 

k ahm lı.lm keşlflerlnt temin eden bu k17 - J'l\es çıo-
yan ve ortaya birço t inlerin deniz banyosu yapacak, yoraun daha, biraz evvel içtig-im sütlü kn-1 oluşu .. Fakat, ona . .r 

E s kimola r 
metıar maden. Joachlmsthaldan l'ÖD - ... d rıı ,.. 

çıkmasına yol açan mesele. Berli11 derllmtştt. sinirlerimi ve kafamı dinlendire - kao, heyecanımdan, boğazıma ks- duğumuzu ~öyleme ı .;0r ıııa 
ile Parisin arası iyileşmekle Berlın (Dolar) kellmesl de buradan reı - cektim. Şuna karar vermiştim: çacaktı. - Derhal cevab ıstı 
ile Romanın arası açılacak mı'. mlşUr. Haklk>len (Dolar); (Taler) in Hiç konuşmamak ve düşünm.- _ Kadın karşımdaki şezlonga ade- nuz?. Diye sordum· ııf 

Par. ·ıe Beri· b' b" · k müştaltkıdır. •>rta çafda, Joachlmsthal E t dedi .111' 
ıs ı ın ır ırıne ya - mek .. Yalnız tabiatin güzellikle - ta yatar gibi uzanmıştı. Hrikul:l • - ve • · ,,0ıu ıc•• .111 

k madenlerinden çık.anlan l'ilmiqlerle nk a,, ~t' 

Y N 
!aştı ça Pnris ile Moskova hırlı\- yapılan paral•ra (Taler) derlerdi. rini seyredecektim. Kalbim, zih de uzun kıvır kıvır kirpilderini - Koyu re ın 'def· ı ~ f 

N a S 11 a Ş a r 1 a r, . a S 11 rinden ayrılacak mı? Rusya .!., nim hiç bir şeyle meşgul olmıya- süzerek bir müddet bana baktı. bilhassa hoşuma gı bU b•n if 
Fransa arasındaki ittifakın istik - HOFBURG SARAYI ca.ktı. Sonra, bir güvercin kanadı kadar koyu kırmızı .. Sizinle orıuşıı''~ 
bali ile Beılin - Roma mihverinir. rafında, uzun boylu k 

B ? 
Plıijdaki odamda ikinci günüm yumuşak ellerini, şezlongun ke -

Geçi• nı" rler i1ir misiniz • ~~ik:~i.~~;::rrütülen tahmin - rü:ı~:.:n:..~::.k~:';8d:::~.ın:3 .. ~:~ idL Sabahleyin erken uyanmış - narlarına hafif hafif vurarak ko- ı terim. r ınci 1166~~ıı-if'4/ıl 
Avusıur1a imparatorlarının ikame! • tun. Kahvaltımı, balkonda, deniz- nuşmağa başladı: (Devam' ,../' 

Yeni gelen Avrupa gazetelcıfain 'b idi •ı •-ıil d ı ı d ı d g-le e 1 · ed ek M ak ed • ~=======o=:'=~ 

U 
zun uzadıya tetkikatta bu- ı• ı . " uııK ev r er • nşa o- e c n n erı seyr er , yapa - - er iyorsunuz, tabiı, de- ,, 
lunmak üzere GroenJandın şu son hadiselere dair yazdıkla- !unmuş blrcok dairelerden mürekkep- caktım. Plaj erkenden dolmı.:.ştu. di. Sizi bu saatte rahatsız ede'l 

rına göre, Fransa ile Almanya o- tir. Asıl cephesi nıslf daire ~eklinde Ya ma d .. b.. .. .. ld K b k d 1 b"l en şimali noktasına giderek nı ur unumu a ım. a - ir a ının arzusu ne o a ı ir'. 
rasında müşterek beyanatın ;r.zıı- pek buyıik ve mulıl<'tem iki çeşme ile k lu üd .. .. d d .. 

orada Eskimolar arasında geçen ıüshidür. Buyük avlunun orla•ında ao s umu yu um yu um ı\.. Anlatayım .. Biraz evvel kumda 
. lanucağı, Almanya Hariciye Na- o kt h · kışı geçırmış olan Ingiliz heyeti Kral Birinci Fransuanm (1792-1835) Y r, arasıra, uza an oşuma gı - yatıyordum .. Yüzlerce kadın ara-

zırıııın Fransız payitahtına ,'<ie- bl bld ı d tJ · d d b" k d ·· d .. ·· d h · · aylarca süren bir seyahatten son- r a e• vu ır. zorın e şu yazı- en ır a ın vucu unu a a ıyı sında belki siz beni farketmediniz. 
ceği günlerde İtalyada Fransa a- lıd.r: «Tebaama muhabbetlerlmlc .. .ıı go·· ebilm k · · d .. b'' " ·· ·· ra bgilterc,·e dönmüştür. Heye - r e ıçın, ur unumu g07.- Fakat, ben sizin, dürbünle deni~-

J Bu cümle Kralın vasiyetnamesinden l · 
t.n başı olan David Tomas tara - (Devamı 7 inci sahifede) alındı. er ı me götürüyordum. deki kadın sergisini iştiha ile sPy-
fmdan Lonclra gazetelerire veri- Son günloro gellnclye kadaT lmpa- Güzel Romanya kadınlarının rellığinizi gördüm. Mayolu k•dın-
len maJUnı .. t şayanı dikkattir. ralor Fransua Jozefln çalvıma ve yat- kıvrak vücudlarını seyretmek ta- ]arı seyreden bir erkek, en zıya-
Tam 1,500 mı! mesafey1 kızakla r Q C LJ K ma odaları, olduğu ılbl muhafaza •- rif edilil- zevklerden değildi. de hangi renk mayolardan hnşh-

~ dilfyordu. İmparatorun yalak odası B · ı k d k 1 
geçıp dolaşmış olan heyt't kış geç- , ır ara ı o a apımın vuru - nır?. Daha doğrusu, hangi renk 

B · ı m c 1 &'ayet ~ade idi: Küçük bir demir kar. 
tikten sonra yazda kızakla iki bü- 1 1 e es yola, bir de yüz yıkayacak lavodan duğunu duydum. mayo içindeki kadın, daha ziya:le 
yük seyahat yapmıştır. Bunlar - b'*ka blfl<Y bulunmuyordu. Banyo - Girinız, 'dedim. sizi uzun dakikalar oyalıyabilor?. 
dan bi.ri Groenlandın şimalindeki Müsabakamız baş"ıyer •alonu da yoktu. Oda hizmetçim idi. Kötü fr~"· Bunu öğrenmek istiyorum. Liltfen 
Tul'den Amond Ringes adasına Dünkü gazetemizde neşrettliilmiz GESTAPO NEDİR?. sızcasile bana şunları söylüyord•ı: izah eder misiniz?. 
yapılmış ve orada yeni bir ada çocıik bilmeee,ını hallede11 kuçük oku- - Bir kauın sizi ziyaret etmek Güldüm. Karşımda oturan bn 
daha bulunarak bu adaya şim - yueular, hal •urellerlnl suratle bize Gelıelme Sbats Pollde (gizil polis istiyor. nefis kadının bu garib merakı tı.-
diki İngiliz Başvekilinin ismi ve- g-<>ndermelldlrler. Önumüzdekl pazar- leşkil.ilı) nın ihtisar edilmesidir. Bu Kimse ile konuşmadığımı, sırf hafıma gitmişti. Dedim ki: 

tcsi rünü halleden okuyucuların isim- t••kll'I 1933 de Naclyonal Sosl•allsl 
rel~lir. • •• ~ ' dinlenmek için burada bulundu - - Bu sadece hususi bir tec2s -

lerlnl ve kaz;.ı.ndıkları mlikatatları ya. partisi vücud" retlrlldl. 
Heyetin •eyahati, Groenlandın zacatız. Ayni gün ikinci çocuk bil _ Bu leşkllaıa dahli olan memurların ğumu daha evvel kendisine şöy - süs müdür? .. 

en şimali noktasına gitmek, ora- mrcemld de •cııred•rcil•. Okuyucu- sal>.hlyellerl çok viWdlr. Faaliyetleri lemişlim. Buna rağmen, bir müd- Güzel muhatabım insanı çıldır-
daki E:;kimolarla beraber bulun - larımıı pazarı.-; cüıııi ldarehauemize de çok clzll ıutulur. Rayhş hıikümell- det yüzüne baktım. Onun da mq- tan bir hareketle çıplak om:.ızla -

Deniz 
SuyunJaft 

Altın 
K anscr k~r 

gresıne ış 

tirak içır 

Parise giden, tel 

siz telgraf ve rad· 

yo mucidi (Mar · 

koni) nin 

Markiz 

karısı 

Krıst;ıı 

Markoni, kocası · 

nın vefatı sırala · 

rUlda deniz su · 
k O d ·ı k. • d gelip bu hedlyelf'rinl alablHrJe11, nı"ıı •ok kuvvetli bir slla"hıdır Eski 1 1 b b kt - b · 'lk k b d' ma . zon cnı en ımyevı ma - ... · na ı mana ı ana a ıglnı, c·1:m rını sı ere , ceva ver ı: yundan altın yap-

h Bllme<'f! mu·.,abakamız ve hedlyf'le - Ru:iyanın (Okhrana) ve Bolşevik Rus- ·· I 
deyi tetkik etmclc, oranın ava- 1 . lı .... ~- d b soy iyeceğimi sabırsızlıkla bek!c- - Doğrusunu mu söyliyeyim, is- mak çaı·~J•rıni r mız a-ınaa :ı a evvelki nücha ... yanlll (Gueı>eo) teşkilatından daha " " 
sırıı öğrenmı.!k ve saire gibi muh· ıarımııda. olı:uyucutarlDlıza liİ.zım l°e- mUhim ve daha korkunçtur. diğinı farkediyordum. tiyorsunuz?. aramakla meşgul 

(Devamı ' ın<ı sahifede) len lalsHJ.tı •·ennlşllk. Gestaponun merkezi Berlind•dlr. Gülerek: - Tabii, değil mi? 

""'"""""""""'""""""""""""""",.....""""""'"""""""""..,...""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""======"""===="""====================="""""""""""""""""""""""""""""""""==""'"""'"""""""""'"""""""'"'""'"" olduğunu söylüyl'l°• 1 Markiz Markor.i. 
Madam Anna sevinç içindeydi. Çok sevdiğini 

kaybedip sor.ra bulan ve sevinen her kişinin se
vinci onda da vardı. Bu sevinçle belki daha :;ok 
söyliyecektl. Amma, Vedi kesti, kenciisi wrdu: 

- Ben gelirken evden çıkanlar klmkrdi ın&-
darr. ?. 

l\!.<lP.m Anna düşünmeden cevap verdi: 
- Vi!d~n Suzi, Despirıal 
- J yi parçalar. 
Kırmızı kadın sura tını buruşturdu. 
- Yok yok Vedi. Senin tırnağın kadar bile 

olamazlar. 
- Yeni birşeyler olacak?. 
- Yeni. İki, üç aylık. 
- Sen mi düşürdün?. 
- Hayır. 

- Ya nereden?. 
- Refail getirdi. 
- Yalnız seninle mi iş yapıyorlar? 

- Evet ... 
- Üçü bir çalışıyor galiba.?. 
M•dam Anna bir san.iye düşündükten sonra ce

vap verdi: 
- Senden waklıyacak ne var kızım? Daha bun

lar ana kuzusu. Haftada iki keı-e zor ielıyorlaı-. O 
da saat dörtten seki~e kadar. 

__ ._..::_._ .. ~o. 11 

- Ha ... ha ... şu, sinema saatınde!. 
Kırmızı yanaklı kadın dişlerini göstere göstere 

güldü: 

- Hah ... senin anlıyacağın işte 

çuk matinesi, altı buçuk matinesL 
- Ana kuzusu dedin a!. 

İkisi de gülüştüler. 
Vedia yine söze başladı. 
- E başka kimler var? 

bu. Dört bu-

Madam Anna böbürlenen bir görünüşle cevap 
verdi: 

- Bir tane var amma kimi olsa bayıltıyor. Bir 
sosyetede daktilo. O da haftada iki geliyor. Üçer 
saat kalıyor. Her gelişi yüz lira. İki üç tutgunu var. 
Sade onlara çıkarıyoruz. 

Kırmızı yüzl l1 kadın bıırada sözünü kestı, bir 
başka konuya geçti: 

- Bir tane Ba.fralı tütüncü var. Onu da sana 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE _mll ____ _ 

yapayım Vedi. Hem soydan, hem ÇQk paralı bir 
adam. Güzel, temiz, senin gibi birşey isliyor. Haf
tada üç gece gelecek. 

- Ben bütün gece kalamam. 

- O da bütün gece kalacak değil. Kaçamak 
yapıyor anlarsın ya! 

Vedi sustu. Güldü. Sonra senli benli bir bakışla 
göz kırptı, sordu: 

- G<!nç mi? 
Madam Anna da göz kırptı: 
- Genç mi olsun? 
Gülüştüler: 

- Kah ... kah ... kah! 
Sorıra madam söyledi: 
- Dah·ı delikanlı. Otuz beşinde belki yok bile. 

Uzun boylu, güzel, esme.- bir geJU6. Görsen bayı.lll'o 
aın. Bu gece gelecek. 

Vedi, dudaklarını büze büze söyledi: 
- Ben kimseye bayılmam! 
- Amma buna bayılacaksın?. 
- İmkanı yok. 
- Bakalım ... 

- Parası çoksa bclki bayı1mı.ş görünürüm. 
Kırmızı yüzlü kadın dudaklarını yine gerdi. 

Dişlerini yine ortaya koydu, gevrek bir sesle: 

- Bilirim seıı ne artist kadınsındır. Hem kim
seden hoşlanmazsın, hem de bnüne çıkanı bayıltır
sın. Kılıktan k:lığa girıyorsun çapkın!. 

Dedi: ilave etti: 
- Senin gibi değişen, dakikası dakikasına uy

mıyan, istediği her saniyede baştan başa bir kadın 
olabilen kimseyi görmedim. 

Vedia: 
- Sana öyle geliyor madamcığım. Ben hep bu

yımı! 

Dedi, sordu: 
- Ben gelme ,.,ydlm bu Bafrelı.ya bu gece kimi 

çı.!caracaktın?. 

- Rezza'1 getirtect-ktim. 
- Kim o Rezzan?. 
- nir büyük mağazada çalışııyw. Amma kıyak 

bir laz. 

!DHamı var} 

K o o t B e % 1 ııııı 
Skali'nin kızı ve ço1' ııoc05d~el • 
bir kadındır. Hayı<tı• eritı&e ~ 

tı aı t 
raber Elektra ya sl • 
miştir. . ·ıı btls~ ıı;f 

Elektra Markoııırı' 1 -ııor'
1 .~ı· 

' . . 8 ~· 
tıdır. Büyük alırııı~ ııaıs11 ı~' 

. d idı. ..ıı{ bu yat üzerırı e ·ııi tl~'. 
ııerı ~ı .ı 

nesinden çık r, e 8rıııd' ,1~~. kerı .. " f rur. Güvertenın .. 1eril'ı .ıır goı P' , 
maklığa dayanır. urdtl· . ,a• 

. dUf ı o I 
enginlerine dıker ıı:sl'15 ' ~ 

ııııJl · fe' 4 ninin 18.boratuar ıçerı el 1 

ğü gün kapanını~ gıreıl' 
kizden başka. k bil (, 

giremiyecektit· ıııiiJıll". bir f 
MarkoniniD ço~sııııet' bir 

. ı dı J\Sır 1 ., hiıl' 
ıes var · ğı J!I"'" ,1 , 

alimlerin u~a;,:;tı.ıı iJll~~: ~ . .ı' 
selenin halli: . ırıs. go 1ıP'" 

Markizin j<idıa5 ıJtıl' ·~ 
dsrı .-. ı 

disi deniz suyun ;iı"' • 
usulünü kejfetıııel' 
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ATATURK q!_ş_A_K A_l i Bayanlar, at! -
'tatürk'ün ölümünü Haber 
Veren Son Resmi Rapor 
\tatürk Derin Bir 

Terki 
~ 'tşeınbe günü geç vakit Çl• -

ifll tttn gazetelerin j]tinci ta • 
'(?ıtarında neşredilen ve A· 
~leun ölümünü haber veren 
• 1'\n raporu şudur: 
~buı, 10 (A.A.) - Atatllr
ilıüdavi ve müşavir tabible
fllldan verilen rapor sur,.. 

1>eıiınlıur Atatürkün umu• 
~!erinde vehamet dün gece 

1 ~ te neşredilen tebliğden 
er an artarak bugün, 10 

.ı,, •. 
~ ,rın 1938 Perşembe saba-
<t dok B .... k ~· uzu beş geçe uyu 

1 !.? derin koma içinde terki 
etnı[,şıerdir. 

·; ~n raporun altında da ev
,. a;odettiğimiz müdavi ve 
'r tabiplerin isimleri var • 

Hayat 
- 11 -

Koma /cinde • 

Etmişti 

~1~n ölümü üzerine hükO.
~ resıni tebliğ de neşret - };bedi Şef, eski Romanya Bqvekili Tataresko ıı .. gi»üşiiyor 

''ıııt~ res'.71i tebliğ de Perşem- Reisicümhur Vekili tıe Bily:Lk 
il ıkınci tabı gazetelerde Mportajı yapan ve yazan: 
ll. t Millet Meclisi Reisi "1\t esınt tebliğ aynen şudur: R E Ş A D F E Y Z 

1 

- Başının çeviriniz, bakmay•
nuı r ica ederim. Giyiner.eğin.!. 

·---· --

' ... ~_ 
11' "'l 

..'.(,., 
; u._ 

' 

' / 

1 - Yüz d,..;a söylt•tfnı, lıaı· .. 
1 dPY"ecec;Coi tayin için termonıtlrt'-

1 
yi ta=namile ağıza sokn11ya lüzutn 

t 
yoktur diye ... Şiındi nasıl çıkarı<
caksın buı· ?. 

- Ah! Affedersiniz. Sırl dui-a 
sandım!. 

\,,"U~ 10 (A.A.) - Türkiye . M. A. Renda 
•tib.... 1 1 Cuma günü, saat on birde top- ! "•· >-.ı hükıimetinin resm rinci Cuma günü saat 11 de Bü-

• ııı,ır : !anan Türkiye Büyük Millet Mec- l ' yük Millet Meclisini içtimaa Ja-
~~i Ve müşavir tabipleri,. vet ederim. (Devamı 6 ınu aabifeda) 

~~ redilen son raporu Ata - )=========--===== ========== ==== ========= ===! 
~ bdunyaya gözlerini kapa • 

~ı 1Ldi.rınektedir. 
t"'ı hadise ile Türk vatanı 
ı.~aPıcısını, Türk milleti U
lar~ i'.'Sanlık büyük evladı

ihanet Eden Kadın 
llt ttı. Milletimize içimiz 

4 bıı tarife sığınıyan ziya-
~la.,. d . . 1 . 

Ilı ,. en erın tazıye erı-
~ llarız. 
.~eru,nizın tesellisini an
i\ a . huyük eserine bağlılık
~-~ız vatanımızın hizrnetin
""'1~ Şurasını da her şey -

ı ·•n beyan etmeliyiz ki, öl
t l'~nun büyük eseri Cüm
~ Urkıycsidir. 

llıer . 
lll~z ınıız , içinde bulun -
~'-r hu nıühim enda l:o•ıgü

Qlduğu gibi dikkatle va
. "•Odadır. Müesses olan ni-

L \>a~· 
< '!'· 'Yeti idame hususunu, 
lo~ Ut,k ın,IJetinin hükıime -
"<t 0~~ut ol.arak teyid ve t-r 
~ 1,, llıe şuphe yoktur. 

<t q,,ı E 
~ sasiye kJnununun 
lı;Lı llıaddcsi mucibince Bü
l\eıı~ Meclisi Reisi Abdül

~ıı._. a ncisicümhur vekfıle-
1 • ıın · 

1 b~!l ı deruhte etm~ ve 
~. '!' aıtııştır. 
). ~Şlq. 
"! Uıı .1 atı Esasiye kanunu-
-1 l.ıu~u lnadc!Psi rnucibin~e 
"% et Meclisi derhal yeni 
~i~e~·tu inUhap edecektir. 
.~ila;n en büyük makamı

~~l!te~ Esasiye kanununa 
·U~ zatın etrafında hü-

t . ' ~"v. an1ı ordusile ve bil -
\lt liJe 'I'·· 
iti.. ~atlı urk milleti sarsıl-
""l!lııı k olarak toplanacak 

esine devam edece!< -
'tiiıı 
·~ o 'Ytıl -
~ilt "l'tfiııı· ıgına ağladığımız 
, ~ llıiııı.z Atatürk her va • 

\ b~ g·· etıne güvendi. Ese•
~. d· Uvenıe yaptı. İdamesi 
·~ • ı•r1t 
l Yti1t 

1 
. ınal ederek gü -

L ·~rl( lnılJetimize bıraktı. 
""t llııl!et. 
ıct Yetıe ı onun eserleri-

~~ aıııııı raşatacaktır. Tü~k 
<~iye C:~YınetH ve.diası ~-

. ·~~'"ak ınhurıyetıni daı
''\·lt· Ve onun izinde yü
L I~ 

' .~ıı Ştiıı c: 
1 •: hzeteı unıa günü sabg
~L erde şu tebliğ de 
1 ~ı. 
'''lt·'· lo 
•. 'li (.0..1ı. ) R . . .. 
~"~· "e ~ .. · - eısıcum

'.lliıı teb U;oük Millet Mec-
~. L lıği; 
ı~ •ıur i\ 

:\İlet;ı,,keyıetatürk~n milletı 
"\ ~ ~elkiıatn elıın ziyaı 

l b ~n04 1 Es.<siye kanu-
G, ''<!;_. lnedd'· · "b" ~ "GICQ · ~sı mucı ın-

' e ..,, l:ıhu · · 
•eşt• . r uıtıhap edil-

•nısaninin on bi -

Öldürülebilir mi? 
Genç, Güze l, Fakat Hoppa Karısını 
öla'iiren Adam Bir Seneye Mahkiiın Ed_./di 

Londra ga • 
zetelerinde 

okunduğu -
na göre İngilte -
rede Brigtvn'da 

Badham isminde 
bir adam kendi -
sine sadakatsizlik 

L>den karısını öl
dürmüş ve bu -
nun için de on iki 
ay hapse mahkum 
olmuştur. 

Kadın her şeyi 
kocasına itiraf et
mişti. Mahkeme-

! 
de bu cihet sabit 
olmuş, sadakatsiz 

karısını öldüren 
koca da on iki ay 
hapis cezasına uğ 
ratılmıştır. Fakat 

Londra gazetele
rini şimdi meş -
gul eden taraf ka
dının sadakatsiz 
tiği nasıl meyda
na çıktığıdır. 

aadham yirmi iki 
yaşlarında bir g 

.ençtir. Karısı da 
yirmi dört yaşl 

arında imiş. Ka -
dtnın kocasına 

4 ainlik ettiğini gö-
rumcesi meyd 

ana çıkarıruştır. 

Badhamın k.z ka 
rdeşi Elyut şim-
di gazetecilere 
bunu anlatırken 
şöyle diyor: 

- Vicdanım 

çok rahattır. Bu
nu meydana çık 

ardım. Fakat vic
danını beni bun 

dan dolayı hiç ra
hatsız etmiyor. 
Kardeşim yalnız 

' 

iHANET 
Kurbanı 

bir sene hapis cezasile kurtulmuş 
olacak. Bundan dolayı ayrıca nıem 
nuııum. ıdama mahkıi edilmek 
korkusun dd vardı. Kardeşimin 

karısı Alin iç.n bırçok şeyler söy
leniyordu. Bunları kardeşime söy 
lemek vaz:f~mdi. Fakat söylenen 
şeyler ded • kodudan ibaret değil
di. Herşey ;mlaşılmıştı. 

Bazıları da bana diyorlar ki: 
- Sen eğer birşey söylem emiş 

olsaydın, o gPnç kadın da şimdi 
sağ kalmış olurdu!. 

Fakat ne yapayım? Macerayı 

yapan o dur. 
Mahkemede vicdan kanaati ü

zerine maznunun mücrim olup 
olmadığını cöylemek mcvkiinde 
bulunan ve ahaliden intihab edi
len on iki kişilik jüri heyeti so -
nuna kadar ifadeleri dinlendik
ten sonra hakim dt'llliştir ki: 
Badhamın tamamile beraet e

debilmesi imkansızdır. Kanun bu 
na müsaid değildir. Bu adam ~arı 
sını öldürmuştür. Bunda taam
müd var mı, yok mu? .. Buna da
ir jüri heyeti vicdani kana atin ı 
süyliy,,cektir. 

Sadakatsiılik ettiği için karısı
r.ı öldürmeğe bir erkeğin hakkı 

var mı, yok mu meselesine teınns 
eden hakim bu gibı hallerde tn
gihz kanununun vaziyetini anla
tarak dem~r:r ki: 

- Medeni insanlar arasında 

hiddetle harek~t etmek doğru gö 
rülmemektedir. Fakata kanun ta
n.yor ki insanlar insandır. O -
nun için beşeriyet icabı olarak 
zayıf olabilir der. Bir erkektt ba
zı vakit öyle heyecan gelir ki bır 
ta kım hareketlerde bulurur. Tlu 
hareketlerinden dolayı :m~ tan-.~· 

mile mes'ul tutm?k doğru olamaz 
Mahkemede maktul eğl~nc~-., 

sever. dansa gitmek isterdi. Bad -
ham haftada iki buçuk TnJi'i7 ıl
rası kadar bir ücretle çal•şmakta
dır. Bu kadın daima kocasına 

- Bu kadar para azdır eler!!'•,, 
(Devamı 6 ıncı salüedo) 

Y 
azımızın başında sirlere 
hitau edişim boşuna değil
dir. Çünkü bu en ziyade. 

siz sayın bayanları a!Akad3r edl.'r. 
Hakiıkaten zevce ve anne olrrıa...ıız 
itibarile bunu sizin düşünmeniz, 
Jıl.zım gelen tedbirleri almanız 
vazife'1izdır. Evin idaresinden, 
cksiğınden ve gediğindeıı siz ıne9" 
ulsünüz. Erk .. kler, yalnız para 
kazanmak, l(etirip size vermekle 
mükelleftir. 

ELBİSELER 
Giyinmek, harici havanın te

sirlerinden, değişikliklerinden vü
cudü korumak içindir, yat • 
nız süs için değil. En ziya• 
de yünlü kumaşhr iyidir Fa· 
kat bunların kalın ve kabaları 
değil, biraz gevşek ve yumuşak 
olonlarım ıntıhup edıniz. Örme 
trtk"<'1at,, ?ü: ov·erler, Svc:terler, 
şarpeler, lj(ı"XTJPkle-r ve Konbine • 
ZJ:,Jar soğuk hdva1ar<l1< :;--.lı iyiı

dir. Vücud.i •nuh•f•u eder. 
Bundan baştta kendıniz için, er· 

keğınil ve çı..:ukhrınız ıçın yiın· 
den ~ı; çama~?rldrı da hazırlay,nır. 
Y Jn fdnıle e:yinm~k. so~uıtı kaı
şı ken<lonı s.gon;;ya kr.ıymak dt'
mektır Yalnız sık sık dc~'.ştir -
meli. Fazla kirlenirse ısıtmaz. 

Ekseriyetle morla, soğukla b~ra
ber sıhhate karşı ittlfuk eder B•
şı açık gezmek lııraz farl& •S;><>r
dur, Fakat t'hlıkelidır. Bilhassa 
yağmur v~ kar yağdı~ı, aoğuk rü' 
garlar estiği zamar ... 

En ziyade dikkat edil.-cek, üze
rinde durulı.cak bir nokta, ayak 
üşümesidir. Baylar ve çocuklar, 
yünlü ve fanile çoraplorı memnu
niyetle giyerler. Eksl.'r bayanla -
ra gelince, nrkalarıııda kalın yün 
veya ağır kürk mantolar görür
sünüz. Buna sıkı sıkı sarılır. Bir 
de ayakalrına bakınız, ince bir is
karpin, zaı g;bi ipek bir çorap var. 

Halbuki ayak üşümesi bütün 
hastalıkların kaynağıdır. 

Sayın bayanlar, kışın soğuk ha
valarda üstleri yağlı iskarpinleT, 
ince yün veya fanile çoraplar giy
mekten çekinmeyiniz. Bu şıklığı
nıza halel wrmez. Bilakis sıhha
tinizi muhafaza edeT. Yün çorab
lar, nazik ayaklarınızı rahatsız mı 

ediyor? Şu halde ipek çorabınızın 
altına (yün çorap altı) giyiniz. 
Kimse farkır.~ varmaz. 

Kürk mantolar vücudü hazan 
lüzumundan fazla sıcak tutar. Mü 
Jayim havalarda kürk giymeyiniz. 
Zira terlersıniz. Sonra da kendi
nizi iyice muhafaza etmezsiniz. 
Soi(uk alır, hastalanırsınız. 
İstanbulun iklimi, soğuk ve ba

zan da rütubetlidir. Rütubet ise 
viicude çok muzırdır. Mantoları
nızın ıslak olmamasın.o da d..kl<.a.t 
ttmelisiniz. 

/ 

Yağmurlu haw.laroa emperme
abl giyinmek i)'ldir. Fakat bun u, 
yünlü bir elbise iızerine giyinme
li. Yağmur dinince de hPmen çı

karmalı, kola almalı. Ayaklaı" 
Liistik şoson giymek te soğuktan 
muhafaza eder. Fakat eve gelince 
veya sıcak bir yere girince ayak
ta tutmamalı, çıkarmalı. Yoksa 
ayakları şişirir, kaşındırır. 

KIŞ YEMEKLER! NASIL 
OLMALI?. 

Yağlı, şekerli ve etli yemekler, 
1 

1 
biraz da alkol kışın soğuklarına 

karşı vücuc'.ün mukavemetini 
arttırır. Soğuk havalan:la bu gi· 
bi yemekleri fazla yemelidir: 
Mercimek, bezelye, kuru fasulye, 
iiih ... 

Sabahları bayınızın ve çocuk -
larınmn mideleri boş sokağa çık
masına müsaade vermeyınız. 

Kahvaltılarında süt, tereyağı, yu
murta ve reçel bulundurmağa ça
lışınız. 

SOCUCA KARŞI MÜCADELE 

Farzcdelim ki sayın bayanlar. 
bayınız vey11 çocuklarınız eve, yor 

gun ve bitkin bir halde geldi. Yüz 
!eri k ızarmış, burunları akıyor, 

aksır;yorld r, başağrısından, kırık

lıktan şikayet edi~rlar, titriyor
lıır. 

B:ı, ştıphPSİZ soğukdgınlığın -
dan ileri geliyor. Siu duşen ilcı 

vazife vır: 
- Bir riak k.t gPçirıneyın;z? 
- İhmal edilen bir nezlenin, rek 

vahim hastalıkları tevlit ettiğıni 
unutmayınız. 

Hemen, kocaman bir bardak 

Kendinizi 

· sakınınız 

Erkeğinize 

1 y 1 
ı 

Hakınız •.• 

Biraz Açık ve 
ince Giyinmiş 

Bir Bayan 
ıhlamur içiriniz. Yahut çayın içe
risine bir kadeh konyak veya ronı 
kar~ırıp yatağına yatırırken o
nu lçirlniz. Üzerini iyice örtünüs, 

(Devamı ıı ncı sayfada) 

Deniz 
Dibindeki 
Milyarlar 

Yüz elli sen eevvel bir çok kıy
metli ta~lar ve altun külçelerilc 
batım (Grosvenor) gemisi yüz -
dürülecektir. 

lngiltereden Hindistan& gider· 
ken Kap açıklarında batan bu ge 
minin yüzdürülmesi aıneliyalınf 

bir kaç güne kadar başlanılacak
tır. 

(Grovenor) de 150 yolcu i1" 
cHindistan Kumpanyas1> taarfın· 
dan gönderilen külliyetli elma. 
ve altun künçeleri vardı. On alt 
sandık içinde pırlanta, zümrüt 
yakut taşlan, 750 altun ve 145( 
gümüş kıilçesi bulunuyordu. Kı) 
meti de 5 milyon İngiliz lirası '· 
di. Bugünkü para lle 30 milyon 
Türk lirası. .. 

Kahve 
Felvelerini 
Atmayınız! .•. 

• 
Bunlarla Sabun 

Ve Elektrik 
Komütatörü 
Yapı labi lir. 

Berlinde maarif idaresi tarafın
dan bütün mekteplere gönderılen 
bir tamimde, kahve telvelerinin 
atılmaması ve toplanması tavsi
ye olunmuştur. 

K ahve telvelerinin muslukları 

tıkadıi):ı görülmüş. Buna bir ça
r e düşünülürken sanayide kul • 
!anmak hatıra gelmiş. Bir fabri
ka açılmış. Kahve telvelerinden 
bir nevi yağ çıkarılıyor ve bu 
yağ ile de sabun yapılıyormuı. 

Geri kalan tortu da katılaştırılı

yor, elektrik ve telefon Aletleri 
yapmakta ıkultanılıyormllj-
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Baş ve il Mühinı 

(1 lnd sahifeden devam) 
müsabaka lüzumsuz görülmüş • 
tür. 

tekteplerde ekonomi haklan· 
da konfeunslara devam edilmek· 
tcdir. 

BAŞLANGIÇ 
Dünkil sayımızda da haber ver

diğiıniz veçhile Başvekil Celil 
Bayar diln akşam saat 17 de An· 
kara Halkevinde verdiği bir nu· 
tukla Yerli Mallar haftasını aç • 
mıştır. 

Bu münasebetle Balkcvinde 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri ile cliğer Vekiller, meb· 
uslar, devalr rüeııası, matbuat mil 
mesailleri ve kalabalık bir halk 
kütlesi bulunmuştur. 

Başvekilimiz tstlklil marşını 
müteakip 11k ıık sürekli alkışlar
la karşılanan aşağıdaki nutkunu 
okumuştur: 

BAŞVEKİLİN NUTKU 
Sayın vatandaşlarım, 

Cihan krizi dünyayı sarıp bi • 
rlm hudutlarımıza girdiği zaman, 
yani 1929 sonlarında, tediye mü
vazenemizi lrorumak için bazı ik
tısadi tedbirler almak mecburi -
yetini duym~k. Bu tedbirlerJ.. 
mizin tatblkında, büyük milleti
mize rehber ve mİilln olmak va· 
zifesini de, milli i)otısat ve tasar· 
ruf cemiyetine vermiştik. O gün
denberi, milli iktısad ve tasarruf 
cemiyet.imiz, bu önemli vazifesi
ni ifada hepimizin şükranına Ji. 
yık surebte dirayet göstermiştir. 
MİLLİ İRADENİN KAYNACI 

EBEDİ ŞEFİMİZ 
BllAhare ulusal ekonomi ve al'

tırma kurumu unvanını alan bu 
cemiyetin yüksek himayesi de, 
ebedi Şefinuz Atatürkün üzerle
lerinde bulunuyordu. Millt ira • 
denin kaynağı olan ebedi Şefimi
zin, her işte olduğu gibi, milli ik
tısad ve tasarruf cemıyetinde de 
rehberlikleri mevcuttu. Bugün 
kendilerinin ziyaı hicranı içindeki 
ilk celseınizi açıyoruz. 

Atatüııkü anmak, Atatürkten 
bahsetmek hepimiz için ruhi bir 
ihtiyaçtır. Fakat, bu muazzam 
varlık huzurunda söz söylemek 
kadar güç birşey tasavvur oluna
maız. Birçok güzide hatiplerimiz, 
bir çok değerli şairlerimiz, hisle
rine revaç vermek için söz aldık
ları zaman, bu muazzam kudretin 
karşısında, mutlak bir surette, A
ciz duym~ardır. Bu, arkadaşla
rımızın kudretsizliğinden, Jiya • 
katsizliğinden değil, bu muazzam 

' varlığın herkes k.ar§JBında.Jti hari
kulfıde tecelliBindendir. Bendenu 
de Atatürk hakkında, hissiyatımı 
l:fade etmek için, bu mutlak aciz 
içerisin.deyim. Yalnız kendilerine 
karşı, gene bir toplantıda bissiya· 
tımı ifade ederken demiştim ki: 

•Atatürkıi sevmek, her Türk 
vatanseveri için milli bir ibadet
tir.• 

Bendeniz, bugün de, huzurunuz· 
da bu ebedt Şefimiz halaskılrın1ız•n 
kahramanınuzm, her türlü üs -
tün vasıilan cami olan büyük •· 
damımızın ananevi huzurunda 
eğilerek, bunu tekrar ediyorum. 

Atatürk, seni sevmek, Türk 
milleti için milli bir ibadettir. (sü
rekli sürekli alkışlar). 

Büyük, ebedi Şefin bi2le vedi
ası olan rejim üzerinde durmak, 
onun en basit fan.olunabilecek 
usulleri iizerinde dahi, büyük dik 
kat ve teyakkuzla vazifemizi yap
mak en önemli işımiııdir. 

KURUMUN FAALİYETİNİ 
ARTIRMA 

Ulusal ekonomi ve artırma ku
rumunun, tam zamanında ve ye
rinde vazi1esini ifa hususunda 

• gösterdiği dıkkat, bilhassa tak • 
dirimizi mucip olmuştur: 

Rejimle teessüs eden ve Kema
list rejimin an'anesine dahil olan 
hrr hareketi, bütün kudret ve 
kuvvetile muhafaza etmek, her 

·namuslu Türk çocuğu için bir 
borçtur. Ulusal ekonomi ve ar
tırma kurumuna karşı , şu daki -
kada bu yiıtden duyduğum tak
dir ve şükran büyüktür. 

İçinde bulurı.duğumuz ""ne, di
ğer senelere nazaran bize, yeni 
tcrakkı hamleleri kaydetmiştir. 

Ulusal ekonomi kurumunun üze
rine aldığı vaziklerden birisi, 
memleket dahılindeki tasarruf ha 
reketini revaçlandırmak, keyfi -
yetidir. Bu noktada ifa ettiği hiz
meti te!kik ettiğırn lz zaman ista
tistiklerimiz dalma •.eril.kk; •e •rı 

kaydetmektedir. Bendeniz bun -
tarı huzurunuzda rakamla ifade 
etmiye ç~acağım: 

TASARRUF MEVDUATIMIZ 
MÜTEMADİYEN ARTIYOR 

1937 haziranında 277 milyon li-
raya baliğ ol.an tasarruf mevdu -
atımız, - tasarruf mevduatı de
diğim zaman, küçük ve büyük 
hesabı carileri de alıyorum -, bu 
sene Cumhuriyet Merkez Banka
sının hesapları da dahil, ,olmak Ü· 

zere 305 milyon liraya baliğ ol
muştur. 

Hususi olarak tasarruf sandık
lan hesaplarını, yani milletin biz
zat tasarruflar1111, istatistikler ü
zerinde tetkık ettiğimiz zaman, 
görüyoruz ki, geçen sene 90 mil
yon lira olan tasarruf hesapları, 
hu sene, ayni müddet zarfında, 12 
milyon lira fazlasile 102 milyon 
liraya çWın.ıştır. Demek ki, mil • 
!etimizin tasarruf hakkındaki 

Vi: gayreti inkişaf etmeı.tedir. Bu 
bıttabi ~k şayanı şükrandır. Çün 
kü tasarruf, bir milletin kendisine 
itimadının nişanesidir. Mens,up 
olduğu cemiyetin ve milletin re
fahına bağlılığının ifadesidir. Bir 
vatandaşın cebinden çıkarıp, her 
hangi bir bankaya tevdi ettiği ta
sarruf sadece o bankanın kasa -
sında artmış bir rakam olmadığı 
ve fakat memleketin iş hacrnile 
bir ilave vaı.ıtası olduğu için, ce
miyete kredisi demektir. Mille · 
timizin bu vadide gösterdiği bü
yük terakkiyi şükranla kaydet
mek, hepimız için sevinçli bir va
zifedir. 
BANKALARIMIZDA TERAKKİ 

Aziz arkadaşlarım, 
Şimdiye kadar sadece mevdu • 

attaki terakkiden bahsedilmşitir. 
Size bir de bunun mukabil olan 
plasmandan, yani millete vak; ik
razattan bahsetmek istiyorUJT'. Bu 
rakamlar her halde sizin de na • 
zarı dikkitanlzi celbedecektir: 

1924 senesinde milli bankaların 
umumi plasmanı 28 milyon lira, 
yabancı bankaların ayni tarihdeki 
ikrazatı 123 milyon lira, yekiın 151 
milyon lira. 

1932 senesinde millt bankaların 
plasmanı yekunu 141 milyon lira, 
ecnebi bankaların ikrazatı yekunu 
142 milyon lira, yekUn: 283 milyon 
lira. 

1937 senesinde, - yani geçen ytl · 
mill! bankaların plasmanı yekfın.ı 
291 milyon lira, ecnebi bankala
rın bütün piyasaya verdikleri pa
ra 28 milyon lira. 

Bu milli bankalarımızın ne 't:ı

dar güzel çalıştıklarını, tekmil e
saslara istinat ettirerek ne dere -
celerde muamelelerini yürüttük
lerini ve ayni zamanda büyük mil
letimizin kendi müesseselerine "° 
lan itimadını gösterir. 

KREDİ İŞLERİ 
Kredi meselelerile rejimimiz, 

Ç('k yakından alıikadar olmuşur. 
Ve zaten bu yakın alaka olma • 
saydı buneticeyi istihsal etmek 
bittabi mümkün olmazdı. 

Buhran senelerinde Ziraat Ban
kamızın, zürraa çok değerli bir 
hizmetini de kaydetmek Uzun 
gelir: 

21 milyon lirayı bulan zirai iJc. 
razat yekiinunu, 15 sene müddet
le temdid etmiş ve faiz milctarını 
da yüzde üçe indirmiştır. Bu ha
reket bankanın matlubatını tar • 
sin etmekle, kuvvetlendirmekle 
beraber, çiftçimiz için de ç~lı: 

istifadelı olmuştur. Ve bundan 
dolayıdır ki, ilk zamanlardaki 
tahsil müşkülatına rağmen, bu&iin 
gayet tabi bir surette ve kolay • 
lıkla tahsilat yapabilmektedir. 
KREDİ MUAMELELERİNDE 

İNTİZAM 
Son zamanlarda büyük M:Jle~ 

Meclisinin kabul buyurduğu ve 
mill~te hediye etti~i kanunlarla, 
kredi muameleleri tamamen inti
zam altına alınmıştır. 

Bu kanunlardna bir tanesi ban
kaları milli, teknik bir rejim al -
tın ~ almaktadır. İkincisi, hali< 
bankaların tesisine imkan vermek
tedir. 

Bizim banka rejimimız diyebi
leceğim bu mevzuat, hissedarın, 

mevduat sahibinin ve bilhassa 
bankayı idare edenlerin büyük 
yardımcısı olmui. bütün muame · 
!atı kül halinde emniyet ve inti
zam altına almıştır. 
Reıim mebdeinde memleketi -

mizde faiz nisbeti, normal çalışan 
bankalarda dahi yüzde 22 yi bul-

• 
ır Nutu 

muş ve hatta bazılarında bu miY.· 
tarı da geçmişti. Son çıkarı hn 
kanunarla bu nisbet yüzde sekız 

buçL.ğa indirilmiş ve filen tatbik 
ettiril rı ı iştir. 
MURABAHACILIK NE HALDE 

BULUNUYOR? 
Bunun haricinde kalan mura • 

beha faizleri ne haldedir? 
Bunu kat'iyetle ifade edecek bir 

rakamımız yoktur. Fakat mem • 
leketimizde murabahacılığın kö • 
kündcn sökülüp henüz atılmamış 
olduğunu biliyoruz. Murabeha de
vam etmektedir. Bunun yalnız 
şiddetle bertaraf edilemiyeceği b!r 
hakika !olduğuna göre, halk ban· 
katarının teessüs ve icrayı faali
yete başlamış olrnalarile, hakiki 
tabii en kestirme yolu da tutm11ş 

olduğumuzu ifade edebilirim: 
Murabehacılar, bu tufeyli m•h· 

luklar, devlet kanunlarına karş. 

hile bulmak hususunda en mahir 
adamlardır. Hilelerine karşı şid • 
detti hükümler tesis etıniş olmak, 
lüzumlu ve faydalı bir hareket 
olmakla beraber, küçük esnafın 

ve erbabı ihtiyacın sıkıntısını a<ia 
istismar cdemiyecek bir hak ge 
tirilmiş olmaları demek d~ğildir. 

HALK BANKALARI 

Binaenaleyh, murabchacılar;ı 

karşı mıicadeleyi şiddetlendirir • 
ken, onun yanı başmda, halkın 

ayağına, küçük mü tahsil evinP 
kadar ucuz ve kal, kredi gcitür -
mck vazifesini alacak olan hali< 
bankaları, huzurun LıZda zikre şa· 
yan bir iş olsa gerek ır. 

Bu bankalar mutavazı teşekkül
lerdir. Fakat yapacakları iş itiba
rile, halkımıza temin edecekleri 
istifade ı tibarile büyük olduğu 

için, Ankarada oldu,.u gibi lsbn· 
bulda da yakında bır ~ube açıh -
caktır. 

UMUMİ TİCARET VAZİYETI.M1?.: 

Umumi ticaretimiz, geçen s~ne 
olduğu gibi bu yıl da terakki ka ;·
detmektedir. 

Geçen sene bir evvelki yıla na
zaran, 25 milyon lira bir fazlalık 
vardı. Bu senenin on ayı içinde 
geçen yılın ayni devresine naıa.ı:an 
44 milyon bir fazlalık vardır. Bu-

' nun sekiz milyonu ihracatta, mü-
tebakisi ithaliıttadır. İtha!At ile 
ihracat arasında bu on ay içinde 
muvazene yoktur ve aleyhimize 
gözükmektedir. Fakat geriye ka -
lan son iki ay içinde herhalde bir 
tevazüne yaklll§ılacağını ümıd et· 
mek yerinde olur. 

Fakat klasik nazariyeye göre, 
kendi kendimize bir sual sorab: • 
liriz: 

Acaba ithalatın ~ğalmış olmas!, 
aktivite ve pasivite bakımından 

aleyhimize midir? Bir kelime ile, 
bu, bizim için endişeyi mucib mı· 
dir? 

TİCARİ ANLAŞMA 
SİSTEMİMİZ 

Arkadaşlar, 
Bizim takip ettiğimiz ticari an

laşma sistemine göre, yani klering 
politilcamıza nazaran, fazla ithala
tın kontr partisi olan para, ancak 
Türk malı alınıp ihraç edilebil • 
mek kaydile merkez bankamızda 
mevcut olduğuna nazaran, her
halde mucibi endişe değildir. 

Bilhassa şunu tebarüz ettirmek 
bu mesele ile uğraşanlar için mu
cibi inşirah olabilir 

Fazla ithalatımız memleketi -
mizin ekonomik noktai nazardan 
cihazlanmasına yarıyacak maki -
nelerin ve ala! ve edevatın be • 
dellerinden mütevellittir. 

İhracatımızın beş senelik vasa
tisini ele aldığımız zaman, yüzde 
seksen beşini toprak mahsulleri 
tşkil ettiğini görüyoruz. İhraca • 
tımızın seyri, mütemadiyen yük
seldiğine nazaran, zira! gelirimi • 
zin de yükseldiği şüphe götürmez 
bir hakikattir. Bu yükseliş ni.sbe
tini size şu dakilcada bir rakamla 
ifade edecek halde bulunmadığı
ma müteessirim. 

İTHALATIMIZ VE SINAİ 
VAZİYETİMİZ 

Hariçten fazla mal ithal edildi
ğine nazaran dahildeki istihsalatı
mızın, sınai mamulatıınızın vazi
yetini de bilmek elbette merakı 
muc!ip olur: 

Teşviki sanayi kanunundan is
tifade eden fabrikalarımızın ma
mulatı, yani imalilt bedeller~ 1927 
senesınde 32 milyon liradan iba
retti. 

1932 senesinde bu miktar 138 

Söyledk AT,~.~~~. 
lisi, tarihi bir toplantı yaptı. Bii-

~lyon~ çıkmıştır. Hariçten itha- yük Millet Meclisi, bu mühim ve 
lat yekunu seksen altı milyondur. tarihi vazifesini bihakkin başardı. 
Şu halde milletimiz, 932 senesin- Mevcudunun ittifakile ve 348 rcy-
d.e ~24. milyon lira kıymetinde is- le ebedi Şef Atatürkün en yakın 
tihlllit yapmıştır. mesai arkada§l İsmet İnönünü 

1937 senesinde fabrikalarımızın Cüınbur Rcisiliğine intihap etti. 
imalat kıymeti 255 milyona çık· BJ suret , • s çim:e Tür.- mille· 
mıştır. Harıçten ithalituruz 114 ı· . 'lli·. Şef' · b lm t 
milyondur. Umumi istihltıkAtımız 1 yenı mı ını u uş u. 

yekfuıu 369 milyona ulaşmı pie -
mektir. 

Bu rakamların bize ifade ettiği 
mana: Dahilde istfüsalılt çağalı -
yor, hariçten ithalatımız artıyor 

ve binaenaleyh milletimizin işti

ra kudreti, istihlak kapasitesi yük 
seliyor. Bu ekonomik noktai na -
zardan elbette bir beşarettir. 

Iha 1et Eden 
Kadın 

Öldürülebilir mi? 

Mutat olduğu veçhile, mali va
ziyetimize de temas edeceğim: 

1938 YILI BÜTÇESİNİN 
F'AZLALIGI 

1938 mali yılı bütçesini, geçen 
sene bütçesine nazaran 18 mil -
yon lira fazlasile bağladık. Ye -
kı'.rnu fevkalade ve adi menabi -
den istihsal olunmaık şartile 308 
milyon liradır. Umumi varidat, 
veya sadece bütçe dediğimiz za. 
man sadece bildiğ:niz devlet büt
çesini nazara alıyoruz.' Bazı mem
leketleroe ıdarci hususiye bütçe
leri de umumi bütçe meyanında
dır. Milletin mükellefiyet şek

linde tediye ettiği para yekununu 
bılmek için, umumi bütçe hari -
cin<k> idarei hususiye bütçelerini 
de gözönüne getirmek yerinde bir 
şey olUT. 

İdarei hususiye bütçelerinin de 
birkaç senedenberi muntazaman 
yükseldiğim hep biliyoruz. 

936 senesinde idarei hususiyele
rin varidatları yekfuıu 37 milyon 
du. 
Şu halde bunu 308 milYQna ila

ve eden.ek mükelleflerin tediye 
ettikl ri yekun 345 milYQna baliğ 
oln·akltdır. 

Denk bütçe politikamız ve para 
politikamız üzerirde çok söz söy
lenildiği için ben bu defa bu mev
zua temas etmiyeceğim. Bu mev
zua tekrar girmek hasılı tabi! et
mekten ibaret olur. 

BORÇ VAZİYETİMİZ 
Y:tlnız borç vaziyetimiz üze -

rinde enteresan göroüğüm bazı 

rakamları •ize vereceğim: 
Fertler gibi devletler de borç

ludı.:rlar. Eğer alınmış borçlar, 
gelir temin etmiyen işlere sarfe
dilmişlerse, elbett o memleketin 
feltıketile neticelenir. Fakat her
hangi bir borç, memleketin refa
hına, umraııına, hası.lı veriml:i bir 
işine tahsis edilmiş ve eğer şera
iti de normal hatlara uygun ola
rak temin edilmişse, borç herhal
c!e korkulacak bir iş değildir. 

Balkanların ve orta A vrupada
ki bazı memleketlerin nüfus ba
şına isabm eden harçları yekunu 
44 lira 15 kuruştan başlıyarak 165 
lira 53 kur~a kadar yükselmek
ttdir. 

Bu muhteiif memleketlere göre 
arzettiğirn rakamlar arasında, 

tehalüf etmektedir. Bizde nüfus 
başına devletin umumi borçu, da
hili ve harici dernek istiyorum, 21 
lira 37 kuruştur. 

Milletler cemiyetinin bu me -
sele hakkında, muhtelif memle • 
ketlere alt olarak gösterdiği nis
bt rakamlar 4.9, 7.9, 9.47, 5.99, bi
zimki 0,8 dır. 

Bu maliyemizin kudretini ifa
de etmekle beraber, demin işaret 
ettiğim şartlara uygun olmak şar
tile mernleketınıizin kalkınması

nı hazırlamak için vasıta bulmak 
hususundaki arzularmıızın meş
ru olduğunu da gösterir. 

Reji:ınimizın, tA bidayeti tf!ES • 
süsündenberi, büyük önem ver
diğimiz işlerden birisi de şimendi

fer politikamız olduğu malumdur. 
Buna müvazi olarak ta.kip etti

ğimiz diğer politika ecnebi şirket
ler elinde bulunan hatların da 
müba'yaasıdır. Bu mübayaata e
hemmi) et 'lerdiği.ınizin tek se -
behi, §İmendiferlerin ınenlekete 
ve memleket ekonomisine fayda
lı olabilmeleri için tarifelerine 
hrutim olmanın bir zaruret halin
de bulunmasıdır. Ecnebilerin e • 
]inde bulunduğu müddetçe bu 
hakianlyeti tE'Siııe iınkAn olmadığı 
anlll§ı.lmıştır. Diğer taraftan eli
mize geçtikten sonra, memleket 
ekonomisi icaplarından müvazi 
olarak tahakkuk ettirilmiş tarife 
tatbikatı da malllmdur 

(5 inci sahifeden devam) 

daha iyi bir iş bul Daha ~k ka
zanan, böyle yaşanmaz! .. 

Badham bir müddet evvel Lon
draya gelmiş, orada birisile gö • 
rüşınek liizım geldiği için onu 
beklemek üzere ka.lmıştır. İşte 
bu sırada karısı başka bir erkek
le tanışmış, nihayet kocasına ha
inlilc etmiştiı. Bunun ilk defa ol
madığı da anlaşılmıştır. Arada bir 
de on sekiz aylık bir erkek ço
cuk vardır. Fakat Badham mah· 
kemede şöyle diyor: 

- Bu çocuk benim çocuğum 
değildir! .. 

İşle muhakeme cereyan ede -
rek dinJenecekler dinlendikten 
sonra sıra jari heyetinin vicdan 
kanaatini söylemesine gelince 
heyet çekilmiş, bir müddet sonra 
gelerek kanaatini bildirmiştir. 

Jurinin kanaatine göre Badha
rnın karısını öldürmesinde kasıd 
ve taammüd yo!ctur. Kadın onu 
aldattığını ıtiraf etmiş, her şeyi 

söylemiş, genç adam, kendini 
zaptedemiyerek karısını öldür • 
müştür. Fakat taammüd olmakSı
zın katli fiıllerinden dolayı müc
rim sayılan genç koca on iki ay 
hapse mahkUm olmuştur. Kendi· 
sinin kimseye bir fenalığı olma
dığı sabit olduğundan ve karı
sının ise eğlenceye düşkün oldl!ğu 
anlaşıldığından bunlar kocasının 
mes'uliyetini hafifletmiştir. 

On iki ay hapis müddetini bı • 
tirdik1ıen sonra Badham eskiden 
çalıştığı fabrikaya tekrar alına · 
calotır. 

Şark hudutlarına doğru ilcrle
ınekte olan inşaatımız üç kol ta
kip ediyor Birisi Arzuruma doğ • 
ru ilerlemektedir. Bir heyet, dün, 
Nafıa Vekilimizin reisliği altında 
Erzincanda küşat resmini yapmış
tır. 

Diyarbakırdan ilerlemekte olan 
hat, şarka ve cenubu şarkiye doğ 
ru yürüyor. Her sene şimendifer 
:çın bütçeden tediye ettiğimiz pa
ro 28 buçuk milyon raddesinde • 
dir. 

Demin size söy !ediğim rakam • 
tı.r arasındh geçen yıla ait olan bu 
rakam da vı.rdL Şimendifer mev
..:uunda ayni hızla yürüyeceğiz ve 
:nuUak netice alacağız. 

Bu sene, ikinci beş senelik sa
nayi programına ilıiveten bu defa 
c ört senelik üç numaralı bir prog
ram ilan etn•iş bulunuyoruz. Prog
ı amın esas müşkülatı, mali cep -
besini halle;rnekti. Teknik mese
lelere ve c!emanlara ait kısmı 

h&lletmek da ha az müşkül bir iş 
oluyor. İlan ettiğimiz programın 
mali ciheti 'ıalledi.lıniştir. 

En ziyade ehemmiyet verdiği • 
miz bir mescıe de, deniz işlerim.iz

C:ır. Denize, sanayii, ticareti, spo
ı-u ile çıkm:•k için millete verdi
ii ııı.i.z söz üzerinde büyük hassa
&iyetle durL-yoruz. 

Deniz nakliye vasıtalarımız ta

mamlandığı, şimendifer politilu • 
mız hedefine vardığı anda, mem
leketimizin ekonomisi üzerind~ 

bambaşka bir vaziyet tehaddüs e
deceğini şimdiden kabul etmek 
Uzımdır. 

HARİCİ POLİTİKAMIZ 
Her sene memleketin umumi 

ekonomik vaziyeti üzerinde göz 
gezdirirken, harici politikamıza da 
temas etmek adet haline gelmiştir. 

1938 senesinin sulh ve ernniye~ 
havası içinde geçtiğini iddia et • 
mek mümkün değildir. Bundan 
birkaç ay evvel vaziyetin bir ihti
lata müncer olması ihtimallerin • 
den her tarafta endişeler belir • 
mlştl 

Biz, dünya sulhunu tehdid edea 
bu vaziyetin bize müteveccih bir 
tehlike olduğu için· değil, fakat, 
umumi sulhu ihliıl edebilecek ve 
binnetice bütün medeniyet dün -

Daladiye Hü'.cumetine 
ltimad 

(2 inci sayfa.dan devam) 
henüz hissedilmemişti. Bu htilnl· 
met bir sene kadar iktidarda tu
tunduktan sonra sajtlarııı taarru· 
zu karşısında çekildi. O zaman
daııberl de sol cenah, sağların ö
nünde ricat etmektedir. Şotaıı İ· 
kinci halk cephesi hlikfunetini 
kurdu. Direksiyonun sosyalistler· 
den radikal sosyalistlere iııtikali 

hakikatte bmjuva partilerinin 
sosyalist zümrelere karşı zaferi 
idi. Radikal sosyalistler, içlerin • 
den komünistleri atmak için bun· 
lan istiskal ettiler. Fakat halk 
cephesi kombinczonunun devamı 
namına bu hareketler hazmedil· 
eli. Şaton da iktidarda tutunama
clı. Ve bir anJık Blum hiikUmeti 
teşlıile ve hatta milli birlik hiikO· 
meti kurmap teşebbüs ettik'.en 
sonra Daladiye kabiııesini kurdu. 
Radikal sosyalist partisinin lideri 
olduğu için iktidarın bir radikal 
sosyalistten diğer radibl sosya • 
liste intikali o derece ehemmi • 
yetii telildtl C'dilmedi. Batta sos
yalistler hükümete girmedikleri 

halde Daladiye hükfunetine mu
zaharet ettilcl'. 
Radikaller 1936 da sosyalistler ve 

tirmiştir. 1936 da sosyalistler ve 
komünistlerle beraberken, bugün 
bunları bırakarak orta cenaha ve 
sağa iltihak etmiştir. Şimdi bil • 
tün mesele, bu sağ ve orta cenah 
partilerinin, Daladiye'yc yapmak
ta oldukları yardıma muhbil hü
.kıimetten bekledikleri iştir. Aca
ba sol cenahın tahakkümüne kar· 
şı isyan eden Daladiye, sağ cena
hın elinde esir mi olacaktır? On
ların aleti vaziyetine mi düşecek
tir? Böyle bir siyaset Fransa'yı 

kanşıklıklara ve hattô ihtilale ka· 
d . ürU~li·,-ctilir. Yoksa solun 
tahakkümüne katlanmıyan Daln
cliye, sağın tabakkümiine de bo • 
yun eğmiyerek say ile sermaye a
rasında adilane bir muvazene te
min etnıeğe mi çalışacaktır? İşte 
o zaman Daladiye Fransa'yı kı~T· 
tarmış ve demokrasiye en bü:v~k 
hi:ımeti yapmış olur. 

ya.smı büyük zararlara sokac3h 
böyle bir halin vukuunu, kendi 
insani, medeni ve milli duygul ~
rıınıza uygun görmediğimiz ıçın 

herkesle beraber endişeye düştük. 
Kendi emniyetimizi, kendi kudret 
ve kabiliytimizle temin etıneh e
sasen ana gayemizdir. Ve bizi teh· 
likelerden masun bulunduracak 
fili imkanlarımız tamamen mev • 
cuddur. 

Cumhuriyetin umumi politik"iSı, 
hep imkanlarımız ölçülerek tan • 
zim edilmiş ve bütün taahhüdle -
riın!z de milli kudretimizin hu -
dudları dahilinde bulunmuştur. 

Herhangi bir şekilde bir macera 
şemmesi olan politikadan daima 
uzak kaldık ve kalacağız. Sulhe o
lan ciddi ve samimi merbutiyeti
miz, bu esaslara müsteniddir. Ve 
onu ihlıll edecek tehlikeler, biz'. 
medeni milletler ailesinin bir fer,lı 
olmak hissi ve sı1atile teessür~ 

uğratır. Milli birlikve milli var • 
lığın çevilc cephesi, Türk milleti -
nin özü, Türk tarihinin şehamet 
tbnsali olan kudretli ordumuz ve 
onun süngüsü Cumhuriyetin bu 
samimi politikasının nigfilıbanı ve 
emniyetinin zfuninidir. cKuvvetli 
ve sürekli alkışlar.• 

Tesis etmiş olduğumuz dosthik
ların, ittifakların hep sözümüze 
sadakat göstermek ve imkAnımı
zın ölçüsünü bilmek esasına müs
tenid olması bunların hakiki kuv
vetini teşkil eder. Ve diyebilirin. 
kiTürkiye, bu dostluklardan -e 
ittüaklardan ayni sulh idealinin 
hadimi, kudretli bir kütle teşkili
ne muvaffak olmuştur. İşte size, 
harici politilcamız ve dahili kud • 
retimizln kısaca söylenmiş ifade"1 

Geçen yıl burada hep bers ber 
Hatayı seliımlamıştık. O zaman 
Cenevrede kabul ettirilmiş bir i~· 

tatilde mevcudiyetini bulan Hatay, 
şimdi muntazam, medeni bir deY
let olarak yanıbaşımızdadır. cŞid
detli alkışlar .• 

Aziz arkadaşlarım; 
Size hulasa etmeğe çalıştığım 

bu hava içerisinde ulusal ekonomi 
ve arttırma haftamızı açıyorum. 

Kemalist rejimin büyük Türk 
milletine temin ettiği niınetlt>ri 

korumak ve gözetmek hususunda 

C. Baya 
Söyrüyo 
(Birinci sayfadan d•f~ 

mektedir. Hariçten e4'." rl 
krccliler en gelirli ve dele• 

>'ln1C• 
mlar üzerinde sarfecw-o-
iç, dış borçlarımı:& d~)t·~.n 

'd ıs ı. leri arasında a ela . b• 
mahiyet ifade edercesıo~ ı li 
nüfusu başına ancak 21•

3 

basit bir rakam taş•~:. 
Başvekilin nutku ıçuıi]I , 

duğumuz milli ekonoın , 
dilstriyel inkişafı bütün • 
ile millet nazarında c~ · 

. h•rtCI 
ğı kadar memleketııı yl 
bili politikasını da. izah c 

• · ler v• " te, yapaca.gımız lf , d 
mu: hedefler üzeriıule •• 

tadır. 
Bilhassa muhtereııı 

bikin. .-;Jeli 
bu sene tat e ., • .,... iJlıl' 
maralı dört •cnelik pi 
cephesine ait müşkülaı:;b< 
ledilıniş bulund~~u bşirİ' 
mekle en sevindırıcı tc d<•il 
makta, şimendifer ve .. ,. 91( 

tikamıza da bütün gu<du 1 
an ııı • 

irademizle ayni zıııll ~ıt' 
edeceğimizi ilave et"'.~~ 

Dünkü nutku ile ~uıli b. 
ne bir kere dah:ı de:;er ,-t 
Ierioin parlak hesabıJl.I 111~· 
kalblerdeki itimad ve ,,.;ı 

· · · taze!• kiyct lemennısııu • .1 Jı! 
B ""ckı nan muhterem a, .ııı' 

• ·aJJ 
tikamızı ve .. onun oa) iı 

d ve< vet kaynaklarını a b' ( 
rette ve hepimizden d• ,n"' 
ne bizzat kendileri şıı .,~ 

ııt~ 
ile ifade ve İ7ah buY 

lar: . 
0
iJid' 

•- Herhangi bır ş p0ı;tı 
macera ştınmesi ola.Jl µ 

k ,-e .ı daima uzak kaldı rııjıll' 
Sulhu olan ciddi ve ' 0 

01" 

butiyetimiz bu esasla<\ 
tir. Ve onu ihlal cd<~\ ı 
Icr bizi medeni m\ıtel t !1r 

' . ~t f~ 
bir ferdi olmak hi"' . pir' 

.. - t )l!illı . ..;, teessu.rc ugra ır. ~~ 

milli varlığın çe~'.1' ~!rib'°" 
milletinin özü, Turk dr<'ı11 

haınet timsali olan k.".r. ~ 
•• <'U>v 

muz ve onun sun~ ·til' 
. b . • p0l• 

y~t1n u samımı .,.jJI .. ,ıı .. 
geh bnnı ve emnı) 

clir. • ,,.u• 
Tesis etmiş oldu11° . 

!arın, ittifakların tı•P jıt' 
k ,·e ' sadakat ~österme ~ıP 1 ··ı üs.. Ü bi!me1' c ~i~ 

zınoç un ~· ~ 
tcnit olması bıınlarl11 di'~ 
velini teşkil L>dcr. \1'~11)1' 
ki, Türkiye, bu doSt 1~ 
ittifaklardan ayni .sıı )(il~ 
hadimi, kudretli bit tııl,I~ 1 
line muvaffak olııı11ş Jiı'' ~ 
h . • lit'kamız .;t "'" ~~ arıcı po ı ~1,. t: 
r:!~!zin =~1 ııl 
Berlin - Rofll~~J' 
Errıeller Pe~' ,,i 

1 ... -
( ı · · 5abif .• ı 

ıncı 14~"" ,ı:ı 
ziyaret esnasında :ı.ı3c3:~'" 
!arı dışında kıılaP , 0flli' 
yetleri meselesi de "P' 
tir N° 

. ÇEMBEJıLA g;ıı Ç · 
soYL iY' 

Londra 13 (Ilıı>~;pe ', 
k ıı01- ~""" layn bugün e .. 1,iJıı ~ı' 

bir ziyafette mu i,)'911'~ 
söyliyecektir. BU 1 ııı>fl\ 
mak üzere Jlitleı:. (111!>5' 
mahsusada bir J11ıl v&~ 
miştir. .p:ı~ [!'1 t 

ÇEMBERLi> :-rltp.f ı<' 
SÖZLERİ J<.i"),..., !~ t" 

Londra 13 (A.·P.· ıclıe'1 ' 
• steJTl !•& ..aya veya mu ·rıl' 

.•. tal<dı ~ 
arruz etıtıgı <le<• el' 
hiçbir muahede ,tfl' ~ 
Fransaya yard 1 r118ı11r:;/ 
r;yetinde bulurıJTl !11 ' 

vekil ÇemberlaYn ~B~ 
vam kawarası,.d.\e 6 ııY 

Ch oıııc ı 11 
natı Nevs r ,ıce 
rüst bir tarzı hBr r ~ 
mrnektedir . c",ıl"~·~~ 

. .. iJ11Z 'Oi). ,,Jl 
azmini bıldıg i 0J111 ıP· 

Ş f ti ·ıt' miz milli e 5el3 
' h"' metle nuzda or ,,·• / .. iJ1l. ı•e• vazife bılır · 111; '. ıY 

B .. ··k 'l'iirl< ··rııll' p> 
uyu . reJ' ,-e ' 

harcketlerırıe, g·ıır~ 11ııı . . ·. oldu ·e 
Jımımız bi'ıe\i . '\ . 

.. k k cC • ı11' ,, en yu s~ ~ ıcoııfl pı·-

ve ulus,ı ve e rnıe~r-~~ı 
. . ırıe . t• .f: 

hareketın•n "rtl' . ~ .. veııı r' , 
dalnrına gu t ,·e ,,fl' 

·hav< 13'' sözüMe rıı · 1!!1' 
· le se r' 

nızı tazım_ 8ııcı~IB · 
ve şiddetlı 



ESKİ 
(4 11n.,11 ııahlf..tn •nm) ı 

ltüt_ tnaksatlarla yapılmıştı. 
de lıôrı ay tamamüe gündüz için
~ Yaşadıktan sonra dünyanın o 
fili ctlarına mahsus olarak bu !n
f l heyeti oranın karanlığını da 
Q~ıııİİilerdL 

lcr ış gelince, Eskimolar kayık -
.,_'.'1ı bırakırlar, donmuş olan de-
""<ın ıız· · k ki b. 
11~ erınde ıza arına ıne -

!) ava gitmektedirler. 
avid Tomas diyor ki 

1 
b,;; Eskimolarla dost olmuş~k. 
~~an lııri bütün köpeklerını 
14 tın.işti. Onu bızim kafileye 

' 1ııı'tlt birlikte ava gitt ik. Bize 
~an~tığın.ı göre, vuracağı hay -
tı, ç·_rın __ derisirıi, yağını alac~k -
~ Unku bunlar gerek kendısi -
!<ıyı:e gerek ailesine elzem olan 
~~ı. Bana beraber ımizdeki 

/ bitti lere nasıl bakmak lazım 
lıı; tinı ve oralarda nasıl avcı
iıııış7ileceğıni öğretti. Deniz don
ııy1hıı. Fakat üzerinden kızakla 
deıı at .".1erken tehlikeli yerler
lii .. geçilıycrdu. Çünkü buzların 
h~Uldüğü yerler vardı. Ayakla -
,""za ou 'lır epeyce deriler sarmıştık. 
~na ette buzun üzerinde gider
~~ağııını;.ın sesi çıkmıyor, bas
~ ıstedığ imiz fok balıkları-

'Jerıe · 
ı:~. rınde yakalamak imkanı 
•<ıı lced,Uyordu. Bu avcılık mev
'ıt abı ULun süren 11rce esna -
\ lli;apuıyordu. Mehtap var -
hrup ·ıın. golgemizı ay ışığında 
lıııtnı:açaca.k olan foklarından 
to'Juıı. ~ ıçın buz üstünde yi.ızü
~U?üne sürüne ı; ıdıyor, avı 
ltı\ bil.! k k?rkusile nefes almak
lun al çekınerek bekleşirdik. Bu 
~iiz tıııaa fok balığını gördu -
1't~ l:lnıan elimizdeki demir -
~ tıVUtarak kalın buzu deler
' (?v~n kaçamaz, vurulur
bır,1% ldttrülen hayvan orada 
~u ç ~ sonra kızak getirilerek 
~rdıktan sonra kızakla 
iııltr ık. B;r fok balıgı nı 
~lt~e altından çıkarmak kolay 
lıiıc iJıı. değildL Eskimoların av

~ ~ ~k meraklı ve eğlenceli 
~ııılııı.ı~lu ailelerile beraber 
1 ns1.. Yerın içine kazılmış 
~i:ıeu _bu_zlarla örtülü küçük 
I\• eınuı llırdik_ Pencereleri fok 
~ ltaııı harsaklarından dikile
~l ~nrıııştı. Bu evlerin hava 
lu~t ~ darıılarında delikler 
~~ 8kat her taraf iyi mu
!lır l&ıııa ır. Bu kış evlerinde dai
~ 't'4tcaıc kadar hararet var
' U<te aıı. YapıJmış büyük bir 
ı11 lçllıd;ağ Yanar. Bu suretle 
~ ~in herıı ışık, hem hara
.ı.,~'l<!e edilır. Yemek tc bu 
~~ d~")er. Kadınlar buna 
L~ ltoy t ederler, yağı bit-
"'ı ı:. arlar ~ 
'"lıl(irn · Çok defalar bir 
ı ~ lttadıro ailesi bir arada ya
~) '4r iyj. B_u~lar biribiTlerile 
~Cet eqtr geçınırler ki çok defa 
•11ı~ta.ralt dik. Bize sı.k sık sual-
• ,~-.,,ınd.a dünyanın başka ta
t~ llıtıt · neler olduğunu öğ-
• ''il) ıaterlerd· 
tllt4. •n1'1'-;ı ı. Kendilerinden 
~ tdı. Oııl •Beyaz adam• d~ 
~ ~ bu ~rın en merak ettik
~ 4., ıo· ~Yaz adamların Es-

ard ,ırı. ne d" .. - . 
U. ~ uşundulclerı o-

lJlı· lley eseıa: 
1 ııı · 'it •damı '1'1. 1 zanne . ar bizi haynn 

"-rltasıllddıyo~l.ar? .. Diye bir 
~ t.,.,t b· an ilave ediyorlar: 
L . ~ •. ' ızi h 
"'t)

1 
•U illi• _aYVan zannediyor-

t1ı- n '"'· · Çunkü biz burada 
, •ltı "Yarak · · 
q 0 ıı~ geçınıyoruz ve 

'na ce., ~aşıyoruz. 
~: a olarak daima fÖyll' 

~~~-hey 
~'.' n ÇoJt g az adamlar Eski
"' it~ everıe .,, .. 
~ "' ad r. ı:.s ınmııl•rın 

tııt~ ~·ı~,:~•r <oldu ğ unu lı•r 
~nu ~~eı1~ lunıoları biraz ço· 

'fit" ttı>, o kadar 
\,:, il 1nce lı .. t .. · 
~tt il:la .. u un Esk im~1 ır 

' "'ı; !:ülerek bize çövlc 
.. \ <.~tt • 
• 1 b· ' evet 

ltı~r ~ }:Sk!~o~ e t "haf ~Y ~ 
tı • '.Çtıı bô r da 1>eyaz a • 

~·aıı,,. Yle dı ''>ruz• 
~ı. ·il §;- ..• 

I· t •r ··•al" ı e Yaş ı v an 
qrı p·-.. da 

• b ·~rı v P"k şayanı d ik-
" •rd ır B 1 .,. •<Jı k . U't ar a ·~ -

E.kımoJar hı. 
r t 
~ "0 buı p 

tt, ~ .. /~llJ37 ak, t Günır\.i • 
~ '~~ -~llı b lar hli ve 4~4~,' 
'Ilı ı •ı ikhu eyannameye aıt 

~ 1~. Zu 
ltı~/t•~ında zayı olmuştuı. 
~~tlc n eskısın ın hüh-

llfr Depo 
lıııt su. Bnlıçc!,..ap, 

tıcıa lfon 

A 
ristiyan olmadan evvel burada on
lan tedavi eder. Onlara hl"m he
kimlik, hem de sihirbazlik ederıniş. 
Kend ·>ile konuştuğum zaman bıze 
dedi ki: 

- Benim vücudum burad"'"ır, 
fa.ltat ruhum aya kadar gitmiştir•. 

Kışı işte bu şanslı, mes'ud iııs•ıı
lar arasında çok çabuk geçi ·d L 
Onlardın oralara dair çok Şt';ler 

öğrendik. On aylık geceden so'lrJ 
tekrar güneş kendini gö~terince 

arlık yola çıkarak donmuş bu11:ı
rın üzerinde seyahate devam et -
mek lazım geliyordu. 

Bundan sonra türlü müşkül.:ta 
tesadüf edilen bu yolculuğu atla
tan David Tomas bilhassa k3-
peklerin gördüğü işlerden, ken
dilerine ne kadar mühim bir~r 

yardımcı olduklarındnn bahse~ -
mektedir. 
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ı _ İdarenı.ızın Paşabahçe müskirat fabrikJsı için şartnamesi mu· TASIIİH İLANI 

ayaklarına bir ~;, ., ile sıcak su ko-
yunuz. Dir de asprin yutturunuz cibince uört Jdet .. lıtan sürme araba ile lOOXllO eb'adında 20 adet Plat-

Bazan, bu tedbırlere rağmen form açık eksılıme usulü ile satın alınoraktır. 
(so ukalgın:ığı ) geçmez. Burun, II _ Hcveti umumiyesinin muhrunmc.n b<'dt"li 9CO lira ve muvak-
az veya çok akmakta devam eder. kat teminatı 67.50 liradır. 
Boğazda ağrılar ar'ar. Öksüri11< III _Eksiltme 21/XII/938 tarihine rastlayan çarsamba gi.ınü saat 
başlar Bunun neticesi vahimdir. g clc Kab~taş'da levazım ve mübayaaı şubesıncleki alım ko~ıisyonunda 
Nezle, grip, harçtre iltihabı, bron yapılacakt.r. 
şıt, anin, zatükeb ve zatürre~ IV _ Şartr>amclcr her gün paras:z olarak sözü geçen şubeJen 
hast.ı.l:kları h~p bu soğukalgınlı- alınabilir. 
ğı ile başla~. Eiıl"r hararet fazla- V _ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenl<rin fiatsız fenni tek.lifleri-

Dünkü nüshamızda Aksaraydaki sutılık arsalar hakkındaki ilan· 
da 45 in~ı adadaki arsarun harita numarası 1213 ol .. cağı yerde 1233 ola· 
rak gösterilnuştir. İhale saati de s.ıat 14 buçul::ur. Taı.hih ederiz. 

JI.. • 
Hususi idare emekli Ye öksüzlerinin 938 yılı üçi:ncü üç aylıklarının 

verilmesine bugünden itibaren başlanılacağından aylık sahiplerinin 

aylıklarını almak üzere aylık cüzdanlarile beraber Ziraat Bankasına 

müracaatları. a909h 

Beher metre murabbaına beş Era bedel tahmin edilen Ak<aray 
laşır ve devam ederse hemen mü- nı· tetkik edilmek üzere ihale güni..nden bir haf a "vveline kadar 1nhi· 
tehassıs bir doktora müracaat e- yangın yerinde Azimkar sokağında 26 ıncı adaıl.a 657 harita numaralı 
dinı· z . •arlar umum Müdürlüğü mi.:skirut fabrika.ar şubsine vermeleri vt • arsanın >anında 4 metre yüzlü 38,50 metre murabbaı arsa satılmak ÜJ'.e-
ş ğ k al b. t · · ki fJ · k b ı·· ·· tazammın vesika almaları lazımdır. ayet, oo u an ızza sız ıse- te ı erın~n a u unu mu .. re açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım lüdi.ırliiğünde 

· i ret! harekette tered VI • t kl'l · ks'ltme ı' çın· tayin edilPn gun ve saatte % 7,5 gu· · nız, ayn su e • - ,., e ı erın e 1 • . • görülc1>ilir. İstekliler 14 lira 45 kuruşluk ilk teminat makcuz veya mek-
düt göstermeyiniz. Çünkü siz e- al il b ' likt yukarıda adı geçen knmısyona gelmelerı ila.ı 

venme par ar e ır e \ tubile beraber 23/12/938 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümen· 
vin direği.siniz. Ailenizin sıhhat- . ur •8712• 
!erini muhafaza için ilk evvel ken oıun · * * de bulurunalidırlar. (B) (8936) 

dl. sıhhatı'nız· ı· muhafaza etmek, • · · k d 1 e otomatı' k tarta~ 1 melr•tini11 mu- Saha J - İdaremizin Cibali fabri«ası ıçın a ran ı v " 
korumak mecburiyetindesiniz. ci .ısde 1 .ıdet 500, ı adet 3CO ve bi• adet 200 kil'>gram1 tartabılecek haaım :~ b~d li 

kabclıy~tte ceman 3 adet baskül şartnamesi rr.ucıbince açık eksiltme L:r> K'. 

mrtre 
mıırabbaı 

lk 
t~min ,t 

Li ' " Kr 

ltalya'yı Alnıanya mı 
Tahrik Ediyor? 

usulile satın alınacaktır. 
ıı - Hepsinin muhammen bedeli 2~00 lira ve muvak!<a-t teMinat: 

187.50 liradır. 
Ul - Eksiltme 30/XII/936 tarihine ra•tlayan perşembe günii saa• 

14 de Kabataşd.ı levazım ve mıilıayaat şubesindeki alım koıni!'yonuııda 
yapılacaktır. 

Aksaray yangın yerinde Koska cad
desi sok::ğında 26 ıncı adada 459 ve 

465 harita numaralı arsalar arkasın-
da ve yüzsüz arsa 

Lalelide Mesihpaşa mahallesinin Qr. 

du caddesi sokağında 33 üncü adada 

3 00 13,50 s 04 

<' üncii ..ahifeden denm) l 
Ieyhinc tezahürat yapılması Ş«ya
nı dikk3t bir tesadüf oldu. Avı-up.ı 
gazetelerinin Berlinde bulunan 
muhabirleri tarafından elde !!fii
le nm:ılümat şayanı dikkattir. Ba
zı iddialara göre İtalyanın m;!ll 
emelleri tatmin edilmemiş oldu
ğunu ileri sürerek politika alcınir,

de hareket geçmesi lüzumu .~ 1 

manlar tarafından muvafık t." • 
rülmüştür. Çünkü, Şimdiye karlar 
Berlin - Roma mihverindenen ~n 
ziyade istifade eden Almanya o!· 
du. Avusturya malum şekilde Al
manyaya geçtı. Çekoslovaky• M•
lüm şekilde taksim edildı. Octa 
Avrupada Alınanl.r ilerledıkçı> 

ilerledi. Alman nüfuzu arttıJ.-ça 

arttı. İtalya bu işlerde daima i•r'.n
ci derecede kaldı. Bunu Roma an
l:ımıycr değildir. Onun için İtalya 
yeni bir harekete geçmek iste -
miştir. Alman tarafına doğru '1k
rek<>t ederek orta Avrupada ken
di i•tediği nüfuz ve tesiri elde et
mek miimkiin olmadı. 

O halde Fransaya doğru bir lıa
rekette bulunmak lAzımdı. Yalnız 
siyasi mahiyette kalacak, yalnı~ 

polit:ka aleminin müsaid olabile
ceği bir hareket. 
İtalyanın mılll emelleri tatmi..> 

edilmemiş olduğunu ileri sürmek
le Roma bu harekete geçmiş olJu 

Bunu da Berlin muvafık gör 
müştür. 

İkinci iddia da şöyledir: Müs -
temleke davası için Berlin - Roma 
mihveri müşterek bir plan hazır
lamıştır. Almanyanın istediği müs
temlekelerin verilmesi için İtalya 
müzaheret edecek, ltalya da bazı 
şeyler istiyecek. Buna da Alman
ya müzaheret edecektir. O halde 
bu müşterek planın üzerinde yü
rümek için ilk hareket İtalyaya 
yaptırılmıştır. Bir nokta var: Al
manya kendi müstemleke dava -
sını İtalyanın istediklerinden ay
n tutuyor. Bunları birbirlerine •· a
rıştırmak istemiyor. Fakat Berlin 
ile Romanın elele vererek yenicıen 
dileklerini elde etme~ birlikte ça. 
lışacakları daha ziyade akla ya -
kındır. 

Almanya umumi harbden mağ -
lüb çıktıktan sonra onun A!rik3-
dnki müstemlekeleri galibler ar:ı
sında taksim edildi Bu müstem 

Hikaye ------
Güvercin 

(' üncü sahifeden devam) 
Bu cümleyi söylerken, gözlPri · 

min diri ve canlı göğsünde takı 1 -
m1ş olduğunu farketm~ti. Bir kah
kaha ı;ttı. Derhal ayağa kalktı: 

- S iz i, dedi, şimdi r3hatsız ct
rniyeyemi.. Akşam asat 5 de zi -
yaret edeyim .. Olur mu? .. Oru -
var .. 

Benim cevab vermeme meyd1n 
bıra!-<rı1 ,idan, çıktı, gitti.. Henüz 
bir rüyadan uyanmış gibi, d.ıl -
gındım. Onu düşünüyordum. Snr.· 
ki, ilk gönc~te ona '\şık olmuştum. 
Bir !ki gun tat:ı vakit geçırneği 
hayalimde kuruyordum. 

* Akşam saat 5 oldu ... S~bırsız -
Tıkla onu lwkliyorum .. Aradan Yrt· 
rım ~•.ıt, bir saat geçti. Ne gel0 r> 

var, ne giden" Atlattı beni, diye 

2 metre yüzlü - arsa çeşme yeri 1~ 10 13 lekelerden Kamerun Fransızla -
rm hissesine düştü. Şimdi bu he· 
saba göre İtalyanlar Tunusu isti -
yccekler, Fransızlar da buna kar
şı Kamerun müstemlakesinl Al
manlara iade ederek İtalyanın id
diasına karşı gelmek istiyecekler
miş. Almanya ile İtalya bu yolda 
müşterek hardı.et ettikleri için 
Berlin eğer Kamerunu kurtarırsa 
o zaman Romaya artık daha ileri 
gitmeğe lüzum olmadığını söyli
yecekmiş. Eğer bu böyle çıkarsa 

Roma - Bertin mihverinde İtalya 
bir defa daha emellerini tatmin 
etmeden kalmış olacaktır. 

ıv _ Şartnameler parası~ rıl:ı ı ak her gün sJzü geçen şub~den alı 
nabilir. 

V _ Eksiltmeye iştirak . etmek isteyenlerin fıat'1z fenni teklif ve Yukarda semti, sahası ve bir metresinin muhammen bedeli yazılı 
kataloğlarını eksiltme gi.ınünder. bir hafla evvelir.e kadar İnhisar' lı bulunan arsalar satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmay3 konulmuştur. 

tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerin katuli:nü mutazam-ı Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lste!;liler hizaların
mm vesika almaları lazımdır. da gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26/12/938 

VI _ İsteklilerin eksıltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü- pazarıesı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırla r. 
venme par:ılarile lıırlikte yukarıda adı geçen komisyoırn gelmeleri ilan (B) (8987) 
olunur. ·8761l• 

Diger şayanı dikkat bir nok!3 
daha var ki o ela İtalya - Fram,1 
hadiseleri karşısında Alman ma•· 
buatının pek ihtıyatlı bir vaziyet 
aıdıklarıdır. Bu hadiseler üzerin<> 
Romadaki Fransız elçisi tarafın -
dan teşebbüslere girişildi. Diğer 

taraftan İngilizler de bu hadise -
!erden hoşlanmadıklarını vakt;n
de Rom~ya bildirmişlerdir. İngi
liz matbuatındaki aksülamel ihmel 
edilir ı(bi olmamıştır. 
Yine Berlinden bildirıldiğine gö
re, Fransa ile Almanya arasında -
ki son anlaşmanın biran evvel kat'ı 
mahiyet alması için Almanya ta
rafından büyük bir arzu beslen -
miştir. Berlln mehafiline görP 

Fransız - Alman anlaşması, müş -
terek bey1natın, Alman Hariciy~ 
Nazırı tarafından Parise gidile -
rek imzalanması biraz da İngilte
reye karşı bir hareket sayılmak -
tadır. Amanyada Yahudiler aley
hine yapılan hareket lngilterecie 
olsun, Amerikada olsun Berlintıı 

tahmin ettiğinden büyük bir ak

sülamel vücude getirmiştir. Bu 
suretle Almanya ile İngiltere, A 
merika arasındaki açıklık artmış
tır. Fakat Fransanın Almanyaya 
karşı olan vaziyetı daha başka gö
ri.ılmekte ve Parisin Berlin ile 
anlaşmak arzusunda olduğu gözö· 
nünden uzak tutulmamaktadır. 

Bununla beraber Almanyanın a -
çıktan açığa İngiltereye karşı bir 
vaziyet alacağını zannetmek yan
lıştır. Alman matbuatının İngil
tere aleyhine yazdığı şeyler ne o
lursa ol.sı;n Berlinin maksadı !.Arı
dra ile münasebatını iyileştirmek, 
daha iylleştirmektir. Hem İngıl • 
tere ile hem de Amreika ile .. 

ı _ Şutnamesi mucibince 3000 kilo arabsabunıı eksiltme usulile 
satın a.Jınacakıır. 

II _ Muhammen bedeli beher kilosu 14 kuruş hesabiyle 420 lira 

ve muvakkat tcmınatı 31,50 liradır. 

III - Eksiltrne 20/Xll/9:l8 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya
~·ı l acakıır. 

JV - Şartnameler parasız olarak her gün sC\zü geçen şubeden Bil· 

nabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme içın tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. c8833• .. . 

ı - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur amele ve 

lüzumunda hafıf yük naklinde kullanmak üzere satın alınacağı 26 / X 

938 de ihale edıleceği ilan edilen 2 adet kamyonetin muhammen bedeli 

tezyıd edilerek y"nıdcn ve p1Zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Her ikL.ıniıı muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi

natı 450 lir~dır. 

ııı - Ek>illrne 19 / XII / 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü sa

at 14,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kataloglarile karoseri 
şekli ve dahili taksımatını ;::österir bir pliin ile berızin sarfiyatını gös

ll•ıir (fenni teklifle rini ihale gününden beş gün evveline kadar i:ıhisar
;., Tuz Fen şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
ı;Qvenme paralarıle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ila nolunur. •8835• 

1 tanbul G:imrü~leri 
Faşrrü~iirli;öür"d n : 

5030 sayılı kaimede Besler marka 1/12 numaralı gayrisafi sıkleti 
1057 kilo ağırlığında 909 lira değerinde tane kak3o 16/12/938 günü sa
at on buçukta Sırkecide Reşadiye caddesinde Gümrük satış salonunda 
1549 sayılı kanun mucibince ve 2400 sayılı kanunun hükümleri daire
sinde açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerden % yedi buçuk pey ak
çası makbuzile Maliye unvan tezkeresi aranır. Pey akçelerinin saat 12 
ye kadar vezneye yatırılması mecburidir. Tl. 23219 (9066) - --
Beyoğ. u Dördüncü Sulh 

Hukuk Hakimi Pjinden: 
Terekesine mahkemece elkonulan ölü Corca ait Beyoğlu Kumbara

cı yokuşunda 132 numaralı apartımanın bir numaralı dairesinde bulu
nan ve mahkemece tesblt edilen eşyalar açık arttırma suretile 15/12/ 
938 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin 
yukarda gösterilen gün ve saatte . mahallinde hazır bulunmaları ilA.n 
olunur. 938/68 

Beyoğru Dördüncü Su h 
Hukuk Hakimliğinden: 

Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine lrarar verilen ölü Ali 
Kahya uhdesinde bulunan Galatada Arab camıi mahalle.i Mahmudiye 
caddesinde eski ve yeni 192 ve 194 numaralı dükkiırun yarısı ve keza 
Galaıada Yolcuzade mahallesi ve caddesinde eski 40 yeni 42 numaralı 
evin tamamı keza Arab camii emekyemez mahallesi Abdüsseliıhattin 

sokak eski yeni 9 numaralı evin yarısı kocZa Arab camii mahallesi Bay
yırh sokak eski 6 yeni 12 ~umaralı evm tamamı aç ık arttırma 5uretJe 
17-1-939 tarihine müsadif salı günü saat 10 da satılacaktır. Satış be
deli yüzde yetmiş beşi bulmadığı takdirde ikinci arttırması 7-2-939 ta
rihine müsadıf salı günü saat 10 da icra edilecektir. 

192-194 numaralı dükkanın tamamının kıymeti (750) liradır. Eski 
40 yeni 42 numaralı evin tamamının kıymeti (2350) liradır. 

Tafsilat: Ev ahşap bahçeli olup zemin katında zemini malta döşeli 
bir taşlık iki oda ve ayrıca bir sofa ve bir de hclıi ve bir odadan ibaret 
bir kısım ve taşlıkt.la zemini malta döşeli büyük bir mutbah, birinci 
katta iki oda bir hela ve çatı katında bir sofa lıir oda ayrıca bir heU 
vardır. 

Elektrik mevcud olup bahçe kapısı yanında bir kuyu mevcuddut 
9 numaralı evin kıymeti 600 lira: 
Tafsilat: Zemin katı renkli çini ve arkada zemini kırmızı çini döşe 

ll aydınlık mahalli havi bir taşlık üzerinde heta, mutbah, odunluk V-' 
kömür.ük ve taşlıkda tulumbalı bir kuyu, birinci katta bir sofa b r hela 
bahçe cihetinde küçük bir oda ve terasın altında aydınlık ve sokak ci
hetinde büyük bir oda arka cihetinde ayrıca bir oda camekan olup üstü 
açıktır Üst kat bir oda ve bahçe cihetinde diğer bir oda ve bir teras 
vardır. 

6-12 numaralı hane kıymeti 1500 lira. 
Tafsilat: Mezkur ev Bayrak çıkmazı halen Buğulu sokakta olup 

çift demir kanatlı demir kapıdan girildikte m~rmer taşlık bir oda ca
mekanlı kapı ile geçilir, ikinci taşlıkda zemini malta döşeli olup mut
bah hela ve aydınlık mahalli vardır. Bodrumda odunluk ve kömürlük 
vardır. Birinci katta bır sofa üzerinde iki oda bir hela vardır. İkinci 
kat birincinin ayni olup ayrıca bir dolapla zemini kırmızı çini bir te
ras vardır . 

Tellıiliye resmi ihale pulu yirmi senelik taviz bedeli müşteriye ait
tir. Arttırmaya girmek için yüzde yedi buçuk nisb<.>tinde pey akçesi 
yatırmak lazımdır. isteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatte Bey
oğlu Dördüncü Sulh bukuk mahkemesine gelmeleri ilan olunur. 

-

DENiZBANK ............... ~~-~ 
Mürettebat İçin Eıbise Y <.1phrrlacak 
Bankamıza bağlı muhtelif fener ve cankurtaran mevkilerindeki 

mürettebat için (372) takım elbise yaptırılacaktır. Şartnamesi her 
gün Tophanedeki Deniz hanında M&teryel şubesind<'n parası>. ola 
rak alınabilir. İstekli!<'!' en geç 20/12/938 tarıhine kadar teklifleriri 
ve kumaş nümunelerini Materyel Şubemize vermiş bulunmalıdır
lar. 

- Dr. Ihsan Sami -
üzülüyordum. Zile bastını. Hi~ - fstafilakek ~ısı 
Kanadı ---,,.----

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
metçiyi çağırdım lsı fılo!.:oklardan mülevellid 

Semti ve mıh ıllesi Cadde vey ıok•it No. su Cinsi Mu i11"'m•fl 
Ay !ı~ı 

- Sabahleyin gelen kadını ~Ş'•· (ergenlik, Kan çıt anı, koltuk 
ğılarda gördün mü hıç?.. ıltı çıbanı, arpacık) ve bütü, Molla Feııarl 

- Ne yapacaktınız? ci:d ha•tahkl~rına karşı pek Aksaray, Gureba Hüseylnağa 
- Saat beşte bana randevu•u .e·'d bir aşıdır. Molla Gürani Nevbahar 

vardı .. Konuşaoaktık. Beniı-.le l..ivaoyo!u No. 113 •••iı Molla Gürani Nevbahar 
roportaı yapacaktı.. Silivri.kapı harici Seyit Nizam 

Hizmetçi kıs kıs gülmeğe baş· Edirnekapı Avcılar 

!adı: rııııı••m••••••--.. ,. Edirnekapı Avcılar 
- Ekselans, dedi, o kadının kim z E N J T H 1 Hobyar 

olduğunu sonradan öğrend ını .. B~. 1 
bir mayo fabrikasının boya atı:-1- Karagümrük, Değirmen 

Karagümrük, Değirmen 
Bahçekapı Dördüncü Vakı!han 
birinci katında 

ı Çakmakcılar Siinbüllü han arka 

Ankara 
Pertevniyal çıkmau 
Kızılelma 

Fcrıari çeşmesi 

Balıklı 

Avcıbey çıkmazı 

A \'cıbey çıkma.ı.ı 
A~ir Ef. KU.tüpbanes• 

9 
'T 

'H/1 
3 
6 

13 
35 
21 

2 
4 

22 

yes ~nin mürr:essili iı-Piş .. B;ltüıı 

dunya r>li\jlarını dolaşarak erkek· 

lerin en çok sevdiklerı renk üze - j 

rint.le bir anket yapıyormuş .. Ôğ- İ 
le treni ile Bulgaristana hareket 
etti. Onu her halde Varna plajın
da yakalıyabılirsiniz .. 

En eski ve balihr :.rda en 
ınütekiımil ve dünyanın her 
tarahnda en fnzla aranan 
radyodur. Yalnız Beyoğlun

da B AK ER lllal:azalarında kısmı üst katında 6 
satılmaktadır. 1 Yukarda yazılı emlak teslimi tarihinden 139 senesi mayl9 nihayetine 

..._ J açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 20 / K. Evvel 1 938 salı günü saat 

~----.1-------... ~ İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine eelmeleri. 

Ev 

• 
• 
• 
• 

L ra Ku·n7 
2S O~ 

10 oa 
9 
5 
8 

• ve mescit arsası 10 
• 5 

l)J 
00 
00 
00 
00 

Mektc-p altında 
dükkan 
DükkAn 

• 

Oda 

12 
o 
3 

16 

00 
00 
00 

00 

• 5 00 
kad~r kiraya verilmek üzrre 
on beşe kadar ÇembPrlitaşla 

(8948) 



ıt= S ON T E L G R AP - 1tt 1 bııe1 Kbım 1931 

Fikir biraz cür'etkarane görülebilir ••• 

Fakat neticeleri tayanı hayrerttir. 
f EMiL ve B A O 1 kadın olmanın yegane 

'mahzurunu unutturur. 

FEM
• ve BAÖI icad edilince, kadın inanılmıyacak dere
ıL Gede büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir ı·ahata ka-

1 vuştu. 

FEM
• ve B A Q 1 ber ay tekerrür eden müşkül ve üzücü 
ıL günlerd~ kadım bütün düşünce ve eziyetlerden kur-

1 tardL Hayatım ve aile ~aadetini sigorta etti. 

FEM
"L ve BAÖJ en ince elb:Se ve en dar banyo mayoları 
1 t altında sesilrne~, kullanan ):adın bile mevcudiyetini 

kat'iyyen farlıetmr.~ 

EM
• ve B A Q 1 mikroblu bezlerin ve vamuk tamponların f ıL kadınluın bütün hayatlarına mal olan rahim ve te-

l naaiill ıstırablarını ortadan kaldırır. 

F M
"L ve B A O 1 kanı emici ve muhafaza edici !ıeyaz ve L 1 kırmızı hııans! iki cim pamuktan kimya harikalarile 

1 mikrobsuz bir §ektlde yapılmıştır. 

LMiL ve B A Ö J bayanlıtrm (aylık temizliklerinde) en bi-
l rinci yarduncısutır. Sıhh•tini seven her kadın, 

veBAGI 
Kullamn.hdır. FEMİL küçük ve yumuşak nldupndan el çantanız

da bile tqmır. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
• 
ış: Eksiltme ge konıılan 

1 - Aydın bataklığı kurutma ameliya.ı keşif bedeli (6L250) lira
"dır. 

a - Eksiltme 23/12/938 tarihine rastlayan cuma gunü saat (15) de 
Nafia VeltA.letl Sular Umum Müdür Jüğü su eksiltme komisyonu odasın
da upalı zarf uınılile yapılacaktır. 

a - İstekliler eksiltme şartnamesı mukavele projesi bayındl1'lık işle 

ri genel şaı1ıı.aınl'8i fenni §Bl"tname ve projeleri (3) lira 7 kuruş muka
bdlinde sular umum müdürlliğünde n alabilirler. 

4 - Eksllt:rnaye gir"bilmek için isteklilerin (4312) lira (50) kuruş

luk muvalı:kal tAıminat venneei ve eksiltmen.ln yapılacağı günden en az 
sekiz 6ÜD evvel allerindıe bulunan vetıikalarla birlikte bir dilekçe ile 

nafıa v.ek.lletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al· 

malar.ı ve bu vt!Sİkayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içınrle vesika \l 
talebinde bulunmayanlar ekailtmey e iştirak edemezler. 

G - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı sutten 
bir saat evveline adar sular umum müdürlüğüne makbuz mukRbilin
de vermeleri 1hımdJr. 

Poı>tada olan gecikmeler kabul edilmez. (4881) (8575) 

PASTiL ANTiSEPTiK 

SoQuk algınltOı, nezle ve tenef
fU• rollarlle geçen ha•talıklar• 
dan korur1 grip ve boğaz rahat· 
eızlıklarında, ••• kısıklığında 
pak fardalıdır. 

iN GILIZ KAr"ZUK ECZAN ESi 

Yeşilköy Tohum Islah İstasyonu 
Satınalma KQmisy0nundan 

NEZLE 
Bütün g{ t .is hastalık

larına yol açabilir: 
Fakat bir tek 

GRIPIN 

Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zamanda ve en 
şekilde dindirir. Nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve emsali 

hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

kat'i 

Ticaretha1'em1z esldai gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve 

En Müessir Diş Macunudur 
·ıınet!'ı 

!Yemek kırıntıları diş aralarında çı it ,, 

Diş 
Doktoru 

lsatıhlarındaki çukuriarda ka1'rsa eJı.ln ~ 
hasıl olan asit mineleri bozar, dışlerı . 1gı 
rümesine yol açar. Hele bu asitler bıl ııJ 

ııııı 
gece ağızda bırakıldığı takdirde ,r 
mikroplar milyonlarca artar ve dişler·" ıı· 

J ğıOI 

D • k • a\le bozulur, beyazlığını, sağlarn 1 jlt 
ay vade ile kefaletsiz olarak satıl- ıyo r 1 • memen kaybeder. Ağzınızın sıhhat ve 
maktadır. Anadoludan ayni şeraitle • zelliğini muhafaza etmek için: 

sipariş kabul etmekteyiz. Sabah, Öğle, ve Akşam, Her Yemekten seıır• 

BEYKO :r;',8.::~ = 
Dişlerinizi Radyolin ile Fırçal3~ 

Mahmudpaşa Kürkçü Han içerisi 

-GÖZ HEKİMİ 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Dr. Murad Rami Aydıu 
Devlet Demlryolları ve Llmenıarı 

ltletm• U. idaresi llAnları / 

İsim ve markaya dikkat. taklidlcrindcn sakınınız 

·. ~~-· . • • • ,·· .. ;:!:~ 1 

Taksim - Talimhane, 'farlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
Tel: 415fi3 

işte yine en büyük ikramiyeyi veren 

NiME • 
1 

oldu. Bıı keşidenin en büyük i!<ramiyesj olan 

45. • 

Kazanan 3631 numaralı bilet sııhlbl Selim:re Kışla~ı bli~ı>ı::isi 

Bay Talal'ın s< rledhı0:leri: 

Ben beş senedenberi biletimi 
munt~zaman NiMET GIŞESiN
DEN almaktayım. Bu seferde yine 
NiMET ABLADAN aldım. Son 
günl - rde paraya ihtiyacım oldu
ğundan sıkıntıda idim. Dün yıne 
bunu düşünürken Hızır gibi veti-

Devlet Demiryolları Beşinci İşletme :Müdürlüğünden: . ı;I 
1- F. Paşa - Malatya hattı üzerinde Km. 58 ve 89;-700 d•~\c~ 

ocaklarından fenni şartname ve kroki mukavele ve şartnrrnesır.; ııı' 
fikan 2047,5 m3 moellon tetüe taşının ihzar ve teslimi kapalı zar 
lile eksiltmeye konmuştur. 5 ~ 

il- Eksiltme 21/12/938 Çarşamba günü saat 11 de Malatya 
işletme binasında yapılacaktır . 

III- Muhammen bedeli (17452) liradır. J<)<Bt ır 

iV- Eksiltmeye gireceklerin (1308) lira (90\ kuruş muva 1.ı; . . .~ 
mınat makbuzu veya banka ın<!ktubu kanunun 4 cü maddesırı ,rı! 
kan münakasaya girmeyi manii kanuni bulunmadığna dai• beys~,,; 
kanunun tayin ettiği vesaik ile birlikte münakasa günü saat 10 

8 

teklif mektuplarını komisyon reisliğine verilmiş olması. e ı' 
ı:- Bu işe ait şartname ve mukavele projesi fenni şar1~3~~ı 

krokıler H. Paşa, Ankara, Malatya, Adana işletme veznelerınd ,.ef' 
ili. de 

Narlı, D. Bakır istasyonlarında isteklilere 88 kuruş mukabP / 
lecektir. ·8907• ~ ~ 

,•ADEMi iK Ti DAR_. 

HôRVMôBiN 
şen ve kucağında paralar olduğu Teknik Okulu Satınalma Kc.misyanu 

halde karşıma çıkan B ..Jyan NI- Başkanhğındııfl 
MET : Ci ısl Mikdarı Tahmin F. Tutarı 

Nimet Gişesinden "iŞTE ALLAHIN NiftiETi, iHTiY ACI Lira K. Lira "-50 
295 takım 12 50 3687 

45.000 Lirayı OLDUGU;o, PARAYI FAZLASiLE GE· • ı91 ad .. ı 12 oo 23~ 
6051 50 ., 

Kazanan Bay Talat TiRDi • GULE GULE HARCA.,, ~,··.,. 
Yıldızda bulunan Teknik okulu ihtiyacı olan yukarıda cırı52 ,~ dedi. Ve Parayı verdi. Ha kik _ ten de çok doğru söy- dar, fiatı, tutarı ilk teminatı yazılı elbise ve Palto dikirni 19/

1 ',,.,~ 
ledi. Ben de imdadıma yetişen Allahıma ve uğurlu rihine rastlayan Pazartesi günü saat 10.30 da kapalı zarfla j)ıB':~oat., 

elli NİMET ABLA y'A teşekkür ettim. mak üzere şartnamesine göre eksıltmeye konmuştur. t11< .ıe~no~ ıı',. 
lira 86 kuruş olup okuldan almacal< irsıtliye ile Yüksek miib ·tff'e~. 

Siz de tc:lihli bilet nlmak ve kazanmak isterseniz, biletinizi hasebesine yatmlır. İsteklilerin şartnameyi ve nümunelel'l go rıı•·t.;,. 
• • • zere okulumuza ve eksiltme günü de Gümüşsuyunda yül<5ek z4g0 

NiMET GiŞE SiNDEN 
ıcrı· ıl' 

dis muhasebesinde toplanacak olan komisyonumuza geırne 1,rı r I 

:~~~n~i: :::i:~:~:::s::dea:a:~~:=~b~~~~ ~=;~~;o:t~:~~ 
k b •• ..k 'k 1 lıtğsıntaanvebriulmıişkb0uımunmutaı81d0ır1.1 Pg··os1 ta gecikmBeıAeri ky:abuiı ec1Aiıerrı 0 ;:.ı alı nız. s;·hassa 5CO.GCO liralı uyu ı ramiyesi 0 an _ p 

Yılbaşı 8iıeti;1izi Mutlaka Nil\' ET G!ŞE iNDEN Ahnız. 1 
Geçen Yılbaşında YARIM MİLYONLUK büyük ikra- Satınalma Komiıyonu llAn!an KU Uk bl lh11'11 ı 1"ıt' ı 

. ç r "'~ miyeyi yine NİMET GİŞl:SI kazandırmıştır. İstanbul Komutanlığına bağlı bir- na bütün bir 
l likler için 15.000 kilo kuru üzüm sa- zehir ed"'" ıci 

Taşra siparişleri çabuk ve muntdzam gönderilir. tın alınacağıt>dan açık ek>iltme ile UnutmaY'"'' 
ihalesi 26 / !.kanun / 938 pazartesı 

Yeşilköy tohum ıslah istasyonu tarafından açık eksiltme ile pa- Adrese dikkat: lstanbul Eminönü Tramvay caddesi günü saat 15 de yapılacaktır. Uu-

mukculuk kitabı bastırılacaktır. Eksiltme 20/12/938 salı günü saat 14.30 291 31 numarada Telefon: 22802 hammen kıymeti 3150 liradır. İlk ' 
da İstanbul defterdarlık muhasebe müdürlüğürule toplanacak komisyon temanıt 237 liradır. Şartnamesı hPr 
tarafırulan yapılacaktır. Kitap muhtelif klişe ve cetvelleri havi tahmi- N İ M E rf G İ Ş E S İ S A H İ 8 İ N i M E T A B L A .... gün komisyonda görülebilir. İstek-
nen 30 • 4-0 forma kadar olacaktır. Kitaba aid şartname yazılar ve te- - lilerin ilk. teminat makbuz vey.ı. 
ferrüatı Yeşilköyde müessesede görülebillr. Tahmini fiatı 1500 lira o- PASTl"L KATRAN HAKKI Öksürükleri kökünden :ee~t~~ı:~;d!~!~i:;:ı~a~ı~~~:~i

1

~a:' 
Jup muvakkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. Bu işe girmek isteyenle- k t ""b l'd' Jarile beraber belli günde Fındıklı- ~ 
· · kür ıt k · ·· tı 8788 eser ecru e ı ır. nn yevıru .ııez ve saa e omısyona muracaa arı. • • __ _ . da Komutanlık Satınalma komisyo- I 

nuna gelmeleri. ·8975• "/ .1l 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve inhisarlar Umum I~üdürİÜğiirıden: * binasında"28t7a·- tiJıc5r5o1fi}". 
Eksiltme Komisyon undan : c 1Ns1 Mikdarı Muha::!n en t:. % 7,5 teminatı Eksiltmenin Fen tatbikat okulu ;~,Jıı 

ıao muayene ve tedavi evi için ){ızını olan lll kalem ilaç ve sıhhi Brhrri Tut " Şekli Saati dilen tamirat yaptırılacağından a- / 
malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. -----· Lr. Kr. Lr. Kr. Lira Kuru;..'-----------·-~ çık l'ks;Jtme ile ihalesi 26 / !.kanun t'f'6( 

1 Ek 
·ıt 

28
,10 •

938 
b .. . 

14 30 
C - l • Elbise ve ka.o.ket 195 Takım 21 - 4095 - 307 13 Açık 14 - 938 pazartesi gu'"nü saat 15,30 da ya-ı ... ~ rva l 1 , 

- sı me ı .• ı çarşam a gunu saat . da aga oglunda Palto 14 30 r p ze 69 Adet 15 - 10:>5 - 77 n • pılacaktır. Muhammen kcşıf bedeli -~ re . . .. r • 
3ıhhat VP İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu kDmi•vonda İskarpin 213 Çift 4 10 a-,3 ''0 65 '-O Pazarlık 15 . o•" r 1 ~ " 866 lira 97 kuruştur. İlk teminatı 65 .. - ' ıJıf·~ • ~~ 
yapılacaktır. ı -· İdarmiz müstahdemini için yukarda cins ve nıikdarı yazılı üç kalem eşva nümune ve şartname- ıı·rad ş t · ·t Jd ğu 1 nO 6 Jı ııl~ , ır. ar namesı aı o u şu-.

1 
T ki 10 J Jülc. • • ıı ') 

2 - n,.hamm&n fiyat: 3061 lira O ;.uruş•uı. !eri mucibince hizalarında gösterilrn usullerle satın alınacaktır. bed~n bedeli mukabilinde alınabi- , H ~czo1'ecl6 " /' 
3 - Muvakkat gar:.rti: 229 lira 59 kuruştur. II - Muhammen İ>edellerile muvakkat teminatları hızalarında göstrilmıştir. lir. Isteklilerin ilk teminat makbuzu er ___ _,,.// rl 
: _ hteklil~r şa<lnar.e ve u~teyi he: glin komisyondan alabilirler j 111- Eksiltme 151 • ...:11/938 tarihine raskıyan perşembe günü hizalarında yozılı saatI;rde Kabataşta le- veya mektuplarile ihale gününden ___. .. ı.ıafl 
5 - İste!cl;lcr cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sa ılı 1 vazım ve mü'nyaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. . en az sekiz gün evvel Vilayet Fen --;.;;,;b ı-e ne~yat'_,,ri A. 

b 
Y 1 IV - Şartnameler parasız olarak her gu>1 sözü geçen rnlıe<len alınabileceğı gibi nümuneler de gö- müdürlüklerinden alacakları vesi- u/ıa,.· ,.;iV 

<an~nda yazılı belgeler ve u işe yeter muvakkat garanti makbuz ve- .. 1 bT Baş ffl ııt;. 
h 1 

k b 
1 

b" lik b-'" .. ıu e ı ır. kalarile beraber belli günde Fındık- · ETE .. f1,Z~'f ., •• :/ 
ya an~• me tı: u i e ır te ,... gun ve saatte komisyona gelme- v _ isteklilerin eksiltme için :ayin edılen gün vt sa.tıeruı' }j, 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka- Iıda Komutanlık Satınalma komis- '" ., ,.,-' 
ler:. (90SO) • . 1. atlı gLç~n komisyona gelmelerı ılan olunur. (8662) 1yonuna gelmeleri. •288• ·8976• i<Jo 'l"clır' 


