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En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
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Eier §unun bunun teveccühünden 
kuvvet almafa tenezzül ederseniz, 
halinizi bilmem, fakat atiniz çürük 
olur. 

K. ATATÜRK 

lc~are • ilan: Tel. 20627 
Telıraf : İat. Soıa Telpoal 
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• • 
ismet lnönü'n ·· n 

1 Yarın 
Bayram 

Atatürk 
Hatay 

ve 

Teess •• r 
beyannamesi 

Eşsiz kahraman 
vatan sana min 

At türk! 
ettard r. 

Bütün ömrünü hizmetine verdi
ğin. Türk milletile beraber senin 
huzurunda tazim ile eğiliyoruz 

ı Emin ol, aziz hatıran sönmez meş'ale olarak 
larımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır 

ruh-

Ankara, 2t (A.A.) - Belslcllmhur ismet lııönU
nlin millete beyannamesi: 

•Bilytik Türk milletin~ 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettllf sevgili mil

letinin ihtiram kollan tıstilnde Ulu Atatürk'Un 
f&nl vücudu istirahat yerine tevdi edilmiştir. Ha
kikatte yaıtıfı yer, Türk milletinin O'nun lçlıı aşk 
ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı cöi -
ıildilr. 

Atatürk, tarihte ul!'radıfımız en ullın ve haksız 
itham gününde meydana atılmış, Türk milleti • 
nin masum ve haklı oldutunu iddia ve ilin etmit
tir. ilkönce ehemmiyeti kavranmamış olan gür 
ı~ı. asla yıpranmayan bir kuvvetle nihayet bütün 
clhanm ıuuruna nüfuıı etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandıktan 10nra da At• 
tilrk, ömrünü yalnız Türk millettnln baklannı, in· 
ıaniyete ezel! hizmetlerin! ve tarihe hakettiğl me
ziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Milletimizin 
büyilklllğüne, kudretine, faziletine, medeniye\ 
istidadına ve mükellef olduiu insaniyet vazifele
rine sarsılmaz itikadı vardL •Ne mutlu Türküm 
diyene• dediti zaman, kendi engin ruhunun, hiç 
sönmiyen aşkını ne mlnalı bir surette hUlasa et
miş idi. 

Fena zihniyet n idare ile ceri bırakılm\§ Türk 
cemiyetini, en kısa yoldan bısanlığın en mütekl· 
mil ve en temiı zihniyetlerile mücehhez modern 
bir devlet haline getirmek onun başlıca kayguııu 
olmuştu. Teşkilatı EsRSlyemizde ve bugün hizmet 
başında, irfan muhitinde ve ceniş halk içinde bu· 
lunan bütün vatandaşların vicdanlannda yerleş
mis olan laik, milliyet~ halkçı, inkılapçı, devletçi 
Cümburlyet, bize biltiln evsafile Atatürk'Un en 
kıymetli emanetidir. 

Ufulilndenberl Atatilrk'Un azil adı ve hatırası, 

bütün halkımızın en eandan dun ularile sarılmıt
tır. l\lcmleketim!zin her kii§esindc "" bütün mil
letçe kendisine gösterdiğimiz samimi bağlılık, dev 
let ve milletimiz için kudret ve vefanın beliğ mi· 
salidir. 

Türk milletinin aziz Atatilrke gösterdiği sevcf 
ve saygı, onun için Atatürk cibi bir evlid yetişti

rebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya ırös· 
termiştir. 

Atatürk'e tlzlm vazlfemhl ifa ettiğimiz bu an
da, halkımıza, kalbimden gelen şükran duygulan
ma ifade etmeyi, ödenmesi llzun bir borç saydım. 

l'tfilletler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı 
Atatürk'ün en kıymetli ideali idi. Bötün dünyada 
ölümünün gördütu ihtiramı insanlığın atisi için 
limit verici bir müjde olarak selamlarım. Bu söz
lerim, yazılarile ve toprafnnuda §iivalye askerleri 
ve mümtaz şabslyetlerile yasımın iştirak eden 
büyük ınjlletlcre, Tilrlt milleti adına şükranlan
mın ifadesidir. 

Devletimizin binisl ve milletimizin fedakar sa
dık badinıi, 

İnsanlık idealinin Aşık n mlimtaı ıimuı, 

Eşsiz Kahraman Atatürk! 

Vatan sana minnettardır. 
Bütlin öınrlinü hizmetine verdiğin Türk mille

tile beraber senin huzurunda tiızim ile e&iliyoruz. 
Bütün hayatında bize ruhuudaki ateşten canlılık 

verdin. Emlıı ol, aziz hiitıran sönmez meşale ola
rak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır. 

-
Reisicumhur 

iSMET lNON'O 

1 
' Gazetemiz diğer refik-
l ıerını ize birlikte ye1rı.ı 
1ve öbür gün çıkmıyaca .• 

l\Iübarek ramazan bu okşan• 
sona eriyor \e yıırın şeker l>ay
raıııı bıı~lı)or. 

Gazetemiz, diğer .-fikleri· 
miz gibi, bayran1ın birinci ''e 
ikinci günü intişar etıniyccck 

ve üçüncü ~ünü tekrar çıka· 
caktır. Karilcriınize bayramla· 
rını:ı kutlu olsun demiye dili· 
nıiz varmıyor, çünkü; bu bay· 
ram tıirkiin en yaslı günlerine 
rastlıyor. Tıirtün c,,_,iz kahra
manı, insanlığın medarı iftiharı 

Büyük Şcf'imizi aramızdan 

kaybettikten ve onu ebedi med
fenino tcrkeyledik\co sonra 
hemen başlıyan bu ba) ram bü
tün tilrk millPti içi gözleri 
yaşlı, kalbi elemli olarak ccçe
cektir. 

Ye;ıane teselll bulduğumuz 

nokta, aziz türk milletinin Ebe
di Şef'inin yolunda yürümek 
hususundaki azim, lınan ve 
ittihadı ve onun sevgi ve say
gısını llelebed kalblerimizde 
taşım ıya koyulmannzd adır. 

Çok müh!m 
manidar l ii 
ziyaret ---- -

ve 

Londra, 22 (Hususi) - Evve -
lA Londrada, sonra Pariste çok 
mühim siyasi ve iktısadi temas
larda bulunmuş olan Romanya 
kralı Karol beraberinde veliahd 
prens Mişel olduğu halde Paris -
den Berline hareket etmiştir. 

Kral Karol Berlinde bir gün 
kalacak ve Hitlerle uzun bir mü
lakat yapacaktır. 
Çekoslovakyanın yeni şeklini 

alması üzerine vaziyeti nazikle -
şen ve ayni zamanda Almanya 
ile iktısadi bakımlardan bir an 
!aşmaya varmak mecburiyetnide 
olan Romanya kralının evvela İn 
giltereye oradan Parise vaki se
yahatlerinden sonra şimdi de 
Berline gitmesi gayet manidar 

Yazan: Ahmed Şükru ES:\'.IBR 

Kadirşinas Hatay halkının mü
messulerı, evvelkı gun Hatay mil
let meclısinin toplantısında, A· 
tatürk'lln ölümünaen doğan te
sellı bulmaz yasıa ana vatan 
tllrkleri) le beraber olduklarını 

heyec~lı sözlerle anlattılar. Bu 
hıslerin so.ınimıyetinden şüphe 

edilemez. Atatürk Cumhuriyet 
Türkıye 'sinin kurıarıcısı olduğu 

gibi, Haıay da ıstıklalini Ata
turk'e borçludur. J9;J6 senesin
denberı, Ataıurk'ün meşgul ol
duğu lıaşlıca mE.•ele Hatay•ın is
tıklii.li olmuştur. Ve her meşgul 
olduğu ışı başardığı gibi, Hataya 
da ısuklal temın ettikten sonra 
maddi hayattan ayrılmışur. 

Fakat Hat.ay meselesi, Atatürk,
ıi, milli mücadeledenberi, ehem
miyetıı b:r ış halını:Je meşgul et
mekteydı. 19Zl senesi martında A
danaya yaptığı tarihi seyahat es
nasında kendisini istikbale gelen 
Antakyalılara: 

•- Kırk asırlık türk yurdu düı
man elinde esir kalamaz.• 

dıyerek, Hatay•ın ısükbali hak· 
kında en büyük tt!minatı vermiş-" 
ti. 

Türk Hatay, kurtarıcıdan bu te
minatı aldıktan sonra istikbalin
den emlndL Fakat işaret edilen 
hedefe varmak için uzun seneler 
beklemek lazım geldi. Hatay'ın 
sıatüsü, 1921 mukave;esiyle tes
bit edilmışti. İmzasına ve sözüne 
sadık olan Türkıye,nin, bu muka
vele hükümlerıni değiştirmekte 
ön ayak olmasıw Atatürk tasvip 
etmedi. 

Nihayet 1936 senesinde Suriye 
ile Fransa arasındaki münasebet
lerin yeni baştan tanzimi için bir 
mukavele imzalandı. 1921 muka
velesi, onu imzalıyan iki devlet
ten biri olan Fransa tarafından 

değiştirilmış demekti. 1921 mu
kavelenin çerçevesi içinde Ha • 
tay ıurklerınin haklarını temın 

etmek Cümhuriyet Türkiye'si için 
bir dava halıni aldı. Atatürk, 
bundan sonra bu divanın şümul 
ve ehemmiyetini tebarüz ettirmek 
için hiçbir fırsatı kaçırmamış'ır. 
Kendisini nihayet mezara sürük
liyen hastalığı içinde de gece 
gündüz düşündi.ığü ve meşgul ol
duğu en ehemmiyetli mesele de 
Hatay işi olmuştur. Hatay davası 
bu memlekette yaşıyan halka mes 

halledilebilecek mi 
Dünya meseleleri toptan ~;;·~:.:~;~::~::;::.:::""· 

Po:is kırası ve 
Yavuz mürettebatı 

lngiliz nazırları yarın Parise Bu sabah geldiler 

ud, bir hayat, çalışma hakkı ve 
refah temin eden bugünkü neti
ceye varıncaya kadar çok çetin 
safhalara girip çıkmıştı. Atatürk, 
kendisine mahsus azimle ve me
tanetle sonuna kadar çalıştı. Ve 
nihayet iki ay evvel bütün varlı
ğonı kendine borçlu olan devle
tin mekaniı.ması kurulduğu za -
mrn, başına geçen Ekselans Sök-
men'e çektiği telgrafta Hatay hak
kındaki alıikasının daima devam 
edeceğini bildirdi. 

Qidiyorlar 
Parisde bütün pürüzlü işlerin halli 

Büyük ve ebedl Şefimiz Ata -
türk'ün cenaze merasimine işti -
rak etmek üzere şehrimizden An
karaya gitmiş olan bir polis kıt'a
sı ile Yavuz mürettebatı bu sa
bahki trenle şehrimize dönmüş • 
!erdir. 

için /ngiliz ve Fransız ııoktai na- -~ar-a:-!e-ı:-::-~i v-:az-F:_ns_~ea-~~-ır: 
rinde bulunacakları hakkındaki 

zarları tev hid ve tesbit edilecek ~~:~~~~e;ain~~~~~:r:ü~~i: 
betlerinin ıslahı ~e İngiltere ile ı 
Fransanın Almanya ve İtalyaya Krallar 
karşı gerek ayrı ayrı, gerek miif-
terek vaziyette takib edecekleri 

ve diplo-
kabil siyasi ziyaretlerde o nis • 
bette çoğalmıştır. 

Atatürk bu telgrafında diyordu 
ki: 
•- Bu kıymetli diyann eıı ytlk

sek mal<am ve vazifesini ihraz ve 
deruhte etıniş olmanızdan dolayı 
sizi tebrik ederken inkişafını da
ime alaka ,.e muhabbetle takip 
edeceğim Hatay'dakl faaliyetiniz
de muvafiakiyetler temenni ede-
rim.· 

Eylfilün ilk haftasında çekilen 
bu telgraftan sıonra Atatürk an
cak iki ay yaşamıştır. Fakat Cum
huriyet Türkiye'si kadar kendi 
eseri olan bu tüıık yurdunu s(i!c(ln 
içinde çalışır bir halde bıraktığı 

için gözleri arltada kalmamıştır. 
A. Ş. ESMER 

• 

vem 
• 

Eüyük k3yıbımız Yunan 
Karşıs1ntla BasvJkilinin 
lranlılar Beyanatı 

Tahrz·~. 21 (A.A.) - Bugün, An 
karada yapılmakta olan milli ce
naze merasimi !"'Ünasebetiyle ga
zeteler, sayfalarını bu kederli ha
diseye tahsis etmekte ve herbiri 
Atatürkün göstermiş olduğu hii.hi 
yane, faal ve münevver ruh ve zih 
niyeti heyecanlı tabirlerle sena 
eylemektedir. 

Üçüncü ziyaretİ '11 
hislerle meşb\l W 

1uıısP 
Ankara 21 (A.A.) -

vekili Ekselans Metal<:y 
matbuatına aşağıdaki 

•İran. gazetesi, başmakalesinde 
diyor ki: 

Kahraman ve asil Türk milleti
nin uğramış olduğu derin matem, 
bugün en yüksek haddini bulmuş 
tur. Zira Türk milleti, bugün en 
şerefli ve en liyakatli evladını e
bedi ikametgahına götürmek mec 
buriyetinde bulunmaktadır. Güzel 
Ankara şehri, bugün ıztırap belde 
si haline gelmiştir. Bütün Türk 
mU!eti, mütemadiyen en hararet
li temennilerinin mevzuu, en kuv 
vetli ilhamlarının membaı olmuş 
olan Şefinden ayrılmıya bir türlil 
karar veremediğinden en acı min
netler içinde bulunuyor. Atatürk. 
yalnız kahraman milletinin büyü.le 

bir Şefi olmakla kalmamıştır. O 
ayni zamanda beşeriyetin de en 
büyük evladı olmuştur. · 

Atatürkün cenaze merasimine 
iştirak eden ve milyonlarca insanı 
temsil eden hey>etlerin vazifesi, ta 
mir kabil olnuyan bu zıyadan do
layı bütün dünyanın elem ve ke
derine tercüman olmaktadır. 

Tahran gazetesi, ufulüne teessüf 
olunan Büyük Ölünün, büyük biz 
metlerine ve Türk milletinin bü-ı 
yük Şefi için tutmakta olduğu ma 
teme tahsis etmiş olduğu başyazı
sında şöyle diyor: 

Bu gibi dehalar, ancak zahiren 
ölürler. Çünkü hakikat halde mil
letlerin te!3kkilerinde derin ve si
linmez izler bırakan ~rlerile da
lma berhayattırlar. Böyle insan -
!ar, bir nesil için doğmadı.klan 

gibi muayyen bir devre için de 
doğmazlar. Bu gibi insanlar, mil -
!etlerinin bu milletler kaynağın -
dan mütemadiyen müstefit olma
larına imkan bahşetmek suretile a
sırlarca milletlerinin, tarihlerine 
hakim olacak olan insanlardır. 

Atina matbuatı nın 
Hararetli neşr iyatı 

Atina, 21 (A.A.) - Atına Ajan
sı bildiriyor: 

Birçok gazeteler, Atatiiı1kün bl 
yoğrafisini neşret.mekte berdevam 

bulunmuştur. 
1 cAnkaraya üçüncü de a 

. 9Cl 
yaptığım bu zıyaret 
meşbu oldu. P 

Kemal Atatürk'ü şalıst)I'. 
mak fırsatını bulmuş ve 

uzun göriişmelerde bulu p. 
refine nail olmuştum· .. , 
yalnız Türk tarihinın bU.d 
siması değil, ayni zam~P 
yük Adamdı. O'nun yenı iJlt 
yi yaratan eseri asırlara 13 
den bir abide oı:ıral< )l'.a 

.. il 
Şef'i için ağlıyan biitu ~· 

ietin arzettiği manzara uJl 
muazzam, hakikaten dül< 
mile ilimdir. 

Türk milletinin acısın~, 
kı ve çözülmez bağlarla 
lunan Elen milletinın ' 
tıyorum. 

Ankaradan ayrıiırJıen )I'. 

!etinin mukadderatını ıı.ı 
tıevdi ettiği Şef'in öie~d 
dama layik bir halef 0 

Fransız~arın 
Cem : lek3rlığı 

Ankara, 21 (A.A.) ~i 
Sarra ut ile Fransız se d . e 
Ponset, beraberlerııı 1 
Huniziger ile Visamir3 

·ııe 
olduğu halde Türk mı 
türkün tabutu önünde , 
olduğu geçide ıştıriı~l<İ 
bulunmuşlar ve evvt ~· 
maksatla halk arasırıBf!e' 
Albert Sanaut ile J3 .• ·pi 

t . reiS1 
set, 'Fransız heye ı 

sa hükumet'\ namın•~ 
susada Parlsten getı ..• e .. uv 
çelengi katafalkın on 
!ardır. 

dırlar. • isi 
Atinada ve Yun311 • 

• biıt' 
şehirlerinde-umum• . . ıif· 
raklar , yarım çckllmiŞ 

8
t 

lediyesi caddelerde ııı C 
·ştir· 

!arı vücude getirırt1 

deki !Ambalara siYaJı 
mıştır. -

1 PO L l s T E _llEcnebi 
Çamaşır asarken 

düştü 
Küçük Parmakkapıda Emın a

partımanında 5 numarada hizr. \ · 
ellik eden Gültekin pencereye ~a
maşır asarken düşüp bacağından 

yaralanmıştır. 

Heyetler.
1 

GazefeC1
. 

• fi' 
ıı>' 

Ankara, 22 caııs ~o' 
mizden) - Reisicufll:ıO 0ı 

- Enlft~sinln odunla 
batını yarmuı 

Londra, 22 (HU5usi muhabiri- ı 
mlzden) - Evvelden kararla§lı
rıldığı vechlle Başvekil Çeınber
layn ile Hariciye Nazırı Lord Ha
lifaks ve refikaları yanlarında hu
susi kalem müdürleri ile harici
ye müsteşarı Lord Gadogan, Mer
kezi Avrupa işleri departmanı şe
fi Etreny olduğu halde yarın Pa
rise varacaklar ve fransız ricali 
taratmdan muazzam merasimle 
karşılanacaklardır. Yarın akşam 

şereflerine resmi bir ziyafet verl
lece_k ve bu ziyafeti bir mülakat 
taltib edecektir. Perşembe günü 
reisicumhur bir ziyafet verecek 
ve o gün de görüşmelere devam o
lunacak, cuma günkü mülikatı 

müteakib bir resmi tebliğ neşre
dilecek ve ingiliz nazırlan Parls
ten ayrılacaklardır. 

hattı h_areket mev.ı:uubahs ola -
cak, ve nihayet bütün dünya me
selelerinin toptan halli için Pa
rls ve Londranın noktai nazarla
rı tevhid ve tesbit oluruıcaktır. Bu 
arada hiç şübheııiz müstemleke 

meselesine de temas edilecektir. 

matla faaliyete 
Geçtiler 

Romanya ve Belçika kralları • 
nın Londra ve Paris seyahatleri
ni müteakıp Belçika kralı Leo -
poldun yanında başvekil olduğu 
dün Amsterdam giderek Holanda 
kraliçe;ini ziyaret eylemesi ve 
ayni zamanda Holanda hiıkt1me
tile siyasi temaslara girişmesi ga
yet ehemmiyetli karşılanmakta

dır. 

İngiliz 
Mareşalı 
Şehrimizde 

• Sarıyerde Ortaçeşme cadde
sinde 2 numaralı evde oturan Ali 
oğlu Zekeriya ailevi bir mesele 
yüzünden çıkan kavga neticesin
de kayın biraderi Mustafa tara -
fından odunla başından yaralan
mıştır. Zekeriya tedavi altına a
lınmış, Mustafa yakalanarak tah
kikata başlanmıştır. 

nönü bugün saat 1~iıııiıı' 
rinde cenaze mer~ iıe 
etmek üzere şehr1~ ~ 
lan ecnebi heyetıerı 

Söylenildiğine göre, bu müza
kereler es:ıasında Fransa - Al
manya, Fransa - İtalya münase • 

Çemberlayn ile Halilaksın ha· 
reketlerinden önce Hitlerin bura
ya bir mümessil göndermesi ma
nidar görülmektedir. 

Eski Paris mü!Akatından önce 
de Hitler böyle bir bankete te
vessül eylemışti, bu mümessilin 
ziyaretinin her ne kadar husust 
mahiyette olduğu söylenmekte ise 
de bunun daha ziyade bu mese
leler haklkında Alman noktai na
rannı beyan etmek lçiıt olduğu 

söylenmektedir 

-
Belçika Kralı Ho
ıandaya giderek 
Felemenk hükO

metile mühim 
müzakereler 
yapıyor 

Yugoslav naibi Lon
d raya niçin gitti 
Londra, 22 (Hususi) - Dünya 

meselelerinin ıo,.tan halli için 

Keza ayni zamanda Yugoslav
ya naibi prens Folun refakatinde 
düşes dö Kentin hemşiresi olduğu 
halde dlin buraya gelmesi de si -
yasi mahfellerde ayni ehemmi • 
yetle karşılanmıştır. 

Zahiren hususi mahiyette olan 
bu sonuncu ziyaret esnasında İn
giltere hükılmetile Yugoslavya 
naibi arasında mühim müzdke -
reler olacağı ve ch~mmiyeat 

mevzulara temu edileceği anla
şılmaktadır. 

Büyük Önderimizin cenaze me
rasiminde İngiliz kralını temsi -
len bulunan mareşal Birdvud. 
malı'.ılıyetine binaen cenaze ala
yının yürüyüş kısmına iştirak et
memiş, merasim müddetince 
Halkevi balkonunda ayakta du
rarak tazim resmini ifa etmiştir. 

Ankaradan dün gece hareket 
eden ve askeri merasimle uğur
lanan mareşal bu sabah şehrimi· 
ze gelmiş ve Haydarpaşada as • 
keri mcras;mle karşılanmıştır. 

cektir. ~it 

ReisicumhuruıP11ı rııe 
heyet reis ve azal•~ 
edecekler, müteııl<1 ,,. 
ni maksadla bura" 
nan ecnebi matbU~: 
rini kabul edecel<11 'ıeıl'. 

Gerek heyet ve g•etJl' • 1 .. .,selı Jıl1 
Eroın ve esrarcı er rek cenaze mıın ııi,,i 

Beyoğlunda şübhe üzerine çev- gelmiş bulunan ccP~ıP" 
rilen Halid adında birinde bir ta- akşamdan itibarcıı rcJıl'' 

meğe başlıyacakl3 r ~ banca ile bir mikdar esrar ve Ka-
sımpa,ada Yaşar isminde birinde 
de 5 paket eroin bulunmuştur. Her 
ikisi de yakalanarak mahkemeye 
verilmişlerdir. 

. . ıreııle' 1 
Kendılerıne ~1t 'I. 

mıştır. Heyet ve. t!eııl 
kısmı da yarınl<~dee' 
dan İstanbula gı 



lktısadi meseleler 

Hamallar 
Çok azaldı 

ihracat mevsiminde güç· 
lükçekildiği iddiaolunuyor 
#\laka darlar Belediyeye 
llın~e sırtta yük taşıma -
ıııaıYasak e.dilınesh1den sonra •ha-

• ldedJ çok azalmış ve uzun 
~aııber; hayatlarını ve ge
..__erıııı haınallığa bağlıyanlarm 
~ ınemleketı.erin1ı dönmüş-

lııı.ı ~ ihracat mevsiminde 
~kum.uz fU günlerde ticari 
le~ eaeıerın tekA;tıf ettiği semt
b'41 e ldeta bir hamal buhranı 
11\!ıı ~ır. J!!zciimle esjdden E
h, Önü nuntakasmda 200 e yakın 
~ lııal çalışırken §imdi bu mlk-

l20 ye düşmüştür. 
tı, 'l'u.ecarlarla ihracatçılar; bu va
Ilı ~en çolı: mütees&ir oldukları
....;Y ltınekte ve işlerin geri kal-

Damgasız 
t'e eksik 
Ölçüler 

Sıkı tertibat alınıyor 
il 

ftıı iıt Yerlerde bir kısım esna -
~ damgasız veya eksilt ölçü 

bu !andığından şılphe olunarak 

lııti~~~a ölçü ve ayarlar baf
•u tışJiğı taraJından sıkı bir 

tette harekete geçilmiştir. 
tıaı.a . 

Ve b zıyade pazar yerlerinde 

h~ ~ SCyYar satıcılarda bulunan 

ıtıaıı . ~lçillerıe halkın aldatılma
'ııı kısın tnü!eltişler tarafından 

tı O!Urollar yapılmaktadır. 
l!~~llı.gası:ı; ölçü kullananların 
cal( rı derhal müsa:!ere oluna -

~ y ~e sahiblerine de hemen ce-

" ilılacaktır. 
'>az· 

l~r lı ıran ayında da bütün ölçü-

t~ tnuıru bir muayene ve dam

'-._ Re<;lrileceklerdir. 

~,kıu., 

U54 Rumi 
lıtinci Tep-in 

v ... if Eual 

aa. d. u.. d. 

müracaat edecekler 
dığmı, malları depo ve ve ardiye
lere yerleştirecek boş usta hamal 
bulmak için sın beklediklerini 
iddia etmektedirler. 

Tüccar ve ihracatçılar bu vazi
yet werlne belediyeye müracaat 
edeceklerdir. 

Diğer taraftan sırtta yük taş• 
ma usulünün şehrimizden sonra 
diğer büyük vilayet merlı:ezleriır 
den başlıyarak peydeYpey her ta
rafta tatbik olunması kararlaştı
rılmıştır. 

Bunnn için; belediyelere, eııash 
tedkikler yapmaları ve mahalll 
nakliye ve yük vaziyetlerine göre 
bu hususta alınması icab eden 
tedbirlerin tesbiti bildirilmiştir. 

Eskicilerin 
Sattıkları 
Eşyalar 

Bir müddettenberi belediye 
memurları Bitpazarı ve Kapalı -
çarşının elbiseciler ve eskicilerin 
bulunduğu kısımlarda ani ve e -
aaslı kontrollar yapmaktadırlar. 
Oatılan bütün müstamel efüise ve 
eşyaların tebhirhaneden geçmesi 
lhım gddiği halde kullanılmış 
elbise satan birçok dükkancıların 
aldikları malları öylece sattıkla
rı ve bu suretle verem vesaire gi
bi hastalıkların sirayetine se'ıeb 
oldukları görülmediğinden bu 
kontrollarda dükkanlardaki bü -
tün müstamel ellıiseler ve eşya
lar gözden geçirilmektedir. 

Üzerinde tebhirhane damgası 

olmayan elbise ve eşyalar derhal 
bir zabıtla alınmakla ve tebhir • 
haneye götürülmektedir. 

Bu kabil kirli mallar bulunan 
dükkancılar da tecziye olunmak
tadır. 

Yapılan kontrollarda, civarın -
daki dükkanlarda kontrollara baş· 
ladığını gören ve sıranın kendi
sine de geleceğini bilen bazı dük
kancılar, memurları görünce he
men dükkanlarını kap1yarak.o 
dükkanı daima k3palı gibi gös -
termek lstemektelerse de, me -
murlar, evvel! açık dükkanları 

baştan tesbit etmek ve sonra kon
trola başlamak suretile bu kur • 
nazlıklann önüne _geçmektedir -
ler. 

Köy işleri için 
---

Dağ 
Sporu 
Rağbet artıyor 

Uludağda yeni terti· 
bat yapılıyor 

İstanbuldan Bursaya gidip 
ffiudağa çıkanlttrın sayısırun se
neden seneye arttığı görülmek -
tedir. Ayni zamanda §elırimizd!! 

aded.inin çoğalmakta olduğu da, 
İstanbul dağcılık klübü ozaları 
yekununun kabarmasile anla§ıl· 

maktadır. 

Dağcılık klübiı, önümüzdeki 
kış mevsimi faaliyet pxagramım 
hazırlamaktadir. 

Bu programda Uludağ geziııti.
lerine fazla yer verilıni!si Bıırs.a
daki dağcılar tarafından teme:nui 
olunmuştur. 

Bursa dağcılık klühü, Uhıdat
daki bütün tesisat ve otellein, 
ldüpçe qletilmesi için Bursa 'ri
J.ayetine müracaat edilerek mn• 
tabık kalındığını ve Uludağa çık
ma, arada lraJma ve eğlenme gi
bi seyyahların bÜtün iht.iyaçlan
nm çok ucuza temin ohmma•ı 

mahadile klüb idaresince, yeni, 
ucuz ücre-t tarifeleri tanzim edil
mekte olduğunu da bildirmiştir. 

Mem.leketiınizrle dağ spcrJan. 
nm merkezi olan Bursada Ulu -

1 

dağdaki otellerle bütün tesisatın 
saliliiyettar klüh tara!ından ~ 
letilmeğe başlanması ile beraber 
ecnebi seyyahların da Uludağa 

celb ve rağbetleri için yeni ve e
saslı tedbirler de alınacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere Bur
sa vilayet merkezinden Uludağa 
bir h.avaı hattın yapılması mese
lesi de tetkik olunacaktır. 

Vilagellerde 
Can kurtaran 
Otomobilleri 
İcabe~en teb!iğat 

yapıldı 

Acil vak'al.:ırda va~l:ırm 

hayatlarının. kurtulması için ıeab 
eden tıbbi müdahale ve yardım • 
!arın süratle yapılmasını tem:nen 
- şehriınlzde olduğu gibi - diğer 

bazı şehirlerde de can kurtaran 
·tomobillerh bulun.durulacağı -
nı haber vermiştik. Bu kere Da
hiliye ve Sıhhiye V ekilletleri bu 
hususta büyük belediyelerin na
zarı dikkatlerini celbetrnişler ve 
Wç olmazsa asgari birer ean kur
taran otomohılinin teminini te -
menni etmişlerdir. 

Bıınun üzerine birçok beledi -
yeler harekete geçerek belediye 
meclislerinden salah!yet meıniş
lerdir. 

Öğrendiğimize göre can kur -
tarım otomobilleri vilayetler1e 
yakın kazalar ve hatta köyler a
rasında da işliyeceklerclir. 

Cu~,1 
() le 6 54 

i.ı.u 12 00 

"'·k 14 31 

2 07 

7 14 

9 45 

Dahiliyede bir 
komisyon kurl~ldu 

İstanbulda olduğu gibi bun.lan 
geçerken yollarda bütün vasıta • 
lar yol vereceklerdir. 

kararlar almak üzere bir komis -
yon teşkil edilmektedir. İç Bn -
kanlıkla. toplanacak olan komis
yonda. aUıkalı bakanlıkların da 
d"legeleri bulunacaktır 

'( '-
t~ 

lııı ~~ 
l~ 1ı,· 

18 22 

3 12 

12 00 
1 36 

ı :ı .ıs 

Bütün kov t,.<J.erlnin düzenlen -
mesi ile köy kall<ınmasının te -
m:nıne ait muhtelıf mevzular Ü· 

zerine görü~melerd~ l ulunmak ve 
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" tan Muradı tahta g çirmek için 
ne idi? "·· hnan tertibat 

)~ .... a; ~ 
Y ıı:; faya kemali sarahat iki gün sonra, tahtan indiriyo -

l;ı c .uetle _§unları s-, ıedi: ruz. .. Hazır ol bakalım ... Sana ve-
~a •sııs:• Uzillme ... K - · kal- receğim işi temiz ve sesslı.ce ya-
t ~ dııı_ B.r gun gelir 0 pacağınıı eıninım.. 

~~ vl! o ur ... Dilşad; emin SULTAN AZİZİ TAHTTAN 
~' ork.aJJ.asır.~ açılmış ... Hiç NASIL İNDİRDİLER? 
ı~ ~~ ~bir şey yok .. Ya- Sultan A%izi; 1293 rumi senesi 

ı, ' h adamım olduğun salı günü öğleyen tahttan indir
~ ;;:__ı:ıurı er Şe}'imı öyleyebili- me e karar veren dört müttefik 
~;""'~ ~ Arzıniyaz kalfa vezir her türlü harekatın idaresi-
lılh... tı~ :;::ın; eğer, bir şey ol- ni serasker Hüseyin Avni paşaya 

.'4 hl<ııu b bana söylerdi. Sen, tevdi etmişlerdi.. 
ırak ... Sutan Azizi, Sadrazam Rüşdü paşa; bir kur-

nazlık yaparak vükealyı sah gü
nıi serasker kapısında topl.ımak 

üzere şu planı vücude getirmişti: 
Askeri işlere aid bazı defterlerin 
tedkik ve tasdiln için villc~an."' 

çağınlın:ısım amedi divanr hü
mayuna emretti. Vüzeraya sad

raz2mın emri mucibince davetiye 
tezkereleri yazıldı. 

Mütercim Rüşdü paşa; kllinaz
lık ediyordu. Vüzerayı seraska 
kapısına toplıyarak toplu bulun
duracak ... Veliahd Murad efendi
yi serasker kapısına getirdikleri 
zaman derhal biat ederek işi ko
laycacık bitirmiş olacaktı. 

Veliahd Murad efendi ve vali
desi de salı gününe göre hazırlan
mışlardı. 

Hal' rneselesi çok gizli tutulu
yordi.l. Murad derıdinin sarayın
da hazırlıktan en yakın kadınefen
dil!!Yin bile malumatı yoktu. 

Dolınalıah~ sarayım üç paşa 
suac.aktL Mektebi haıbiye nazın 

Çiçek 1 

Sevenler 
Cemiyeti 

Memleketimizde çiçek. 
çilik zenginleştirileeek 

Boş arsa ve bahçe· 
lerde d çiçeklik 

yapılacak 

Halkınmda çiçek sevgjsini u -

yandımıak ve onu çiçek yetiftir

meğe al~ak üzere, çiçek se

venler cemiyeti nırmile yeni te

§ekkül meydana getirilmesi ka -

rarla§tırılmıştır. 

Bıı cemiyet, bıı sene çiçek ser
gileri tertip edecek ve iyi çfçek 

yetiştirenleri mülr.i.fatl:mcJıracak, 

nsrni TI! husud teşekküllerle ça
lıpna birliği yaparak çiçekçı1iği 

zenginleştirece1ttir. 

3 üncü umumi müfettiş Tahsin 
Uzer bu yeni cemiyetin fahri re

isliğini kabul etmiştir. 

Çiçek sevenler cemiyeti hariç
ten tohum, fidan ve çiçekçilik 
hakkında yıııhmş kitaplu ge -
tirerek. bunları alhl<adar halka 
~ev:ı.i edecektir. 

Aynca, umomi park ve hah -
çeler, hu kurumun manevi hima

ymi a!tma ahnacak, terkolun -

muş arsalar ve mezarlıklan, bi
rer çiçek bahçesi haline getirile

cekleı:dlr. 

İcab<'den yerlerde de şubeler 
de •çılacaktır. 

Şehir erde içme 
Suyu tesisatı 
Evve a alt büyü 
Şehirde yapllacak 

Henüz içme suyu tesisatı mev
cud olmayan şehirlerımizden 12 
sinin bu tesisata bir an evvel ka
vuşması !çın, ayni zamand.'.l ma
hallerinde boru döşenmesine de
vam olunmaktadır. 

Bunlardan başka yeniden altı 

mulıte:.f şehrim.iızde de içme su
yu• tesisatına başlanılmış bul1111-
maktadır. 

Ezcümle hunlardan TrabzO?ı 

şehrinin içme suyu tesisatını yapa 
cak olan Alınan Hohtii şirketinin 
mühendisleri Berlınd.en şehrimi
ze gelmişlerdir. 

Baş mühendis M. Ottererin ri
yasetinde bulunan mühendisler; 
buradan doğruca Trahzona git -
mişlerdir. Bunun üzerine Trabzon 
içme suyu tesi9atının temeli me
rasimle atılarak hemen işe baş -
!anılmıştır. 

Teminat akçeleri 
mal sandıklarına 

yatırdacek 
Belediye ve hususi idareler ta

rafından yapılacak artırma ve 
eksiltmeler için alınacak temin:ıt 
akçelerini mal sandıklarına ya -
tırılmasının usul ittihazı karar -
laşmış!ır 

Suıcynıan pa~a; darı şürayı asken 
Reisi Redif paşa; bahriye nazırı 
Kayserili Ahmed paşa ... 

Saray önündeki donanrnayi hü
mayunun bilfiil yapacağı abluka
ya amiral Arü paşa kumanda e
decekti. 

Dörtler ittifakının en ziyade 
korktukları padişahın yakın bir 
adamı olan Derviş paşa idi. 

Paşalar tamamile Hüseyin Av
ni paşaya merbuttu. Yalnız, Sü
leyman paşa doğrudan doğruya 

Mithat paşanın adamı idi... 
Süleyman paşa; yeni Osmanlı

lar Cemiyetine merbuttu. Mithat 
paşa gibi meşrutiyet ve kanunu 
esasi tarafdarı idi. Sultan Mura
dın tahta gelmesini de Mithat pa
şa gibi meşrutiyet idarenin ilan 
olunması fikrile yapıyordu. 

Hatta; Süleyman paşa fransa 
kanunu esasisini de tercüme et
m!1 ve hazırdL 

Hüseyin Avni paşa; her i!ıti -
male lraq,ı ~ pıprun T~ka-

a-IOJ9 TSLO&A•--22 Z a 'l'qnn 1938 

imar işleri 
........................ , ... 

Yerebatan sarayı 
güzelleştiriliyor 

Sarayın etrafı istim
l ô: k ediliyor 

Saray restore esasına göre tamir 
edilecek ve üzerinde bir gazino ile 
zarif ve modern bir park yapllacak 

Şehrimize gell!D seyyahların en 

çok ziyaret ettikleri yerlerden 

biri olan Y erebatan sarayırun ,.. 

lah ve tanzim ~ karar 
verilın.işti.. 

Bu karar W:erin.e mahzenin üs

tünde bulunan bina ile yanındaki 

sahanın belediyece istimlil: mu

amelesi bitmiş ve buraları on tıq 

hin liraya satın alınmıştır. 

Şimdi bir taraftan istimlak edi
len yerlerin sür'atle yıktırılması

na başlanacak ,diğer taraftan da 
maliye ile müzakereye girişilerek 

mahzenin uzun bi rviide ile ma-

liyeden kiral•nmıısın.a teşebbüs 

edilecektir. 
Bu if de bittikten sonra mah -

zen restorasyon esasına göre ta -
mir olunacak ve mahzene giden 
yıiiar da asfalta çevrilecektir. 

lllumafih belediye burasını ta
mamile modern bir hale sokın.ıya 

karar vermiş olduğundan mahze
nin etrab açıldıktan sonra Yere
batan sarayının karşısına rastlı

yan dar ve küçük ada da tama
ınile istimlıik edilecektir. 

Yerebalan sarayının mcdhali 
gayet zarü bir park haline getiri
lecek, burada bir de gazino yap
tırılacaktır. 

Yeni Başkuman-
ı danımız ı 

Matem ve hayra 
Bugün arife. Bugün, keder! 

bir günden mutlu bir bay ram 
&irdiğimiz &fuıdiir. Yarın hayra 
mı idrak ediyoruz.. Bayram, ka 
gündür dökülen göz yn !arın 
sanki bir tesellisi halinde biz 
yet~bilmek için acele etmiş gi 
bi. 

Boğazında hıçkırıkları düğüm 

lenen çcı<:nklar, ütülü elbisdcri 
giydikleri zaman kendilerini der 
hal yeni ve mutlu bir talihin ku 
eağında bulaeaklar. Te'<adüf Al 
)ahtır. 

Gerçi öksüz bayramda ;:ene A
ta'sını hatı:rlıyarak hicranını tn
zeliyecek olan millet, tarihlerin 
unntamıyacağı acısına bir gün a
tın tesellisini bndine belki de 
ki.fi göremiyecektir. Fakat ne de 
olsa taziyetleri tebrikler takib e
diyor. 

Salıncaklarında şişmi~ gözle 
rlle lıayraınlıldarını giymiş öksüz 
çocuklar yaslı bayramınız kutlu 
olsun. 

•Ferda senin, senin bu teced
düd, bu inlı:ıl!ib.• 

HALK FİLOZOFU 

icra ve if-
las kanunın 
Bugünkü ihtiyaçl:ıra 
göre değiştiri ecek 

T ürk.iye cumhuriyeti; türk milletinin, bütün kudretlrrini tek ira-

dede toplamasmın eseridir. Tiirk, dünya milletleri içinde bu- Alakadarların mi.2· 
ıüııkü hürmete u dikkate erişini o kudret temerküzüne borçlu-

dur. Atatü.rk'ün her şeyden yüce şahsiyetinde bulduğumuz bu toplayı- tale&l&rl SOrUIUye>r 
n iradeyi, saym İnöuü"ne intikal etmiş görüyoruz. Atatürk'ten liOnra 
ne,·let Başkanlığı \'3ZÜesini uhdesine alan İnönü, aynı zamanda türk 
ordımmun Bll§kumandamdır. Türk milleti, kendisini bu sıfatla da se
Jamlamakla istikbale emniyet ve itimat duymaktadır. 

Ba§l<3 diyularda olduğu gibi günlük politika mücrdelclerinin de
ğil hayat ve h • diselerin ıstı!asiyle tiirk milletinin en yüksek hizmet 
ve vuife mevkiine yükselmiş ve Atatiirk gibi cihan tarihinin emsaline 
tesadüf edilmez bir şahsiyetiııden sonra milletin hn5ına geçmiş olan 
İnönü, en küçük ciizütanıından en büyük organlarına kadar sevk ve 
idare ettiği ordumuzun - biuat sii~ledikleri gibi . hakikaten emekli 
bir mensubı:dur. Her türkün girdiği \eya behemehal gireceği bu ınulı
tnem. müesseseye intisap ile haklı bir iftihar duymaktadır. 

Yaz.ifede kademe farkı görıniyenlere ancak nasip olan yüksek bir 
inanışla Türk ordusunun Ba~kumandanı olduğunu sö~·lerkcn •azim. 
kir ve tecrübeli kumandanlar, şefkatli ve fedakar zabitler ve tiirk mil
letinin hakiki özü olan kahraman ellerden ve cümlesi ehliyetli vazi
feseverlerden vütut bulan •Tlirk ordusuna• asalet ve heybetin timsali 

!en ve iflas kanununun bu -

günkü ihtiyaçlara uygun bır şek

le sokulması için getirilen mu -

tehassıs tarafından verlen rapor 

mütehassıslara, hakımlcre , r ı 

reislerine ve barolara gönden! -

rruştir Proje bu maka!"llar tar. -

fından tetkik olunacak ' hır 

makam proje hakkındaki mütal '-

asını bakanlı0a bL1c!irecektır. I ı 

mütale:ılar bakanlıkta top! r c!. ·-
tan sonra bir heyet tarafıPdal'!. 

tetkık olunacak ve yeni icra ve f· 

!fıs kanun projesı hazırlanacak -
tır. 

olarak. gurur ve güvenle• bakıyor. Bu bakışıyle İnönü, bizim gözlhniiz ı-----------:---
olmaktadır. 

Tek siyaseti; milletin kudret ve refahı, devletin istiklUI ve istikbali 
olan Cumhariyet Türkiyesinde her kudretin k3.~"Jtağı, hayatta fazilet 
ve ruhta temiıliktir. Sağlam blı •İyasi uzviyet olan de\letimiz, her fa. 
aliyet i:ıasının bu şartlar içinde verimli i~Jemesile, aralarında te~süs 

etmiş vatan sevgisinden gelen muv: zeneyi devam et!İı'erek çalışınasly
le bozulmaz ve sarsılmaz bir ahengin timsali olmaktadır. Cumhuriye
timizde Devlet Reisinin yüksek sıfnh, bu ahengin sembolüdür. Yeni 
Cuınburreisimizin şahsında yeni Başkunıandannnızı selamlarken, bu 
sembolün manasını, tiirk vatanma duyduğum derin sevginin kendisi 
olarak anlamaktayun. 

Maden kömürü 
Mecburiyeti 

Yurd ormanlarının korunma -

siy le beraber maden kömürü is

tihlak ini artınnak ıçm resmi 
dairelerle bazı yerlerde maden 

sab civarında olan konağının et
rafını abluka altına almağı la -
rarlaştırmıştı. 

Belki; padişahın ğöndereceği 

bir irade üzerine Derviş paşa; ko
nağından çıkarak serasker kapısı
na gelir, sarayı abluka altına alan 
Hüseyin Avni paşa kuvvetlerini 
dağıtabilirdi. 

Pazartesi günü her şey tanıaııı
dL Hüseyin Avni paşa; Süleym..n 
paşaya şu emri vermişti: 

- Mektebi harbiye zabitanının 
ileri gelenlerini işden haberdar e
dersin. Tabii yakın olan arkad1ş 
lımnı ... Talebeye liiz.m geler. ceb
h:mey: dağıttıktan s·xıı n · DJlma
ba'ı~e camünin ön:inden ta: Be -
şiktaş cihetine kadar kuşatırsınız. 
dedi. 

Hüseyin Avni paşa; Redif p~a 
kuvvetlerini Beşikta~ ve etrafını 
ablukaya memur etm~ti 

Dolmabahçeye nazır olan tepe
lere ıececJeıı toplar tabiye edile
cektı.. 

Hsan - Ali YÜCEL 

kömürü kullanılmasını mecburi 
kılan mahrukat kanununun tat
bik şekli hakkında ekonomi ba
kanlığınca bir nizamname pro -
jesi hazırlanmıştır. Proje önii -
muzd~ki günlerde bir kere daha 
gözden geçirilecek ve Devlet Şu
rasının tetkikine arzedilmek ü • 
zere Başbakanlığa verilecektir. 

~ -- --- .:...:..!b-§!!!~ 

Donanmayi hümayun, eğeı:; ka
rada bir mücadele olursa saraya 
top ateşi yapacaktı. 

Süleyman paşanın maiyetinde 
bulunan zabitan ve asa.kir, saray 
civarında bulunan muhafız kıta
at ve zabitanını ansızın bastırarak 
silahlarını alacaklardı. 

Beşfktaş mnhaflZl Hasan paşayı 
ve maiyetini de bastırarak olduk
ları yerlerde hapsedeceklerdi. 

Her şey tamam olduktan sonra· • 
Hüseyin Avni paşa, veliahd Mu-
rad efendiyi veliahd dairesinden 
arabasına alarak serasker kapısı
na getirecek ve, serasker kapısın
da işden haberdar olrruyarak top
lanan vüzeraya biat resmini yap
tırıp yüz bir pare top arttırarak 
meseleyi neticelendirecelcti. 

Hüseyin Avni paşa; her türlü 
tertibatı yaptı. Pazartesi akşamı 
serasker kapısına gelerek, sözde 
askrri işler ile meşgul imiş gfbi 
çalışnıya başladı.. 

Birimizin derdi 
Hepimizi~ derji 

Tramvayların gece 
servisleri 

Bilhassa Topl:apı, Yediku -
le, Edirnekapı semtlenl'!.de c ·

turan okuyucularımızdan al -
dığlmız mektuplarda ezcümi~ 
şu yolda bir şikayet ve tram -
vay şirketine karşı bir rica oku
maktayız: 

Sirkeciden, gece en son o -
larak hareket tramvayları~ 

saatleri yaz ve kı - ı-ı,.;fc3ine 

göre değişmcktt'dir. Yaz tari
fesine göre Topkapı, Yediku • 
le, Edirnekapı semtlerine işll
yen arabaların sonuncuhn ya. 
ni (son tramvay) lar S'rkeci 
dura[:ından daha gtc vakit 
hareket ediyor , . ., kışın bu ta
rife değiştiriliyor. Bu niçin 
yapılıyor? Yolcular için ·a -
zın gecenin saat on ik 1~ kı -
şın on ikisi arasında ne gibi 1'' 
fark olabilir? 

İşinden ve herhangi vrrden 
gece yarısı evlerine gitm is
tiyenler bu yüzden pek çok sı 
kıntı çekmektedirler. Çünkü 
tramvay bulamıyanlar gece -
nin yağmurunda veya a azın

da Sirkeciden Topkapıva. Edir
nekapıya, Yedikuleye karlar 
yürümek ıztırarında kalıyor -

lar. 
(Son tramvay) !arın yaz ta

rifesinden daha erken kaldı -
rılmasında hi bir man. olma
diğı gibi y2z tarıfeslnin avnen 
tatbik edilmesinde de hiç bU
mahzur olma~a gerek ... Bina
enaleyh şirkete okuyucuları -
mızın ricasını bildirerek bu 
(son tramvay} meselesinin hal· 
lini diliyoruz. 
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Yarın Parisde görüşecekler Son ynlculuk HIKAX§ 
~~~~~~~~------~~~~~~~ .. 

INGILIZ BAŞVEKiLiNiN POLiTIKASI 
Dünyanın en çetin savaşma baş

lamak ve yeryüzünün en eşsiz in
kıliibını başarmak için 919 yılının 
19 Mayısında Samsun'da Anadolu 
topraklarına ayak basan Türk 
kahramanı, bu satırlan okuduğu
nuz dakikalarda son yolculuğunun 
son durağına ulaşmak üzeredir. 

istemek.. 
1 Yapamamak· 

Orf alığı yafışfırmıya muvaffak olursa bir türlü, 
olmazsa bir türlü, fakat her halde Avrupada pek 

muhtelif ihtimaller göz önüne getiriliyor 

1919 Mayısının on dokuzunda a
ğızlarda bütün bir vatanın ölümü,. 
ne ağlıyan mersiyeler dolaşır 11e 
bütün bir millet bu uğursuz hava
nın baskısı altında bitkin ve öl -
gün bocalarken kırık bir tekne i
çinde karaya çıkan kahraman, ka
fasında kurtuluşun, kalbi11de fe -
dakıirlığın ve gözleri11de dirilme -
nin iksirini getiriyordu. 1938 Soıı
teşrininin yirminci günü se~·gili 

Ankarasına son seferini yapan 
Şef'in yollarda yedisinden yetmi -
şine kadar vatan çocukları hıçkı -
rıyor. 

Yazan: Recai Sanay 
Adil, piyasada hatırı sayılır 

tüccarlarclandı. Büyük serveti 
kendisine babasından kalmıştı. 

Babası sağlığında onu müteaddid 

defalar evlendirmek istemişti, 

fakat Adil bu cihete hiç yanaşma-

··ıged' 
sonra? .. Bedbahtlığı da g~ıY' 
bırakan bir iç ateşile ya pı· 

ki .,, 
kyuldu..bu öyle bir ateş ·· · ~ 

.. .. klefll 
lan her hareket onu koru i~ot• 
ten başka bir netice vertn ·er.; 
kıskanıyordu .. çünkü onu. 

1 
fve~ 

ve güzel karısı aldatıyordu· . ,ı
Avrupada sulhu kuvvetlendir

mek yolunda İngiliz başvekilinin 
kat'i bir kararla hareket ettiği 

geçen sene iş başına geldi geleli 
İngiliz matbuatında tekrar, edil -
mektedir. Başvekil Çemberlay -
nın bu siyasetinde muvaffak olup 
olınıyacağı bahsi, İngiliz devlet 
adamlarının yarın Fransız payi -
tahtına gitmeleri dolayısile ye -
niden tazelendi. Yeni gelen İn · 
filiz matbuatı başvekilin ortalığı 
•atıştırmak siyaseti etrafında bel

,! başlı yürütülen fikirleri ileri 
sürmektedir. 

Buna göre başvekilin ortalıgı 

yatıştırır poaitikası şu birkaç ih
timal ile göz önüne getirilmek -
tedir: 

1 - Başvekili bu siyasetinde 
iyi muvaffak olacak, yahud ol -
ınıyacaktır. 

Eğer yatıştırmak siyaseti akim 
kalırsa sulh rahatsız ve emniyet
siz bir sulh olarak devam edecek 
yahud da harb çıkacaktır. Eğer 

• harb olursa İngiltere mühimmat 
nezareti ve milli hizmet denilen 
ve bir nevi mecburi askerlik olan 

hizmetin teşkilatını yapmak için 
bir nezaret daha kurmak lazım 

gelecektir. Eğer rahatsız ve emni
yetsiz bir sulh devam edecek o
lursa İngiltere için mütemadl 
surette harbe hazırlanmaktan 

başka çıkar yol görülmemekted;r. 
2 - Eğer başvekil Çemberlay

nin ortalığı yatıştırma siyaseti mu
vaffak olursa bunun neticesi o -
!arak tahdidi teslihat yoluna gi -
dilecektir. Milletler arasındaki si
liihlanma yarışının nekadar ağır 
masraflara mal olduğu göz önün
dedir. Eğer milletler arasında sul
hu kuvvetlendirmek için sağlam 
bir esas elde edilirse o zaman si
lahları azaltmak yoluna gidile -
cektir, diyor. 

3 - Fakat silahları azaltmak 
politikasının diğer bir neticesi 
vardır. Bundan on yedi sene ev -
ve! Vaşingtonda bir muahede ya-

-·---~ 

pılarak büyük deniz devletleri 
arasında donanmaların tahdid e
dilmesi kararlaşmıştı. Bu suretle 
İngilterede ve İskoçyadaki denz 
tezgahları için ve oralarda ça -
lışanlar için hoş neticeler verme
diği, yani buraların deniz inşaatı 
ticaretine sekte vurduğu düşü -
nülmektedir. Şimdi bütün dev -
Jetler arasında umumi surette 
silahları azaltmak için bir karar 
verilmiş olmuş gibi her tarafça 

giihların ve oralarda çalışanların 
işsiz kalacağı istatistik rakam ve 
hesap ile anlaşılar bir netice ol
makla beraber İngiliz başvekili -
nin ortalığı yatıştırmak politika
sında muvaffak olduğu takdirde 
ortaya silahları azaltmak teklifi
n; koyacağı anlaşılmaktadır. Za
ten İngiliz tezgahlarının ve ora
da çalışanların işsiz kalacaklarını 
söyliyenler de silaahları azalt -
mak fikrine itiraz ederek bunu i
leri sürmüş değillerdir. Onlar iş
siz kalacakları iç;n faaliyet saha
ları bulmanın şimdiden düşünül

mesini istiyorlar. Zaten mesele 
daha nazariyat dairesinden çık

mıyor ki... 
6 - İngiltere ile Almanya ara

sında hakikaten ortalığı yatış -
!ırmak için hlr anlaşma olacağın
dan ümidi kesmiyen İngilizlerin 
pek çok olduğu anlaşılıyor. Her 
Hitler İngiliz başvekili ile doğ -
rudan doğruya ve karşı karşıya 

gelerek konuşmağı tercih etmek
tedir. Sebebi de doğrudan doğ -
ruya baştaki mes'ul devlet adam
larla konuşmanın diplomatlarla 
konuşmaktan daha ziyade net ir 

On dokuz yıl içinde O'nun eş -
siz başarılariyle öuii.nen tarih de, 
O'nun on dokuz yıl içinde fıini 

gözlerini yumduğıınu kaydettiği -
ne kendi yaşıtı Tiirk milleti kadar 
yas tuttu. 

Bugünkü yolculuk, ebedi Şef'in 
son seferidir. Her zaman vatan 
dağlariyle omuz omuza dolaşan 

Büyük Ônder, bu son yolculuğun
da vatan ovalarına yaslanmış, lıer 
zaman vatan çocuklarının çelik 
göğüsleriyle sarılan sevgili Baş -
buğ, bugün ikiz kardeşi bayrağı
nın kucağına uzanmşıtır. 

O'mı bu son yolculuğunda yal • 
nız yü.z binler değil, gündüzün gü
neş ve geceleyin yaşlı birer göz 
gibi titriyen vatan ışıkları da u -
ğurladı. 

l çine son defa bindiği trenin ö
nüne kendini atan raylann sesin
de çelik Adamın ölümüne söyle
nen çelik mersiyeler duyuluyor. 
Yollarına dizilenler, hıçkıra hıç -
kıra evlerine döndiikleri zamar,, 
hiç şüphesiz, iclerind~ O'nmı ı,;~ 

mıştı; evlenmek istemiyordu. Do

ya doya hovardalık etmek, aşka 
doymak için mi? .. Hayır .. aradığı 
aşkı bulamadığı için... ~ 

Adil, güze'! bir erkek değild;i 

uzun boylu, ve .. haddinden fazla 
zayıf, kemikli bir vücud .. karaya 
yakın esmer bir ten .. ince olduk-
ça uzun bir burun... Gülüşlerin

de bile ciddi hatlarla şekillenen 
derin, manalı çehresi ve zeki, sert 

bakışlarile duygulu bir erkek.. 
fakat, güzel, hatta pek de sevimli 
olmıyan bir erkekti ... 

Evet, babasının bütün ısrarla -

rına rağmen otuz yaşına kadar 
evlenmemişti. Fazla hovardameş· 
reb değildi; buna rağmen ilk genç
lik çağını durgun ve yosunlu bir 

su gibi sakit ve hareketsiz geçir-

memişti. Her genç gibi onun da 

başından, tatlı bir seraba pek 
benziyen bir takım gönül macera

ları geçmişti. Fakat bu maceralar 
onun sakin ruhunda uzun müd

det yaşıyabilecek izler bırakma
mış, cilalı bir kaydırak taşı gibi 
sathından sekerek yılların mave
rasında nisyanlara gömülüp git-
mişti. Babası ölüp de bütün ticari 

işlerin kendi üzerine kaldığında 
28 yaşında bulunuyordu. İki yıl 

.. le bır 
aldatıyordu, hem de oy . bit 
datış ki .. evlendiklerindenber~d.; , 

kaç aşık değiştirmişti.. ve .. r<JU··· 
bunu biliyordu! Evet biliY0 J1ll' 
Niçin mi kendini müdafaa ~t 01, 

d • ç·· _ ,_.. ··yıe sevıY yor u. .. uı ... u onu o dl 
ona öyle bağlı idi ki.. r.ıaıafl bit 

onun kendisine karşı koY:ıi~ 
dindarın din safı kadar ,,.. 

r ve .. 
bir safı olduğunu anlıyo ··ıiıP 

. ·n bU 
ziyeti iyi idare etmek ıçı ord~ 
kadınlık kudretini kuııanıY , ft' 
Zaten Adili en asabi ve ruJı~sıı· 
veranının en fazla olduğu ıa ,rr 
larcla sabun köpüğü gibi bıt 31,ı 
da söndürebilmek için iki. gor 

.. ıerinı 
parçası gibi yanan goz bJ 
!erine dikmesi bir gütüşü venlıf• 
busesi kafi idi... Çok ıaın~;,~: 

getırn~ şeytan aklına neler ~at' 
ınak·· Dövmek, vurmak, boşa ~eP 

ta öldürmek bile... Bunlaf~eıd' 
düşündü, tasarladı, karar 
fakat yapamadı... r.ıt" 

Düşündüklerinden baıııarl 
0
,,r 

deniliğine, insanlığına yak~;00.;ı 
dı.. hiç olmazsa onu ken 01~~0 
uzaklaştırmak, bir daha ~il'd.;ı 
görmemek, yanından, e ı,ıl 

"ıiin•• ıJi kovmak, kahpeliğini yu idJe 
parmağı beş leke bırakan ş 

Te:epati hadiseJeri 
' millete yeten hayatından birer tu
tam ışık, birer damla enerji bul • 
muş olacaklardır. 

O'nun iradesiyle, O'nıın azmiyle 
Türk vatanının her tarafını ören 
demir ağlann omzunda, düniin 
ceUidetiyle ölümden hayata, boz
gu11dan zafere ulaşan asil milletin 
omzunda; vatanın, bayrağın, şere
fin ve tarihin omzunda Büyük A
ta, •on Ankara yolculuğundadır. 

sonra, yani, tam otuz yaşında ev

lenmeğe karar verdi. Çünkü bir 
tesadüf, yıllardanberi aradığı, 

beklediği aşkı karşısına çıkarıver

mişti; bu on sekiz yaşında, hilka-

bir tokat gibi vurmak-·· vrtl 
..ı..ıııd• . 

Kulağına karısı ha"': redi, ":~ 
yeni haberler geldikçe tıt .. urıO" 
tu, kudurdu. Kaç defa dUŞ ·n e<t. 
ğünü, istediğini yapınak ~; )# 
nin merdivenlerini, bastı ııcıı: lf 
kıracakmış gibi hiddeUe ,ç,j .. f 

Yevmi h ay a t ı m ı z 
harikalarla doludur 

O'nu bağrından yetiştiren top . 
rağı, O'nu yeniden bağrına bastır
dıktan sonra bütün dünya ülke • 
Zeri kıskansın! 

tin .güzel• diye resmettiği canlı 
bir tablo idi. Altın sarısı kıvırcık 

saçlarının ne göz alıcı bir parıltı
sı vardı ... Bu her nazarı kendine 

gııv 1 İ' daya, karısının yanına giİ u 
ne o bakış .. o gözler.. 0 ..,ed'' 

.. !it""' . .ı 

diyeceksirıiz, Buna tesadüf mü 
yok1ia telepati h"'d" . . ? a ısesı mı ••• Fakat biz, bayındır Ankaranın 

durağına son yaptığı yolculuktan 
inecek ve bir daha buradan ayrıl
mıyacak olan en büyük Türkü sa
dece vatan uğrunda can vermiş en 
büyük şehidin cenazesi gibi değil, 
Samsun'a ilk defa ayağını basan 
emıiz kahramanın gelişi gibi karşı-

çeken genç kızın peşinden aylar
ca koştu, nihayet pek çok para 
sarfile bir gün, onunla evlenmeğe 
muvaffak oldu. 

* 

ve ......... tek kelime sOY kad" 
Yıllarca ... Bu zalirJI .. 01ııtr 

kendine rAmetmek ısted1 • 
dı.. ,dl· ' 
Ayrılmak istedi· ayrılaın ııı•1 ' 

' yaP Bazan, uzun müddettenberi gör
mediğiniz bir dostunuz birdenbi
re hatırınıza gelir. Az sonra pos
ta müvezii ondan bir mektup ge
tirir. Veyahud, başka bir dostu: 
nuz gelir, ondan bahseder. 

Tesadüf mü? Yoksa bir telepa: 
ti hadisesi mi? ... 

İhtimal hayatınızda bu gibi ha
diseler çok olmuştur. 

Ben, bu hususta size bir fikir 
vHebilmek için iki vak'a anlata
cağım. Bunların ikisi de doğru
dur. Ve şayanı itimad kimseler 
tarafından tahkik ettirilmiştir. 

Bir kadın piyanosunun tabure
sine oturmU§. Vakit geçirmek için 
ba1.1 parçalar çalıyor. Birdenbire 
büyük bir iztırab, büyük bir e
lem hissediyo~. Sebebini bir tür
lü anlıyamıyor. Ağlıyor ... 

Bıraz sonra, ayni dakikada ve 
ağbdığı sırada kocasının bir oto
mobil kazasına uğradığını, tehll
krli bir surette yaralandığını ha
' ~r alıyor. 

Kontrol edilmiş bir vak'a daha: 
Umumi harbde bir genç kadın, 

her ,abalı kalkınca, cebhede bulu
nan kocasının fotoğrafını alıp öp
meyı iıdet edinmişti. 

Bir sabah uyandı, anlaşılmaz 

bır korku ile yatağından fırladı, 
sevgilı kocasının fotografını aldı, 

ağlamıya başladı. O sırada hem
şircsı geldi. Hıçkırıklar arasında 

söylenen şu sözleri işitti 
- Jan başından yaralandı! Bak. 

Fotoğrafında kan izleri var ... 
Hakikaten fotoğrafın üzerinde 

kırmızı lekeler vardı. Fakat bu, 
genç kadının dudaklarındaki bo
yadan başka bir şey değildi. Bir 
gece evvel öpı-rken kalmıştı. 

- Dudaklarının boyası bu kar
deş ... Amma asabisin, her şeyden 
bir mana çıkarıyor, kendini üzü
yorsun. Asabın bozulmuş senin.H 

Genç kadın hıçkırıklarına de -
vam ediyor ve söyleniyordu: 

- Hayır! Hayır!... Yaralandı. 
Muhakkak bu ... 

Birlca; gün geçtikten sonra ge
len bir mektubda Jan'ın o sabah 
yaralandığı, hem de başından ya- istenen bir neticeye varılacak o- verır olmasıdır. Bu böyle olun, 
ralandığı bildiriliyordıı. !ursa İngiltere ve İskoçyadaki İngiliz Başvekili !le Her Hitler 

Tesadüf mü, telepati mi? ... Bu- deniz inşaatı yüzünden geçinen arasında yine konuşmalar olacak 
nu bir telepati h&dise!ıi addetmek- milyonlarca insanın vaziyeti ne demektir. 

lı11acağız. N. Arta ıı 

Hergün bir evvelinden daha 
coşkun, daha taşkın bir sevgile 
yıllar geçti. Seven insan mes'ud 
olurmuş derler ... Adil Nazanı, ka-

rısını derin bir aşkla sev;yordu; 
fakat mes'ud değildi. Hiç mi mes
ud olmadı! .. Oldu, ancak bir yıl .. 

Ona neler... ve neler ıııad1 ' 
kurtulmak istedi; kurtU1a 

1 
14' 

. aC . 
İçinde ezen, eriten bıf v•' 

tutan, zapteden bir kuV""~ıf°" 
dı ... İstiyordu .. fakat y•P' 
du! ,,.~-1 

Reeal """ 

te ne mahzur var?... olacağı hesap ediliyor.. Bunun 7 - Almanyanın sulhü kuvvet- • 

Birçokları, tesadüfe inanırlar bir de bu kadar milyonlarca in- lendirmek için İngiltere tarafın - 1 n g ı· ıte re orta Avrupa 
da, sebeblerini bilmedikleri, an _ sana başka iş sahaları bulmak la- dan takip edilen politikaya karşı • 
lıyamadıkları telepati hadiseleri- zım gelecektir. aykırı bir sebeb görmiyen İngi - lj 
ne inanmak istemezler. 4 - İngilterede mecburi as - !izler de çoktur. Bunlar diyorlar R k l L d h A 1 

Ben ise bunu doğru bulmuyo - tik usulünün kabul edilmesini is- ktami: Aamlmlaannmyaışnındearmtekıktı~r.illiAbvirulsiğ~ o manya ra ıııın on ra seıva .., 
rum. Bunlar tesadüfi değildir. Bi- tiyenler de vardır. Ancak memle- 'J 
rer telepati hadisesidir. ket sanayiinde ve sivil hizmetle- turyayı aldı. Südet Almnnları al· p# 

rinde eksiklik olmasın diye dil - dı. Almanya büyüdükçe büyü - L d b d Q C b A•'(tl 
Profesör Rişcr meşhur (telepati On ranln UD an SOnra rta Ve enU T şünüldüğü cihetle mecburi asker- dü. Almanya şimdiye kadar ken-

hadiseleri) adlı eserinde, biribi- ıı·gı· n İngı·ı•erede kabulu·· nu·· ıs· te- dis" ıl 1 h k !ık 
• ıne yap mış o an a sız - • } • ı ı " k d J J b •• •• :::;iy::.r~~ ~~0:u~:~~: miyenler daha çok görülüyor. O- !ardan şikayet ederek bunların iŞ erı e a .a a ar o up o mıyacağı u gunun 

dukça hayretten kendil'i alamı - ~~:ıe~~d:e::kg!;;~z ::r:::am~~~- :;irA;~~m~~:!t~~;:y~~dı~~:~ politikasında en mühim bir meseledir 
yor. 

huri askerliği bu noktadan iste· ve Südet Almanların yerleri de 
Düke üniversitesi muallimle - miyenler çoktur. Almanyaya geçtikten sonra Al -

rinden Doktor Rine 90.000 tecrü- 5 - Deniz kuvvetlerinin tah - manyanın milli noktai nazardan 
be yaptığını söylüyor. didi neticesinde İngilterede tez- (Devamı 7 inci sahifede) 

Bu tecrübelerinin neticesini de 1---------------------·------
(Liberti) risalesinde neşrediyor. 
Bu tecrübeler, üç sene devam et
miş \•e yüzde 75 muvaffakiyetle 
neticelenmiş . 

Doktor Rine'nın tecrübeleri 
pek sadedir. Bunu herkes yapabi
lir. 

Bir mecliste bulunattl.ardan bi
rinin gözleri siyah bir mendil ile 
bağlanır. Herkes susar. İçlerinden 
birisi zihnen gözleri bağlı olan a
dama emirler verir: 

- Kalkınız, piyanonun üzerin -
deki vazoyu alınız, bana getiri -
niz... ilah gibi... Eğer gözleri 
bağlı olan adam hassas ise bu em
re itaat eder. Kalkar, piyanoya 
kadar gider, vazoyu alır, getirir ... 

Bu tecrübenin muvaffakiyetle 
neticelenmesi için en aşağı üç da
kika sükut etmek, ve bil müd
det zarfında yalnız verilecek em
ri düşünmek lazımdır. 

20ASRIN Gf~ i-
0:. 

. U l U ÖNDER ve ŞEF l ı l Z 
! K.ATATlJRK'UN 

Ufulü üzerine Dolmabahçe Sarayından Sarayburnuna, Sa
rayburnundan İzmite, İzmitten Ankaraya ve Ankarada yapılan 
bil'umum merasimin tamamı, Tür kiyenin en meşhur operatörleri 
tarafınsJ.an sinemaya çekilmiştir. 

Ayrıca film arşivlerimizde mevcut ATATÜRK'ün İstikliıl har
binde memleketimiz dahilinde muhtelif seyahatları, bir çok açılış 
törenlerinde filmlerile bizzat kendilerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde irat buyurdukları nutukları film halinde gösterilecek
tir. Bu 3000 metrelik film bu akşamdan itibaren: 

İPEK ve SARAY sinemalarında birden gösterilecektir. Bu filıil 
yarından itibaren İzmirde E L H A l\l R A ve Y E N İ sinemala
rında da ayni zamanda gösterilecektir. 

Romanya kralı ile veliahdın 

Londraya gitmesi Avrupa gaze
telerinin bugünlerde birinci de
recede ehemmiyet vererek bah -
settikleri hadiseler sırasına geç -
ti. Kral ile veliahdı İngiliz payi· 
tahtıııda parlak merasimle kar -
şılandı. Bu resmi ziyaretin ehem
miyeti bugünkü milletler arası 

vaziyetinden dolayı bir kat daha 
artmış oldu. Romanya kralı bun
dan aylarca evvel Londraya git· 
miş bulunacaktı. Fakat vaziyet 
icabı memleketinden ayrılamadı. 
Şimdiki zamanı daha müsaid 
buldu. Romanya kralının ziyaret 
programı Londradan sonra Pa -
ris ve Brüksele de gitmekti. Bu· 
nun etrafında telgrafların günü 
gününe verdikleri ma!Umata bu· 
rada tekrara lüzum olmasa ge • 
rek. Bu seyahatin milletler ara
sı politikasına göre sebebleri a • 
raştıran Avrupa matbuatının ya
zılarına gelince, Romanya kralı 

ile İngiltere kral hanedanı ara -
sında hısımlık akrabalık vardır. 

(Devamı 1 inci ıahifsde) 
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ıçtımaı meseleler Yeni Sekiz saat dalga J Sıhhi meseleler: İş için 

Gelmiş 
Fakat ••• Kısır laşdırma Avukatlar larla pençeleştik- K A N S E R 

Kanunu ten sonran H A F TAS 1 Etraftan yetişeııl~Oı 
rafından yakal~w 
Erzurum, (Hususi) - J( 

Erzuruma gelen nıcanııı ~ Bu usulün tatbiki ·lazım mı, 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı ? 

Kararname projesi Dört çocuk muhakkak 
bugünlerde Baş- bir ölümden YARIN BAŞLIYOR köyünden Remzinin cviııd; f 

mamasından istifade ed~' 
evin damını delerek R ·ı·eP 

vekalete verilecek kurtarıldılar 

Dr. Ferid Cansever bu 
hususda ne diyor? 

Yazan: RECAi SANAY 
Doktor Ferid CansenT'i Beyuıddaki muayenehanesinde ziyaret 

ettim. Beni muayene odasından ziyade kütübbaneye pek benzlyen, dört 
kö e kitablatla müzyyen bir odaya aldı. O masasının başına geçti; ben 
de§ kartısındaki koltuğa yerleşirken ziyaretimin konuııunu anlattım. 

Bir an düşündü ve... bunlardan biri, diğerinden daha 
_ Kısırlaştırma... Bu cidden acil tehlikedir. Şunu da !18.ve e-

mühlm bir bahlsdir. Fakat izahı deyim ki ilk mektepte okuyan 
ı in muhteill rephelerden elli - çocuklarımız ders kitaplarının bi-
ç. mek ical: f'der . Çünkü kısır- rinde sofra bahsinde alkollü iç -
~ dırmada görülen gaye nesli »- kilerin nasıl, ne suretle içileceği 
ıJı etmektir. O halde acaba kı - tarif edilmektedir' Alkol bahslnl 
aırlqtırma usulünü tatbik et - mektep kitaplarına sokmak ben -
mekle nesli tamamile ıslah etmek ce tehlikeli bir harekettir. Ve ... 
mümkün olabilecek midir?. Ben- bu yapılmamalıdır ... 
ce bu usulün tatbikinden evvel Benim kanaatimce netice §U -

1 d dur: düşünülecek nokta ar var ır. 

- Mesel;\?-
- Mesela, heyeti içtimaiyenln 

sıhhi bakımdan ne dereceye ka
dar tehlikeye maruz olduğunu 

Bizde deliler ve kısırlaştırmajtı 
istilzam edecek mütereddiler çok 
azdır. Onun için daha evvel alı -
nacak sıhhi her tedbirin alınma-

bize gösterecek ve isbat edecek sına taraftarım w ... Sterilisation'a 
müşahedelere ihtiyaç vardır. Şöy- şimdilik iti.zum görmüyorum. 
le düşünelim: Memlekette bir tek 

Zorbalar 

Adliye Bakanlığı 1 Birinci.kA -
nunda yürürlüğe girecek olan a
vukatlık kanununun tatbiki et -
rafındaki banrlıklarına başla -
mıştır. Avukatlar kanunu ile tah
did edilecek barolar için vilayet 
ve kazalardan baro adedi ve avu

kat miktarlan istenmişti. Bu ma
liıınat topl:ındığı cihetle hazır !a
nacak olan kararname projesi ay 
b~ından evvel bakanlar ~yeti -
nln tıısvibine arzedilmek 
Başbakanlığa verilecektir. 

üzere 

Adliyede 
Yapılacak 
Değişiklik 
Liste Başvekalete 

verildi 
Adliye Bakanlığı hakim ve 

müddeiumumiler . arasında bazı 

değişiklikler yapmaktadır. Ba -
kanlık bu hususta bir kararname 
proje$i hazırlamı§ ve yüksek tas
dike arzedilmek üzere Başbakan
lığa vermiştir. 

Saltanatı 
kolera veya tifo vak'ası olduğu 
zaman bu tek vak'a sadece ma -
hallinde tedbir almak suretile 
önlemeğe çalışıyoruz. Umumt 
tedbirler almağa lüzum görmü -
yoruz. Fakat bu umumileşince u
mumi tedbirler alıyoru1 O haldı! 
memleket dahilinde umuma şa -
mil tedbırler almadan önce, biz
de, bu tenasül tarikile husule ge
len hastalıkların nev'i, mikdarı, 

mahiyeti hakkında sarih malı1 -
m ata ihtiyaç vardır. 

T arihde mis-lsu romanda: 

Bunlar hıı.k;katcn heyeti içti -
malycnin ~hhatini tehdid ede -
cek mahiyette ise o zaman diğer 
hastalıklarda yaptığımız gibi bir 
kısım vat~ndaşların hayatlan ü
zerinde pek zaruri olarak bir mü
dahale ve tasarruf yapılabilir. ' 
Fakat acaba bu tehlike, her sene 
açılan sergilcrimizde gördüğü -
müz alko: sarfiyatının günden 
güne büyüyen rakamlarınm ne -
siller üzerinde yapacağı tahribat
tan daha çok mu ehemmiyetli -
dir?. Bana öyle geliyor ki, aded
leri pek mahdud olan bazı has -
talar, mütereddiler üzerinde ya
pılacak bir ameliyatla elde edile
cek faideyi günden güne büyü -
yen ispirto zehirlenmesi ve onun 
tevlid edecegi hastalıkların alı -
nacak tedbirlerle önlenmesi da -

li ender gö
rülmüş kan, 
ölüm,sef ah at 
ihtirasları 
Babıali Baskını, lm

Alemdar 
Mustafa 
Paşayı ve 
Gözdelerini; 
Osmanlı 

Tarihinin 
En kanlı 
Sahnelerini 
okuyacak-
sınız. 1 

paratorl uğu ele alış; millet mu· 
• 

carı ye-kadderatına hükmeden 
ler, beyaz et ticareti, ihtilaJ, 
• 
lstanbul sokaklarını kan nehir-

lerine çeviren hadiseler •• 
ha geniş mikyasda temin edecek-
tir. Çünkü Dt\generescence'ı tev
lid eden alkoldür. ** 

Bu edbirlerin hangisi daha e - Bütün bu müheyyiç ve 
hakiki etüdünü S O N 

pek yakında okuyacaksınız. 

tüyler ürpertici hôdiselerin en 
T E L G R A F sütunlarında 

BEKLEYİNiZ 
. hemmiyetlidir?. Hangisi daha 

1 
evvel ele alnmalıdır? .. Bu nok -
tada bilhassa durulmalı ve düşü -
nillmelidir, yalnız şunu daima 
göz önünde tutmak lazımdır, ki 'iılllıııı:: .. :ıı:1m .............. !!lll ...................... ,.. .. ... 
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A~lk y©.lrrn~Dc§lıro 
AŞK VE llfACERA ROllfANI: 39 

Yolcular - dakikalar geçtikçe -
hava yolculuğuna, alışmağa baş
lamışlac ..... 

Anadolu kavağı üzerinden dö -
nüyorlardL 

Telefonun kırmızı lambası bir
denbire yıındı .• 

Ve telef on makinesinin üstün
de duıan bir sıyah levhada tebe
şirle yazılır.ış şu kelimeler göze 
çarptı: 

•Bez yüz metre yükseklikteyiz. 
Bir mhli daha yiikselıııek ister 
mi iniz?• 

Cahide atıldı: 
- Bin metre .. iki bin yüksek -

m<'k isteriz. Bunu bize sormalta 
lüzum var mı? 

Yazan: İskcnder F. SERTELIJ 

Yolcular arasında oturan tay
yareci Cevad, Cahideye başını çe
virdi: 

- İki bin metreye çıktığımız 
zaman kalbiniz koparcasına çarp
mıya lıa:ılar, bayan! O vakit böy
le serbest konuşamazsınız! Rengi
niz! Renginiz yemyeşil olur .. saf
ranız kalkar .. maamatih ekseri -
yet istiyorsa, ben sözümü geri a
lıyorum. 

Nikah memuru Bay Nuri Ce -
vadla hemfikir bulunuyordu. 

- Ben arzu etmiyorum, dedi, 
hele şu nikAhımızı bir kıyalım da. 
Ötesini sonra düşünürüz. 
Kavakların üstünden bir ham

lede Çamlıcaya gelmişlerdi. Tay-

yare .. dev adımlarile koşan bu ca
navar kanadların önünde kim du
rabilirdi? 

Nihad salona bir işaret verdi. 
Bu işaret, kendisinin nil<&Jı için 

hazır olduğunu ifade ediyordu. 
Hurşid Abbas, Cevad, nikah me
murunun sağ ve sol cihetinde ytt 
almışlardı. Perihan da önde otu
ruyordu. 

Bay Nuri ciddi bir tavırla Pe
rlbana seslendi: 

- Kızcağızım, yüzünü bu tara
fa döner misin? 

Perihan çarçabuk arkasına dön
dil: 

- Ne var Nuri amca .. ? 
- NlkA!ı kıyacağım yavrum! 

Şu l§i çıkaralım aradan da. On
dan sonra ne yaparsanız yapınız! 

Defterini dizinin üstünde açtı .. 
Her iki tarafın hüviyetlerini, 

adreslerini önceden yazıp hazır

lamıştı. 

- Deftere ıadece birer imza a
tacaksınız .. 

Haydarpaşa açıklarında bulu -
nan ecnebi harlı gemilerini ya - Kanser herkes için . tı 

rısına taarruz etmek ıs ~ 

~~:~ag~ee~~ı::~ıı~~i:~~~:~: tehlikeli bir hastalıktır 
sandallarını akıntıya kaptırmış- . 

köyden Halis kadının "1e~ .. · ve 11 
!arın feryadı uzerıne - l:Jlll' 
şuları tarafından yal<3 til· 
hükumete teslim e<filınl!i 

Iar, sekiz saat denizde kalmışlar. Üniversite kanser enstitüsü, müsahabe, kansere daır halka --.1(---
Dalgalarla pençeleşmişler, artık merkezi Pariste bulunan beynel- malısus bir konferans). 

Su dolu tenekeY0 

Petrol diye satını~ 
ümitsiz bir halde ve hayata göz- milel kanserle mücadele merke- 3 - 30 sonteşrin çarşamba gü-
lerinl kapıyacakları sırada Deniz- zinden aldığı inisiyatif üzerine nü saat 18 de Etibba Odası salo-· 
yolları idaresinin Mudanyadan bütün dünyada olduğu gibi mem- nunda hekimere mahsus toplantı: 
gelmekte olan Markas vapuru ta- leketimizde de, radyum'un keşfi- Kansere dair iki konferans ve bir 

Sıvasta çok garib bıf al~1ı1 
kası olmuştur. Mehmet ol >/ 
mmda birisi boş bir petr 

rafından tesadü!en görülerek nin 40 ıncı yıldönümü olan 23 film gösterilmesi. (Bütün hekim 
kurtarılmışlardır. ikinciteşrinde başlamak üzere bir arkadaşların bu llAnı davetiye o-

lktısad Vekaleti 
Teşkilat kanunu 

ihtiyaca gore 
değiştirilecek 

Ekonomi Bakanlığı, mevcut teş
kilatın bugünkü iş hacmine göre 
azlığını göz önüne alarak teşki -
Iııt kanununu tadile karar ver -
miş ve bütün daırelerden ihtiyaç
lara göre yeni te~i!At ve kadro -
!arını hazırlamalarını istemişti. 

Bakanlığa bağlı bütün daireler 
yeni kadrolarını hazırlıyarak ba
k!lnlığa verilmişlerdir. Bu kadro
lar teftiş heyetinde teşkil olunan 
bir komisyonca gözden geçirile
cek ve bil&Jıare bakanlığın yeni 
teşkililt kanun projesi hazırlana
rak Kamutayın bu devresine ye
tiştirilcei!ktir. 

-*
Vanda imar 
Faaliyeti 

Yanda imar faaliyeti gittikçe 
ilerlemektedir. Son zamanlarda 
bir çok yeni binalar yapılmıştır. 

Ezcümle göl kenarında bir gazino 
' ve 14 plaj yapılmıştır. Bundan 
başka Eske köyünde bir ilkokul 
meydand getirilmiştir. Şehri Eske 
ye baglıyan yolun iki tarafında sö
ğüt ağaçları yetiştirilmiş ve yol 
şoseye çevrilmiştir. Özalp ve Baş
kale kazalarında yapılmakta olan 
hükiımet binalarındaki ~aat ya
kında bitecektir. 

~KÜÇÜK HABERLER~ 
* İstinye doklarından daha 

fazla istifade edilmesi için icab 
eden tedkikler bitirilmiştir. * * Zeytin yağların istandarize 
edilmesi hakkındaki tetkikler 
bitmiştir. * Japonlar yeniden taarruza 
geçmişlerdir. * Bir Alman generali hüku -
met erkanile bazı hususlar hak -
kında temas etmek üzere Londra
ya gitmiştir. 
* Frankistler ileri hareketle -

rine devam etmektediler. * Yugoslav naibi prens Pol 
Londraya gitmiştir. * İtalyanlar Afrikada afyon 
ve plıitin aramaya başlamışlar -
dır. 

Diyerek, gözlüğünü burnuna 
taktı. 

Etrafına ~öyle bir göz gezdirdi .. 
herkesin ıçi hopluyordu. Kadın

lar dişlerıni sıkıyorlardı. Kolay 
bir iş değildi bu. Davetlilerin bir
çoğu ilk defa tayyare ile havada 
uçuyorlardı. 

Bir yandan can korkusu, bir 
yandan da mide bulantısı ve göz 
kararmaları başlamıştı. 

Bay Nuri çok şakacı bir adam
dı. 

- Ayağa kalkmadan işe başla
mak kanuna hürmetsizlik ola -
cak .. ne yapsak?! 

Diye söylenirken, tayyareci Ce
vad seslendi: 

- Bayım, gökyüzünde bulun -
duğumw:u unutuyor musunuz? 
Burası saray teşrifatının yeri de
ğildir. Amerikalı rahibler de otur
duldarı yerde nikA!ı kıyarlar. Hay
di bitirin şu işi de klll'tulalım Al
lah aşkına. 

hafta müddetJ..e kanser hastalığı !arak kabul etmelerini dileriz). 
üzerinde konferaııS!ar vermek, 4 _ 28 _ 29 ve 30 sonteşrin gün-
yazılar neşretmek ve her suretle !eri kansere dair gündelik gazete-
kanser üzerine balkın nazarı dik- !erde halka mahsus makaleler neş 
katini celbetmek üzere bir (kan
ser haftası) tertib etmiştir. 
Haftanın programı şudur: 

KANSER HAFTASI 
1 - 23 sonteşrin ;arşamba gü

nünden itibaren başlıyacaktır. O 
gün radyum ve röntgen kaşifleri 
hakkında gündelik gazetelerde ve 
radyoda neşriyat yapılacaktır. 

2 - 28 sonteşrin pazartesi gü
nü saat 15 de Üniversite konfe
rans salonunda umuma mahsus 
toplantı (açıhş nutku, Röntgen ve 
Curie'lerin hayatı hakkında bir 

rolunacaktır, 

5 - Memleketimizde çıkan bü
tün tıbbi mecmualar sonteşrin 

nüshalarını kansere hasredecek
lerdir. 

6 - Halka mahsus hazırlanan 
kansere karşı apel umumi mahal
lere astırılacaktır. 

7 - Sinemalarda bu hafta zar
fında Curie'lerin ve Göntgen'in 
resimleri teşhir edilecektir. Kan
sere aid halka esaslı bilgiler t!
mim edilecektir. 

Yıın 
kesine doldurduğu su ~ 
lehimledikten sonra J{s ./ 

• • . bİ1 " yünden Emın ısnunde il'" 
61 

petrol diye 200 kuruş& ijiJl ~ 
Köyüne giUikten sonra 

ıaı" kına varan Emine zabı ~i 
caat ederek şikayette b01 

Mehmet yakalanarak tfl iJP 
verilmi§ ve 3 ay on be§ 
mahkfun olmuştur. 

-=o::::--

Eskişehirde / 

Kanser iyi edilebilir 
bir hastalık mıdır ? 

Eskişehir, 21 (A.A.);;; 
ebedi Şefin bugün eb. e~ 
ne tevdi edileceğini bıl . 

h!r, derin bir mateın dil~ıt 
Bütün müessL>seler, sJ1ll"'. 
gazino ve kahveler ıcaP 

8 
~ 

binlerce halk meydanlar ~r/ 
mış, Ankara radyosu j)e

81
e ı1 

ni dolduran acılarla ceıı 
1 
~ 

Kanser halkın hayatı için teh
likeli bir düşmandır. Orta ve ile
ri yaşlardaki ölümlerin bir çoğu 
bu hastalıktandır. Bundan da 
anlaşılıyor ki kanser herkes için 
tehlikeli bir hastalıktır. 

TEHLİKE İŞARETLERİ: 
Kanser vücutta ya ur veya açık 

yara hal:ndr bır taşkınlıktır. Fa
kat heı ur ve açık yara kanser 
değildir. 

Kanserin tehlikelerinden birl 
de çok defa başlangıçta ne ağrı 
ne de ehemmiyetli bir hastalık a
lameti göstermemesid!r. Bundan 
dolayı şu tehlike işaretlerine dik
kat etmelidir. 

HARCİ KANSERLER: 
Derinin içinde ve altındaki alel

husus memedeki her türlü ka -
barcıklar, düğümler meme başı

nın büzülmesi ve bozulması; mu
annit ve günün birinde büyümeye 
veya şeklini değıştirmeğe başlı

yan siğiller, benler ve cild leke
leri, bir türlü kapanmak bilmi -
yen çıban yaraları ekseriya kan
ser şüphesi verir. Kanser eski bir 
açık yara veya onwı kapanmış 

nedbesi üstünde de çıkabilır. Bu 
şeyleri görür görmez size rahat
sızlık vermesini beklemeden he -
men hekime gidiniz. 

Ağrısız da olsa vücudünüzle bir 
değişiklik olunca kayıtsız kalma
yınız ve ona dikkat ediniz. 

Bu işin erbabı olmayan şarla -
tan mütetabbiblerden, ve tehi! -
keli koca karı ilaçlarından sakı -
nınız ve hekime gidiniz. 

Bay Nurı sert bir sesle bağır
dı: 

- Ben rahlb değilim. Burası 

da Amerika değil. Oturduğum 
yerde yemek yer gibi nikaJı kıya
mam ben. Hiç olmazsa çiftleri el
ele vermek için olsun ayağa kalk
malıyım. 

Cevad: 

- Kalkamazsınız, dedi, ve sa
kın böyle bir teşebbüste bulun -
mayınız. Hepimizin hayatını teh
likeye düşürebfürsiniz! 

NikAh memuru Bay Nuri boş 
yere söylenip duruyordu. Tayya
re sür'atle giderken, ona: 

- Haydi kalk .. 

Deseler bile, Nuri amcanın ye
rinden kımıldıyacağını kim tah
min edebilirdi? 

NlkAh memurunun korkudan 
dizleri titriyordu. 

- Pekil.!A, dedi, şahidler kulak
larını bana versinler: 

- Türkiye Cumhuriyeti kanwı-

İç azadaki kanserler gözle gö - simini takip etmiştir. ssa_,r# 
rülür, el ile hissedilir bir ur ol - daw 
madığı halde de gösterdikleri ba- te Cumlıuriyet ıneY ~ ,.ı 
zı aliımetler sayesinde erkenden bin Eskişehirli toplan~ f 
farkedilebilir. Hazımda ve defi rada Ebedi Şefe son t ciJllt 
tabiide intizamsızlıklar, kazurat- si ifa olunmuştur. :Mer'1' ~ 
ta, idrarda, kusmukta kan, ka - !iğin okuduğu İstıklal soııl'..1 
dınların gayri muayyen zamanda başlanmış ve bundan b!" 
kan zayi etmesi ve kanlı ifrazat, Yahya Sezai Uzay çok 
cinsi münasebetlerden sonra ka- bir hitabe söylemiştir. f 
namalar, hayızdan kesilen kadın- Sezai Uzay, azız Al8:'1ı~. ~ 

.. 'dl \'" 
!arda yeniden hayızın zuhuru ile varlığı huzurunda uı~ ıı4' 
beraber vücudün zayıflarnıya için and içmlş ve bU 8 i~ 
başlaması gibi haller daima kan- kişi ağlıyarak, inanaraJc &il"1 
ser için şüphe vermelidir. Bu hal- !emiştir. Validen soıırabeıe( 
ler bilhassa (35) yaşını geçmiş tipler hıçkırıklarla hıt9 ,..ıJ 
kadınlarda tehlike işaretidir. lemışler, sözlerini uıu ,-e r 

KANSER İYi EDiLMEZ BİR tığı yoldan durmadan. si 
HASTALIK DEÔİLDİR dan yürüyeceklerine aıtrso' 

Bu hastalık vaktinde farkına le bitirmişlerdir. Bu ~'..ı~ ' 
varılmak ve maksada uygun bir !erce dudaktan .Ata.ı'.".'"or, 
tedavi tatbik edilmek şartiyle dayız• seı;leri yükselı) dtı-
ekseriya kat'i ve devamlı surette hüngür hüngür ağlıY0rt'ı:ıl 
iyi edilebilir. Nihayet merasime ~j)ide 

Kanseri iyi etmenin tek yolu varlığını temsil ed•P 8 pf 
vaktinde ameliyata teslim etmek de bir tavaf yapılarak 11 i! 'f 
veya Röntgen, Radium tatbik et- rllmiştir. Bütün Eski,şe~Ji' 
mektir. .; 

Tedavi vasıtalarından hangisi- teme bürünmüş, Azedıı if 
ralarını kaydetmek\ ' 

nin müessir olacağını tayin et - -0---
mek yalnız hekimin işidir. Bu 
sayılan alametleri farkeder et - y ozga tta ,, 
mez vakit kaybetmeden hatta bir 
gün geçmeden kendini derhal bir Yozgat, 21 (A.A) ~/ 
muayene ettir. Ve unutma ki: halk Cumhuriyet rrıeY ~ 
Kanser vücude çabuk yayılır bir parlörün önünde An~,, r 
derttir. naze törenini takip Ç 

Binaenaleyh şüpheli alamet dükkanlar kapalıdı.r. ıP 
karşısında hekime müracaat et - hudutsuz bir teessur rıl~ ' 
mek ve asaslı muayene ve tetkik dır. Halk büyük Ata51e~t< ' 
ettirmek lazımdır. asil bir saygı göste~/ 

lar 
• ----·-- = ~defte~ 

· ı ahkamına tevfikan, sizlerin Bundan sonra 
huzurunuzda Bayan Perihanla uzattılar. ;/ 
Bay Nihad Akgünün nikahlarını Nihad da çarçabU~ 1~ kıyıyorum. ve defteri geri ver111 '~ ~ 

Hızlı hızlı bağırdı: Bu kısa merasiındtil f,J' 
- Nıhad, oğlum! Bayan Peri- ile Hurşid Abbas ve tt de"ı 

hanı alıyor mu9un? vad da şahid sı.fatilt 1, 1 
Telefonun başındaki siyah tah- zalıyarak, her iki t~11ıı'·; 

tada bir kelime belirdi: temennisinde bulu ~~,· 

- Alıyorum... Tayyarenin içirıd~al~ 
1 Bay Nuri, Perlhana döndü: ketler vardı. Bir ~ çi;t 

- Sen de Nihad Akgünıı varı- yanından büyük bır ~1 f 
yor musun, kızım? tinin aşağıya atıldığı p 

Perihan sıkılarak önüne baktı: !erdi. ,~ 
- Varıyorum... Polis hafiyesi )'ılıı' 
- Ben de ikinizi birbirinizle ev- başını uzatarak: f ,/ 

lendiriyorum. Allah mes'ud etsin - Görüyor ınustıP lf'./ 
ikinizi de. Demek ister gibi ~ ;JI";• 

Nikah memuru elindeki defteri tavırla baktı. Bu ç~OI,; 
ilk önce Perlhana uzattı. sılsa tayyareden d fftt~fl"f 
Perihanın parmakları titriyor- Yoksa Çamlıca el 

du.. h,ss' 
hangi bir köşke 

Dolma kalemi aldı .. 
kah kağıdını güçlükle 
bildi. 

fakat ni-
imzalıya- mıştı? ttf 

'"' 
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[Büyük Harbde Osmanlı donan1714$lnın 1mroz ve Mondros baskınlari!e dönü{te 
Midilli'nin bat'ftn•, Yavuzun yaralanarak düşman hava filowrının bomba yağmuru 
altında Çanakkalede kanıya oturu~unu a.ılatan dçı:i= ıefr ' ka.-ı..] 

No 
3:.l 

Odesa kablosu kes ·ıir e 
l'Qbige bilmediğini r-Ö glddikleri Türle denircile-
~ .. ri karşısında k:zaran Almanlar! 
~ ed ıı, '!'ürk denizcilerini is - bir adama yakışacak mahiyet ver- Cevad kaptan zarfta yazılı em-
llılJı erek her gemiye bir Aa - meğe uğraşarak anlattı· rin yapılmasına geçti. Aıman mü-
~erdiğderuzcısini müşavir diye - Hareketten evvel bana gü - şavırin getirdiği demir tel h3lata 
>et g··ı halde hiçbir rnu\·a!faki - vertede bulurum bir demiri gös- bağlandı, denize atıldı, gı:mi, de-
lt~ıy:;::reınemiş, bütün muvaf- termiş, bunun neye yarıyacağıru nize atıldL Gemi, değışik 
k\'irJe IZ]ikfore sebeb de bu mü- sormuştunuz! kertelerle seyre g• ,çti, kablo 
b'fla rın olduğu iddia edilmeğe - Evet! kolaylıkla bulundu. Denıirin çen-
~ lllnıştı, - Ben de size •Zamanı gelince gelleri kabloyu yakalayınca Pey-
•--.. 11un bidayette: söylerim• demiştim, değil mi? ki Şevkete yol verildi. 

lııaal\Jaı. 'I'iirkdenzicileri çok cesur - Evet! İlk zorlamada bir hafiflik du-
lerı dır. Fakat ta'biye vukuf- - İşte şimdi zamanı geldi.. bu yuldu. Cevdd kaptan kablonun 
hilth ~ksaı\ bulunuyor. Deniz vazüeyi o dem;rle başaracağız! kopmadığını ileri sürerk"" al-
~! lll~elerini iyi tatbik ede - Osmanlı donanmasının sayılı man müşavir de bunun ba1arıldı-
1'ııııyo::ı için de iyi neticeler a - deniz kurdlarından olan Cevad ğıru iddia ediyor, demir de yuka-

l!ilkı:ıı ~·.• kaptan müşavirin bu sözüne gü- rı çekiliyordu. 
)~ Uııii verirken nelcadar lümsemekle cevab verdi... Demir Az sonra demir güverteye alın-
~!ceığııu muhtelif misaller, acı çok ince, değil ki şehir arasındaki dı. İki denizci birden demire göz 
~ı V&k'alar isbat etmişti. kalın ve çelik muhabere kablo- gezdirc'iler. Kablo kopacak yerde 

teıııı1 tıuıı bu, müşavir sıfaWe &unu kırmak hatta ufak bir tel çengelin kabloya takılan ayakla-
~ıııh•Jre Verdiği Alman denız halatı koparmak kabiliyetinden rı eğilerek açılmış, iki tanesi de 
ııı •• , arı 'l'·· k k -~ h ur denizcilerinin ya- mahrumdu. opm~tu. ~ ,.., .. vamı var} 

''ııı· er zaman beceriksizlik 
lıı41.ile l§ler'.. her zaman kendi a-
"-lııı3111 Turk bahriyelilerinin 
l'ıııı aıı 8rdan çok üstün oldukta-
~•. . cak noksa t al . .. d ""'<leıı 1 . . n ma ery ı yu-
~iıq tıgıliz donanmasile açık 
~int ~:arşılaşarak bu üstünlük
~.l'oııar at edemediklerini söy -
llu dı. 

d ıılltı, b. 
Ş 4 laiııd ız~at Cevad kaptanın 
tı.-~1 °ldugu iki örneği Peyki 
~ !:ıaıı. destroyerinde geçmiştı. 
~'lltuıı ŞOSon, Osmanlı impara
t... ~ıı llıı harbe katışmasını in
~~ladı Ocıesa bombardımanını 
b"r gl!ıtıiğı zaman, o gün stınyede 
liiıııı.ı, Ye bırer zarf vermiş· 

'

. llı:ı1tta Yiııe kendisinin bildirdi'. 
Ya va · d sıkı nuna an açılmama-

~!e.l'lcı Ş sıkıya tenbih etmişti. 
~ilt.ııı evket süvarııı.ı Cevad 

'<a..l'd. ~artı alırken şu talimatı 
·~es eİlııişti: 

~~e d~tıın 15 mil cenubu şarki
'•ita1,1 acak, orada bu zarfı a-
lı• •••• 

Ui:. <tat f 
~"Ilı e•e arzın verilmesine tt"kad
'•ıı " ı:ı ,,;; 
b;. AL "~rıJerde gemide bulu
" 1 -..nan m .. 

1>.;a'llıb uşavir kendi başına 
"'il ,ete · · 

S·· 'lıııedi gırışmiş, Cevad beye 
~ ~v'lri ğı ışlere başlamıştı. 
tj h o !•lll'ekntt • ı.' .. 
>~ '•.l'!c•· ~ en ı ... gun ev-
ltı,ı~•ng,111ı baş güvertesinde ku
'4.ı,; ;ı.ııdır'.~e b.enzer, sancal demi
' r görrıı .dort çen.gelli ağır bir 

llol'ıh. •• _ UŞ, ikincıyi Çjlğırt~ 
t ' ~ıh'"§tu: • 

-~~ ~ ~tı:ı kaptan bu demiri lıu· 
'ltı<li h 0Ydu? 

ll;;- J\Jıı:ı eıı:ıen cevab verdi 

... ·-· ııı:ı ın .. ""lac•'- UŞavir getirtti, bu-
'" ..,., d"-'' .,. d ' ""'·· 
~ l!~e ~rııır; inıiş bu? 
~I u hUsu.sta bir şey söy

lıa.' ' -.ı lca 
Ilı~ ~ l>tan bu demire bir 
~1"-ııı-.~etııiş fakat oradaıı kal 
~ b da l"-·- ·· . ~ ır,krıı ""'wn gonnemış, 

~ıı. lıra a1ııı lftı. -
...._ 'ıırııu.. "IJ,fa:ı mupviri bulunca 
~ Sı~1 ~vir: 
ı. . v•hıııı 11'lince söylerim! 
~~ _verdi. 

"':~ d~ sonra Amiral Şoson 
~~ da ~tlrrnlf, ayni günün 
~it.~~ h tıanına, başta Yavuz 
14.,'lıet "-deıı~e tekmil fırkala-

Cl,ı lıı.:ıe e açılmış, Odesa is
~ ~ llı:ıt Yola çıkmıştı. 
~. '"" erıne • ıı:~ ~•liıı varıldıgı sıra -
~ lı:aİ)tıı Söylediği noktada, 

~ı<to.n zarfı açtı, içinden 
l>~~ltı a §Unları okudu: 

' •ı Şe"ltet s·· .. 
~ Cl<i uvarısıne 

~ıq ııı~b ile Sivastopol ara
~~. elti vaa ere kablosunu ge-

~iıı ~eriye ~alar la kopardıktan 
~!, ' tanbuia avdet ede-

l:loııanın 
a Kumandanı 

~ Liva Amiral 
>ı~1 •d b Şoson 
Ilı ıı.ı, ey al .. 
~ı.~1 h~l:ılar man muşavirinin 
ı~aq ~ lı>be:,8 .~ 0ku~uğu sırada 

' •ıııah uın ettı, bir elini 
.. "Ilı o 
llııe ııı muzuna koydu, 

&ğrur ve bilgiç 

Yarın Parisfegörüşmcler 
( 4 llncii yh!fcden devam) 

başka istiyeceği bir şey kalmamış 
olsa gerektir. Bu noktadan Al -
manya ergeç İngillerenin ortalığı 
yatıştırmak politikasına iştirak e
decektir, diyorlar. 

8 - Bir de Almanya kendi mü
dafaa;ı noktasından şimdiden şu

nu ileri sürüyordu: Çekoslovaky3 
orta A vrupada Rusya için bir Al
manya aleyhine bir faaliyet ve 
hareket merkezidir.Rıı-• tayyarele
ri Almanyayı dövmek için Çe -
lrnslovakyada toplanacaklardır. 

Almanya göz göre göre bu tehli -
~yi kabul edemez, diye söylü -
yorlardL 
Şimdi Çekoslovakya maltlnı a

kibete uğralıklıktan sonra artık 

Rusya ile ittifakı kalmadığı gibi 
Almanyanın ötedenberi iddia et
tiği tehlike de ortadan kalkmış 

bulunuyor. Şu halde İngiltere -
nin Avrupa sulhunu kuvvetlen -
dirmek yolundaki gayret ve faa
liyete Almanyanın da artık stkı 

bir surette iştirak etmesi neden 
mümkün olmasın?. diyorlar. 

9 - Almanya şimdiye k1dar 
kendisinin etrafı çevrildiğini ileri 
sürerek bunu kırmak istiyordu. 
Halbuki artık böyle bir vaziyet 
kalmamıştır. Almanyanın bun -
dan sonra İngiltereniıı sulh poli
tıka~ına yardım etmesi beklenir. 
İngilterede başvekilın sulhu yı;
tıştırınak politikasının müsbet 
natlceler vereceğini ümit ctmi
yenler de çoktur. Bunlar sulhun 
bu gidişle kuvvetlencUği değil, 

gitgide artan emniyetsizlikle teh
likeye girdiğini söylüyorlar. 
Bundıın sonraki vekayi, millet

ler arası politikasının inkişafı 

hangi tarafın yanılıp yanılmadı -
ğını gösterecektir. 
Şimdi göz önünde olan b ir key

fiyet varsa o da fngilteren in ala
bildiğine silahlanmakta olması -
dır. İngiltere bu silahlanma faali
yetini daha arttıracaktır. Umum! 
surette silahların azaltılması için 
bir anlaşmaya varıncaya kadar 
bu faaliyet devam edecektir. 

Bu yazıya başlarken söylendiği 
gibi t>ğer siliihlanma yanşı du -
rursa bunu neticesinde İngilteı-e 
için milyonlarca nüfusa yeniden 
başka işler bulmak liızımgelece
ğini düşünenler de varoır. Bu 
satırlara nihayet vermeden evvel 
bu noktaya bir kere daha gözden 
geçirmek lazım geliyor. Demek 
oluyor ki İngiltere i<;in silfilılan
ma faaliyeti her ne kadar pek 
büyük masraflara yol açıyorsa da 
silahlanmayı bırakmak İngilte
renin ne olursa olsun, bir ne ba
lı.asına olursa olsun istediği bir 
şey değildir. Kendisinde lizım 

geldiği kadar kuvvetli gördükten 
sonra silahlanma yarışının dur
masını tekili edecektir. Eğer baş
kalarınca bu teklif kabul edilirse 
umumi bir konferans ile iş mü -

zakere edilecek, neticelenecektir. 
Aksi takdirde İngilterenin ala -
bildiğine siliıhlanma faaliyeti d~ 
devam edecek demektir. 

Silahlan azaltmak meselesinin 
neticesi istikbalin gfötereceği 

şeylerdendir. Bugiin bu bahse le
.mas edilmesi ise daha ziyade İn
gilterenin sılıihlanma faaliyetini 
göstermek içindir. 

Yalnız sık sık bahsedilen ve ya
kın görülen bir ihtimal de var -
dır ki Almanya - İngiltere mü -
nasebatının bund1n sonra pek 
dostça bir şekle gireceğini ümit 
eden İngilizler bunu elıeınmiyet
le ileri sürmektedirler: Hava mi
sakı. Böyle bir misak İngiltere ile 
Almanya arasında aktedilirse İn
gilterenin kendini daha ziyade ı 

emniyette göreceği kanaati bes
lenmektedir. Eğer iki taraf ara
sında hava kuvvetlerinin tahdidi 
için böyle bir misak a1<tedilirse 
buna Fransanın da gireceğ i ve 
daha genişli~·erck İtalyanın da 
iştirak edeceği söyleniyor ki ne
ticede dört devlet misakına vıtTıl
mış olacaktır, diyorlar. İngiliz 

başvekilinin Fransa, İngiltere, 
Almanya ve İtalva arasında bir 
misak aklini temin etmegi dü -
şündüğü ise ı;oktanberi söylen -
mektedir. 

Paris müliikatlarının neticesin
de bu hususta da ortaya yeni yeni 
alametler belirmiş olacaktır. 

Son 
Portresi 

(5 inci sahifeden detıam) 
sanlar çok adi. Bun u berum gibi 
bir kız degil, bir erkek yapacak
tL Ben vazifemi ifa ettim. Ümid 
ederim ki yapacağınız bu res1m, 
gelecek neslin beni hatırlamasına 
bir vesile olacaktır. 

Ressam; bugün Versay müze
siooe bulunan tablo) u iki saatte 
yaptı. 

Tablo bıtince cellad Sason'la 
arkadaşları odaya girdiler. Cella
dın eliı de bir makas, bir de k ır= rob vardı. 

Şarlot makası aldı, güzel saçını 
kesti, ressama uzattı: 

- Mösyö, size minnettarım. Bu 
minnettaı·lığıma bır nişaue olmak 
üzere şu saç demetin veriyorum. 
Zavallı bir öli.inün yadi,;lrı olarak 
kabul ediniz. Ve resmimin bir ay
ni,11 yapıp aileme gönderif'iz .. . 

DedL Sonra cellada döndü: 
- Hazırım Mösyö ... 
- Oturunuz. 
Ressam pencerenin önüne yak

laşmıştı. Dışarıya bakıyordu. Az 
sonra başını çevirdiği zaman Şar
lot'un kırmızı robla odadan çık 
tığını gördü. Eliıı.<lclı:i ,aç deme
tini dudaklarına götürdü, öptü. 

İNGİL TERE - ORTA AVRUPA 
(4 üncü 1&bifoden d~um) 

Bu itibarla füi taraf birbirine 
yakındır. Bu cihPt unutulnııya -
c3ğ1 gibi Romttnyo.nın siva..;i ve 
iktısadi varlı,ıını korumak iç " ı. 
sarfettiğı gayretin, gösterdiği fa
aliyetin İngillere tarafı,,dan na
zarı dikkate alııım10• bu gayret 
ve faaliyeti bir kat c'.aha arttır:ı -
cak mahiyette görülüyor. K3Ç ay
danbrri orta · rup~'.la birbirinı 

takıb edtıı ve~ayi bundan sC'nı a
sı için sulhun ne olacağım, Avru
pada ha •hın ör.ime geçilmiş l.• 
de gelecek seneler zarfında dJıı~ 
nde; çıkacağı düşiınccsi ~ihınle
ri me~gul oln1aktaıı geri ka1 ı -
yor. 
Çekoslovakyanın malüm aki -

bete ıığr&maslndan ronra \·aziyrt 
şu sualı h~:ıra getıriyor: lııgıltc
'" orta Avrupada ·ıe sarki Av•u
pacia beş g5sterec• k Jıadi.5clcrc 
karşı ala!.~ ' ar olmakla devam e
decek mi? Yo:tsa kendini çek"'ek 
Avrup3nın bu tarafl:uile meşgul 
olmıyacak mı? lngilte;enin bun 
l;.rdan bırini kabui »e tercih et
mesi Avrupa için ;:ekadar eh~m
miyetli olacağını söylemeğc ha -
cet yok. Çünkiı eger m~el " ikin
ci hale karar vererek .ı\ vrup:ın''l. 

bu t.ıraf!bruodak, işl<'re ka•;;ı U· 
kayd kalacak olursa o zaman Al
manyarun nüfuz ve te~iri arttık
ça artmış ol~cı ktır. 
Artık geçmiş zamana karışan 

bir küçük itilaf vardı. Çeko:;lo -
vakya - Romanya v~ Yugoslavy3 
arasında olan b.ı itilaf umumi 
harbden sonra Avrnpa birliği ve
rilen nizamı devam ettirmek için 
bulunan şekillerden, baş vurulan 
rarelerden biri idi. Fakat o za -
;,,an Fransa Avrupa· kıt'asında en 
birinci derecede kuvvetli askeri 
bir devlet idı. O zamandan bu za
mana kadar o kadar çok değişik
lik oldu ki yeniden kuvvetlenerek 
Almanya ortaya çıkınca hesap -
lar da değişti. Nihayet Çekoslo -
vakya malüm akibete uğradık -

tan sonra küçük itilaftan bugün 
Romanya ile Yugoslavya kalmış 
oldu. Şimdi bu iki devletin bir -
birlerine mü.zaheret ederek Av -
rupada Alman nüfuz ve tesirinin 
daha ziyade yapılmasının önüne 
geçmP!eri bPklenmektedir. Vak
tile kiıçük itilaflar üç devletten 
beklenen iş bugiın yalnız ikisin
den isteniyor. Çekoslovakya ma
liım olan hale getirildikten sonra 
orta Avrupoda yrni nıüvazene'1:n 
temininde Romanyadan istenen ış 
az ehemmiyetli değild'.r. 

Avrupa gazeteleri vaziyeti böyle 
hül:<'a ettikten sonra n<>tice iti
barile şöyle diyorlar; 

Roman.yanın rolündeki ehem
miyet güz önllnl' getiri1ince onu 
yalnl7. bırakmemah. Garb devlet
leri , Ingilter• ve Fr~n.sa taı afın -
dan kendi.'.line müzalıeret göste -
rilmeli. Tıi k ; Romanyanın ikti
sadi ve siya~i varlığını k<>ru?a -
rak herhangi bir harici tesir al -

tında ka;masın. Kral Karo! şim
diye kada« müşkül zamanlardı 

memleketinin politikasını idare 
edeg~lmiştir. Avrupa gazeteleri
nin dediğine göre Romımyanın ik
tisadi surette yardım görmesi için 
kı-alııı bu seferki ziyareti vesile-
sile nıüzakere:er olacaktn·. • 

Fakat İngilterenın Romanyaya 
bu yardımı g~ ermesi meselesi 
ayrıca A vrup 3matbuatır.ın na • 
zarı dikkati cel~tmektedir. Ro -
ıru.nyarun bundan sonraki hari -
el politikasında bu noktanın e -
henımiycti olacağı besbellidir. 
Romanya şimd :e kadar birçok 
tesirlere karşı mukaveme tederek 
harekatında serbest kalmağı is
teıne<ıi, buna çalışmıştır. Kr"1ln 
seyaLute ı;ıkarken söylemi~ ol -
duğu sözler Avrupa gazetelerin -
ce pek şayanı dikkat görülmek -
tedir. Kral diyordu ki: 

- Şimdi devam 1ı bir sulhun te
melleri atılmak için çalışılıyor. 

Her millet bu mesaiye iştirak ede
cektir. Ancak ortada birtakım 
müşkülat vardır. 

Kral bu mci.~küliıtı yenmek için 
çalışmak hususunda duyacağı 
bahtiyarlığı kayd;,derken şun -
ları da iliıve ediyordu: 

- İ~.gıltere şimdiye kadar bir 
çok \'Ps!Jelerle şunu isbat etti ki 
kan dökı.ilmeğe kadar varmadan 
analeti temin etmE'k kabildir. Ro
manya mi.letı he• vakitıkinden 

ziyade şınıdi gayesıne varmak için 
daha çok biı·le'}llnş bulunuyor. ı 
Şım<.liye kadar Avrupanın po -

!itika aleminde ortaya nice nice 
tasavvurlar, projeler çıkarıldığı 

ve buııl .ır e!rafında nekadar de
dikoduiu oldıı,'u malfımdur. !~ 
bu tasavvurlaı·dan biri de Le -
hıstan t~rafından düşünülmüş ve 
çok bahsedilmış olan bir proje -
dir. B •na g5re Ilaltık denizindPn 
Kaı .ıdcnize kadar olan muhteli! 
devletler nrası;ıda birlik teşkil 

ede ·ek bir taraf dan Rus, diğer ta
Rraflan /,iman nüfaz ve tesirle
rine kaqı (bitaraf) bir zümre vü
cuoe getirmek ve her suretle bu 
nüfuz ve tesirlerden uzak kal -
mak fikridir. Böyle bitaraf bir 
zumre teşkil edilirse bunun başı
na Lch istana geçmiş olac~ktır. 
Varş' ''anın bu tasavvurundan 

evvelce sırası geldikçe (Son Tel
ı;raf) ın bu sütunlarında bahse -
dilmemiş değild ;,·. Avrupada böv
le yc;ı . bir dedctkr zümresi teş

kil edilec~k olursa bıınun yalnız 
Rus ve Alınan n. !üz ve tesirle
rine ka,-şı ckğıl, garb devletleri
nin, İn.gillere ve Fransanın da 
müznh~re tinr lüzum görmeksi
zin vücudc getir .l'llesi düşünü -
lüyordtL 

Romany~ şimdiye kadar bu 
tarzdaki tnkJülere tarafdar gö -
rünmcmişt;r. Kralın bu seferki 
z\yaıcti, garb devletlerinin mer
kezlerine giderek görüşmüş bu 
itibarla da sayanı dikkat görül -
mektedir. Romanya kralı şimdi

ye kadır Lehistanııı bu hususta 
neler du~ündüğünü öğrenmemiş 
değildir. Fakat böyle Baltıktan 

Karadenize kadar bir bitaraf dev
letler zümresi teşkil fikrini he -
men kabul edecek gibi görünme
miştir. İktisodi sahada da Roman
yanın çok ihtiyatlı hareket etti -
ğıni yazan Avrupa gazeteleri krnl 
Karolun bir kere garb devletleri 
merkezlerine giderek temasda bu
lunmadan memleketini herhanııı 
bir suretle taahhüt altına sokmak 
istemediğini ve işte şu son seya
hatinin böyle bir maksadla ya -
pılmı, olduğunu yazıyorlar. 

Ziyaretlerin neticesinde neler 
olacak? Bunu görmek için politi
ka alemi unın zaman beklemeğe 
mecbur kalmıyacak görünüyor. 
Avruparun bugünkü. vaziyetinde 
her şey çabuk meydana çıkmak
ta, her giin birbirini takip eden 
değişiklikler arasında artık gizli 
şeyler daha az kalmaktadır. 

tngiliz gazetelerinin çıkardığı 
ve neşrettiği yazılara bakılırsa 

İngilterenin Romanyadan alaca -
ğı 32.000.000 İnr:iliz lirası vardır. 
Eğer bu sefer İngiltere tarafın -
dan Romanyaya yardım edilmesi 
ne suretle kararlaştınlacağı da 
yakında anlaşılacaktır. 

Yugoslavya krallığı naibi olan 
prens Pol geçenlerde Romanvayı 
ziyaretle kral Karo! ile görüşmi.ıı;
tür. Bu mülakat etrafında o za -
man ortaya birçok rivayetler çık
ını~. fabt nihayet ~unda karar 
kılınmıştı: 

Çekoslovakyanın paylaşılması
na varan Münih kararlarından 

nı"a orta A vrupada yeni bir va
ziye• vücude gelmiş olduğundan 
Yugoslavya ve Romanya devlet 
reisleri:ıin birbirile görüşr.oeleri 

15zım gelmiştir, dediler. Kral K a
rolun dahn Londraya doğru yola 
ç:.kmasından evvel vukua gelen 
bu müliıkat Romnaya için oldu -
ğu kadar Yugoslavya için de mü
h im görülayordu. 

Çekoslova 1<yanın taksiminden 
Macarlar da mühim bir pay çı _ 
karmış oldular. Macaristan yeni
den l.GC{.000 nüfus kazanmış ol _ 
dıı. Berlin - Roma mihveri Ma • 
car!arı memnun etti. Bu dava ne 
suretle olmuştur? Ç•koslovakya

daki Almnalar Almanyaya geç _ 
· meli. Macarlar da Macaristana 

Lehliler de Lehistana kavuşmak 
!azım geldiği ileri sürülerek ırk 
ve millet esası takib edileceği 
söylendi. Umumt harbin sonunda 
Macaristan alınarak o zamandan 
sonra vücude getirilmiş olan Çe
koslovakyaya verildiği gibi Ma
car yine Macaristanın idaresin -
deki mühim bir kısım arazi de 
Romanyaya verilmiştir. Macaris
tan !a Çekoslovakya arasında ye
ni hudud artık kat'f şeklini al -
dıktan sonra yenı vaziyeti tetkik 
etmek üzere R1Jmanya kralı ile 
Yugoslavya krallık naibi arasın
daki görüşme vukua gelmişti. 

Bugünlerde ise Romlnya kra • 
hnın garb devletlerinin merkez
lerini ziyaret etmiesi jolitik aile-

_,_ S O N T 1: J, G & A I' - ~2 ~ c:i Tqd.n iNi 

. üthiş bir • 
cınaye 

(5 inci Mhifeden det"1m) 
Zavallı köylüler, inanıyorlar. 

Ell~rindeki birkaç altını Fran • 
suvaya kaptırıyorlardı. 

Mezad evlerine de devam edi-

1 

monluğa girdikleri zaman Fran
suvanın sırt üstü ve kanlar için
de yattığını görüyorlar. Kafa ta
sı parçalanmış, beyni dışarıya a.lc
mış, sol kulağı kopmuş, sarkı -

yordu. Orada birkaç dostu ile bu- yor ... 
· lunuyordu. Bunlar aralarında bir Üvey anası da şah damarılan 
(siyalı çete) teşkil etmişlerdi. kesilerek öldürülmüş. Mutfakta 
Mezada çıkarılan şeylerden göz- yatıyor. Etekliği tersine çevril -
!erine çıkarılan şeylerden gözle - miş. Şüphesiz, hırsızlar gizli ce-
rine kestirdiklerini ucuz bir fi- bin nerede bulundnğur.u biliyor-
yatla kapatıyorlar, S•)nra yük - !ar. Altınların yennclc yeller csi
Sl'k fıatla bir başkasına devrede- yor. 
rek karını aralarında taksim edi -

Yaşlı kadının vücudunda bir 
ycrlardı. 

çok ta bereler görunüvor. Şüp -
Bazan öğlenden sonra Lyonun 

hesiz, öteki altınlu sa:.h olduğu 
küçük esnaf kahvelerine de gidi-

yeri söyletmek için kadına ış· -
yordu. Eskicilerin, mahalle ara -

kence yapmışlar ... 
Iarında dolaşarak ele geçirdikleri 
kıymetli şeyleri de alıyordu. Ba- Odalar, büyük salon alt üst e-
zan da, arkadaşlarile domino oy- dilmiş. Her şey brıştırılmış. a-
nuyor, vakit geçiriyordu. Bunla- ranmış. 
nn hemen hepsi ya işden çekilmiş Zabıta, bahçede dolaşan köpe-
veya el'an işine devam eden u- ğin havlamasını bi:·az garip bu • 
mum ev sahipleri idi. Eski mes _ luyor ve bundan haydudların ya-
lckdaşlarile ( ! ) buluşmaktan, a- hancı olduğuna hükmediyor. 
ra sıra tavsiyelerde bulunmak - Haydudlar, yalnız yemek sala-
tan zevk alıyordu. nunu alt üst etmeye vakit bula • 
Fransuvanın hayatı çok mun - mamışlar. Eğer burayı karıştır • 

tazamdı. Vakti geldi mi, kalkar, mış olsalardı. şüphesiz g i zlı ka -
arkadaşlarını selamlar, yavaş ya- sayı ve altınları ele geçirecekler-
vaş ıstasyona gider, trene biner di. 

kö~küne gelirdi. Köşkte, yaşlı Ü- Fransuva altın kaçakcısı mı 1-
vey anası ile beraber oturuyor - di? ... Bu henüz bellı değil. F 3 kat 

du. köskünde birçok altın ve altın 
Kapıyı çaluıca Siki adlı koca -

külçesi bulundurduğu muhak • 
man bir Alman bekçi köpeği hav-
ı ak k 

kak ..• 
ıyar endisiPi karşılardı. Bu 

köpek, bütün gün bahçede do _ Zabıtanın kanaatine göre hır -
!aşırdı. Yabancı bırini;ı içeri gl- sızlar, duvardan atlıyarak k.Jşke 
rebilmesine imkan yoktu. He _ girmişler ve ihtiyar kadını öl -
men üzerine atılırdı. dürdükten sonra paraları arama-

Fransuva, i~-eri girer, odasına çı- ya başlamışlar ve bu sırada va • 
kar. terliklerini ayağına geçirir, kitsiz gelen Fransuvarun işin! 

radyoyu açar, divana uzanır, yan bitirmişlerdır. Talıkikata şiddet-
gelirdi. le devam ediliyor. Katillenn az 

Yemekten sonra üvey anasile bir zamanda meydana çıkarıla -
biraz konuşur, derdleşir, sonra o- cağı zannolunuyor. 
da.•ına çekilir, yatardı. Köşkte 1 -======~========
derin sükünet hüküm sürdü. Yal
nız ara sıra bahçede köpeğin hav
ladığı işitildi. 

CİNAYET 

Üvey anası madam Doriyat 
köşkten dışarı çıkmamakla be -
raber bahçede dolaşmaktan, yan
daki köşklerdekı kadınlarla ko -
nuşmaktan, gevezelik etmekten 
hoşlanırdı 

- Frnnsova burada olmadı mı 
sıkılıyorum. Başına bir bela gel
mesinden, bir kazaya uğrama -
sından korkuyorum. Bazı gece -
ler, köşke hırsız girmesi, beni bo
ğub öldürmesi ihtimalile uykum 
kaç:yor. Zira altınlarım var. Bir 
türlü bankaya veremiyorum. ü -
zerimde taşıyorum. Vakıa etek -
!iğimin altına gizli bir cep yap -
tım ama ... Ne olur ne olmaz ... 
Komşular, yaşlı kadını teskine 

çalışıyorlardL 

- Köyümüzde hırsızın ne işi 

var? Gelmiş bile olsalar köşke 

giremezler. Siki parça p~rça e -
der. 

- Doğru ... Çok vahşi şey. Her
kesin üzerine saldırıyor. Fakat 
bizi o kadar seviyor ki ... 

10 Sonteşrin günü saat beşde 
komşulardan ikisi, madam Dö • 
kon ve Granj, köşkün pencere -
!erinin açılmadığını görünce me
rak etmişler, ve: 

- Acaba hastalandı mı? .. Üvey 
oğlu da meydanda yok. Gidelim 
bir bakalım ... 
Demişler ve duvara bir mer -

diven dayıyarak öbür tarafa geç
mek istemişler. Bahçede dolaşan 
köpek madam Dödonun başını gö
rünce şiddetle ulumaya başla -
mış. Köpeğin, kırık bir heykelin 
etrafında dolaşarak havladığını 

ve bir de yerde kanlı fapka bu -
lunduğunu gören yatırarak mer
divenden innıiş: 

İstanbul Müftülüğünden: 
En iyi iyi Son 

Buğdaydan 

Arpadan 
Üzümden 
Hurmadan 

15 14 
24 20 
Si 67 

00 133 

12 
19 
54 
00 

Yurdumuzun haoo müdafaa.on 
esbabını temin hususunda pek 
meşkur mesaisi görülmekte olr.n 
ve aldıoı teberruatı Kızılay ve 
Çocukları Esirgeme Kurumu g•iıi 
1ıayırlt teşekküller ıle paı,h;;an 

Türk Hava kurumuna her veçhil~ 
yardımda bulunmak m;ihim br 
vazifemizdir. Binae11aleyh b•; lı:ır

ta Diyanet lşleri Reisliği ta•~fın
dan verilmiş olan fetvu mııcibın
ce sadakai fıtır ve zek-it ile mii -
kelle[ olanların - havadan gelecek 
tehlıkelere karşı yurdı.,,.u~ıı. 

milletimizi korumak uğrunıl'ı pek 
feyizli ve devamlı bfr '"'"Ptlc p
lışan-mezkılr Türk Hava Kurumu
na yardımda ve bu vesile ile de 
memleketimize hizmett• bulunul
nuısı lüzumu sadakai fıtnn nevi ve 
miktarile beraber il4n olunu~. 

BAYKAM NAMAZI: 
Basati: 7.46 .. Ezani 3.01 

• 

• 

- Fransuvanın f8pkası kanlar 111 : 11 l 
1 
lf, 1 

~:'ad~;e;~~:::ı :~~üyor. Mut- ~ , ~ 1ılTIUilllmıl!UI 
Diye polise haber vermeye koş- _.,,_ / _ W~ .., ~,,...,t_ 7'; ~ 11. l. 

muştur. -v.a;ıa -r -- - y,.,....,,._~ 
Az sonra büyük bir otomobil 

ile polis komiseri, polisler, müd - :!~~;·.~ HELİOS MÜESSESATI ~'::.·.::,~~~1 
deiumuml, zabıta hekimi geliyor. -- - - -

Polisler, bahçe kapısını açıyor- 1 
tar, bin müşkülatla köpeği zap _ Bak er mağazalarında 
tediyorlar. 

Bahçenin nihayetindeki li _ Erkek ve kız çocuklanna 
mahsus elbise daireleri tes-

minin yeni bir hadisesi oldu. Ro
manyanm harici politikasında 
bundan sonra görülecek inkişa -
fın Avrupa siyasi mehafilinde 
dikkatle takib edllecefine §iiphe 
yok. 

si edilmiştir. Her yerden 

müsait şerait ve iyi fiatlarla 

emsalsiz ve zengin çeşitler 

bulacaksınız. 
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&oQuk algınlıOı, nazla ve t anef
fU• yollarlle g e çen hastalıklar• 
dan korur1 g ri p ve b oOaz rahat· 
eızlıklar1nda, ••• kı•ık l ı ftında 
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INGILIZ KANZUK ECZA NESi 

latanb u l Ziraat Mektebi 
Setınalma Komisyonundan: 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İşin mahiyeti 

İstanbul başmüdürlüğü binası· 
nın kaldırım tamiri işi. 

Maltepe Enstitüsü memur evle· 
ri bahçe dıvarlarile kaldırım yapıl
ması işi. 

Bahariye tütün işleme evi iske
lesi inşaatı. 

Kqif bedeli 
Lr. Kr. 

1185 65 

831 27 

729 80 

% 7,5 teminatı 

Lr. Kr. 

89 03 

62 34 

54 73 

Şartname 

bedeli 
Lr. Kr. 

5 

4 

Eksiltmenin 
ıekli saati 

Pazarlık 

Açık 14,30 

Açık 15 

I - 9/XI/938 tarihinde ihale edilmeyen İstanbul Başmüdürlüğü kaldJrım tamiri işi, Maltepe Ensti

tüsü memur evleri etrafına dıvar ve parmaklık ve merdivenli üç bahçe kapısile kaldırım yaptırılması 

işi, Bahariye tütün işleme evine yeniden yaptırılacak iskele inşaatı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayzı 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme l/Xll/938 tarihine r""tlayan perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta. Le
vazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif şartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Maltepe Enstitüsü dıvarları ve Bahariye işleme evi eksiltmelerine iştirak etmek isteyenlerin İn
hisarlar Umum müdürlüğü inşaat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka-
rıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8356) 

C 1 N Si 

Beyaz toz yaldız 
Sünger kağıdı 

Mikdan 

100 kilo 
15000 adet 

.... 
Muhammen B. 

Behtri Tutarı 
Li. Kr. Li. Kr. 

2 80 280.-
- 8 1200.-

% 7,5 te!llinatı Ekıiltmcnin 

Şekli Saatı 
Lira Kuruı 

21 - Pazarlık 14 
90 - Açık 14.30 

Mekteb için beher metresi 410 kuruş tahmin edilen 327 metre elbi- I - Yukarda cins ve mikdarı yazılı iki kalem malzeme şartname ve nümuneleri mucibince hizala-
ıelik ve keza beher metresi 455 kurnş tahmin edilen 77 metre paltoluk rmda yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 
kumaş açık eksiltme suretile mübayaa edilecektir. Eksiltme Beyoğlun- II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

da Karlman Pasajı karşısındaki Singer Apartımanı 2. ci katında Liseler III- Eksiltme 7/XII/938 tarihine rastlayan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta le-
Muhaseb iliğind to ı n k · d 281111938 p t . .. .. t vazım ve mübayaat bubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ec e p a an oınısyon a azar esı gunu saa IV Ş 1 1 k h .. .. .. b d alı b'l - · 'bi ·· ı d ·· ·· . İs - artname er parasız o ara er gun sozu geçen şu e en na ı ecegı gı numune er e goru-
11 de yapılacaktır. teklilerin şartnamede yazılı vesikalardan başka bu lebilir. 

'ibi kumaş tacir veya fabrikatörü olduklarına dair 938 yılı Ticaret Odası V _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yu-
vesikasile, eksiltmeden bir saat evvel Liseler Muhasebesi veznesine ya- karda aıdı geçen komisyona gelınele ri ilan olunur. ·8485• 
,tıracaklım 126 lira 83 kuruş ilk teminat makbuzu ile birlikte eksiltme JI J1 
Sa.atinde komisyona müracaatları ve· evsaf ve şartnameyi her gün mez-

~r muhaseöecilikte görüp öğrenmeleri. •8318• 
•, 

1------------------------" 
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Bayramd a ya lnız 

KIZILAY GAZETESi 
Çı kacaktır. --

lıanlarınızı vermekle hem kendinize ve 
hem de Kızı la ya yardım etmiş olacaksınız. 

M üracaat yeri: 
ls tanbulda, Postahane kartıaında Kız ılay satıt 
bUrosu. Tel : 226531 latanbulda 1 Postahane 

arkasında lıAncıhk 
Şirketi. Tel: 20094. 95 

latanbul Nafıa Müdürlüöünden 
6/12/938 Salı günü saat 15 de İstanbul Nafia Müdürlüğünde ek

siltme komisyonu odasında (4486.52) lira keşif bedelli Kandilli Rasat

hanesi Kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, Hususi ve fanni Şart

nameleri, proje keşif hülıisasile buna müteferri diğer evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (337) liradJr. 

İsteklilerin en az (3000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida

relerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden 

eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 938 yılına ait Tica-

r et Odası vesikalarile gelmeleri. (8'490) 

Dev let Dem lryolları ve Limanları ı 
ltletme U. idaresi IUiı nları 

11-~~~--------~~----------~----~~~------=--=-Muhammen bedeli 20.000 lira olan (76) kalem hususi elektrik tel 

ve kabloları 5/1/1939 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1500) liralık muvakkat teminat ile 
.kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay-
dama a'da Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8517) 

lstan ou ! Nafı a Müdü rlüğünden 
6/12/938 Salı günü saat 16 da İstanbulda Nafıa Müdürlüğü eksılt

me komis)'Qnu odasında (5107.75) lira keşif bedelli Yeşilköyde yapıla

cak Meteoroloji binası inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart

nameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesin
de görülecektir, 

Muvakkat teminat (384) liradır. 

İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden ek

siltme tarihinden 8 gü~ evvel alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret 
Odası vesikalarile gebneleri. (8491) 

Istanbul Belediyesi ilan ları 

Muhammen B. 
Cina ı Mil< tarı beheri tutarı · % 7 ,5 teminatı eksiltmenin 

Li. Kr. Li. K,r. Li. Kr. saati 

Yassı ve yuvarlak 1575 metre 896.- (sif) 67 20 14 
kayış 

37X68 sarı tırtıklı 200 kilo 2. 24 448.- (sif) 3 36 14,30 
alüminyon kağıt 

I - Şartnamesine ekli listede eb'at ve mikdarı yazılı 1575 metre yassı ve yuvarlak kayış ile 37X68 
sarı tırtıklı alüminyom kağıdı şartname ve nüınuneleri mucibince ayrı ayrı açık eksıltme usulile satın 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilıniştir. 

III - Eksiltme 30/Xl/938 tarihine rastlayan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümuneleri de gö
rülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yu-
karıda adJ geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8282· 

Emsali arasında en güzel ve 

şık mobilyalar satan 

(Eski HA YDEN) Yeni 

BAKER Mağaz al arı 
Ziyaret ediniz. SALON; YE -
MEK ve YATAK ODASI ta· 

kımlarının zengin çeşitlerı 

* Cinai ·Miktarı Muham:ncn B. % 15 teminatı Eksiltmenin 
Beheri Tutarı Lr. Kr. Şokli Saati 
L. K. S. Li. Kr. 

Bileği taşı 96 adet 36.-

Tütün tozu 100 ton Bedeli 550.
ambalaj mas. 700.-

1250.-
İskarta ip 1958 Kilo -.19.12,5 374.46 

5.40 

187.50 

56.16 

Pazarlık 

Açık 

• 

14 

14.15 

14.30 

her yerden iyi şartlar ve ucuz ı _ Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından bakiye 
fiatlarla bulursunuz. 

••••••••••••• 50 santim kutrunda ve bir santim kalınlığında 96 adet bileği taşı, İzmir 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cÖrme makinelerinin iğne ve

sairesine aid ıslıihat. hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 24 İlkkiı
nun 1935 tarih ve 2092 numaralı 

ihtira beratının ihtiva ettiği hu· 
kuk bu kere başkasına devir ve
yahud mevkii fiile konmak için 

icara dahi verilebileceği teklif 
edilmekte olmakla bu hususa 
fazla malumat edinmek istiyen . 
!erin Galatada, Aslan Han 5 inci 

tütün fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 ton tütün 

tozu ve Üsküdar depolar grupunda mevcut 1958 kilo iskarta ip hizaların
da yazılı usullerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedellerile % 15 teminatları hizalarında gösteril

miştir. 

III - Arttırma 28/Xl/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizala

rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayat şubesinde müteşek
kil komisyonda yapılacaktır. 

IV - Bileği taşı nümuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145+813=1958 

kilo ip nümunesi Üsküdar depolar grupunda görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 

t;minat paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelıneleri ilan 
rılunur. c8247 • 

kat 1-3 numaralara müracaat ey- * 
1 Iemeleri ilan olunur. I - İdaremizin Nakliyat Şubesi için şartnamesi mucibince yaptırı-

stanbuJ ,k~mutanl11g1 19/XI/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık uııuliyle 
w r lacak açık güverteli armalı ve tam techizatlı 1 adet çektirme •tekne. 

Satına lma Komııyonu llAn.an eksiltmeye konmuştur. 

İstanbul komutanlığına bağlı Il - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 li-

birlikler namına komisyonda radır. 

mevcud evsafı dahilinde nakliye III - Eksiltme 5/XII/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 
koşumu ile mekkii.ri hayvanatı de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. Hay- yapılacaktır. 

van sahiplerinin hayvanalrile IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı-
birlikte Fındıklıda Komutanlık nabilir. 
satınalma komisyonuna gelınele-
ri. (8521) 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralariyle birlikte yukarda adJ geçen komisyona gelmeleri 
ı--D-E-'V_R_E_D-İL_E_C_E_K_İ.,..H_T_İ,..RA-- ilan olunur. •8535• 

BERATI * 1 - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 26 1/2 m/m 
cİki darbeli dahili ihtiraklı ma- lik yüksek nevi 15.000 bobin sigara kağıdı kapalı zarf uııulile eksiltme-

kinelerde ıslahat. hakkındaki ih- ye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli beher milimi sif 2,10 kuruş hesabile 8347.50 

lira ve muvakkat teminatı 626.07 liradır. 
IlI - Eksiltme 28/XI/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 

de Kabataşta Levazım ve Mubayaat §Ubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

54 lP 5 LAMöALi • 
5 3 9 TIP 5 LAMBAl.J tdt, 
748 TİP 7 t.A/'flJALI 

• 

VERESİYE 
SATI~ 

SAHİBİNİN SES İ 
VE ACENTALARJNDA 

Orman kQruma genel kGmuta nlığı 

sabnalma kGmisyo, undan : 
{ı)ıl .~ 

Orman koruma genel .komutanlığı Zeytinburnu talinıg . ·eS 

satı ihtiyacı için lüzumu olan malz eme ile suyun isalesi aırıeli) d 

mevcut keşif mucibince ihalesi 29/ II.Teşrin/938 günü saat lO 
js)'O 

!atada Mumhane caddesi Alemdar hanındaki satınalma k~ırt·Jebi 
yapılacaktır. Bu tesisata aid keşif her gün kom!_.syonda go[:536ı 

Cild unsuru olan Ş A p 1( A 
BiOCEL'in1 Merak lı larına 

ı P~::·c~ ıiABı 
Marcilla 

Tesiri şayanı hayr~t 
e lduğunu bayan 

diyor: 

Birkaç gün zarfında yüzümde
ki küçük buruşuklukların ve çiz
gilerin kaybolınağa başladığını 

gördüm ve birkaç hafta sonra 10 
yaş daha genç göründüm. 

Biocel, büyük bir Viyana pro
fesörünün keşfidir. Pembe renk

teki Toklon kreminin terkibinde 
Biocel vardır. Her akşam yatmaz
dan evvel bu kremi ve sabahları 

da beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanınız. Bu suretle en es
mer ve en sert bir cilde çabucak 

bir gençlik parlaklığı ve canlı bir 
tazelik verecek, yumuşatacak ve 
beyazlatacaktır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cTorba yataklar ve bunların 
tarzı imali ile bunlara mahsus iki -

kattan müt~şekkil kumaş• hıik -
kındaki ihtira için alınmış olan 

30 Sonteşrin 1932 tarih ve 1590 

numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına 

devir veyahud mevkii fiile kon • 

mak için icara dahi verilebileceği 

teklif edilınekte olınakla bu hu -
susa fazla malUnıat edinmek is -

tiyenlerin Galatada, Aslan Han 

5 inci kat 1 - 3 numaralara mü -
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Marka şapkaları~ 
son m0deııerı 

gelmiştir 

BE!:>IR KEMAU 
MAl-IMUT cı;;VA . o'f' 
E-Ci!'.A.N & !5 1 -f Jf'I ~I 
MUSTA HZARA. ~J 
PEKTOR~ .41~ 

ceıı· 

Dr. Hafız ~ı~~::ı 
Beher metre murabbaına üç lira bedel tahmin edilen Aksaray 

yangın yerinde 45 inci adada bir tarafı 1233, önü 1205 harita numaralı 

arsalarla çevrili yüzsüz 33 metre 88 santimetre murabbaı sahalı arsa 

aliikadarları arasında satılınak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 7 lira 62 ku

ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 30/11/938 Çarşam-

ba günü saat 14 buçukta Daııni Encümen bulunmalıdırlar. 

(B.) (8413} 

lira için alınmış olan 7 Sonkiınun 
1937 tarih ve 2400 numaralı 

ihtira beratındaki hukukun 

bu kere başkasına devir veyahud 
mevkii fiile konmak için icara 
verilebileceği teklif edilmekte ol

makla bu hususa fazla mallımat 
edinmek istiyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1-3 numara
lara müracaat eylemeleri ilD.ıı o
lunur. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesa ik ile % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka t eminat mektubunu ihtiva edecek olan ka· 
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 14,30 a kadar yukarıda adı ge.. 
"Çen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilınesi lazımdır. l. 

Sahib ııe neşriyatı idare edm 
Bllf muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telsrııf Matbaasa 

(LOKMAN ~J:Jf>~~ 
DAHİLİYE ~'l' ıo4 rıf. 

DivanY010 gt.lr 
.. '!'c f".J 

Muayene saatler~ı. . (7 
hergün 2,5 • 6, 1el· 

12 - 2,5 fıJı;araYll· 

·7480· 


