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İıtanbulım en çok •tılan hakfld 
•kpm pzetesicllr 

İIAnlannı SON TELGRAJ"a Yeren. 
1er en çok okunan bir vasıtadan l 
~istifade etmiı olurlar. 

··~·= 818 
Yazı işleri: Telefon 20827 

lııtanbuJ Catııloğlu Nmuomnaniye No: 54 En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gaz.etesi laare- ııan, Tel. 20827 
Telınıf : &t. Soa Telırııf 

Avrupadaki siyasi hareket ve 
artık bir intikal devresine 

faaliyetler 
girdi 

ikinci Dörtler Konferansının toplanmasına çalışılıyor 

ması 
• • 
ıcın 

' 

Fransa, Italya ile de an
laşmıya hazırlanıyor 
Almanya • Fransa ve italya • Fransa 
itilifnameleri evvelce lngllterenin bu 

devletlerle yaptlğı paktlara müşablhtir 

Ebedi Şefimiz Alatürkün ebedi 

medfeni olarak şimdiki Etnograf-

yı müzesinin tercih edileceği söy

lenmektedir. Bu takdirde müze

de bu bakımdan bazı tadilat vü-

Ebedi Şe.fimiz Atatürk'ün ha
tırasını daimi surette taziz etmek 
üzere bu Büyük Adamdan açık 

kalan Ankara meb'usluğuna ba -
dema hiç kimsenin seçilemiye -
ceğini ve mecliste her yoklama 

~Devamı 8 uıcJ ıahifede) 

Yeni Riyaseticumhur 
sarayı yapıldıktan s0nra 

Çankaya'daki saray 
müze 0lacak 

Aldığımız mevsuk ınalfın1ata 

göre, Cumhurreisimiz İsmet İnö-
nü, yeni riyaseticwnhur sarayı

nın inşaatı bitinceye kadar Çan
kayadaki eski köşklerinde ika -
mete karar vermişlerdir. Ancak 

(Devamı 6 ın<ı sobifede} 

Atamızın 

yakınları 

ne yapıyor 
Atatürk'ün hemşireleri Bayan 

Makbule, cenaze merasiminde 
fevkalade teessür ve heyecana 

'Oevamı 6 ıncı sabüede) 

J 

Atatürkün hasta~ 
lığı nasıl başladı 
Nasıl bitti ? 

Bü.yük Şefin hastalığının bi • 
dayetinden ebedi ayrılığına ka • 
dar yanında bulunan doktor Ni

(Devamı 6 ıncı sabüede} 

Çe os ovakya'n!n 
paylaşılmasi 
hil ~ bitmedi 

KontBetlen Almanya - ita/ya- Polonya arasın-
Macaristan da gizli bir anlaşma varmış I . • 
da kabine 
Buhranı 
Peşte, 26 (Hususi) - Kabine

nin istifası Naib Horti tarafından 
kabul edilmiştir. 

Yeni kabineyi tekrar İmredinin 
teşkil edeceği söylenmekte ise de 
bazı siyasi mehafil eski başvekil 
Kont Betlenin başvekalete getiril
mesini istemektedir. Naib Ami
ral Hortinin Macaristanın umu-
mi siyaset ve menfaati bakımın
dan Almanyaya daha ziyade yak
laşmasını temin edecek bir kabi
neyi iş başına geçirmeği tercih e-

deceği sanılmaktadır. 

Buhran hakkında kat'i karar 
bugün verilecektir. 

• • 
Çeklerle Lehliler 
Boğuşuyorlar 

Romanya da 
m üdlahaleve 
haz ı rl a n ı yor 

Son vaziyet .• 

L ondra, 26 (Hususi) - Bazı 

siyasi mahfillerde söylen
diğine göre İtalya, Alman

ya ve Polonya arasında orta, ce
nubi ve şimali şarki Avrupadaki 

(Devamı 1 ıncı s~ede) Çekosloııakyada Almanya lehine nü.mayış yapan nalk. 
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ıctımaı meseleler 

Kıs r laşdırma 
\Haieh 
Kahveci-

Ankaranın daha ziya--Bir hafta· 
b~:·ram nasılgeçti..lde güzelleştirilmesi ık ihrac~! 

Yazan. Recai SANAY 1 ı 1 Son hafta içınde !stant1 1 ,ır 

'.'.F ı:"K-' R1A · 
<· • • • '. ~ .... ., ' < ,,.__.. •" .... • . • ~ ......... ;<;...... • ·-~ ·"il!"~ .fi 

leri grev 
Bu usu!ün tatbiki lazım mı, yaptılar 
'.11e m lekef İm İzde f af bi- Sebebi haİkın oyun 

kine imkan var mı ? 
Or. Neş'et Halil bu 
hı~sus a ne diyor? 

Yazan: RECAi SANAY 
u mühim memleket m i hakkında yaptığım ırörii~meleri, bir 

m"ldettenl>eri iki c:ebheli olarak ~ilirütntekteyim: 'l'ıbbl ve içtimai ... Bu 
ıtibarla hazan bir b kimle ve t.;.z da bir içtimaiyatla !lıill kimse ile 
konuşuyorum. lşıe boett11 ec bk h mihılzle, ~ halli öztanta 
~ ğıın • n • yı 11 etli or 

Doktor "4>rplanma ~yl ttvaı.verdl: 

- Nesli 'Uilah etmek :ı in, ruhi wrulrna nı tavsiye ed lzT. 
malülleıi 'kı ·rrlaştrrtarıik, yeni ernl eüml:ııde neıili !Ah 
doğacak n ruhan malUI. ol • etmek, - di~ meslektaşlanmın 
m ·ara dohroa.sını temin etmek söylooıkleri gibi - e ltmme ıra • 

ıanda yapılacak aıln bir muaye -
ne ile Wl milmkilndür. Yal -
ı:ıız şimdiki bu muayene 'USulünil 
biraz deıtı tırel"ek, evleneceklerin 
ruhi moayenelerinin - yapılması 

da '§llrtta. Bu takdirde doğacak 

ne !n özürlü olarak do,ı-ımaması-
rıa azami ;ardım ilmış olur. 

RECAİ SANAY 

.. . 
eynaması uzerıne 

kahvelerin z;. hı taca 
kapah masıdır 

Haleb 25 (Husu;i Muhabirimiz
den) - Polis memıırlan, kahvel~i 
basarak kagıd oyunu oynı.yanlarh 
beraber kahve mu'!tecir ve gar • 
sonlarından bazılarını yakalayıp 

adliyeye tevdi ctltklerincıen do -
layı, bütün Hnıeb kahvecileri 
grev ilan etmi~lcr ve müessese -
lerını kapamışlardır. 

Bu al, oturacak yer bulanu -
yan halk vasında heyecanı mu -
cip olduğundan, muhafız, kahve. 

ileri tnakamına davet ederek 
greve n ayet ermelerini rica 

eylem~. 'Kahveciler, mevkuf -
lan hllye olunmak ve polisin 

vaki olan ou gibi muamelelerine 
'nihayet verilmek sartile müesse
selerini muvakkaten açmışlardır. 

Askeri 
Eşyanın 

IKOÇOK HABERLER! Vasıfları 

Or. Nef'et Hallı 

umumi bakımdan çok faydalı gö
rünen bir iştir. Ancak bunu bazı 
nokta! nazarlardan mütalea et
melt lbımdır. 

Evve!A, iren intikal eden has
talıklar hangileridir?.. Filhakika, 
ruhl hastalıkların intikal ettikleri 
ekseriyetle v&kt ve gördüğümüz 
fe) !erdir. Fakat, anasından, ba -
basından birinin tüberkülozu Jle 
malul olan çocuğunu doğduktan 

10nra enıan membaı olan ebe • 
veyninden avrılması şartile mu
af kaldı:ı görülüyor. Sonra 'fren
gi irsen iııtllı:al eden hastalıklar
dan biri ve belli başlısı olduğu 

halde ondan her zaman ayni ne
'tlce ıil.ınmıyor; ben, se'ldz sene -
denberl emuzı akliye ve asabiye 
hastahaneabıde ( cllmlei asabiye 
ve frengi) tedav!sile dahi uğraş
tığım lçtn tedavim. aıt.ma giren 
malü.llerin ç !arma da - em de 
mühim bır ekseriyetle - geçme -
mı~ olduğunu gördüm. 

Filhakika, eli'miııdeki ııerolojik 

teamllllere tıöre u frenginm do
ğumdan ancak üç ay sonraya ka
dar müsbeU giiilterdiği bilinen bir 
hakikat ise de, tMmların içinde en 
be§ yaşını çoktaa ~· er 
bile frengi:ı-e en çük bir 
tezahüre tesedüf etmediklerimiz 
çoktur. 

...u ı.slih için, kısır iaştu' • 
rna lı.ıı.ıiıılıaılf. nasıl 1bir dbire baş , . 

* Eski Çek cumhur 'relai Be -
Defin Çekoalovıı'kya.dan ayrılma

dan önce pek mühim bazı vesaik 
ve dosyaları Tuna yollle kaçırdı
dığı anla ılmı.ştır. 
* Maliye Vekili yarın akşam 

dönecekllr. * L&histanda mason loealan 
la~edilmiştir. * Alman hariciye nazırı ko -
münizme karşı açılan mücadele -
den alınan miisbet neticeleri izah 
etmiştir. * Sudanda büyük manevralar 
yapılacaktır. Manevraya Mısır or
dusu da iştirak edecektir. 
* Skıvakyadaki sosyal demok

rat Alman fırkası feshedilmiştir. * Tramvay ve tünel şirketleri 
ile yapılacak müzakerelere esas L

lacak bütün noktalar tesbit edil
miş ir. * Üniverııiteye dikılecek şe
ref sütunu ve Atatürk anıdı için 
hazırlıklara başlanmışlır. * Bu ay başı Adana mıntaka -
sında pamuk stoku 71220 balye 
tah in edilmiştir. * Milletler arası posta kongre
si iBoenos Airesde planacaktır. 

89 evlet ve murahhas iştirak e
decektir. 

Bundan sonra muyyen 
tipteki şey:er alınacak 

Resmi daireler ve bilhaaı;a or

dunun melbusat ve techizatmı 

teşkil eden ejyanın şimdiye ka -
dar vasıfları te..bit edilmemiştir. 

Bunlar her sene dairelerin veya 
fabrikaların arzularına göre de
l!şmektedir. Arzu edilen esas ve 

tipler ancak münakasa ilin edil
diği takdirde fabrikalann mah1-
mu olmaktadır. İlin tarihinde is-
tenilen malın mevaddı iptidaiye-

sinin tedarikinin güç olması ve 
yahud bazı fabrikalar tesisatının 
bu vasıfta imalıita elverişli olma-

ması ekseriya bu münakasalarda 
rekabeti ızale etmekte olduğun

dan mübay aat bir veya birkaç 

fabrikanın vermiş olduklan nü
munelerden arzu edilen vasfa en 

yakını tercih edilerek yapılmak
tadır. Bu itibarla devairi resmiye 
ve ordunun büyük mikyasta ihti-

yacı bulunan malların esaslarını 
ve tiplerini teı;bit ve ilan etmek 
faydalı görülmüştür. Bu sebeble 

arttırma, eksiltme ve ihale kanu

nuna ek bır Ayiha hazırlandı. 

* Şehir meclisi bu hafta iiç 
defa toplanarak elindeki işleri ne- Sovyet h y'eti bu 
ticelen<lirecektir, sabah gitti * Ahvll'e pamuk satışları de • 
vam ediyor. Çekosı.ovakyadan ve 
İ !ya an yeni telebler vaki ol -
muştur. 

* Papa çok afır hastadır. * Fransu: parlamentolıu, hü 
kilınetin müstemleke işini müza

re ~ abu! etml!l'Mllini iste -
mektedirl«. 

Atatürkün cenaze merasiminde 
bulunmak üzere •Moskova• des
treyerile memleketimize gelmiş 

olan S<YVY t heyeti bu sabaı. saat 
ookı.ı:ada Büyükdereden bir mo
törle destroyere gitmlfler, ve 

eırr.lekctli!r'.. e avdet etrııek üze-
re limanım"'' t~rtı:etm~erdir. 

:::·:::==~Gökyü~tUıınd~ 
Aşk ya şl 

- IBıı, ııeniı:ı ıkinci llÇllŞun, de
ğil mı? 

- Evet. Bir kere de İsviçred• 
U!,lllluştum. 

- Kaç metre yiik>;elmig1Jniz o 
zaman? '-~~~~~~--~~~.....:---~~~~~-~~ 

- O ..• Ne güzel. yfila;eliyonıa. 
!Bulut! ın arasına klld:ır ı<:M<Sak. 

e lVı olacak. 
Bayan Pakize: 
- Aialı llflana ÇOC\lklar, ·ıı..-

dı kışkı a rrn! ~çımiz 'dııpmı%a 
çıkac 

Diye bil ınnıya başladı. 
O dakikııya kadar sesi 1:ıkmıyan 

ta) yareci Cevaa da 'homurdanı

yordu: 
- Faz1a yiih irse"k, h miz 

rahatsız -olacaksınız! Nih d iyi 
yapmıyor ... 

Asabi bir kadın sesi, tayyarEci 
Cevll4a ce •ab ,·e1'di: 

- Damadı kendi haline bıraka
lım. O, meşhur bir uçmandır. Ne 

y k....cler F. SERTELLl 

·~tıtını bizden iyi bilir. 
C Yad, ıılıını açtığına pışman 

o \1, 

Heri<e.;ın "Vfür..ııi 

Tayyare 
or. 
iYaşlıl atıp tutm kta berde -

vam. 

Ge çiftler heyecan içinde. 
'han: 

ihad.m cesaretini kırmıya- ' 
mı, anne! 1Her 11ğıırlım bir •es çı-
kı or. rilzllnde olduğumuzu l 
unutu or muyuz? 

Dıye ıS6 leniycır. 

Reşadla Cahide hızlı 

nuşuyorlar: 
hızlı ko- [ 

- Çok iyi hatınm ·ak lmad.ı •
'illa, miderıt bulanacak ve damar
larım gerilecek kadar yilbclmiş
tik .. 

- Şimdi mıdcn bulanıyor mu? 
-~t .. 
- Kaç metreden sonra insanın 

ba§ı döner? 
- Bu, s~fra meselesicıır. Bazı 

kimselerin ayağı yercien kesilir 
kesilmez miaesi de başı dönmeğe 
başl~r. Fukat, hava tazyikı ancak 
bin metrroen sonra yüz gösterir. 

- Hava tazyikı ne demek? 
- Havanın tazyi!<ı toprak üs-

tünde daha az hissedilir. İnsan 
yükseldikçe damarl&rı gerilmeğe 
ve nihayet vücudun mukaveme
ti kesilerek ilk önce dudaklar 
çatlamıya başlar. 

insan, §U ~~er~ ~ünıorimizde, iZ a ça iŞi ıyor rüklerinden ihraç oı~; ~.ı~ 
•bnyraın• k"'1mcsını oe yaznuya, arasında Almanyava 7 ı6 fal'" 
ne de sö) .cmiye kendinde kudre~ kabuklu ceviz, 96.790 lira tll )a· 
bulamıyor~. Yaşadığımız matemlı rak tütün, 21.151 liralık k k jle 

ve tarihl günlerin heyecanı ruhu· Bu yol' _Ja verı·len yenı· pak, 16.000 liralık İÇ !ırd~. dC' 
mwm, siyah tüllerle öyle sımsıkı aj 985 liralık deri kazıntısı ~Jlllif1' 
saı·mış'.. döktüğümü• •. gözyaşlan rilmiştir. Yunanistan• ıı-,78'7 Ji. 
tevekkul ufkumuzu oyle karart- ve mu••hı•m kararlar lık taze torik AmerıkaYa ~ e~t 
ınış ki'. içi'."iz sev~.ce kitlcruniş, ralık pirinç, ~ulpare, !ıı_g~ •e;o · 
tıbkı bır zından gıbı... 2855 liralık yık&nmıŞ yu ' ıo • 

Bayram nasıl geçti?.. Ankara, 24 (Hllf'US) - ~a-ı fırıdan belediyeye ait arsa 'Üzeri- lonyaya 2814 liralık yaprak rıt 
işte, bu vadide, içimin inandı- 'ra belediyesi hummalı bir faalı- ne inşa olunan ve 1931 de icra ve- tün, Rigaya 8802 ııralık v•P,ıP" 

ğını gözümle de giırmck için gezdi ;yetle çalışmakta ve şehrin güzel- killeri heyeti karariylc belediye- tütün, Estonyaya 28Bti Jira~lcıif'· 
ğinı, yürüdüb<iim caddelerde etra- kştirilmcsi için hergün yeni ve ye devredilen hal binasının inşa rak tütün RomanYaya 53,iO l)D4l 
fa, en genciı.den en ya~lısına ka- mühim bir 'beşebbüse girişmekte- masraflar!"ı itfa karplığı olarak !ık yaprak tütün,· Fransa'·a ft 
dar gözüme ili,en her çehreye dir. Bu anda ahiren veriln bir hazın~ye ödenecek taksitlerin liralık yaprak tütün. Varıo';gg 
dikkatle baktım; şehrimizin ma- karar üzerine yenickn park, bah· mikdaıı hakkında reislik makamı- 531 liralık tütün Be1gikaY8 ~ 
ruf bayram yerlerinden birkaçını çeler teessüs ve ağaçlandırılması rd" -L b h 

1
. 

1 
k h f ' • ~213 yaP~. 

, . . . . • 1• k f nın ve ıgi izıuıat ve u ususta ıra ı am a yc.n ve v ırı•' 
şöyle hır dolaştım; dıy bılırım kı için büdcenin bu işle a a adar a- Maliye Vekaleti ile hasıl olan mu· t'" t·· L d 68 R92 ' • 
İs k h ki 1 ak b ıll 'd t h . t ·ı· u un, on raya · 5 •ıftl tanbul, ço a ı o ar oy - s arına yenı en a sısa ı ave b aI T .• ·teve 39 ·~..ı .. .. . b '-~· tabakat takdirle tasvib olunmuş- am yon, rı~ es ., ;;.>'. 
nu büknk bır ayranı ıceçuvı. edilmiştir. lık t ı t suriycye - li• 

. d"ğ' . ıl ·"' t h . t otır·ıntz· tabii tur. aze pa amu ' 291 
Yaşadığımız, ıre\ır ı ımız • vu a .sısa § ı ın MEZAT ÜCRETLERİ li !ık · f d k F"Jistine ı 

!arın muayyen günlerinde yaptı- ziyneti bakımından sıcmbolü ola- rlak t ıç ın 
1
' ' tı suıgariStıP,1 · • ah' 'k Mezat idaresi talimatnamesi ra ı aze pa amu • ,,;mO ğımız •bayram• ları ıkiye ayır • rak tavsife ı.yık bir ,n ıyet ı • . "le 5,,.. b- ,• 

ınak kabildir: Milll bayramlar. \isab etmek tizere bulunan ve hail< iehine değiştirilmiştir. Kabul 8071ıralık palamut Oı kiloltık ~ 
an'anevi bayramlar.. mevkünin şeref ve ehemmiyeti i- edilen değişikliğe göre, mezat ida- Almanyaya 173.24 •aPr 

Birincisi,· milli za(erleriıııizin, tibarile de üzerinde itina ile ça- resine getirilecek bir maldan bir 255.627 lira kıymeıind ) 
ah tütün ihraç edilmiştir. muvailakiyederimizin, kasançla- lışılmakla olan Ilacettepe mev- kuruş etiket ve yüzde yarım t -

rımızın ruhumuza ilka ettiği coş· ii ile Ankaranın tarihi kalesi ci- min ücreti:nden başka on günlük 
kunluğun, sevincin ve kıvancın varının ağaçla.'ldırılması ve gü - bir zamana münhasır kalmak s11-
tezahürletidir. İkincisi; ecdadı • zelleştirilmesi ve diger bazı mev- retiyle maktuan yü1lde bir kuruş 
mızdan devam edegelen an'anelo- kilerin de ağaçlandırılmasına sar- da teşhir ücreti alınacaktır. Bu 
riınfadendir. Binaenaleyh bütün fedilecektir. müddet zarfında başka bir ücret 
bir camiayı, bütün bir milleti Esasen birkaç ay zarfında ha- alınmıyacakhr. 
nef'e, sevinç, siirur içinde dalga- vuzlariyle şelaleleriyle yeşil tepe 

inşaat yapmak üzere su klare-
landıran, co~tıırım •ayılı güzel haline gelen Hacettepe semti ya-

since su isteyenlerden alman de-pnler olmak ilibarile her ferdin kında Ankara'nın en güzel bir 
kalbinde mukaddes bir yer tutar köşesi olacaktır. Eskiden ağaçlık pozito mikdarı muayyen bir ıfor-
ve asilane duygularla gıdalanır. olan kale yeniden ağaçlandırılır- mü! dahilinde kaideye bağlanmış-
Bôyle s~yılı giinlwodc, herkes için 'ken bılhassa çam ağaçlanna e- tır. Su süzgecinın -elektrik sarfi-
coşnıak, eğlenmek, kahkahaları • hemmiyl't verılecek ve çaml r ek- yatına ait elelrnik firketi le ya-
nı fıfiika du) urmak en tabii ve en seriyeti teşkil edecektir. pılan anlaşma ile evkaf müesst!Se· 
muhterem bir haktır; fakat... HAL BİNASI !erinin suyu için evkafla hasıl o-

Fakat... Evvelce imar mildürlüğ ıltara- lan mutabakat tasv1b edilmiştir. 
Bu yıl ismi bile tatlı bir mana 

ifade eden ·~eker bayramı• ile, 
derin ve unutulmaz bir acımız, 
öyle yakın, öyle yanyana geldi 
ki, büyük matemimiz, bize, bu 
bayramın şekerli adını ve tadını 
hissettirmedi bile ..• 

Hataydaki Matem 
Fran~ız Pulları 
Em ıyet 
Amirliği 

lskenderundan Antak
yaya nakledildi 

Posta, telgraf ve telefon genel 
direktörlüğü ebedi Şef Atatürlı:'ün 

cenaze tör · münasebetile sür -

njlı pullar çıkannı ·tır. Pullar 6 

kıymette l.00 bmer adeddir. Mev

cud pullardan 3. 5, 6, 7, 8 ve l.2,5 

kuruşluklann Ü7.erleri1>e wiyah 

bir çizgi çekilmiş ve çizginm ü -

zerine de 21-11-938 tarihli yazıl -

mıştır. Pullar dünden itibaren •a

tışa çıkarılmıştır. 

--·Jr--
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Eytam ve 
Eramile bir 
Kolaylık t# 

Eytam ve eramil ve ınu f,•~ 
!.er, mııaşlarını Emlak ..-e el< ııı•' 
bankasına iskonto et' :·er Jll~~tl 
dmclan evvel almak i~il< etıl'" 
ve imzalarını not ere 1 ı.ıd'" 
mege mecbıır bnlunır)Or sıııı'11 
Bank~, müşt(•rileriııİ bUı~ 1'_ 

ve masraftan kurtarma~ ·1< rrıcC, 
tere mühür ve imza tasdi ı ;.,.ı 
buriyetini kaldırmı<. yalrll t• ti 
müdürlüklerinin soyadı ı~· ~ıft 
mühürleri tasdik euneıerı 
görmüştür. 

--=o==---
k~ı 

Zeytin rnınt3 

larında ıs~ab 
İstasyonları ır-~ 

·ıeti il' -"' Her yll Ziıaat Vek~ t'.ıır-· . .,e "' . 
dan muhtelif zcytın ~~P 

bölgelerde açılmakta olan ıııi'' '~ 
. ıer ıe ' !arın faydalı netıce · l< bıı . 

işte atılan top sesleri; birkaç 
gün evvel içimizi )akan, titreten, 
aeslerin o kadar ayni ki.. İşte 
'bayram yerleri; di er yıllara na· 
saran bomboş de11ilebilir .. filhaki
ka, buralnrda öyle bir zünıre gö
ze çarpıyor. En fazlası sekiz, on 
yaşını ge~miyen çocuklar •.. Onlar 
ki yaşadıklan devrin, bulunduk -
!arı yurd ve muhitin mahiyetini, 
harikasını ve mucizelerini heniiz 
tam mfuıasile anlayacak çağda 
bulunmuyorlar. Ö)le oldukları 
halde bu masum çehrelerde hile 
bir durgunluk, bir mah:runlnk o 
kadar belli ki ... 

İskenderun 25 (Hususi Muha -
birimizden) - Şimdiye kadar 
şelırin1izde bulunmakta olan 

Fransız emniyet müdürlüğü An
takyeye nakletmiştir. Şehrimizde 
yalnız bir emniyet mlifettiti ile 
bir de emniyet memuru kalmış -
tir. 

Konserveciler 
tiği göz önünde tutular: ,,ııııı' 
da ayni suretle ıki kur 

l sına karar verilmiştir. yer:r 
İlk olarak en iyi .zeytirıısJI fi. 

ren bölgelerden birJSl _,; ;sıı>. 
mıntakasında zeytu:ı l.'i ı..-P' 

yonu, adıyla bir istaSY~'.1 pıı 
ması munasip görülrn~;.,, I 
susta icabeden haz.ı.rJJıv 

lıa)·ranJarda ço<"Uklarıınızı giy· 
dirir ve onlan memnun ctmeğe 

çalışırken, biz büylıkler de hazan 
'birbirimize: 

- lı;h .. bayram çocuklarındır.~ 
Onlar se\·iasinler .. deriz. 

Bu yıl s luıcaklan .allanmıl·an, 
karıncalan hareket iz kalan, şu
rasımla, burıısm«a birkaç çocuğun 
nıahzun ıınahzun dola tığı ve bir
kaç satıcının sesinden başka ses 
duyulnııyan matemzetle •ba)-ram 
·erleri• ne bakmca in · n anlıyor 

a.il ilııyplann sevki tabi-
·lle ro-mklanmız bile saaece bir 

aa' n•y ayak ~·.ıw-dular, dört 
mamur bir •bayram• yapmadılar, 
yapamadılar, yapmak istemedi • 
!er.. RECAİ SANAY 

Cahide dudakUınnı yokladı: 
- Henüz böyle bir §ey yok.. 
- Biraz sonra bir daha yoklar-

sın! 

- Haydi canım, beni korkut -
ma! 

Etrafıı>a bakındL. 

Ve ilave etti: 

- Bu, .ıüzel bir 
Çiftler çok neş'eli .. 

gezinti oldu. 

- Hangi çiftleı'<ien bahsediyor
sun? 

- Tıcyyareci Cevad ve yanın
'Ciaki kaduı.. polis hafıyesi ile e
şi .. şurada iki genç daha var ama 
tanımıyorwn. 

- Bunlarclan başka sevinen ve . 
neş'elenen çiftleri görmüyor mu
sun? 

- Kim onlar?I 

Reşad gülerek nişanlısının ku
lıığına bsıl®dı: 

- İhtiyar çıf!ler .. 

- Bay Hurşidle Bayan Pakize, 
değil mi? 

Maamafih ~atayda giriş vize· 
sinin kaldırılması ve bir kısım 
vize işlerinin Türkiye konsolos • 
luğıında yapılmaya başlanması 

üzerine, emniyet dairesinin · şi p<>l< 
ziyade azalmıştır. -·-* Saatte 500 kilometre sür'at -
le uçan yeni bir tayyare yapıl -
mıştır. * Dün Edirnenin kurtuluş gü
nü biiyii.k merasimle teıo'id edil -
miştir. 

* Çemberlayn Parisde iikell 
Vinclsor dukile görüşmilf bu gö
rüşmede düşs de bı.ılunınu ıtur. 

- Aman yavaıı söyle .. i§itirlerse 
ayıp olur. 

- Merak etme, motör gürültü
sünden ben senin sesini bile ailç
lükle duyqyorum. 

- Onlar sahiden mercimeği fı
rına vermişler .. 

- HaJ.A ihtjyarlamamııı iki gö
nül. Fakat, Pakize teyzemin gözü 
başka yerde_ 

- Mah'.lm. Genç damadı elde 
dururken, bu pos bıyıklı, çam 
yarması gibi adam da aevillr mi? 

- Bay Hurşid çam yarması Ji
bi bir adam oldufu kadar, çam 
sakızına da benıiyor. Perlhamn 
annesine öyle bir sokuluşu var ki.. 

- Görüyorum.. y lyecek gibi. 
- Pek azgın bir adam .. 
- Bu yaştan aonra azanı tene-

şir paklar! 
- Demir gibi de sağlam. HfilA 

gençlik taslıyor. İhtiyarlığı l!ııtüne 
bile kondurmuyor. 

- O tipte olan bütün .erJsekler 

Ne istiyorlar ? 
Muamele vergisinden 
afedilmelerini istiy@r 

Konserve fnbrikalan, muamele 

vergisinden muaf t11tuhnaları için 

mür.ıcaatte bulunmuşlardır. Bir 
zaman senede 8,5 milyon kutuya 

kadar çıkml§ olan konserve sar
fiyatı, şimdi ancak yılda 1.5 mil

y.on kutu&ur. Bu aza1ıı lDlttabi 

yva ve ııebzecili~imiz için de 

hlr zarar t~ oetmelctediı:. 

- Yılmazın yanındaki kadm 
pek sinirli .. neden? 

- Neden olacak .. '?! Nihatlı e
linden kaçırdılına sinirleniyor. 

- Fakat, Yılmaz da ona pl§kin ' 
gibi görünüyor. ı 

- Eh .. erkek <\eğil mı~ Ollıibillr 
ya .. Nihoddan nta kalan kadınlar 
pek de tali~iz değiller. 

- Ya Cevada ne derırin! Mar
griti adeta gö#siine basınıt gibl. 
bu ne candan ahbaplık bövlıe..? 

- Ben en çok ona acıyorum. 
- Marırtte :mi! 
- Evet. .Zavallınm bir de ~ 

ouğu var. Alınanyadan kalkıp bu
Taya kadar gelmif. NiltAhlı koca
~ bir başka kadınla evlendi
ğine iözlerlle phid oluyor. 

- Garib bir komedya .. 

- Hayır. Gülünç blr trajedi. 
- Ne dersen de. Acınacak bir 

sahne bu. 

- Merasımden sonra ne olacak 
aoaba .. T 

çilmiştir. ,!.' 
Bundan sonra Aydını!~ 

imar ve budııma ıu:t~11~6 J'1 
mek üzeı>e ba_'lka bır I< ~ . .J 
caktır, Zeytin ıııım ta1'• )1(. · 

l arırı < 
rar verecek haY'·aıı . ·ıı il 'İ 
suretle bırakılmaınası ~~ 
lqetlere Ziraat v~ 
tamim yıqnlmı,tır. 

--="""- l 
·~ * .Bw. .91!De y ıı.nRo11 ıs ' 

tiny.ajı rekolte..ı ıızdıl"~ ,-ı". 

.:._ Ben de aeın1~~~ 
il .... .. y.ci!l«" -~ 
uşurmymı.ım. -• cJ.ıfl 

sonra, çiftier iııtıısY"ıı 
giıdeceltler mi! yı)k9··· Af'~ 

eşad gülümsedi: ,. bil' ~ 
- Bu hususta ]tat 1 ~ 

yok. Fakat, bu çiftJera.1~ / 
kendimizi de unutı:n1Y pS''_.·/ 
yona inince, biz ne Y". ,,; 

. cyı" 

~e::,erininh~~~;eıilit1::.J 1 
.. -......erıne wua ·J<iY .,1 

- Biz nişanlıyız. )Ilı e)-;' 
ra, karaya inince, .,en ,1 
ze geleceksin! 1 ~-z 

- Şu halde ba ·ka~ııl' jlll' ,er"' 
da şimdi kolayca h~e; ·-.J 1 
liriz: Yılmaz, Dof8 rı ;,/ 
.Margritle; pııriJı8Jll ııef F 
Hurşid Abbasla bera ~ ~ 
ler. ıtJ~ııP_,ı~ 

- Hepsi iyi aınll•11111 ıfll';.,J 
!er benim havsala ı'' 
Bu kadın ya çı1dfl'l1lı} ,;' 

kudurmuştur! (~~-' 



iyi bir karar 

Geliş ve gidişin 
tanzimi 

Y alları bozanlar cezalara 
çarptırılacak 

Dahiliye ve Nafıa ve
kaletleri bir proje 

hazırlıyorlar 
Uınıunun faydalanmasına mah- lar 15 güne kadar hapis veya 20 

~.Yol ve köprüler ve bunlarla liradan 100 liraya kadar ağır pa
-ıı:ah her nevi imaller tesisle • ra cezasiyle veya ikisiyle birlik
tlıı her tıırlü tahripten korun • te cezalandırılacaklardır. 
~UU temin edecek yolda, nafia, Ayni suçu tekrar işliyenler, bir 
~et ve belediyecilerce alına - aya kadar hapis, veya 200 liraya r tedbirler Dahiliye, ve Na!ıa kadar para cezası veya her ilci • 
ekfııetınce müştereken, tanzim siyle birlikte cezalandırılacaklar

rııecek bir nizamname ile tes • dır. 
it edilecektir. Uyuşturucu maddeler kullan • 

I lıütün yol ve köprülerle, bun- mış olduğu veya sarhoş bulun • 
ı:~a alakalı her türlü imalAt ve duğu halde motörlü motörsüz na-

13atı tahrip edenler hakkında kil vasıtaları sevk ve idare eden
~za takipleri yapılmakla bera • ler hakkında bir ay hapis veya 
r· r Yaptıkları tahripler bedelle • 100 lira ağır para cezası veya her 
~tılıı tazminat olarak alınmasına ikisi birden hükmolunacaktır. 

Bhkeruelerce karar verllecektir. Bundan başka oelediyelerce mu
b:t.ya yılrüyüşlerı.e herhangi vakkaten sanattan men de olu • 
nı ll4k!J. vasıtasının seyrüseferi- nabileceklcrdir. 
la ZOrluğa uğra,acak gekilde yol- Tekrarlanması halinde ceza iki 
h rııı bozulması, yol üzerlerinde misline çıkarılmakla beraber, be
~ eııcıekıer açılması, yol üzerinde lediyece ehliyetnamesi elinden a-
07a kenarına taş konması, çalı, lınarak bir daha bu gbi nakil va
le~ıı. Ve saire glbi kaza olmasına sıtalarının sev}. ve ldares . için 
&fılı b olacak maddelerle güzer - ruhsat verllmiyecektir. 
g" ııı i§gal edilmesi, seyrüseferi Yolların intizamını bozanlar 
t~leştırecek §ekilde her türlü ve geçışi güçleştirenler 20 lira • 
la J4nı levhaları konulması, yol- dan 100 liraya kadar para ceza -
Çı~aki seyrüsefer işaretlerinin sına çarptırılacaklardır. Her han
laJc rılınası veya bozulması ya- gi bir nakil vasıtası kullananlar
'" olup bu fiil ve hareketler ce-
•• ehı· dan zabıtanın dur işaretine veya 
tatın.;ı ıyetıerl bulunmıyanlar ta- emrine itaat etm!yenler hakkın-
taıı arı yapılmış ise tazmine ait da polis vazife ve salahiyetleri 
li hunı takipler vell veya vasile-

akkuıcı.. yapılacaktır. kanunun 17 inci maddesine göre 
muamele yapılacak ve 100 liraya 

CEZA HÜKüMLER1 kadar hafif para cezası verile • 

l a - ltullanılmasına müsaade o- cektir. 
~ayan bir nakil vasıtasını Bu kanunun tatbik suretleri ve 

b ve idare edenler. seyrüsefrlerin selamet ve intizam-
a1ııı. - Seyrüsefer ruhsatnamesi la cereyanını temin için gerek 
'tovk-1tııızın bir nakil vasıtasını yayalar, gerek bütün nakil vası-

Vc !danı edenler· lalarının riayete mecbur olduk • 
tc~ - R:endlsinden ~lr<ladı ge • ları tedbirlerin esasları dahil!ye 
llıe ~ıı bir ruhsatnameyi veya nafıa ve !ktısad vek8let!erinııe 
•it r ~Yet müddeti biten bir plfilu müştereken hazır !anacak bir ni • 
lııe 0 duğu makamın lhtanna rağ- zamname ile tesbit olunacaktır. 

dıı teslim etmiyenler; Proje resmi gazetede intişar ta-
,,~ ?-;akil vasıtasını veya ruh - rlhlnden 60 gün sonra yürürlüğe 
~ey eyi kontroldan glzllyenler girecektir. 
dar' k~<;ıraıılar on beş güne ka- i============= 
t~8Pı.s ve 20 liradan 100 liraya 
~I ağır para cezaslyle veya 
~le birlikte cezalandırılacak
lıır !\;. Tekrarlıyanlardan ceza • 

e 1 kat alınacaktır. 
Olııı-;- Bu glbilerin kazaya sebeb 
bi!( a arı halinde bu madde tat • 
dol '<iilrnekle beraber kazadan 
l:.IJc BYJ aynca kanun! cezalar tat-
~~kcektir. 

bt? h 0lrnıyan veya okunaksız 
l\altıı •le IOltulan veya başka bir 
llaıı. b "ilSıtası için verilmiş bulu-

ır kontrol pilli kullanan -

Çanakkaledeki lngiliz 
mezarlığını ziyarat 
Ankara İngiliz sefiri Sir Per • 

ey Lorraine, refikası ve İngiliz 
ataşemiliteri binbaşı Ross ile Ça
nakkalede İngiliz mezarlıklarını 
ziyaret etmek için dün Malaya 
dritnotile ve İngiliz Bahrisefid 
filosu başkumandanı amiral Po
ond ile beraber Çanakkaleye git
mişlerdir. 

BOH TZLGllArlll ruaa: M. Sami KARAYEL 
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4rtı k korkunç ve heyecanh 

l>~l 
d akikalar batlamıştı •. 

~etle . ar, atlarına binerek as • 
t rı · 
~~ı b nın başına gittiler. Hare-
tıt b ~:ırnıştı. Gece yarwna doğ
~ i~~n.ıbaıı,eye doğru asker -

Yordu. 

~BİYE NEZARETİNDE 
VQ~IUtUNç DAKİKALAR 

~ll>ıııa era, aleliice le Serasker ka
~ı •• &elnıliierdi. Hepsı korku
V "<>arı t· 
ıırc1ı, ıtriyorlardı. Acaba ne 

._llıı;eyi 
~•Iattı n Avni Paşa, meseleyi 
l'çtıti. Ve §imdiden harekete 

lll söyledi. 

Sadrazam ve arkadaşlan, pa • 
şanın hareketini tasvib ettiler. 
Yanılıp ta saraya gitmediklerine 
isabet buyurduklarını söyledi • 
!er. Bu işi, geceden yapıp bitir -
meli idi. Muhakkak işte, bir sui 
kasd vardı. 

Hüseyin Avni paşa , vüzerayı 

Serasker kapısında bırakh. Ken
disi hem Dolmabahçe sarayına 

gelecek olan askerin tertibatına 

bakmak ve hem de veliahd Murad 
Efendiyi gece sarayından alıp 

Serasker kapısına getirmek üze-

işlenen 
Suçlar ve 
Suçlular 

Halk Partisi Memleket Meseleleri l ı~ 'OV 
Kaza kongreleri Halk hizmetlerinin Kahve~!u ·--

Bu hususda bir 
istatl~i~'- yaptldı 
Son beş sene içinde memleketi

mizde vuku bulan suçlara ve bun· 
!arın faillerinde:. kaçının tutul 
duğuna ve zabıte kuvvetlerimi • 
zin mikdarına dair şayanı dikkat 
bir istatistik yapılmıştır. Buna 
göre: 

1934 te 45893 suç işlenmiştir 
71161 suçlu tutulmuştur. 1738 
suçlu kaçmıştır. 

1935 de 45760 suç işlenmiştir, 
55685 suçlu tutulmuştur. 1382 
suçlu kaçmıştır. 

1936 da 45614 suç işlenmiştir. 
55727 suçlu tutulmuştur. 1309 suç· 
lu kaçmıştır. 

1937 de 48331 suç işlenmiştir. 
60022 suçlu tutulmuştur. 863 suç
lu kaçmıştır. 

1938 in ilk ayında 1355 suç iş • 
. lenmiştir. 26858 suçlu tutulmuş • 

tur. 356 suçlu kaçmıştır 

Yarın bafhyor 
Bu ayın 26 sından itibaren baş

lıyacak olan İstanbul Vilayati 
Parti kongresinin toplanma gün 
ve saatleri Parti merkezince ye
niden aşağıdaki sıra ile tesblt e
dilmiştir. 

26/11/938 cumartesi günü Kar
tal ilçesi saat 14 de, Sanyer ve 
Beyoğlu 15 de, Beşiktaş saat 20 de 
toplanacaktır. 

27 /11/938 pazar günü Bakır • 
köy ilçesi saat 11 de, Eyüp 11 de, 
Beykoz 14 de, Adalar 15 de, Ka
dıköy 17 de toplanacaklardır. 

28/11/938 pazartesi günü saat 
14 de yalnız Yalova ilçesi kongre
si vardır. 

29/11/938 salı günü saat 14 de 
Şile, 17 de Üsküdar kongreleri 
içtima edecektir. 

30/11/938 çarşamba günü saat 
14 de Çatalca ve Silivri, 18 de E
minönü 20.JO da Fatih ilçeleri 
toplanacaktır • 

-0-.--

Tek bir Asf aff ve 
Vak'a bile Mozayık 
Yok , Yollar 
Cürmümethut 
işleri azaldı 

İstanbulda cürmü meşhud vak'a
larının son günlerde şayani dik
kat derecede azalığını yazmış -
tık. 

Adliye Vekfiletine gelen ma -
lfunata göre son 10-13 gün içinde 
bütün memlekette de cürmü meş
h ud hadiseleri hemen hiç yok 
denebilecek bir dereceye inmiş
tir. 

Birçok şehir ve kasabalarda da 
ayni müddet zarfında tek bir 
vak'a bile olmamıştır. 
Elyevın birçok hapishaneleri

miz bomboş ve kapıları açık dur
maktadır. 

Bu hadise adliye tarihimizde 
baŞ<la yer almaktadır. 

-rJ-

Ordu'da 
Okuyup 
Yazanlaı 

Gün geçtikçe 
çoljahyor 

Yurdu müdafaa eden kahra • 
man ordumuz ayni zamanda mek
tep vazifesini de görmekte, Pr -
!ere okuyup yazma öğretmekte

dir. 
Okwna, ya:mıa ve medenl bilgi 

öğrendikten sonra ordudan ter -
his edilenler 1926-1927 de yüzde 
on yedi nisbetinde iken bu nisbet 
yeni harflerle 1928 de yüzde 18 e, 
1929 da yüzde 20 ye, 1930 da yüz. 
de 22 buçuğa, 1931 de yüzde 25 e, 
1932, 1933, 1934 de yüzde 59 a, 
1935 te yüzde 62 ye, 1936 de yüz
de 77 ye çıkmıştır. 

re arkadaşlarından ayrıldı. 

Paşa, bir ata binip Dolmabah
çeye sürdü. Meydana geldiği za
man kimse yoktu. Gizlice etrafı 
dolaştı. Ne asker vardı, ne gelen, 
ne giden? .. Dolma bahçe caıniinin 
avlısına girdi. Korkusundan tit
remeğe başladı. Süleyman paşa 
asker !eri neye gelmemiş idi aca
ba? .. Yoksa, padişah, haber aldı
ğı cihetle onlara irade mi tebliğ 
etmişti. 

Paşa, ecel teri döküyordu. 
Derken, askerin kol başıları gö -
züktü, geliyorlardı. Süleyman 
paşa, kılıcını çekmiş önde idi. Ol
duğu yerden fırladı. Meydana 
çıktı. 

Redif paşa da gelmişti. Terli • 
bat başlamıştı. Hüseyin Avni pa
şa bizzat kumanda ediyordu. 

Her şey tamamdı. Fakat, Se -
rasker kapısında bıraktığı ar -
kadaşları dokuz doğuruyordu. 
Serasker gideli dört saat olduğu 

halde, ne gelmişti ve ne de bir 

--
Tedbirler alındı, 
inşaat başhyer 

Kısmen asfalt, kısmen moza -
yık parke olmak üzere yapılacak 
caddelerden Babı§.li caddesinde 

inşaata başlamak üzere türbe kö
şesinden Cağaloğluna kadar uza
nan sahanın taşları hemen bir ay 
evvel söküldüğü halde inşaata 

hıi!A başlanmamıştır. Belediye, 
ileride yolun bozulmaması, yol 
altında bulunan bütün kabloların 
piyade kaldırımlarının altına 
alınması ve evlerin lAğımlarının 
mecraya bağlanması muvafık gö
rülmüştü. Telefon, havagazı, su, 
elektrik kablolannın mevkileri 

buna göre değ~irilmiş, cadde ü
zerinde bulunan binaların mec • 
raları da ana kanalizasyona bağ
lanmıştır. 

Ancak bu yol üzerinde Evkafa 
aid altı bina vardır ki bu bina • 
ların lağımları - Belediyece yapı

lan müteaddid müracaatlara rağ
men - hala kanalizasyona bağlan

mamıştır. Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ geçen salı 
günü yolu tedklk etmiş ve Evkaf 
idaresi bu altı binanın lağımını 

bağlamakta gecikirse Belediye 
icabeden tedbirleri alarak yolun 
inşasına başlıyacaktır. 

--~ 

Emn~yetiumumiye 

dördüncü f ube 
müdürlüğü 

Emniyet işleri umum müdür -
lüğü altıncı şube müdürü Tevfik 
Besim emniyet işleri dördüncü 
şube müdürlüğüne tayin edilmiş
tir. 

haber göndermişti. Muhakkak Sul 
tan Aziz, galebe çalarak Seras • 
keri tevkif ettirmişti. 

Vüzera, meyus ve müteessir. 
Bu işe karar verdiklerine nadim 
bir halde dil dökmeğe başlamış
lardı. 

Halbuki; Dolmabahçede her şey 
yerli yerinde idi. Süleyman pa~a 
kuvvetleri, padişahın muhafız kı· 
taatırun silahlarını almıştı. Beşik· 

taş muhafızı Hasan paşa ve mai
yeti bastırılıp birer deliğe tıkıl
mıştı. 

Bütün bu haller cereyan eder
ken, Dolmabahçe sarayında san
ki; hiçbir şey yokmuş gibi, herkes 
mışıl, mışıl uyuyordu. 

Saray bendeganından bazıları 

sarayı saran askerleri görmüşler
di. 

Fakat; ferd halinde yatak oda
larından bu hali görenler, ortalı
ğın fazlaca karışık olması dolayı
sile padişahı muhafaza zımnında 
saray etrafına asker ikame edil • 

kolaylanmas 
Köylere köy memurları ismini 
alan elemanlar tayin edilecek 

Korucular hakkında 
da mühim ahkam 

konuldu 
Köylerde halk hizmetlerinin 

kolaylıkla görülmesi iç'.ı> yeni ve 
mühim bir proje hazırlanmıştır. 
Bu projeye göre, bütfın koylıile 
lerin idaresi için, köy memuru 
ismini alacak olan elemanlar ta
yin olunacaktır. 

Ayrıca, köy ve köyluye aid o
lan bir çok işler, köy encüme:ıi 

tarafından hallolunacaktır. 

Katipler ve korucularda dahil 
olmak üzere bütün köy memur -
lan muhtar tarafından tayin e • 
dilecek ve bu tayinler kôy der • 
nekleri tarafından tasdik oh;na • 
caktır. 

Köy işlerinde yazı "~ hesap iş
lerini köy katipleri görece!<i~r 
dir. 

Katipler, bu işlerd~n dchyı 

muhtara karşı mes'ul bulunacak
lardır. Nüfusu 1000 ve 1000 den 
fazla olan köylerde 1 katip bu • 
lunması lazımdır. 

1000 den az halkı olan köyler 
müşterek katip kul!anabilecek -
lerdir. 

Katibin ücret veya maaş ala -
bilmeleri için. behemehal köyde 
oturmaları şart koşulmuştur. 

lzmir fuarı 
istatistiği 
Fuarı kaç 

ziyaret 
ki•i 

etti 
Şehrimize gelen malı1mata gö

re sekizinci beynelmilel İzmir 
fuvarını yerli ve yabancı 202.864 
kişi ziyaret etmiştir. Bu mikdann 
199.840 ı memleket içinden 3024 

kişi de memleket dışından gel -
miştir. iyaretçilerin 101.133 1 oto
büslerle, 11.004 ü denieyolu ile 
87.701 i devlet demiryolları ile 
gelmiştir. Dış ülkelerden gelen -
lerin 462 si İtalyan, 251 i fransız, 
232 si alman, 124 ü yunan, 115 i 
amerikan, 93 ü lngiliz, 50 u avus
turyalı, 59 u çekoslovak, 43 ü yu
goslav, 23 ü belçikalı, 21 i macar, 
17 si polonyalı ve 16 sı muhtelif 
pasaportludur. 1933 yılında fu -
van 24.000 kişi ziyaret etmişken, 
1938 de bu rakam otuz misli ar • 
tarak 727.197 kişiyi bulmuştur. 

1933 de fuvara iştirak edenler 23 
iken, bu rakam da altı misli arta
rak 140 ı bulmuştur. Fuvar saha
sı her yıl getişletilmiş 1933 de 
17.500 karemetre iken 1938 de 
66.000 karemetreyi bulmuştur. 

Köy memurları, tercihan köy 
halkında alınacak ve bu mümkün 
olmazsa yetiştirilecektir. 

Köy imamlan köy dernekleri • 
nin intihab ve kaymakamın ta • 
yini ile seçileceklerdir. 

İmam olacakların behemehal 
köy halkından bulunrnalan icab 
etmemektedir. İmamlara şimdiye 
kadar ne ücret veriliyorsa, yine 
ayni para verilecektir 

Para yerine erzak verilen yer
lerde yine bu hal devam edecek
tir. 

Her köyde en az bir korucu bu
lunacak ve. en az 500 kişiye bir 
korucu tutulacaktır. 

Korucular 22 yaşından küçük 
ve 60 yaşından büyük olmıyacak
lardır 

Silahlı olan koruculara karşı 
gelenler, aynen jandarmaya kar
ii gelmişler gibi cezalandırılacak
lardır. Her köyde ayrıca gönüllü 
korucular da bulunacaktır. 

Bunun için muhtar, köylünün 
eli silfilı tutanlarından lüzumu 
kadarını gönüllü korucu ayıra • 
rak bunların isimlerini kayma
kama bilciirC'cektir. 

1 
Tunusta 
Veba var 
Muvaredata karşı 

tedbir alındı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekaletinin 19/XI/1938 tarihli ve 
hıfzıssıhha 27025/774 buyurultu
su üzerine tebliğ olunur. 

Tunusta 7 ve 10 Teşrinievvel 
ve 8 Teşrinisani 938 tarihinde bir 
kaç veba vak'ası görüldüğü ha
ber alındığından bu liman muva
redatına karşı umumi talimatna
menin 51 inci maddesinin birin • 
ci, ildnci, üçüncü fıkralarında 
yazılı tedbirler konulmuştur. 

-c-ı- · 

Saldı ray 
Denizaltı 
Gemimiz 
Alm~nyanın Krup tezgahların

da inşa olunarak denize indiril • 
diğini evvelce haber verdiğimiz 
Saldıray denizaltı gemisi, ikin • 
cikıinunun ilk haitasında lima • 
nımıza gelecektir. Saldıray, bay
rak ~-ekme merasimi burada ya • 
Pıldıktan sonra filomuza iltihak 
etmek üzere İzmite gidecektir. 

Hayatımda zaten ne kail\'(! iç
ınek için, ne her hangi ha kn bir 
sebeble kahvehane, kıraathane gi
bi yerlere gifmi' adam değilim. 

Geçen gün, matemli günlerimi· 
zin birinde bir dostu beklemek j. 
çin yirmi dakika kadar bir kahve
nin, sigara dumanlarile bunalmı' 
havası içinde hapsed!Imh bulun
dum. Yiiksek •esi~ doıuin:., prafa, 

tavla, altmışaltı, piket, bilardo oy
wyanları yakından ı:örmü~ ol
dum. Ben oyun ela sevmem. Bu
nu, kahve içmek için olsun, oyun 
oynamak için olsun kahvehane
lerde pinelı:liyenlere tariz için 
söylemiyorum. Lllı:in şu he11üz 

yaşlan lmnıınıyan ı:özlerimizin 
ismetini haleldar eden bu man • 

zaradan ve bu seslerden sinirlen
diğimi söylemezsem içim rahat 

etnı.iyecek. Kaç gündür rad:·osu
nun çenesine kilid vııran bizler i
çin bu kahve maçlarının devamı
nı görmek yemiıı ederim ki hazin 
oldu. Onlara şaşmamak elimden 
gelmedi. Zira kanun, oyun yasak

tır, demez. Bir ~andan hani harıl 
gözyaşları boş•ııısııı, öte yanda !>ir 

iskambil kağıdile dostunu nakavt 
etmeğe uğraşmak. 

İnsanlar tesellisini daha ciddi 
işlerde aramalı değil midirler? 

HALK FİL02'0FU 

Hatay 
Yolculuğl! 
Ucuzladı --Deniz bank yeni 
bir t ari f e ya ptı 

Bu tarife ay başı 
tatbik edilecek 

İstanhuldan Denizbank vapuri
le Hataya gidip gelen yolculann 
sayısı gittikçe artmaktadır. Ayr i 
suretle şehrimizden muhtelil t '· 
cari malların Hataya sevkinde 

bu yoldan da fazlasile istüade O• 

lunmaktadır. 

ÖğrendiğlıniW göre, Denizband: 
idaresi, Hataya gidecek yolculcr 
için yeni ve mühim tendlıitlı bir 
tarüe tatbik etmeği kararlaştırıl
mıştır. 

Ay başından itibaren mer'iye' e 
girecek olan bu tarife ile (Mer • 
sin - İskenderun) yolculuğu, 1 !r.· 
ci mevki 150, 2 incl mevki 10~, 

3 üncü mevki 80 ve güverte ro 
kuruşa indirilmiştir. 

(İskenderun • Payas) biletleri 
de ayni mevki sırısile 50, 35, 22 
güverte 20 kuruşa tenzil olun -
muştur. 

* Kanser haftası devam edl -
yor. Pazartesi Üniversitede saat 
15 de bir toplantı yapılacak, çar
şanbaya da etıbba odasında bu 
maksadla bir içtima yapılacak • 
tır. 

miş olduğuna hükmetmişlerdi. ----
Bazcları da; bir şeyler sezdikle

ri halde, ses çıkannıyarak olduk
ları yerde kalmışlardı. 

Çünkü; Sultan Azizin bende -
gam yukarıdan aşağıya kadar 
hepsi müstevli anasırdan mürek
keb ne idiği belirsiz insanlardı. 
Ekserisi hırsız, çapulcu, menfaat
perest adamlardı. Efendilerine, 
memlekete, millete fedayi can e
decek bendegan yok gibi idi. 

VELİAHD MURAD EFENDİ 
KORKU İÇİNDE 

Hüseyin Avni paşa; tertibatı 
bitirdikten sonra; araba ile ~eli
ahd Murad efendinin sarayına 
geldi. Kapıcılar vasıtasile haremi 
hümayu'la haber yolladı. 

Süleyman paşa; acele ediyordu. 
Bir an evvel, duyulmadan Murad 
efendiyi veliahd sarayından alıp 
serasker kapısına götürmek li • 
zımdı. 

Murad efendiyi saravından çı-

kardıktan sonra; her şey tamam 
olurdu. 

Süleyman paşa; elinde kılıç, 
veliahd sarayının harem dairesi
ne girdi. Ve, Murad efendi:;i isti
yorum .. diye sert sert bağırnıağa 
başladı. Sabaha karşı, yatakların
da bu gürültüyü işit~ saraylılar 
neye uğradıklarını bilmemişlerdi 

Veliahd Murad efendi, uyanmış 
bağırıyordu: 

- Kim o, ben bir yere gide • 
mem ... diye. 

Murad efendinin hakkı vardı. 

Çünkü; onu almak için gelenler, 
yarın öğleyin g\!)eceklerdi. Böyle 
sabaha karşı gelişin mıinası var
dı. Her halde, Sultan Aziz; hal' 
meselesini haber almıştı. Geceden 
kendisini sarayından aldırarak 
boğduracaktı. Bu vaziyet başka 
türlü tefsir edilemezdi. 

Süleyman pıışa; yataklarından 

uryan bir halde salona fır!ıyan ıa· 
raylıların ortasında yalın kılıç 

güğreyordu: 

- Murad efendiyi isterim!. .. 
Bu gürültü arasında, cesaret ve 

cür"etini toplıyan Murad efendi
nin validesi Falına sultan başıı:a 
bir şal örterek salona geldi. Sü • 
leynıan paşanın karşı.gına dikile
rek: 

- Ne istiyorsunuz pa_<a? .. Ne 
hakla buraya kadar girebildiniz? 
dedi. 

Süleyman paşa; Fatma sultana 
lisanı münasible meseleyi anlat • 
tı. Ve işin yarına kalmayıp. gece
den yapılması esbabını da izah et
tikten sonra; Hii.>eyin Avni paşa 
hazretlerinin araba ile kapıda 
beklediklerini arzetti. 

Fatma Sultan; paşanın izaha _, 
tına inanmamıştı. E! . Ne olur, n 
olm:ız?. Osmanlı tarihınde nıc 
şehzadeler ve velıahdlar bin bir 
fırıldak ile boğulup yok edilmi 
ti. 
Fa:ıu. Sultan, eteklerini topl 

yıp harem kapısına kadar in 
'Devamı var), 
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ŞARKi AFRiKA iMPARATORLUGU · Amerika- HER GÜN BiR HIKA i§ 
lngiltere ile Fransa artık ltalyanın bu ünvanını ~sdik 
etmiş olmaları yeni bir şekil meydana geti!:_iyor 

Roma ile Londra ve Paris arasındaki münasebatın hundan 

dakicasus 
Şebekesi 
Genç Alman kızı 
kendisinin tuzağa 
düşürüldüğünü 

iddia ediyor 

Yazı mı, tura mı? ••• 
Yazan: Bedi Gündüz 

Necdet Feridun, asansörle çı

kürken kızına sordu: 
- Söyle bakayım yavrum, kıır 

rarını verdin mi? Bütün bir süva
re buna bir netice verıniye kafi
dir. Usandun artık... Zira bu, 
tamam bir senedir devam ediyor. 
Pekfila bilirsin ki zavallı ananın 
vefatındanberi arzularına muha
leret etmedim. Şunu şöyle yap, 
bunu böyle yap, demedim. Yaşın 
yirmiyi aştı. Evlenme zamanın 

geldi. Evlen artık! ... 

. toYU 
dünü örten ince ipekli rna~ 
çıkardı. Ve babasına yaklaŞ ~80a 

- Dinle baba, dedi, veeddiid 
ed. ter 

hak ver... Bir sen ır ali da 

sonra alacağı hususiyet şayanı dikkattir Amerikan askeri esrarını öğ • 
mek için çalışan bir Alman şebe
kesinin meydana çıkarıldığından 
evvelce bahsedilmişti. Almanya 
ile Amerika arasında işliyen bü· 
yük bir vapur olan Avrupanın 

lüks perukar salonlarında çalı -
şan genç kadınların bu işde oy -
nadıklan rollerden ve İngiltere
de İskoçyada Dundede perukar 
salonu işleten bir kadının da a
rada nasıl bir vasıta olduğundan 
İngiliz gazetelerinde verulen taf
silata göre Son Telgraf bir kaç 
keredir bahsedip duruyordu. 

içindeyim, Doğrusu bu .. · fI ro bU 
terecldüd ediyorum. Bi}iY0r.~ fa· 
pek lüzumsuz bir tereddU Ce~· 
kat elimde değil... Rıfln da, :ll<;si 
det de güzel delikanlılar·" eVJ:i
de sevimli, zeki. İkisi~i~ ~e ai· 
!eri servetleri var. İklsınıı: ruıtl· 
leleri asil ... İkisini de sevıyo ğ;ıııl 
alnız hangisini intihab ed~iiflil 
bilemiyorum. İşte buna bır 

Yeni gelen Avrupa gazetelerı 

bir taraftan Fransa ile İtalya a • 
rasında, diğer taraftan İngiltere 
ile İtalya arasında münasebatın 
yeni yeni bir safhaya girdiğini 

gösteren ik, hadise etrafında sü
tun sütun yazılar yazmakla meş
guldur. Bu hadiselerden biri 16 
Nısanda Romada imzalanmış o -
lan İngiliz - İtalyan anlaşmasının 
artık tatbikat ve talimat mevkii
ne korunası, diğeri de Romaya 
giden yenı Fransız elçisinin iti -
madnamesini İtalya kralı ve Habe
ştstan imparatoruna götürüp tak
ct.m etmesidir. Bu her iki hadise 
bırtakım merasını ve teşrifat ile 
vuku bulduğuna şüphe yok. İşin 
bu merasim ve teşrifat ciheti bir 
tarafa bırakılarak bu iki hadise
nin milletler arası politikasında
ki ehemmiyet etrafında neler söy
lendiğini dinlemek lazım geliyor: 

1 Artık İngilterede, Fransa-
da Habeşistanın İtalya tarafından 
zaptedildiğini resmen tasdik et
miş oluyor. Bu suretle hemen he
men üç senedir İtalya ile Fransa 
ve İngilterenin arasına açmış o -
lan bir mesele artık kapanmış, 

tarihe karışmış oluyor. Habeşis -
tanın İtalya tarafından alındığı 
İngiltere tarafından tanınmamış 
olması Roma için daima can sı

kan bir keyfiyet idi. Şimdiye 

kadar Romanın bu hususda ne 
kadar sabırsızlık göstermiş oldu
ğu, bu sabırsızlığı birçok defalar 
belli ettiği malOındur. Habeşis -
tanın İtalya tarafından alındığı-

• 
• 

• 

nı İngilterenin tasdik etmiyerek 
durması İtalyanların pek ehem -
miyet verd.kleri şarki Afrika im
paratorluğunun vaziyeti sağlam 

olmadığına dair etrafa yayılan 

fikirlere kuvvet veriyor, İtalyan
ların ~rgeç Habeşistanı bırakıp 

çıkacaklarına dair oralarda yapı
lan propagandalar genişledikçe 

genişliyor ve Habeşistan yerlileri 
mukavemet hareketini arttırı -
yordu. 

Bundan sonra demek oluyor ki 
artık İngilterede Habeşistanın 
İtalya tarafından alındığını ka -
bul ediyor. Mesele Roma ile Lon
dra arasında artık resmi şekilde 
tamamile halledilmiş oldu. 

2 - Lakin İngiliz - İtalyan an
laşmasının ehemmiyeti yalnız Ha
beşistan meselesinin İtalyanın 
dediği gibi halledilmiş olmasın -
dan ibaret değildir. Habeşistan 

meselesi artık mazi olmuş sayi -
lırsa bu anlaşmanın ehemmiyeti 
daha ziyade istikbale doğrudur. 

Yani İngiltere ile İtalyanın Ak -
denizdeki münasebetlerini tayin 
etmek noktasına baktığı içindir 
ki Roma itilafının ehemmiyeti 
büyük görülmektedir. Londra ile 
Roma arasında üç senedenberi 
süren gerginik artık ortadan kalk
mış 

0

oluyor. İtalyanların şarki Af -
rika imparatorluğunun yolları 

İngiliz imparatorluğunun elindi! 
olduğuna göre şimdi şarki Afrika 
imparatorluğunun İngilizler tara
fından artık kat'i surette tasdik 
edilmesi İtalyanların vaziyetini 

.. 

... 

emniyet altına alınış oluyor. ı 
3 - Bundan sonra Italya ile 

İngiltere arasında vasi surette bir 
teşriki mesai imkanlarından bah
sedilmektedir. Bu anlaşma şarki 

Akdenizin bir kısmı ile Şap deni
zi dahildir. Akdenizin ortası ile 
garb tarafı bundan hariç hıra -
kılmıştır. İspanya meselesinin 
ehemmiyeti aşikar olmakla itila
fın pek az bir kısmını meşgul et
mektedir. Çünkü bilhassa Fran
sa ya taalluk eden meseleler İn -
giliz - İtalyan anlaşmasından ha
riç bırakılmak daha muvafık gö
rülmüştür. Bu meseleler şunlar -
dır: 

İspanya, Balear ad;ıları, Faslı 
İspanyollar elindeki kısmı. Onun 
için bu meseleler bundan sonra 
Fransa ile İtalya arasında doğ . 
rudan doğruya giriııilecek mü -
zakerelerle kararlaştırılacaktır. 
Eğer Fransa ile İtalya arasında 
bu işler halledilmezse Akdenizin 
vaziyeti tamamile tayin edilmiş 
olmıyacaktır. 

Fakat İngiliz - İtalyan anlaş • 
ması diğer meseleleri bir tarafa 
bırakarak yalnız iki devlet ara
sındaki vaziyeti düzeltmiş üç s&
nedenberi Roma ile Londra ara -
sında devam eden gergi'nliği 
ortadan kaldırmış oluyor. Bu 
ge~qinliğin nasıl başladığı ve na
sıl devam ettiği malUmdur. İta! -
yan !Iabeşıstanı almağa te,ebbüs 

edince İngiltere ile İtaldyan ara
sında ihtilat çıkmış, İngiltere mil
letler cemiyeti misakını müda -
faa ederse, Habeşistanın tecavü -
ze uğraması karşısında, İtalyaya 
karşı mukavemet göstermiştir. 

Milletler arası politikasında bu 
gerginliğin tesirleri üç seneden -
beri devam etmektedir. Burada 
Habeşistan meselesinin ve İngi -
!iz - İtalyan ihtilafının şimdiye 
kadar sürüklenip gelen safhaları
nı anlatmağa lüzum görülmiye -
rek yalnız bugünkü vaziyeti an
latmak iktiza ediyor: Bugünkü 
halde Fransa ile İtalya arasında 
Habeşistan harbinin başlangıcın
danberi devam eden gerginlik or
tadan kalkmak yoluna gidiliyor 
demektir. 
Artık Fransa tarafından Roma

ya gönderilen elçi Habeşistanın 
İtalyaya geçtiğini resmen tasdik 
eder şekli İtalyanın istediği gibi 
bir itimadname ile oraya gitmiş 
demektir. İtimadnamenin takdimi 
merasimi de olup bitmiştir. Bun
dan sonra Roma ile Paris arasın
daki münasebatın gireceği saf -
halar merakla beklenebilir. Pa
risde İngiliz ve Fransız devlet a
damları arasındaki mülakatlar -
dan sonra Fransız - İtalyan mü -
nasebatının d'1 gireceği safhaların 
müsbet ve müsaid olacağı tahmin 
edilmektedir. İngiliz başvekilinin 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Amerika gazetelerinin verdiği 
yeni malumata göre Nevyorkta 
muhakemeleri görülmekte olan 
Alman şebekesi mensuplarından 

kırmızı saçlı denmekle maruf genç 
bir kız olan Johanna Hofman or
taya yeni bir iddia atarak demiş -
tir ki: 

- Amerikadan bana verilen 
mektupları alarak Almanyaya gö· 
türdüğüm ve bu suretle casusluk 
ettiğim iddia ediliyor. Halbuki 
benim aleyhimde kurulmuş bir 
şebeke bulunduğunu hissediyo -
rum. Ben aldatılmışım. Aleyhim
de söylenen iddiaları kabul ede -
mem. 

Johanna Hofuıan almancadan 
başka hiç bir dil bilmediğini söy
lediği için mahkemede bir de ter
cüman bulunmaktadır. Kar! Şi
lener isminde ve bu şebekenin en 
mühim bir adamı olduğu söyle -
nen bir Alman vardır. Şilener 

Nevyorka geldikleri zaman genç 
kızı birlikte meyhaneye götür -
mek istemiştir. J ohan na Hofman 
diyor ki: 

- Ben bunu kabul ettim. La -
kin sonra beni meyhaneye götür
medi. Hoşlanmadığım halde beni 
başka yerlere, birtakım erkekle -
rin yanına götürdü. Bu adamlar 
arasında doktor İğnas Gribe! de 
vardı. Martin Şad da vardı. Bana 
birtakım fotoğraflar verildi. Bun
ları Almanyaya götürmemi söy -
lediler. 

Bu meraklı muhakeme daha u
zıyacaktır. Genç kızın bahsettiği 

doktor İğnas yakalanmadan Al -
manyaya kaçabilmiştir. Martin 
Şada gelince bunun evinde gizli 
bir Iaboratuvar olduğu Amerika
nın gizli polisi tarafından iddia e
dilmektedir. 

Bugün Yalnız İPE Sinemasında 
Ula. Önder ve 
Ebedi ş . fl ~l:ı ATATÜRK'ün Fılm dosyalarımızda mevcut bütiln !ilimlerden 

mürekkep ve bizzat kendileri tarafından 

B Ü YÜK MİL LE T M E C L t S İ N D E İRAD BUYURDUKLARI TARİHİ NUTUK ve ATA

TÜRKÜMÜZÜN UFULÜ ÜZERİNE İSTANBULDA ÇEVRİLEN 4000, İZMİTTE 1000 ve ANKARA

DA 5000 metre Filim arasından seçilen 3500 metrelik TAM ve EN MUFASSAL, ANKARA VE İSTAN

BULDA YERİNDE VE HAKİKİ SESLİ MAKİNELERLE ALINMIŞ KISIMLARI İHTİVA EDEN 

YEGANE FİLİM 

Bu Tarihi Filmi herkesin 

Macide cevab verdi: 
- Peki babacığıml., .. 
Asansör durmuştu. ~artımana 

girdiler. Macide hemen odasına 

gitmek istedi. Necdet Feridun 
paltosunu çıkardı: 

- Dur biraz, dedi. Acele etme!. 
Seninle konuşacaklarım var. Ki
minle evlenmiye karar verdiği

ni öğrenmek istiyorum. Bunu söy
lemeden evvel seni şuradan şura
ya bırakmam. Bu hakkımdır sanı
rım. Haydi söyle, taliblerinden en 
çok hoşuna giden hangisi? ... 

- Şey! ... 
- Rıfkı mı? ... 
-Şey! . 
- Cevdet mi? ... 
- Şey! ... 
- Karar verdim, dediğin bu 

mu?. Doğrusu senin gibi karar -
sız bir kız görmedim desem ca -
. ' ız .... 

Macide gözlerini uğuşturdu. 

Bir an evvel odasına gitmek, yat
mak ve uyumak istediği halin -
den belli idi. Fakat babasının bu 
mıltad hilafı serzenişleri karşı -
sında durdu. İnce ve zarif vücu-

karar veremiyorum. dil , 
- Bütün bunlar genç kız;. ~

cünceleri... Eğer şimdi kat ~ııııu 
rarını vermiyecek olurs~n, edeCe
yazı mı, tura mı ile tayın 
ğiz anladın mı?... .. )i· 

. .. JTljjŞ 
Dedi ve cebinden bır gu 

ra çıkardı. 

- Dur babacığım! 
buna ... Zannederim, 
ile ... 

°' Lilzufll y 
Ce..Oel 

bU 

Al'' - a.... sı1'1 ' 
_ Yalnız bir şey canıını 

yor: İsmi... . ı . 
- Cevdet Serdengeçti nuıl<"bıt 
- Evet bu... Çok karııı 

isim değil mi?... ' ;sJ!li·' 
- Fakat bu eskl bir aile dtU' 

Tarihe geçmiş bir isim ... B~eSiPt 
kanlı eski bir derebey 8 ıerdt 
mensub. Ecdadı muharebe 'fİ'' 
büyük yararlıklar göeterJTliŞ• 
ret almış... detlt 

- o halde babacığım. cev 

evleneceğim!... gid:P 
- Bravo! ... Haydi, artık 

(Devamı 
·ıedtl 

1 inci sahi~ 

,.. Bu gün TAK SiM Sineması~~aıL' 
TORKlYENIN BOYÜ"' 

ATA TÜRK'e 
S O N T A Z I M L E R I l)llu· 

Atatürk'ün hayatı., eseri, zaferi, son sözleri, son manevralar~ııtl'rı 
tulmaz vecizeleri İSTANBUL ve ANKARANIN Muazzez ta ·ıııioi~ 
önünde tazim ve ihtiramları ve muazzam cenaze merası j;lıl 
bütün tafsilatını gösteren sesli ve sözlü tam ve emsalsiz ts 
filme ilave olarak: 

AAŞKINARG~Zur rYASLA~~~ 
Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı büyük ve muhteşem fi!ıJTIP 

Rolde: Meşhur Arap Mugannisi: A B D Ü L V A H A 

ılllllllllllllllllllı.iBmumgmümnmsmamamtmlm2İııİdmemtmc.nmzmilmatmlmımmmamtminmem.lll .......... 

,.. Bu gün 
TUrklyenln 

eu1uk 

SUMER Sinemasında 
ATATURKE Sofi I 

taaırrıt•' 
ıatl• 

Atatürk'ün Hayatı, Eseri, Zaferi, Son Sözleri, Son Manevraz 'f9' 
Unutulmaz vecizeleri İSTANBUL ve ANKARANIN Muazzeera6İ' 
butları önünde tazim ve ihtlrarnları ve muazzam Cenaze JTI ·z \9' 

minin bütün tafsilalı..ı gösteren sesli ve sözlü tam ve emsaJsı 
rihi filme ilave olarak: 

ASRİ BATAKHANELER 
Albert Prejean ve Dita Parle . 

tarafından oynanmış büyük ve mük!'ffimel Fransız FiJJTll· görebilmesi için; BUGÜN SAAT 11 - 1 ve 2.30 ÇOK UCUZ FİATLARLA 

HALK VE TALEBE MATİNELERİ VARDIR. 

EDEBT ROMAN 

Bu gün saat 11 - 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 
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YAZAN: NUSRET SAFA COŞKUN ----
Cavidan, sarı bukleli saçlı, in

ce belli, dolgun kalçalı nefis bir 
genç kız. 

Sermed, ayağında beyaz pan -
talonu, kolları sıvalı gömleği, kı
sa kollu süveteriyle karşısında. 

Soruyor: 
- Niçin bu akşam bu kadar 1-

nadcısın ? .. 
- Suallerime cevab ver evveli.. 

darğınım sana Sermed. 
- Söylemiyorsun ki kabaha -

tim nedir? .. 
Genç kız dargın bir jestle arka

ıını dönüyor, parmağı ağzında .. 

bir şeye alınmış çocuk gibi .. 
Sermed, arkasından omuzları

na koyuyor elini, genç kız silkini
yor: 

- Bırak beni Sermed. Nefret 
edıyorum senden .. hani bana hiç 
ihanet etmiyecektin?. 

- Yoo ... Bak Cavidan ben ,.ana 
bir kere böyle bir söz vermedim. 
Saniyen ihanet de etmiş değilim! 

Genç kız hiddetle dönüyor: 
- Nasıl, söz vermedin mi? .. 

Benimle konuşmak bana bağlan
ır.ak, benden başkasile meşgul ol
mamak demek değil midir? Yal-

nız beni sevmiyecek mı idin?! - Sen nasıl bilıyordun?.. Alay: vidan .. bırak bunları şimdi de, o- ayağında kısa topuklu bır ııJı'1~. 
- Hayır .. niçin?. Tarif: - Bağdadda sağır sultan duy- turalım .. hah, şöyle .. gel dizleri- buç .. sinirli sinirli parrrıaııiO' 
- Çıldıracağım, niçini var mı? - Şöyle.. kalbin asansörüne du. me otur .. yerde rahatsız olursun!. masaya vuruyor; sandal~~oe ıJıY 

kl d k tında Çaprazladığı birbır İnsan bir kişiyi sever. binmeden, sadece duda ar a.. Küfür: Dudaklarını da bana uzat .. pe az 
Hayret: - Yani hisle, sevgi ile alil.kası - Allah hepinizin belasır.ı ver- vaktimiz var. Bu akşam erken lanmış bacaklarını sallıyor· e,411' 
- Sevmiyor musun!.. olmadan, sadece hayvani.. sin!.. dönmek mecburiyetindeyim. Başını ara sıra geriye_ ~,Jll"' 
Cevab: - Ta kendisi.. ama hayvan! İade: * bakıyor, gözlrile karaniııı1_0r. 1'.~ 
- Hayır!.. derken biraz istihza karıştırıyor- - Senin versin, hem kızı zorla Saat: 21 ğe çalışarak bir gölge ar0eııı'~ 

- O halde niçin konuşuyorsun? 
İzah: 

Sual: sun. Sen bilmiyor musun Cavi- öp, sonra da.. Dört beş ağaçlık ve bu dört beş !akları bir ayak sesi be 
dan, insan diye bir sınıf mahluk Hiddet: ağacın diblerine serpiştirilmiş, te .. 

- Hoşuma gidiyorsun! ... 
Şaşkınlık: 

- Hoşa gitmek sevmek 
midir? .. 

Tecahül: 
- Öyle midir? 
Kat'iyet: 
- Elbette ... 
Tereddüd: 
- Sahi mi?.. 
Temin: 
- Tabii yal. 
İtiraf: 

değil 

- Bak ben b1.1nu bllmlyordum. 
Merak: 

yoktur. Bütün mahlukat hepsi - Yalan!.. bacakları inmeli dört beş masa -
hayvan namı altında mütalea o- Dudak bük~ . cıktan mürekkeb bir kır kahvesi. 
lunur. - Hımmıh .. sen ha!. Yalan bu?. Deniz, çalılarla bölünmüş bir 

Tiksiniş: Gözümle görmüş gibi inanıyorum dönüm tutmıyan bu mütevazı 
- İğrenç oluyorsun Sermed.. vallahi!.. kahvenin kendisine bakan tara -

bu hayvanlık tarafı seni hazan Asabiyet: fındaki (aile gazinosu) tabelasını 
irad<ıni kaybettirecek kadar taz- - Yalan diyorum. Doğru da ol- alaya alınış, kıkır kıkır güler gibi 
yik ediyor demek!. sa mesele yok. Fakat inan ki böy- küçük dalgacıklarla eteğini çeki-

- Böylesi vaki değildir, şimdi- le bir hadise olmamıştır. yor; kısık sayhalar çıkarıyor. 
ye kadar.. - O halde?.. Radyum lambasının aydınlattı-
Baş parmağın havada tehrlid - Uyduruyorlar. ~ı kahveciktıe bir tek müşteri gö-

manasına gelen sallanışı: - Sebeb? .. 
- İnkılra kalkma .. diln akşam - Onu ben de bllmlyorum. 

Merale yaptığını biliyorum. - İnanayım mı? .. 
Boğuluş: Omuz silkiş: 
- Sen de mi biliyorsun?.. - İster inan, istec- inanma c.,. 

rüyoruz .. 
Bir eenç kız .. 
Üzerinde kendisine çok yara • 

şan kolsuz bir entari var. Süvete· 
rinl sırtına örtmüş. Çorabları yo~ 

Saatine bakıyor. , 
Mırıkl.anış: ~810 1 

- Niçin bu kadar geÇ 
Ayıb ediyor.. ., r''"' 

bl ,ı· 
Gözlerin suya dalınl§ dol~~ , 

dayı andıran adalarda dO)sl ~ 
ışıklar mandanın sıı:ın~ıı i~~ 
nuş bir sümüklü J:ıöce ıct' !" 
gibi çizgi halinde karanlı ~ 
Iıyorlar. 

1 
eli' 

Genç kız kumral . başı~(ıııô;o 
arasına alınış düşünilY~r gör) 

Nasıl düşünmesin Jd, 
kaptırm~tır. t11 

(DeV,Jlll 



zenginlik 

4'itgorılar lıarcıgan karı 
~kocanın geni marifetleri 

~, has· 
' a ıt olduğu kad~r fe • 1 
tar, g~zetelerind~ o!<Undu

Yırııı· 
l<u~· ı dokuz yaşlarında 

1 ı "'ey · 
~iilil . ısıninde ve hafta-
~ Lrası kazanan bir iş

l'ısı Ve b 
le Lo ır de on aylık kız-
trr . ndranın Basham sem
'i:nıp gidiyormuş. Fakat 
"''n e l' . ı., ıne ı zengın olmak 
'diğ" k ı!liı ı ·arısına kürk man-
lııel( v~ mücevherat al -

'ar l( 
ta 0

kley çok çalışmak ve 

''«ıctığı kazanmak istiyordu. 
q tatıı günlerinde bir 
,\•nceJer tertip ediyor, 

Ia,1 Utuşturarak kendi ar • 
'<l arasında bunlara işti -
ı •nıe d 
"lan r en para alıyor, az 
~iç· 'Yordu. Lakin zengin 

ı e~ bu kadar kafi değildi. 
i !lörı •lce sinema artisti idi. 
~n ÇıI Yaşlarındaki genç ka

'!ıııe~<ı:ran bu işçi onu mem
\ "ı-cte~ ıçın elinden gelen hiç 

!.ııııa geri kalmazdı, en pa-
,~~~da. bile hiç olmazsa 
Onu ı.r çıçek alarak getl -

a'•Vindirmek istermiş. 
•vıne geldiği zaman 

~ 
~· ~ ı, 

Dünyada ne mümkün ise alarak 
karısını memnun etmek emelinde 
idi. Karısına bunu söylem emiş 
ise de her halde karısını tapmak 
derecesinde seviyordu. 

Evlendiklerinden bir sene son
ra idi ki bu karı kocanın ana ba
ba olacakları anlaşıldı. Kadın 

hastaneye gitti. Kocası da hasta -

haneye koşarak karısından haber 
bekiyordu. Kadın pek buhranlı 

saatler geçiriyordu. Kocası da son 
derece endişe ederek bu kadar 

sevdiği karısının hayatını bağış

laması için Cenabı Hakka niyaz 
ediyordu. Çok şükürler olsun ki 
bu duası kabul edildi. Kadın kur
tuldu. Dünyaya gelen çocuk da 
iyi idi. Fakat kaç gündenberi ka
rısının halini düşünerek ne yapa
cağını bilemez bir hale gelmiş o
lan genç koca işinden çıkarıldı. 

Bir müddet işsiz kaldı ve borç -
landı. Borçlar çoğaldıkça çoğal -
dı. Artık karısını memnun etmek 
için ona bir şey alıp getiremiyor
du. Bu hal onu büsbütün ıztıraba 
düşürüyordu. 

Onun için nihayet erkek orta· 
dan kaybolmağa karar verdi. En 
muvafık olan bu idi. Çünkü o or 

' ''01:1, 
' karısına şöyle de - ı 

~it 
. kere ~ h· zengin olsam senin 

ı"ıı -r.,,. . 

tadan kaybolursa dul kadınla · 

tim çocuğa acıyan bulunabilirdi. 
Cenabı Hak kadınla çocuğa acı
sın. "ır- iin 

1 
,,_y, alacağım!. Fa-

,~n ldao trıak için bu kadar 
ltııuşı trı bir gün birdenbire 

~tıra ~r. Nihayet arandık -
~Ur 0kleyin cesedi bu -
~ak;il Adamcağız boş bir 
• ... e kendisinin çocuk -• ";ij •-,ırııı· 

' Olarak ış olduğu bir oda -
.•. l'rıaL . bulunmuştur Çok 
·~ ' IS(' • 
y l'ın 1 b 

1
Yen, zengin olmak 

' eı hay ırakan genç adam 
~ ,4k;n ~ta tııağlüp olmuş -,. 01 
'ııı 1r kaç l'rıeden evvel cebin-'•t kalem P~rasını da iyi bir 
~ • sarr ıle iyi bir defter 
~ etın· 

~ ~ asına ış. Giderek o boş 
~., 'ak iç· kapanmış, soğuk, 

\ ~ 0larakltıdek;j odada yapa -
11, 1t. llu b defterini yazmağa 

1 .ı}lıııış ır hikayedir. Gü -
ı., -ıu• • tak t . . 

! k-'U gib· a olduğu gıbı, 
~~itiyle ~:~zılmış bir hi -

• n o\ ş Yor: 
l; ltı; . Uz 
< • 'in b •ene evvel emekli 

' ''~ urad , b1 Yord a bir oğlu dün-
'!'<rt §eydu. Bu vak'a hem bü

.~ 6'1L A. ır, heın de felaketli 
i:'.l'le .. nne ol 

, .'<ıl Uç Ço an kadının da-
l•ı~: ~'kek cuğu vardı. Hepsi 

ı ı. ~'.'bu a· çocuğun dünya -
·~u '~•Yet lleyi sevindirme -
· tıı 0n >'il§ bıı kızlardan en 

~ bQYliğltıa geldiği zaman 
111 ereıq<:I u de Yirmi bir ya
• ~ •ı:ı Öld" 

't Uk bu .. u. Geriye ka-
~ '4 °r1u,_/14.dii. Erkek olan 
~ '"'1 ~k gırdi. Bu deli -
• bır lla Çoktrıaceraları yoktu. 
t t,,. kt>, değildi L" k" b' .., ~ '-v -~ rastı . a ın ır 

~i 1ı ve adı. Hakikaten 
~liıleıi~e faki~ihayet onu aldı. 

lıı ta tıı ile fak·dı. Şehrin uzak 

~~ d. ~Cbu ı.r bir yerde ya-
"n r O!d 

'1-ı '· t çlktrı ular. Delikan
ıı.,:ııı, l Iıuı. ış, sonra işsiz 
.'it •y "nak . . , 
~- ltıı .• teld· ıçın karı ko-
"<l' ,,.. ıler D . 

• 1~, •
1nde . · elıkanlı 

l~y Ya~§ buldu. Karı
tııak istiyordu. 

Bu yazıların altında cBitti. 
denerek acıklı hikayenin sonu 

geldiği gösteriliyordu. Aranarak 
cesedi bulunan işçinin yanında 

bir defter de görülerek getiril -

miş, kadıncağız bunları okuduk-
tan sonra: 

- Daima zengin olmağı kurar

dı. Dört sene evvel ev lenmiş tik. 

Ben o zaman sinemada çalışıyor
dum. O da o sırada ordudan çık -

mıştı. Ah, hep zengin olmağı ve 
mes'ud yaşamağı 

demi§tir. 
düşünüyordu!.. 

Radyo 
Antenleri 
Meselesi 

---
Şehir ıt .. teclisinde 

görüşülüyor 

Şehir Meclisi Salı ~ünkü top

lantısında Belediye riyaseti ta -
rafından hazırlanan ve mülkiye 

encümenince tetkik olunan tali

matname çok hararetli ve şiddet

li münakaşalara sebeb olmuştur. 
Neticede radyonun bir kültür işi 

olduğu ve hükümetçe radyo al -
mak istiyenlere bir kolaylık ya
pılmak istenildiği halde beledi -
yenin buna muhalif vaziyet al -

ması doğru görülmiyere ktali -
matnamenin buna göre tadil e -
dilmesi kararlaştııyldı. 

Meclis tekrar Salı günü topla -
nacak ve tetkik hesap raporunu 
müzakere edecektir. 
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Veni Çekoslovakya Emir Hatun 

ratını kendi idare edecek diye 
ortaya bir kaide konduktan sonra 
Çekoslovakyadaki Almanların Al
manyaya, Macarların Macarista
na, Lehlerın Lehistana kavuş -
mak istiyecekleri anlaşılıyor. Ni
hayet son ayların vukuatı bu ne
ticeyi göstermşitir. 

İşte Prag parlfımentosundaki 
millet vekilleri bu \•aziyeti göz 
önüne gctiroiler. Başvekil gene -
ral Sivorinin dediklerini dinle -
diler. Artık bugünkü Çekoslovak
yanın komşularile iyi geçinmek -
ten başka bir şey istcmiyeccği 

hakikatini bir kere daha bitişik 
komşularile ve bilhassa Almanya 
ile. 

Fakat bu komşularla daha ko -
nuşacak, müzakere edilecek şey
ler vardır. Birçok teferruat var 
ki bunların müzakeresi Çekos -
Iovakya için az kolay değildir. 

Çeklerin bir hükumeti, Karpat -
Iaraltı Rusyası denilen yerli bir 
hükümet ve Slovakların da bir 
hükümeti vardır. Dahildeki iş -
!erinde tamamile muhtariyete ma
lik olan bu hükümetler harice 
karşı Çekoslovakya devletinin 
müşterek siyasetini takip ede -
cekler. Bundan sonra yeni cum -
bur reisinin intihabı da sonra u
sulden olduğu üzere şimdiki ka
bine istifa edecek, yeni reisicum
hur kimi başvekalete getirı>cek-

On sene evvel Amerikada, Nev
yorkta iki İtalyan mahküm edi -
!erek nihayet elektrikli sandal -
yeye oturtulmak suretilc idam e
dilmesi uzun zaman süren bir 
mesele olmuştu. Bu İtalyanlar 
birinin adı Sako, diğerinin adı 

Vanzetti idi. İkisi de işçi idi. Hal
buki bunlara yüklenilen cürmün 
yapıldığı saatte her iki maznunun 
da vak'a yerinde olmadıklarına 

dair delil gösterilerek müdafaa -
!arı yapılmıştı. Bunların idamı 

yapılmadan cezanın hafifletilmesi 
için de muhtelif teşebbüslerden 
geri kalınmamıştı. Fakat o za -
manki N evyork valisi idam ce -
zasının yerine getirilmesinde ıs -
rar etti. Nihayet olan oldu. 

Amerikada intihab ile vazife
ye gelen valilerin bö.y le adliye iş
lerine karıştıkları da oluyor. 
Şimdi Amerika gazetelerinde o -
.ınduğuna göre Sanfransisko va-

!iliğine intibah edilen B. Olson da 
adli sahada bir müdahalede bu -
lunacaktır. Yeni vali sene başın
da yeni vazifesine başlıyacak ve 
ilk işi yirmi iki senedenberi hapis-

hanede yatan bir adamcağızı kur
tarmak olacaktır. 916 da Sanfran
sıskoda Tom Money isminde bir 
usta başı sokakta bomba atarak 
12 kişinin ölümüne sebeb oldu di
ye yakalanmış ve nice zaman sü
ren tahkikattan, muhakemeden 
sonra idama mahküm olmuştu. 

Fakat bu mahkumiyet ·de muh
telif zamanlarda yeniden tedkik 
edilmiş, Money yeniden mahke -

meye gönderilmiş, zaman geçtik
çe ve tahkikat ileriledikçe, ilk 
idam kararına sevkeden delille -
rin çürüklüğü meydana çıkmış, 
Money idam edilememiş, fakat 
;ııirmi iki senedenberi de hapis -
haneden bir türlü çıkarılmamış -
tır. Money hakikaten mücrim mi
dir, değil midir? .. Bunu isbat e
decek kuvvetli delil bulunama -
mış. Kendisi daima yemin ede -
rek masum olduğunu söylemek
ten asla geri durmamıştır. 

" Onun yanında ilk mücadeleye atılan 
kadın benim ... ,, diyor 

istiklal mücadelesinde ilk gönüllü yazılan ve 
üç evladını kaybeden bu 90 yaşındaki 
Türk kadınına cenaze töreninde yer verildi 

ğırıyorlardı. Ben de gittim. Dl • 
nim ve imanım kadar ümidim de 
ku\-vetli idi. Sonra herkes, Mus
taf~ Kemal adlı bir şefden bah -
se-iiyordu. Bu şefe itimad ve dö
ğüşmek lazım geldiğine kanaat 
getirmiştim. Kocaman bir taşın 
üzerine birisi çıktı. Bir şeyler söy· 
lemeye başladı. Fakat, söyledik
lerinden kimse bir şey anlamı -

du: 

- O sırada kendisini ilk def 
olarak gördüm ... Cepheden An 
karaya dönüyordum. Trende• 

.._._.._ , inince, arkadaşlari!e beraber i• 

fransisko valisi bu vaziyet, 
artık kat'! bir nihayet vermek 
maksadında olduğunu, işe başlar 
başlamaz Money'i tahliye ettire
ceğini söylemiştir. 

Bu adamın bugün bulunduğu 

Sanfransisko nümune hapishane
sindeki hayatı gayet muntazam -
dır. Kendisi orada her gün saat -
!erce çalışmakta, hapishane ida
resi ondan çok memnun görün -
mektedir. Money orada nisbeten 
serbest bulunmaktadır. Hapisha
nenin hastahanesinde hasta ba -
kıcı olarak çalışmağı kabul et -
miş, bu vazifeden çok memnun 
bulunmaktadır. 

Vaktile genç bir adam olarak 
tevkif edilen, muhakeme ve hap
solunan Money şimdi saçları a -
ğarmış, midesi hasta bir adam -
dır. Senelerdenberi hep tahki -
kat, muhakeme, itiraz, temyiz gi
bi işleri düşüne düşüne yaşlanın 
Money yıl başında kurtulacağını 

tesyonda durduğunu gördüm. B 
,ında kill rengi bir kalpak, sır 

tında hfilci bir ceket vardı. Göz 
terini bana dikti, ve: 

- Safa geldin, dedi. İşittiğim. 
gÖre her gittiğin yerde nutu' 
söylilyor, halkı mücadeleye teş 
v!k ediyormuşsun? ... 

- Evet paşam, dedim ve or 
har'b türkülerimizden birkaçıı 
söyledim. 

Akşam oluyordu. Etrafa bazı 
karanlık çöküyorou. Emir hatu 
ve biz sükfit ediyorouk. Zira, yaı 

lı kadının bıılamk gözleri uzak 
!ara bakıyordu. Neden sonra: 

- Çocuklarımdan üçü İat!klô 
harbinde öldü. Vatan uğruna şc
hid olduklarını düşünüyor, ken

dimi bahtiyar addediyordum. F · 
kat, dördüncüsünün ölümünü 

görmek bana çok, çok acı geldi. Bu 
acıyı görmemeli idim. 

Dedi. 

anlayınca buna memnun olıauş. ' İ 13~7 Hicri ' U54 Rumi 
tekrar hürriyetine kavuşarnk ye-

1 

Şevval ikinci Teşrin 
niden hayata atılacağını dü~Hne- 4 

13 rek sevinmeğe başlamıştır '------...:.---~:....-
Gençlik seneleri hapish~n&de !Yıl 1938, Av,11G~o.330 Kaaıml9 

geçen, patates ayıklamakla, yer - 76 2cl Tetrlnı Cuarteel 
!eri silip süpürmekle, hülasa da-
ha başka angaryelerle >alışarak 
tüketmiş olan Money hürriyetine 
kavuşunca artık orta yaşını da 
geçmiş bir adam olarak hayata 
yeniden girmiş olacaktır. 

1 

-
YaklU•r v ... 11 Eaaıal 

' 

Yirmi iki sene bır adam cür -
münün ne olduğunu sabit ol -
olmaksızın, cezası tayin edilemi
yerek hapishanede kalıyor. 

İşte yeni intihab edilen San • 

Moneyin karısı da vardır. Ka
dın hapishaneye yakın olan b;r 
yerde oturmaktadır. Kocasına 
karşı derin bir merbutiyet besL:
yen bu kadın şimdiden hazırl-.na
rak o kurtuldu~u zaman evine 
gelince mes'ud bir adam olıbil -

1 
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Bü ük Şefin uf u- ı Çekoslovakyanın 
lünde sonra". Paylaşılması 

Daladiye mevkiini mu
hafaza için icab eden 
tedbirleri aldı 

Atatürkün yakınları/Atatürkün hastahğ~ 
ne yapıyor? nasıl başladı 

(1 inci sahüede~ devam) 1 nesil bitti? 
kapılmış ve eve avdetınde hasta- (1 inci sahileden devam) 
}anarak tedavi altına alınmıştır. 

31 ı Atatürk'ün evvela emir- had Reşad, hastalığın seyir ve 

b yıferli"ini vapmış sonra hiz- safhaları hakkında gazetecilere er ne g .. , .. k. 
tinde bulunmuş ve son daki • demı§tır ı: :e a kadar yanında kalmış olan •- Atatürk'ii, ilk defa 1937 

ş:{ir Koşar da Atatürk'ün me· ha~iranında Yalovada .. muayen.e 
· etlerini birer birer sayarak ha- ettım. O tarıhte kendısınde ( Sı-
~y ağlamaktadır. roz) hastalığına aid hiçbir ala • 

Sabiha Gökçen Nümune hasta- met gö':""edim. Fakat bu tarih -
hanesinde yatmakta ve çok has- ten sekız ay ıonra gene Yalo~a-
ta olduğu için yanına hiç kimse da yaptı~ım muayenede karacı -
alınmamaktadır. ğerdeki rahatsızlığm arazını tes-

Küçilk Ülkü çütlikte dayısının bit ettim. Tedavi başladı. Ken • 
yanında bulunmaktadır. Bütün disile on gün kadar meşgul ol • 
Jhtimamlara rağmen ondan sak· dum. 
lanan büyük felaketin zeki ço • Bu sıralarda Yalovadan Bur -
cuk tarafından anlaljıldığı sanı!- saya giden ve Bursadan da !stan-
maktadır. Çünkü etrafındakilerin bula dönen Büyük Şef, Dolma -
gayri ihtiyari ağlamalarına ve bahçeye indiği gün bir soğukal -
Büyük Şefi görmek arzusunun gınlığından muztaripti. Bu defa 
her defasında kaçamaklı bir ce- Dr. N eş' et Ömer le birlikte teda· 
vapla karşılanmasından artık visinde bulundum. Şubat sonla· 
küçük Ülkü de hakikati sezmeğe nydı. Hastalık atlatılmıştı. Ata-
başlamıştır. türk, Ankaraya döndü ve mayıs-

Bayan Afet de acı ve teessürün ta lstanbula. geldiği zaman tem
bünyesinde yaptığı tesir neticesi muz ortalarına kadar Savarona. 
ha.Il hasta olup evinden hattl ya- yatında kaldı. Bu müddet zarfın· 
tağından dışarıya çıkamamakta- da Dr. Neş'et Ömerle birlikte te-
dır. davi i§ile meşgul olduk. Bu sıra -

Kendi!inl ziyaret eden gazete
cilere hıçkırıklannı zaptedemiye
rek (size ne söy liyebilirim ve na
sıl söyl.yebilirim) diyebilmiş ve 
yine hüngür hüngür ağlamasına 
devam etmiştir. 

Malfun olduğu üzere Bayım A
fet Bursa Muallim mektebinden 
mezundur. Şimdi Bolu meb'usu 
olan babası İsmail Hakkı 13 sene 
evvel İzmirde orman müdürü ol
duğu cihetle Bayan Afet de ora
daki kız lisesinde muallimlik yap
makta idi. O sıralarda Atatürk, 
muallimler tarafından verilen bir 
çay ziyafetinde hazır bulunmuş, 
profesör Afet Atatürk'e mual • 
lim arkadaşları namına ince ve 
seyyal bir üslfipla yazdığı bir 
hitabeyi tecrübeli bir hatip eda
sile okumuştur. 

Bu, Ebedi Şefimizin derhal 
dikkat nazarlarını kendi üzerin
de toplamaya zeka ve istidadı 
hakkında bir fikir vermeğe kiı!i 

gelmiştir. 

İşte Bayan Afet o tarihten iti -
haren Atatürk'ün yüksek hima • 
yesine kavuşmuş o da daima bu 
büyük himayeye liiyık olabilmek 
için durmadan çalışmıştır. 

lran hey'etl abideye 
çelenk koydu 

Atatürkün cenaze merasiminde 
bulunarak İstanbula gelmiş olan 
İran heyeti bugün saat on ikide 
Taksimdeki abideye çelenk koy
muştur. 

1 PO-LİSTE] 
İçki tesiriyle 

Çadırcılarda Ali paşa hanında 
oturan Halil isminde biri içki es
nasında sarhoşluk yüzünden çı • 
kan kavga neticesinde somyacı 
Mehmed'I bıçakla bacağından ya
ralamıştır. 

Karpit kutusu patlamış 
tl'sküdarda oturan Emin, Er • 

cümend ve Emrullah isminde üç 
çocuk bir teneke kutusu içine 
koyduğu karpiti yakmak ister -
!erken karpit kutusu patlamış ve 
Emrullah yüzünden varalanmış
tır. 

Bıçakla bacı::ğından 
yaraladı 

Muzaffer adında hm Galatada 
bir kadın meselesinden çıkan 

kavga neticesinde Beşiktaşta otu
ran Artin ismınde birini bıçakla 
bacağından yaralamlJjtır. Artin 
tedavi altına alınmış Muzaffer 
yakalanarak tahk kata başlan • 
mı .... ır. 

Bır sandal devrildi 
Hasköyde oturan Malatyalı Ab

dı..llah karısı Zeyneb ıle Unkapa
nında Ahrned.n sandalına binerek 
Hasköye gıtmektclerken sandal 
Cibali açıkla:-ında bir mavnaya 
çarparak devrilmiştir. Denize dö
külen karı koca ve sandalcı bo • 
gulmak üzere iken kurtarılarak 

tedavi altına alınmışlardır. 

!arda hastalık, Yalovadaki tesbi-
time göre, bir hayli ilerlemişti. 
HMtaldığın daha bir müddet 

teh !ikesiz seyrini takib edeceğini 
umuyorduk. Fakat birdenbire a
te§ zuhur etti ve bu tarihten iti . 
baren ha.stalık, tehlikeli bir dev
reye girdi ve çok ınüessif akibet
le neticelendi. Öliim hadisesinden 
yirmi gün kadar evvel birinci 
defa gelen kriıi mukavemetle at
latan Atatürk, ayni arazla ge -
len ikinci krize tahammül gös -
teremedi ı·e 37 saat sonra lıa11ata 
gözlerini yumdu. 

llkteşrinin ba~larıydı. Atatürk, 
ısrarla A nkaraya dönmek ar=u . 
sunda bulunwyordu. Hastalık 

ilerlediği i~-in yola çıkmanın doğ
ru olmıyacağını söyledik, kabul 
etti. --
ATATÜRK'ün 
manevi varlıkları 

(1 inci sahüeden devam) 

yapıldıkça Atatürk'ün anılaca -
ğını Büyük Şefimizin ölümünün 
ferdasında çıkan nüshamızda ilk 
olarak haber vermiştık. 

Bu hususda aldığımız mütem • 
mim malumata göre, bu maksa
dı temin için eski Adliye Vekili 
Mahmud Esad Bozkurt ve bazı 
arkadaşları tarafından meclise ve
rilmek üzere bir kanun layihası 
hazırlanmıştır. 

Bu lıiyilıa şu esasları ihtiı•a e
decektir: 

1 - Atatürk daimi Ankara 
meb'usudur. 

2 - Atatürkten inhilal eden 
Ankara meb'u•ltığıma bir başkası 
intihab olunmaz. 

3 - Meclis umıımi içtimala • 
nndakı yoklamalarda Atatürk'ün 
adı okunur ue Meclis heyeti u • 
mumiyesi (Burada) diye cevap 
verir. 

4 - Bu kaııun hükümlerinin 
tatbikine Büyük Millet M edisi 
memurdur. 

Bu liıyihanın hukukı formali : 
tesi ile teşkildtı esasiyeye taalluk 
eden cihetleri layiha okunduk • 
tan sonra kararlaştırılacaktır. 

--<>----

iktisadi nüfuz 
mıntakaları 
(1 inci sahifeden devam) 

yahud manda altındaki arazinin 
mülki tamamiyeti hakkında müş
terek bir tebliğin neşri ile netice
lenmemiş olmasından dolayı müt 
tefikan teessüfünü bildirir. Fran
sa ile Almanya arasında görüş • 
meler yapılmakta olduğunun an
sızın bildirilmiş olması kayfiyeti
ne gelince grup, parlamentonun 
fıltri alınmadan ve parlamentoya 
rağmen memleketin harici politi
kasını angaje eden ve bu suretle 
fransızları bir kere daha emri va
ki karşısında bırakması muhte • 
mel bulunan mukavelenameler 
tanzimini bir kere daha protesto 
eder. 

Haıa bitmedi 
{1 inci sahüeden devam) 

hudud vaziyetleri hakkında gizli 
bir anlaşma yapılmıştır. 

Bu anlaşmaya göre, Lehistan 
Dantzig koridorunu Almanya le
hine terkedecek, Litvanya yolile 
Baltık denizinde bir mahreç temin 
eyliyecek, fakat buna mukabil 
Almanya da Rütenyanın Maca • 
ristanla Polonya arasında payla
. ıılmasına ve bu iki devletin hem· 
hudud olmasına muhalefet etmi· 
yecek ve bu hadiselerde tamaıni
le bitaraf J:<alacaktır. 

Ancak, bu takdirde Almanya
nın, Cenubi Avrupa ile !ktısadi 
milnasebatını tevsi edebilmesi i
çin Almanyadan Çekoslovakya ve 
Rütenya yolile Romanya hudu
duna demiryolu ve şose inşa et • 
mesine müsaade edilecek ve bu 
suretle Almanya da tatmin olu· 
nacaktır. 

Bu şayialar tahakkuk ettiği 

takdirde Orta Avrupa vaziyetin
de yeniden esaslı değişikliklere 

intizar etmek mümkündür. An • 
cak bu haberleri teyid eden yeni 
bir malumat henüz yoktur. 
EVVELA LEHLİLER TECAVÜZ 

ETMiŞLER 
Prag, 26 (Hususi) - Polonya 

orduları dün çek hududunu alja· 
rak mühim bir sahayı işgal et • 
mişlerdir. Bu yüzden iki taraf a
rasında bir takım kanlı çarpışma
lar olmuştur. 

Lehistan hükumeti çeklerin pro 
testosu karşısında bir müddet son 
ra esasen işgal etmeğe salahiye
ti olan bir yeri, kendi emniyetini 
sağlamak için daha evvel aldığını 
beyan ile iktifa etmiştir. Fakat bu, 
yerinde bir iddia değildir. 

Hükumet derhal vaziyetten 
Londrayı haberdar etmiş ve bu 
işe müdahale edilmesini istemiş
tir. 
Diğer tı.raftan Rütenyalılar da 
Mussoliniye uıüracaat ederek 

Rı.itcnyanın Macaristana ilhakın
da ısrar eylemişlerdir. 

Sonra da çekler mukabelede 

1 
bulunmuşlar 

Var:j()va, 26 - Resmen teblığ 

edildiğine göre, leh hudud komis
yonu Samki Oraski civarında as
ker ve sivillerden mürekkeb si • 
liıhlı bir çek çetesinin tecavüzüne 
uğramıştır. 

Leh komisyonunun iki azası 

yaralanmıştır. Komi•yon mesaisı
nl tatil etmiştir. Varşova hiiku • 
meti, bu kabil hadiselerin teker
rürünü menetmek ve Lehistanın 
hukukunu korumak için lazım 
gele!! tedbirleri almıştır. 

Romanya da hazır 

Paris, 26 - Buraya gelen ha
berlere göre rumen kuvvetleri, i
cabında Çekoslovakyanın yardı

nuna koşmağa hazır bulunuyor
lar. 

Prag hükumeti, muhtemel bir 
tecavüze karşı koymak için dün 
Rütenyaya takviye kuvvetleri 
göndermiştir. 

Almanya bütün bu işlere muanz 

Berlin, 26 - Alman hükumeti, 
Çekoslovak arazisinin küçültül • 
mesine tahammül ederniyeceğini 

alakadar hükıim~ere ihtar et
miştir. 

HADİSE KAPANMIŞ 
Prag, 26 (A. A.) - Resmi oir 

tebliğde bildirildiğine göre, Cadıe 
ve Orava'da çıkan hadiseler dip· 
lomasi yolile halledilmiştir. 
YENİ ÇEK CUJ\olHURREİSİ 
Prag, 26 (a.a.) - Milli Slovak 

partisi parlamento grupu, dünkü 
toplantısında, reisicumhur seçi -
minde müttefikan Hacha lehine 
rey vermeği kararlaştırmıştır. 

Yeni 
Cümhurreisimiz 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

resmi h\lsusat ile kabul resimle
ri Çankayada evvelce Atatürkün 
ikamet buyurdukları binada ya
pılacaktır. Bu binada bulunan A
tatürkün mesai odasile yatalı: o
dası vesaire gibi tamamile husu
si hayatına taallllk eden odalar ol
duğu gibi muhafaza edilecektir. 

ll' eni riyaseticumhur sarayının 

(1 inci sahifeden devam) 

ki yakınlaşmaya miıni olmak için 
yapmakta ve hükumeti alınan -
fransız paktını irnzalarnıya mu
vaffak olamadan düşürmek iste
mektedirler. 

Salahiyettar mahfiller buna im 
kan verilmiyece{ti kanaatini kuv
v~e muhafaza etmektedirler. 

Dnladye tedbir alıyor 
aris, 26 (Hususi) - Daladye 

dün mesai nazırı, polis müdürü 
ve aris mevki komutanile uzun 
müddet görüşmilitür. Başvekil, 
meşgul bütün fabrikaları tahliye 
ettirmek, sük(\n ve asayişi muha
faza ettirmek azmindedir. Hüku
met icabında harb zamanında 

milletin organizasyonu hakkın • 
daki kanunları tatbik edecektir. 

Hükumet, şimendifer hatlanna 
ve Şimali Fransada mevcud ma
denlere vazıyed etmiştir. 

Umumi grev 

Paris, - Genel iş konfederas
yonu 30 teşrinisani çarşamba gü
nü için umumi grev yapılmasına 
ittifakla karar vermiştir. 

DİVANI HARB KURULDU 

Valenciennes, 26 (A. A.) - Va
lenciennes eyaletindeki maden 
müesseselerinde grev devam et
mektedir. Fabrikalar bir hadise

ye meydan verilmeden tahliye 
ettirilmektedir. 4.000 grevci tara· 
fından işgal edilmiş olan Anzin
de kain Escavt et Neuse fabrika
sında müdirıyet itlatın musliha -
ne bir şekilde hallini ürnid ettiği 
için tahliye işi tehir edilmiştir. 

Anzin havzasındaki madenci -
!er, maden sanayii amelcsine il

tihak etmişkrdir. Valenciennes 
eyaletinde dün sabah kısmi olan 
grev akşama doğru umumileş -
miştir. Anzin maden kumpanya
sının şimendifer amelesini ceb -
ren çalıştırmak hususunda hü -
kumetin verdiği emır yerine ge • 

tirilmemiş olduğu için Lille gar • 
nizonunda bulunan birincı ko -
lordunun divanı harb heyetini 
teşkil eden general Doumancet 
ile diğer zabıtler dün akşam Va • 
lenciennes'e gelmişlerdir. Divanı 

harb bugün burada ilk defa ola • 
rak toplanacak ve daimi surette 

faaliyette bulunarak hükiımetin 
verdiği emirlere itaat etmeyen -
leri tevkif ederek bunlar hakkın
da hükümler verecektir. 

Beşiktaş birinci sulh 
hakimliğinden 

hukuk 

Beşiktaş Ortabahçe Dizi sokak 
6 numarada sakin iken halen ika

metgahı meçhul Tevfik Öğütçene. 
Hazinenin aleyhinize ikame ey

lediği (14) lira 45 kuruşun tah • 

siline mütedair bir davada; ika

metgiıhınızın meçhuliyeti müba
şir mazbatasından anlaşıldığın • 

dan 20 gün müddetle ilanen teb . 

ligata karar verilmış oldu&rıından 

muhakeme günü olan 21/12/938 

günü saat 10 da Beşiktaş birinci 

sulh hukuk mahkemesinde hazır 
bulunmaklığınız tebliğ makamı -

na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(938/575) 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hA
kirnlığinden: 

Hazine Muhakemat Müdürlü • 

ğünün Beyoğlunda Ahmed Bev 

sokağında 72 sayıda mukim Sev

ket Saffet aleyhine açtığı alacak 

davasının cari duruşması sırasın

da müddeialeyhin ikametgahı meç

hul olduğu celbnamesine verilen 
meşruhattan anlaşılmış ve mah • 

kemece on beş gün müdd~tle ila
nen tebligat icrasına karar veril

miş olduğundan mahkeme günü 

olan 15/12/938 saat 10 da bizzat 

veyahud bilvekille mahkemeye 

gelmeniz tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilıin olunur. 

(938/1688) 

inşasını müteakıb bu bina evvel
ce ilk defa haber verdiğimiz vec. 
hile baştanbaşa bir müze haline 
sokulacaktır. 

Büyük matemimiz karŞ1 

sında ost Yunanlılar 
Ellenikon Mcllon diyor ki: 
Türkiyeyi bugünkü şayanı gıpta 

hale getiren Büyük Önder Kemal 
Atatürk ölmüştür. Dündenbı?ri bil 
tün Türkiye matem içindcd;r. Bu
günkü Türkiye yaratıll§lnı tama
men Kemal Atatürk'e borçludur.1 

Bundan yirmi sene evvel harabe
ler hallnde memleketini teslim a
lan Atatürk bugünkü yeni Türki • 
yenın parlak ve sağlam binasını 
kurmuştur. 

Kemal Atatürk bu yaratılış i -
şinde muvaffak olmak için birçok ı 
müşkülatlarla çarpışmış ve Türk· 
milletinin ileri doğru yürümesine 
engel olan birçok hürafe ve an'a • 
neleri kökünden söküp atmıştır. 

Kemal Atatürk hiçbir engel ö • 
nünde boyun egmemiştir. Önüne 
tesadüf eden bütün engeller ne 
kadar büyük olursa olsun yarmış 
ve mukadderatın yolunda mutlak 
bir iman ve metin adımlarla iler
lemiştir. Kemalın tahayyül ettiği 

kuvvetli, gürbüz, canlı ve her
kese hürmet telkin eden bir 
Türkiye tamamiyle tahakkuk et · 
miştir. Kendisi bizzat yeni hayatı 
yaşamıştır ve bu yaratılış işine ni
hayet veren ölüm gelinciye kadar 
yarattığı yeni yurdu görmüştür. 

Dost ve müttefik Türk milletinb 
Büyük Önderi ve bizim yurdumu
zun hararetli dostunu ölümü mü • 
nasebetile mateme garkolan dost 
II'ürk milletinın matemine Yunan 
milleti de iştirak etmektedir. 

Yurdunun babası 
Vradini : 
.Kemal Atatürk> başlığı altın • 

da şunları yazmaktadır: 
c Yurdunun La bası. unvanını 

hakkiyle kazanmış olan Türk mil
letinin Büyük Önderi ölmüş n 
milleti mateme garkolmuştur. 

Kemal Atatürk her şeyden ev · 
vel ask<·rdi. Dünya savaşı esna -
sında cepheden cepheye koşarak 

yurdunu müdafaa etmiştir. Bun • 
dan sonra gelen izmihlal karyısın
da ve harabelerin ortasında dim -

dik dikilmiş millet.nin kuvvetleri
ni ölçmüş bulduğu kuvvetleri et • 
rafına toplamış ve yeni bir mü • 
cadeleye hayat veya ölüm müca • 
de!esine atılmıştır. 

Türk milletinin o güne kadar i
yice tanınmış olan canlılığının ta
mamile tezahür etmiş olduğu bu 
mücadekde Kemal Atatürk galip 
gelmiştir. Maamafih bu gemalmaz 
askerin hararetli ruhundan ve da
ima parlak realiteye doğru dikil • 
miş olan dimağından doğan mu • 
'Vaffakiyetlerin en büyüğü değil . 
dir. Zaferden sonra ve bundan al
dığı kuvvetle yeni mücadelelere 
atılan Kemal Atatürk bunda da 
muvaffak olmuştur. O memleke -
tini asri bir hale koymak istiyor • 

du. Karşısında kuvvetli bir an'a -
ne, derin bir dini taassup ve hal • 
kın cehaletindPn doğan bir far.a -
tizm mevcuttu. Fakat yenı Türki
yenm Başkanı hayatında tered -
düt ne demek bilmiyordu. O yeni 
nurlanmışlara mahsus bir hevesle 
ve herkesten fazla nlarak Avru • 
pa medeniyetinin kıymetine iman 
ediyordu. Avrupaya karşı müca -
dele ederken milletini an'ane çem 
beri içinde bulundurmak değil, 

Avrupa medeniyetinin ışığını biz
zat eline alarak soydaşlarının ö • 
nime düşmek gayesini takip edi • 
yordu. 

iki millet için yeni 
bir devir 

Başladırı iş bir yaratılış işi idi, 
buna rağmen bu işin yapılışında 

yılanak, tahrip etmek karakteri 
de göze çarpıyordu. Türk milleti • 
nin hayat ve tarihi ile bir arada 

- - --

dokunmuş olan kadim kurumlar 
bi!iı tereddüt yıkıldı ve bunların 
hurıbeleri üstünde canlı, asri, ge~ 
m.~le ilişikl•rini ke.~miş yeni ve 
gürLüz bir Türkiye fışkırdı. Kah
ramanca rı.ticadelelerden sonra A
tatürk ile güzide arkadaşlan ta • 
rafından yaratılan yeni Türkiye 
ile biz Yunanlılar samimi dostluk 
ve ittifak bağlariyle bağlanmış bu 
lunuyoruz. Ege denizinin iki kı • 
yısından yekdiğerine asırlarca kı

lıç çeken iki mHlet için yeni bir 
devir açılmıştır. Gerek şimdi ge • 
rekse istikbalde işbirliği bu deği
şikliğin önde yürüyen işçilerinden 
biri.si de Kemal Atatürk'tür. Bu 
değişiklik neticesinde 'Balikanlar 
yeni bir şekil almıştır. Kemal A • 
tatürk şanlı hayatının sonuna ka
dar Yunanistanın samimi bir dos
tu olarak kalmış ve iki milletin 
teşriki mesaisinden faydalar do • 
ğacağına bütün ruhile iman etmiş· 
tir. Dost ve müttefik Türk mille
tinin büyük matemine Yunan mil
leti de candan iştirak eyler. 

Müşterek matem 
Atinaika Nca: 

cMüşterek matem> başlığı al • 
tında şöyle diyor: 

Halaskar Önderin ölümü i
le dost Türk milletinin maruz kal
dığı kayıp çok büyüktür. Kemal 
Atatürk gibi büyük insanlar be • 
şeriyet tarihinde ender yetışir. 

Kemal Atatürk dıinya tarihinin 
büyük insanJ.ırından birisidir. Mil 
Jetinin ona ağlaması ve teselli bul· 
maması pek tabiidır Maamafih. 
Türk mıllctınin bu ağır matemi 
esnasında blr tesellisi olmak icap 
eder. Kemal Atatürk'ün yarattığı 

işlerin devamlı ve, daimi olması 
Türk milleti için kiıfi derecede bfr 
tesellı teşkil eder. Yeni Türkiye 
Kemalsiz de artık yoluna devam 
ed~bilir ve yaşıyabilir. Türk mil

leti Önderinın bıraktığı prensip • 
!eri ve vasiyetleri muhafaza ede -
cek olursa .tarihinin en buhranlı 

dönüm yerinde bile ileri doğru yü 
rüyebilecektir. Yeni Türkiye Ke
malin şahsında en büyük kurtarı
cı ve ısliıhatçısını kaybetmiştir. O 
kurtarıcı ki Jna milli ruh ve irade 
ile birlikte hıçbır milletten geri 
kalmıyacak medeniyet prensipleri 
aşılamıştır. 

Türk milletinın bugün ulaşmış 

olduğu mertebe yoluna devam e
debilmesi için kafi derecede bir 
garantidir. 

Bu kayıb Yunanistlln 
için ki"çük değildir 
Atatürk'ün zıyaı Yunanistan i· 

çin de küçük değildir. Yunan mıl-
leti Atatürk'ün şah~ınd3 sami -

miyet ve dürüstlüğünü tamamile 
takdir etmiş olduğu kıymettar b'! 
dost kayb<.>tmiştir. Yunanistana 
karşı beslediği dostluk çok derin -
di. Bu dostluk Ege denizinin iki 
kıyısındl oturan mılk •Jerin teş -
riki mesai etmeleri lazırngeldiği 

prensibine istinat ettiği için de bir 
kanaat ve imandı. Başlıca işçile • 
'rinden bulunduğu Türk Hellen 
dostluğu Kemal Atatürk'ün ilk 
günlerde ecnebilere hayret veren 
eserlerinden birisidir. Yabancılar 
Kemalin bu siyasetini hatalı ve 
lüzumsuz gördükleri için hayret 
etmiş değiller, onların kavramadı

ğı nokta veyahut zor inandı.kları 

cihet Türk Önderinin zaferlerin • 
den sonra göstermiş olduğu te • 
vazu ve ayni zamanda dirayettir 

Balkanlılar da ağlıy0r 
Kemal Atatürk ömrünün son 

günlerine kadar matemimize kar
şı canlı dostluk hisleri beslemekte 
ve iki milletin teşriki mesai saha
sını genişletmek için hayaller ya-

- --

. B· ı.te 
ratmakta idı gerek ]c>C ııı 

d gere ıı]c· 
son temaslar1n a cıosıl 
tarihi mesajında b~9dıPııı 
lerınin değiş.ip 5~5 öndcfll' 
termiştir. Turkıy.e. ıııiltıtf 
Iümü iki millet ıçlll b~ 

...,_. iJ]etın · f 
zıyadır. •Al rn .kJtlclefl 
birlikte gözyaşı do .ıeriıl ıl 
bHdir. Ayni tarzd~uletitıl 
!ar duyan Balka~. ·ii, ~ 
lamaktadır !ar. çuııl> ·etli# 
lıyan samimi ve kUV'rııedl 

. J<'e 
yı Kemal Atatiır ô' • 

Rüyük 111 

Elefteron Vinıa~ ğt ~ 
cBüyük Ölü• başlı 

şunlan yazıyor: ... (;rt 
,, .. il• 

Türk milleti ,,ut •e ·· 
T" le' ı ağlamaktadır. ur J(~ınsl 

yetinin Başkanı ~ısll · 
tını ' çoktanberi haya li'IP $ 

olan hastalığa rn3~ 1Jll 
Genç Türkiye ~r şe) (lll~ 
Atatürk'e borçludur iJ ~ 

b-,.ul<t 
şardığı iş çok.. u: ıaruı-'. 
enalevh adı dun)" · ..Aı 

, dl eJJ<" • 
ramanl:ırı arasLn 1 /.~ 
yaşıyacaktır. I{cın3 ıı tııı&' 
fizyonomisi yurdunu ıııııU 

cserı ~ı 
aşmıştır. Onun JcıSW 
beraber bunun baııfpÇIJıf 
Önderi büyük ink1 ~ 'fil'~ 
na sokmağa ka_fidı~aJı'~ 
Kemale milli bır r.ık .$~ 
bı.iyük bir insan o)Jı·eı·i 
ta haklıdır. Türk•>daı' e 
Kemal eline aırnaı il' 
biliriz. Bu seocpteıı ek iııı" 
kudretini inkiır et:ı;,, eııf
dır Kemalin ırıkıla bir ' 
len değişikliklerdcıı bU 
rağmen htL~tık gelen dC d• 

'k. heın lik hem hakı ı etli 
Atatürkün en Jcı>:;:rarıdJI 
sağlamlığı ve ıstı rııJı~ 
hararetli ve yaratıcı criJliJI 

den tedbirler! _bu ~~ptıP,,ı< 
hulul ettirmıştır. ·dif ,,.. · 
ki ölçü ve bunu ta~tıııl1ııı1 
onu klasik Yun~n uııe ~ 
katli bir talebesı b

3 fİ 
tur. rl• . 

Esasen o Hoııeııle ~Jı1'1 
müşterek bir ı;oyd9~e ııı 
zımgeldiğini ısrar 1 

1 
derdi. 9~ ' 
Onu dest 0l3

' liıı4 
dik, düşmııJJtti~ 

takdir e 
111 

Yunan milleti ]<oınıı ~!' 
milletin Basbuğtınılstıfl' 
dolayı samimi bl·rr:n ~ 
dir. Kemal AtatL1 ~ ~ 

cııars . hem düşman ,.J!I; 
Onu dnst olarak '~ır ee:., 
man olarak ta tıı.1< 

1 
,ıu 

tatürk'ün kurnand3S 'fİİ~ 
nanlılarla çarpış~rı ~lıı'~ 
la biran evvel dost cıı<' 
da idiler. Ölçünilllod~ &: 
olması dı.s siyasası f,. 

) ('t T 
hayret bır dir3" reıı · 
intaç etmiştir ]!e ~1,ı:P, 
!aşmasını Kcı al ııır I' 
miş ve hararet!. vııııll v 
gayeye dvğru ) ı.rteşri' ,. 
memlekette bil ıJ1'J~ 
faydalı olaca~ına de bu 
başında AU:turk iJ>ııP 
dir. Biliıharc S<t dJŞ ~Jf 
müncer olJıı bU e~el .ı> 
kadar akıliıne ]ıar 010111 

· · b' k arıdan '11 d· ıyı ır um • ldu~- .fi' 
Akil bir siyası 0 

. • ~e'~ .ı 
mıştır. Müca.deli)]ıil 6~1(f 
da hiçbir rn usk gıbı · '

1
1" 

reti kırılma~ığı ~,ııJll 0'., 
minde de dırna.o j;!f ~ 
tevazuu hiçbir "

3 il~.,. 
11 rn · 

tır. Harpte.n SO dert~ f' 
sulbü tarsın e tcr11iıı.~ 
yeni do~şunu 1, f' 

Bugünkü acı.k jJl,ıı ;1 

milleti de Türl<dı~ ~ııl 
da bulunmaJ<tavii~ ' ı,ı 

Önderine, BU. d f 
Büyük İnsana I< 

ağlamaktadır. IJ'ıl 

Sefirir11 1~~;;t' 
krahnın ., ,,,gl 

(pJ'·) 
So!ya, 25 · 

Baş,Diş,Nezle,GripRomafizma
1 

nevralji.kırıklık ve bütün ağnlarınızı derhal keser 
• •icabında gUnde Uç kete alınablllr. • • 

Si bildiriyor: oe pV 
Kral saat 11 J;Jbol 

· · B Berker! -.• 
ÇiSi . bİi)1>'- l 

Elçı, :Krala. 0~ı.t 
ne iştırilJcirıdejıı~r.;iJ' 
başkanı ı,;rnet·şıir· 
!erini bildirrnı 
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ll hareketini lstanbula varınca 
jurnal edeceğim ! amirale 

~ 
<1.kat süvari buna da zerrece ehemmiyetver1ned 
~ zabiti lüzumsuz bir ıs- ı 
' ı"1cii. l!'Vad "kaptana çıkışır gibi 

~~::: batırmanız lıizım. Öy

' ~n lil%141n gönnüyonım. 
tledigiıınl yapmıya mec -

tlı! ~alin emri böyle -

~e \' 'l>ılnıasuıda fayda olan iş
;et. fakat böyle fayda ye
~ lı 'llleyda na getirecek .if-
'l> ~! .. 
~? elti, l'le ya.pmak fikrindesi-

~ ~•Ye.t basit .. gemiye ye.kla
l;ı,tiın uı:masmı E>mredecef:im. İ
~ ıl:nıtaat eden g~miyi önüme 
lıı. ana götüreceğim, 1stan-

dı.tı._rtı esiri sıfatile muamele 1:1'-l!Zere hilkfnnete teslim 
'Q 
.._ lt elırıek istenı ez.s e? 

s~ate mecbur ederim! 

'-·· ~e son defa ihtar e ıyo -
)! batır. erhat ateş açıp bu gemi-

~.,., ~h.ınız! 
~ad kaptan cür'etini arttıran 
« · n k denızcısim hayretle hid -
t1ıı he arışık ınaıuı.sını taşıyan bir 

~.'il~la silııdü, sonra ~mu!'la
,, ı, tekrar gozlennı dl\r -
lı ~aı,1 _tlllttı .. g"nıi,ye iyiden iyi
«, ~ı:-mıştı, Pey k'ln baş var-

lı u -sına emır verdi: 
~'. .._erliyen nakliye gemisin• 
~eti Çekiniz! 

l~ilq.lııin eırırı <B.mnda yerine 
I:; .. L l'eyk'in p.rova serenin

..,are.<t 
L D11rı cundııııına: 

r~tıeıi 
~~~ l'ıııı 1o~a edı di... Bunu 
' ~.1ıııa g@nı.iııi derhal staper. <et
~ tı ıı deniz mütehassısı, söz-
~ f dırıı etmiyen türk süva
~ltı ena hak!c kızmıştı. 

~ket, Çariçe Olga ge
._ ~ S<ıkulurken Cevad kapta

etıı· 
~ . 

~Q harclretınizi, İstanbula 

Biz evvelki gün Odesadan hare
ket ederken ne böyle bir ihbar, 

ne de bir hareket vardı. - Nasıl 
oldu bu acaba? 

Ethem kııptan fazla izahata lü
zum görmedi. Maiyetindeki türl< 
silah endazlarını gemiyi aramağa 

gönderdi. Rus gemisi müretteba
tı bir araya, baş güverteye top -

landılar. Burada muayene edildi
ler. Gemideki silıih ve infilak 

maddeleri tamamen müsadere e

dildi. Ethem kaptan Olga süva

risile birUkte geminin kaptan köş
küne çıktı, Peyk silah eııdazlan 

Deniz Levazım aatınal· 
ma Komisyonu lıınıarı 

1- Tahmin edilen bedeli (700) 
lir& olan 2000 kilo elvan üstüpü 
3-12-938 tarihine raslıyan Cu -
martesi günü saat 11.30 da açık 

eksiltme usulile alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (52) 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyondan her gün parasız ola -
rak verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpa -
şada bulunan komisyona müra -
saatları. (8458) 

BAYANLA& İÇİN YÜNLtlLER 
Yüksek Fanwi ve 

PAJUs ve LONDRA'nm 

en meşhur fabrikalarından gel
me yünlü kumaşlar. Desen ve 
cinsleri yalnız BAKER MAÔA
ZALARINA münhasırdır. Her 
yerden ucuz şartlar ve fiatlarla 
Satılmaktadır. 

da kazan dairesile makine kıs -

mında çalışan tayfaları nezaret 
altına aldılar. Bu işler yapıldık-

t<m sonra Cevad kaptan megafon
la Çariçe Olgadaki Ethem kapta
na seslendi: 

- Tamam mı Ethem kaptan! 
- Tamam. harekete hazırız! 

- Peki ... Beni takib ediniz! 

Peyki Şevket, rus trar.~porunu 

arkasına taktı, ilk harb eı;irmi Ce
vad kaptan kıymetli bir tı aııspor 

olarak lstanbula getirdi, hükCıme
te teslim etti. 

(Devamı var) 

[ l'ifMii{•)f.##1 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYA1ROUS 

Taksimde 
Bu @!ce) 

(SÜT KARDEŞLER) 
vodvil 3 perde 

T'T' .. _,. .. - t . 
~ 

Tel: 40099 
• •• 

TURAN 
Tiyatrosu 
Halk san'atkarı 

Naşit okuyucu Se

miha Mişcl varye-

tesi bu gece. 
dörde kadar vodvil, dans. sola. 

1 
4 perde --

' Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri : Pazar hariç 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkar&Ya. Tel: 22398 

lstanbul sıhhi müesseseler er tırma 
ve eksiltme komisyonundan ~.llıttiraıe jurnal edeceğim! 

\~et 1 
buna da zerrece ehem-

?cı..ı1 ~ııned.i, memleket için Erzurum Nümune hastahanesi için lazım olan 55 kalem dişçi aliit 

~~~<tir 1§ Yaparkw böyle su- ve malzemesi acık ek5iltmeyc konulmuştur. 
~~ hQ dlere aldırmak değil, 1 _Eksiltme 30/11/938 çarşamba günü saat 14.30 da Cağaloğlunda 1~eı oı e asınak gülünç bir ha- Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünde kurulu komisyonda yapıla-!> aclJ<tı 
ı~l!J.It, tl(s t · caktır. 
l\ııı ~e b ranaporuna yaklaştı, 2 - Muhammen fiat 1507 lira 45 kuruştur. 

lııı a~ 0<1iıı etti Rus transpo-
~ "arisi bizzat iı;kele mer- 3 - Muvakkat garanti 113 lira 10 kuruştur. 
~· ;~hl.~ 4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün koınisyondrn alabilir. ,.; "'<!ıı --•nda dtll"uyordıı. 

lıeçiıen ı..· . .,_ -"'ı.. 5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka-' 'l!liııe . ..ır mu.1.1 eze ....,.... 
\ ~ ikincisi Elhem kap- nunda yazılı belgeler ve bu işe ye ter muvakkat garanti makbuz veya 

'-ı. ~~~a. rllb _#cmiııi- banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gel.mele-
nın onune ge- Tİ. (8339) 

""-~~~nmglliacelııonu- f-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-
. ı;reı; ~attı: 

~ı ~ en itibaren Os -
ı,, . llt atorlutu Rusya dev
li~ ?ııı ıııtıarb etmiş ve mu'ha
>.,;,,ıı:ıı b~1aml§tır. Siz şim
ıı.1 '1ın~. ;ara su1arında bulunu-
1ı,.'lııı~~t ınaenaJeyh harb esiri 

. li.sıtıız B· · t kib """'. 
' · ızı a .,..ı -

~ltt İl' il: 
~ \>o,p ırden haberi olmıyan 
~lln~n ka,ptanı, türk 

4ızıcı ~variı;me gii8terme
ı. . ~ı c~rak ~·e gemi 
"'l'~tıi 
-, r ~ıkla kolwıdan 

ı saps keı;ildi ve 

~ ıl• 
ı lorı~' Uiya ·ıe Osmanlı 

.ku. arasında harb baş
niz? llıın11 limkfın yok. 

TOr ava 
Büy .. k p·yang 

2 ci keşida 11- Birincikanun - 93B tle~ir. 
Büyük ikramiye 45. lirajır .. 
Bundan başka: 15. O, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiye} I 
( 20.000 ve 1 O.O O ) liralı! i 

adet mükafat ard r ... 
Yeni terti ten bir bilet al ara iştirak 

etmeyi ihma etmeyiniz. Siz de piyang0-
nun mes'ud ve bahtiyarları aresına gir
miı Glurs;..ıeuz ... 

'1- SON T g L G R A r - 28 % cı Teşrın ıuıı 

Yeni Çekoslovakya Şarki Afrika 
(5 inci sahifeden devam) 

zaman Macarlarla Lehler bitişik 
komşu olacaklardır. G~rek Bu -
dapeştenin ve gerek VarfOvanın 
da istediği budur. İtalya da buna 
ötedenberi .müzaheret etmekte -
>:l.ir. Fakat Berlin buna razı ol -
mamıştır. Karpatlaraltı Rusyası 

Ç<ekoslovakya cı.ınlhuriyeti da -
hilinde kalmış oldu. Şimdi yeni
den hudud değiştırilerek burası 

Macarlara verilecek mi? .. Ma -
carların iıu hususdaki ümitleri 

j yerine gelecek mi?.. Hakikaten 
İtalya hP.riciye nazın Varşovayıı. 
giderek Lehistamn devlet adam· 
hrile hunu görüşecek mi?. 

Bununla beraber ne olursa ol -
sun Macaristanın böyle büyü~
si karşısında Romanya taı afındI.n 
hoş görülmiyeceği de ayrıca he
saba katılmaktadır. Romanya 
kralının şu son günlerde Londra 
ve Paris -ziyareti her halde bun -
dan sonra orta Avrupa işlerinin 

Romanyaya taallük eden cihet -
!erinde Bükreşin fikri alınmadan 
hareket edilmemesi neticesini te
min ettiği tahmin olunmaktadır. 

Romanya kralının seyahati do· 
layısile Avrupa matbuatında yü
rütülen mütalealan Son Telgraf 
bir iki gün evvel bu sütunhrm -
da hülasa ediyordu. Romanyanın 
bir tarafdan İngiltere ve diğer ta
rafdan Fransa ile samimi suret-
te münasebatını devam ettirmek 
istediği tekrar edilmektedır. La -
kin Almanya tarafını da ihmal 
etmeğe gelmiyeceği anlaşılıyor. 

Çünkü Almanyanın Romanya !çir. 
ehemmiyetli bir müşteri olduğu 
da meydantladır. Fakat bugünkü 
bahis Romanya ile Almanyanın 

münasebat mevzuu de~rldir 

Yeni Çekoslovakyanm vaziyeti 
dolayısile tekrar ortaya çıkan şa
yialar etrafında Avrupa goz('te
lerinde neler yazıldığı araştırı -
lırken yukarıda söylendiği gibi 
Alman matbuatında görülen bir 
haberin üzerinde durmak 13zım 
geliycrdu. Yani İtalya hariciye 
nazırının Varşova~·ı ziyart>t ede
ceği etrafında Macar mehafilin -
de bir ümit beslenmrı.i, fakat Ma
caristanın her ne suretle olursa 
olsun büyümesi Romanya için la
kayd kalınacak meselelerden de
ğildir. İşte bu itibarla Çekoslo -
\"akya meselesi dolayısile Roman
yqya taalluk eden işler sı r~sma 

girmiş oluyor. Macaristamn u -

parçalamak iıkri ne suretle ha -
zırlandı? .. Buna dair G~zctta tlel 
Popolonun şayani dil:k2• bir •a
zısı çıkmıştır. Bunu ltal_y~n hn
riciye nazırı ve sinyor Musolini
nin damadı olan kont Ciano 936 
senesi İlktrşrininde Almanyaya 
giderek Her Hitler ili' görüştüğü 
za~a.n ko.,,ı.tşmu.;; ve yire o zam3n 
Il<' m - Roma nıihvM"iı ., esası 

kurulmuş. O zaman B~J"n ile R.:ı· 
ınıının müşterek bir politika ta -
kb rtn:.eleri kararlaştırılmı , yi
ne o .;:aman Almanyanın müs .. 

tcml€ke davasını İngilterenln 
hoş gormediği anlaşılarak Ber -
linin bu husuııda istediklerine kar
şı Romanın müzaheret edeceği te
min edilmiştir. Yine o müliıkat 
esnasındadır ki milletler cemi -
yetine karşı aiınacak vaziyet, İs 
panya meselesinde takib edilecek 
hattı hareket ve nihayet orta Av
rupa meseleleri, yani Çek<'s\r,vak

ya işinde iki arada kararlAştırıl -
m~tır. O zamandanbcrı ltal:va ·ıe 

Almanya arasında bu hazırlık 

görülmüş, nihayet Her Hi !eri 
mayısta malı1m olduğu üzere t -
talyayı bu ziyareti sırasında ar -
tık iş kati safhasına gırmiştir. 

İşte yukarıda iı;mi ge~" İtal
ya gazetesi bunu ortaya koyu -
yor. 

BAYLAR! 
Küçük bir i. mal ınsan• lıütün 

. bir ha,·atı zehır eder. 

Unut nayınız ki 

l l 

~ 
@ı ()ağ/.am ve 

ı§Jı.Jıi 

Prezervatif eri 

Teki 10, 3 lük 20, 6 lık 
40 kuruştur 

Her eczanede bulunur 

• a ru 
(( lincU sa•.ii drn d~nm) düşman merr1ekctmde k ldcak· 

selekr bır:ı.kmaksızın sulhu kuv- lan düşünü'mekl. d". ':ıar.cı 

politıkası A\Tupada püruzlü me- memleketlerde y~ıyan 1"1 İta! • 
vetlendirmclc ve umumi bir an - yanların ne suretle avdctle:-ı te • 
!aşma ve yatışma ,siyaı;eti oldu - min ed.leceği ayrıca d~·u.ı.ı!e 
ğuna göre Roma ik Londra ara - cektir. Hariciye nazmnm <riyase--

sında tabii halln iadesinden son- ti altındaki bu komisyon d3im1 
ra Parıs ıle Roma arasında da ar- olarak çalışacaktır. 
tık eski gcrginl.!;.n kaldırılması [--------------
cihetine gidileceği tahmin olunu- İstanbul 4 üncü icra • emu•lu-
nuyor. ğundan: 

i~te yem gclen Avrupa gazete- Evvelce Fatihte Hoca :Hayred-
lerinde görülen neşriyatın büla- din mahallesinde .33 numaralı cv-

sası. l<'akat şunu da sakldmıyor - de mukim iken halen adresı me9" 
tarken her şey yalnız kağıd ü - hu! bulunan Ru&tcm .E eudi !azı 
zerinde imzalanmış ola i:tilif -

Fevziyeye: 
!arla olup bitm kle kalmamak la-

Mülga Yetimler malları ödünç 
zım gelir. Asıl mesele itılafların 

tamamilc tatbiki ve •onra elde e- sandığına izı:.fcUc 1stdnbul Ma -
dilmi§ olan aııılaşm:ı!.ann :talim&t llyc Muhakema• 1üdürliiğüniin 

sahası hakikaten an · ol - 17 /9/3SO ~aı-:' li <leyin &encdı rnu-

masıdır. Her h:ılde bundan son - cibince alacağı bulunan 127 lira 
ra, Romanın bır taratdo.n Londra 49 kuru~n 1/3/931 tarıhinda 
~le diğer tarafdan Paris He giri - itibaren bennucibi seıned • ~ 9 fa-
~eceği münasebat politıka iılemi-

iz ve % 3 komisyon •·e % [0 üc • nin dikkatle takib ettireceği key-
ıreti vekalet ve lcra masraflarile fiyetlerdendir. 

Şarki Afrika · p...-awrlu~ -
nun artık diğer dc,·Jetlerce taıı • 
dik edilmiş olması İtalya için im
paratorluk meselesini atl!'tmiş 

oluyor. Şimdiden soma ö •le gö • 
rünüyor ki İtalyanlar Afrikadaki 
müstemlekelerine nüfusu yerleş
tirmek için yeni tedbirler alacak
lardır Hariciye nazırının riyase
ti altında bir komisyon teskil e· 
dilmiştir. Bu komisyonun işi ha
riçte bulunan 1tnlyanların İtal -

~·aya veya İtalJ an .müste.mlckele
<rine avdetini temın t!tmektır Ro
ıınada bulunan vrupalı muha -
birlerin yazdığına göre bu komis

yonun wazıfesi hariçte mikdarı 

milyonlara varan İtalyanları ana 
vatana veya İtalyan müstemleke

lerine dönmesini tenun etmektir. 
Şarki Afrika imparatorluğunun 
Fransa ve İngiltere tarafından 

birlikte gayri menkul para a 

çevrilm~si ~·olu ile .dairemiziı. 

938/3993 sayılı dosyasile vaki ta

leb üzerine <lairen1ızce tanzim e

dilip adı·esinize gönderilen 93q/ 

3993 sayılı ödeme emrı arkasına 

mubaşiri ve mahalli polis tarafın

dan verilen meşruhatta ikamet • 

gahınızın meçhul bulunduğu an

laşılmış olduğundan cideme emri
nin 30 gün müddetle ilanen tebli

gat ıicrasına karar verilmiştir. 

Tarihi ilı:..ndan itibaren J1ihayet 

işbu bir ay içinde 938/3993 d'l!lya 

numarasile dairemize müraoaat

le borcu ödemenız veyahud aid 

olduğu mahkemeden icranın geri 

ırakılmasına dair bir karar ge

irmeniz lfızımdır. Aksi takd..rde 

cebri icra yapılacağı ve yine bu 

müddet içinde mal beyanında bu
lunduğunuz takdirde hapis ceza
sile cezalandırılacağımz ve rehi

nin satılacağı ma1ümunuz o1mak 

üzere bu baptaki ödeme emri teb 

!iğ makamına kaim olmak üzer 

i!a -

mum! harbde mağlüplar sın.sın- ID••••••ı ıı•••••• 
da olduğu ıçın elinden alınarak 

tasdik edilmiş olması artık İta! -
yanın devamlı bir müstemleke 
siyaseti takib etmesuıi kolaylaş
tıracaktır. Bir de yabancı bazı 

memleketler vardır ki bun
lar istikbalde bir lıarb çıkarsa 

İtalya ile kavgaya girecek mem
leketlerdir. Buralarda yüz bin -
!erce İtalyan yaşadığı nazarı dik

kate alınırsa bunların bir gün 

tarafınıza 30 gün müddetle 

nen keyfiyet tebliğ olunur. 
(938/~~93) 

komşularına verilmiş olan yer -
!eri birer birt>r istiyaceğinden 
endişe edilmiyor değildır. Sözü 
yine Çekoslnvakyay a getirmek 
iktiza ediyor. Yirmi sene evvel 
vücude getirilen Çekoslovakyayı 

NIKAYI! 

Yazı mı, Tura mı? 
(4 üncü sahifeden devam) 

yatabilirsin. Rahatça uyu Bayan 
Cevdet Serdengeçti ... 
Kızını alnından öptü, yandaki 

odasına girdi. ... 
Macjde, kararını pek çabuk ~

mişti. Yatagma uzanınca düşün
miye başladı: Babasının aon söz
leri aklına geldi: Bayan Cevdet 
Serdengeçti Asabiyetlt> kaemi bı
lenince ona her keı;: Bayan Ser
dengeçti, di~ekl~di. Mektub 
yazdığı zaman ~ imzayı atacak
tı: 

Bay an Serdengeçti. .. 
Düşünüyordu: Niçin genç kız

lar islınl.erini değiştirlymlar? ... 
Kocaya varınca hnzalarını da de
ğiştirmelerine sebeb ne? ... 

Macide kalktı. Gecelik gömleği 
ile yazı mru;asının önüne oturdu. 
Bir tabaka kıiğıd aldı, yazmıya 

başlatlı · Macide Serdengeçti. .. M. 
Srdng~ ... Asabiyetle kalemi bı
raktı. Ne garib bir isimdi bu. Yaz
mıua da ne güçtü. Tekrar kalemi 
aldı, yazdı: Rıfkı ... 

Ah! İşte güzel bir isim ... Ne de 
kolay yazılıyor. Sonra telAffuzu 
da hoş. Birdenbire kalktı. Yum
ruklarını duvara vurarak bağır
mıya başladı: 

- Baba! Baba! ..• 
- Ne var yavrum?... Bir şey 

mi oldu7 Rahatsız mısın yoksa? ... 
- Hayır! .ıBabaciğun, Iakat dü

şündün1, kararımı değ" tirdim: 
RLfkı ile evleneceğim!. .. 

Bedi Gündüz 

T. C. ZiRAAT BA 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankumcla kumbaralı ve ndoarsıs tuarruf h,.•blKJDda eo • 1iO lirw lmlanaıılara Mnecle 

' defa çelıilecek kur'a il aplulaki plina söre ikramiye .t.iıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 .. "2,QOO 

D 250 .. 1,000 
D 

» 
100 • 4,000 

50 • 5,000 
40 • 4,800 

• 
• 
• 
• 

40 
100 
120 
160 

• 
» 20 • 3,200 " 

DİK.KA.Tı Beuhlarındald pııralar bir sene 
takdirde ,ı, !O fazluil• verilecektir. 

içinde 500 liradan apfı dllpnJyenlere ikramiye çıktılı 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyltU, 1 Birincikln un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihl~de çekilecektir. 
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Kendine beyhude yere eziyet ediyor ~ EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
Esas No. Y E R t Nevi Mukadder Fiatı Depozitosu 

GRİPiN 
Varken ıstırab 

çekilir mi? 

Baş, Diş 
ağrlları 

ve üşütmekten mütevellit bü
tün ağrı, sızı, sancılara nezleye· 

romatizmaya karşı 

Kaşe leri n i tecrübe ediniz icabında 
g ü nde 3 kaşe alına b ilir 

İsmine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gripin yerine başka bir 
marka verir !erse şiddetle reddediniz. 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 
Müessesemiz için yirmi adet eğer takımı açık eksiltmeye konul

muştur. Eksiltme 12/12/938 tarih pazartesi günü saat onbeşte hara 

merkezinde yapılacaktır. Eğer takımının beherine (DOKSANBEŞ) li

ra muhammen kıymet taktlir edilmiş olup muvakkat teminatı (YÜZ 

KIRK ÜÇ) liradır. İsteklilerin mezklır gün ve saatte hara merkezinde 

müteşekkil komisyona w şartnamesini görmek isteyenlerin İstanbul 

veteriner müdürlüğüne ve Hara muhasebesine müracaatları. (8571) 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
''Sirop Pectoral,, 

Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları 

temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 

şayanı tavsiyedir. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoj-Ju İstanbul 
• 

Çorum Nafia Müdürlüğünden 
12/12/938 pazartesi günü saat on beşte Çorum nafıa eksiltme ko

misyonunda ihalesi yapılmak üzere (68714) lira keşif bedelli Çorum 

cezaevi ikmal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Şartname keşif ve evrakı saire Çor um nafıa müdürlüğünden 344 kurwı 

bedel mukabilinde verilir. Muvakkat teminat mikdarı (4685) lira 'iO 

kuruştur. İsteklilerin bu işe aid müteahhıtlik ehliyetnamesi ve sair ev
raklarile birlikte teklif mektuplarını ihale günü saat on dö"dc kadar 

Çorum nafıa dairesinde toplanacak ihale komisyonuna vermeleri Ja-

zımdır. (8508) 

Kazan tuzlarını kırma ve temizleme ihalesi 
Gemilerimi;"in kazan tuzlarını kırma ve temizleme işi 1 Ka

nunusani 1939 tarihinden itibaren bir sene müddetle ve pazarlıkla 

talibıne ihale edilecektir. Pazarlık 15/12/938 günü saat on beşte 

Materyel Şubemizde yapılacaktır. 

Şartnamesi Tophanede Deniz hanı binasında Materyel şube

mizden parasız olarak alınabilir. 

Beyoğlu tahsilat Müdürlüğünden 
Osman oğlu Ceyitin Galata Ma !iye şubC'Sine olan vergi borcundan 

dolayı Tophanede Karabaş Mustafa ağa mahallesi Karabaş sokağında 

eski 44, yeni 40 kapı numaralı bir tarafı sırf mülk 46 No.lı menzil, bir 

tarafı Hacı Mustafa efendinin sükn a odası, bir tarafı tariki has ve ta

rafı rabii tarik.iam ile çevrili vakıflı kagir akar odanın 3/1 hissesi tah

sili emval kanunu hükümlerine göre açık arttırma suretile satılacaı<

tır. Taliplerin son ihale günü olan 29/11/938 tarihine raslayan salı gü

nü saat 15 den sonra Beyoğlu kazasında müteşekkil idare heyetine 

7o 7,5 akçelerile birlikte müracaatları ilan olunur. (8564) 

Istanbul Belediyesi ilan ları 

Karaağaç mezbahasında bir sene zarfında bırikecek ve asgari 300 

azami 500 ton koyun gübresinin Beykoz a_ğaçlama fidanlığı;ıa taşıma 

iş. pazarlığa konulmuştur. Beher tonun nakliyesine 70 kuruş bedel tah

min edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstek

34 Fndıklı Molla Çelebi Mahallesi 
Dolmabahçe caddesi eski 136-136 
M. 138, 140 yeni 172, 184 

T.L. 206.700.- T.L. 41.340.-

Kagir 
Antrepo 

ı. - Tafsilatı yukarıda yazılı antrepo sekiz taksitte ilki peşin geri J<aıan! -~ senede 

ve müsavi taksitte faizsiz olarak kapalı zarf usulü ile arttırmaya 

2. - İhale 7 /12/938 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada İdare 

;apılacaktır. İstekli olanların Şubemize müracaatla tafsilat almaları 
le birer şartname edinmeleri. 

konulmuştur. 

mccHsimizin 

ve bir lira 

huzurunda 
mukabilin 

3. - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektublarını nihayet 6/12/938 

1ÜnÜ saat 
;etişebilmek 

!ermeleri. 

ona kadar 

üzere posta 

Şubemize vermeleri ve yahut 7/12/938 tarihinde saat on 

ile iadeli taahh ütlü olarak Ankarada Genel Direktörlüğümüze 
1749) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden • • 

salı 

beşe 

gön-

C in si Mikdarı Tartma Muhammen bedeli % 7,5 Eksiltmenin 
kabiliyeti Beheri Tutarı teminatı saati 

Li.Kr.S. Lira K. Lira K. 

Süpürge 3000 A. -.11.375 341.25 25.60 14 
Baskül 3 • 1000 Kg . 248.-.- 744.- 55.80 14.30 
i'.:til eter 1500 Kg. -.90.- 1350.- 101.25 15 
içki bandrol kil.-
ıdı 70Xl00 eb'a-
dında. -.40.- 2800.- 210.- 15.30 

I - Nümunesine uygun olmak şartile 3000 adet süpürge, şartnamelerı mucibince lUOO kilo tartma ka
biliyetinde 3 adet yerli mamulatı baskül ile sınai işlerde kullanılmak üzere 1500 kilo Etil eter ve teah
hüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına nümunesi evsafında 70Xl00 ab'adında 7000 kilo içki bandrol kaadı 
ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeller iyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 29/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba taşta Levazım 
ve Mübayaat Şubesindeki Aalım K omisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabileceği gibi süpürge ve içki ban
drol kaadı nümunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yu-
karda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ·8355> 

Istanbul 

c t N Sİ 

Rontken filmi 

• Banyosu 

Vakıflar Direktörlüğünden : 

Mikdarı 

85 - Düzüne ) 

Muhammen 
bedeli 

) 490 - Lira 
30 - Kutu ) 

İlk 
teminatı 

36 - Lr. 75 - Kr. 

İha le günü 

29/11/938 - Salı saat 15 - de 

Gureba Hastahanesindeki Tıp Fakültesi Radyoloji enstitüsüne lüzumu olan yukarda cins ve mikdarı 

vazıh filim vesaire açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi hizalarında yazılı gün ve saatte Vakıflar Baş
:nüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün L ·vazını Kaleminde görü-
lebilir. (8313) 

liler 26 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraberl - ----------------------

29/11/938 salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdır- ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
!ar. (8362) 

MUVAFFAK OLMUŞ BiR ILAC Hakkı Katran Pastilleri OKSOROKLERf KÖKÜNDEN KESER 

Sabah, öğle 
her yemekten 

ve ak,am 
sonra dişleri 

RADYOLIN 
ile nıçın fırçalamak lazımdır 1 , 

Çünkü unutmayınızkı: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin elifte- . 

ri, badmecik, kızamık, enfloenza, ve hat

ta zatüreeye yol açtıkları, iltihab yapan 

diş etlerile köklerinin mide humması, 

apandisit, nevrasteni, sıtma ve romatiz

ma yaptığı fenne anlaşılmıştır. Temiz . 

ağız, ve sağlam dişler umumi vücut sağ-~ 
lığının en birinci şartı olmuştur. Binaen- ı 

aleyh dişlerinizi muhakkak her gün sa- ~...., .•..• ,..~ . 
bah, öğle ve akşam 3 defa - (Radyolin) 

~ 

diş macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga- ı 

ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu su-
1 

retle mikrobları imha ederek dişlerinizi 

korumuş olursunuz. 

.--,~~~~~~~~~~-::::::.---i 
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lstanbul Komutanlığı Satın al
m a K o misyonu il anları __..,., 

İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler namına komisyonda 
mevcud e\·safı dahilinde nakliye 
koşumu ile mekkari hayvanatı 

pazarlıkla satın alınacaktır. Hay
van sahiplerinin hayvanalrile 
birlikte Fındıklıda Komutanlık 

satınalma kcmisyonuna gelmele-

.ıll'~ 
7 Birincikfınun 938 çarı 9t:ıf 
günü saat 14.30 da yaP113\irs' 
Muha_mmen kıymeti 154501if9ı!Jf 
dır. Ilk teminatı 1159 ·c" 
Şartnamesi hergün kom.i5;eı1'" · 
görülebilir. İsteklilerin ılk 1 ,rı 
nat makbuzu veya meJdUP ·ne• 

3 u • 
2490 sayılı kanunun 2 ,·e 1 ;ırı• 

ri. IR521) 
• •• 

İstanbul Komutanlığı Birlikle
ri için 4000 kilo lahana 4000 kilo 
pırasa 2000 kilo ispanak şartna -
mesine bağlı evsafı dahilinde 
satın alınacaktır. Pazarlığı 16 
İkinciteşrin/938 Çarşamba gıiırt.ı 
saat 14.30 da yapılacaktır. İstek
lilerin Fındıklıda Komutanlık 

satınalma komisyonuna gelmele-

maddelerinde yazılı vcsil<39ıiP • 
beraber ihale günü ihale 

53~~d·' r e . den en az bir saat evve ın j(ud1 

teklif mektuplarını fınd~, ' 
Komutanlık satınalma )<J11 
nuna vermeleri. (8456) 

' 

ri. (8392) 

İstanbul Merkez Komutanlığı 
için satın alınacak bir hapis 
kamyonunun açık eksiltme ile 
ihalesi 5 Birincikfınun 938 Pa -
zartesi günü saat 14 de yapıla -
caktır. Muhammen kıymeti 2400 
liradır. İlk teminatı 180 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektubl;ırile 

2490 sayılı kanunun 2 ve 'a üncü 
madd('lerindc yazılı ves kalarla 
beraber beili saatte Fındıklıda 

Komutanlık satınalma komisyo-

ft ,111 
33. Tümen için 280 ~1 rı ;ar~ 

satın alınacaktır. Kap~ 8 Çr 
ihalesi 7 Birincikanun 93 1~,}· 
şamba günü saat 15 de Y3J.:o ıırr 
tır. Muhammen tutarı 14 ) ·raJıf 
dır. İlk teminatı 1082 . ~-ond' 
Şartnamesi her gün koırııs. ıe11 
görülebilir. İsteklilerin ıll< pla' ıı 
nat makbuzu veya meJdU

3 
u~· 

2490 sayılı kanunun 2 '°\sl~ 
maddelerinde yazılı vesı 

8 
P 

beraber ihale günü ihale 
5 ~ı 

den en az bir saat cve,·Jııırdıl-' 
teklif mektuplarını fırı ~ 
Komutanlık satınalma j(oıfl 

nuna gelmeleri. (8452) 
• • • 

3-4,5 tonluk 3 tane kamyon sa
tın alınacağından kapalı zarfla 
ihalesi 5 Birincikanun 938 Pazar
tesi saat 14.30 da yapılacaktır. 

Muhammen kıymetleri 7800 li -
radır. İlk teminatı 585 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda 
görebilır. İsteklilerin ilk temi -
nat makbuzu veya mektublarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
beraber belli gün ve saatte Fın -

nuna Yermelcri. (8457) 
• • • ıı~ .... 

İhale güni.ı taLbi çıkJ11 ;4 
·ıı v 

tanbul komutanlığına bag aıl' 
hayvanatı için 496000 k:

1
to ~' i~ 

tın alınacağından paz.ır ıl< 1 ıl 
2/1.Kii.) 938 cuma günii 53~ ~"' 
da yapılacaktır. MuhaJ".J11etı 
ti 11160 liradır. İlk te':.'ırı: .,.ı 
adır. Şartnamesi her gun. , ~ 
da görülebilir. isteklilcrı~srtl' 
nat makbuz veya mekhlb ~ tl' 

·· uııC sayılı kanunun 2 ve uç 11" 
lerinde vazılı vesikalarilC • 

~ ~ eı· 

ihale günü ihale saatind~if ıııe . 
saat e\•veline kadar tek ııJ: s 

utaıı !arını Fındıklıda kom ıer · 
alma komisyonuna ,·cr;;sBJ 

dıklıda Komutanlık satınalma • ,·s 
• • • • }(.rı1:t. 

komisyonuna gelmeleri. (8454) !hale günü talibi çı bil r ' 
• 1ı3., 'f ' • • anbul komutanlığına .ııılO · 

İstanbul Komutanlığına bağlı !er hayvanatı için 84400° ı•,.ıı~ 
birlikler için 420 ton yuİaf satın ot satın alınacağından ~ııl1'' 
alınacağından kapalı zarfla iha- halesi 2/ 1 Kanun/ 938 c ~I· 
lesi 7 Birincikanun 938 Çarşam - saat 13 de yapılacaktır ııil' 
ba günü saat 14 de yapılacaktır. men kıymeti yirmi tıörl flj( tef 
Muhammen kıymeti 21630 lira - yüz doksan sekiz Jiraıt:'· h r 
dır. İlk teminatı 1623 liradır. Şart- tı 1868 liradır. Şartna~ıcSi ıe~ 
namesi her güne kmisyonda gö- komisyonda görülcbiJır . ~ 
rülebilir. İsteklilerinin ilk terrıi- nin ilk teminat nıakbU' \u~ 

kb k ııarı'- , nat ma uz veya me tuplarile tuplarile 2490 sayılı . 0ı1 Jı 
2490 say:lı kanunun 2-3 ün_cü 3 üncü maddelcriı~d~. )~al' :. 
maddele:ınde ~-az.~lı. vesıkalıı:ıle le beraber ihale gurı~,-elııtC 08 
beraber ıhale gunu ıhale saatın - den en az bir saat e' dl~ıı u 
den en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını fırı ıi'~·of. 
teklif mektuplarını Fındıklıda mutanlık satın alma J<O~l)9l 
Komutanlık satınalma komisyo- vermeleri (8' eJI 
nuna vermeleri. (8455) . t idare 

:. Sahib ve neşnYa ~ri c$ 
İstanbul Komutanlığına bağlı Baş muha t:rll 

topçu alayı için 300 ton yulaf satın ETDI tzzE'l' ıı tb',ı' 
aliiıacaktır; Kapalı zarfla ihalesi Son Telıraf J\J' 


