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'teni Valimiz Ankaradan 
Eıu Sabah istanbula Geldi 
~rdar: " lstanbul halkını işe başlarken hürfrıetle 

s e 1 a m 1 a· d ı ğ ı m ı 1 ü t f e n y a z ı n ı z ,, d!yor ı 

Liitfi Kırdar Istanbul'un bir çok ezeli 
~ dertlerini halledeceğini söylüyor 
1~ctiham 
~es'uliget 
bg~~tası 
egzldir 
-....;:: 

~lıııabahçe sarayı Önünde 
' IClıen 
111 en vatandaşların suç 

iıt "~. Kiinahsızlığını tayin 
...:_ ıııuıkillata lüzum yoktıır .• 

'1'aıau ~ - --- . . 
~ E'l'EM İZZET BENİCE 

~ lıolııı 
c'ı '•ı ~lıalıçe sarayı önünde on 
ı ı. !"daı ayaklar altında ezil-

, old .. Ca u. 
ı, lıı~~:•ler adliyenin ve mülki
b • ""•tr ~t y ışlerinin lıu yolda tah-
~ ~Plıkl:ırını ve hatti neti
~ •tı, ~dıi;ını haber veriyorlar. 

1 
ı·ı, h· 1

• Yaralıları ile ölllleri ile 
~ "'-t~r facia destanı halini alan . ~ııı:~lı aahpe Cumhuriyet 
~d'ıı tinın &özünden ve dikka
'~&ııı:llk kalamazdı. Nitekim, 

' '"' hldisenin akabinde be
~ulııl llıi bir tebliğ neşrederek 
d;, 'lıhu ~O.arı aydınlattığı gibi 

0 
bu1~Yet llalk Partisi grupu 

1tıind, 11 hassasiyeti ile mevzu 
ı. !\taıt dıırdu. 
~ıı rı. b!it.. b 
1 ~ın h ' un u vatan çocuk-
,' tibi :bası idi ve bütiin Türki
'•b .. tSt 
L. ~ ol;. . anbuı da her evden bir 
°lln• ~•ti ve · ·b· , .. \(e j... nrıış gı ı sızı ve acı 
'k /\ ··ıııı ' . - ' .. ~ vliiy·· ı_~ım ınlıyordu. Bu . 'b ,'ltir:-~onnek, ona faniliğin 
~ l·ı ir •gı son ti'tzim ve rasi • 
L ''u i: d•tıııek bir his ve duygu 
"q · a es· · 
1, ''•de il ını almı~tı. Bu his \'e 
•ın •d· · c.,
1 

aı.1~ • ır ki, lstanbul halkı 
lu Utord llııllet sarayının önüne 
loıd~ 11 \le Pek tabii izdiham o
() t' . 

lt1.,. Uıı.lerdek· 
tt IQ v ı ve bugünkü gaze-
~-a•ia,. •rdikleri rakamlara gö
•n· 1 İQsa: k"ukua geldiği anlar -
ıı, 'nde .,, alabalığı Dolmahahçe 

ıı b• 'ırın· b" q1 ır h l 1 ın rakamını aş-
,~ a de d" 

Iıı,. •I.at, h' Y_ ı ve izdiham var-
il 

1 
illiyet ~Çbır zaınan izdiham 

tıı, • aıııı. ~gortası değildir. Mes
~b~ tiılii11

8 
arlar izdihamın arttı-

' ıd •e ~ . 'Iıı ''haı '"•esı gün yapıldığı 
~ •kı.nınıYoUarı kesecekler, hal-

'~~ lıal~ur~uracaklar, mey
ıı.., "~•%·· 11 deriye geriye te
~llııtıııı "•~n kolayla !ıracak ve 
lı;ı 1 a dUş Çocuklarını ayaklar 
l\'~•lteu•reı. ezilecek her türlü 

~ıd:h•h•ı ~~ki.necek!erdi. 
lıı~- Ve hıı çbır zaman hu da • 
1~1 1

1.'· Orıla llıe1r2uda ölenlerin de
'1ıı;1~ııı, ta::n suçsuz ve günah-
l.ı~l l\okı ilde en basıl bir 

li,_ ·~liy ta bile yoktur. 
ı '•I· e ledb" 
• 1 •tılard ır~iz ve takdir-

ı, "'~· •dır k" h '· '"ı lahk· ı. unu da adlf 
\>aı ık orta~·a koyacak-

>, Ilı, . · ~,ı. · ''ler· ,., .. t· ı. ıı k" 
';ı, ~" la'-· 1

• ınes"uller için 
<ıt. hır "ıb ve . ·ı k 
1 '~k •r Jb 'erı ece ce-

1~ lı,ıda ret Ve intibah teskil 
~l t,r. . '•..ııı .. , 
1 

• <1111.;\- ..,. ,ııossir. ıılsun ve .. 
« "'u . ınııı ·'u1· -.ı~ 'aid ' ı ıp kakılmıya 

a aı <>ln1l · 
l\1-ııı .,} an ~ ük!ick var-

't>e\· '~!r "otorite ve di· 
İlılltı' l; ' ıt 

l'l't;~l ıncı sahifede) 
İZZET BENİCE 

Yeni vali ve belediye reisimiz 
doktor Liıtfi Kırdar bu s~bahki 
trenle Ankaradan 'i"hrimize gel
di. Liıtfi Kırdar Haydarpaşa Is • 
tasyonunda gazeteciler ve daha 
birçok zevat tarafından karşılan
dı. 

Yeni valiyi karşılıyanlar ara • 
sında eski vali Muhiddin Üstün
dağ ve eski Emniyet müdürümüz 
Salih Kılıç da vardı. Fakat. Mu
hiddin Üstündağ ile Sal •.h Kılıç, 
köprüden bindikleri vapurun, sis 
yuzünden hareket edememesi 
dolayısile, yeni valiyi trenden i
ner inmez Haydarpaşada karşılı
yamamışlardır. 

Karşılamağa gidecek olan daha 
birçok zevat köprüden kalkamı
yan vapurun içinde saatlerce bek
lemeğe mecbur olmuşlardır. 

kendisini karşılayan İstanbul ga-
2etecilerine demiştir kı · 

c- Büyük Şef İnönünün, bü
yük teveccüh ve kıymetli Baş
kanın yüksek ltimad ve tevf'c• 
cühleriyle buraya geldim. Ge -
rek devlet reisi, gerek Cumhu
riyet hükumeti İstanbulun ta
rihi, coğrafi ehemmiyeti nis -
betinde güzellleşmesine ve h;is. 
nü idaresine çok ehemmiyet 
vermektedir. Bunun için h <>r 
türlü yardımı viıd buyurmuş -
!ardır. Kültürlü ve çok ileri İs· 
tanbul halkının ve kıymetlı 

matbuatının yardımlarını gö -
receğirne eminim. 

Bu iyi şerait içinde mutlak 
muvaffak olacağıma. İstanbul2 

iyi hizmetler ifa edebileceğime 

tam kanaatim vardır. İstanbı•1 
halkını işe başlarh'l hürmetle 
selamladığımı !Cıtfen vazınız. 

Yeni vali ve belediye reisi dok. 
tor Liıtfi Kırdar da, fena bir te
sadüf eseri olan sis yüzünden, bir 
müddet Haydarpaşada bekleme
ğe mecbıır olmuş, vesaitin işliye
memesi dolayısile derhal İstan -

Yeni Valimiz i.lltfi KıTdar 

bula geçememiştir. 

İstar.bulun ihtiyaçlarını ma -
hallinde yapacağım tetkikler -
den sonra hükumete arzederı ·• 

Lı1tfi Kırdar, Haydarpaşada (Devamı 6 ıncı sah· lede) 

Yeni ve eski vali nasıl karşılaştılar? 
Muhiddin Üstündağ nihayet sis açıldıktan son- 1 

ra Haydarpaşaya geçebildi. Haydarpaşada LUtfü 

Kırdarla Muhiddin Üstündağın karşılaşması çok 

enteresandı. Biribirlerinin ellerini sıktılar. Muhid

din Üstündağ yanında toplu ve kalabalık bir halde 

bulunan belediye ve vilayet erkanını yeni ' 'aliye 

takdim etti. 

Vapurda KöpSüye gelirken Muhiddin Üstün-

dağ Lutfü Kırdara şöyle diyordu: 
•- Konağı tahliye etmeğe başladım. İki güne 

kadar tamamen boşalmış ve emrinize amiide bulu-
nacaktır.• 

Lıltfü Kırdar cevab veriyordu: 
•- Zahmet buyurmayın .. on beş gün Parkotelde 

kalacağım .. maamafilı evvelce Parti'nin İstanbul 
şubesinde bekar odaları vardı. Birkaç giiıı bu oda
lardan birinde de kalabilirim.• 

Korsika'da bu sa hah 
büyük tezahürat yapıldı 
Halk İtalya' nın fena emellerine 

karşı nefretini izhar etti· 
11 Napolyon'un doğduğu adayı ltalya'ya asla vermiyeceğiz ,, 

Faris, 4 (Hususi) - İtalyan ~ 
meclisinde bazı meb'usların •Tu-
nus, Korsika• diye bağırmaları 

hiıdisesınin uyandırdığı asabiyet 
ve heyecan devam etmektedir. 
İtalya hükumeti resmi mahfille
ri, meb'usların bu sözlerinden do
layı mes'ul olmadıklarını beyan 
etmektedirler. 

Korsikada ve Tunusta feveran 
vardır. Tunustaki yahudiler ital
yan tebaalığından çıkıp fransız 

tebaasına geçı:ıekte devam edi -
yorlar. İtalyayı kızdıran hadise 
budur. 

Bugün öğleye doğru Korsikada 
ve ezcümle Ajacco ve Bastia'da 
İtalyanın emelleri karşısında hal: 
kın duy<juğu nefreti ifade için 
büyük tezahürat yapılmlştır. Here 
kesin elinde fransız bayraklatı I' 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ô 
Parıs 

ALGERIE 

'GaTbi Akdenizi gösteren bu harita da KoT~ika adıuını X i§areti ile 
ğörii.yoTsunuz. 

i' CuhmuT Reiri Iımıet Inönil 

ismet İnönü 
kasta meniye 

Gidiyor 
Cuınhurreisinin is
tanbula geleceği 

doğru d~ğil 

BU SABAHKi SiS --
Bir kayık parçalandı 
Vapurlar işliyemedi 
Limanda daha bazı kazalar 
olduğu lıabl'r verili 11cr 

' 
Yalova seferini yaıı-amıyan Suvat vapuru 

Bu gece, sabaha karşı İstanbul zü görmiyecek bir hal aldı. Bil • 
üzerinde başhyan çok kesif bir hassa saat yedi sularında iki, üç 
sis ~aat dokuz buçuğa kadar de - metre ilerisi farkedilemiyordu . 
vam etti. Sis bilhassa sabah saat Sis yalnız denizde değil, hatta 
altı buçuktan sonra arttı. Göz gö · (Devamı 6 ın<ı s&bifede) 

Ankara, 4 (Hususi muhabin
mizden) - Ctımhurreısi İsmet İ

nönü yarınki , pazartesi ak~amı 

hususi trenlerile buradan hareket 
ederek Kastamonuyu teşri f ede
ceklerdir. Rei.ıcumhurun bu se
yah~tinde Başvekil Celiıl Bayar 
ve Dahıliye Vckı li Dok•or Refik 

Hadiseye dair 1 

l 100 şahid j 

Elçiliklerde 
Değişiklik 
Yapılacak 

(f,e,•amı 6 ın<ı sahifede) 

Başvekil 
Ankara' ya 
Dönüyor 

Celal Bayar bugün 
gazetecilerin çayında 

bulunacak 
Dün şehrimize gelen Başvekil 

Celal Bayar, bu akşamki tren!.? 
Ankaraya dönecektir. 

Başvekil bugün saat 15.5 da Be
yoğlunda, İstiklal caddcsindekt 
matbuat cemiyetini ziyaret ede -
rek, İstanbul gazetecilerinin keıı
disine vereceği çayda bulunacak
tır. Ce!al Bayar, bu esnada muh
telif meseleler etrafında gaze'.e· 
cilerle görüşecektir. 

Başvekil, gazetecilerin bu da -
velini büyük bir memnuniyetle 
teiakki etmiş ve: 

- Ben gazetecileri se\'erim. A
raştırmağa ve tenkide meyyal _ 

(Devamı 6 ıncı sahifede! 

1 Ş,_~ DA K 1 K A ı ı 
UKRANYA DA 

iSTiKLAL 
iSTiYOR 

Ukranyalı ekalliyet mebus • 
)arından ve meclis reisi vekil
lerinden Bay Nudrey şiddetli 

bir nutuk irnd ederek Ukran -
yanın arazi bakımından muhta
riyetini istemiş ve Ukranyalı 

meb'uslarm bu babda bir ka
nun layihası tevdi edeceklerini 
söy !emiştir. Hatib, Polonya hu
dudunun öbür 1arafmda bir 
Ukranya devletinin teşekkül 

etmiş olmasındım dolayı bahti
yar olduğunu beyan etmek su
retile sözlerine nihayet vermiş-

dinlendi · 
Ebedi Şef Atatiirk'e tiızim ge

çid i "'nasında, geçen ayın on ye
disınde, Dolmabahçe sarayı önün
de \'ukua gelen izd<lihamda ölen 
ve yaralana'l vatandaşlara aid 
tahkikat, adliye cebhesind.e bit -
miş ve dosya aliikadar yüksek i
dari makamlara verilmiştir. 

Haber verildiğine göre İstanbul 
müddeiumumiliği vak,a olıır ol
maz tahkikata başlıyarak, alaka
darların ifadelerini almış ve yüz· 
den fazla şahid <linlenmiştir. 
zHadsiede suçu görülen memur
ların mes'uliyet derecesi idari sa
lahiyettar makamlar tarafından 

tayin edılecektir. Anlaşıldığına 

göre ,sarayın saat kulesi tarafın-
(Devaını 6 ınsı sahifed<•) 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri -
mü:den) - Bazı Büyük Elçiler 
ve elçilikler arasında değişikLk 

yapan bir kararnamenin hazırlan
makta olduğu bildirilmektedir. 
Kararnamenin mahiyeti etrafın

da henüz fazla tafsilat alınama-
makla beraber, Brüksel, Berlın, 

Atina ve Frag elçiliklerinde deği
şiklikler olacağı söylenmektedır. 

Hariciye Vekaletinin merkez 
teşkilatında çalışan bazı erkan a
rasında da değişiklikler olacağı 

yolundaki rivayetler devam et -
mektedir. Bu haberlere göre, bir 
kısım memurlar dışarıya gönde
rilecek, buna mukabil hariçten 
bir kısım memurlar merkeze cd
bedilecektir. 

1 GREViN AKiSLERi 1 

Fransa'da sosyalistler 
''Kahrolsun Daladye,, 

diye bağırıştılar 
Kanlı çarpışmalarda bir çok ölü 

ve g a r a la n a n la r oldu 
Faris, 4 (Hususi) - Eski baş

vekil sosyalistler partisi reisi Le
on Blum hükiımete karşı amansız 
mücadeleye devam edeceğini söy
lemektedir. Vilayetlerde kanlı 

çarpışmalar olmaktadır. Sosyalist 
ler dün yaptıkları büyük tezahü
ratta Daladye hükômeti aleyhine 
şiddetli s.özler sarfetmişlerdir. 
Çarpışmalar arasında ölenler 

de vardır. 
•KAHROLSUN DALM>YE• 

DİYE BACIRDILAR 
Faris, 3 (a.a.) - 30 sonteşrin

de yapılan grev üzerine hükumet 
çe alınan cezri tedbirler~ protes
to etmek üzere sosyalist partisi 
tarafından dün akşam k~ velod -
romunda bir nutuk söyliyen Le
on Blum, başvekil Daladyenin 
hattı hareketini şiddetle tenkid 
etmiştir. Toplantıdan sonra hali<: 
•Kahrolsun Daladye, Blum ikti-

(Devamı 6 n<ıda) LEON BLUJVL 

• 
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Ze tin y[g;arın 
Standarniza 

DURAK YERLERİ 

KAPALI l'lll, AÇIK l'lll? 

Emınönü meydanında, üstü ka • 
palı tramvay beıdeme yeri tekrar 
yapılacakmış. F<'kat, iş henüz ted
kik safhasında imiş .. çünkü, gidip 
gıirenler, gezenler ba'ler vermiş
ler ki, Avrupa şehirlerllıden ço -
ğunda iıstü kapalı tramvay durak 
yeri y'lJ.:muş. oralarda üstü açık 
durak yerleri varmış ..• 

DL~A HARBİNDEN 

NEDEN l\:ORKUYOP.l,AR? 

Gazc'elerde okuyor mus·,~Jz?. 
İtalya ile Fra sanın arası Jene a
çılıyormuş.. Hıtler r.; temleke 
ıstiyor. Acaba diyoclar, veni bir 
dünya harbı patla:.. ... r•cek?. 
Herk.; bu üzüntıinün derin dü
~W1ceieri içinde .. yeni bir dünya 
harbi olursa ne olacak?. Yenlder 
insanlar ölmiyecek mi?. 

j Edılmss!_ 

Şımdi, bizimkiler de: 

- Acaba biz de, üstü açık rr.ı, 
yoksa kapalı mı yapalım, dıye dü
~ünüyorlarmış .• 

Düşünmeğe ne lüzum var?. Av
rupada durak yerinin üstü elbette 
açık olur Çünkü, dutak yerinde-

kı yolcular bizim gibi yarım saat 
tr~.nvay beklemezler ki.. bizim 
durak yerleri hem üstü kapalı ol
malı., hem de sandalyeler, kol -
tuklar bile bulundurmalı.. batta, 

bir koşesinde bir kahve ocaf:ı te- • 
sis edilıp kiraya vermeli.. bakın 
o zaman durak yerlerinin keyfi-
ne ..• 

TELSİZLE NiKAH 

KIYDIRAN ÇiFT 

Dünyanın garibliklerine hazan 
ö'.çü bulunmuyor. Gariblik deyin
ce de, mut ,ıka Amerika hatırımı· 
za gelir. Gene amerikada, birbir

lerinden tamam on bin metre u
zakta yaşıyan, hiç görüşmemiş, 

tanlŞreaıruş bir delikanlı ile bir · 
genç kız telsi.zle evlenmişler .. tel
sızle birbirlerine sorm~lar: 

- Bana varır mısın'. 
Genç kız cevab vermiş: 
- Varırun.. 

- Nik~ böylece kıyılmış, son-
ra, birbirlerine ran<levu vererek 
buluşınu~lar .. 

Bu çift evlilik hayatında, birbir
lerinden on bin metre uzakta bu· 
lundukları günleri kim bilir ne 
kaı:lar hasretle özliyeceklerd r?. 

Fakat, beri tarafta boy · '1a ölen 
ölene .. işte İspanya dahili harbi .. 
iki yıl var ki kardeş kardeşi bo
ğazlıyor. İşte çın - Janon harbi.. 
on binlrrce Asyalı boğazlaşıp du
ruyor. ve işte n.hayet Filistin ... 
Hiç aldırış etmediğimiz Filistin 
hadiselerinde son dört ayda l:l59 
kişi ölmüş .. 

- Hala ne dünya harbi bekli
yorlar, bilmem?. 

TERBİYELİ APARTIMAN 

BÖYLE YIKlLIR?. 

Hayırdır ııışaılah, Pangaltıda, 

henüz inşa edılmekte olan üç kat
lı bir apartıman, birdenbire yıkı
lıvermiş. herkes saşıyor. Doğru
su ben hiç şaşmndım. Ya içine ki
racılar taşmdık~an sonra yıkılsay
dı'. Bu kadar düşünceli ve terbi
yeli apartıman nerede?. 

BİR KARIŞ YER 

BULAMIYORLAR? .. 

Şu yahudilere ne dersiniz?. Za
vallılar .. koskoca dünyada bir ka
rış yer bulup yerleşemiyol'lar .. 
gittikce de yahudi düşmanlığı 

politıkas.nı gücren memleketlerin 
sayısı artıyı:ır. Bu neden bilmem?. 

Halbuki, bu kanaatkar insanları 
o kadar severim ki, bilhassa şu son 
günlerde, pek fazla öamiıniyet 

peyda ettim .. Şu bizim eski elbi
seleri satın alacak vatandaşı her 
sabah pencereden dört gözle bek
liyorum. 

Alll\IED RAUF 

Yeni tayin 
Edilen lise 

Ha~aga 
Bir heg'et 
Gidigor 

Ankara, 4 (Husus Muhabiri -

I Mua~lj_"!!_eri 
Yeni bazı nakil vel 
i becayişler yap1ldı 1 

m n) - tskenderunda inş:ı e-
lmesi tasavvur edılcn serbeJt 

lunan içJı geçen senelerde bir 
ı. et tetkiklerde bulunmuş ve 
a\d ol ıtğu makama bir raporla 
bıldlrm~!. Bu def İktısad Ve
k~leti limanlar umum müdürü 
il. Asaf Bora u~ Karabük fabri
kası ve Çatalağzı Jımanını İl'~ 

etmekte' ç.an ştrket mühendisle
rin<!E•Jl B. Blvu, Dcnızbank ~et
l~rmden B. Zihni son bir tetkik
te bulunmalı. üzere iskenden..na 
gıtmışlerdir. 

Gumdlk mufettişlerinden B 
Suphı heyete iltihak etmek üz~re 
şehrimızden hareket etmişt.r 

YERLİ MALI ŞUBESİ 
Dığer tanfdan Sümcrbank Ila· 

tayda bir yerli mallar satış şube
si açmaya karar Yerm~tir. Ban
kanın konfikt& serviai şefi İs -
ındil Ferrt Tokin, Ankar~ sat11 
mağazası müdürO Ekrem Sanal 
mahallinde ~tldkatta bulunmak 
üzıere Halaya hareket etmişler • 
dlr. 

Konya kız muall m mektebi ri
yaziye muallimi Bn. ve B. Mihri
ban Arno, ayni mektep müdıir 

muavinliğine, Beykoz orta mek
tebi fransızca stajiyeri Zeki, I'a
ra Mehmet Gazi Osman paşa cr
ta mektebine, Heybe! ·ada orta 
mektebınden Şecaeddın Önencnı
re Kadıkoy birinci orta mektebi
ne, Üniversite fen fakültesi me
zunu Sıtkı Şükrü Selek r:Jimn li
sesine, fen fakültesi son sınıfın -
dan Nımet Pusar Yenikapı orta 
mektebi yardımcı mu limligine, 
lise ınezur u Celal Aydın Kırşe -
bir orta mektebi yardımcı mual
lımlığine, Gazi Terbiye Enstitü • 
sunden ikmalli Şaziment AltRn 
Balıkesir lisesi yardımcı muallim
liğine. Semiha Alper Bursa l:ız 

muallim mektebi yardımcı mu • 
allimligine, Bursa Necati bey lu. 
enstitüsündenFatma Fütuhat YP.
şil:uııa Gemlik orta okuluna, eh
Iiyetnameli Mehmed Celaleddin 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK· YARIŞLARI 
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-- Sonrası bu. Her şey çarçabuk 
uıı•~tuldu. Bu arada eski valin'n 
d~ şaklabanlıkları berkesin tek
rar "'ş'esıni iade etti. 

Bayaıı Pakizenin ekmeğine 
yat şürdü de.en•. 

- B ! : ı.ls • .r.,gem bu haber .~en 
hıç d~ rr;emnun olmadı. Malüm ya 
o .Jiı Nilıadııı a,ıklanndan biridir. 

- H •!di unırıı, ben her şeye 
ina"''°"'°''"' amma, bu rezaleti 
navsa!ama sı~~ıramıyorum. 

- Neyn.. Bun usonra görüşü
rüı Boın f!mdi niçın geldim, bi
Ilyor ml.'•un? 

- Haytr .• 
--· Bizcm nıklhımız da yakın-

da l<ıyıllcak. Cahideyc söz ver • 

Yazan: İskender F. SERTELLi 

dim. Fakat, bu kız da çok garib 
heveslere düşmüş. 
~ N~ o? Yok>la sız de gökyü

zünde nikah kıydırmak mı istiyor· 
sunuz? 

- Hayır .. hayır .. ben o çılgın
lığı gösterecek kadar aklımı kay
betmedim. Cahide dıyor ki, bi -
zim nikahımız da tayyare de ol -
duğu kadar eksantırık olsun. 
Yılmaz kahkahayla güldü: 
- Hey gidi zamane çocukları! 

İşiniz yok.. neler düşünüyorsu • 
nuz! 

- Kadın bu, canım! Özeniyor 
işte .. 

- Peki .. ne yapmak fikrindeı;i-
niz? • 

Yılbaşııda 
başı·vor 

Her m la cinsine 
etiket gore 

knnacaictır 
Halkımızın uytiny ağ alırken 

aldanmasına meydan bırakman,Jk 
üzere teırnıil zertin yağların 
standardize edilmeleri.ıin ka.;.r
laştığım yarnıı~tık. 

İktısad Veki'ıletı, bu hu,,usdakı 
n~:ımı amen.n hır an evvel tlt -

bık oluı:ma ını Juzumlu görr.ııı~ 

ve bunu bir emırle alikadarız,. • 
IZ3h etmıştir 

Bu emr& göre zeytin yağlan -
mızın standardize edılmc!~: \ne 
yeni sene başından itibaren baş· 
!anacaktır. 

Bu suretle yeni nizamname yıl 
başında mer'iyete girmiş olacak 
ve o tarihden itibaren, ihraç edi
lecek yağlaarın bu nızamname 

mucıbınce bu ya!;ları ayrıldıkıa
rı kalite ve nevilere göre tasnı{ 
ederek ve muhakkak Üzerlerine 
etıket koyarak satacaktır. 

Etiketsiz ve hileli yapanla • 
nın derhal müddeiu.'.Ylumiliklere 
teslim edilecekler ve aJn para \'e 
hapis cezalarile tecziye olunacak· 
!ardır. 

lslah e[aımesine 
Karar veri en 
De mirynJI arımız 
Bir pr0gram d:ı bilinde 

' 1 çaıışı.ıyor 

Devlet demiryollar idaresi E$· 
kişehir, Afyun, Konya. İzmir - k~
saba, eski Aydın hattı, eski Şark 
demiryolları hatlarını bir prograır. 
dahilınde ıslah ve takviyeye ka
rar vermiştir. Bu maksadla esaslı 
tetkikler yapılmaktadır. 
Diğer tarafdan Dıyarbakıd:ın 

Irak ve İran hududuna kadar u
zatılmakda olan 155 kilomctrel:k 
ilk kısır. deır ryolumuz üzerinde 
çalışmalara devam olunurken dı
ğer tarafdan mevcud bütün eski 
hatlar da ıslah ve takviye oluna· 
caktır. 

Hüdaloğlu l\faras orta mektebine, 
Gazi Terbiye Enstıtu,ıinden B. 
seksiyonundan Ak;~e Ülkü Tire 
ortaya, Ankara iklnc. orta mek -
t.ebı muall mlerinden Fazıla Erer 
ayni mektep müdur ı~uav ,Hği

ne, lise mez~nu Cevat Tanyeli, 
Sıvas lıscsine, Gazı lısc.:;ı nıu.ıl .. 
lln lerınden Turgut Önaç rr.üd ir 
muavinliğine, Kumkapı ortc mek
tl'binden Şehbal GiiKçay Gu! Us
man paşa orta mektebine, İzmir 
Karatıl§ orta mektebinden llfor -
tazaGtirkaynak İzmir erkek !:se
sine, Üniveısite tıbbiye şu'• si 
mezunu Fatma Saime l\leriç A•ı
kara Gazi lisesi muallimliğinı> ta
yin oluıımuşlardır. 

- Henüz tesbct edemedık. O
telde, evde .. bunlar artık Jcla•ik
leşti. 

Yılmaz alaycı hır tavırla güldü: 
- Galata kulesinde yapınız! 
Reşad birdenbire duraladı: 

- Alay ettiğini biliyorum ama .. 
vallahi mükemmel bir buluş bu. 

- Ne o .. hoşuna mı gitti? 

- Vallahi bayıldım bu fikre. 
Cahideye söylesem, sevincinden 
hoplamıya başlar. 

Yılmaz birdenbire ciddıleşti: 
- Size herkesin yürüdüğü yol

dan gitmenızi kardeşce tavsiye e
derim. Tabiilikten ayrılmayın! 

- Neden ~-ahu? Fena bir fikir 
mi bu? 

- Canım, sen çocuk musun? 
Hükumet böyle gülünç ve mana
sız bir şeye müsaade eder mi .. T 
Çamlıca tepesinde, Yıi.şa sırtla -
rında yapabilirsinlıı. Fakat, yan
gın kulesinde düğün olma<. 
Reşad suratıru astı: 

L 
.. 
1 s 

V c .. l\~ahkemeler 

Fesih 
ar arına 

36 ab:kası 
O~an manav1. 

• 
ıtıraz ı Yeni maı ifatleri 

Heyeti umuir. ye karari!P. fPS• 

1 olunan K köy su şirketi his • 
edarlarıl'dan baz ';ırı ~ lnd 'i • 

carc• mankemes,ııe ve bir k ,nı 

da 1 inı.i tic~ret mahkemes.ne 
I"' .ıracııat ederek mezkCır şirket a · 
l~Y•' ne ayn ayrı d vular açn..q • 
lardtr. 

'Vluracaatçıler, fesih karaıınııı 

tamamen 1<:ınunsu7. ve uı.tlisüz 
old "unu iddra etmek'" ve :nıdi 
melnaaller:nin zaıara uğradığır.ı 

ıl~rı sürcre para da istemek e -
d'rler. Bu davalar•n bırleştır•ıe -
rek görüleceği zamıolu:ımakta -
dır. 

.1uhakemeye pek yakında baş- ı 

!anılacaktır. 

Yekta vapuru 
Davası 
Bundın bir mfıddet evvel Kös

terıce !ima unda cerc.van ede:ı ·,e' 
tiırk bandıralı Y4 kla \0apuruı.un 

Norveç bar'lıralı İranza vapc;ı u 
tarafından b .ı ·ılmasile nl'tice -
len kaza hal'.kıncla İstanbul 2 ir· 
ci tıcuet mahkeı:ıesınde görü! • 
mektc ohn dava neticelt"•miş\ir. 
Malı]« ıne bu dJvaya R~mr.nya 

veya Norveç mahkemel•rinden 
bir nde bakılabi eceğine karnı· 

verm. 9tir. Fak:ı.t Tcnıyız mah -
kemesi, 2 inci ticaret mahkenıe
Sil' n bu kararını nakzetmi<ti" 
Bınaenaleyh mezkur davaya ptk 
yakında •ekrar İstanbul 2 ine\ 
ticaret mahkemesinde bakıla • 
caktır. 

Arası açık 
O~duğu için 

Rız~lı Rıdvan olilu Dursun is -
minde biri öteden ber arası açık_ 

bulunan Cihad kaotan ismin.le 
bırıni bıçakla arkasından yara • 
lamıştır 

Su zannederej( - _.. ... .. 
ı aç ıçmış 

Balat a Eldıven sokağında otu
ran 6 yaşında ·Nermin isminde 
hır kız su zannederek ic;t.ğ il3~
tan hastalanmış tedavi altın:ı a -
:ınınıştır. 

Bir çocuğun sağ 
kolu kırıldı 

Doktor Nuredd.:n Mehmcde a 
id w şoför Münir:n tdaresındeki 
1285 h~usi otomobıl Harbiyeden 
geçmekte ,ken Elvın ism ıı<le bir 
çocuğa çarparak sağ kolunun kt : 
rılmasına sebebiyet vermi~1ir. 

~10t0siklet bacağına 
çarptı 

Karagümrükte oturan elel<trik
çi Rcşadın idaresindeki motosik • 
Jet Veznecilerden geçmekte iken 
Tahir isminde birine çarparak 
bacağından yaralamıştır 

- Kafamın içme öyle bir şey 
soktun ki, çıkarması kolay kolay 
kabil olmıyacak. Sen ne dersen 
de. Biz buna teşebbüs edeceğiz. 

- Mani olurum... · 

- Mani mi olursun?! Halbuki 
ben senden bugün bu hususta bir 
fikir alnuya geldim. 

- Dedim ya, Yuşa tepesinde 
yapınız nikfıhıruzL Davetlileri va· 
purla Beykoza oradan da araba
larla Yuşa sırtlarına çıkarırsınız! 
Tayyare gibi tehlikesi, heyecanı 
da yok .. 

- Halbuki Cahide heyecan an-
• yor. Malıiln ya, kadınlarda bu, sa
ri bir lıastalıkhr. 

- Haydi, git Lşine Reşadcığıml 
Gevezelik edecek vaktim yok. Dün 
Dora ile uğraşmaktan sinirlerim 
gerildi. Sen de asabımı büsbütün 
bozarsan ..• 

Reşad kalktı: 

- Galata kulesınde kıyılacak 

nlkfıhımıza seni bir tki güne ka-

Hem polis ere hem ka~ 
n nları u;za tecavüz 

etmiş 

Dün cürmü :reş!ıud iskrinP ba

k3n dördüncü c·~·a ma1'kcmesin -
de polise lı~karetten suçlu ve" ;Jü 
sabıkası ol&n bir ma.ınvın yine 

l;ıc;;yle bir suçdan muhakemesine 
başl'lnınıştır. 

İçkıye snn dereC<:? düşkün olan 
ınaı•a•ı ŞPmsi bu suçları heı de -
fa•ında s~rhoş bır J'al<le ike1' ış· 

km:ştir. Evvelki gece Şemsi Iıer 
akıı~m yaptığı gıb, b:r hayli iç -

n:i ve bıındJn $Onra .;0kağa çık
ı ıış ve rast2elene sataşmaya lı3Ş · 
1 mı ıır. Bunun üzeri! e Ş ınsi 

kam.ıMla celbedJınış ve kendisi 

ayılıncaya ka<lar alakonmak is
tenmiştir. Güç hal ile karako:a 
getır•mliş olan Şeresi karakolda 

ileri geri sözler söylemeğe başla
mış kendisini leskin elmek istı

yen memurlara ağza alınmıya -
eak küfürleri savuı"!Tlaya baş!& -
mış bu da yetmiyormuş gibi nıe
n'urların üzerine hücum etmeye 

kalkışn.ıştır. Tanzim olunan e,._ 
rakile beraber dün üç polis ve Jort 
bekçinın refakatinde adliyeye 
getirilen Şemsi cürmü mcşhud 

işlenne bakan "sliye dördüncü 
ceza muhakemesine sevkedlmiş 

ve muhakemesine başlanmıştır 

Hakim tarafından sabıkası o -
lup olmadığı sorulLnca manav 
Şemst yine bu gibi şeylerden 
sabıkam vardır. Ben birkaç gün 
evvel 400 küfe üzüm almıştını. 

Benim hır mahkumiyetim vardı. 
Temı·iz ettım. Temyiz mahkeme
si de bu mahkılmiyeti tasdık et· 

miş dün bir memur gelerek ka • 
rakola gelmemi söyledı ben de 
işimi bitirdikten sonra karakola 

gittım bana vaziyeti anlattılar 

B. r gün evvel 400 küfe üzüm al
mıştım. Memurlara bu üzümler 

vakıt geçerse çürüyeceğini bun
ları satıncaya kadar birkaç gün 

müsaade etmelerini rica ettim hiç 
alrlırmadılar. Sonra ne oldu bil -
miyorum biraz da fazla içmiş -
l.ın demiştir. 

• ::"vtuhakeme şaludlerın dınlen 
mesı için başka bir günP bırakıl
mıştır. 

Şişe ile 
Başından 
Yaraladı 
Paşabahçede oturaıı İ.>mail is

minde biri para yüzünden 
çıkan kavga netıcesinde aynı 

semtte oturan Ömer adında b:ri
ni ~işe ile başından yaralamı~tır 

dar davet edeceğimden emın ola
bilırsin! Bu fikri Kristof Kolomb 
bile keşfedemezdi. Çok teşekkür 
ederim sana ... 

* Bir cuma sabahı .. 
Cahide, hatıra defterine şu sa

tır kaydediyor: 
•Yalnız Yeşilköyde degil, bü

tün İstanbul halkının ağzında 
(tayyarede nikah) meselesi do· 
!aşıyor. Genç kızlardan hangi· 
si bu haber karş1'mda evliliğe 
heves etmemiştir acaba? Kim 
ne derse desin, Perihan çok ta· 
lihli bir kızmış. Yerli ve ecne
bi, okuduğum bütün romanlar
da bu kadar eksantrik bir ni -
kıllı törenine rastlamad<m, Bir· 
çok dedikodulara rağmen; NI • 
had doerusu çok açıkgöz, çok 
becerikli, aliyişl çok seven bir 
erkek. Sade bu kadar mı ya~ 
o, kadın kalbine ııirecek yolu da 
öyle kolay buluyor ki.. cjter, 
Resad, bunuıı kadar eksantrik 

Çocuk 
Esirgeme 
Kongresi 

Yapılan yardımların 
genişlet lmesi kararlaştı 

Çocuk Esirgeme kurumu na • 
biye kongrelerine bıl§lanmıştır. 

Nahiye kongrelerinden sonra ka
za kongrelerine ba;;)anacaktır. 

Dün gece de Çocuk Esırgeme 

kurumu Kumkapı nahiye kongre
si yapılmıştır. 

Kongrede Parti nahiye baş • 
kanı Muhsin ergin, Çocuk Esır • 
geme kurumu kaza başkanı dok
tor bakteriyolog İhsan Salgaran, 
idare :ıcyetin .l<'n Cemal Eral, ve 
nahiyeıı •n parti. v , :liğer kurum
ların başkan v ~ idare heyetleri 
bulunmuşla•dır. 

Kongreyi Çocuk Esirgeme Ku
rumu Ku:nkapı nahiye başkanı 

Şevki Sözbir açmış ve kongre rı
yasetine M:ıhsin Ergin, ikinci baş
kanlığına oa Osman Faik Gün • 
doğdu seçilmiştir. 

Biı· sene1ık çalışma raporu o • 
kunmuş ve kabul edilmiştir. 

Raporda 391 lira varidat temin 
edildiitı ve bundan 61 lirası ç~ • 
cuk kütüphanesıne yardım mak
sadile kaıaya gönderildiği, ve 
330 lira ile de 23 çocuğa manto ve 
takım elbise, 32 çocuğa kundu~a 
ve çorab, 20 çocuğa mekteb leva
zımı verildiği, 22 çocuğa nakden 
yardım Ldildiği, 8 ÇO<'uklu h'r 
kadına yardım edildiği, 18 fakir ve 
kimsesi~ kadına ve çocuklara 
dok~or ve muayene u1·1sraf1 ve· 
rildiği ve i15ç alındığı, 5G emzik
li kadınııı çucııkları süt damla -
sına kaydedildiği, 14 hesta •:ocuk 
hastaneye yatırıldığı bildiriliyor
du. 
Yapılan intihab neticseinde 

Şevki Sözbır, Osman Faik Gün
doğdu, Mediha Bay.;a?, ~;.wer 

Vulaş, Yani Mubayaacıoğlu ida
re heyetine seçilmişlerdir. 

---
Metaksas bir ziyafet 

verdi 
Atina, 3 (A. A.) Baş~e!':il 

Metaksas, bugün Balkan Antantı 
devletleri Genel Kurmay Reisleri 
şerefine bir öğle ziyafeti vermış 

ve bu ziyafette Genel Kurmay 
reislerinden baska, ezcümle Elen 
harbiye, bahriye ve hava mü,te
şarları ve Balkan antantı devlet
leri Atina elçileri de hazır b•ı -
Junrnuşlardır. 

l'vf uhtelif yerlerinden 
y,\ralarıan adam 

Şofijr Münirin idaresindeki 417 
nuir.Jralı otomobıl Üsküdarda 
Bağlarbaşınrlan geçmekte ikPn 
Rüstem ismcnde birine çarparok 
muht.,lif yerler.nelen yaralamış • 
tır. 

Bu da bir başkatH 
İstanbul postahanesine a\d lo'ah

rinin ıdarc.siııdekı motosiklet Ak
sarayda tramvaya binmekte ohn 
Raşid isminde birine çarparak 
başından yaralamıştır. 

Raşid tedavi altına alınn.ış 
Fahri yakalanarak tahkikata !rnş· 
laıınu~tır. 

bir nikah şekli bulmazsa - ne 
olursa olsun ve kim ne derse 
desin - nikahımı kolay kolay 
kıydırmanı ... • 
Cahi'ie kapının önünde bir ayak 

sesi duydu. 
- İşte, Re~ad geliyor. Bakalım 

ne haberler getirecek ... 
Cahide derhal defterini yastığı.

run allına soktu.. 
Reşad sevinçle odadan içeri gil'

di. 
- Yalnız mısın, Cahide? Aıı • 

nen nerede .. ? 

- Sokağa çıktı biraz. Ben de 
Perihana gitmeğe niyetleniyor -
dum. İyi ki erken geldin .. 
Reşad nişanlısının elini sıkarak 

koltuğa oturdu •. 
Cahide sordu: 
- Ey, söyle bakalım, 1eviçrede 

okumuş centilmen! Dündenberi 
nasılsın? Bu geceyi 1stanbulda 
nasıl geçirdin? 
Reşad ai&arasım yalctı: 

(De\•amı var) 

Akim kalan 
gr v of,S)~ 

Yazan: Ahmed Şükr '· 
,Jj tto 

Daladye hükumetinin " ı o#d 
·.,.ıera• ~ 

birlerine karşı iş kont · .ifn'1 o!i" 
tarafından ilin edilen ~ ~,.ııııır 
saatlik umumi grev aı.ıı:ı '!< ,,r 
tır. Grev Fransa gibi, •Y ıb ı1ıı! 

, ı~:o.C 
maye arasındaki ınu• , 0ı:ıJI"' 

tanzim etmiye muvaf:a~ .,il" 
d .. ,uıı.~ r 

yan memleketler " ı~ 1,r, 
1 d nı;;oJ\ < na karşı kul an ıgı c · .ıl<i ır' ' 

vasıtasıdır. Fakat Lu C:rl ur.ı V 
işcinin patrona motaleb• 1 ı<i'~ 
bul ettinnek idıı nııi~•<~:~1ıJll~ 
miş bir tedbir dcğildı. 1 birleı' r tr• r tarafından alınan nıo 1 ~iY 
karşı bir demon>trasiY011 

yinde idi. • jl!t 
r ~· Bu defaki fransız n••.1 ~ 

sadi krizi, Pııankare'ıı;JI •"' il' 

ı " • ·-. d f klı ol~'' , .lıf· aştıgı .wcız en ar ~P"" 

tilısal azlığından doğ°r.ı:ı b~ 
1 o-rlttJ "' Daladye'den evve e dt ~ 

def • .ı 
başvekaler, sırasilc, bu · (ı>" 

ı .. Jnr, ır 
rı ayrı çareler aı·aın ·, bJ 
• .h 1 .,.rde iJlll 
ıstı sa artacat;ı ) (! 

6 s•" " kis azalıuıştır. 193 ,;-'' 
Bl h .. kü ı· . ·ııill ıı• " um u me ı, ıscı . ,t .ı 

• . ti«' .. 
atlerini azaltmak, ucre ttı~ . . . . ,r :r 
tın alma kabılıyctıııı t ct1". 
gibi bir tedbir~ ıniiracıı•· .• '1 . . .,.cf111"" ,r 
ti. Bhun'un f>u tedhırı 

1 
.ı•· .Jl 

nin sabotajı ile karŞl 0 ~rf'r 
J;W ~ 

meydana gelrn kriz, ttl~ 
Blum, iktidarı Sotan d b·/ 
Ondan sonra d; BaJadY' J 
kil oldu. JıPJı". 

Daladye hükiımetinİJl .
1 

,ıır' 
azlığına kar~ı nasıl ıcdb: ııı'~ 
ğı geçen haftaya ~ad~k JI''~ 
değildi. Bu kabinenıP '. JI' 

. '" vekili l\1ar<ando, işçıo ~'~ , 
' . e ·' saatlerine ve ücretler•" , ıı ,,. 

. d•Ş' 
mıyarnk, scrınayenın dbirl f >İ 
masma mani olarak (C btl t.4 J 
mayı dü,ündü. Fako! ,fıt'' 

' • tor 
kabinenin ekseri)'etı ~!• 
tasvib edilme<liğindell ~;Jo!> 
maliye vekilliğinılcn çc ,1iPe 

li k • ı .. r ç•; ,,. r ye ve a ıne g<" • eldi. _,J 
adliye nazırı Reyno g ,.e JJY, 

Blum'un prograııunda~ dt" ı:ı 
~ando'nun dii~Lindükler•.11 1,~ 1-1 

" . jtıJl ' 
lı olar:ık, sennaye) e ~r ,ı 

birlerini tatbik et:ni) c. n 
·ıer•" di. Bu da ancak ~ş.rı . ıı•ııı" 1, 

hesabına yapı\abı!ırdı, 1 r' 
kfımeti zamanında k.,bll.oı·' r•- ,.. ı 
bik edinlcn 40 saat ı·• ıc f.' 
nununu m&nasız bh· tı•et'~ 
mek biri bir ncfkc ,·c! 0~o 

1 · cn1° hu tedbirler par anı bİ" 

!
. ,, . d oil• .,,~ 
ıye encutnenın en d:J,. 

kül8tla gerebildi. u .. ftB •'" ,r' , fr• ~ 
atlik mesai kanunt11 e"t 
sinin n:ızannıla serııt314; ~ 
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lskenderundaTürk 
Serbest mıntakası 

GünUn meselesi: 

Mahallinde 
tetkikler 

esaslı 
yapıldı 

Bühtan! 

• 
lngiltereye 12 vapur 

ısmarladık 
Yeniden yapılacak vapurlar se· 

kiz ay sonra teslim edilecek 
8uaunıerde mütehasınslardan mürek· 

kep bir :heyet daha gidecektir 

I" skenderunda inşa edilecek 
Olan Türk serbest mıntaka

tt• ıı ile limanı için geçen sene 
ht lıdlır yapmış olan bir heyetin 
bü lırladığı rapor üzerinde Hatay 
Ilı küınetince tetkiklere başlanıl-

Atatürk'ün varlığı ile türk mil· 
Jeti millet hayati.Yetinin '" ener
jisinin en yilksek imtihanını 'er
di. Onun ölümü de gene bu \'a
tan çocuklarını biiyük bir sınav
dan geçirtti. Bu sınav türk milli
yetperverllğinin, türk yekpareli
ğinin yüksek kudretini biiiiin 
dünya gözü önünde en kat'i şekli 
ile neticelendiren bir sınav oldu. 

Onun sağlığında, millet safları-

D eııiz ticaret filomuzun tak
viye'i için İngilterede yap
tırılması kararlaştırılan ye

ni vapurlarımıza aid mukavele 

yolculuğu daha kısa bir zamana 
indirilecek ve daha konforlu ola

caktır. 
İnşaatı deruhde eden İngJiz 

şirketi dünyaca maruf bır deniz 
inşaat müessesesidir ve şimdiye 
kadar muhtelif hükı'.ımetier he -
sabına 2516 gemi inşa ederek de· 
nize indirmiştir. 

'ttır, 

Serlıeat mıntaka ve limanın in
~a pek yakında başlanılacak-

den tetkikleri yapmışlar ve bun· nm derinliğindeki sezintilerden 
!ardan Biver birkaç gün evvel ıübhe edebilenler görülüyordu. 
Ankaraya dönmüştür. Bir kişi, beş kişi , on kişi için bile 

Asaf Bora İskenderunda kal - olsa: 

mştır. - Faşist! .. 
Bugünlerde muhtelif VekAlet - _ Komünist! .. 

!ere mensub bazı mütehassıslar Hükmünü tahsis edenler görü-
da buradan Hataya gideceklerdir. itiyordu. Bu son sınavdır ki, bü-
Bu zatlar Asaf Boraya İskende - tün bunlara yalnız bir ad \•erdir-
runda iltihak eyliyeceklerdir. dj: 

l!ıı İ Orada tı.tkikat kat'i surette tes· BÜHTAN ı... ıneaehı için ktısad VekA.leti - ... 
"ll\hı bı't ve ikmali edilecek ve bWha- Tü k' ed al t" k e Ke-'• :-"'lr umum müdürü Asaf Bo- " r ıy e y ruz ur v 
1-bılt ınemleketim!zde Karabük re de hemen tatbikata geçilec"k - malist vardır. 
lıı,. likııaı ve Çatalağzı limanını tir. BÜRHAN CEVAD 
11r~ •lmekte olan maruf İngiliz Ezcümle bu tetkik gümrukler !-===<'===~======= 
~t 9\1nin İngiliz mühendisi Bi - müfettişi Subhi ile Denizbank M an z a r alı 
11/ llıeınıeketimizden Hataya git şeflerinden Zihnı evvelki gün 
ıııerdir şehrimiz.den hareket ederek İs -

~ iki 
0

zat İikenderunda icaLe· kendruna gitmişlerd.ir. p u 11 ar 

!llriyeliler Kömür Bastırılacak 
uaima T ·ı 
'-'Oşk018t ransı 
tıkarıyor Mın~kası 
Şiıtıdi de Hatay pta. 

kalı Gt@m0billeri 
ıı Çeviriyorlar 

loıı •taY<lan bildirildiğine göre 
~ıtıı:nlaşına mucibince, Hatay 
tİtııı lı otomobillerin Suriyeye 
~'-ine müsaade olunması icab 
~t·· halde Hatay otomobilleri 
ı_~Yl>en Suriyeye sokulmamak-

ııı~e evvelki gün İskende
lt~ lialeb'e giden birkaç Ha
~ J11atcaıı otomobil AynidillEnin 
~~inde Hatay jandarmaları 
I~ dan durdurulmuştur. 
~~ de1t1 yolcular, bu vaziyet 
~aı .. _ lilda geri dönmeğe mecbur 
,;•<qlardır · 
"ll • 

lliıı S Çirltin vaziyetin önlenmesi 
lı~ urıye fevkalade komiser -
~. ııe:ıdinde teşebbüse geçilmiş-

~alp -;ôi 
~lıtuşluklar 

ahkesire ne suretle 
s0kuln1uş 

ıı~ 
lıııtı~er~erde Kalp 50 kuruş -
lt~ı1· ~ Pıyasaya sürülmek is -

15! " • 
~ Horülerek hemen icabe -

~~kibata girişilmiştir. 
~U ~~e Balıkesirde tütün ba
lııoı % Ue Sağlık eczanesi sa -
~~ t lnede tanımadıkları iki 

da \~afından alış veriş esnasın
~~ 17 50 kuruşluklardan birer 

ı.- erılırı~tir. 
·~1ıı 50 
~kuruşlukların Balı -

lntaata yakında 
başlanıyor 

İstanbulun kömür transit nıın
takası olarak seçilen Kuruçeşme
nin bu işe tahsisi kat'ilcşmiş ve 
burada icabeden inşaatın biran 
evvel yaptırması için çalışmalara 
geçilmiştir. 

Denizbank idaresi bu işe lirnm 
gelen parayı, İngiltere hükumeti 
tarafından bize açı lan krediden 
bankaya ayrılmış olan tahsisat -
tan temin edecektir. 
Ayrıca Galata limanının geniş

letilmesi hususundaki faaliyete 
de yakında başlanması münasib 
görülmüştür. -·Maarif şurası 
içtimaı 
~u yıl içinde yapılacak 

Bu yıl içinde bir maarif şurası 
toplanması kararlaştırılmıştır. 

Maarif Şurasında g<irüşülecek 

işler hakkında Kült ur Bakan lı~ı 
şimdiden icabeden hazırlıklara 
başlam~tır, 

Bunların arasında maarifimizın 

en esaslı meselelerinin buluna -
cağı ve bazı hususlarda yeni ve 
mühim kararlar verileceği talı -
mi nolunmaktadır. 

Şılranın hangi ay içtima ede'P· 
ği de kat'i olarak pek yakında 

tesbit olunacak ve alakadarlara 
bildirilecektir. 

kesire ne sure' le gcldığ, ve np 
rede yapıldığı ehemmiyetle tah
kik olunmaktadır. 

ıd.t.au Jtl. Satr~i KARı\YEL 

Bu karar yakında 
tatoik edilecek 
Güzel memleket manzumeleri

ni harıce göstermek üzere posta 
idaresinin resimli kartpostallar 
bastırmakta olduğunu yazmıştık. 

Baııı işleri çok ilerlemiştir. 
İlk partide 300 bin danc çıka -

rılacak olan bu kartpostalların 
önümüzdeki ay başından itiba -
ren satışa konulmasına çalışıl -
maktadır. 

Diğer tarafdan Türkiye Turing 
ve otomobil kulübü idaresi Nafıa 
Vekaletine bir müracaat yapmış
tır. 

Bu müracaatla; yurdumuzun 
tabii manzaralarını ve abidelrr:
ni harıce tanıtmak için memleke~ 
manzaralı pullar tab'ı istenmiş -
tir. Muhtelif serilerde ve muhte
lli fiatlarla tertib olunması teklif 
edilen bu pulların dünya pul kol
leksiyoncuları tarafından da bü
yük bir rağbet göreceği ilave o -
lunmuştur. Memleket propagan
dası için faideli ve enteresan Ln
lunan bu tekli finpek yak•nda 
tatbik edileceği tahmin olunmak
tadır. 

-*-
Piyasada 
Canlılık başladı 

İhracat maddelerimize yeni ve 
büyük bir müşteri olması bekle -
n"n Amerikaya şehrimizden mü
hım miktarda nümunelik em!ia 
gönderilmiştir. Bunlar.ın arasında 

tiftik, yapağı, pamuk vesaire bu
lunmaktadır, 

Diğer tarafdan iki memleket 
ticaretinin ·yeni \'e geniş bir ticari 
muahede ile inkişafı ıçın yapılan 

konuşmalar şımdıden piya. ada 
canlı bir hareket uyandırm :ır 

Ezcümle Anadolu .yapa{;ı iiatları 
50 kuruştan 54 e çıkmış, Utik 
!'atları da yükselmışt • 

lıyan ordunun lst.wbu a o!Jn yu
rüyüşünü, sadrazamı k~ndırar •• k 
l:.irkaç gün tehir etmiye çalışıyor
du. 

Çünkü; Kabakcı M ·tafanın 
kell~sin. ke ır ye yol ao,,;ı f\l, a
ğlyı, İsto ula gi mL'<len bekle -
mek rr.ecbL.riyeU "r idı. 

No. :.! 
lluıgar 
~a Od Ve Rum köylüleri or - 1 
b.,~~e<1ııi~n ke.ı.mcğe geldikçe hE m 

ti iJııı lrlar ve hem de şu lıa- ı 
s 11 bı..lunuyorlardı. 

tlı• •ray .. 
~ "'- llu ıçın cduıı kesmeğe gel-

muharebeyi ( 1) terkeclerek Rus -
cuk yıı anının igla'atına kapılıp 

padışahtan izın.sız ve habersiz A
lemd.,r C.!w,tofa paşanın on beş 
bin k ,Ufa atlı zorbasının örüne 
düşmüş, İstar.bula gelıyordu. 

Eğer;. sadrazam, AL ~darın Kı:
bakcı hV:ında vaki f• rrinı bil -
miş obaydı .. İstal'buia gı'mez, A
lemdardan da ~übhelcnirdı. Üste 
de; Mustafa paşanın n:3ıyetinde 

bulunan yeniçeriler ayaı:a kalkar
dı. tttıııaıı 8~el:.c1.>le, yir'!'ı dört saat 1 

t q<le k 
1 

ay baitacıla·ının em -
q a acak y .. 
'~"- · arından ıtıba -

ı.- ""S!sın· 
" ''oyı ız .. •;it '••er 

lıllıtı1 ,, ' ke . <! lerıne zararı 
it •in b ..... ab u adamların 

.• ,) '"'<aten· 
~ ReJnıı • saray ıçin odun kes

ş za, etmişlerdi. 

.. ~, * 
' l'lıııa bove erdar Mustafa pa

Ylında ruslarla olan 

Ha ta, sadrazam Ed!rne ordu 
karargiıhmd.ın ayrılır ıken rüe
sa ve ricali devletten birçokları -
nın haberi yoktu. Sabahleyin ça
dırlarından kalktı1<Jarı zaman bir 
kısım askerle serdarın Alemdarla 
birdenbire İstaııbula hareket et
tiklerini hab•r almışlardı. 

Alemdar, Pınarhisarda konak-

(1) Altı ay mütareke ohnuştu. 

İslanb; !da ve sadrazamın mai
yetinde bulunan yeniçertler, ni -
zamı cedıd aske ıni vücude geti
rerek yeniçerı ocağın söndürmek 
istediğındcn dolayı isyan ~'<!erek 

Üçüncü Selimi tahltan indirmiş
lerdi. İşte Kabakcı Mustafa da bu 
serdengeçtilerin elebaşılarından 

bulunuyordu. 
- Mazallah, orduda bulunan 

yeniçeriler Rıu.cuk yaranı başbu-

dün şehrimizde Denizbank umum 
müdürlüğünde İngiliz şirketı mü
messilleri ile banka arasında inı-
zalanmıştır. 

Bu mukaveleye göre, şimdilik 

yapılarak olan vapurlarımız ıı 

tanedir. 

Bunlar V 3 ve V 4 namile iki 
gruba ayrılmışlarrlır. 

V 4 grubunda olanlar 8 ay ıçin
de inşa edilecek ve ikı~er ay fa · 
sıla ile limanımıza gell'ceklerclır. 

V 3 grubunda 9 ay sonı a gele
ceklerdir. 

V 3 de 8. V 4 de 4 vap'.lr bu -
lunmaktadır. 

Yeni vapurlarımızdan iki•i Et
rüsk tipinde olacak ve 13 mil 
sür'atle bulunacaktır. 

Bu suretle İstanbul - Trab?on 

Ayrıca müteaddid trans atlan
tikler ve meşhur Sidney zırhlısı 
gibi bir çok harb gemileri de bu 
şirket tezgahlarında inşa olun -
muştur 

Bu harb gemilerinin sayısı 76 ya 
baliğ olmaktadır. 

İmzalanan mukavele Denizbank 
umum müdürlü~ü tarafından 

hemen İktısad Vekaletine giın -
derilecektir. 

Şirket mümessilleri de vekale
tin mukaveleyi tasdiki üzer.re 
şehrimizden ayrılacaklardır. 

Bu 12 vapurun inşa masrafı 1 
milyon 800 bin lira tutmaktadır. 

Anlt ara radyosunda 
milli musiki 

Radyonun musiki kadrosu ş~hrimizden 
çağrıla :. bazı san'atkarlarla 

takviye ediliyor 
Ankara radyosunun ışlemeij,e 

başlaması münasebetile Nafıa Ve
kaleti tarafından açılan ankete 
müteaddid cevablar verilmiştir. 

Bir yandan bu cevabların tas -
nifi ile meşgul olunmakta ve bir 
yandan da, her gün yeni gelen 
cevablar tasnif edilmektedir. Ye
ni radyonun muhtelif saatlerde -
ki neşriyatının radyo ile dinlen -
mesi ve bu neşriyatı muhtelif 
makinelerin ne suretle verdiği so
rulan bu ankete alınan cevahlar 
da neşriyat arasında bilhassa mil
li musikimize fazla ehemmiyet 
verilmesi de istenmiştir. 

Bunun üzerine, ayın 11 inden 
yani radyonun musiki neşriyatı

tının tekrar başlı,-acağı tarihten 

Gümrükier başmüdürü 
Değişti 

Birkaç gün' evvel, gümrük ve 

İnhisarlar Vekaletinden telefon!a 

vaki olan davet üzerine Ankara

ya gitmiş olan İstanbul gümrük

ler baş müdürü Nuri Anıl dün 

Ankaradan şehrimize dünmüş -

tür. 

~fumaileyh gümrükler teftiş 

heyeti reisliğine tayin edilmiş el· 

duf;-n<l;ın bur~daki işlerini devir 

ve teslim ederek bir kaç güne ka

dar İst.ınbu>dan ayrıl:ıcak ·ve ye

ni vaz1fes e başlnmak üzere An· 

k ~o· ı gıdc.:ektir. 

gu .'\..erı .d~r M lafa paşanın iç
yıizünü b .'lllŞ ?lsalar<!ı, hiç onu 
I.sta bul kalelerinden ıçeri soj<.ar
lar mı idi• 

Nitei<im, bir müddet evvel Edir
n ye üzerler .ne g len yirmi beş 
bin kişilik nizamı cedid askerini 
h.'..vi Kadı paşa ordusunu Silivri 
önlerinde darmadağın etmemişler 
mi idi? 

Hül5sa; her ihtimale karşı Rus
cuk yarıine ve elebaşıları olan A
lemdar paşa h~r şeyi mahrem tu
tuyorlrrdı. 

Maksadlarını, sadrazama da §U 

suretle arz ve ihsas etmiş bulu -
nuyorlardı: 

- Ru;cuk voyvodası Alemdar 
Mustafa paşa; Dördüncü Sultan 
Mustafayı görmek ve ayak öpüp 
.ırzı ubudiyet ederek şifahen i
radelerini te!Aklti etmek arzusun
dadırlar ... 

* Alemdar paşa; sadrazamı iki 
gün kadar Pınarhisa:<Ja oyaladı. 

ıtıbaren evvelce alafrangaya tah
sis edilmiş bazı saatlerde de milli 
musikiye yer verilmesi kararlaş -
tırılmıştır. 

Bu münasebetle, yeni radyo -
muzun mdli nusiki kadrosu şeh
rimizden bazı san'atkarlarla tak
viye olunacaktır. 

Muayyen tarihlerde konser veı
meleri temin olunacaktır. 
Diğer tarafdan İstanbul rarl -

yosunun başında uzun müddet 
bulunmuş olan Mes'ud Cemil ev· 
velki gün Ankaradan şehrimize 

dönmüştür. 

Mumaileyh orada yeni rarlyn· 
muzun milli musiki ne~riyatının 

takviyesi için fikirlerini bildir -
miştir. 

P0lis enstitüsünde 

kG>nferana verildi 
Ankara, 4 

mizden) -

(Hususi Muhabiri 

Polis enstitüsünde 

mutad konferanslara başlanmış -

tır. İlk konferansı esasiye huku -

ku profesörlerinden Sıvns meb'u 

su Vasfi Raşit Seviğ vermiştir 

Konferansta profesörler, talebe -

!er ve kalabalık bir dinleyici küt

lesi hazır bulunmuştur. Profesör 

Kemalizm mevzuunu tezleri ve 

orijinal uslubu, gcn.ş ihata ve 

vukuflu dı!ile anlatmış ve salor.

da bulunanlar tarafından şidde\

le alk şJ•,.,mıştır. 

RL 'llelifonerine yollanan Ali 
ağanın köylü kıyafetine girip ka
sabaya gıren adamları yatsı eza
nına do ru avdet etmişlerdi. Ge
tirdiklerı malumat eli.fi, elifine 
bulunuyordu. 
Boğaz yamaklarından olup da, 

Sultan Selımi tahttan indirip Su! 
tan Mustafayı padişah ve halıfe 

ilan eden beş yüz kadar serden -
geçti, vükela konaklarını ya~ma 
ederek her biri onar, on beşer gü
zel cariye ve kaşanelere sahih ol
muşlardı. Rumeli kalesinde iki 
yüz kadar yamakla Kabakcı Mus
tafa vardı. Yamaklar vükelfı ve 
rical konaklarından aldıkları göz
deleri kışlalarına kapamış, şarab 
fıçılrının başµıa geçerek vur pat
lasın yapıyorlardı. 

Kabakçı Mustafa da; eline ge
çirdiği fevkalade güzel bir gözde
yi evine kapamış çengj çegane ey-
liyordu. -

* Ali ağa; adamlarının getirdiği 
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Trabzon 
Limanı da 
Yapılmak 
Üzere 

Bütün şark vilayetlerimizin ik
tisadi vaziyeti üzerinde btiyük 
bir tesir yapacak olan cyeni ve 
modern Trabzon limana nın Lir 
an evvel inşası için hazırlıklara 

başlanmıştır. Bu maksadla şelı -
rimizden ve Ankaradan bazı mü
tehassıslar Trabzona giderek tet
kikat yapmışlardır. 

Bu yeni liman için ilk partide 
ayrılan 870 bin liralık tahsisat 
Denizbank emrine verilmiştir. 

Bu para ile evvela iskelenin üç 
mühim yerinde büyük antrepolar 
ve Soğuk su sayfiyesi ile şehirde 
birer büyük otel inşa olunacak -
tır. 

Yeni liman sayesinde İran ve 
hatta Uzak Şark ile ticari müna
sebatımızda büyük bir inkişaf 
beklendiğinden ayrıcaturizm bd
kırnından da Trabzon şehrinin 

güzelleştirilmesi kararlaştırıl -
mıştır. 

Limanda motör ve elektrikli 
vinçler tertibatı da çoğaltılacak -
tır. 

Bütün bu işler için icabeden 
malzeme ve inşaatta çalışacak e
lan mütehassıslar, usta işçiler yı
kında şehrimizden Trabzona gön
derileceklerdir. 
~ 

Yeşilay azası 
Hidclet!e di ----

Eminönü meydanı 
Dün sabah Eıninönü meyda • 

nından geçiyordum. rir kaç da
kika yıkılan binaları seyrettim. 
İstimlak devam ediyor. l\lcydau 
toz duman içinde .. fakat, meyda
nın açılmasının neden uzun sür
düğünü dün sabah iyice anladım. 
Saat dokuza geliyordu. l\Ieydan
da gördüğüm manzara şu idi: İki 
zayıf atın çektiği bir eski araba" 
bir kenarda kazma sallıpn bir a
mele .. öte tarafta kürek! ı tc top
rakları karıştıran üç dört ki'i.. be· 
ri tarafta bir duvarın üstüne çık
mış tuğlaları sökmeğe çalışan bir 
işci.. eski Selanik Bonmar~esi Ü· 

zerinde iki üç amele .. 
Yani, bütün Eminönü ntl')d& • 

nında, istimlak işiode çalışan in
sanların mevcudu on be~i bul -
muyerdu. Bir araba, ıın beş işd ve 
bir o kadar kazma kiirek koskoca 
meydanı bilmjyorıım 

zamanda açabilecekler .. 
ne kadar 

Hatta, dün sabah bu manzarayı 
gördükten sonra, şimdiye kadar 
yapılan işin çok bile olduğuna . 
hükmettim. 

Bizim birçok işlerimizde nec!en
se sür'at yoktur. Yavaş. ağır ya
parız. Filvaki • Temiz iş altı ayda 
çıkar• diye bir darbımesel vardır 
ama, bu sözün manası artık çok· 
tan tarihe karışmış olmak lazım 
gelmez mi?. 
Yarın öbür gün kış bastıracak, ' 

yağmurda, çamurda istimlak işi 
daha ağır yürüyecek.. N afın Veka
letinin büyük himmeti ile •~ılma
ğa başlanan Eminönü rne~ O.anını, 
bir arabanın ve on beş kür k kaz
manın gevşek keyfine bırakmı~·a
lım. 

Bazı içki ila.,lan genç·ı---------
leri teşvik ediy@rmuş jüri eserleri 

Yeşilay Cemıyeti senelik kon - B J. 

REŞAD FEYZİ 

gre;.ini dün Eminönü Halkevinde 8 ğen me l 
~ aptı. Güzel San'atlar Akademisin<'" 

Kongreyi Doktor Mazhar Os- toplanan ve muhtelif şehirlerim.-
man açtL ze dikilecek olan Atatürk anıt -

Meclisin umumi katibi Doktor !arı projelerini tetkik eden jü i 
rofesör Fahreddin Kerim Gökay heyeti geçenlerde, bir kaç şeh.~ 
tarafından bir senelik çalışma ra- için gönderilen eserlerin hiçbir'-
poru okunmuştur. Rapor kabul ni beğenmemişti. 
edilmiştir. Bundan sonra ikinci Jüri heyeti bu kere Merı;in şc -
başkan doktor İbrahim Zati söz rine dikilecek anıt için gönderi -
almış, hapishanede tesadüf ettiği len eserleri tetkik etmiştir. 
~roin ve kokain mübtelaları üze- Bu müsabakaya ıı san 'atki r 
rindeki müşahedelerini anlatmış, 'muhtelif makıtlerle iştirak et -
ve gençlerimizin bu öldürücü mişler fakat hiç biri müsabaka• ı 
maddelerden sakınmaları lazım kazanamamışlardır. 
geldiğine ehemmiyetle işaret et- Jüri heyeti, bunları muvafı'c 
miştir. görmediği gibi, birisinin bile re.,. 
Yapılan yeni idare heyeti inti- lize edilmeye layık bulunmadıfı·.-

habı neticesinde birinci başkan - na ittifakla karar vermiştir . 
lığa Mazhar Uzman, ikinci baş - Bunun için yeni bir müsabaka 
kanlığa Safiye Hasan, Doktor İb - açılmıştır. Müddeti 5 ikincika -
rahim Zati, umumi kıitibliğe Falı- nunda bitecek olan bu müsaba -
reddin Kerim Gökay, Fehmi A - kaya san'atkarları.mız yenld• .ı 
taç, Tahsin Hamdi, Ali Karni, Sü- iştirak edeceklerdir. 
hey!, Aliye Rıza, Nebahat Hamid, 
Kudsi, Mustafa Talat, General 
Galib, Celal Kabas, Cevdet Ferid, 
Baha Cemil, Reş:d Necmeddın, 

Gazanfer, Nevzad idare heyeti a
zalıklarına intihab edilmişlerdir. 

Yeşilaycıların dünkü toplanma -
>ında İnhisarlar İdaresinin içkile
re dair olan rcklfunfarı şiddetle 
tenkid edilmiştir. Bu hususta söz 
alan Doktor Fahreddın Kerim ve 
!;~azhar Uzman, İnhisarlar İdare
sin.n gençleri içkiye teşvik edici 
mahiyette satış reklamları yaptı-
ğını ileri sürmüşl~rdir, 

malumatı tesbıt ettikten sonra, 
gece yarısı Belgrad ormanından 

çıkarak sahili takiben Çiitalan, 
Kısırkaya, Kilyos, Demirciköy ü
zerinden Rumelifenerine gelerek 
kasabayı abluka etti. 

Yamaklar; Kabakçı Mustafa, şa
ra ın verdiği yorgunluk ve mah
murlukla sabahın derin uykusuna 
dalmış yatıyorlardı. 

Ali ağa; kasabayı sıkıca abluka 
altına aldıktan sonra; gürültüye 
meydan vermemek i{in yaya ola
rak beş yüz z~rba ile şehre girdi. 
Kale kapısında nöbet bekliyen ya 

makların üzerine atılıp bir elde 
kellelerini uçurdu. Ve sessizce ka
le dahilinde bulunan yüzlerce ya

mağı da koğuşlarında boğdurdu. 
Kabakcı Mutafanın evine biz

zat Ali ağa girmişti. Muhafızları

nı kılıçtan geçirdikten sonra; Ka

bakcının yatak odasına elinde pa

la& ve piştovu girdi. 
(Devamı ver) 

Birimizin derdi 
Hepimiziı derdi 

Mahrukat meselesi 
i.\.lahQJkai meselesl sünün ( 11 

mühim mcsf'lelerinden biridlr. ı::a 

ltib:ırla okuyocularınuıdan aldı -
tımız müı.eaddld mektuplar dola -
yu;Ue zaman uman bu mrv:ıua te
mas etmek mecburl,.etinde kahvo-
ruz. 

1 

'!\lahrukat bah-.indt en ı.lya'1c fut
tünde durmak lstt"dili.nıiz l..nrni.Jr 
mrselesidir: odun kömürü... .,!,1. .. 
lüm olduiu üzere l..ömürcül~r kı • 
şm satacakları kön1ürü yaı,l:ın kül
Uyetll mikdard:ı temin f'derck C'Jle .. 
rindekl m:ıh kı~ın ])t"'ydcrpey s::t ... 
maktadırl&r. \'e yine biliriz ki kö
mür bir çeşld deli1dlr. \.ani ti3.t 
ve dclayu,ile kalite itibari1f' nevi • 
lere ayrılır. Fazla k3r etme-k ı,u .. 
yen kömürcüler yaıdan f'D ucl':ı 

cln"inden kumUr tedarik f'cl.~rek 

kışın müşterilerine en fena kOnıü
rü satmaktadırlar. Ilalka aleliınlum 
(şimdilik) bet kuruşa sahlan k'l ... 
mür yazın, muhakkak kl 90 ,,,., .• , 
iti. 100 paraya alınmt1tlf. Bu ."iU • 

retle blr mh.ll kıirla baıı kömürcü· 
lerln halka sattıkları kömür yan .. 
nıak bilmez, man.ralda kararır, 111k 

sık boru koymak veya körükle .. 
mek lcabeder. harareti az olur. nu. 
lisa kömtir drğlt baş beli."ıdır. () 
halde ya1daıı kömürün kötti·ninlt 
ve ucuzunu tedarik eden kiimUrca 
nfçin iyisini satanla ayni ft:ıt:ı sat. 
sun? .. Bu halkın röz göre röre al

dahlmasıdır. 

Kışın en mühim ihtiyacı olmak 
ltibarlle kômlirün makul ve mun. 
sir bir kazancla atılmasının ve 

mahna &üre Jlı&ft aJm••qnm 1a .. 

minini alclkadarlardaa tb'C•l76ı&ı
le d!Lrb. 
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Loyd Corc Versay konferan- I Merakiı şeyler i IWI ii DA' .. fi ~ e 
sı ha ıralarını anlatıyor :;:;~::ı:::ıooı...:lrll:....:;;..._.;;..u_~_.~~~--v_ ... ~_, 

Beneş çok şey koparmıya çalışıyor, 
çok sinirli davranıyor, fakat 
diplomasi oyunlarında azami 

muvaffak oluyordu 
Ha 'buki sulh konferansına Mazarik gelmiş olsaydı.: 

velki hatırayı tazeliyerek anla • 
şıyor. Versay konferansının 20 
mayıs 1919 günkü toplantısında 

Benes şöyle dedi: 
- Çekoskıvakyanın maksadı t s· 

viçre cumhuriyeti gibi olmalı: • 

Ç 
ekoslovakyanın ba~ına ma· 
lüm olan felaket geldi. U
mumi harbde.ı sonra eski 

A \'usturya :nıparatorluğunun en
kazll' Jan t '<il edilmiş olan Çe • 
koslo•rak dpvJeti yirmi sene sonra 
l:ı ı ~ü'lk ak, 'ı .e uğradı. ' tır. 

Çekoslovakyanın ikinci Cumtıur 
Reisi Beneş 

Almanlar, Lehler, Macarlar ay· 
rıldıktan sonra Çekoslovakya 
Çekoslovak şimdi kendi kendi 
kendini toplamağa uğraşıyor. Fa· 
kat Çekoslovakyayı yirmi senu 
ew : vücude getırmiş olanlar 
ş.mdi ne diyorlar? O zaman Av· 
rupa haritasını yeni baştan ya • 
pı:.nlar kimlerdi? Ameri.lı:a cum· 
lıur reisı Vilson, Fransa başvekıli 
Klen . .ınso. İngiliz baı;vekili Loiıt 
Corç değil mı? . Bunlardan bu • 
gün yalnız Loyd Corc sağdır. 

İngilteren n eski ba~vekiline da· 
ir Londranın yeni gelen haftalık 
gazetelerinden biri şayanı dik • 
kat bir yazı n~rediyor. Bu yazı
nın şayanı dikkat noktalarını hü
lasa etmek faidelı bulduk. 

ı..oyd Corcun tam 50 senelik bir 
;iyas hayatı varmış. Şimdi ken • 
disi çok yaşlıdır. Fakat hala d;nç
lir Bugün meb'mdur. Parliınıen
toda h~yatından ayrılınamıştır. 

Bu ıki sene zarfında Loyd Corc pek 
çok şeyler görmüş, geçirmiş, pek 
çok devlet adamlarile temas et • 
mişt.r. İşte bunların en mühim • 
!erinden biri de doktor Beneşdir. 
Çekoslovakyanın istifa eden c•ım 
bur reisi bundan yirmi sene ev • 
ve! Versay sulhu yapılırken yeni 
teşkil edilen Çekoslovakya dev • 
!etinin 3.500.000 Alm:rnın da da • 
bil olmasını ısrar etmişti. 

İşin aksi çıkacağını düşünen 
Versay konferansı südet AJn,an· 
!arın reyini almağa lüzum gör • 
memiş ve üç buçuk milyonluk 
kütleyi Çekoslovakyaya verh er
miştir. Loid Corc yirmi sene ev-

Fakat 938 de ise Çekoslovak • 
yanın İsviçreye benzetilmesini 
istemiyorlar, eğer İsviçreye ben
zerse bu devletin parça parça o
lacağmı söylüyorlardı. Çok yaşı· 
yan çok görür diyen meşbu r dar
bı meseli de hatırlattıkta . .nra 
eski İngiliz başvekili Avrupa ha
ritasının vaziyetini göstererek l'l · 
na nazarı dikkati celbediyor. Av
rupa haritasın& bakanlar görür • 
l•r kı Çekoslovakların İngiltere 
ile onların akrabası olan Yugos· 
lavların memleket! arasında hav
lı ayrılık vardır. Çünkü arada A
vusturya ve Macaristan var. Bun 
!arın istedi ki Çekoskıvakyadan 
,bir yol açılsın, Avmrturyadan, 
Macarlstandan geçerek Yugos • 
Javyaya kadar gitsin. HU!ını ak· 
raba olan iki memleket bu su • 
retle birlepniş olsunlar!.. 

Halbuki Beneşln istediği katıul 
edilseydi Macarlardan, Alman • 
!ardan 700.000 k~inin daha ÇP • 

• Versay sulhüniin yapıcılarından· 
Loid Corc 

koslovak idaresine geçmesi lô. • 
zım gelecekti. Benes nihayet hu 
proieden vaz geçmiş ise de yine 
bir miktar Macarlar ile bir m:k -
tar Lehleri almağa muvaffak ol
muştur. Bunlar da son zamanlar
da az kalsın bir harbe meydan ve
receklerdi. 

Loyd orc bu hususda ısrar e • 
dilınemesi için cenubi Afrikanın 

başvekili olan ve sulh konferan· 
sında bulunan general Sinnts'i 
Çekoslovakya cumhur reiıri olan 
Mazarlk'!n yanuuı gönderiyor. 
Mazarik akıllı bir adamdı. Ma • 
carlara dair bir anlaşma elde e -
dilmesini muvafık buluyordu. E-

Çeı.:oslovakyanııı ilk Cumhur Rei•i 
Mazarik 

ğer bu o zaman halledilıniş olsay
dı birçok ihtllıifların önü daha o 
zaman alınmış olacaktı. LAkin 
vaktaki meselenin kon!eransda 
müzakere edilmesi sırası değildi. 

O zaman Benes cumhur reisini?' 
sözü yanlış an laşılınıştır. 

Benes Leh ve Macar ekal Jı. 

liyetiniıı Çekoslovakya idaresine 
verilınesinde ısrar etti ve nihayet 
kazandı. İşte sulh konferansının 
bir hikAyesi. 

(Devamı 7 inci sııhifede) 

ÇOCUK 
Bilmecesi 

cSon Tel(l'af» çocuk okuyucul:ırtnı 

da alılka.dar edecek bir bllmeee aerlil 
tertip etmek üzere hazırlanmıştır. Ru 
üllmecelerlml& ayın onundan iUba -
ren bqh1acaktır. Her haf\a pazartesi 
ı-ünü cazetemlzde bir ccoouk bUmf'

cesi> neşredeceih:. Çocuk okuyucu1a
rımız bu bilmeceleri halledecekler ç._. 
hal •ekillertnl aazetemtze l"Önderecek
lerdlr. Cevablar hususi bir heyet ta -
rafından tasnif edilecek ve kur'a çe
kilecektir. Ka:ıananlarm bir hatta son
raki pazartesi rü.nu ilin edilecektir. 
Bu küçük okuyuculara cayet kıymetli 
hediyeler vereceflz. 

Bu suretle her hafta pazartesi l"ilnU 

Son Tel«rat sütunlarında yenJ bir bil· 
mece neşredllecektlr. 

Bu yeni musabakamızın çok nıe -
rakit ve heyecanlı olması icln, ,tmdl -
ye kadar hi~blr yerde ç ıkmamıt ıoot 

l'iızel şekiller dU!fUndu.k. 
Bedlyelerlmizln neler olduiunu ve 

btlm"celer hakkındaki 
bu,.üıılerde yazacağız. 

fazla tafsllih 

HDe ol4t1. Bunun meveud•, bastlerma 
iöre de (Jan P17er Pemlnl) dlr. Bl•e 
l'Örtı (Jaa P17er Farlna), bazılaran 

kahna blrlnolaldlr. 
(1. P. Parlna) nm ba formülü se • 

rlnllk vermek ff:in, 7Urek varlıiına 
tartı kuJlanı117ordu. Btr bardak suya 
blrka11 damla konularak l9Ul7ordu. 

(J. P. Farlna) ölürken oilu (Pol) u 
7anına çafırdı ve kolonya suyunan 
formülilnü anlattı. 

Pol, çok fakir bir ırenptl. Ünlnrsl· 
te7e veda ediyordu. F&kat, ufak b\r 
sermaye bulup ta babasınm ketflnl 
halka tanıttınnala muvaffak olamadı. 

O sıralarda, tanulılı. bir allenlıı kı .. 
zma da sevdalı idi. Bu aevclslni de bir 
türlü itirafa ceoarel edemlyorda. Bir 
•ece, ceno üzerine fenalık •eldJ, bayı
lır slbl oldu. Anası, misafirler telişa. 

diittüler. 
PoJ, derhal cebinden küçük bir şife 

çıkardı, kızın yüzüne, ellerine sürdü. 
- Piyasada. bulamazsını:ı. Bu, ba -

bamın blr keşfidir. Bende de yalnız bu 
şLte kalmıttır. 

Meclisde bulunan kadmlar bununla 
alakadar otduJar. ve Potu nlgln bunu 
7apıp satm17orsunuz diye taaylk ettiler. 

Pot bunun bir sermaye me"tllesl ol· 
dutunu mahcubane_ aöylerken ParisU 
madam blr aa dü~ndU, Ye: 

- Parise c-ellnlz, dedi. Sisi blr ıa -
vanMl.oı Ue taru.şhra71m. Sözüme ftt -
ma4 ediniz. Sizi zenrln )'&pacafım .. , 

Pol, bir9olt tereddüdlocden sonn 
ı Parlu gitti. Kadını, sözünli tuttu. K••· 

dislnJ büyük btr lavanta tabrlkasmın 
sablbiıuı tavsiye etU. 
- Az zaman sonra, kolonya suyu bii. .. 

ylık bir ratbet gOrdü. Fakir delikanlı 
zengin o1du, sevdlii kıala evlendi. 

~VA SUYU İÇİNİZ ... 

Avrupad;1., bilhassa AJnerikada mey
\'& cıu1arına. kaıifı ,.nsterllen raibeı 

etinden ıüne arhyor. 
Nevyorkun her hangi bir lokanU .. 

smda, kahvehane~lnde lstedlflntz her 
han.-1 bir meyvanın usaresini bulabl .. 
llrslnb. 

Taze meyvalaruı '.\ulan sıhhate pfo!k: 
faidelldlr. VÜ('udü besler, hlrarı sök -
türür, barcıakları trmlılcr ve millive
met verir. 

l\feyva suyu, en çok kara ciğerler .. 

den muı:tarlb hastalara tavsiye edili .. 

yor. 
Bu sular, cilde tazelik verir, tarave~ 

tini arttırır. l\oleyva suJan, yemekler .. 
den yarun veya bir saat evvel lçUtr. 

Üzüm suyu ... Vitamini boldur. Mat. 
sal atrılarına ka ... ı iyidir. 

Çilek suyu - Romatizmadan mu -

bafaıa eder. Vilrude kuvvet verir. 
Ktraı • 9uyu - !\Iafsal afrılarına, 

şişmanh,fa ve kabza karfı devadır. 
Yabani merrln otu - Suyu az ha .. 

zımhdır. Serinlik, ferahlık verir. 
Ananas suyu - Şekeri çoktur. I\1e

sane hastalıklarına karşı kullanılır. 

Elma. suyu - Vitamini boldur. 1\-li -
de ve barsak hasta.hklarına kar,:ı çok 
iyi bir Hiç yerine ,.eeer. 

Siyah frenk üzümü suyu - Hazmı 
kolaylaşhrır. 

}"renk tiztimö suyu - İştihayı avar. 
İdrarı ('ofalhr. 

Domat~ suyu - VJtamiıtl 90ktur. 
Dalma i('lnlz. Kuvvetlenfrslnia. 

Portakal suyu - Vitamini boldur. 
Ataç çllefl suyu - Şekeri ve haw; -

mı kola,-ıa,tırıoı maddeleri boldur. 

4 RAKAMI Ve 4 üncü ŞARL 

DeuHt-bJlir ki 4 rakam ı , Almanya 
tnıpa.ratoru 4. üncll ~arhn hayatına 

hiiklm olmuştur. 
4 üncü Şartın 4 saı·ayı vardL H~r 

mevsinı birinde otururdu. Bu sarayın 
ıl hususi dalresl, her dairenin 4 kapı-
sı, 4 penceresi bulunuyordu. 
İmparator c-ünde 4 defa 4 kap '1'e -

mek yiyordu. 4 turlü prab içiyordu. 
Tacının 4 köşesinde 4 büydk lncl 

vardı. Elbiseleri de 4 renkli idi. 
Şarl. 4 Usan konuıturdu: Almancı:., 

fransızca, ing-ilizce ispanyolca. Ar~ -
bası ı tekerlekli ve 4 bcy,.lr ko".'ulu 
idi. 

4 defa payilaht dcgqtirdi. 4 ilk f.eş

rln 1378 de vefat ettlfl zanıan yanınd.t. 

4 doktor, 4 hasta. bakıcı bulunuyordu. 

YANAŞMA • • 
Gönlündeki güiel Ayşesini dii· 

şünen çoban ihtiyar çınarın göl • 
gesine yaslanmış kalın~, aradaıı 
saatler geçtiği halde bir türlü 
başını dayadığı kolundan kaldır· 
mıyor. Gözleri dalgın, beni ateg
ler içinde kendinden geçıni§. Bir
den sesler keııiJ.di. Küçük Ahmed 
yeniden sıçradı. Derede yüzünü, 
yıkadı, sürüler çiftliğin yolunu 
tutmuş, ağıllardan içeri giriyol!. 

••• 
Ahmed bu çiftliğe geleli üç se

ne oluyor. Çiftlik sahibi Arif bey 
onu babası ölınüg, dul anasından 
on üç yaşında alarak çiftlikte hor· 
kesin teveccühünü kazanmış, na· 
ha küçücük iken bu çiftliğin bü· 
tün işlerini görürdü. Bundan ba;
ka her alqam ıehre yumurta, tll· 
reyağ, bal, aüt, yoğurt indiril". 
Döndüğü :ıaman işini i7i yııpnuo 
insan gururu duyardı. 

••• 
Arif Beyin biricik kızı Ayt~ 

her yaz olduğu gibi bıı sene di 
ailesi ile beraber çiftliğe gelmit" 
ti. O ne neş'eli, ne sevimli kız. Her 
sabah erkenden köşkten çıkar, ço· 
hanların süt sağınalarını, tavuk
ların ywnurtlamalarını, çiftlik 
hayvanlarının timarlarını uzun 
uzun seyretmekten zevk alırdı. 

Bütün kış mektepte yorulmuş di
mağını bu sessiz ve dağdağasız 

hayatın içinde dinlendirirdi. 
Babası zaten burasını onun için 

kiralamamış mı idi? Onun için, 
biricik Ayşesi için. 

••• 
Yine sıcak bir yaz günü. Her· 

kes sıcaktan bunaldığı bir sıra. 

da Ayşe çiftliğin kapısında Ah • 
med ile karşılaştığı zaman bh- • 
den olduğu yerde mıhlandı kal • 
dı. AhTl'ed, korkak adımlarla fa,. 
kat sevgi dolu içinin cesaretile 
Ayşenin yanına sokuldu. 

Çünkü Ahmed çiftliğe geldilit 
zaman Ayşe çok küçüktü. Beraber 
oynuyorlar, ne dereye gidip a • 
yaklarını yıkıyorlar. Çünkü Ay • 
şe Ahmedin gmlerindw okuduğu 
mananın günden güne değiştt~
nin farkına varıyor. Doğrusunu 

söylemek !Azım gelirse çiğniyor 

hattA biraz da korkuyordu. 
Ayşe çiftlikde koyunların, inoT.

lerin sağılınasını seyrederken Ah· 
medin de bir köşeye çekilerek 
kendisini sevgi dolu gözlerle sey
rettiğini de hissetmiyor değildi. 

Hele sürüleri otlatmağa götürür
ken birden köşlçden biraz uzak • 
laşır, uzaklaşmaz Ahınedin ince 
sesi Ayşenin kulağına kadar gw • 
lirdi. 

Yazan.: FİLE --

• 

Atımı baı7ladım b810 bir mef9Ye 

Benden seldm söyle 

••• 

meıeye 

da yavru•rı 
Ayfeye. 

Ayşe Ahmedi seviyor muydu! 
Çocukluğun hatıralarile bq başa 
yaşadıkları günleri anarak Ane 
Ahmed.i sevmiyor da de~ildl. Fa· 
kat bu sevkiden ziyad• merhı· 

mete benziyen biT histi. Sevemez 
di. Çünkü kendiai zengin, itibar 
sahibi bir adamın kızı. Ahmet ise 
çiftliğinde bir yanşma. 

Babası duyarsa. Muhakkak Ah
medi kovacak ve bir daha biri· 
lerini görmiyeceklerdi. Bunu dü

şündüğü zaman kendinden •i 
yade Ahmede acırdı. Aradan bir 
kaç mevsim geçtikten sonra bir 
yaz günü, Ayşeyi nişanladılar. O 
gün çiftlikte herkes gülüyor, eğ· 

.. ~or. 
--..11ı1u. ..ı 

!eniyor, 90k mee'ud gv• - ,ıı"' 
~ ııı r 

!ardı. Fakat Ayşe d ii~or 1 

zavallı Ahmedini düştlrı ' ~ı 
şanı çiftliğe döndliğü ıa~ ~'. 
haberi duyar duymaı: ı\)ı ıcJl' ı) 
kadar üzülecek dedi. L~,..., ' 

...... 11' 
şam olub da otlamağ• g r ıı.t 
rüler yav&j yavaş gel1T16 

dı. Ahmed yok. 1,rl 
S 

. . <tOJı• _ ,,cı~ 
aatler geçtı yıne , 111• 

yakıp onu muhakkak bit ııJılırııtl 
dibinde uyumuş bU18:111.ı . 
zannederek aramağa çı9d,ıı ~~. Beyhude bir araııtırtTI . otl'' 
ra endişeli endişeli d~ııii~ef ~ 
dı. Yolda onu Ahmedıll bill 
dibinde istiğraka daldığı Jd~ · 
çınarın bir dalında 
!ar. 

asılı IJll 

eıJtll 
Bunun sebebi AYI 

kimse anlıyamadı. 

-uJ' 

Bugün SARA y ve iPEK Sinemalarında bird
00 

A YNAROZ KADIBI 1 Bugün saat 1- 2 .30 - 4 .30 - 6,30 ve 9 da _, ____________ '.'./ 
- Bana da öyle geliyor!.. 
- Adam sen de, zenginin parası züğürdün çe-

nesinı yorarmış. Doktorun parasından. pulundan 
bize ne?. 

- Hepsi neyse ne ama burada saatlerce bekle- YOS A 
Genç kadın yine bacağını bacağının üstünden 

sarkıtmış, sinirli sinirli sallıyordu. Yine parmak
larını biribirine kenetleyip açıyor, arada bir u
zun uzun düşünüyordu. Salondan koridora çıkan 
iki delikanlı erkek ona baka baka söylendiler: 

- Çok güzel şey! 

\ l•tm•d·:f ·st! 
· "" deıil' ~ 

tstiklAl csd tro5 

;
Dlfilll' Şehir TiY~15Mı 

lın~~~-mı KOMEDi ıı~a-~ mek te hlç hoşuma gitmiyor. 
- Gerçek öyle, insanın yarım günü gıdiyor. 
- Kötü mü? Laf atıyoruz ... 

- Öyle. Artık doktorların günlük kazançlarına 
kadar lafı düşürdük ... 

Dogru. Hele bizim gibi emekliye ayrılanlar 
ıçın knhveye çıkmağa lüzum yok. Tanış olmak, 
tanış bıılınak içın hergün bir de>ktorun bakım"evi
ne gıdip numara almalı, akşama kadar lıi.f atmalı. 

- Güzel kadınlar da düşmüyor değil. Baksana 
iU karşıdaki iri, kara gözlü tazeye. Şeker mi şe· 
ker7 

- Ta'I beb.:-k gibi! 
- Fakat, bu yaşta. bu güzell.kte bir kadının 

hastalanması da ne kötü. 
- Beon ne veremliler gördüm ki, yüzünden kan 

damlar ikt gözüm!.. 
- Çok ·azık! 

- Yazık ama ne yaparsın, elden ne gelir? .. Ya-
ratanın dediğı olacak. 

Onlar yine durmadan konuşuyorlardı. Doktor 

~Yazan: ETEM 
2-

İZZET BENİCl:.. __ _. 

bakım odasından bir hastası ile beraber çıktı: 
- Güle güle gidiniz .. 
Genç kadın oturduğu yerden telaşla kalktı. 

Beklemekten bunalmıştı. İri, gölgelı, kara gözle
rini doktorun gözlerine dikti: 

- Doktor, sıra ... 

Sözü bitmeden kesildi: 
- Bir hasta daha var. İki dakıka bekliyeceksi-
-- Ama çok bel:Jedim. • 

niz. 
Doktor: 
- Benim suçum mu? .. 
Der gibi salona, koridora, odalardaki kalabalığa 

göz gezdirdi. Ağır, tatlı, yumuşak bir bakışla ka
dının gözlerini ok<adı: 

- Bir saniye daha kızın,!.. 

Genç kadın, bakışlarından katmerlenip taşan ya
rı gücengin bır sezgi ile göz kapaklarını indirdi: 

- Peki doktor ... 
Ötckller yine konuşuyorlardı: 

- En iyisi bütün 
dıye malı yapmalı. 

- Nasıl? 

- Basbayağı! 

bakım evlerini devlet, bele-

- Öyle ya, ilaç, hekıni:, oiikirri herkes için be-
dava olmalı. 

- Başa çıkılır şey değil ki iki gozum. Doktor: 
bir rontken, bir idrar tahlili, bir kan bakısı de
yip iki de ilaç yazdı mı işte haremden bir aylık 
tutarı. Bu ıssıya kar mı dayanır, can mı?. 

-· Çok doğru. Ben ve karım bu kış inan olsun 
bir ev parası yatırdık hekime, ilaca. 

- Gözlerine bak. İri iri. Gölgeli. Parlak. Kir-
piklerinin altından bakışları keskin, alevli, ka
ra bir bürümcük gibi parlıyor. 

- Böyle apak bir ten üzerine serpilen pembelik
ler arasında parlıyan kara, iri, katmerli ve gölgeli 
gözlere bayılırım. 

- Boyu bosu da yerinde. Bacaklarının güzelli
ğine, göğsünün dolgunluğuna, gövdesindeki çiz
gilere bak! 

- Bacağını sallay ışında bile insan gözlerini bü
yüliyen, parınaklarını biribirine gçirişinde bile ba
kı~ları doyuran bir hususiyet var. 

- Monşer, sıkılmasam kadının yanına gider· size 
aşık oldum .. derdim. ' 

-. Benden de r 1 o kadar. s~vda dediğin de, böy
le bır bakışta g(i · ılü gözü kavrayıvermelidir. Ben 
sevda ona, sevdı: ı böylesine derım. 

- Ama böyle birden çekip bağlayan kadınlar 
çok tehlikeli oluyorlar. Hiç tutulınağa gelmez .. 

(Devamı var) 
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ATATURK 
.,_ 1 ' ~ i ... - • • ..,,,. • - -Cirrhose denen h stalığın 

Asıl mahiyeti edir? 
4tatürk bu karaciğer hastalığını 

Günlerce tedkik etti. 

çetin mücadele: Onbir aylık 
ı\tw 
lı Urk nasıl? .. 
~.~1 ne halde?. 

•a !eri. 
Iısıı~ soran titrek dudak-
~ benizler, heyecanlı el • 
' eli bakışlar Celal Ba-
'Jır k ' 
ık aya kadar sert azmi ve 

aıııu a'lısında, ağır ağır s!ikft
y; ~Orlardı. Başvekil her so-
il. İ aber veriyordu. Bütün 

<ıııuı stanbuldan gelen bu son 
, dul'll tatminkar sözlerile se-

u. 

• 

'I. ,lırıyetin 15 inci nld«nu
uu b"" ôlfı Uyük bayramı, Ata • 

lı. ltıızcta olarak kutlayac.ı -
' en büy jk saadet değil 

~ llaya,., Ankarada, Ata -
·ııı L'.llıret!iği bütün vazıfele-

'llr tn 
~lııiy Uvaffakiyetle yaptı 
~\Uı et bayramı merasimin
ıı~ı ~· Orduya Atatürk'ün 
Ş.ı111 blığ etti. Mecliste Bü-

Program nutkunu oku· 
' ~'llıu . 

,. . .. 
• • 

Ebed1 Şef, lngiltere kralı Sekizin ci Edvard'ın memleketim.,;\ ziycı;'< 
ettiği sırada bir otomo bil gezintisi hatırası 

geldiği vakit, Büyük Şef, ecnebi 
profesörle, hastalığın mahiyeti 
etrafında uzun bir görüşme yap • 
mıştı. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

HükOmdar 
Nüktesi! 

İkinci Frederik 
~~~~~~~~·--

İs ti dal ara nasıl 
·~~~~~~~~~ 

1-faşiyeler yazardı ? 
Fransa - Almanya araı;ında bir 

dostluk mukavelesi akdolunacağı 
ve asırlardanberi her iki devlet a
rasında hüküm süren soğuk ve 
gayri dostane vaziyete nihayet 
verileceği malftmdur. 

Bu sırada, Almnnyanın en bü
yük hükümdarl~rından İkinci 
Fredrik'in hayatından kısaca bah
setmek faydadan hali olmasa ge
rek ... 

İkinci Fredrik (1712 • 1786), 
Hohenzoler hanedanının en calibi 
dikkat bir siması, Prusyanın en 
büyük krallarından biridir. Ken
disi alim ve filozoftu. Fransızcayı 
ana lisarıı gibi bilirdi. Şiirle, ebe
diyatla iştigal ederdl. Volter gibi, 
Alember gibi büyil.k şahsyetleri 

himaye ederdi. Kırk altı sene sil· 
ren devri salta,1atı zaferle, idari 
teşltilltla, büyük bir ordu hazırla
m•kla ve edebiyat muhabbetile 
geçti. 

Hitler, üçüncü Rayh§ hüküme
tini, 21 mart 1933 de bu büyük 
hükümdarın Potodam'daki meza
rının önünde ilan etti. 

İkinci Fredrik maiyetine karşı 
çok sert davranırdı. İmza için gön
derileı1 evraka yazdığı haşiyeler 
cidden dikkate değer. Kıdeminden 
bjthseden bir zabite şöyle demiş
ti: •Kıdeminin ehemmiyeti yok
tur. İyi iş ,~örmek için buna ne 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Yılbaşı 
Hediyesi --
Bir kadının en çok 
memnun elabileceği 

bir hediyedir .. 
Yılbaşı geliyor. Bayaruruza ve

ya aile dostlarından birine güzel 
ve hoşa gidecek bir hediye ver • 
mek ister misiniz? ... 

Bu sene, çok moda olan kürk 
yakalardan birini veriniz. Bun • 
!ar, gerdanın güzelliğini bozma -
makla beraber boyunu soğuktan 
muhafaza eder. Bu hediyenin çok 
makbule geçeceğine emin olabi • 
lirsiniz. 

1 - Lutr yaka. Yelekd~ bera
ber. Ön taarfından Mediçi mode
li fiyangolu . 

2 - Lutr yaka. Yüksek ve d&v
rik. Arka tarafı hafifce .cyrık. 

Devrimlerin, uçlarında mantonun 
kum4§ından yapılm14 iki düifne 
var. 

8 - Kordell veya kadife li • 
yangolar, arzu olunduğtı takdir· 
de, yakanın ayni kürkten yapıl • 
mış bir fiyango ile değiştirllır, 

Yaka Astragandandır ve enseyi 
örtecek kadar yüksektir. Ön ta
rafında Astragandan büyük bir 
fiyango vardır. 

4 - Bazan kadife yak al arla 
kürk yakalar birleştirilir. Bu mo· 
deldeki yaka Royadin'dendir. Ve 
kadife yaka üzerine konulmuştur. 

5 - Kastor kürkten ve kare 
şekilde yaka. Ayni kürkten ko
caman bir düğme konulursa çok \ 

şık görünür. 1 
6 - Kastor gibi, Lutr gibi tüy

leri pek uzun olınıyan kürklerden 

f.-80" TILG&A"f-4 ıiaeiıt.lııuaıtU 

Yeni 

Kürk 
Yakalar 

yapılır. Yaka da başları çevrilmi§ 
tilkiden. 

7 - Bu ikı tilki derisi, yaka 
şeklinde birleştirilmiştir. 

, Moda 
l 

/ 
s. \ , 

8 - Arka tarafı kalkık Astra
gan yaka. En•eyi çok sıcak tu • 

tar boynu üşütmez. Soğuk hava
larda kullanılmak için çok iyidir. 

bıyt tıyetin 15 inci yıldönü-
lı~~rı:ı. başımızda Ebedi Şe

~tl<ıa:k, sarsılmaz bir iman
bıy · Yurd, bir baştan bir 
'IJı~~ Yaptı. l~ Cumhurl-

a başarılan muazzam ve 

Şimdi Atatürk içimizde, kalbi
mizde, damarlarımızdaki kanda 
yaşıyor .. fakat, onun fani vücu -
dünün artık yaşamadığına bir 
türlü inanamıyoruz. O, ölebilir mi 
idi?. diye düşünüyoruz. Bu mu -
ammanın, bu sualin cevabını pe
rişan zihinlerımiz bir türlü kav-
rıyamıyor. 

Atatürk korkmıyan, yılnuyan 

adamdı. Ölüm .. hayatında kaç de
fa ölümle karşılaşmıştı. O, bir gün 
öleceğini biliyordu. Tabiatin ka
nunlarını hepimizden iyi bilen A
tatürk tarihi nutkunda şöyle de
mişti: 

•Benim niçiz vücudümü bir 

gün elbette toprak alacaktır. Fa
kat, Türkiye Cumhuriyeti ilcle -
bed pay• dar kalacaktır.• 

yor Bul~r kızları n;kadar Çılgın heykeltraş anla 
oyna!!. ise erkekleri de "0~dürmek niyetinde değildim. Yalnız öİü-h-;. f-lnd-e 
o_ nisbette mahcubdur resmini yapmak istiyordum. Yatağa yatıruı;;., 

'k• 
~il h 

Soıı <ıstalığından önceki 
~ 'e>imlerinden biri 

tl•r V• 
~"<iı. ~.t~.ndaşlara birer bi-
11- kabCoguslerimiz gururla, 

tı; 'iah_ ardı. 
""''n C . lıa• uınhurıyet... 

v •ltdık. 
•hı· <, lı 

''~n i avraın günlerinde, ru
~~ı n , ç .sevınci, benliğimizin 
~ 1•ğ; esı eksikti 

~i ' tıııl<i . . 
"ıı<in e hır eziklik vardı. 

ıı' ~%~.,en gizli köşesinde be
•ııııy0 Yı kendi kendimizden 

.\ca1ı tdUk. 
~ .\ta; !\taınız nasıl?. 
ıı, ızın h 

, Ç\~ng 
1 

sı hati nasıl?. 
~lıı lıUt~· en, içe akan suaUe

' lıur un ba:vram günlerln-
gu gibi .. ı·· u ·· • • , gon um zu 

L "'\at" 
' . Utk 1tıııı~'Yor, ha !\tatürk, ah Ata -
\. · ka bir şey demi -

liik lı 
• ~ı~~llı~aının coşkunluğu i

i11tıız lı~e gizli, herkesten 
ır hüzün vardı. 

.... 

<1.ı~"" 

İnsanların ölümle olan tabii 
münasebetim bu kadar sarih ve 
vazih bir şekilde ifade eden baş
ka bir söz hatırlanamaz. 

Büyük Şefin ölümüne sebeb o
lan hastalık ne idi?. Onu başımız
dan, aramızdan alıp götüren ra • 
hatsızlığın mahiyeti nedir?. 

Atatürk tıbbın Cirrhose ismir.'. 
verdiği berbad bir hastalığa kur
ban gitmiştir. Bu, bir karaciğer 

rahatsızlığıdır. Bizzat Atatürk bu 
hastalıkla yakından meşgul ol • 
muştu. Rahatsızlığını biliyordu ve 
hatta, bu menhus hastalığın ne 
berbad bir şey olduğunu da bi • 
liyordu. Hastalığın seyri ilerle
dikçe, bu hastalığın muhakkak ö
lümle neticeleneceğini farketmiş
ti. 

Chirrose kara ciğerin vazifo -
sini yapamıyacak hale gelecek 
kadar Arızalar peyda etmesi, ı• • 
tırab vermesi idi. 

Hastalık onu adım adım, her 
ay, her hafta, her gün biraz da • 
ha rahatsız ettikçe, bu amansız 
derde karşı ebedi Şef'de bir mıJ
rak ve a!Aka uyanmıştı. 

Geçen şubat sonlarında, Fran
sız profesörü doktor Şarl Fisen • 
je fstanbula Atamızı muayeneye 

9•o.,. 
!iti yapılan bU .yilk Trakya manevralarınaa .. 

Buna rağmen ev lendikten sonra koca
sına g ayet muti olan Bulgar kadın ı 
dünyanın en müteham mil kad ınıdı r 

Bir Bulgar -lcöylii kadmı 

Dünyanın muhtelif yerlerinde 
yaşıyan kadın ve erkeklerin huy
ları birbirlerine hiç benzemez. Bu; 
iklime, ınensub olduğu ırka, al • 
dığı terbiyeye göre değişir. Mese
la İngilterede yaşıyan blr kadın 

veya erkeğin lıayatile far aza Rus
yadakiler in yahud Balkanların 

herhangi bir yerindekilerin yaşa

yışları, giyiniş leri, adetleri , tabi
atleri arasında çok büyük fark • 
lar vardır. 

Bu incelikleri merak eden bir 
gazeteci muhtelif memleketlerde 
tedkiklcrde bnlunmuştur. Bulgar 

kadın ve erkekler inin yaşayışları 
nı çok enteresan bulan muharrir 
yazısına evvela bulgarlardan baş
lamıştır. 

Biz de konı~unıuzun kadın ve 
erkeklerinin unıuıni hayatını gös .. 
teren bu makalenin ehemmiyetli 
taraflarını karileriınize bildirme
ği müııasib gördük: 

Bulgar kadınları cidden güzel
dir! Bilhassa (Vakarelo) lu ka -
dınlar. .. Çürlkil bu köyün kadın
ları güzellikleri ile meşhurdur. Ga 
rlbl şu ki erkekleri de o nisbette 
çirkindir. 

Bulgar kadınları, kocalarile be
raber çalı.şırlar. Bununla beraber 
tuvaletlerini, süslerini de ihmal 
etmezler. 

Kocalarına çok merbutturlar. 
Bulgaristanda boşanma h:itlisele
ri çok nadirdir. BLr delikanlı, yir
mi yaşına varmadan evlenir. 

Son yıllara kadar yeni evliler, 
babaları ile beraber bir evde otu
rurlardı. Bu sebeble aileler, ka
bile denilecek dereced kalabalık
tı. 

Bu adet, yavaş yavaş terkolun
du. Şimdi artık evlenen gençler 
kendi yuvalarını tercih ediyorlar. 

Köylerde ise bütün aile efradı 
bir odada, yanyana yatarlar. Ya
tarken de soyunmazlar. Gecelik 
gömlek, bulgar kad1nlarının hiç 
bilmediği bir şeydir. Eteklerinin 
zltına da bir şey giymezler. 

Çocuk yapmayı, çocuk doğur -
mayı pek tabii bulurlar. Gizlemi
ye lüzum görmezler. Hiçbir kadın 
bunda utanacak, SLkılacak bir hal 
görmez. 

* Bulgarlar, - kadın olsun, erkek 
olsun - şafakla beraber uykudan 

(Devamı 7 inci sahifede ) 

o kadar güzel idi ki dayanamadım, ve .•• " 
Bakalım, Nevgork mahkemesinin Jüri lıeg'eti 

heykeltraşı tımarhaneye mi gönderecek 
elektr:k sandalyesine mi oturtacak 

N evyork cinayet mahkemesi 
soıı günlerde garib ve ga
yet esrarengiz bir cinayetin 

muh3'kemesine baş•adı · İrvin adlı 

heykeltraşın davası, model itti -
haz ettiği kızı ve sonra da cinaye

tini haber verebilecek kimseleri 
ortadan kaldıran bu çılgın hey -

keltra~ hakkında hüküm bugün • 
!erde verilecek. 

Herkes neticeyi merakla bekli
yor. Bakalım Nevyork cinayet 
mahkemesi jüri heyeti kendisini 

tımarhaneye mi götürecek, yok -
sa elektrik sandalyesine mi otur
tacak. 

Mahk .. menin tahkikatına göre 
hfidise şöyle cereyan etmiştir: 

Koltuk uç J ozef Gedeon paska1-
ya günü sabahı büyük kızile be

raber bir mütldettenberi ayrı ya
şadığı karısının apartımanına gi
diyordu. 

Apartımanın kapısına gelince 
durdular. Sevinçle karşılanacak • 
!arını ümid ediyorlardı. Kapı, ya

rı açıktı. Küçük fino köpeğinin a
cı acı bağırdığı işıtiliyordu. 

- Aacaıb! Bu köpek niçin ha· 
ğırıyor böyle? .. 

Baba, kız içeri girdiler ve müd
hiş, feci bir manzara karşısında 

kaldılar. Koltukçunun ortanca kı
zı çırçıplak denilecek bir halde 

yatağının üzerinde cansız yatıyor
du. Annesı de ayak ucunda ... 

Yandaki odada üçüncü bir ce
ted vardı: Madamın kiracısı genç 
bir ingiliz ... 

Az sonra \•ak'a mahalline gelen 
zabıta memurları, iki kadının bo
ğulduğuru ,.e sonra da ırzlarına 

teca\·üz ed ldiğiPı tesbit etti. Ki
racıya gelince: Kırık bir ayna par 
çasile öldürülmüştü. 

Acaba cani kimdi? ... İlk evvel 

hır franaız şoförden şübhe edildi. 
Fakat, az sonra masumiyeti an • 
Jaşol.dı. 

Kızın odasında küçük hır muh
tıra defteri bu.lunmuştu. Veronik, 
on ~ltı yaşında iken Adi bir ak -
törle evlenmiş, birkaç hafta son
ra boşanmıştı. Bir müddet Holi • 

vudda dansözlük yapmış, bilfilıa

re Nevyorka dönmüş, ressamla • 
ra; heykeltraşlara modellik yap

mıya başlamıştı. Muhtıra defte • 

rindeki yazılardan genç kızın res
samlarla, heykeltraşlarla hususi 

münasebatta bulunduğu anlaşılı

yordu. Bilhassa Rober İrvin adlı 

birheykeltraşla çok samimi idi. 

Zabıta bu heykeltraşı aradı, bu• 
lamadı. 

Bir gün, Şikagruıun büyük ga
zetelerinden birinin tahrir müdü

rünün odasına genç bir adam gir
di. Teklifsizce masasının bir k~ 

narına oturdu, elindeki kocaman 

Havana sigarasının mavi duman
larını savurarak: 

- Ben, dedi. Rober İrvinim, 

Madam Gedeon'un, kızının ve ki
racısının katili ... Polise telefon e
debilirsiniz ... 

Gazeteci şaşırdı. Fakat İrvinin 
ısrarı üzerine telefon etti. Az son

ra polis memurları geldiler, tay
yare ile Nevyorka gönderdiler. 

İrvin sorguya çekildi. Bazan pek 
düzgün, hazan da pek abuk sa
buk sözler söylüyordu. 

Akli müvaz~nesiron bozuk ol
masından şübhe edildi. 

- Veronik'i çak, pek çok sevi

yordum. Öl.dürmek niyetinde de
ğildim. Yalnız ölü halinde resmi

ni yapmak istiyordum ... 

Yatağına yatırdım. O kadar gü· 
zeldi ki dayanamadım.- Sonrı 

karşısına geçtim, resmini yaptım. 

Biti§!k odada oturan kiracı geldi, 
odasına girdi. Yattı. Onu da ay

na parçasile öldürdüm ... 

- Haber vermeein diye mi?... 
- Şübheeiz ... 

Tıbhı adli, verdiği raporda, genç 

heykeltraıın akli müvazeneaini.n 
bozuk olduğunu &öylüyor V'I! tı-

marhaneye lronulmasına 
göstermiştir .. 

Berlin 
Tokyo 
arasında 

lllzwTI 

15 bin kilemetrelik 
mesafe 3 merhalede 
katedilecek 

Focke Wulf cCondor> tayyare 

si Ber !inden Tokyoya gitmek tiu

re Tampelhof tayyare karargl\hın
dan hareket etmiştir. 

26 yolcu taşıyan bu tayyare, bir 
kaç ay evvel Berlinden Nevyorka 
glımiş ve dönmüştü 

Kumandan Morev, Bedin il& 
Tokyo. arasındaki 15.0000 kilo -

metrelik mesafeyi üç me•halede 
katcdelolleceği kanaatindedir. Tay 
yare, Basra, Karaşi ve Hanoi'de 

kısa bir müddet tevakkuf edecek
tir. 

Almanya hükü.meti, bu sistem 
tayyarelerden Japonyaya ve Ho -
landaya satmak nıyetindedir. İş

te bunun içindır ki avdette, Ame
rikan Duglar posta tayyarelerinin 
yolunu takib .edecek ve Holanda 

müstemlekeleri 
caktır. 

üzerinden uça • 
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Yeni valimiz bu sabah
1 

Bu sabahki sis IBu sabah Korsika'da ismet lnönü Kas .. 
! ~-~ .. ~ .. ~ .~~? l ! .. , gy~ l~. ~ ... .,; ::;7:i:;;.:;:;;, ~ tezahürat yapıldı ıamon iye gidiyor 

,. Hük·~ 
1 

.. h . le getirdi. Tramvaylarda serv•s (l ın· cı· sahı'feden de\•am) h lkı .. tt f.k 1 k, . b (Birinci sayfadan devam) 
6

im. · umet azam muza e • mıisteşarı Vehbı Demirel vazife a , mu e ı o ara sıze, azı 
ba.şlı.dığı zaman, seferler güçlük· ld • h ld S d d b b bul 

Partinin 
Fevkalade 
Kurultayı 

• rette bulunacaktır. sine başladı. Dahiliye Vekaletir o ugu a c, şehirlerın büyük söz tezahürlerine karşı takbihleri- ay amın a era er una -
le yapıldı. Denizde u;e, saat do • d 1 d ı d cakl h b · 1m kt d · S Halkın her türlü dileklerini, de daha bazı deği""kliklere intiza. mey an arın a top anılmış, §id- ni bildirmeyi ve fransız olma an arı a er verı e e ır. e • 

•• kuz buçug· a kadar bütün nakil d ı· kl h t b. h f' k d .. kt. arzularını, bilhassa parti teş • edilmektedir. et ı nutu ar söylenmiştir. Halk, evvel Korsıkalı olan Korsikanın ya a ır a ,a a ar surece ır. 
vasıtaları, Denizbank yakin sa • F b '! 1 • b A ı d 'd d ı Kastamon d s İn b 1 kilatımız vasıtasile dinlemel:c: Maliye vekaletinde de yeni ha ransaya aı; ı ıgını ir kere da- uster itz, Marne Ver un a a - u an onra e o uya 
hiller vapurları, Şirketi Hayriye, h ·f rl t kt · b ve uld k h 'd k her zaman amadeyim. zı tayinler yapılıruştır. Büdce v' a ı a e e me eve Italya alPyhi- galanmış bayraktan ayrı ir ong a avzasına gı ere 
Akay vapurları tamamen muat • kıt t dkik tt bul kt 

Umu~-;is s~~~ 
minde başka 1 

madde yok · 
- Belediye ve vilAyet erkAnı mali kontrol umum müdürlü,.;; ne atıp tutıına adır. Hükumet bu hayrak tanımadıklarını teyid ey- e a a unaca ır. 

ı;u tald bir hale geldi, Kayıklar h!le ı ı · 1n arasında değişiklik olacağı söyle şube müdürü İbrahim Balkan ile top anma ar esnasında fazla taş- lemeyi kendisine bir vazife tela- Ismet önü, seyahatlerinin dö-
işliyemiyordu. Limanda gemiler k ı kl im ·· 1

··-niyor, doğru mudur? eski Kars defterdarı Zihni Su • ın ı ar o aması için icab eden ki etmektedir. nuş ,.,..mında Karabilk'e uğrıye.-
- Şimdilik böyle bir tebeddül nay münhal bulunan merkez dai- mütemadiyen düdük öttürüyor tedbirleri almıştır, Tezahürat es· Halk, size, hiçbir uzlaşma ve cak, ve temel atma merasimini 

mevzuu bahsolamaz. releri muhasebe müdürlüklerine !ardı. nasında Parise baglıli•k ve sada- hiyanet bilmiyen hissiyatını ar- bizzat yaptıklar1 bu demir endüs-
VAPURLAR İŞLİYEMEDİ 1 fl Doktor Lfrtfi Kırdar da Anka • tayin edilmi<lerdir. kat te gra arı çekilmiştir. zetmekle şeref duyar.> trisi merkezinin şimdiki vaziye -

ı • Saat dokuz buçuğa kadar n~ radan stanbula hareket ederken Ankara, 4 (Husı.ıs4 muharibi • Tunusta, büY.ük konseyin bÜ'tün Bütün Korsika adası heyecan tini tedkik edecektir. Burada de-
gızetecilere §unları söylemiştir· miııden) - İstanbul ·Emniyet mü- :~;~~ı~:ı~:mna~~ö~:~1zen ::~t:;: ezası namına söz söy}emeğe ve içindedir. Büyük Napolyonun doğ mirci!" sanayii tesisatile top ffi.b-

- İstanbula memnunen e bir dürü B Sabri Akanın pa t · bütün TU'llı.ıs halkmın hissiyatına duuu toprak parçası olan Korsika- rikasının ın= vaziyetini görecek 
· zar esı yerlerde oturan İstanbullular P'"' 9 

.,... 
çok hizmet emellerile gidiyorum. aı..•amı yeni memu · t' b 1 -• tercüman olmıv. a salahiyettar bir nın, hiçbir zaman İtalyanın emel- olan Cumhurreisiınizin gene Fil-

..,. rıye ıne aş a- saatten fazla iskelelerde bekleş -E.ıseriyeti yüksek kültürel sevi • mak üzeri! buradan hareket ede • .
1 

heyet •• umumi v~ldige giderek !erine rum olmıyacağı, bugünkü yos yolile Ankaraya avdet etmesi 

Y
ede bulunan İstanbul ahalisinin .. ·'-·· tı er. Vapur iskeleleri görülec"k T F 1 b muhtemeldir. cegı yaz~."'itı. Haber alındığına halde idi. :Orerlerine pardesüle • unusun ransaya sarsı maz ağ- tezahürat sırasında muhtelif halk 

vazifemi kolaylaştırmak husu - göre B. Sabri Aka bırradaıı Salı rini çekip uyuyanlar görülüyor-. !ılığını ve mutlak sadakatini bil- hatibleri tarafından şiddetle ifa- Cumhurreisinin bu seyahatle -
sunda bana zahir olacakları ü - ~amı hareket edecek, çarşamba d dirmiştir de olunmuştur. rinde İstanhulu ve Trakyayı teş-
midleriınin başlıcasıdır. İstanbu- günü İstanbulda bulunacaktır. us. Ajacco beledıye reisi başvekil Hatibler: rifleri mevzuubahs değildir. 
1 k Ö 

onbaharın belki de son güPcşli 
a arşı sonsuz bir muhabbetim ğrendiğime göre İstanbulda Daladyeye bir telgraf çekerek de- - Korsika fransızdır, daıma RUZVELT TEBRİK ETTİ 
vardır. Bu muhabbet büyük]. erim- b.lh b · b led. pazarından istifade ederek gez • . k ı assa za ıtaı e ıye arasında meğe nivet edenler, bu arzuları- miştır i: fransız kalacaktır, Napolyonun 
de de aynen mevcudur. Kendile - esaslı tasfiye yapılacaktır. na maalesef kavuşamadılar. F~- • Vatanseverlığini her türlü dü- doğduğu adayı İtalyaya vermiye-

Ankara, 3 (a.a.) -Amerika bir
leşik devletleri reisi B. Ruzvelt, 
İsmet İnönünü Cumhurreisliğine 
intihabı dolayısile kendilerine sa
mimi tebriklerini ve en iyi mu
vaffakiyet temennilerini, bu hu
susa mPmur ettiği Amerika bir
leşik devletlerinin Ankara büyük 
elçisi vasıtasile bildirmiş ve Ruz
velte ayni vasıta ile teşekkür ve 
iyi temenniler yollanml§!ır. 

rinden pek büyük ve laymelti yar- ANKARA EMNİYET MÜDÜR • k t şu··ncelerin fevkinde tutan Aı·acco ceğiz ... di\.•e bag"ırmaktadırlar. 

L:oc:o 
a saat on birden sonra, sis ta • 

dım vaidleri aldım. Bana göster -
mı·ş olduklan teveccu'·he ve ı'tı· • A k mamen dağılmıştı. Ilık bir so" n ara, 4 (Hususi muhabiri hah 
maad daım. a ı•yık bı'lhassa bele • .zd ) E . ar havası başldı. Güneş aç " mı en - mnıyet müdürü B. t 
d 1 

ı. 

iye iş eri fevka!Ade mühimdir. Sadri Akanın İstanbul emniyet 
Bütün kudret ve kuvvetimi bun • müdürlüğüne tayinile açılar An
lara hasredeceğlm. Eldeki vasıta kara emniyet müdürlüğüne emni
ve imkin!ann neden ibaret bu • yet umum müdürlüğü daire reis
lunduğunu henüz tamamen vtı - !erinden B. Şinasinin tayini yük-
lnf değilim. Maahaza her şeyden sek tasdika iktıran etmiştir. 
evvel başarınağa çalışacağını işler Posta ve telgraf umum müdür-
meyanında şehrin temizliği, so • lüğüne vekiletinde bulunan mü-
kaklannın tamir ve inşası, su me- nakalat idaresi reis muavini B. 
selesi, ve hele süt davası vardır Şerafeddinın tayini yüksek tas-
Huhlsü niyetime İstanbul hemş~ dika aktıran etti. 
rilerinin ve matbuatının da yar • BELEDİY MUA VİNLİKLERİ 
dımlan ve irşadları !Ahik olacak Haber aldığımıza göre belediye 
olursa o güzel beldeye hizmet e- ı·eis muavini B. krem Sevencanın 
deblleceğibi kuvvetle ümid edi • Bodrum kaymakamlığına tayini 
yorum.. üzerine inhilal eden bcl 0 diye reis 

Vali LO.tfi Kırdar -~'O köprüye muavinliğine Çankaya kaymaka
çıktı.ktan sonra doğruca Park o. mı B. Lıitfi tayin edilmiştir. B. 
tele giderek istirahat etmiştir. Va- Lıitfi evvelce Üsküdar kaymakam 
!imiz burada on gün kadar kala . lığında bulunmuştur. 
cak, sonra Manlsaya giderek aile· Belediye reis muavinlerinden 
sini alacak ve Manisalılara veda B. Raufun vilayetlerden birinin 
edecektir. idare riyasetine tayini menuu • 
MANİSALILAR LUTıjİ KIRDA- tahstir. 
RI VERMEK İSTEMİYORLAR Vali muavini Hüdainin de An-
İstanbul valiliğine tayin edilen karaya nakledileceği hakkında 

doktor Lıltfi Kırdar hakkında henüz hiçbir teblıgat yapılmamış-
Manlsa belediye reis vekili ve ar- tır. 
kadaşları tarafından eisicumbıır BELEDİYE KOOPERATİFİ 
İsmet İnllnüne bir telgraf çek'1 • Eski vali Muhiddin Üstündağ 
miştir. Bu telgrafda, LO.tfi Kır - dün Belediye, vilayet ve Partiye 
darın Manisadan ayrılması dola • uğramamış, vilayet, Parti ve be-
yıslle teessür beyan edilmekde lediye işlerinin vali muavini Hü-
henüz başarılacak ve eserlerU: dai Karataban tarafından tedviri· 
ancak LOtfi Kırdar la başarılabi • ne devam edilm ~tir 
leceği ifade olunmaktadır. Tel • Vilayet i~lerini tedkike gelece-
grafda Lıitfi Kırdarın Manisa/la ği haber verılen m\ı.fetıışlerın ge-
bırakılması istirham edilmekte • li ştarihı, vali ve belediye reısi 
dir. L;ıtfi Kırdar İstanbuldak.i vazife-

Reisicumhur İsmet İnönü, vali- sine başladıktan sonra be!L ola-
lerlni çok seven Manisalılara, bn. caktır. 
lediye reis vekili Muhtar Özmen Belediye kooperatifinin faali • 
ve arkadaşları vasıtasile şu ceva- yeti durdurulmuşt.ır. Hissedar • 
bı göndermi<tir: ı~ .., ""a para verilmecli/!i gibi, odun, 

Vali Dr. Lutfi Kırdar hakkın - kömür ve ruğer ihtiyaçları da gi-
da sayın Manisa halkının kadir • derilmemektedir. Kooperatif mü-
şinaslığını bildiren telgrafın121 dürü başka vazifeye nakledil,,ecek, 
memnuniyetle aldım. Manisalıla- kooperatif hesablan gözden geçi-
rın bu .. kıymet birliği oraya gele- rilecek ve kooperatif ancak ondan 
ce~ huktlmet amirlerinin vazife- sonra faaliyete devam edecektir. 
lerın! kolaylaftırarak daha verim- BAŞVEK1LİN YANINDA 
lı ~ılaca~tır. Mani&anın imarır,nı Lıitfi Kırdar Parkotele indikten 
daırna goz önünde tutulacagından sonra şehrimıııde bulunan Başve-
emın olabilirsiniz. Bu nıünasetet- kil Celal Ba~ .ır tarafından kabul 
le .. nze ı·e arkadU§larınıza teşek • edilmiştir. eni va~miz başvekilin 
kur eder ı•e sayın halka refah ve yanında uzun müddet kalmış ve 
ıaadet dilerım. iSMET INÖNÜ muhtelif mesele!Pr etrafında gö • 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri- rtişmüştür, 

- #' .... ·~"' .... , ·...,, ....... :'ı 
- ' ~ 
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Akşam oluyor. 
Deniz hafif makyajlı bir kadın 

yüzü gibi pcmbelıkler içinde .. 
Kaya ile cılveleşen mıni min. 

fakat küstah dalgacıkları seyre
diyorum. 

Bu akşam hayatımda birınci 

defa kendı kenct "ll!e başbaşayım. 
R.ıhumul" se:: ıı f'ınl V'>r' m. Ne 
kadDr romantııt hır kalıb ıçinde -
yım. 

Btı daki<a b·n· !>er şey guzel 
gelıyor Tsblatı bu derece gıizel 
ve seV'mlı olduğu~un ılk d fa 
fark na vı-ıynrum. 

DM!z, gökyüzu, arkamdaki ye
şıl fon, şu kums·l, kamlumbağa 

sırtına benziycn, üzerinde bulun
duğum tas oarçası, hepsi, hepsi, 

Yaza": Nusret Safa COŞKUN 

görd · ğum, görcbıldiğim her şey 
güzel. 

Derın bir nefes alıyorum. Oooh .. 
mes'udum!.-
Şimdıye kaıfar be-ı omuzları

mı gerip, göğsum:.ı ?len çekerek, 
derin nefesıeri burnu!'l~n olukla
rın boşaltarak bu kel • .meyi teliif
ıuz etmekten meneden neydi? 
ll ,, ,, 

Gözlerimı mıniminı iki yumuk 
el k.ıp.1tıyor 

fieycca ,la sarsılarak bu elleri 
tutYVllium. O .. 

-Bu ne dalgırhk s~rmed bey?. 
- Sızi düşünüyordum, diyo -

rum .. Belma hanım' Öyle ken -
dımden geçmişim iti, geldiğinizi 

duymadım. 

DENİZDE KAZALAR 

Sıs yüzünden liınnda bazı ka -
zafar oldu. Haliçte bir motör hi· 
sandalla çarpıştı. Büyük Marma
ra adındaki motör, Kasımpaşa is
kelesi 'andallarından Uuzun ö
merin sandalına çarparak parça • 
lamış w içinde bulunan yolcular 
denize dökülmüşlerdir, Bu esnada 
kazayı gören sandalcılar yetişip 
denize düşen yolcuları kurta.r • 
mışlardır 

Sis yüzünden Yalovaya sabah 
postası yapacak olan Suvat vapu· 
ru da seferini yapamamıştır. 

Bu sabah Ankara treni de he • 
men boş denecek bir halde hare • 
ket etmiştir. Çünkü, yolcular 
Haydarpaşaya geçememişlerdir. -·Hiidise_qe dair 

100 şahid 
di.rzlendi 

(Birinci sayfadan devam) 
dak. kapı kanadlarının bir aralık 
köpatıldıktan sonra, tekrar açıl • 
ması o tarafa doğru şiddetli teha
cü mc sebeb olmuştur. 
Hadısenin ne şekilde cereyarı 

ettiği bütün teferrüatile tesbit e
dıldiktcn sonra, hakiki mes'uller 
de bel'ı olacaktır. 

Sa!ahıyettar idari makamlar 
, ' 
Istanbul mıiddeiumumiliğinin ha-
zırladığı dosya ıizerinde tedkikle
rc ba.şl·mışlardır, Bu makamların 
verecekler• mes'ulıyet kararların
da!" sonra, adlıye tekrar harekete 
geçerek k1nunl takibata başliya
caktır 

İstanbul Üçüncü İcra memurlu
ğundan 

Bir lıorçtan dolayı mahcuz ve pa
raya çevrilmesi mukarrer Bakırkö
yünde İstanbul caddesınde 168/2 
numaralı bostandaki su motörü ile 
bos anda mevcut bulunan mahsu

l lutır. 6/ 12/938 tarfaıne musadıf salı 
gıin usaat 13 de ikınci a_çık arttırma 
suretilc satılacağındar. talip olanla
cın yevmi mezkı'.ırda maha!Jindc 
bulunacak memur.ı müracaat eyle
meleri ilan olunur. 12618 

Yanıma oıuruyc :·. Bacaklarını 

topııyara <. kollar ile sar•yor onla
rı.. üzerinde Rumen tipi bir b!Uz, 
altında açık lfıciverd bir eteklik 
var. Saçıa·ı bir buklesi tam alnı
nın üzerine gclm 0 k Ü<ere başının 
lkı yanına toplanmış .• bir de be
yaz gul .lıştirmış. 

Gözümü kırpmadan hayran 
hayra' ona bakıyorum. Tabiatin 
bu .ıkşam bana yarattığı her şey 
gibi o da harikulade güzel geli· 
yor 

Al'al'ın yarattığ her şey belki 
gl.zel, fakat muhakkak Belma en 
güztllerırden birı. 

Siyah saçları. kestane rengi göz
leri, azıcık alınmış kaşları, biçim
lı burnu, kalın ve çizgileri bariz, 
yüzün etleri arasında ka ·b- 'ma
mış ağzı ne kadar güze .. 

- Konuşsanıza diyor.. niçin 
hep yüzüme bakıyorsunuz?. 
Kekelıyorum; evet, ben dün

yaya metelik vermlyen hasarı Ser 
med. kızarıyor ve kekeliyorum: 

Akim kalan umumi 
grev 

(2 ınci &ayfadan devam) 
ketlerde işci 48 saat, hatta daha 
fazla çalışırken, Fransa'da 40 saat 
çalışması, hansız sanayiinin en
ternasyonal rekabet karşısında 

çok kötü bir vaziyete düşiirmüş • 
tür. Diğer taraftan fransız işçi

sinin verimini arttuınak, Fransa 
için yalnız bir iktısadi mesele de
ğil, silahlanma programının tat -
bikı zarureti karşısında bir em • 
niyet, hatta hayat memat mesele
si halini almıştır. Reyno projesi • 
nin mucib sebebleri bu sonuncu 
nokta üzerinde ehemmiyetle dur
maktadır. 

Bununla beraber, kırk saatlik 
mesai kanununa sosyal reforın 

noktasından bakan işçi liderleri, 
Reyno projesine karşı vaziyet al
mışlar ve dünkii grevi ilan etmiş
lerdir. Grevin muvaffak olama· 

Fransa'da 
Sosyalistlerin 
Tezahüratı 

(1 inci sahifeden devam) 
dar mcvkiine geçmeli> diye hağı
rarak bir alay teşkiline teşebbıis 
etmiş ise de polis nümayişcilere 
hücum ederek dağıtmıştır. 
KANLI ÇARPIŞMALAR OLDU 

Tulus, 3 (a.a.) - Dün öğleden 
sonra burada bir takım kanlı ha
di&eler olmuştur. 30 İkinciteşrin 
grevi münasebetile işlerine umu
miyetle nihayet verilen tayyare 
fabrikasının 2400 amelesi dün öğ 
leden sonra saat 14 te se>kaklarda 
dolaşarak nümayiş yapmak iste -
miştir. Nümayişciler zabıta kuv -
vetlerile karşılaşffil§lardıT. Emni
yet müdürü ve amele delereleri 
nümayişcileri teskin için beyhude 
yere uğraşmışlardır. Nümayişci • 
!er iki gazeteciyi fena halde hır· 
paladıktan sonra Dewoitine fab
rikalarına zqrla girmek istedikle -
rinden polis kuvvetleri hücuma 
geçmiş ye bunları dağıtmıştır. 

Birçok nümayişci yaralanmış ve 

izdiham 
Mes'uliyet 
Sigortası 
Değildir 

(1 inci sahifeden devam) 

siplin tedbirsizli;;in yerine geç· 
sin. 

Atatürk'ün bizzat terbiyesini 
pişirdiği türk milletinin bugünkü 
şuurlu, disiplinli ve örnek mer
tebedeki hüviyeti de ancak ona la
yık otorite ve tedbirlerle karşıla-
ıınbilir. 

Kütlenin sürü, idraksiz otorite
nin çoban olduğu devri yirmi yıl 
geride bıraktık! 

ETEM İZZET BENİCE 
ması Reyno projesini kabul etti· 
ğine deliilet etmez. j_b:i::r:ço::'.ğ'..:u:..:d:a_t:e:,:v,:ki:·f:_:ed:ilm:· ::i:şt::ir:,:. ___ j•=:============ 

Bugünkü şartlar altında devlet henüz bütün tehlike ortadan kalk Genç kızları 
otoritesine karşı umumi grevi mu- ınış değildir. Daladye, bu ayın 
vaffakiyetle tatbik etmek çok zor altısında veyahud da on üçünde 
bir işdir. Grevi akim bırakmak parlamentonun karşısına çıkacak- K d 
için hükumetin elinde çok büyük tır. Geçen hafUıya kadar yalnız a n 1 r an 
vasıtalar vardır. On sene evvelki komünistler hükfunete karşı faal 
İngiliz grevi göstermiştir ki rad- h 1 f tt ·dil Re · · 1 

1 ~:i~~r.e~:::1y:~u.:::ı~:~: ::::}:~tfr~~~;pa;!~:çt~= Bir ran ı 
muhafazası, halkın iaşel'i gibi ha- M>syalistlerin lideri Blum da Da-
haııelerle her türlü cebir ve taz- Jadyeyi istifaya davet etnıiştir. 
yik vasıtasına müracaat edebilir. Hatti, kendi partbinin bile mii-
Daladye hükumeti 1845 senrsin- tesanid olarak başvekile müzahir 
de Lui Filip zamanından 1936 se- olduğu pek belli değildir. Sağla· 
nesinde Blum hiikilmeti zamanı- rn gelince, onlar da kabineyi sağa 
na kadar grevleri akim bırakmak doğru kaydırarak Flandin'in hü· 
için hiiHıınete ''erilen sal~hiyetle- kıimet içine alınmasını ısrarla ta-
rin hepsinden de istifade etmiş • leb etmektedirler. Binaenaleyh 
tir. 

Bununla bcrab r. Fran. a·nın 
iktısadi ve içtimai biinyesi i~inde 
J;a~lı ha~ına hir iıııparatorlıık olan 

Coufedrrntion gen mi du travail 
tarafından Yıtpıln lıu L~ iik de -
monstrsyonım ıla suya di~tiiğüne 
şübh" yoktur. nu. Daladye i~in bü 
yük hir ınuvaffaki ttir. Fakat 

- Öyle güzcıs ııız ki, bu güzel- j 
lik kcırşıs • .ıda nutkum tutuldu. 
Marıya•ize OLdum. 

İnsanı çue<.:en çil<:artan bir gü
lüş, tı;r~z n;'-stelızi: 

- Salıi mi? 
- S:z de yal.ın olmadığına e-

minsinızdir ya • 
- Btıt,ın erkekler aşklarını 

böyı6 ilan etrr<'ğe başlarlar. 
- Yaa!. 
- S:z bilmiyor musunuz? .. Şim 

diye kad.ır ne yapardınız? .. 
- Bılmem! 

- Nasıl bilmem .. siz hiçbir ka-
dına aşkınızı söylemediniz mi? .. 

- Hayır! .. 
Hayret etti: 
- Hayır mı? .. Tuha fişte bu .. 
- Tuhaf ama hakikat.. ben ilk 

defa a., k oldum. 
- Peki, hiçbır kızla veya ka -

dınla gör~ediniz mi? .. 
- Görüştüm!.. 

- Ey .. 
- Ne çıkar bundan .. A.sık de~!-

Daladye, bütün solun ve bir ziim
re sağın muhalefeti ile karşılaş
maktadır. Umumi grevin akim 
kalınası, Dalaılye ve hiikfuneti 
irin bir muvaffakiyet olmah.la be-
r:ıbrr, tehlil'e ancnk hiikfımetin 

parlamentoda vere".'cği inıtihan 
dan >onra atlatılmış olacaktır. 

A. Ş. Sl'rlER 

dim ki .. 
Kasıklarını tuta tuta gülüyor • 

du: 
- Şimdi aşık olduğunuzu nere· 

den biliyorsu"luz? .. 
- Anlatamam, fakat biliyorum .. 

hiçbir kadın karşısında sizde ol
duğu kadar heyecanlandığımı, ço
cuklJştığımı, kekelediğimi hatır

lamıyorum. 

- Çok gençsiniz! .. 
- Siz de ihtiyar değilsiniz. 
- Size nazaran yaşl•yım ama .. 
- Bundan ne çıkar? .. 
- Aramızda geniş farklar oldu-

ğu .. 
- Bu farklar beni korkutamaz .. 

hem rica ederim bırakalım bun
ları, biraz kendimizden bahsede
lim. Eğer itiraf, aşkın lazimi gay
ri müfariki ise, muhakkak nanı 
aşketmek lazım geliyorsa, pek be
cerikı.iz olduğumu söyliyeceğim. 

s:zi sevdim Belma hanım .. ina -
nın ki bu benim ilk aşkımdır. 

(Devamı var) 

Çalıştırdığı işçi kızlara 
tecavüz ediyermuş 
Meşhedi Gani adında bir İran

lının Tahtakalede bir şekerci dük
kanı vardır. Bu adam yalnız ha
zır şeker alıp satmayıp bizzat ken
di dükkanında imal etmektedir. 
Bu itibarla dük.kanınqa işci çalış

tırmağa ihtiyacı vardır. Meşhedi 

Gani işcilerini - nedense • öteden 
beri genç kızlardan intihab edi • 
yor. Bu vaziyet etraftakileri,. 
komşuları şübh~ye düşürmüyor; 

çünkü, Meşhedi 60 yaşındadır! Fa 
kat Meşhedi, damarlarından yir
mi beşlik gençlerin hararetli ka
nını taşıdığından mı nedir yanın
daki kızların işlerinden ziyade 
kendilerinden istifade etmeğe sar
fı gayret ediyor ... 
Yanındaki dört işci laııdan biri, 

on dört yaşında Şaziye, on gün 
evvel, ustasının hainane bir tu -
~ağına düşerek azgın adamın vah
şi ihtiraslarına kurban oluyor; bir 
akşam .. Meşhedi, Şaziyeye bir ta
kım işlerden bahsederek eve geç 
gitmesini ve dükkanda geç vakte 

kadar çall§Bcaklarını söylüyor, ıs
rar ediyor ve yavrucuğun siıfiye
tinden istifade ederek inandın -
yor .. dükkan kapanıyor, Meşhedi 
içerde, 14 yaşındaki Şaziye ile be
ıaber yalnız kalıyor. İhtirası git
gide kabaran Meşhedi binbir tür
lü iğfal edici sözlerle zavallı kız
cağızı zalim pençelerine alıyor. 

Tam bir hafta; Şaziye bu vazi
yetten ana ve babasını haberdar 
edemiyor... Fakat Meşhedinin 

çirkin hareketi bir hafta sonra 
tekerrür edince kız hastalanıyor ve 

~aJı.11 
Ankara, 4 (Hususi. ~f~auı;ıııl' 

mizden) - 26 Bırıncfe•·~~ 
toplanacak olan Parh t~ 
kongresinin ruzname•• iıJI. den""; 

··n "' anlaşılmıştır. İlk gu de )U• 

bild. diğ. .b. fevkaiA ~ 
ır ım gı ı ıııuJll 

tayda yalnız partiye u ~ 
intihab edilecektır. .. ,,,eııu 

Büyük Şef Atatürkllll i V~r 
zerine münhal kalan l'~)'' ~ 
mi Reisliğine mevcud Y·ııııe!' 
re bir Umumi Reis seçı 
zım gelmektedir. e<Je ıııV' 

Bu fevkalade k°,n~r eceği 'rl 
mevzuların da göruşul i~ 

ıııen 
kındaki şayialar taıııa ıf 
dır. ııJllİ , 

Parti kurultayının uııı ~ ı:f'ır 
yet halinde normal oıar. ~ı~ 

pf•. 
!anması bir kaç ay so f. 
caktır. ·Jll" ._, 

Maamafih, haber aid.1~8)~~ 
partinin bugünkü şekli ıı ıetl ~ 
yüksek makamlarca b~ııı#,., 
!er yapılmaktadır. BU ıırial , 
neticesi ve yeni bazı ]<af toP~ 
rilmesi birkaç ay sonra \1 tııl". 
cak olan normal kurul~~~;! 
tısında mevzuu bahsed

1 :1. 
tir. eb ~ 

Münhal bulunan J I !11)11ı11,., 
, -in kısmi intihab yrnı Jile"". 
günlerinde yapılacaktırdi )~~ 
feshi ve iııtihabın taed' r 'iıır. 
daki şayialar da yalandı~ ıı',, 
normal kurultay topıanıiJı'bl" 

"l , b' s iJI mu en yenı me u . 
müteakip yapılacaktır· 1 ~~ ·· 0oı Diğer tarafdan ınu ). . 
nan 14 meb'usluk içini ~,)l'j 
namzed gösterileceııJer J!U 'f, 
da bazı iayialar vardır'·'!'~;/ 
Ankara valisi Nevz.ad tlİf 1' fi 
Üçüncü umumi ınüie )<!ısı' cı' 
Uzer, RiyaseticuınJıul'"sf).jJI /, 
san Rıza Soyak v~ ~i!JlleJ '.j 
hidin isimleri ziıaııeıı~ 
Maahaza, bu isimler 0e~ 
mahiyet üadesi içinde 

1 

" ~9 Başvekil r_~ of 
ra'ya dönıl~ı 

de' ff 
(Birinci sayfadan iJ!I ',I 

<lirler. Gazeteciler b: ıııf'.~ · 
müfettişlerimdir. J\llC·J<aıe~ ' 
!arının doğru ve }lak' gtlil" 
run olduğuna kanaat I 
<lirler, riıt" 1 

Sizler bein basın k~ i;ıl'.' 
vet ettiniz. Ben de 

5
denl!. 

davet ediyorum. :r.ıa 8cw 
beraberce tetkikat yaP . d 

Demiştir. ı~VVf 
KARABÜK FABF dcııı~. f 
Celal Bayar, yenı 0,uır 

kalarımız hakkında 5 f 
le karşı demiştir ki'.ıı:ı.ıı 1~ ~ 

- Karabük iabr• rP'ç!Y. 
1 k!Jf· 
ışmağa başliyac• baıı' ,11 
yahatiın eEnasında , j)I 

·ıe.. f'.J 
cevheri hediye ettı t;D~ l'.J 
getirilen bu hediyeyetiıl'!i)ııl 
nun oldum. .Art~k ~ 0ilı 
tedariki meseıesı b 
mez.. bUıJur',,ıı 

Başvekil, imkan '!')'°ıııJI ı• 1 
dirde Erzincan deıı11 buıu0 
lış resminde bizzat 

tır. bul~· 
Ceial Bayar, tsta:. gÇ1~ 

cilerinin iki ay soı:U ıcoıl1 (o 
lan Malatya dokuııı3 8çıl~, 
inhisar fabrikasının ,ıııflpı · 
siminde de buluııııı lıl 
tir. 51'ptı· 

BAŞVEKİL tJi,11! 
KABVL ıııı'P ~: 

Vekfilet emrin~ ~fuh;J; ı 
ve belediye reısı ]<il C ;ııı 
tündağ, dün. BaŞ~:ııu.l ~; 
yar tarafından ·ddJP ,ıi> 

••ulJı • .ııU< 
Celfil Bayar, '" örUl'°. 
ile uzun müddet g ııl'V 

kati a ,ı '
ebeveynfoe }lakı. i dcrh i 
Zabıta Meşhed1~8ş1sıı18 "' 

lıyarak tahkik~l~fıl<ıcıı'~. ~ ef 
hid olarak aynı. ıeıı~t at ' 
d 'ğ - kız dın ·-e ··; ı et uç diler'" ti',,. 
Meşhedinin ken ıııoıe ıt 
ye kadar değilse dC sDJ'l~ 
kıntılık yaptığını 
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Bu haykı ış gemi e 
s·rile inf·ıa 

Yazan: r:AJ!:\1İ YA(;.IZ 

b·r bomba 
etti 

istanbul komutanhğı 
Satınalma Konıiıyonıa hlıllan 

Komutanlık Birlikleri ~in .atını 

al•. acak oıan ;;:)00 kilo 18hana, 8000 

k!!~ pır.Jsd, 8000 kı~o 1spa:ı:t.ğu1 p-.. • ~ 
zarlığı 5 birin~ildinun 93~ p•z:ırıesı 

günü saat 10 Ja Fındıklıd3 Komu

tanlık Sa•ıııaJır.1 KOmisyor.unda Y2• 

pılacaktır. lsteklikrin hel!ı gün ve 

saıtte komisyona gı lmel•!rL c8836· 

---- -, 

8~ııl'!kla rı ~ağır eden bu p~tla yış ile birl!k 1 e "",~;::. '"::.'."' A:::::~:ı 
.... '1tsıynh hır duman gemının her tarafını .. ardı Limınetindeki alacağından dPl yı\ 
.... llu harek~t intiharla eştir. yuldu .. Kulakları sağır eden bu başlandı. Etem kaptdn yara ııı v- ta1'tı hacze alınan ·Bakırkr•yi'.'lrieı 
.... "nlaınadıml patlayış ile birlikte siınsiyah bir kiine koşmu,, 17J ,;.ılolu!< biiylık yeni B. s'la köyünde malıatkn ; i-
~ ~Vet, intihar etmekle nıii :!uman geminin vasat kısmını s•r- torpidonun açtığı yaraya pa - koıi ı.öyıl de yPm ı .. e,kı 

ldtr, dt... !et (1) atmasının kar etmıyece- ! 51 _ 56 numaralı "kıl. tıış 
'1-iedfn? Kumanda köpniJünde duran g"inı· go··rmu''•, gemmin kazan da-' ., du•ra ·la T!,Uhat ve il:,'ir.de bHe-
~ ~ec.en olacak, suyun altın - Etem kap~an, iki ~ıçr~yışta .. aşa- !resine, ocaıı~ hücum ed~n . ular- 2 ,~·li bir l<ıı •u olar: tir avlu zemia 
1. · g ılıce b,ı torpido savu,mak gı, orta guverteye ındı... Suvsrı larla batma tehlikesi geçirdig" ıni 
~ılj ka•ı kcl~1r b~·inci katı ,1hşap zerrin 
b~ d•etmde l:u!u11ı:n g'ir'"nnı~z Cevad kaptan da oraya koşmu~- anlar anlama' donkıler işletır"· ve biri.ıci katları~rl~ bırer arr.bar 

lır'n lı§ınanın ÜZ~rine ı;hınek, tı.ı. ğe, sul .. rı boşaltır."ğa başl.ıınış • ve sofaı::~. ıb~rrt penc~rcleri kıs-
ı.1ı lıkta, h~r kc"şesine bir ;i- Peykte bağırmalar. flnralar ve 
'il tı. Topların ateşi etrafında Cevau men c n sız ·•r ını;ht~cı tamıı ha -
lı. •• ldaının saklandıg· 1 bir kori- telaş koşuşmaları başgöstermiş- k h L ."lla aptan şunu düşünmüştü: torpı- ne ıle yanınua avluya e~ kap1'1 u 
~.,. n &eçınekle,· yani inühar et- ti. Herkes bir tarafa koşuyor, em-
'<(Je doyu savuran tahteibahir ancak 
, .,, nıüsavidır! salsiz bir gürılltü almı~ gidiyor-
~~ <_•htelbahir torpidoyu hwe- du. Cevad kaptan ~aziyetl sür - 3 - 4 yüz metre mesafede bulu -

ıı gu · k · · nabilirdi. v~. attığı i.k nıermirin er J '!neden mi savurarMktır. 'at!e mana a~a ettı. \,abuk ted-
eplin• bır almak, gemıyi batma telB.ke- Peyki batırmadığını görü ,r~ i-

: ~it d~fa gördü ya yeteri tın<len kurtarmak lazımdı. Müret- kinci bir torpido savnrınJktan 
th, k "tııek bızi sabit bir hedef tebhtın bu beklenmıyen taarruz, çekinmezdi. Halbuki, buhndq;ı. 

.... ~bu.ı ediyorsunuz? bu umulmıyan yaralanma sebe- noktanın top ateşi altına al•nnın-
1~1 • eğıl; öyle söylemedim. Ya- bile artan heyecanı, vazıyeti hır sı tahtelbahiri korkutmak, ken-
b,~i~l'leınek istemedim. Tahtel- faciaya sürüideyebilirdi. di başının derdine düşürmek bLl-
~ daı~rken, veya preskopunu Tecrübeli Türk kaptanı soğuk- lunduğu yerden uzaklaşmam~ı. 
lıq<ıı ÇeJterkcn ayni zamanda tor- kanlılıkla derhal kumandayı ele binaenaleyh yeni bir torpıcıo at-
C~u. da endahat edebıtir! aldı, ~iddetli Lir haykırışla ilk em- masına meydan vermemı;ğl t2-

ltJııı~ .ek sırası Cevad kapt na rini topçu kaptanı vasıtasile mü- min edebilirdi. 
~lıta~ ~iman bahriyeli.sinin rettebata ulaştı: (Devamı \"ar) 
1., <1·· ~ bır cndi~e aJ,ında kısır - Torpido atılaıı i>ıtikamete, 
~ b:ıu~Üşle gelişigiızel söyledi- 400 metreye &•eş!.. 

v Sözlere omuz sılkti, ona Yaralı Peykin tekmil topları 
r·~ı.·erıneğe uğraşma.dansa ee· dPn.zde, gemiden 400 metre ile de 
: llıııeği, içindeki sıkıntıyı bir nu'<taya tevcih edildi. Ateşe 
..... .ın 
1ııaıı arttıran bu tertip ko • 

. 1 an kurtulmayı daha ıyi 
' : 'Yerinden kalktı, Etem k•p-

""· c n b" · ·"ııı.. ıraz kamaraya çekile-
t._; .sız me,gu! o!u.'l, tekı·ar 
~~1~1ıl değ~tirtrim! ~n: en sonn. Her J epllne 

~ ı,~ı,,I etmeyin! dedi; bô) 1e 
~ ~!aşına meydana gel.rse 
~ 0~reket tarzlle daha fai

~llıJt ~ı tecrilbe ile anlarız. 
\>e.. ..l'llusaadenizle! 

l ıııJUliidu, harıta kamarası
~ .. ı. tnerdivenden geçti, aşa
ı:. · ~enct· 

ı,:'"Va 1 kamarasma indi. 
ı:"ll Çok guzeldl .• Gün~ş. poy
. ~ &er!ııliğiui tadil ediyor, 
~~ı. g~ her zaınanlG.ıdcn da "ıa 

tııı.ı 02 ısıtan bır ılıklıkla yü
(! Yordu. 

lıı ttadb. 
ı 1 ~la ey kamaranın hava-
: 'lb•r: Bıkıcı buldu. Zaten dün-
~ t ' 1 . 
lih le}ılııt çı .içine sığmıyor, yaıun 

ATATÜRK 
(5 inci sahifeden devam) 

Prof@sôr~ birçok sur.ller soc -
mut. ımtıhan verecek bir tıb la -

!*esi kadar en ince taferruattr.a 
kadar, hastalığın butün •ıı·l<:rır.ıı 

vakıf olmuştu. O, ~rtık rshat.,z· 
lığını iyi tanıyordu. Hatta, ııı~ . 
ruf bir ecn<'bi tıb ansiklopc~ı-sı. 

nin. bu nast~lıAa aid olan kıs -
ııuru tercüme ettirmiş. ve bu ya. 
zıyı dı katle okumuştu. 

Hasta ığın bütün inceliklerinı 

kavrıya büyük Atatürk, tıbhın 

- nasıl isınıleınl.rirse isimlend r • 

sın - bu mtih:m ~~yta:ııua yer,.} ... 
m~k ıs:emiyordu. Bilti.in enerjiıı 
ile ha:;talıkla mücadele ediyordu. 

(1) Palet, harp gemileri~de tor
pidoların açtığı yaraları kdpa -
mak için kullanılan muvakkat 
yamallıra verilen ısimd.r. 

Loytl CJrC 
tlersay 
Korıf Jranvı 

VJ 

14 llndl ı•hife<len flp ·am\ 

Loy<I Corc daha .leride de bun
lar ııa•ıl bır <lıplomat oldu -
~:unu tarif etıneğe gelince de 

şöyle diyor: Büyük felaketlerden 
Lıri d~ Çekoslovakyayı oulh krm
feran.sında Benrşin temsil etM"Sı 
olınqtur. Çekoslovakya reısicum
huru j.tazarık konferansa gelm~ -

yıb de bunun gönderilm•Ş olması 
büyük bir derd oluyordu. 

ı !unan beş giız ahırı !ı3vı ve tatr' 1-

' m• ıa bin brş yüz lira kıym•t t<.k-lir 

edilen içinde r.1uht ~if _cın:-; ~11üsn1irl 
ve gayri ı ··sınir 31JtJ tiadc.r '-<{:°acı 

buluııdn 43 .&~ M2 b<tğ mıihallı>ıın 

sekizde :ıllı h'sses;ıe ayni koydei 
kaycten karıye civarı mevki.inde 
mahallen l\'iash.k mevki!nde tama-j 

mına 344 lira kıymet tnkdir edilen 
34440 M2 \dr!~nın ve yine atni kö~ I 
de kayden karıye cıvarı mevklindel 
ve tamamına ~!'>O lira kıymet takdir 
ediltn 19406 n.<-trc murabbat .arla 
ile ayni köyde ve ayni mevkide ta
maımna 40 lira kıymet takdir eui

lc.ı ve içinde bir ceviz ağacı bulu
nan 2800 ıııetre murabbaı mukadde-
r.1:> bağ elyevm tarlanın ve aynı 

köyde ye .ıi Bosnn kacy:esi c1var1n
dı. Kuleli mevkiinde tamamın3 40 
!ıra kıymrt takdir edılen 12924 

metre murabbaı tarlanın ve ayni' 
ıeuyd~ k ·ırıye tİV<'l flnda tamamı ne. 

300 lira kıymet takdir edılen ve i

çinde 11 oa'<1z ağacı, 25 incir ağacı 
bulunan H.032 metre murabbaı tar

lanın ve yine ayni köyde yeni Bos
na karyesi civarında tamamına 25 

!ıra .uymet takdır edilen bir ceviz 
rısacının rnulltevi 2385 rnetre mu -
rabbaı tarla ile yine Nikoli köyün-

karıye ~ivarı me,·kimde tamamı 
na 55 lira kıymet takdır edilen or

tasından yol geçmesi hasebile ikiye 
ayrılan içinde bır çillenbik ağacı o
lan ti838 metre r.ıurabbai tarla ve 

yine ayni köyde ve ayni mevkiin 
tamamına yalnız zemini nazarı iti

bare alınarak (ıçin.ieki bağ şagili 

tarafından ekildiğinden) 60 lira 
kıymet takdir edilen dört incir, iki 

meyva fidanı l••.lunan '4.125 metre 
murabb11 tarla halen bağın d,.ku
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Bulgarkızları v _A K•N ŞARKTA ı 

nakadar o;nak Fil· stin lngiltereyi 
i u erkekleri de.. meşgul ediyor 

(5 inci ... hileden devamı 
kalkarlar. S4llah tuvaletlerini hep 
bırden yaparlar. 

A<ıalık, kac'ınların çalışmaları -
na ma olnaz. Doğurduktan üç 
g1.ı.n soı ra, mıni..mini yavrt.sunu 
sırtla.ymca tarlaya gider. 

13:ıl;,:ar kad.nları, iltr işi şerefi 

ile yaparlar Genç kızlar, bütün 
gun p•ncerrnin önünde gergef iş
lerler . 

Genç kdaı-, şarkılarının çoğun
da ~c:ı. ...... lcrinı seven, fakat sevgi
sın. sCyleıniye cesaret edemiyen 
ut:ınr, ç delikanlılarla alay eder
ler. 

Bulg !arın erkekleri ço1t mah
,·ub~·ır, ~kau '·r kendilerıni 

sevc'.rırck, y-Jrekkrini çeJ.-.rnek 
i~~ı biraz cür'et !azım geldıi\ıni 

b·Jmezk·. 
Bulg.ır kız!xrı ısı> pek oynaktır. 

T&rlada ı..yuvan nişanlısını öpmi
ye ers~rel cd 1n1iyen delikanl.lar· 
1(.1. llvle lıır rğ~Pn.ışleri vardır ki . 

Blılgar kac'ınl&rı; Avrupalı ka
ı:kıl .ı ıı1 inceliklerine. zarafetine 
mJI K <letillerdir. Moda mecmua
sı ncd 'r, bJme::ler. Bıınuı:la b~·a
be.- o ınd'1 güzel şeyler diker!er 
ki insan hwretten kendin. ala -
mı.z .. 

Bu gzr kadınları ı;ok müteham
mıl, ve cal1>;kandır. Hava fena ol
du mu. ı;arnurlu tarlalarda geçe
bı!FCek bir yol açmak için ayakla
rına; altı tahta veya kalın kösele 
kaplı lıir nevi ayakkabı geçilir -
!er. Eve gelince bunları atarlar, 
y ~lınayak dolaşırlar. 

Ellerinden hh iş gelir. Tarla 
sü.mek, odun kesmek, her f.rsat
ta babalarına, analarına yardım 

ve muavenette bulunmak gihi ... 
Ailenin en yaşlu;ına (Çorbacı) 

unvanı verilir. Rivayete göre eski 
devirlerde, yalnız mühim kimse
lerın sofrada çorba içmek hakkı. 
varmış ... 

Alış verişi çorbacı yapar. 
Çocukları ve kızları, istediği za

man, istediği kız ve erkekle o ev
lendirir. Kadınlar, ona danışma -
dan, ondan müsaade almadan bir 
yere gidemezler, bir iş göremez
ler. 

Köy çorblcıları, köyün bütün 
umumi ve hususi işlerini idare e- · 
der. Bunlar çok muhafazakardır
lar. 

Çocukların analarına, babaları

na muha':ıbetleri çoktur. Anaları
nı taparcasına severler. 

Evladlar hiçbir sırlarını anala
rından gizlemezler. Bir münakaşa 
çıktı mı, daima karılarını değil, a
nalarını haklı bulurlar ... 

Arabların istediklerini yerf ne 
getirmek nasıl kabil olacak? 
Lozandan, bir müddet örce ! 

rarip bir hab~r gelmiş ve dünya 
matbuatında büyük bir hareket 
uyandır.rı~tır: Filistin'de sük•inu 
iade içi:ı somurgeler bakanı lla) 
Malkolm :'\fakdonalc! güya memle
ket üzerinde arap hakirniyet•ni 
!:abu~ ctmeğe karar vermiş. 'fa • 
hudılere bir azlık statilsü veri1e -
cek ve İngiltere mandayı terkede
rek, Irakta olduğu gibi askeri 
rıevkilerle iktifa edecekmiş. 

Hu;;i.oa bu kısa veya uzun l:,ır 

muddet zarfında Ya.'1udi yuvası

nın tasfıyesi (çünkü bir azlık •t~
tüsü p•.ıje>i Yahudilerin h:.ınısi 

olarak arapları tanıyacaktır, bu -
gün kend'IPrine karşı silahla mü
cadele eden arapları) ve üstelik 
\•ersa~rı mu~'ledcsinin bir diğ;;r 
sayfasının yırt iması demektir. 

İngiltere'niıı Fılistin meselesini 
bir nev: askrri mağlübiyetın sik
kti altında lıalledebilecPğini d:i -
ş· nmek kohy değildir. Şimdi ya· 
pılm1kta olan enerjik hareke•;e
rin başka manası yoktur: İngiliz 
kıt'aları Filistin'i asilerin elind~n 
kurtarmak yolundadır ve hcni;z 
hedeflerine erişmiş değillerdir. ,... 
rap hakimiyeti projesinde, islami 
tesa;üdüıı tezahürleri karşısında 
müslüınanlann dostluğunu muha· 
faza endişesi iımıl olmı;~sa şL;na 

enıın olmak l<lzımc'!.ır ki, arap hiç 
bir zaman ateş altında geri reki
lene dost olmamıştır. 

Londra kabinesinın, orada ıu:a

yişi iade etmeden önce bir Filiıı -
tin statüsünü müzakere edebil~ -
ceğını düşünmek nafiledir. 

GPrçi, mandanın terki için İn • 
gıliz menfaatlerini koruyacak ~e

kilde bir formül bulunabilir: ?.~e
sela. Yakın Şarkın büyük askeri 
limanı haline gelen Hayfa'nın, 

petrolü aynı limana götüren pip -
!ayn boyunca mevcut kakakolld
rın, hemen her tarafta bulunıır. 

hava meydanlarının ve bilhıu:ss 

Süveyş'e yakın toprakların mu -
hafazası gibi. 

yuvası zararma b•r ric'at yaptıl!ı 

takd.rde dunyanın bu hareketıni 

mu:ı)rn1e etmesi ihtim2lini diısun
mektedir. Çünkü müttefiklerin da

vasına hizmet maksadıle BalfuıT"\ 
yapmış olduğu beyanat bir hal<ı

kaltir ve hiç ~'liphesiz Amerikanın 

t.arbe i5tirakinde rr.üessır olmu~

tur. O beyanat hangı h•sc,L"l tc•ıri 

altında yapılmıştı? Harpten lirce 
Şarki Avrupada Yahudiler~ ya • 

yapılan işkencelere ait hatıralannı 
Yahudiler bugün pek mi raha!a 

\'e huzura kavuşmuşlardır kı Bal· 
fur beyanatı manasını kaybetn1 ış 

olsun? Yahudi göçmenlerin İ:'ıti

harı hadiselerinin çoğa !makta ol
duğu malüm mudur? Slıdcl ll"ın· 
tak:-ılarından, Alınan ort.lu3unun 
ilerlemesi üzerine 30.000 Yahudi

nin kaçmış olduğu \•e Çekoslo -
vakyanın esasen 350.000 Yahudi 

si bulunduğu v bu m ik•lardon 
fazlasını antisemitizmi d·Jğuracai;'l 

için bunları kabulden btınkiıf et
miş olduğu malum mudur• Bu 
tehlike Fransa içın ıie vardır. 

Bugün ne çok insanlar dünva 
haritası karşısında insanca y~ı -
yabilecekleri bir yer ara "la.1<1a 
meşguldürler! Bunların ara .n::aa 
hummalı şayialar dol2şır- >.1U1a

da razı oluyormuş.• Yem Zelancta 
kabul edecekmiş. • Baıılarının ö
nünde bir meınlek tın kapıları a
çıldığı zaman da seyahat ve yer 
!eşme parasını bulmak mesele c!u
yor. 

1şte dünya kamoyı..nun tere lma
nı olarak İngiliz Dış· Eakaıılığııa 
müşkül me,·kıe koyduğu vıuiye~ 

budur. Hiç şüphesiz ki, csas<'n ııu
fusu kesif olan ~'ılislin, yurtlar;n
dan olan bütün Yahud.leri ı •rnp 

edecek ve A\~upanın Yahudi !r'P• 

scles,ni halledecek mevkıde d•·r. t
dir. Filistin'deki Yahudi yU\·ası -

• 
nın ancak yardımcı bir rolü v,r. 

dır. Burası anc.ık bır misal Vl' or
n klık rolü oynıy.ıbi.ir, dünyaııı:ı. 

diğer yerlernıde başka k~lonı•:ıs

yon tecrübeleri içın merkezi!.'> e
debılir. 

İrgiltere hangi bal ~linı tcr
clh edecektir~ 

ı ~ın enın tehdidi altında iıııiı 
~-.tan ıaınan bır ürpertı c .. 

~ "dt~ anın tu.y lerır; diken dl 
,,ordu. 

Hayatında mağlub:yet nedir bil- 1 

nıiyen Atatt:rk, bir Cir1·hose Arı
zasına mag!üb olnıağı havsala • 
sına asla sığdıramıyordu. 

B~neş asabı, mahir bir diplo -
matlı. Fakat uzağı görmüyord•t 
Düşiınınıiyordu ki nekadar Ç(•k 
şey e!c;e etmış olursa olsun bor 
gun bu1'1arı elınden birer birer 
kaçırmak iht·mall vardı! .. 

zar hisse i .. barile ~ekizer hisseıeri-1========>:======-" 

Buna mukabil, İngilterenin mu
hafaza edemıyeceği şey, Amerika
daki itibarıdır. Amerika kamo.vıı 

• yalnız Yahudi menşeli vatan -
daşlar değil, fakat onlarla mütte
h t ola., katolik ve protestanlar 
da - Yahudi yuvasile alakadardır. 
Bu canlı alAka Yahudi nüfuzunun 
kuvvetile izah olunabilir. Ayn: za. 
rr anda bu, Amerıkan zihnıyetinin 
cömcrtliğ;le de izah edilebılir. 

Yah.ıdiler için bir azhk sta•ı u 
ile arap hakimivetinin manası ne 
olncağı hususunda ben bızzat l·.r 

fikir edindim. 1936 Haziranınd3y

dı. B şmüftü Hacı Etr'in !Ese: ni 

tarafından kabul edi!.::o~e kent! si
ne serbestçe sordum ~~ ıu:aat kadar ranze.•hıe u

~ld" kaıi burada hıınalır gi-
4ı, lı a~~ halktı, tekrar yukarıya 
l<j •tııa ~ıırJnndı. Ceketini giy
~~lııılıırı:a kapısından çıktı. Ağır 
l\ı_ 'raı, RU du.şuı.ceU bir tavır ta
\ !!•Var! Vertesınln yolunu tut
>~ Ç11tı;1ll ltaınarası:ıın kapısın
l~~~İiliir e~ Ufak bir koridordan 
~" ~da :._ 1ki ayak merdivtnle 

•b '""Vk" ~.~' ltaııı · u altında bulunan 
)~· l<ınr ara ıaın öniınden g<>
~. ;'.\ sn a d~r bir merdıveııden 
'ııı ~acı ::rı köprüsüne ~ıkılır
r,. '.'rıun" Ptan harita kamıuas. 
,.·• 0 -.en g . 
"tı llfındaJti eçıp de Lmduıın 
"iv, ~tacıa .. tnerdivene sarıb-
1•ı1ı;l'i oldıı !ıoılerı denize İlişti. 
' ~ ıı fir.c ğu Yerde dor.du, hay
~4 va ltabaıııaşan gözlcrile su-
:~ ... • atcıklarından hasıl o>

ı. "!" ~etnin. bo 
~tııi,j"lt'tııı ".' rdasın>' d'>ğ-
~ 0l'a . hııııe ilerli~ıın bir 
ı.·~ aıt 1 · · 
'it ~ l!tYretr zı ~ehşet ve hnye-
~ rllııı'lııda ~ bır •aniyeden az 
i,~~ haı g~Mıti bu cl<-ği -

iı· lldı, cı.erı"""''l çabucak . ava:zı 
11.ı ~ Ç1«1 ığı kadaı ba-

t~ •ııcaıc 
• ~~ ~:r~r[ ıstikaınetınd to·p-i-

~ , t ~l'kır1~ • 
ı; (.: ltıt;ı~k geınıde bir bomba 
. ~, ~va • ett· h tq ı leJ;,. d kapta 1• er tarafı ı.or-
~t~ lla sa nın bağırışı her • 

Hastaliğı daha yakından tet 
idk ettikçe, ta1ııdıkça onun ne za
lim bir şey olduğunu anlamıştı. 

Bütün çalışmalarmda davaları 

en etraflı ve derin ölçülerle tet • 

kik etm.~ği prcnsib bilen Atattiı k 
o hale gelmişti ki, bellti, dünya•Ja," 

karaciğer ''e fu ızalarını en iyi ve 
yakından tanıyan hasta ve ayni 
zamanda müdavi olmuştu. 

Büyük Atanın bütün mücadele 
ifo gt•çen ömründe, bu karaciğer 
hastalığı mücadelesi de 11 ay ka
dar sıirer. 

Mütehassı5 doktorların ifade!,,. 
rine ;- • • · ve tıh l'.aidelerine göre, 

hu hastalığa en saflam bünyeler 

dahi aııcak bir sene tulınmmill e
debilirler. İşte Ataınıt böyle in • 

safsız, hu kadar amnnstz bir has
talığa tuıulınu~tu. 

Onun artık, son zamanlarda, sa
yılı günlerini yaşadığı biliniyor-

du. MUleun biıtun ıztırabı bura • 
dan ilerı g•liyordu. Kulaktan ku
lağa sorulan: 

- Atatuı'k nasıl?. 

Sualinin elem ve hüzün dolu 
endişeleriiıde, nep o, önüne geçil
mez hasthlığın, :anılan korkunç 
ve giı.lı mahiyetınin i•tifhamları 

vardı . 
[Devamı yannl 

~ 1~~ ııv~ n~ak bordasına koş-
~ ıi: .. Yu~:rı~~ı ~~rdur~n bir jlllllP' Dr. Horhoruni 

~ı tı\i~% Jel>linin' b lem np • 1 Sırkeci Viyana Oteli yanında-
'-~'~• b·llıerdivenı u. undukları ki muayenehanesinde her '((in 

'~n 1tkaç basa erı~e sarıl • akşama kadar hastalarını kabuıl 
llıiıthiş bi~~nıfı':;~~~ eder. * Telefon: 24131 

Fakat Loıt Corcun bundan yir
mi sene evvel Avrupa sulhunun 
11a"1l yapılmış olduğuna- dair o -
lan h3tıratında şayanı dikkat ohu 
bır şey daha vardı. 

Bu yirmi sene sonra neler ola· 
cağını vaktinden evvel görüp söy
leıl1€ktir. 1920 senesinde bir A -

vusturyalı d:plomat ıle görüfÜ • 
yormuş. Daha Bitlerin Çekoslo -
vakyadaki südet Almanları isti
yeceğinl kimse Hlmez iken ve 
Hitler siyasi faaliyete ge:;mPnı'ş 
ik<>n bu Avusturyalı devlet ;ıda -
mı o zamanki İngiliz başvekmne 
diyor ki: 

- Avrupada bir buhran ola -
cak. Buna da sebeb Çekoslovakya 
idaresine verilmiş olan südet Al· 
manlar olacaktır!. Bu rievlet ada
mı o zamanki küçülmilş k~ 'mış o

·1an A vusturyanın hariciye neza • 
retini gören sosyalist nazır Oto 
Baver olmuştur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cKondansasiyon müstalızaratı 

imaline mahsus usul. hakkında
ki ıhtira için alınmış olan 12 ma
yıs 1936 tarih ve 2164 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu -
kuk bu kere başkasına devir ve
yahud mevkii fiile konmak için 
·icara verilebileceği teklif edil -
mekte olmakla bu hususa fazla 
malumat edinmek istiyenlcrin 
Galatada Aslan han 5 inci kat 
1-3 numaralara müracaat cyla • 
meleri ilan olunur. 

nin tekrar üçer hL•se itibarile birer 

hissesi borcun <·der.memesinden do
layı açık arttınnlya konulmuştur. 

Yukarda gösterilen gayrimenkul

lere ait şartnameler 27-12-938 ~ari

hinde nitibaren herkesin görcbılme

si için İcra divanhanesinde açık bu
lundurulacak ve birinci arttırmPsı 

6-1-939 tarihine müsadif cuma günü 
İstanbul İlcinci İcra dairesinde ~d

at 10 dan 12 ye kadar icra kılına
rak en çok arttırana ihale edilecek

tir. O gün verilen bedeli muham
min kıymetin yüzde 75 ini bulma
dığı takdirde arttıranların taahhü
dü baki kalmak şnrtile arttırma on 
beş gün temdit ediJ.,,-ek 21-1-39 ta

rihine müsadif cumartesi gunu ay
ni mahal ve saatte icra .olunacak 
ikinci arttırmada 2280 numaralı 

kanun aazıorı itibara alınarak ~n çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların gayrimenkuller üze
ı·indeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evra
kı müsbitelerile ll!n tarihinden iti· 

haren yırmi beş gün içinde İcra da
iresine bildırmeleri aksi takdirde 
hakları tapu ~ic.Jlerlle sabit olma
dıkça satış bedelinin ı;.aylaşmasın

dan hariç kalacakları ve talip olan
ların muhammin kıymetlerin hisse
ye isabet eden kıs• ılıı.rın yüz. 

de yetmiş beş nlsbetinde pek ak· 
çesi veya milli bir banka teminat 
mektubu ibraz etmeleri ve fazla iza-

1 hat almak istiyenlerin her zaman 
35/2890 numara ile dairemize mil

lracaat edebilecekleri ilan olunur. 
1 

35/2890 

Hükümdar 
Nüktesi 

(5 inci sahifeden devam) , 

lüzum var ... Ahırlarım bir sürü 
ya~lı katırla dolu. Uzun seneler
denberi hizmet ediyorlar. Fakat 
hiçbirisi, imparator olmak arzu 
sunda bulunmuyor ... •. Klev ı f'C· 

fü, reisine de şu cevabı vermişti: 
•Hakkınızda yanlış mallımat al
dıgımı zannediyorum Siz, ya e
şeksiniz, vilayetleri tanımıyorsu
nuz, yahud da işe yaramaz boş bir 
tulumsunuz. Bu kadar miınasıs 

rapor yazılır mı, be herifi. ... 
Bazan latife de ederdi. Taşın -

mak için yirmi dört beygir veril
mesine müsaade isteyen bir hil;!,.. 
me: ·Bu kadar beygirle bir top 
taşınır. Hakimin eşyalan top ka
dar ağır olmasa gerek. Şimdilik 

sekiz b"ygir yetişir. İleride şiı -
manlarsa beygirlerin sayısı, ona, 
on ikiye çıkarılabilir ... • 

Maiyet zabitlerinden birisi, kra
la mahsus ormanda bir geyik av
ladığı için ;-üz dolar para Cf.::U\

na çarpılmıştı. Fredrlk bunu işi
tince: 

- Beis yok, dedi. Bı.ı kadar par 
rayı vermlye razı ise istediği Jca• 
dar avlamın .•. 

Hülasa hiç kim5e İkinci Fr~ 
ı·fğ!n hücumlarından, istihzasın -
dan kurtulamıyordu. HattA karıa 
bile ... Fredrik, arzusu hi!Afına 

Elizabet dö Brünsvik'le evlen~ 
ki \'e kendisinden nefret ediyor-

İngiliz ~ abınesinae, FiLst..n me
selesinin h.ıılJi hususunda iki kuv
vet, iki idare ıht,JM h~lJıdedi.r. 

Sömürgeler ba.canlığı, arapların 
isteklerini yerine getirmek tara!
darıdır. Balfur beyanatının ilga
sını istiyen Mısır panaıap kongre
si murahha.•ları ve mfınası ta!unin 
edilen bit uzlaşma p!Amm hamil 
Irak Dış B.tkanı Twfik Süveydl 
Bey oraya başvurmuştur. 

Araplığın faal murahhaslarının 
bütün islam dünyasında uyand•r • 
makta oldukları reaksıyonların 

netice:;! olan tehditkar beyanname 
ve kararlar ayni bakanlığa yağ -
maktadır. Yine ayni bakanlık, Fi
listin asileri lehinde yapılan teş...'h 

büsleri ve toplanan ianeleri anla· 
tan arap raporlara muhatap ol -
makt.dır. 

Buna mukabil D,. Bakanhtın 
kulağı Avrupa ve Amerikaya don· 
müştür. Burada 22 İlkteşriı:de A
merika Cuınhurreisl Ruzvel'"\n 1-
yan Azasından Vagneri kabul ede· 
rek kendisine cBl"rleşik devletler 
hükılmeti Yahudi yuvasının hiç 
taditsiz idaresini ister. Biilıusus şim 
di devletler birbiri ..rdıtıdan Yahu 
dileri kovarlarken, Filistin'in <'D· 
!ara açık kalmasına hayati bir ih
tiyaç vardır. demiı olmasını cid
diye almaktadır. 
Dış Bakanlığı, İngiltere Yahudi 

dı.ı. Bir gün Elizabeti, hcmsiresine 
vu suretle takdim etti: 
•-İşte benim yaflı ineQ:im! .. 

Kendisini lanl?'IUUJC sanırım ... • 
Şunu i!Ave ed@llm ki o devir -

!erde bu gibi şakalır 'l!Prgubdu. 

- Bir tezad görüyorum ... 5,, ik
tidarı ele almıya ve Yııhud:ıcr , -

lehindeki bütün teşrii garan\ 1 r 

hürmet elmeğe lımade olduğum .. u 

söylılyorsunuz. Halbuki isyanın 
amıli, Yahudi ym•ıı:;ının insanca 

ve miilkiyetçe tabamıniil edı >nez 
bir hale gelmi< olması değıl nı 
dir? 

Ekselar.• kurnaz bir tebessum ı 
gıilürr.sedi: 

- Biz iktıdarı ele aldığımız za
man, birçok Yahudiler, kovmağa 
hacet kalmadan kendiliklerinden 

· gideceklerdir! 

Anlamıştım. Bugün İngi!terenin 
Müftünün projesini kabul edece
ğinde şüpheliyim: Yahudiler sila

hı alarak ellerinden geldiği ka~ar 

kendilerin! müdafaa edeceklerdir. 
Ve İngilizler, mandayı terkettik

leri takdirde büyük katliamlar& 
yol açılacaktır. 

Pil komisyonunun tesbit ettiği 
taksim projesi de hesapta vardır: 
Araplar buna kat'iyen yanaşnu -
Yorlar, bu proje Yahudileri de tat
min etmemiştir. 

Nihayet hiç akla gclmiyen üçün
cü bir hal şekli· Hiç bir şey yap -

mamak. Siyıı.st bakımdan hiç bir 
ıey yapmamak. Çünkü, bugünkü 
askeri gayretlerinden sonra tpz • 

yikini gevşettiği takdird@, İngil -
tere'den ümidin! kesm@k lcap ~ • 
der. 

(Ui Figaro ~eıindnl 

• 



8- S ON T E L G R A F -4 ı inci Ki.Dun ım 

1 
BAŞA 

--~~----------------------------------~------------------ss __ __..., d 8 Herkesin üze-
umumı vekll 

E ç Ti R i KAR o o rinde ittifak 
ettiği bir 

ÇONKO: 

li'.S HO RNYPH ON 

Kendiliğinden 8 plıik değiştiren 
LÜXOR Gramofon Mobilyaları 

12 Ay Veresiye 
VERESİYE FİATLAR 

HORNYPHON 
4/8 Lfunba T.L. 135 
5-6/12 Lamba T.L. 185 

• MOTÖRLÜ T.L. 215 
8/16 Lamba motörlü T.L. 285 

BRA UN 
6 Lii:mba T.L. 165 
6 SÜPER Lamba T.L. 195 

' 6 • gramofonlu T.L. 250 
Antensiz Çanta radyo T.L. 165 

v 

• 

l 19 kuruşa 5 - 40 mw:j 

IA~;~Iıı:J 

12 
AY 
v 
E 
R 
E 
s 
i 
y 
E . 

1 - Garantim bir radyo 

2 - Yedek aksamı dalına mev

cud. 

3 - Mükemmel tamir atelyesi 

4 - Ciddi !ıir müessesenin malı 

5 - 1700 liralık eşya piyangosu 

6. - Reaksiyon negatif tertibatı 
( 

7 - Kuvvetli anti feeding ter -

I tibatı. 

E s 
İsviçre MOVADO saatleri erkek 1 
ve kadın için cep, kol ve otoma· 

tik saatler 15 sene garanti. 

1 6 ay veresiye 
ı...~~~~~~~~~~~--

L E V İ hakikat: 
Müess~scsi Havuzlu Han 

ISTANBUL 
Umumi acentası 

OSMAN 
ŞAK AR 

Türk Eleki:rlk Tesisat 
v a Tica ret itler i 

m üesse sesi 

GALATA 

1 Bankalar caddesi N. 47 Voyvoda 

\ 

1 

1 

1 

han - Zemin kat. 

BEYAZID 

Üniversite caddesi No. 28 

KADIKÖY 

İskele caddesi No. 33/2 

Ankarada: S. ve N. kardeş. 

İzmirde: Panetti ve Pariente. 

Eskişehirde: İbrahim Ener. 

Bursada: İsak Soef. 

Trabzonda: Hakkı Atmaca. 

Samsunda: Alaedclin Saatçi. 

Kırklare!inde: Fehmi Akay. 

Lüleburgazda: Ali Şefik Şimşek 

Adapazarda: Silahçı M. Ural. 

Erzurum.da: Neşet Solak 

Adanada: S. Rıza İşçen. 

Diyarbakırda: Misbah Münip 

Uraz Kler. 

Zonguldakta: M. A. Gürol 

Tü~K ELlKTRiK 
TESiSAT Yf TiCARf T 
iSLE~i müESSESESi . v 

ElektriK 
Havagazl 
lat ve tesisa~ 

r K.. .. 1 omur 
sobaları _J 

Sabah , öğle ve 
akşam her ve· 
mekten sonra 

KULLANMAK 
şart ile 

Radyolin 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
ve sapasağlam yapar. Ona yir· 
minci asır kimyasının h arika
larından birid ;r, dt•ıı l ebı li r. Ko
kusu güzel, kzzeli hoş, m ik· 

r oblara karş ı tesiri yüzde 
yüzdür. 

Ku"anan lar dişlerini en 
ıtl 

ucuz şers 

s igorta ettirmiş aayıhrla t· eW 

Sabah. öğle ve akşam her yef11 ı 
ten sonra dişleri nizi fırça ıavırı.;_:1 
HAYATIN SIRfı!. . r•• 

Kuvvetlerinizi arttırmak, varlığınızdan son derece bıf k ,r 
.. tnt< 

man almak, bedeni, ruhi ve manevi hasletlerinizi büYU 11b~ · 
L .ıır 

yeti şt irmek istersiniz dğil mi? B ehemebal FOSF ARSO ' 

nu içiniz. kl•f' ç~' 
(FOSFARSOL) daima kanı tazeler, kırmızı yuvarla<• l>;ıli~· 

ğaltır. Görmek, işitmek, koklamak hassalarını arttırır. JJ• J 8r1ı•· 
tembelliği, uykusuzluğu, fena düşünceleri giderir. Zeka ve 

1 
:ııi"' 

1 Ü dl d b·ı · · csar<1• · yı parlatarak hiç umu mıyan v cu er e ı e cnerıı, sk ı 
ve irade yaratı r. S inir ve adale manzımıelerin i sağ1amlaştJt~: 1"1· 
sabi buhranları, düşkünlüğü önler ve ş i falandırır. ııusıısı 

0 
~ır 

··· ııd• ı· gevşekliği ve ademi ikt idarda mide ve barsak tembe!lı~ ı ,-e ~ 1 
"d k lı . d tif . wr•• ~' ğan hazımsızlık ve ınuannı a ızıar a o; grıp, za 4rr 

. d ~ ma nekahatlerınde şayanı hayret faydalar temin e er. 
I kilo aldırır. ~~,_.ı: 

1 FOSF ARSOL'u diğer kuvvet ilaçlarından ayıran başlı·~: ~~ııı · 
1 devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha temin etmesi ve. 1 ~fıı~ 1~ 

nanlarda bile azami bir h afta içinde tesirini göstermesid•f. !İ jl!" 
"19 v· rem doktorlarımız tarafından yüz binlerce vatand!'şa k• 111; ~1 

madla tavsiye edilen F OSFARSOL Sıhhat Vekaletimizin rcs 
saadesini haizdir . Her czancde bulunur. , .. 

·~~~~~~:::::::~=:::::::::::::::::::::::=~"""oı' ~ ---· - - rı~~ 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım koınisY0 

pılacaktır. ·1eeel' t 
1 III - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden aJınabı . 

Galata • Bank alar No. 47 • Beyazıt, El ~ktrlk i daresi k arşısı N ~ . 28 • Kadıköy iskele 33 · 2 dikiş örneği ve dikiş vaziyeti de görülebilir. 311e ', 

'-••••••ı••••••mı••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••---~ 1 IV - İsteklilerin pazarlık için tayi nedilen gün ve. saorıa ~· 
------------------··--·-·• lnhı"sarlar Umum M d ı - d 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen koınıs) .s: Ü ür iigv ün en ; !eri ilan olunur. 
Kansızlık, kemik hastalık l a rı, dlmaA yorgun• ıı" 
lukları Ha vitaminsizlikten doQma bUtUn C l N S l Mi kdarı Muhammen B. % 7,5 tc!llinatı Ehiltmenin • * * eksiitrrı•' . 

Bcb~ri- Tutarı Şekli Saatı I - Şartnamesi mucibince 3000 kilo arabsabunu rj! 
zayıflıklara kartı Lr. Kr. Lr. Kr. Lira Kuruş satın alınaacktır. ıle ~I 

E--lb-i-se_v_e_k_ask--e-t -1-95_T_akım __ 2_1 ____ 4_09_5___ 307 13 Açık 14 _ II - Muhammen bedeli beher kılosu 90 kuruş besab 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Her annenin bllmesl lcab eden bir kuvvet 
turubudur. Çocuklarınıza Yltalln kuvvet fU• 

rubu vermekle onları ••Alam, gUrbUz ve 
net'eli yetittlrlraiıtlz. 

YiT ALIN KUVVET ŞURUBU 

Palto 69 Adet 15 - 1035 - 77 72 • 14 3() ve muvakkat teminatı 202.50 liradır. .. .. 5" ,ı lj 
İskarpin 213 Çift 4 10 873 30 65 50 Pazarlık 15 İII - Eksiltme 20/XII/938 tarihine rastlıyan salı gunU.oJl~ 

I - İdarmız müstahdemini için yukarda cins ve ınikdarı yazılı üç kalem eşya nümune ve şartname-

1
.Kabataşla Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım koa\15' 

!eri mucibince hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır . placaktır. ~ııeıJ' 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teıninatl>fı hızal ında gös !rilmiştir. IV _ Şartnameler parasız olarak her gün sozü gf-Çerı ş S f 
III- Eksiltme 15/XII/938 tarih ine raslayan perşembe günü hizala rmda yazılı saatlerde Kabataşta le- nabilir. r 1. ı 

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. aııe ı 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa el"'clC .d• IV - Şartnameler parasız olar ak her gün sözü geçen şubeden alı nabHeceği gibi nümuneler de gö- g ,. ş.v 

ı ülebilır. venme paralar ile birlikte yukarda adı geçen komisyorıa ' 
/ 

1 V - İsteklilerin eksiltme için. tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralaril7 b irlikte y uka- olunur. . ~,,ıei• 5 
1 rıda adı geçen komisyona gelmelerı ilan olunur. (8662) İ . . . * * . eırıor ; 'J * * 1 - daremızın Yavşan ve Çamaltı tuzlaları ıçın ın 8ğı ııı"' 

ZA y I C i n s ; Mikdarı Muhammen B. % 7 5 teminat Eksiltmenin lüzumunda hafif y ük naklinde kullanmak üzere satın aıınnc111en 
6 - 11 • 933 de İstanbul Üniversi- beheri tutarı ' 938 de ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyonetin ınııh3"'rııo iıııf·_.. 

tesl Tıp Fakültesinden aldığım hü- K L )l'.on t 1<" 
. k k b . R. k L · .K. Lira Ku. saati tezyid edilerek yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye ·alt~» 

vıyet vara asını ay ettim. u - Mühür kUIŞUilu 1500 kilo -.32 480.- 36.- 14 II - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lir a ve ıntı' f 

657 Fakulte numara 1 N.. . fı-" 1500 ,_,, üh" - k .1 art . rıes .,,.. 
1 

miı yoktur. .. lı Araginal 400 litre 1.50 600.- 45.- 14,30 tnatı 450 liradır. i J!ll~~.., 
Niyazi İlhami . - wnun_esı evsa '."'a JU.l~ m ur .ur_şu.nu ı e ş namesı III - Eksiltme 19 / XII / 938 tarihine rastlıyan paza. j\Jıı1' ' 

Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın va j . .. . . ınucıbınoe 400 litre Aragınal .açık ~ksiltme usulu ıle satın alınacaktır. ı at 14,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki P 1 
ihtiyarların hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. . Yenıkoy Sulh ı cra nıemurlugun· II - Muhammen bedellenle muvakkat teminatları hiz.alarında gös- yonunda yapılacaktır. .~beeJ 

INGILIZ K NZUK ECZANESi 1 
u:tn : terilmiştir 1 

• •• geçen > 
A ff b t d ı h b J · IV - Şartnameler parasız olarak her gü nsözu ~ 

Beyoğlu • lstanbul ır orç an ° ay.ı ma cuz u.u- III - Eksklitme 14/XII/938 tarihine rastlayan çarşamba günü hiza- nabilir ·ıe ~8 

••mı••••••ııiııllliİılı••••••••••••••ml nan 120 lıra kıymetınde Kırım cın-. .. . . · kl~rı 1n' . h. l b b" . k k t ıarında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaa! şubesındeki v Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin katalo fi'·al , 
sı ve a en ge e ır ıne açı ar - - . <nf , .0,. 

T URAN J 
Ti yatro su 

Sa.n 'a tkiır Naşi t , 

Cemal Sah.r, oku

yucu Semiha ve 

Mezey Varyetesi 

Gündüz: NUR BABA vodvil 3 P. 

Gece: ÇİFTE KERAMET 3 P. 

Halk @pereti tırma surelile Fatihte Atpazarında alım komisyonunda yapılacaktır. şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzın · dar 1 

7-12-938 çarşamba günü saat 10-12 IV - Şartnamckr parasız olaro.k her gün sözü geçen şubeden alı- terir (fenni tekliflerini ihale gününden beş gün evveline J<& ,r 
İlk tem.sil 7 Çar- ye kadar satılacaktır, Muhammen r.abileceği gibi numuneler de görülebilir. ;., Tuz Fen şubesine vermeleri lazımdır. ıt<' yo;rı' 

. kıymetin yüzd~ yetmiş beşin i buldu V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve _sn~0rıa ge~q;· 
şamba 9 da. ' t kd"rd t rb· "h • 1 ed"J k . .. al ·ı b" J"k k d d ıroınıs) • · gu a 1 e a 1 ıne 1 · ' e 1 ece • güvenme paralarile birlikte yukarrda adı geçen komisyona gelmeleri guvenme par arı e ır 1 te yu ar a a 1 geçen 

1 Ç İ Ç E bulmadığı takdirde ikinci arttırma ı!an olunur. (8634) il! nolunur. 
Yazan: Reji: 21-12-938 çarşamba günü ayni saate 1(. 1(. m!!!!!!'!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!-'"-~"""""""""""""'--""""~.-.--.. ·-"'~------- 1 

Yusuf Süruri Raş i t Rıza j' bırakılıp o gün satılacaktır. Talip Sahip ve neşriyatı idare eden Başınuharrıt 
Müzık : Seyfettin Sezai Asal · olanların mezkur mahaldeki me- I - idaremizce. teı"'.ün edilen kamy.on, araba muşambalarile torba 

B Ü Y Ü K B A L E muruna müracaatları ilan olunur. mu~ambalarının dıkım ışı pazarlık usulıle eksıltmeye konulmuştur. ETEM İZZET BENİCE fJı\~:;I 
TEL: 40335 (12609) JI - Pazarlık 20/XII/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14,30 da BASILDIÔI YF~R; SON TELGRAF ~A'f 


