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· \'azanı Hlbe,.ia Cahid YALÇIN 

Cumhurrei•i muhi&reıu bmet ln
Hnuuuıı Kastamonuda irat ettiği 
llutuk memleket üıeriııde kuHei 
li bir n(kbinlik havası yaratıyor ve 
kalplere huzur ve emniyet veriyor. 

et lnııntı "Ra.lıal.ça söylene bilen 
Ye vatıında.şla devlet memuı·u ara
•ında ciddi ve samimi ahı>nk buhı
llaıı Y&rlerde, ihtiyaçların tesvi-

• ~eaj temin edilmesi muhakak,, ol
durıı kanaatini l\ln ediyor. Bunda 
hiç birimizin şüph&miz yoktur. 
~ashatça,. yani aamimt va hür bir 
•ıırette sırf vatanın hayır ve nefi 
Uğrunda söz aövlemek kabil olan 
llıemleketlerde ~eml:;etln dıtrtlerini 
ltaıe imkAnının en birine! şartı 
lııevcut demektir. Cumhurreisi hal 
hn bu sözlerini dinlemek ve halk 
it teınaııta bulunmak için seyahıüe 
f1loıı14 ve bu gayeye doğru ilk te
•~bbüa kendisinden gelmiştir. 

Muhterem Cumhurı·eisi "vatan
tl.aşls devlet memuru ' arasında cid
tl.t V& eam!mt bir ahengin,, lüzu -
lııuna işaret etmek ve memleketin 
ttf•h ve aaadetl !~in bu ahengi Mr Lllt olarak ileri silrmekle bütün 

•re mekanizması için blr dakika 
tııe akıldan çıkarılmaması lilzım 
lr düsturu tesblt etmiş oluyor. 

il Pilhakika asırlardan beri halk 
lt e h!1knmetln :;ıuıi hilkümetin nıa-
evı .şabe!yet!nl tem•ll eden hilkü
~et memurları arasında bir uzak 
llt, bir kayna.şmamazlık, anlaş 
~aınazlık vardır. Bll.\'t& kilerin ver 

11 
klerı emirler, gösterdikleri lıüs 

11 lliyetler halk ile doğrudan doğ 
~uh temasa giren küçilk n10murla ··a . 
ti ı_nlnceye kadar ekseriya uçup 
ıı diyor. İşi düşüp te hUkümet ka 
lı.~ıııa baş vuran halk, bilha.<.~a, 
ç ııııseaiz, küçük tabaka halk orada 
:._ıc zorluklarla karşılaşıyor. Bun
I lurtaslyeclliğin büyük teııiri o
ur. İdare adamlarının şahsi gu -

~ili' Ve hWjunetleri halkı bizar et.
~668e bile mevcut usul ve kaideler 
lıı ıtınden l~lerin sürüncemede kal
tlaaı halk lçfo bir ıztırap membaı 
c Ufor. İsmet İnönü bu esef edile
b~: Vaziyetin Uzerine açık ve cesur 
Qn 81lrette parmağını basın.akla 
ta un kabil olduğu kadar çabuk bir 
nı llıanda ortadan kalkacağı varu-

verınış demektir. 

ltu :ı.ıuhterem cu:hurr&isinin nut
~ııı~da kalplere en ziyade ferah ve 
4r~~ ve~en n~kta milletin siyasi 
lıı~esındekı kemal ve terakkiyi 
de hedesfdir. Gi!zdikleri yerler
diıır~h!riileri ve köylUleri ayrı ayrı 
lerdı:ven Cumhuı;el.si bu hasblhal
oııııı~ıı aldığı intibaı millete ~u 

e ile ifade edlyorı 

flıtı "V atand8.4lanmın kendi hu.su.si 
llıu~larını söylerken, vatanın u
~h lllesele ve ihtiyaçlarını da be 
'dilşflneeek kabfllyette olduk-
' takdirle zlkretme.k isterim. .. 

Hu.e,.üı Cahid YALÇIN 
<Sonu ı liMI a&7f•da) 

Cumhurreısımız lneboluda Koylu- Şehrimize 'Geldi 
ferle Uzun Görüşmeler Yaptı 

- --- - - - - G. Kurmay Başkanı İstasyonda 
Merasimle Karşılandı Kendileri lneboludan Savaro- .. 

na ile Zonguldağa Geçiyorlar 
Kastamonu, 10 (Hususi muha- r 

birimizden) - Bu sab&h Milli Şe.f 
!~met İnönU coııkun tezahilr .. t ara 
sında ~<'hrimizden ayrılarak 1n~bo
luya hartket elmşitir. 

Seyahatin Mes'ut 
Neticeleri 

Cumhıırrei•imiz lııebruuda li
man i~lerin i tetkik &dN:ek, bundan 
ba~ka Cide ve Bart,ına da uğrıya -
rak tetkiklerde bulunaCJOktır. Şefin 
Çorum ve Yozgat civarında bir 
tetkik qeyahatinde bulunmaları ih
timal dahilindedir. 

lneboluda Dünkü Tetkikler 
İnbolu, 1 O (HııKuHi muhabiri

mizden) - Büyük Şef bu •abalı 

şehrin co~kun tezahürleri ara.•ında 
şehrimizi şereflendirmişlfdr. Cum
hurreisimiz kendini karşılıyanlara 
iltifat et1ıikten sonra vilayet kona
ğında i"tirahat buyurmuşlar ve bun 
d·an •onra parti ve halkevlerini do-

Ankara, 10 (Hususi) 

Reisicumhurumuz ismet İnö-
nüniln yaptildarı bu illı: se
yahatin mes'ut neticelerinin 

alınmasma pek yakında baş

lanılacaktır. 

Bütün köy ve köylüleri
mizin ıür' a tle kalkınmasını, 
köylerin zirai hayatında ve 
muhtelif sahalarında yeni 
başarı ve inkılapları temin 
edecek olan bu yenilikler 
sür'a•le tatbik olunacaklardır. 

YUGOSLAVYADA -
Bugün Yugoslavyada 
Seçim Yapılıyor 

Dr. Stoyadinoviç'in tekrar itimat 
kazanacağı muhakkak görülüyor 

Belgrat, 10 (Hususi muhabiri
mizden) - Yarın Yugoslavyada 
büyük bir seçim vardır. 

Bu seçimde Yugoslavyanın ba.
şında bulunan doktor Stoyadlnoviç 
ile diğer zevatın vaziyeti tamamen 
anlaşılacaktır. 

Maamafih üç yıldır dahili aııa
yiş ve sulh istemekte ve takip et
mekte olduğu ıtiyasetin dUrüstlllğti 
ile iktidara geldikten sonra Yugos 
lavyada bulunan bazı muhalefet 
partileri arasında mahirane hare
ket ederek memleketinde normal 
.bir hayat kuran başvekilin yeni se
çimde kazanaooğı muhakkaktır. 

Dahildeki siyaset vaziyeti dllzelt
tikten sonra harici siyasete ehem
miyet "'ermiş Balkan ve Avrupa 
memleketleriyle siyasi münasebet
lere girişmiştir. Bu suretle harici 
ve dahili sulh siyaseti hudutlardan\ 
hasımane hareketleri bertaraf et
miştir. Mallye ve lktısat bakımın. 

!aşarak halk ve köylUlerle temasta 
bulunmu~lardır. 

İsmet lnön il halkın ve köylü!._ 
rin bütan dertlerini büyük bir dik
katle dinlem~lerdir. Cumhurreiml
mizi Zonguldağa kadar götüreeek 
olan Savarona yatı bu ~abalı lima
ııımıza gelmi~tir. 

Kaı<lanıonu, 10 (Hu•ust muha· 
birimizden) - Reisicumhur ta
met İnönü dün de Kastamonudald 
tetkik ve teftişlerine devam etml~
tir. Kıymetli Reisicumhurumuz öğ
leden sonra Kaslamonudaki fidu 
lığa giderek akşam geç ~aatlere k ene( Kurmay ba,k nımız kendisini istikbal edenler arasınc' 

dar orada meşgul olmu~lardır. F i- ==================='=•=zı=ı=3='n=c=·=· ='=·=· =f =·=· = 
danlık hakkında alllkadar memur
lardan mufa.sal malilmat almışlar
dır. Rei•icumhurumuzun temas 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

1 Romen Kabine
sinin istif ası 
bekleniyor 

Bükreş, ıo (A.A.) - Neşredi

len resmi bir tebliğd& bildirildiğine 
göre, nazırlar mecli•i dün ak~am 

(Sonu 3 i;acü •ayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. ER SABAH 

Yoksul yavrular 
Y ok•ulluk zaten hazin bir fe1'-

Erzincan Hattı 
Bugün Açılıyor 

Dört Vekilin Dahil Bulunduğu 
Heyet Sivasta Tetkikler Yaptı 
Sı\•as, 10 (Sureli malı. ı had a g İ 

d.en arkada.şımızdaıı) - :\' a fı a. Ad 
.!iye, Maarif \'e Milli Müdııfııa Ve-

killerimizle re~mi küşada giden lı&
yet aza•ını hamil olan trenim iz "''

(Sonu 3 Üncü •ayfamızda) 

Cihan Baş Pehlivanı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dir, fakat yok•ul küçüklerin, mah K Ah d • 
rumiyeti ve boyun büküklüğü büa- ara me ın 
bütün yürekler parçalayıcıdır. Fa-
kir çocuklar son senelere ırelince· A G • • ı • 
~~y:;d::r7:::U:.~~:::.:~ ;:r::::: ------ vru pa ur eş erı 

Bu Gürbüz Türk Pehlivanı (1900) 
Senesinde Cihan Baş Pehlivanlı

ğını Nasıl Kazanmıştı ? 

di. Ne arayan vardı, ne soran. NL 
hayet her medeni memlektte oldu· 
ğu gibi bizde do koruma tetekkül
leri, ıüt damlaları, kretler vücude 
ıretirildi. Lakin bunların ihtiyaca 
tekabül ebnedikleri muhakkaktır. 
llk mektebe devam eden yok•ul 
'avrularm cıda meselesinin de, 
halline var kuvvetle çalıtmakla be
raber, henüz tamamiyle bertaraf , 
edilemediğini görüyoruz. ''l&tan .. 
bul ilk mekteplerindeki öksüz ço -
cuklara yardım birliğinin cidden 
takdir ve tebcile değer gayretleri
ne rajmen daha binlerce çocuğun 
-·-' .::;;ız kaldığını gazetelerde o
kuyoruz. latanbul, binlerce aç ço-

00 00 81! 

Koca Yusuf Pehlivanın Yenemediği "Pol 
Pons11 un Sırtını Yere Getirmiş Olan Kara 
Ahmet Pehlivanın Avrupa Güreşlerini ve 
Bu Güreşlerin Heyecanlı Safhalarını Ya
kında ''YENi SABAH,, Sütunlarında 
bulacaksınız 

dan Dr. Stoyadinoviç memleketinin Bugün t,."krar itimat reyi ala
iktısadt ihtiyaçlarını mühim para cağı mu' ak ~ 1< addedilen Yu-

(Sonu 3 üncü aayfada) ıoslav Ba, v 1 Dr. Stoyadinoviç 1 

ugu barındıran bir tehir olmak ta
lioizliiine liyik değildir. A. C. 
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RPAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 10 

Eminönündeki 
Molozlar üç gün- Okuyuculanmız 
de Temizlenecek Diyor ki : Berlinde Yer Yer Çar

pışmalar Oluyordu 
&lediye reis muavini L<ltfi Ak 

soy Belediyeden aldığı direktif üze
rine dün aabah erkenden Haydar
pqa teşcid aaha.eına giderek tetki· 
katta bulunmuştur. Bundan sonra 
vapurla 1atanbula geçerek Eminö
nUndeki faaliyeti gözden geçinni§
tir. Enver paşa bile otelin penceresin

den silahla mukabele etmişti Belediye, Eminönündeki yıkma 

i~nin ieabettiği kadar 11\iratle be
pnlma.dığın1 nazan dikkate alarak 

!erde Radek ile muhabereye giri- mütaahhltlere ııon bir direktif ve
• erek Rusyaya geçmek istediğini rerek birinci pllnda kararJaı.ıtınlnn 
bildirdi. Enver pa~anm bu arzusu yerlerin azami üç günde zarfında 
çok çabuk kabul edilmedi. M08ko- yıkılmasını istemi§tlr, esasen bu 
va paşanın Rusyıaya geçmealni her müddet zarfında bütün müteahhit
nedenııe i~temiyordu. lerln müddetleri hitam bulacağın-

Eski Osmanlı veziri, eski Os
manlı başkumandan vekili, eski 
bahriye nazırı Berlin sokaklarında 
'böyle mi görünmeliydi... Enver pa
,a e.ski günlerini hatırladı .• Umumi 
Harp senelerinde Almanyaya gi
den Enver paşa çoluk çocuk, kadın 
erkek, genç ihtiyar milyonca Ber
linlinin alkışları ve önüne atılan 

çiçekleri ara.ından ge<;ip gitmi~ti. 
Bugün korkak ve ürkek adımların
dan çekinerek Berline giriyorlar -
dı. 

A!nıanya da o gtiııleri en ka
rı.ııık zamanlarını yaş1yordu. Al -
mıınyıa İmparatoru ikinci Vilhem ı 
rütbe lmıiyle Kayser Vilhem çok-, 
tan IIollandaya firar edip gitmişi 

'memleket karmakarı~ık bir ha le 
girm~ti. Bir tarafta Sosy.ılistler,' 
diğer tarafta muhtelif fikirlere 
sahip olanlar po~ kavgasına ıl'İ

rişmişl~r blribirleriyle mücadele c. 
diyorlardı. 

Hatta Enver pa~a Berliııe gir
diği gün Berlinde yer yer çarpış
malar olmuş tüfekler patlamıştı. 
O gUn ne korkunç lıir gündü .. Ka
dınlar bağırıyor, çocuklar ağlıyor, 
Raji;dan soldan emirler yükseliyor, 
kıar~ıdıı.n gelenlere mitralyöz se.i -
)eri ile cevap veriliyor, ve şehir ~o
.kakların<la yer yer patlıyan mer
miler herk""e dehşet saçıyordu. 

Enver paşa bu patırdı arasın
da oturmu~ olduğu otelde kendisi
ne bir yer tedarik etmişti. Fakat 
ıokakta ve otelin etrafında öyle 
•iddetli çarpışmalar ve sil4h pat
lamaları olmuştu ki ... Paşa da ni
hayet otel odasındaki penceresin
den bir Bllih ile onlara mukıabele 
etmekten, daha doğrusu kendi•ini 
müdafaa etmekten başka çare bu
lamadı. Almanya hakikaten en 
karanlık g!inlerini yaşıyordu. 

Bugünlerde Rusya "Türkiye ile dan belediye teahhUtlerini yerine 
iyi geçinmek iııtlyor ve Kafkasya ıretirmiyen müteahhitlerin elinden 
daki milletlere de h\irriyet verdi- i!ıi alarak kendi vesaitile yıkmıya 
ğini ilan ediyordu. başlıyacaktır. 

Enver paşa bu vaziyetten isti- Bunun itin önümüzdeki üç gün 
fade ederek Rusya yoliyle tekrar zarfında geceleri de faaliyete de. 
Türkiyeye dönmek arzusunda idi. vam edilerek üç gün zarfında birln-
0 günlerde Türkiyede •birçok fel&.- ci pllnda tesblt edilen yerlerin yı
ketler oluyordu. 111 Mayıs 1919 kılması tamamlanmış olacaktır. 
da İzmir i~gal edilmişti. Türkiye- Bundan sonra ikinci plinın tat
nin istikb!lini karanlık görenlerin blkine başlanacaktır. Bu plana göre 
sayısı da gündengilne artıyordu. de yalnız Hela müstesna olmak üze· 

re bütün dükk8.nlann en kısa bir 
işte bugünlerde Enver paşa ya- zamanda yıkılarak meydanın açıl-

nında Balıaettin Şakir bey olduğu masına gayret edilecektir. 
hal de bir tay yare ile Ber li nde ki bü- wvvvvvvvvvvvvvvvv"""""""""VV'..-v ı 
yük tayyare istasyonundan l\1os -
kovaya hareket etmi~. 

Ta} yarenin yolcu defterinde 
~-.:BELEDİYEDE .: ·.-:- ' . - -. 

Ali bı•y ısmhıde bir müstear i•im Eski bdediye reis muavini 
yazılmıştı. Bu şabs:ın Enver paşa Sabık belediye reis muavini Ek-
olduğunu Bahaettin Şakir beyden rem Sevencan 10 gün mezuniyet 
başka bilen yoktu. almıştır. Kendisi mezuniyetin hita-

Tayyare hareket etti. Fakat 1.. mında Bodrum kaymakamlığına gi-
0 karışık günlerde gök yüzünde ıJ,•f'ektir. 

be lire n tayyare herk esin nazarı vvvv -'Y'-'Y'-""-""""'""'""""""""""""' 
dikkatini celbetti. Bir taraftan Al-
man diğer taraftan Rus casu•ları 
Ali bey ismindeki meçhul ~hsın 

httviyetini te•bit etmekte müşkUll
ta tesadüf etmediler. 

Kovnoya gelen tayyare istae -
yondan aldığı emir üzerine derhal 
aşağıya inmek meoouriyetinde kal
dı. 

Rus e&8usları Ali bey hakkln
da sıkı tahkikat yaptılar ve paşa
yı da hapse attılar. 

::; MAHKEMELERDE~· 
' --: " ... 

Çocuğun bileziklerini almak 

istemi~ 
8 yaşındaki Set"Vet isminde bir 

kız sokakta oynarken caddeden ge
çen Muharrem isminde bir adam 
kızı kandırarak ve elindeki bilezik 
!eri almış ve oradan uzaklaşırken 

çocuğun feryadı üzerine suçlu ya
kalanmış ve birinci sulh cezaya ve
rilerek mahkemesi yapılmıştır. 

Tahkikat için muhakeme talik 
edilmiştir. 

Elektirik Çalmış 

Bakırköyün su derdi 
Herhangi memlekette olursa 

olııun münakaşaya en çok mevzu 
olan ,ey ıu meselesidir. Diğe 
ihtiyaçlar ondan sonra gelir. Eğer 
öyle olmaaaydı iki üç gün evvel 
y~ni taşındığımız Bakırköyde 
hemen bir saat kadar dolaştıktan 
sonra boş desti ile eve dönünce 
"KalObell., danbeı·i sürüp geldi 
ği anlaşılan bu mevzu haıkkında 
yazı yazma.k aklıma gelmez ve 
Bakırköy halkının yıllardanberi 
çektiği bu derde belki tutulmaz 
dım. Öyle ki, insanın susuzluk 
tan imanı gevrediği zaman nere 

de ise tsrafile: 
- Haydi bakalım, ekseris 

fabrikalarda çalışan şu zavallı • halkın çatlamış dudaklanna bl 
raz su "Üfür,, diyeceği gefiyor. 

Beş alh ay evvel çıkan gaze
telerde Bakırköyün bir mahalle-•i 
sayılan Yeniköy civarında bulu 
nan bir suyun tahlil neticesi §Ur

be salih görüldüğü takdirde he 
men işe başlanılarak derhal Ba

kır köyil ne getirileceği meselesi 
okunduğu gün bazıları: 

- Biz 36 senedenberi bu su i~i· 
ni gazetelerde hep böyle okuyor 
ve okuduğumuzla kalarak bol bol 
hava alıyoruz. 

Diye alay etmişlerdi. 
Yahu herhangi muhtemel bi 

yangın zuhurunda bacasını alev 
saran bir ev sahibinin susuz kala 
cağı korkusiyle sarnıçtan bir ka
şık su bile alıp ateşe atamıyacağı
na ne dersiniz? 

Yaz günleri İstanbulun en meş 
hur sayfiyesini teşkil eden Ba -
kırköyün susuzluğu diğer en mü 
him cihetten başka başka ~emtler 
de sık sık görülen imar faaliyeti 
nin de önüne geçmektedir. Bu
rada •usuzluk dolayısiyle asri kon 
foru haiz hiç bir apartmana te 
sadüf edemezsiniz. Bu vaziye 
ise Belediyecilik bakımından da 
büyük bir zarar teşkil eder. Ma 
!Om ~'a bir memlekette halk faz 
lalaştıkça mahalli gelir de o nis

bette artar. Sonra sıhhat bakımın 
dan hava itibariyle Bak1rköy bir 
sanatoryom vazifesini görse bile 

Memlekette asayiş namınıı hiç 
bir f/o8Y yoktu. Yiyecek azalmış -
tı. Gıda tedarik etmek imkanı 
zorlaşmıştı. Yabancılar değil yer -
liler bile tam 'bir sıkıntı içinde idi. 
Enver pıa4a, arkadll')lariyle birlik
te Almanyaya geldiğinden biraz 
da pi.~man olmuştu. Ak•i gibi öy
le de zayıftı ki.. İlk iıj Berlin civa
rında ve yahut Almanyanın her 
hangi bir şehrinde iyi bir eanator
yom tedarik etmekti. İyi doktor 
bulunmasını istiyordu. Bu sıra -

Kowno hapishanesine atılan 

Enver paşa daha ilk günü derhal 
hapiRhane müdürüne müraca.at e
derek kendisinin Ali bey old~ğunu 
isbat etmek i~tedi. Fakat birinci 
günkü müracaat ~ çıkmıştı. 

(nitekim görüyor da) mevzuuba
his •u•uzluk halkı buradan iste
miyerek uzakla.ştırmağa sebep 

Gedikp~ada Maryam isminde, olmaktadır. N:ızif Tun~Iı bir kadın yanındaki evden elektrik _____________ _., 

Bahaettin Şakir ise bu esnada 
•erbe•t bırakılarak derhal Berline 
iade edildi. Enver paşa hakkında 
yapılan tahkikat müsbet netice 
vermeyince Kowno hapishanesi 
dıvarları arasında günler birer bi
rer geçmeğe başladı. 

(Devamı var) 

!arda kendisine en çok yardım e- =:===~=~-==-~:::;::=:::::::=; 
den Talit paşa oldu. Bu eski po- R A O ·y O 
l!tika arkadaşı, eski vezir eski baş-
lcumandan vekili olan arkada•ına Pazar 11/12/938 

v ~.>..lıAA/oN~ 

bu z.ayıf günlerinde elinden gelen 
her türlü iyiliği yapıyordu. 

Saat 12.30 Müzik (küçük orkes
tra). 

1 - Juanita - entermezo - (Jorj 
Bulanje) 

2 - Hünıoresk - (Dvorak) 

3 - Pomınrşe - polka - (Şütz) 

4' - 1ntenationale siüt - (Çay
kovslti) 

5 - Standşen - (Fişer) 

çalarken yakalanmış ve adliyeye 
verilmiştir. 

Dün birinci sulh cezada mahkr 
mesi yapılmış bazı ~ahitlcrin di r 
lenmesi için muhakeme başka gün 
bırakılmıştır. 

Avuk ılıık kaDU'"U un 5 inci 
mlldd sinin htlıiki 

1/ 12/ 938 tarihinde meriycte 
giren 3499 sayılı avukatlık kanunun 
5 inci maddes.nin bir sene tehirine 
dair Vekfiletten Vilayete bir tamim 
gelmiştir. 

Bunu ehemmiyetine binaen yazı· 
yoruz. 

Karadenizdeki 
Fırtına 

Bir kaç gündenberi Karadeni1.de 
devam etmekte olan fırtına Deniz 

Ticaret Müdürlüğüne gelen rapor

lara göre hafiflemiştir. Sinoba ka

dar olan kısımda hava tamamen aç· 
mış oradan sonra Trabzona ve 

Cenup sahilerine kadar uzanan yer
lerde hava hafif yağmurlu ve fırtı
nalı bir \•aziyettcdir. 

Fırtınanın dinmesile Rei•icumhuru 
alacak olan Savorona yatı Karaılc

nize açılarak dün sabah 1neboluya 
v· rmı~tLr. 

WWWWWWVVVVvvvvvvvvvvv 

Beykoz fabrikası mü
dürü vefat etti 

Çarpışan vapur
ların mahkemesi 
başlıyor 

Evvelki ge-.:e Boğazda çarpı~8n 

ltalyan bandıralı Beme ve Corciya 
vapurları hakkındaki tahkikata de

vam edilmektedir. Şimdiye kadar 
yapılan tahkikatta Beme vapurun
da.lı:i ha.muleden 12.000 İngiliz lira 
!ık gazın tamamen denize akarak 
Marmara.ya gittiği aıılqılın!§tır. 

Hadisenin yalanda muhakemesi
ne başlanacaktır. 

KÜL TÜR iŞLERl 

43köy mektebi yapılacak 
Maarif müdüriyeti bu sene iiin 

48 köy mektebi yaptırmıya karar 
vermişti. Bunlardan be' tane~inin 
inşaatı bitmiştir. Bitenler Ara•ında 
Yalova, Tepecik, Bakırköy, Kali
tarya ve Silivri köy mektepleri var. 
dır. 

Elmalıda köylünün arzusile bir 
.köy mektebi yapılmasına karar ve. 
rilmiştir. Bu mektebin duvarlarını 
ve dahilt bölmesini köy!U yapacak, 
ondan sonra mektebi Maarif Veka
leti itmam edecektir. 

Önümüzdeki sene Dumlupınar 
yatı mektebi kapatılacak ve onun 
yerine belediye hudutları dahilin
de dört tane köy yatı mektebi açı
lacaktır. 

· i K Ti S~TJ'İŞI.;E Ri . .... .... 

İzmir Borsa Kom· seir 
tzmir ticaret ve zahire borsası 

komiseri Bay Şevki dlın şeh-

rimize gelmiştir. Bay Şevki bir müd 

det şehrimizde kalıp piyasa hak
kında tetkikatta bulunduktan sonra 
yakında açılacak olan büyük ziraat 
kongre;ine iştirak etmek üzere An
karaya videcektir. 

Yunanistan balık ithal edecek 
Şehrimiz Tjcaret Ofisine gelen 

haberlere göre Yunanistana ithal 
edilecek mısırlar fazla olduğundan 
gümrük tarifesine göre bu mallar, 
Yunan iktisad nezaretinin ithal mll
saadesi alını":ktan sonra Yunan top
raklanna ithali kararlaştırılmıştır. 

Müsaadeli ithal yapıldığı takdir
de Yunanlıların bedeli serbest ithal 
rejimine göre gönerilecektir. 

Yunan hükOmeti bundan başka 

balık ithalatı hakkında da yeni bir 
kararname çıkarmıştır. Bu karar
nameye göre tuzlu salamura ve di
ğer kurutulmuş her nevi balık mah
sullerinin müsaadesile Yunanistanıı. 
ithal edilecektir. Bu gibi balıkların 
bedlli serbest dövizle ödenecektir. 
wwwwww~ 

Yeni Üsküdar iskelesi 
Şirketi Hayriyenin bir müddet -

tcnbcıi Üsküdar vapur iskelesinde 
yaptırmakta olduğu tadilM tamam
lanmıştır. 

Bundan sonra Üsküdar iskelesi· 
ne iki araba vapuru rahatça yana
şabileceğinden ica bettikçe Üsküdar 
ve kabat~ arasında yardımcı araba 
vapuru seferleri yapılacaktır. 

Araba vapnrlarının kıt tarifesi 
Şirketi Hayriyenin araba vıı.pur

lan için yaptığı kış tarifesinin tat
bikine başlaııntıftır. Yeni tarifede 
yaz tarifelerine göre hiç bir tadil!t 
yapılmamıştır. 

Derhal bir san.atoryom tedariki 
!~in uğrasmı.ş ve böyle iyi bir yer
de bulmul}tu. · Enver p~a burada 
en kı.t1a zamanda, kaybetmiş oldu
ğu kuvveti toplamak istiyordu. 
Hemen aanatoryoma yattı. Bir ta
taftan da lstanbulda bulunan zev
cesi Naciye Sultana haber gönder
mek ve vaziyetini anla1mıı k i&tedi. 
KAmil bey yanındaydı. Ta!At pa"1l 
ile birlikte bu meseleyi düşündüler 
ve KAmil beyi İstanbnla göndere
rek Naciye Sultanı Almanyaya ge
tirmeğe karar verdiler. 

Bu suretle Naciye Sultan da 
Alına.nyaya gelecek oluna Enver 
pa.şa biraz daha geniş nefee ala
caklı. Esasen İstanbulda bulunan 
babası, dayL'!l ve kard~l hakkın
da türlü tllrlü feyler duymu~. 
Biri&! M.&ltaya eürülmfiıı, diğeri e
ılr edilmL, velhasıl ailesi dağılmış. 

13.00 Saat ayarı ve haberler. 13.10 
Müzik (Türkçe şarkılar - Pi). 13.40 
Konuşnıa (ev kadını saati). 13.~. 
14. Müzik (karşık program - Pi). 
17.30 Müzik (cazband - Pi). 18.00 
Plak seçimi - Skeç - yazan - (Ek
rem Reeit). 18.30 Saat ayan ve ha· 
berler. 18.40 Müzik (Yayla türkü
leri). 19.10 Konuşma (çocuk aaati). 
19.25 Müzik (serenatlar). 19.45 
Konserin takdimi. 20.00 Müzik 
(Radyo orkestrası - uef Hasan Ferit 
Alnar): 

Kanunun beşinci maddesinde di
yor ki: Maaş veya ücret. devlet V· 
!ayet, veya belediye bütçelerinden 
veya devlet, Vilayet veyahut bele· 
diye idare ve mürakab"5i altındaki 
daire veya müeı<Sese yahut şirket
lerden verilen müşavir Ye avukat· 
!arın yalnız bu daire, nıü ese vı 
ya şirketlere ait işlerde avukatlı1' 

edebilecekleri gösterilmiştir. Ayni 
kanunun muvakkat 8 inci madü,, 
sinde 5 inci maddede münderiç hü 
kümlerin tatbikinin üç sene müıl· 
detle tehir edilebileceği yazılı bu 
lunmasına göre bu maddenin ver 
eliği salilıiyete binaen ve zikri geçcı 
temdidi hükümlerin şimdilik bi> 
sene milddetle geri bırakılması mu 
vaiık görülmüştür. 

Sümerbank Beykoz fabrikası mü- 11iiimİİİIİİİiliiİIİİİmliiİIİİİİİİİİİİIİİİİIİİ~ 
dürü Nuri vefat etmiştir. 2.5 sene ıl 

tı. 

Enver paşa biraz daha kuvvet
lenince derhal slyaııt faallyete 
geçmeği muvafık buldu. İttihat ve 
Terakki <Aımiyetl Azilanndan olup 
Almanyıada bulunan arkad~lariy. 
le temaaa geçti. Yeniden bir Bir
'Iik yapmak 61Delinde idi Bugün-

1 - Sakin deniz ve mesut seya
hat - UVert\ir - (Mendelaon). 

2 - Bitmem.ig senfoni - Si minör· 
(Şubert) 

3 - Norveç dansları (Gerleg). 
21,00 Saat ayan ve Arapça söylev. 
21.16 Müzik (ince saz faslı) 22.16 
MUzik (Varyete - Pi J • 22. 45. 23. 
Son haberler ve yaruıki program. 

-·-
San' at okul!arı mezunlarının 

kongresi 
Bundan bir müddet evvel yap1l

ması lazım iken, azanın ekseriyeti
nin gelmemesi yüzünden, tehir ed 
len "Ttlrkiye Sant Okullan mezun 
lan., yıllık kongresi, bugOn ~aa 
14 te Em'nönil Halkevi salonund. 
yapılacaktır. 

memleket dericiliğine büyük hiz

metleri dokunan Nurinin cenazesi 

dün İktisat VekaJetine mensup bir 

çok zevatın iştirAkile Edirnekapı

daki aile kabristanına defnedilmiş
tir. 

Merhum, deri işleri üzerine mem· 
lekete büyük hizmetler yapmış ve 

bu yolda üç büyük cildlik bir de 
eser yazmıştır. 

Ziyaile memleket kıymetli bir 

evladını kaybemiş oldu. Ailesi ef. 

radına ve kendisini sevenlere tazi. 

yetlerinıizi •UD4'1Z. 

TAKViM 
11 lık Kanun 1938 PAZAR 

l-'lcri:19Şevval 1357 
Rumi: 28 Son l"frİn 1354 

Kasım: 34 

Dotu •aatl : 7,13 

Ôtle : 12,07 - ikindi ı 14,28 
Aiı<tamı 16,41 - Yahı ı 18,20 

in ,-. : 5,29 

'~mım:::::....::ııamı _ _, 

11 KANUNUEVVEJ.: ıf31 

( Hadise ve Adese J 
Tramvay belediyeye 

geçerse 
Gecende birgün giderken bu ~u• 

Ji ban·a, bindiğim tramvayın vatına· 
nı "daha mı iyi olur?,, şeklinde sor· 
muı;1tu. Vatman sahanlığının lo.~Ju· 
ğu "vatmanla konuşmak ya~ak • 
tır,. ı görmememizden ileri geldi vt 
herhalde bu mükileme fı<ıldarıl' 
auretiyle oldu. 

O, bunu tahammtllfersa nıe
ııai karşısında bile bir imirin bak· 
eız ve haysiyebjiken ihtaratındaO 
müteessir olarak soruyordu. Be0 

derhal "şüphe yok, bu vazifeler• 
resmt bir müessesenin ifa etıncsf 
daha iyi netice verecektir, kArtO 
memlekette kalması başka bit 
devlet,, dedim . 

Fakat aziz kariim hakikat 
bu mu? 

Bir vatanda~ sıfatiyle hOŞ gii
receğim, sevineceğim. DevletiıniO 
mühim fedakarlıklarla başardık1 

bu tarz alı.ııları yanında fert sı· 
fatiyle benim bir istifa.de hakk.lııı• 
tatmin edici bir yolum yok mu? 

Haliç idaresi hükmen ve keı• 
Terkos •irketi filen Belediyeye 
geçti ve "sular idaresi namı aıtıw 
da toplandı, Elektrik de bir mild• 
det sonra Şehir Belediyesine ıııal 
edilecek, yarın öbürgün Tramvs.1 
da böyle olacak. 

Be-n bunlara bir memlekeW 
göziyle bakıp seviniyorum. FaV1 

açık söylemek ieabederse "Gllt' 
dilm ki giden gitm4ı dfinyada!ı:llet 
hürrem, bülbüller öter şadan püt 
neşe sular çağlar, deveran yine 
ol deveran Alem yine ol llem J,, de• 
ğil mi? 

Bu intikaller oldu. Fakat ıı• 
tarifede lehimize bir tadiU.t ve 118 

de iş bakımından ihtiyacımızı tıı~ 
min edecek vüs'at olmadığına glir9 

acaba Tramvay da geçerse yine 
böyle mi olur? Suali bizi dil~iiJI' 
dUrdllğU kadar , hayli bekledi&+ 
miz cihetle &abırsızlanmamız M 
çok muhiktir •. 

Bilirim bu müeııaeselerln başı• 
na geçenlerin çok muhik cevaplarl• 
ihtiyaçları tatminine matuf Jı:ıf' 
metli me•ailerl var. Fuat, beniı'.11 
de haklarım ve ihtiyaçlanm ve ni
hayet ecnebi şirketler zaınaDJll' 
da çektikim sıkıntılı haller kar· 
şı~ında halAskllrlıktan beklediğiıJI 
caizeler ver. Bunları bana ne yakll 
vereceksiniz 7 

Ne kadar vatan6everlik mulıte' 
zası ııabur ve hamut olursam oW 
J'lm bir tahammül milddeti ,eril>' 
mez mi? 

Ebrehe ordusunun, develıriııl 
sürüp götürmesinden teıa. edt0 

Halifenin Mekke muhasaranııd•0 

doğan tehlikenin azameti lcaı1ı • 
sında, birkaç devesini di14UnJ11"' 
sindeki ağırlığı tenkide kıyaııı " 
den esha ba Halifenin verdiği ee' 

vap: "Mekkenin sahibi ve kurı.rı• 
cısı var, ben develerin sahibiyiıJI•• 

sözünü ve yine Şahı İran Muzafftr 
reddinin Avrupa seyahatine çıktı' 
ğı zaman, vaktinden evvel ıe
miye gelmesi yüzünden, gemiııiO 
kalkamaması sebebini öğrenme6il' 
de ıükfinet bulmıyarak, gadabl~: 
"Ben ki Şah İran Muzafferedc!ıO 
Şahım ne gerek istim bekJeyif!I! 
Biz gidelim, o sonra gelsin!,. de' 
mesini yabana atmıyalım. 

Senin özürttn ne olur.<a olsu0 

bir elimde ,apkam ve diğer eJiJll' 
de param kapında uzun zaıııaO 
bekliyemem, ihtiyaçlarını kafi' il' 

demem. 
Sana düşen iti almadan tfŞ' 

kilihnı, sevici ve sevindirici pJJO' 
!arını hazırlamakhr. Bunu yapııı0 • 
dınsa hatanın cezasını bana çeı.:tit• 
mek hakkını takınma. .1 İşte, bu v' buna müroJlsı 
müşküllerimi b&l için uğraşırtıeO 
gazetede: (Iktisat vekAieti t~ 
kilitlandırma bürosu şefi) kıyınt 1 

arkadaşım Servetin berayı vtııl• 
kat Lıtanbula geldiğini oJıııdurO· 
KPndi•ini bir görsem de şu dertli!' 
riml dinletsem, diyorum. 

t. Münir A~ 

Tramvay çocuğa çar,,•ı 
Dün öğle üatü Kadıköydeıı 09

• 

küdara işliyen Tatman Rızanın ıc!• 
resinde.ki 83 numaralı traınv•>'• 
Kadı.köy Kırtasiye soka.lı: 48 nuııı: 
rada oturan lokantacı öıneriO 
ya,ında Ziya adındaki çocuku:; 
çarparak yaralamıştır. Çocu.k lı 
tahaneye kaldırılmı.ştır. 
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Tunus meselesini Alman 
matbuatı nasıl görüyor 

ı 
Berlin, 10 (A.A.) - Alman a-

jansı bildiriyor : 
Bazı gazeteler İtalya mocli~in

cleJı:i hadiselerin dünya demokrat 
razetelerinde uyandırdığı infial
den bahsediyorlar. 

Berliner Tagablatt diyor ki: 
Tunus meselesi dilnk!i mesele 

il.eğil, bilakis Tunusta ilk mektep
ler açıldığı zaman başlamış bir a
•ırdan fazla zamanlık bir mesele
dir. Tunusta Fran.<ızdan çok İtal
hn Vat"d.ır. Fakat herke'e malüm 
Olan bu vakıalardan netice çıkar
llıak bize düşen bir vazife değildir. 
Ancak bu meselelere yapılan telmi 
hin fikirlerin serbestçe ifadesi hak
kını garanti etmiş olan devletlerde 
llıtlhim tezahilrata sebep olmasın -
dan dolayı hayretteyiz. Ve bu te
zah Urat, avam kamarasınını fikir
lerin serbestliği esasına dayanarak, 
.\lınan milstemleke isteklerini mü
ll.akaşadan imtina etmek istediği 
bir zamanda vaki oluyor. Ne bu 
hattı hareket ne de, birkaç zaman 

Fil is tinde 
Bir İngiliz gazetecisi 

iÖrdüklerini anlatıyor 
Londra, 10 (A.A.) - Filistin

~(en avdet tden News Chronicle ga 
tetesinln muhabiri İngiliz askerle
linin Filistindeki arap köylerine 
ltarşı ittihaz ettikleri ceza! tedbir
lerin heyecanlı bir tablosunu çiz
llıektedir. Muhabire göre bir köy
de veya civarında isyan çıktığı za
llıan köy, içindeki erzak ta dahil 
Oltııak üzere hemen kamilen tahrip 
6dihnekte ve yüzlerce kadın, erkek 
le Çocuk meskensiz kalmaktadır. 
İıııriltere hilkümeti bu suretle kin 
tohumları ekmekte ve araplarııı 
lntriltere hükumetinin adaletine ' 
~arşı itimatlarını selbetmektedir. 
l U gazete hOkOmeti bu gibi metot. 
.. •ra müracaat etmekten vazgeçme 
ıri tavııiye etmektedir. 

Casuslara karşı 
Amerika Cumhurreisi 
llıukabil taarruza geçiyor 

evvel, bir İngiliz başvekilinin "İn
ıPltereniıı hudutları Rende olduğu., 
hakkındaki beyanatı Almanyada 
bu kabil tezahürata sebep olma
mıştır . Halbuki Almanya, İngilte 
renin Rende ne kaybettiğini ve 
hangi menfaatlerinin mevzuu ba
his olduğunu haklı olarak sorabilir 
di. Fakat bugün İngiltere, "Tu
nus,, Ye "Korsika., , "Nis" sesleri 

ııin taalluk ettigi meselelerinin e
sasını bildikleri halde, İtalyan te
zahüratını infialle karşılamakta 

başkalarının işlerine müdahale et
mektedirler. 

Nümayİfler Devamda,_ 

Roma, 10 (Hususi) - Tunus -
tan alınan haberlere göre oradaki 

nümayi.\ller devam etmektedir ... 
Bu ara kon,oloshaııeııin korunması 
için ica1ı eden bütün tedbirler alın 
mıştır. İtalyanın muhtelif yerle

rinde de halk bu nümayi~leri tak -
deki hadiselerin diin a demokrat 
bih eder tezah ürlerde bu !tınmak-

Avusturalyada 
Müthiş bir kasırga 

tahribat yaptı 
Londra, 10 (A.A.) - Avu~r

ralyadaıı buraya gel~rı haberlere 

göre, şiddetli bir 1rnsırga, Sidner 
ve Victoria eyaletlerinde dehşetli 

tahribat yapmı~tır. Saatte 11 O ki

lometre süra ile esen rüzgar Sidney 
mıntakasındıt tramvayları halta 

trenleri d~virmi~tir. Rir çok bina. 
!ar yıkılmıştır. 8idrıe~· ile telefon 

ve telgraf muhah~ratı durmu~tıır. 

Ôlillerirı •ayısı henüz bilinmiyor. 

Yiııe fırtına ııetice•inde Sidney 
civarında ormarı yangınları çıkmış 

ve kırk kişi .vanmak suret i,l' le ağır 
ca yaralanmı:;;trr. 

Neı·ra~tll' ve Kembla ~ehirlt>rin 

de ha<ar revkalıide mühimdır. 

Ş. Karahisarda 
Güz ekimi bu yıl çok 

fazla olacak 

KASTAMONU 
NUTKU 

(Ba,tarafı 1 inci aıtyfada) 
Cumhurreisinin vatandaşların 

kabiliyeti hakkındaki takdiri çok 
kıymetli bir şehadet ve vesika ola
rak kalbimizde yer tutacak ve bi
zi gerçekten sevindirecek bir hadi
sedir. Çünkü bir memleket halkı
nın yalnız rahatça, hür ve samimi 
surette söz söyliyel>ilmesi o memle
ketin cemiyet için en hayırlı yolu 
kestirerek o yol üzerinde yürüyo
bilmesiııe kifayet etmez. Söylenen 
sözlerin vatanın umum! ve mesele 
ve ihtiyaçlarını düşünecek kabili
yette kafalardan çıkması da lazım. 
dır. Söylenen sözlerde bir kıymet 
olmadıktan sonra serbest serbest 
söz söyliyemilmenin büyük bir fay
dası tasavvur edilemez. 

Türk inkılabının vatana \•adet
tiğl, imkan hazırladığı bütiln ni
metler ancak siyasi terbiyenin 
mümkün olduğu kadar geniş halk 
tabakalarına yayılma•iyle file çı
kabilir. Bu kabiliyeti kendi mU
.,ahedeleriyle pek yakından mü
şahede de bahtiyar olan Cumhur
reisinin ilham edeceği tedbirler 
tabiidir ki bu müşahedatın mesut 
nişanelerini taşıyacaklardr. 

llfuhterem İsmet İnönilnün par
ti azalarııa parti hayatı hakkında 

söyledikleri sözlerin de bliyük l>ir 
alaka ve memnuniyetle karşılana
cağında şüphe edilemez. Burada 
Türk iııkılabınrn ve memleketimiz
deki parti hayatının hususiyetine 
temas ediyoruz. İnkıliibmızın me,·
cut ecııebi rejimlerinden birinin 
takHdi olmadığı hakikatini bir ke
re dah.c anlıyoruz. 

A\•rupada tek parti ile idare o
lunan rejimlerde parti bütün nu-ı 
fuz ve kudretiyle beraber bütün si
yasi. idari, iktıııadi nüfuz ve kudre 
ti de kendi elinde toplamıştır. Ora-

larda partı demek herşey denıekLri. 
bütün dunya nimelleri temektir. 
Partiden hıtriç kalanlar birer tufey 
li, birer '4ığrntı vaziyetindedi?'ler. 
l\Iuhterem İ•met İnönü Türk inkı
labında Halp Partisinin rolıinü ~ok 
in•ani ve çok vıı.lani bır görusle 
tesbit ediyor. 

r'--------·-----------------------... ismet lnönünün .. Türkiyede Rejimin Devamı T fk'kl . 
inönünün Şahsi Fazileti Türkiyenin I B I O~I. 

.,. (Baştarafı 1 ancı sayfamızda) 

ıstikbali için Kuvvetli Teminattır ~evzuıarı bi.lh~ssa daima kö,ıu -
(Biikrette çıkan Univeraal s•· 

1:eteainden) : 
"UniverMI" gazetesi "Tilrklye

d e rejimin devamı" başlığı altında 
neşrettiği bir makalede ezcilmle ı 
~öyle demektedir: 

"Atatürkün ölümü, Tilrkiye ' 
Cumhuriyeti için ~üpheııiz bir dıır
bedir. Bu büyilk yaratıcının e~er
leri, ~ah<ına o derecede bağlı idi 
ki, Türkiyenin bazı dosttan, ken
di zamanına kadar asırdirle •bir 
takım an'anelerin çerçevesi içe- j 
risine sıkışıp kalan memlekete 
modern manzara vermek için garp 
medeniyetini birkaç sene içinde 
her sahaya tatbik eden zatın vefa
tından sonra \•aziyetin inkişafını 

endişe ile ve sabırsızlıklarla bPk
liyorlardı. Endişe bir takım batıl 
itikatJ.ardan geliyordu. Zira Ata
türkün tahakkuk ettirdiği muaz
zam işlerin milletin ruhuna liiyi- ı 
ki veçhile ıılifuz etmemesi ve ge
rek telakkileri gerek•e menfatle
ri dolayısiyle eski Türk rejimine 
bağlı kalanların-adetleri pek azdır
BüyUk yaratıcının ölümü üzerine 
bu eserleri io1ti mar etmeleri ihti
mali vardı. İ•met lnöııüniln itti
fakı ıi.rii ile Reisicumhurluğa inti
hap edilmesi, Türki)·enin her ta
rafında görülen itidal ve yüksek 
Şefin haı-ata gözlerini kapama•ı
ııırı bütün nıilleLc hıısıl ettiği dc- 1 
rin tee,sürler, Türld,v eniıı istik
lıii!iııe nı iit r daiı· herhangi bir ı•n

dişc•ııiıı rnaıı.:ısız olduğunu i<l.ı:ıt ı 
ett'ib gil.ıi ayni z ·ımanda cb, elıe

diyefe karn;aıı merhumun l.ııhak 

kuk ı:L\ırdiği ihtiliilkiırl escrlPl'in 
d e milli ruhla çok derin kökler 
~nld ı trını rla gö c; t (ı.rdi. 

R+t surt'llc Alatürkün nazari 
bir .varatıcı ve kab:Ji tar!ıik fcır . 
mililer ic•ıtd edici ve hem l.ıir l htilal- ı 
ri olrrıadığı s:.ıbıl oldu 

Mil.~ııriıileyh, zeka~i) le , kııv- ı 
velli eııerıi•iyle ve milli hayatın 1 

her sııhasıııda pratik olıırak tııhak-ı 
kuk ellir<.lığı y:ı.ratıcı r. uııciliği 
ile y.akıı1daıı ta11ıdığı ve nıaziııin 1 

• 

pll.!llanmış zencirlcrinden kurtar_! 
dıgı milletin fikri ink4afının ha
kiki bir sembol!I idi. MilcLoeler bu 
suretle, kolay ve hiç bir sar<uıtıya 
maruz kalmadan tek emmül etmiş
tir. 

ııun dert \'e ıhtıyaçları ve bunların 
telafi imkanları olmııktadır. 

İsm et lnönü konuştuğu btıtun 
halk ve köyliinün bu mevzu etı·afın 
daki fikir ve ınütalcalarını almak
tadır. 

Bütün bu tetkik l'e teftışler, ha-
Çü rı~ü ,v üksek Şef ile millet :ı:ırlanı;cak köylünıin kalkınma 

aragıııda, es ki an'anelere ve ba- I porgramına zeyil t~il etmekte
tıl itikatlara müstenit değil bir dir. 
takım yeni .ümitlere, iyiliğe c!oğ- ,..__ _____ ..,._....,,_ ___ _ 

ru teşviklere ve yuhelnıck a z- Mareşal Dün 
miy le hazırlıklı bulunan fakat bu 

1 

husu. ta mümana.ata maruz kalan Atinada 
Türk milletinin , medeniyetin D 
merkezine doğru yaptığı hamlele- ş h • • 
re bağlı derin bir bağlılık \'ardı . e rımıze 

R~i•icumhur Atatilrkün vefatı. GeJdı• 
nı müte .. :Cip tezahilr şekline varan 
bir ittifakı iir;\ ile İıımet İnönünün 
intihap edilmeai ve merhum Ba,. 
kanın c:ı yakınlarından ve mc,ai 
arkad~larından birine, meb'u'
larııı hafi olar.ak ittifakı iırii ile rey 
vermeleri hiidise<inin hütün Tür -
kirede ha:.ıl ettiği sevinçler, Ata -
türk tarafından bina edilen Yeni 
Türkiyenin sağlam hir temele isti- • 
na.t ettiğini gösterdiı\'i gihi mcr- 1 
hum müşarileyhin geniş ve parlak : 
lıir şekilde açtığı \'e Türkiye Cum 
huriyelini modern devletler sınıfı
na cb'di olar.ak •okluğu yolun 
de nııııı lüzumuna kani olduğunda 

Atinada Balk.an antantı genel 
kurmayları toplantısına iştırak e -
den mareşal Fevzi Çakmak dilıı 

akşam hususi bir trenle 6,15 te ~h 
rimize gelmiştir. Mareşal Sirkeci 
ista~yonunda İstanbul komutanı 

!fa.is Bıyıkla)", akademi komutanı 
general Ali Fuat, general Eyilp 
Sabri, Hil•nü, Rauf, binicilik okulu 
komutanı ıılbay Saim, ve vali mua
vinı Hüdai Karataban, belediye 
reis mua,·ini Lutfi Aksoy Yunan 
general koııs olosu ve Yunan deniz 
ataşesi karşılamııı~.r. 

J\lare~ııl trenden iner inmez k .. r 
,ah.;i ·ıe fazi- ~ılıyanların elelrini sıkarak iltifat 

!etleri Türkiyenin iotlkbiili ıçın etmiş ve gardan ayrılarak doğruca 
kunelli lıir tenıinaUır. Ve h~lkçı- Erenköyüne gitmiştir. 
!ık "<ihrcti de, idareci ile millet ıı-

sabit olmu•tur. 
hmet tnönün 

l 
M;,reşala Yunan a•··~ Jubu-

ra<ın rlaki kalbi rabıta iç in bir 7..a- .....,. 
!akis Atinadan ı~tanbula kadar 

m:ııı t ~skil el:rıek~dir. Türkiyenin refakat etthl;.tir. 

hudutları hanrıııde kazandıji:ı say. =======-========== 
g- ı dıı, Türk devleUııin diğer E 
ıled e tıede olan müna,,·ıı:ıımın in-; rzurum Hattı 
kişafııı~ \'e Büriik s0 lcfinin takıp ! 

ettiif.i l11rici slya•c\in c.,:ı < lıırıııı bugün acılıvor 
t;ı•\vı .\'P \' ı J nı ed:n· olaraktır. j ' J 

. . ( Batlarafı 1 İnci aayf amızda) 
!\ lıııııt:ız bır a.'ker ve kulıra- at 14 ü 2!) t b 

\ • .. t ·· k .. 1 • e uraya vardı. m·•n , .a ur un ıarp nıe,nl:ıııların. l · . . 
d:ı sn !ık bir mesai arkad fl ~ı olan . ota;; onda. ba~ta vah Nazmi 
l'lnet höııü, Türk ordıı•u içiıı se- 1oker olmak uzere heler!iye reisi 
ı .. r· ı::ıfıi yortılm:ız ı•e ''a7.ifesiııi Adil, halkevi bıt•kanı, kolordu ku
nıiulı·i.k lıir canlandırıcı olacaktır.,, mandanı ile mektepliler ve bir kı-

ISTANBULDA 
ta askerle binlerce halk huluııu
rordu. 

Tren ağır a{ıır durduktan •on
rıı evvelıi l\Iılli Müdafaa Vekilimiz 
general Kiızım Özalp. bilahare Na

fıa Vekili Ali Çetinkara l'e sonra 
diğer vekillerimiz indiler. Bu sıra
da bando resmi selamı if etti. 

-

Halk Bankası Önümüzdeki Hafla 
içinde Çalışmaya Başlıyor 

\'aşington, 10 (A.A.) - Ruz
leJt, diğer milletlerin Amerikada 
hptıkları casusluklara karşı mu
~bi! taarruza geçileceğini bildir
~ı~tir. Bu işle meşgul olan Ameri

' an servisleri islıih edilecek ve bu 
•ervisler için lazım gelen tahsisat 
•ı·rılacaktır. 

Ş. Karahisar. 10 (A.A.) - Bir 
müddettenlıeri havaların mutedil 

gitme~i ve bir haftadan beri. de bere 

ketli yağmurlar yağması dolayısiy
le çiftçiler hararetli bir surette güz 

ekimine devam etmektedirler lla. 
,.a !,'&rtları böyle mii,ait gitmekte 

de"am elliği takdirde bu yıl güz 
ekimi her yıldan fazla olacaktır. 

On tın nulku ve açık lisanındıın 1 
bir keı·e daha dinliyoruz: Parti a
zalığı hu;u•i menfaat avclığı değil. 
dir. Partı azaları börle bir şe;·e 

tenezzül etmiyecekleri giui lıiıy_ 

le bir harekete de katiyen mü•aa
de olunmıyacaktır. Parti memle
ketin içinde sira:ıi, idari ve iktısıı
di bütün menfaatleri kendi~ine has 
retmiş mütehakkim bir ekalli;•et 
değil, muhterem Ismet İnöııüniın 
aynen söylediği gibi "bütün \'alan
dışları kucaklıyan büyük bir aile 
ocağı., haline getirilecektir. Cuın
hurreisi bu emelin ehemmiyeti ve 
kuvveti üzerinde ısrar ediyor, bir 
kere daha söylüyor: Lfük cumhurı
yetçi reıim "huzuı· ve istikrar için
de bütün vatandaşların samimi hiz 

250 bin lira sermayesi o an banka
nın bütün teşkilatı tamamlandı 

Vekillerimiz hazır buLın~nlar_ 
la taııı~tıktan sonra hep beraber 

cer atölyesine gidildi. Atölye baş
tan başa gezilerek Nafıa Vekilimi:ıı 
mufas:;al izahat aldılar. b Diğer cihetten yakında yeniden 

d aıı casusların tevkif edileceği ve 
1ıı'"alara başlanacağı haber \'eril-

ektedir. 

Japon başvekili hasta 
t: 'I'okyo, 10 (A.A.) - Ba~\·ekil 
h~noyenin doktoru mumaileyhin 

11
1Pten ve böbreklerinden muztn -

~bulunduğunu ve birkaç gün is
~~ate llıtiyacı olduğunu berıın 
~•nıştir. 

~ütenyadan hicı et devıım 
ediyor 

•it lrngvar, 10 (A.A.) - Karpat
li ı rOtenyasından gelen mültecile
~ •dedi dokuz bini bulmuştur. Vo 
til! hin hUkümeti, plebisit aleyhinde 
tır detlj bir propaganda yapmakta
)''. Ordu ihtiyaçları ~in erzaka 
._:ı:v~t edilmesi kanlı hldi"lere 

ebıyet vermektedir. 
~ Strypa civarında bir .köylü gru

' ~. l•kerl devriyeye silahla muka
ıı. llıet etm~tir. Cereyan eden mdsa 
c,~e neticesinde Çelı: askerleri ri
ltrdetınek mocburiyetiııde kalmış-

) ır. 

~ıida Yeni Baro Kurulchı 
lc.atıtlazığ, 10 (A.A.) - Yeni avu 
lca llı: kanununa göre yapılması 
tel~· eden baro seçimi yapılmış, 
lc.aııite Elazığ halkevi komite baş
~il•ı:n~an avukat Naim Erdell\ 

~~ır. 
ll 'Viçrede işsiz ameleler 

•tıııı eııı, 10 (A.A.) - Bu ayın b&
tlaı :8İsviçredeki i".lsiz amelenin sa
lt,lb İı.~26 ya çıkmış bulunuyordu. 
~ ~ ı ilkte.~rinin sonuııda hu 

7 ·401 ten ibarettL 

B •• metinden istifade etmek., , vataıı-
Ugrın daşların maddi ve manevi se\'il'cle 

y ugoslavyada ~i~~:.~kseltmek fikirleriyle mes-

s Hilkumet idare.;iııi bu yolda 
eçim yapılıyor anlama, partinin mesaisine böyle 
(Ba,tarafı ı inci sayfada) bir ehedef ve ve<;he tayin etme 

sarfiyle düzel~meğe muvaffak ol- muhterem İsmet İnönünü idealine 
kavuşt!lrmak için en müna•ip bir 

muştur. 
çare olduğunda hiç şüphe yoktur .. 

İşte üç seneden beri Dr. Stoyadi- Biltiln vatandaşlar ayni \'azife ve 
noviç siyasetinin neticeleri Yugos- haklarla mücehhez, bütün vatan
lavyayı siyaset, iktısat ~abalarında daşlıtr müte,,anit bir aile efradı. 
çok yilbeltmi.;ir. Bugiin, Yugo~ Hüseyin Cahid YALÇIN 
lav milleti Yugoslav devletini idare =============~= 
etmek için itimat edeceği kimseyi Fransız Meclisi 
seçecektir. Vaziyetin gösterdiği Mı 
seyir, Yugoslavların Dr. Stoyadiııo Üzakereler İ 
viçin yaptıklarını unutmıyacağı ve D I d" 3 yeniden itimadını başvekile vereee- a a ıer 15 reyle iti-
ğini tahmin ettiriyor. rrad kazandı 
Ekalliyetlerde reylerini hilkü- Paris, 10 (HusuRi) - Mebusan 

mete verecek meclisinde yapılan müzakereler -
Belgrat, 10 (A.A.) _ Gazete- den sonra başvekil azadan itimat 

!er, ba,vekil stoyadinoviçin nutku- istemiştir. 
nu mevzuu bahsederek şimdiki in- Bunun üzerine reylerin taRnifi-1 

ne geçilmi~tir: 
tilıabat mücadelesinde hilkümet ta 

d Reyler 8aat 1,45 te \'erilmiş ve 
rann an gösterilen faaliyetin şim. 

saat 2,20 de tasnif ııeticeRi şu suret 
diye kadar Yngoslavyada &mııalsiz le ilan edilmiştir: 
olduğunu kaydediyorlar. 315 rey lehte, 241 rey alc,vhte, 

Bütiln milli ekalliyetlerin blo.k 53 müstenkif. 

halinde hilktlmete rey verocekleri C'el'e sııat 2,25 "Türkiye aatiy . 
ve muhalefetin ise müşterek bir ida le 1,45,, te dağılmı~tır. :;l!~e ' <alı 
reye tllı.i bul11ıımadıli;1 .lcaydolunu- günil saat 10 da tekrar topıan1cak 
yor. tır. j 

Kıı\: ıık c~rıafa krecl' tcmııı Nh·- ı 
cek cılaıı Halk hankası "t:ınhııl '"' 
be.si öııilrnüzdeki hu.ft.ıtd .. tn it ı U:ır<"rı 

faııliyete ba~lıyacıı.ktır. Bankanın 

kadro ve teşkilatı tamalanmı~tır. 

Buna göre uaııka müdürlüğüne Ser 
met Çifter. muha,ebeciliğine Hik
met Gündoğdu, muamelat şefliği
ne Nurettin, ran~iramıtn ~efliğiı~e ı 
Burhan Yula veznedarlıibna Tlil•e-
yin Çatıılca ta.viıı edilnı ~lerdır. [ 

f..,.t,u1oul .~uht~-"ı kacfrq:-;unda ay
rıca ıııı mcrıııır ıla ~alışmaktaclır. 

lllurlıınııı 'alahıyetı dahiliııdc 

91 ıriin nıleyle 150 l.rıı.\'n kadar 1 

para ı· erilecPklir. Bund:ın fazla'11 
i(in mer:li~i i<l~p·c kararı alınma .-tı 

şar l ır. l stanlıul ~ubcsınin :crmare-
1 

~t 250 oin lira olarak te sh lt edilrni.;\ 1 

tir. icap etliği takdirde ilt•ride bu 
miktar fa,.lala~Lırıhc"klır. 

Romen 
istıfası 

Kahiııesinin 
Bekleniyor 

(B&f tarafı 1 İnci aayfad• I 1 
Kı·al Carolun riyasetinde toıılan

mış ve uzun •ureıı bir müz.akerer!en 1 

sonra celse ta~il edilmi~tir. Mecli.ın I 
mc•aisi gelecek çar~amba günü ni
hayet bularnktır. 

İyi ha'ı.•r al;,n mahfeller, ka

binede de(i~ikl'k yapılacağı hak -
kındaki haberi le.dt etmekte ve bu 
değişikliğin gelecek hafta içinde 
yapılması ihtimali olduğunu söyle
mektedirler. 

Lejyonner Reisleri Dehalet 
Ediyorlar. 

Bükre~. 10 (A.A.) - Rador a
jan<ı bildiriyor: E, ki lej yoner hare 
kı·tin iım 1 ı· ı· taı· 1 ı.-1 ırından ol -

makla rııarnf \'e s dı Rra~ov has

taheııc•iı.de "'''' · kııf bulunan pro
!eeör Naıt J.'oııesku mevzuu bahis J 

hareketle a•ln miit-.anit olmadıgı-
111 , •• Yı"lui'd• mevkuf bulunan 

:ns lejyonerin krala ve rejime 
kaı·şı bağlılıklarını bildirerek 5 kil

ııuııu evvel tal'ihinde ııqredilmi~ o
lan kollektif beyannameye iltihak 
ettiginı ilıiıı etmi~tiı·. 

Kodreanu'nun e"ki muavini 
kaymakam Zıw?ianıı da bu maalde 

1 
bir deklara•yon imza etmi~tir. 1 

Vului de mevkııf hulu nan v~ 1 

nııi~terek b.e:annam•yl imza Ptml~ ı 
olan 318 kt~ı ara.ı;ıdakı 34 papaz 
bugün ıkiııci bir .dekl&rıı•yon imıa 

ederek evvelki hattı hareketlerinin 
manevi sebPµlerden ilni geldiğini 
bildirmekte ve krala, hukuka ,.e 

kanunlara karşı mutlıık sadakatle
rini ilan ederek bütün Rumenleri 
dahili taıııin ve hariçten gelebile-

Bu izaha La göre; Sıvaa cer atöl
ye.ıi 6,5 mılyun liraya mal olacak 
ve 9:J9 senesinde faaliyete geçecek 
tir. Burada senede 1700 vagon ta
nı'r olunarak a\'rıca 700 yeni vagon 
da ikmal edilebilecektir. 

Ayrıca ayda 12 lokonıolif te ta. 
mır olunacaktır. 

l'abrôkada bin amele çalı~malc
tadır. 

Bundaıı soıır~ vekiller şehri ge
zer~ k bililbare vıılinin verdiği çaT 
z:yafctinde hazır bulundular. 

Sıvastaıı saat 19 da hareket et. 
tik. Yarın ~abah Erzincandayız. 

MU.ı{AD SERTOGLU 
fi 8C 8!I 

Dördüncü Umumi Müfettİf 
Erzincanda 

Eniııcan, 10 (A.A.) _Dördün 
cil umumi müfettiş general Ab
dullah Alpdoğan 16,30 da Erzinca
na &'elmiş ve yine ayni trenle bera

bP.rlerinde Erzinc .. n valisi olduğu 
halde buraya gelmekte olan vekil

lerimiz karşılamak ilzere Divrij'& 
hareket etm4;tir. 

Burada bulunan saylavlarımız 
buğun Bataklık kurutma sahası il& 

buna civar maden suyunun bulun
duğu mahalle giderek t~tkiklerde 
bulunmuşlardır. 

--. --· - es 
cek gayri do~tane her türlil teşez-
bilse karşı bir mania teşkil etmek 

için samimi bir kardeşlik içinde bir 
le~meğe davet etmektedirler . / 



Sa7fa• 4 

Doktor Diyor ki; 1 
Ekmek yerine konacak 

madde 

TElfls.AaAR 

Gıda maddeleri arasında ek
mek yerine başka bir madde ika -1 
me edilebilir mi? Edilebilirse bu 
madde nedir? 

Buğday ekmeği en mı:kemmel 
ve esaslı gıdalarınnzdan biridir. 
Ef:er b raz tereyağı da ihtiva etse, 
yalnız ı.,l7ına gıdamızı temin ede

bidir. J 
Bnzı memleketlerde ekmeğin 

hemen hiç yenmemeı<i v~yn ekmek 
sarfiyatının az olma•ı, iktı~adi ba
kım hariç, acaba büyük Lir mah
zur ınııclur? 

Atatürkle Beraber Harp 
Eden Hcisan Çavuş 

----c·---
8 Takım Maçları da Kadıköy 
Taksim ve Şeref stadında yapıldı 
Bir kaç senedenberi yapılanııyan 

genç takım maçlan dün başladı. 
san siyahWarın halrimiy~ti ali•ll· 
da geçiyor. Fakat Beşiktaş nıüda· 
faası lstanbulsporun yapt.ığı tchli· 
keli akınları bertaraf ediyordu. 

Yolda Ona Klavuzluk Eder"Cepheye Gitf.işimizde 
dim. Şimdi Amayım... Gözf P.rim Görmiyor. F akat 

Alıyorum,, 

Şimdiye kadar bu oyunlann ih
mal edilmesi fudbolümüzün istikbali 
noktasından büyük bir noksan teş
kil etmekte olup birinci sınıf oyun
cularımızın yerine yeni elemanlar 
yetişemiyordu. Bundan beş altı .;e
ne evvel küçükler arasında te,,~iJ 

edilen genç milli takım memlf'keti
mizi temsil eden milli ekipten dalıa 
yüksek bir \'arlık gösterecek kabi
liyette idi. Bu varlığın da yegane s,._ 
bebi kü~ükler arasında her hafta 
yapılan maçlar sebebilc husule ge
len şiddetli rekabetli. 

P.irçok memleketlerde, 'l'ürki -
ye F··an•n gibi memkkctltr hariç, 
el(mek çok az yenir. tngiliz, Ame
rikan veya Alman lııkaıı:alarında 
yemek te, hemen hemen çerez ma
kamında küçücük yurnrl:ık hir ek
mek parçası verilir. Yiııe umıtmı

yalım ki dü!'lyanın, takriben iirte 
biri, yani bütün uzak şark ek
meği bilmez ve pirinçten ba~kası
nı kullanmaz. Dünyanın haşka 

taraflarında, manyok denilen mad
de, patates ve sair buna benzer 
maddeler istihlak edilmektedir. Ku 
tup mıntakalarında zahireler tama 
mile meçhuldür. 

Hep Onun f...fatırasından Işık 

Ve birinci devre bu suretle sıfır 
sıfır berabere bitiyor. 

lkinei devre: 
İkinci devrede rüzgarı arka)'~ 

alan siyah beyazlı)" rın hiç 0Jına1~'3 

bir k~ gol çıkaracaklan za.nncdi· 
liyordu. 

Ekmek, bu suretle görülüyor ki 
mutlak lazım bir gıda değildir. 

Şüphe•iz ki, buğ4ay unu bize iyi 
bir lezzet vererek, ihtiyacımız o
lan azotu (gluten) hidiakarbon -
}arı (amidon) ve madeni tuzları 
temin etmektedir. Ve bize en eko 
nomik bir vasıta ile kafi gıdayı ver 
mekte kıı..•ur etmez. 

Ayrıca umumi istatistikler bile, 
ekmek sarfiyatının az.aldığı yerde 
et sarfiyatının ve yine alkol istima 
linin fazlala~tıibnı gösterir. Nişa•
taya olan ihtiyacınız o vakit pata
te.~ ve kuru sebzelerle kafi şekilde 
tatmin edilebilir. 

Ekmek bidayette fırında kızar
mış patates ile deği~tirilebilir. Son 
ra günün hirinde yemeklerde ek
mek kullanmak ihtiyacı hisseılil
mez. Tabii bazı gıdalar, ın1'8elil 

peynir ve re~~l gibi yemexlerde ek 
mek kenılisini lüzumlu gö<tcr'r. 

Pirinç. nz mik!arda J.dutcn al~ 

bomin ihtiva cttığindcn ckmeğın 

yerini pek tutamaz. Uzak sarkın 
pirinçi esas gıda diye kullan,;n yer 
liler, pirinı·in yanına, azotlu mad
deler bulunan şalça iiılve ederler. 

Umumi harpte birçok nıemle
lektlerde ve Türkiyede lıuğda~· u
nuna, pirinç, bakla ve mosır unla
rı ilave edilmiş ,.e bu suretle ~·apı
lan ekmekler çok mugaddi bir ,.a 
ziyet kesbetmiştir. 

J\etice olarak, sıhhati tagayyür 
etmeksizin ekmeğin yerine kılim 
olac·ak birçok maddeler vardır. 

Fakat şunu ilave etmek lazını
dlr ki buii'day onu yerine ba~ka bir 
gıda maddeleri ikame etmek, buii-
dayın az yetiştiği veya velı.medi
ği yerlerde mevzuu bahsolalıilir. 
Güzel memleketimizin unundan ya 
pılan ekmekler bizi diğer madde-ı 
leri aramaktan variste kılar. Ye e
saslı gıdamızı teskii eder. 1 

1 Yeni Kitap 'ar 1 
~~~---------~ Edebiyatçılarımız ve 

Türk edebiyatı 
Kıymetli edibimiz ve hassas şa

irimiz Mehmet Behcet yazar, Türk 
edebiyat kütüphanesine yeni bir 

Atatürkiin ' ·dfin mera•iminde bü
tün mektepli ve halkın Ulu Şefe 
ebedi minnet ve şükran hislerini 
izhar etmek üzere anıtlı önünden 
gcç.nekte oldukları sırada kala -
balık halk arasında iki gözü de 
malül ve elinden karısı Bayan Ha
cer'in tutup geçirdiği Anafartaiı 

Hasan çavuş da vardı. Bu iki göz
den mahrum bir şahsın da kalaba
lık halk arasına karışıp Ulu Şe
fe gözleri göreıı diğer bağrı yanık 
insanlar gibi hürmet göstermesi 
\'e onun anıdı önunden geçmesi 
nazarı dikkatimi ceibetti. 

İlk fıı·.,att.a· t<Jrenden sonra Ha
•an çavtı~ ile görüşmeği kararlaş
tırdım ve: 

Hasan çavuşun evini; tesadilf 
ettiğim komşu bayanlarından biri
sine sordum. 

- Hasan çavuşun evi buralar
da mı? 

- IT . ! Şu gözleri fl ~rpte kör 
olan lla~a!'l çavuşun evı mi? 

- F.vot! 
- A ırn şuracıkta ~u gördil -

ğiln kur'.1 uııi küçük biradır. 
Rayan1 teşekkür ettikten sonra 

göstcrdıı," kapıya doğru gıttim ve 
k"pı·ıın zillnı çaldım. 

lçerideıı bir <es: 

- Ki·ı.dir o!. 
Bu ,e, her halele h.ı.lkla be

raber tnJene i~tirak eden lla . ..;an 
çavuşun 'ı;siydi. Bir aralık kapı a
çıldı. 

:\1erı.~i'llde gördüğüm Hagan 
ravus kH~ııııda ! Yüziiııliıı çizııı

lerinden de müteessir olduğu bel
liydi. 

- Çavuş dayı, biraz sizi ra
h:ıl'ız etmeğe geldim. Sizd~n bir 
Şl'ylcr soracağım, demem üzerine: 

- Bururun .. Ve beni gül~r

yüzle içeriye alıp, şuracığa oturun, 
dedi. 

- Ne soracakganız sorunuz. 
Ve evvela kim olduğunuzu d• söy
leyiniz. 

-Ben de "Yeni Sa!ıah" gaz& 
tesiniıı muhabiri oldujj'um.ı söyle
dim. 

- ifa, buyurun eYliıt. 
---: ll'll(Ün birçok kalahalıli. halk 

ar;ısında seni gördüm. Nerey~ gidi
yo1tluıı ·ı. 

- Ah!. Evlat sordui'·ı;n •u1le 
dir. 11 

de lıak. Kendi•ine doynıııadı~\'·m 
ve on iki giindenberi hıcKır:ı h:cl,ı
ra ağladığım ve cephede beraber
ce ~arpı~lığınıız Ulu Ba,buğıınıuz 
Atatürk ölmüş te: 

Görmiyen gözlerinin k«ııak
ları altından yaş clamlalarını,1 ~ol

gun yanaklarına aktığını gördıinı. 
Devamla: eser daha hediye etti. 

M. Behcetin şimdiye kadar ne•- - Ah! evlat siz onu bilmezsi-
reffıği eserler arasında bilhas;,, niz. o,ıu ancak bir ben ve bir de 

1936 de neşrettiği (Genç şairleri-
miz ve eserleri), 1937 de neşrettiği ki bu eserimizi neşrediyoruz. diye 
(Genç romancılarımız ve eserler: 1 söze başlı yan muharrir eserin na
ismindeki edebi tetkiklerden sonra sıl hazırlandığını anlatırken muhte
bu yıl neşrettiği (Edebiyatçılarımız lif şairlere, muharrirlere, ediplcn., 
ve Türk edebiyatı) gerek mevzu hikayecilere, romancılara, nckr 
ve gen:~. mevk_i .ve gerekse müda· 8ordui(unu söyliyerek aldığı ce-
faa ettigı tez ıtıbarile b'· ··k ıı· · e . . . . uyu ır vapları, muharırlerin eser -
hemmıyetı haızdir. leı inden aldığı parçalarla birlikte 
Cümhuriyet İnkılabı eskiyi yıkııı veriyor. 

yeniyi kurdu. Cemiyetin maddl v~ 
manevi bütün müesseselerini milli
leştirmekle beraber Avrupai ve nıo
dern bir mertebeye yükseltti. Türk 
Edebiyatı da bu kutlu hamlt:den en 
yüksek bir derecede feyzini alnıı~ 
bulunuyor. 

15 inci yıl dönümünü şu sıralar
da idrak etmek bahtiyarlığına ka
vuştuğumuz Cümhuriyet devrimiz 
de edebiyat bakımından; bu işaret 
ettiğimiz hakikati belirtmek içindir 

Bu suretle genç muharrirlerin ve 

ediplerin eserlerinden mürekkep bir 
entoloji ve bir de anket kollcksi-
yonunu bir arada bulmak fırsatına 
kavuşuyoruz. 

Çok bilgili bir şekilde hazırlan

mış olan bu eserde edebiyat merak-

lıları için enteresan mevzulara te
mas edildiği gibi (edebiyatçılarımız 

ve Türk Edebiyatı) isminin hafıza
mızda canlandırdığı bir çok suallere 

Bu oyunların yeniden ihyo. edil
mesile bir kaç zaman i~inde ileri•i 
için ümid verecek kuvvetli eleman
ların yclis.meHi hiç şüphesizdir. 

Yarının bir çok spor aslarını ye· 
tiştirecek olan bu gençler turnuva"' 
çok yerinde bir karar olmtlljtur. 

Bu işe girişenleri m~mleket sporu 
namına ne kadar tebrik etsek azdır. 

Fakat netice hiç de öyle 0Jnıııdı
Ve lstanbulspor kalecisi ve Dlüda· 
faası gayet güzel çıkardığı oyun 
sayesinde gol yapamadılar. 

Ve biraz sonra da maç sıfır sıfıf 
berabere bitti. 

Dün yapılan bu maç cidden ço~ 
güzel oldu. Her iki takım da guıel 
oynadılar, 

Beşiktaş - Galatasaray 
Gençler maçından sonra, sıra l3 

takımları maçına gelmişti. 

Büyük Önderin Çanakkale cephesinde 
alınmış resimleri 

bir teftiş ıreıisınde 

Yarımşar saatten ıki devre üze
rine yapılan bu maçlara Galata,a
ray, Beşikta.~. İstanbul Spor, ]<'ener 1 
~ahç_e, Süleymaniye genç takımları 
ıştirak etmektedir. 

tikü•tür mucibince ilk maçı 1 
İstanbul Spor ıle Beşiktaş genç 

takımları yaptılar. 

Sahaya evvela GalatasarayJıJııl' 
çıktı. Uzun bir beklemeden sonra da 
Beşiktaşlılar sahaya geldi. Fa.J!ıı.: 
siyah bcyazWar Lisanslan oıınadı· 
ğından hükmen nıağliip oldular. 

Bundan sonra aralarında hususi 
bir müsabaka yaptılar. Birinci de~· 
rede hakim oynıyan kırmızı beyııı· 
lıiar rakiplerine 7 gol yaptılar iBe dC 
ikinci devrede Beşiktaşlılar sahaY3 

çıkmadılar ve maçta böylece yapıl3" 
mmlı. 

beraber bulunduğumuz kumandan 
ve diğer arkııdaşlar bilirler. O bir 
arslandı koca Türk milleti bir ars
lan kaybetti. Ne çare ki bu göz
lerim onu son zamanlarda göreme
di. 

- Peki Atatürkle hangi cep
helerde bulundunuz? 

- Anafartalar cephesinde O 
mübarek adamın önüne ilç dört de. 
fa geçtim. Kendisine klavuzluk 
yaptım. Ve cepheye götürdüm. Her 
gidi~imizde o dııima ileride gider 
ve clü~nııını çabucak tarassut eder
di. 

Birgüıı kendisini 35 ve 36 ıncı A
la} karargahlarına götürdüm. 35 
ınci Alxy Yakababa çe~mesinde ve 
3ti ıncı Alay da Değirmendore cep
hc,indeydi. Bana yolda giderken 
~u sı:izleri söyledi-

-Ha•an çavuş bu çapulcuları 
yurdumuzdan kovacağız ve bu 
millet iiıyik olduğu yüksekliğe 

ula$at.:ıktır. 

Sözleri hiç hatırımdan çıkmaz. 
Krndisi çnk cesur, keskin görüşlü 
ve i"alıelli düşünceli kahraman bir 
kumandandı. 

- Peki Atatürk'iln ölümil sizi 
miitee~!-iİr etti mi? 

- Ah! Evladım bu sözü ~en
den hiç ümit etmezdim. Bu ~uali 

sorman çok fazla; on iki günden be 
ri ağlıyorum. Bir lokma ekmek bile 
kur~ağıma gitmiyor. lşt~ ba.k şıı -
rı<cıkta bir gazete var onda; Ulu 
Atanın resmi varmış, bilmem göre
miyorum. Onu bağrıma basıyo

rum. Ah Aııkaraya gitmek i'ter
dim fakat, gözüm görmez, elim k•
sa, ayağım yürümez kötüriimiım. 

Ne olurdu ayaklarımın her iki"i 
de topal ve gözüm ün birisi kör oi
~ayclı da uir tek gözle Ulu Atamı 
görmek için tarlamı satarak An
karaya giderdim. 

Ne çare ki cephede gördüğüm 
o Arslanı allah bir daha görmemi 
nasip etmedi. Ha. evlat unuttum. 
Kendisiyle dört sene evvel Çanak
kaleye geldiği zaman görüşebil -
dim. Elimi sıktı. Hatırımı sordu ve 
adını sorduğumda : 

" Anafartaiardaki klavuzluk 
yaptığın kumandanın Kemal" de
di. 

Eline sımsıkı sarıldım ve elini 
öptüm. İşte o zamandanberi kendi
sine hasrettim. 

- Peki gözlerin neden böyle 1 
oldu?. 1 

- Arabistanda Fılistinde yani 

fstanbulspor - Beşiktaş 
İki takım da bu maça şöyle çık

tılar: 

lstanbulsııor: 
Orhan, Orhan, Halil, Mustafa, 

Eşref Bahri, Hl\sameddin, Recai, 
Lfıtfi, Kemal, Necdet. 

Be~iktaş: 

Ömer. Yusuf, ),fahmud, Anibal, 
Emin Kemal, Cavit, Faruk Salahaıl
din, Feridun, Haşim ... 

Hakem Tank özerengin. 

Oyun ilk dakikasından itibaren 
ahenkli ve falsosuz cereyan etti. 

Her iki taraf ta güzel oynuyor. 
Oyunun kısmı azamı birinci devrede 

Kadiköy stadı~da 
Dün Kadıköy stadında yapılına"1 

lfızımgelenFener - Hilal maçı, ı;iJiıl 
gelmediğinden maç yapılamamış ve 
Fenerbahçe de hükmen galib gd· 
miştir. .. 

Barut güru sahası:-da bugün 

ya,.ıl ' cak maçlar 
1 - Beyazıt spor - Barutgünii 

A takınılan saat 15 te. 
2 - Beyazıt spor - Barutgücii 

B takımları saat 13,30 da 
3 - Beyazıt spor - Barutgücil 

G. takımları saat 12 de. 

Fılistin cephesinde yaralandım. !~-. 

siı' oldum. Oradan Mısır Cedide 1 

sevkolundum ve Abba~iye hasta
hanesine yatırıldım. Üç buçuk ay 
hastahanede yattım. H a"tahanede- ::

1
~~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

ki ismini hatıriıyamadığım bir dok- ili 
tor beni muayene ederdi. En ni· Ta ks •. m 
hayet ..apasağlam gözlerimi kas- ' Sinemas1nda 
den kör yaptı. Ve beni kör olarak 
hastahaneden taburcu etti. 

Fakat bizimle beraber esir dü
~en doktorlarımızdan Gümülcüne
li Nikoia ne yaptı yaptı beni tekrar 
hastahaneye aldırdı. Gözlerime 1 

son gayreti yaptığı hadde iyi ede-, 
mcdi. işte gözlerim o zamandan
lıeri görmez. 

- Peki Hükumetten maaş alı
yor musun? 

Mısır Ses Kra'. ı Meşhur Muganni 

ABD Ü L VE HE B'ın 
Nefis ve m ükemmel sarkılan ile dolu 

Aşkın Göz Yaşları 
Türkçe sözlü ve Arapça Şarkılı 

l:msalsiz ee Muazzam Atk filminin 3 NCÜ HAFTASI 
Görülmemiş bir muva 'fakiyetle devam ediyor •e şimdiye kadar 
İstanbulda hiç bir filme müyesser olmavan fevkalade bir rağbet 

görüyor. Cidden mevsimin en parlak şaheseridir. ilaveten : EKLEil 
URNAL tarafından alınmış ATATÜRK'ün muazzam cenaze merasiJJli 

f!lmi Bugün aaat 11 ve 1 de tnrozilatlı matineler vardır 
Bu film BOMAN film şirketi tarafından işletilmeklrdir. ........................ -· 

- AJl.a h bin lıin bereket ver
sin allah hükumetimizi Gazınin 

dediğı gibi daha ziyade yükseltsin 
Uç ayda 90 liı-a alıyorum. Çok 
memnunum. Lakin evli\t ah ne o
lurdu Ulu 'l'anrım o Ar.;ianı içimiz
den alacağına onun yerine beni al-

saydı da koca Türk milletini ağ- p•••••••••••••••••••••ı•••••••""11 
latmn,aydı ve öksüz bırakmasay - İk 

1 

i haftadaıı. beri !>ütün iatanbul halkını güldüren 
dı. Fakat evlfit sen ne dersin Ata-
türk'ün öldıiğüne inanamıyorum. Senenirı eu güzel Türkçe sözlü 

kı~a hıçkıra ağlıyordu. Karısı Ba-Diyor ve bir taraftan da hı~- AYNAROZ KADISI 
de cevap verilmektedir. Elliye yakını yan Hacer de k&~e mindere otur
muharririn tereümei halini, bun- muş gözleri yaşla dolu. Arasıra 
!arın en güzel eserlerinden alınını~ 1 o da: Filmi her seansta baştan başa salonunu doldı ı an 

parçaları ve nihayet edebiyat ve - Ah evliit içinıız kan ağlıyor s A R A y Sinemasın Ja 
Türk edebiyatı hakkındaki telakki- ! kan. h'.a,vlıcttik koca lıir arslanı.. Uı 
!eri.. 1 Sözlen benim de gözlerimi yaşla Parlak muvaffakiyetle devam ediyor. İlaveten: POKS 

Her gün muhtelif gazete ve mec: JolJurcıu ve kendilerinden daha JURNAL operatörleri tarafından Ankararda alınan ATA· 
nıualarda ismi geGen muharrirle - başb şeyler soramadım elini sı- TÜRK'ün büyük. cenaze töreni Bugün saat 11 ve 1 de 

kurak yanından ay.r:ldım. rin fikirlerini ve edebiyat telll.kki· ı tenzilatlı fiatlarla matineler 
!erini de okurken yalnız memleke- ---~Ç~a:n~a~k~k~a~le~:~~K~a~d~ir~A~Y~T~A~Ç'.'.:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ..... ~ 
timizdeki değil, dünya edebiyat ce- •••••••••••••••••••••••••-=••••••••••••••••-::.•. .•; ..... 
reyanları hakkında da tamamen •' Ü 
malümat sahibi oluyoruz. Ifanaat B U G N EGLENCE • AŞK GENÇLİK ·ZEVK GÜZELLiK va HAYAT FİLMi 
kiitüphanesi tarafından neşredilen • 
bu eser tab itibarile de çok güzel; 
ve hoşa gidecek bir kapak içinde- ı 

dir. 

MELEK DELi GENÇLiK 
Sıneması ~da Fra sı1ca sözlü - Bas Rollerde 

P O B E R T T A Y L O R - MOR~-EN O'SULIVAN - LIONEL BARRYMORE M. Behcet Yazarı bu yeni cserın
dcn dolayı tebrik etmek lazımdır. 

z. c. 
A)rıc•; Par · ıı t ['üaya Havadisleri Gaze'esi • Bug;;a saat 11 ve 1 de tenzilatlı matine •• 

~ı;.. ... ıcıı::o:ı: .. ;:m;ııııoı:;.ıillô.IGllJ&r.;Jlll ......... ıı::ıı .................... 111•••• .. rı 1 •• 
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ingiliz Teslihatı Buhafta göreceğimiz filmler 
1935 Senesinde Başlıyan İngiliz Teslihatı En Kuv
vetli Devletleri Dı;şündürecek Bir Mahiyet Almıştır 

"İpek,, sineması: 

Düşman Mas
kesi Altında 

1935 senesinde Şarki Afrika
da İtalya ile İngiltere arasında 
baş gösteren ihtilah üzerine başlı
Yan İngiliz teslihatı o zaman -
danberi Avrupada ve Asyada zu
huruna şahit olduğumuz yeni ye
ni, çeşit çeşit birçok siyasi hadise 
lerin tesiriyle, &'ittikçe büyümüş 
Ve nihayet bugün en zengin dev
letleri düşündürecek mahiytte bir 
kuvvet arzetrnekte bulunmuştur. 

İngilizler; bu teslibatın an& 
Programım te•bit ederken donan
ına, hava kuvvetleri ve kara or
dus•ından •bekledikleri vazifeleri 
Şu suretle çerçevelemişlerdir. Ve 
teslihata da şu esaslara göre gi
rişrn:şıerdir: 

A) Anavatan ; Adalardadır. 

Devlet; milstemlekeleri ve alaka-
sı dünyanın her taraıfına yayılmış 
bir cihan devletidir. İngiliz de
niz ticaretinin ve anavatana ser
bestçe yiyecek, içeçek ve haım 
llıa!zeme gelebilmesinin hayati 
th•rnmiyeti vardır. Bu sebeple 
Çok kuvvetle bir donanmaya sa -
hip olmak; Birinci derecede mü
hinı bir keyfiyettir. 

B) Hava kuvvetleri; gerek a
nav:ıtıının ve gerekse bütün lm
l>aratorluğun bir taarruza ma
ru~ kalması halinde en mühi:m 
Vazı:eıer görebilecek bir müdafaa 
Vası>.~"1dır. Bu sebeple çok kuv
Vetli bir hava filosuna malik ol -
lııak. elzemdir. 

C) Kara ordusu; üç v&zife gör 
llıek mecburiyetindedir: Birinci
si , İmparatorluğun deniz aşırı 
bir çok kısımlarını muhafaz.a,. İ
kincisi , Anavatanı muhafaza. 
Üçüncüsü, ica:bettiği takdirde lm
l>aratorluk haricinde çıkacak her 
hangi bir vazifeyi iyi bir şekilde 
ifa. 

İşte bu üç ~asa göre başlıyıın 
llıuazzam te.,Jihatın bugüne kadar 
Vermiş olduğu semereler çok mü
hiııı olduğundan, bunları bura
da kısaca gözden geçirmek fay
dalı olaeaktır. 

Bugiln İngilterede "İmpara • 
torJuğun müdafasında birinci de
recede ehemmiyeti donanmaya m, 
l'oksa bava kuvvetlerine mi ver
lııelidir7" diye havıa kuvvetleri 
lehinde kuvvetli ceryanlar bulun
lııasın.a. ve hava kuvvetlerinin bu
iilnktt bütçesi donanmanınkine 
nazaran daha bilyilk olmasına 
ra· ıınıen eski .a.n'ane mucibince 
donanmaya yine birinci derece 
"eriJrniş ve: 

İngiliz manewalarında bir tank bir dereyi gaçerken 

an 8860 tayyare kuvvetinde ola- hariç olmak üzere, anavatanda 
c.aıktır, ki yedek, ticaret, talim ve ve diğer De>minyon müstemleke
kulüp tayyareleriyle hususi tay- lerde bulunan İngiliz ordusu 170 
yareler bu yekOnden hariçtir. bin miktarına çıkmıştır. Hindi&-

(Hatıra olarak söyliyelim ki tand.aki 57900 kişilik kuvvet de 
1937 d~ 1nırilterede şahısların buna illlve edilirse İngiliz ordusu
kendi malı olan buausl tayyarelo- nun mevcudu cem'an 227900 ol
rin miktarı 672 idi.) maktadır. Ordunun bu kıadro -

Hava kuvvetleri teslihaıtı o sunu gönüllü usuliyle doldurmak 
d~recede artmıştır ki, hükdmct epeyce güç olduğundan, son za
mevcut fabrikaları tevsi ve bat- manlarda daha gösterişli bir el
tı'ı yeniden bırçok tayyare ve mo- bise kabulü, iekan ve iaşe usul
tor fabrikaları açmak için mılyon· !erinin ıslahı suretiyle buna bir çare 
Jarca İngiliz !ırası sarfetmiş, fa, - bulunmak istenmiştir. Orduya gö
kat bu rla ıhtı.vacı karşılıyamadı- ııüllü asker bulmaktald bu güç
ğından dolayı Amerikaya sipariş- lük bir tarafa bıı.ıa,kıJırsa, mevcut 
!er verilmiş•ir. !ngilterede 1935 ordunun motorla.şması, makina,.. 
te tayyare inıı.latında otuz bin a- !aşması ve her türlü si!iih ve tee
mele var ihn ou miktar 1938 hizatla, takviyesi esaslı bir suret
Martında doK~an bin miktarın>< te takip edilmektedir. 
çıkmıştır. Şimdiki halde Anavatan ordu-

Kara ordu,una gelince: İngıl- su; 9 Piyade Tümeni ile 3 mo
tere; ~imdiyç liadar Karadan bir torlu ve bir zırhlı Tümenden mü
hurludu olm.ıdığı için anavatanın rekkeptir. Ve en son sistem si
müdafaaııı n%ksadiyle büyücek Jiıhlarla techizi 1939 senesi ya
"ir kara ordu'u teşkiline hlzum zında tamamiyle bitmiş olacaktır. 
hissetmemekle ve gönüllü suretiy- Teşkilatı yenid~n tanzim ve tev
le tedarik ettiği küçük bir ordu i- si edilmekte olan tayyare defi kuv 
le iktifa eylemekte idi. Fakat, se- vetleri ise beş Tümen halinde o
neden seneye mü~kille.~en siyasi lacaktır. 1938 senesinin başında 
ahval ve icabında imparator- mevcudu 47 bin olan bu tay
luk haricine ordu göıl<lermek lii- yare defi ordusu 1938 senesinde 
zumunun artması ve sair bazı yeniden takviye edilecek ve sek
mülahazalar haMbiyle bugün İn- sen 'bin miktarına çıkac.a,ktır. 
gilterede dahi mecburi askerlik Bu rakamlar; İngilizlerin, ka
usulüniin kabulü ile biiyilk bir ra ordusu arasında bilhassa tay
kara ordusu teşkili lehinde kuv- yare defi teşkilatına ne kadar bil
vetli ceryanlar başlamıştır. Ve yük bir ehemmiyet verdiklerini 
bunu lngilterenin tabii müttefi • göstermekte olma'k itibariyle çok 
ki saydığı Fran•a dahi ~iddetli tav mühimdir ve tayyare tehlikesine 
siye etmektedir. karşı Anavatanda ayrıca yapıl -

1938 bUtçesine nazaran, hava makta olan sivil te!}kilat bu he-

San' a tkarlar ı 

Dolores Del Rio 
• Deter Lorre 

George Landers 
Harp esirleri karargii.hındayız. 

Alınan esiri millAzim Von Rohbah 
ile lngiliz bahriyesi müllizimler'.n
den Bruce birbirlerine pek çok ben
zemektedirler. 

Bu benzeyişe herkes hayret et
mektedir. Mahut Zitelligence Ser
vice bu benzeyişten istifade etmek 
fırsatını kaçırmıyor ve Yon Roh
bak yerine Alınanyaya Bruce'i gön
deriyor. Almanyada lngiliz zabiti 
Alman zabiti diye fazla muvaffab
yet kazanıyor. Herkes ona itimaa 
ediyor. Bruce gelecek taarruz planı
nı hazırlayıp lngiltereye kaçmak irn
kil.nlarmı anyor. Alman istihbarat 
mlldllriyeti lng!lizlerden şüphe et
mektedir. Alınanlar ona bir dansöz 
takdim ediyorlar. Dansöz lspan
yoldur, adı Doloree'dir. Fakat -
bu kadın Bruce'e Aşık oluyor. Brure 
pllnlan elde ediyor ve Dolores'ln 

Ka tia fiiminde: John Loder ile Danielle Oerrieuks 

tan açığa Katia'yı çekememeğe baş-ı 
larlar. Çar her taraftan tehdit mek
tuplan almaktadır. Polis müdüct; 
General Potapof Çarı muhafaza 
edebilmek için çırpınıp durmakta
dır. 

Aşkının Çara fenalık 
ni gören güzel Katia, 

getireceği

Fransa '' 

yapılmadan evvel bir suikaste kur
ban gider. Biçare Katla ilk ve son 
aşkının matemini hayatı imtidadın· 
ca tutmağa yemin eder. 

1111 as • 
"Melek,, Sineması ; ı 

Deli Genelik • 
1 Oynuyan San'atkarlar: 

Robert Taylar 
.Lionel Barrymore 
Maurceu O'hillivan 

T..ee Sheridan adındaki bir Ame
rikan delikanlı tahcilini ikmal ey
lemek üzere tngilterede Oksford 
Üniversitesine yazılıyor. Orada ken 
dine bir arkadaş buluyor. Isıni P J! 
Nomou'dur Sheridan arkadaşının 

Molli adındaki kız kardeşini sevi
yor. Sheridan ele avuca sığmıy~n 
bir delikanlıdır. 

Düşman maskesi albnda fılminden Hr sahne • 

Sporda hassatan temayüz et
mektedir. Fakat yaramazlıkları 

onun itibarının heder olmasını in
tac ediyor ve üniversitedeki dere

' cesi aşağılıyor. Meşhur Oksford -

yardımı ile kaçıyor. 
Harp bitiyor ve artık kır saçlı 

bir lngiliz olan Bruce kendi yüzün
den kurşuna dizilmiş olan Dolorc
sin mezannı her sene ziyaret edi
yor .. 

IH! IH! 88 

Sumer Sinemasında: 

avdet eder. 
1867 senesi. tmparator üçü ;ncil 

Napolyon Çarı Fransaya davet e

der. Tehlikelere rağmen Çar bu da 
veti kabul eder. Çünkü bu sayede 
sevgilisine kavuşacaktır. 

Bu arada Çariça vefat eder. 
Çar, Bir müddet sonra Katia ile 
!enir. Fakat tetevvllç merasimi 

Kembiç yanşını görmek için Ame· 
rikadan gelen babası oğlunun bu 

halini görünce büyük bir teessür 
duyuyor. üniversiteden de tard 

edilmiş olan Sheridan tekrar alı· 

nıyor ve yarışın kazanılmasında 

büyük bir ô.ın.il oluyor. Nihayet 
onu çılgınca seven Molli ile evleni
yor. 

1933 senesinde 139345 
1936 senesinde 281745 
1937 senesinde 875740 
1988 senesinde 547014 

kuvvetli ve Hindistan ordusu saptan hariçtir. R. E." 
ıvvvvvvvvvvvvvv .. /'J'o~'Y<VVvvvvvvvvvv'V'.'V'-.,._,...,..,..,v,,,....,..,...,..,...,.vvvvvvvv~ Katia 

OYNUYANLAR: 

'tonilatoluk yeni gemilerle takvi
h edilmiştir. 1 

88 eeneslnln Nisanından 39 
~nesi Martına kadar ki aralıkta 
d<nıanmaya ilave edilecek e>lan 
re.ınuerln adedi (muhtelif büyilk
OUkt;e) altmuı olup takriben 130, 

8 
Oo tonlJAto kadardır. Gelecek 
~ • 39 senesinin inşa programın-

lee 2 hattıharp gemisi , 1 tay
hre anall'emisl , 4 büyük .kruva
:cır, 8 küçük kruvazör, 3 denizal
l, 8 torpil ıremim, 2 Gambot, 1 
llıu~ip anaıremi&, 1 deni:r:altı 
~a~eınw ve 1 tayyare depo ve 

2 
llıır ~i olmak üzere cem'an 

l l remı vardır. . 
933 aeneılndenberi yüzde 25 
:~betinde artmıştır. 
ın neferle takviyesi mutasav-

~ıtdır. ' 

liava kuvvetlerine ırelince: • 

izmitte Avukatların Gürültülü Bir Toplantısı 
1, 12, 938 tarihinde mer'iyete 

giren yeni avukatlık kanununa tev
fikan şehrimizdeki avukatlar top
lanarak matlup şeraiti haiz on beş 
avukatın kayit ve tescili icra olu
narak Kocaeli barosu kurulmuş
tur. 

Baro reisliğine eski reie arka
daşımız Sedat Pek, balıklara da 
İsmet Baran, Aziz Koca, Nail Bil
ci ve İrtan Şal<ir Öngören seçil
mişlerdir. 

Bu arada Adapazarındaki a
vukatlar da şehirimite gelerek A-

Tayyare biletini 
Kazanan küçük 
Okuyucumuz 

. İkinci teşrin bilmecemizi çözüp 

dapazarı Baros.u unvanı Kocaeli Danielle Darrie~x 
BaroHu şeklınde kalpc-tmek 

i•tenıişler ve har~re:li münaka- John Loder 
şal ar ceı ~yan etmıştır. 1 

Bu hu~ut~ mal?mat~na müra- Marcel Sımon 
caat ettıgımız Kocaelı Barosu - R ya Çan lkinci Aleksandr .. s us 
nun reısı edat Pek bir arkadaşı- 1857 senesinde orrlulanna manev-
mıza şu iz.ah,atı vermiştir: ra yaptırıyor. Bu manevralar esna

"'Bir kıinunevvelde, tarafımız- sında Çar prens Dolgoruki'nin §8.to· 
dan davet yapıldıg'ı halde Ada-

1 
- d sılna gider. Prens hasta oldugun an 

• . 

pazra avukatları lzmite geldiler, Çarı kızı prenses Katerin karşılar. 
Kocaeli Barosunu kurmak iste - Katerin henüz teşrifat kaidelennl 
diklerini söylediler. bilmediğinden acemilik ederse de ; 

Eski Baroların ortadan kalk- halleri Çarın pek hoşuna gider. ,1 
madan ve ye~i baroya gireceklerin Genç prenses Çara kendisini Katia ~ 
evsaf ve şeraiti ltanuniyeyi haiz diye çağırmasını tenbih eder. Ye
bulunup bulunmadıklarını tetkik mekte kız Çara millete hürriyet 
etmeden kayit ve tescili yapılma- vermesini rica eder. 
dan böyle bir şey yapmağa imkan Çar Katia'yı tmparatorluk lise· 
yoktur. Mahaza kendi araların- sine yazdırmıştır. Lise Çar ve Çarl
da intihap yapmışlar. Fakat kayit- çenin himaye.si altındadır. Fant 
siz tescilsiz yapılan bu intihabın fti Çariçe hasta bulunduğundan te ş-
kanuni bir kıymeti olmadığı kana. !er yalnız Çar tarafından yapılmak· 
atindeytnı. 

tadır. 
Biz on beş arkndaş yeni avu- Bu sıralarda kız ile Çar arasın· 

katlık kanunun emri tarifatı da- da aşk b!Uj gösterir. 
iresinde Koc,aeli Barosunu kur- Petersburg'un büyük sarayında 
muş bulunuyoruz. Geyve, Kara. genç kızları takdim merasimi yapıl 
mürsel, Gebze, Kandıra ve iz- maktadır. Katia da bulunur ve her 
mitte vekalet yapan arkada.~lar kes üzerinde büyük bir tesir uyarı
Baromuza kayit ve te,cil olundu '. [ dırır. Baloda Çarın Katia ile c 
far. Te~ekkiilümilzli yük•ek Adli- • etmesi herkesin dikkat nazarla 

\ 
r I 

• 

Deli Barrymore 

1ı. 1935 senesinde anavatan hava 
!i uvvetıerl ; birinci sınıf 580 tay
d are idi. 1938 senesinin :Martın
ına ise birinci sınıf 1542 tayare ol
lı. ı;;ıur. 1988 senesinin mayısında 
1: uJ edilen yeni programa göre 
\·a 40. Martına kadar ana vatan ha
ııı· fılosu birinci sınıf 2370, Do
r;~:J_'orn ve mil<tcmleke filosu bi
Va rı· •ınıf 490, Donanmanın ha-

ıfo"u biıiııai ıınıf 500 kJ cem' •1 

1

• birinci gelmek suretiyle 9ir tay
yare bileti ka..anmış olan Gere
deli küçük okuyueumuz İhsan 
Halim Erçağ'ın kazanmış oldu
ğu biletin numarası (36389) 
dur. Biletin numarası dünkü 
nüshamızda çıkmamıştır. Keşi

dedeıı evvel küçük okuyucumu • 
za biletinin numara•ını haber 
veriyor ve kendisine keşidede 

taliin yaver olma'1nı temenni 
ediyoruz. ye Vekaletine de bildirdik. celbeder. 

«fz.ı...it-Marmara gazetes· I» 

Gençlik filminde: Robert Taylor Lionvel 
Mauren O'Su'livan 

Saray nazırları, gran dükler açık-
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YENlSAllAH 

SUÇLU 

WtY11amAM~ 
Çalışkan Bir ahiye 

Müdürümüz 
----14-ı:ıı----3- Şuurlu Bir Çalışmadan Alınan 

,- İşte bir kaç kelime ile, o zaman
far aşağı yukan sekiz gün müd
detle gazete sütunlarını dolduran 
,,u vak'ayı hlilisa ettim. Bir müd
det sonra yeni ve taze havadisler 
çıktığından yavaş yava~ unutuldu. 
Zabıta işi bıraktı. Bu va.k'a gaze
telerin "8.yfalarında, "Tahkikat de
vam etmektedir .. ., şeklinde yazıldı. 
Eğer katil bulunmuş olsaydı ortalık 
tekrar velvele verilecekti. Böyle bir 
teY olmayınca da ortada verilecek 
havadis kalmadı. Katil her halde 
ya çok zekt ve yahut da metodla 
çalışan birisi olmalıydı. 
arkadaşım sustu. Bu vak'ayı anla
tırken aldığı ciddi tavrı bırakarak 
güldü. 

- Mükemmel dedim. tııte ortada 
cezasız kalmış bir cinayet. Fakat 
bu netice, cinayetin meslekten yetiş
me bir katil veya hadisatın sevkile 
namuslu bir adam tarafından yapıl
dığını isbat edemez. 

- Şüphesiz. Bu hususta haklısı
nız. Ben de hadiselerin bir hülasa
sını yaptım_ Müsaade ederseniz 
- bunları bana söylerken dikkatle 
bakıyordu - akla yatacak bir fara 
&iye yürütelim. 

Mesela Pol Deloveri s;zin veya
hutta benim katlettiğimizi tasavvur 
edelim. 

- Rica ederim, bu farziyeden 
beni hariç tutunuz dedim. Bir ada
mı, otelinin odasında, hırsızlık mak
sadile, g;dip boğmaktan aciz bir 
adamım. 

- Gördünüz mü? Tam istediğim 
noktaya geldiniz. Herkes gibi siz de 
cinayet sebebinin hırsızlık olduğu 

kanaatindesiniz. Fabrikatörün üze
rindeki saat ve diğer kıymetli şey
lerin bıılunınadığını nazara alarak 
bu fikre dayanıyorsunuz. Bu şekil
de düştinürsek, katilin tamamile ab
dal, yaptığı fiili dünyaya yaymak 
istiyen birisi olduğunu da naza
nmızda tutmalıyız. Bu noktada siz
de vasat bir polis memuru gibi ha
reket ediyorsunuz. Doğrusunu söy
lemek lii:ınmgelirse suçlular da bi
raz takdire lil.yik kimselerdir. 

Garip arkadaşım omuzlarını silk
tikten sonra devam etti. 

- Mademki istiyorsunuz, sızı 
hario" bırakayım. Ve Pol Deloveri 
öldüren meçhul katil ben olayım. 

16 şubat 193 ... sabahında vaziyet 
ne merkezdedir! Bugünkü gibi, ben 
büyük bir komisyon işile meşgul. 

bankalarda ciddi bir krediye malik 
tanınıruş kimselerle münasebette 
bıılunan, piyasada namuslu bir kim
se olarak tanıtıyorum . Tabii hak
kımda bu şekilde bahsettiğim için 
beni mazur görmeniz lazım. Ya
kayı daha iyi anlatabilmek mak
sadile bunu yapıyorum . Daha şiın
dlye kadar kimseyi öldürmedim. 
Bu, oldukça maharet ve ihtiyat is
tıyen bir te§Cbbüsttir. Fakat böyle 
bir f'ıili irtikap ettiğim zaman da, 
lekesiz mazimden, ta vn hareketiın -
den, elbiselerimden istifade edebi-

- O halde Rontzun ağzını ebe 
diyen kapatmakta kimin menfaati 
vardır? 

- Asıl katilin. 
- Neticede, Rontzun itimden 

&ndişe duyması !Azım geldiğini bi
liyoruz. Endişe duyacak yalnı:ı 
o deitildi, fakat esrarına vakıf her 
kesin, o korkunç adamı gönn&siyle 
endişeye düşmesi tabii idi. 

-Yani genç kız mı demek isti-
1orsunuz? 

-Evet. 
- Size göre aıııl katil vapurda 

bulunuyordu demak? 
- Bu aadeC6 bir faraziyeden 

ibu'ettir. Eğer, prensip olarak k&
bul ettiğim gibi katil genç kızın 
vapurdan çıkarken nıatladığ'ı a • 
dam lae, bugün Amerlkada, Ronta
dan başka, onu şahsan tanıyan biri 
ıl var demektir. Hiç olmazsa fara· 
dyem Mis Ayslevad'ın Rontzla ne 
konuşmak istediğin , saklaması ve 
benden gizli surette knçması ile e
pey kuvet buluyor. !3•mdi her şey. 
den evvel Mi~ Ayslevad ile bu ka
d.v alakadar olmamın sebebini an 
ladınız. Y il lşto siz bam bu h 113U• 

lirim. Yani Pol Deloveri, ellerile 
boğmak fiilinden zabıtanın en son 
vüpheleneceği kimse benim. Faydalı '/\/eticeler 

••• Manisa vi!Ayetinin Ahmetli nahi
yesinden yazılıyor: 

tstem.iyerek, gözlerim, içki barda- Eğe mıntııkasının en şirin nahi· 
ğını tutan ince, muntaznm ellerine yeterinden birisi de Ahmetli nahi
dikildi. Gülerek: yesidir. Külliyetli miktarda memle

- Ellerime bakıyorsunuz değil kete para getiren üç kuvvetli mah· 
mi! dedi. Bunlar klasik katil elleri su! - tütll.n, panıuk, üzüm - burada 
değildir. Beyaz, brnakları munta- yetişir. Her sene memlekete yarım 
zam kasilm.iş eller ... Ne Lore hikaye-
mize devam edeliın. milyon lira girer. Halkı müteşeb-

bis ve çok çalışkandır. Gç sene ev• 
- FabrikatörUn Pariste bıılun- vel r.ahiyemiz mUdUrlüğUne naklen 

duğunu bilmiyonım. Fakat tesadüf gelen Ahmet Beçene memleket ihti
ya1ı11Z olarak yemek yediğimiz bir yaçlarıru tetkik ve bunları bir sıra
lokantada birbirimizi karŞtlaştırı- ya koyarak ve bir çok müşküllerle 
yor. Kısa bir sel8.m veriyonım. Zi-

karşılaşmış olma~ına göre bunlarn 
ra kendisini tanıyorum. Ve bir ko- en mühim kısımlarıru ikmal etmlş-
nuşma talebediyorum. Görün~ tir. Ezcümle mektebe yatı pavyonu, 
göre, zoraki bir surette bu talebi- hamam, tavuk ıslah istasyonu, genç· 
mi kabııl ediyor. Ve gündtiztin çok lerbirliği binası, park, Cümhuriyet 
işi olduğunu ve ertesi gtin de hare- meydanı, Atatürk büstü, mezbaha 
ket edeceğini, bu sebeble, akşa.m ve fidanlık gibi işler tamamlanmış 
saat dokuzda otelinde beni kabul ve bunların yapılması ile nahiye -

Abmedli Nabiye mildüru 
Ahmed Beçene 

edeceğini beyan ediyor. Bu sırada, nin çehresi bir kat daha güzeleştir- rümüz yakın zamanda diğer köy
uzun zamandanberi aramızda mu-

miştir. tki senedenberi elektrik işine !erin de çehresini değiı;tirecek ve 
a.llakta kalan bir meseleyi de dü-
şünüyorum. Bunu akşam hallede- ehemmiyet verilmekte ise de mera. nahiyeyi numune nahiyesi haline 
ceğimizi mühim bir surette ima edi- sim ve formalitesini ancak yeni getireceğine hiç şüphemiz kalma-

ikmal edilmiş olduğundan bu işin mıştır. Bu sene nahiye merkezinin 
yor. Kendisinin bana rastladğından de müsbet bir hale gelmesi için bütün kazaya şamil olmak üzere 
ve belki de konuşm:ıklığımı kabul bizzat ls!.anbulda elektirik mühen- (25) dönümük bir saha dahilinde 
ettiJ-iııden canı sıkılmış olduğu belli. dıslerı·ıe temasa gelmek üzere na- planlı bir numune fidanlığı yapılma-

Otele tcsbit ettiğimiz saatte geli- hiyeden hareket etmiştir. Herşeyde ğa ba.şlannııştır. Tavuk ıslah istis-
yorum. Tam bu sırada 0 da içeri olduğu gibi bunda da muvaffak yonundan daha güzel randıman 
girmek üzere. Yorgunluğunu ileri olacagın· a hiç şüphemiz yoktur. Raik 
sürerek derhal odasına çıkmamızı alınmak için istasyonun tevsii ve 

ve gençliğin başında el ele yürüyen b ti k" lü d h "f'd 
söylüyor. Filhakika yüzünün hat- nahiye müdürümüz merkezin iQi u ~ure e oy ye a a mu ı 
lan çekilmiş, sık sık nefes alıyor. hafifledıgı·-· için hat gııze" rgiibınd~ bir şekle getirme>ıini dtişUnmekte
FabrlkatörUn 0 an içinde ölmesinin, dir_ Bilhassa ipek bö<:ekçilığinln 
aramızdaki bu meselenin ve daha olup şimdiye kadar ihmal edilmiıı ihyası için yetiştirilmekte olan dut 
bir çoklarının mükemmel bir surette bulunan Urganlı köyünün imarını fidanlığı bu işi karşıhyabilccek bir 

da ele alm•• ve ilk iş olarak köyiln vaz'yettedir Kazamız kaymakamı düzeleceği, birden zihnime toplam- -, ı · 
yor, Fakat böyle tali nerede? ... Bı: ortasında ve en mühiın yerini i&ga.l bay Salahaddin de nahiye mUdUrü-

eden çarŞtdakl bütün harap dlik- ne muzahir bıılunduğundan 939 se-

~~:~ud:ı~~r~ı~a~::Y~~r::! :: kyelnlpy~:ı ~::::ıa v:~ı:ınmi:Jl~~ nesinde bir c;ok işlere girişilıniştır . 
mem şa.rtile bu fiili yapmama im- ~ Nahiye mUdliıillftliZiln muvaffak1-
kln verecek çok müsait fırsatlar çarşı meydana getlmıeğe mu«affak yet sırrı il.mlrlerinın kendiııine gile-

olmuştur. Kara köyün muhtaç oldu- terdlgı·· teveccüh ve itimat ve bilhas
var. Boynunüa elİlstik yünden bir 
atkı var. Bunu biraz kuvvetlice sık- ğu yeni yolu da ikmal etmiş '}im- aa Manisa valisi iken lstanbul vall-

dl de Kargın ve Akça pınar köy- llğine naklen tayin buyurulan bay 
mak kafi gelecek .. . Sanki bu düşün- lerine birer köy ve konuk odası L·' rdi d lfl 
düklerlm fiiliyat sahasına geçıni.ş utfl Kırdarın ve 'ği irekte er 
gibi, şapkamı gözlerimin üstüne in- yaptırmağa teşebbüs etmiştir. Na- harfiyen tatbik edilmiş ve bugtin 
diriyor, asansörde yüzümü garsona hiyede beş senelik kalkınma prog-

1 
nahiyemiz bir kat daha. şirinleş-

göstermemek maksadile yan duru- !!!!r!'a!'m!'ın!!'!'!ı !'b!'ih!'a!'k!'k!'i!'n!'ta!""t!'b!'ik!!'!'!e!'d.,en""!'m!!'!'!üd!'!'ıi-!'!'!'m~iş!'t!'ir!'. !'!'!!'!'!!!'!'!!'!'!!'!'!!""!""'--~"!!'!!! 
yorum. Fakat dikkat edin; daha dağını su ile doldurn_y_o_r.-Suyu içer- tutulacak bir yeri yok. Faraziyeniz 
cinay .. te karar verıııiş değilim_ Ha- ken üzerine fırlıyor ve bağırmasına katile çok nıUsait bir hadis:\t sil
yalimde işlettiğim bu tasavvurları vakit bırakmadan boynunda gev - silesinin vücudünü, ve kibar, ciddi 
daha ciddiye almıyorum. tşte şim- ;ıettiği yün folari olanca kuvvetim- bir adamın öldürdüğü şahsın üze
di Pol Deloverin odasındayız. Je sıkıyorum. Tamıunile öldüğüne riııdeki par.ı. ve kıymetli eşyayı dü-

Bana oturma için bir koltuk gös- kana:ıt getirdikten sonra üzerinde şünmeden aldığını istilzam ediyor. 
teriyor. Kendisi de fazla yorgunlu- taşıdığı paraları, aaat ve inci iğneyi Bu da latifeden başka bir şey değ : ı. 
ğunu ileri sürerek diğer koltuğa alıyorum. Pençere}i de açarak oda- dir. 
çöküyor. Ve aramızdaki meseleden dan çıkıyorum. Kapıyı anahtarla ki- - Filhakika latife. Bu son nokta 
bahsediyoruz. Fabrikatör, bana inat litledikten sonra. merdivenden ini- üzerinde ben de sizinb beraberim. 
çı. lakırdı anlamaz ve herkeae zor- yorum. Bu sırada tali eseri olarak Fakat bu parayı ve eşyaları, para 
luk çıkarmak istiyen adi, kaba. biı· kimseye rastlamıyorunl. Aşağıda, yüzünden bir cinayet ihtim.ılini or
adam gibi geliyor. Yavaş yavaş bu kalabalık arasına lakayt tavrın ,a taya 'koymak için alıyorum. Nite
adamın ortadan kalkmasının her kimse dikkat etmiyor, ben de ru- kim polis de bunu nazara alarak 
kese bir nimet olacağını düşünilyo- hatça sokakta kendimi buluyorum. yanlış istikametten gidiyor. müsaıt 
rum. Bu fikir saniyeden saniye kuv- Kilidi bir çö1> deliı;ine atarak evime hadisat silsilesine gelince düşününüz 
vet bulmağa başlıyor. Konuşurken, dönüyorum. biraz! bütün bu mesele müddetince 
zihnimden, böyle bir vaziyette ce- Bu son sözleri söyledikten son- ancak iki dane müsait hadi~ vardır. 
reyan edecek vakaları geçiriyorunı ra arkadaşım sustu. Omuzlarımı Birıncısi , öğle yemeğinde fabrikato-
Birden, Pot Delover, bir hap alaca- ııilkerek: le karşıla.şmamdır. 
ğını söyliyerek lavaboye gidiyor, bar Anlattıklarınızın hıç bırisının \Sonu yarın) 

da çok bilyllk yardşmlarda buluna 
bilirsiniz. 

Den, rerinerek ayağa kalktı. 
Bil: 

- Elimden geleni yaparım Tre 
ver, dedi. Kahvaltıya kaçta in -
mek istersiniz 7 

- Saat dokuzcLa. Sizin için geç 
midir? 

- Saat onda derBen daha iyi o
lur. 

xv 
Trevor uykudan atırlaı,m~ göz 

kapaklarını zorlukla açtı. Zihni 
y.erinde değildi. Kulaklarında Me
gıa.ntlçln ihtirazını duymuyor, et
rafında kamarasının dekorunu ~
idi &den ııade eşyalan görmüyor • 
du. Neredeydi? 

Birdenbire tanıdığı bir 11611 

kendisini tamamiyle ayılttı. Arka· 
daşı Bil uyanıp uyanmadığını J a
pon hizmetçiden eoruyordu. Bunun 
üzerine Den gözlerini tıamamiyle 

açtı. Bil başı ucundaydı. Otelde 
bıraktığı valizi de yerde duruyor· 
du. Odanın içi güneş içindeydi. 
Den homurdandı, dişlerini gıcırdat 

KA il ARANIYOR 
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tı ve b;rden yatağın içinde doğrul
du. 

-Bil ... 
- Merha•ba Trevor, şaka ber-

tarllf, uykuya çok ihtiyacınız var
mış. 

- Saat .kaç? 
- On biri çeyrek geçiyor. 
Den, kendini yataktan dışarı 

fırlattı. 

-Çok fazla uyu.muşum. Hal
buki dUnyalar kad-ar işim var. 

Bıl: 

- Ya vrnm o kadar sinirli olma 
yııı ı z. Uyurken, bendeniz epey ~ 
lor gôrdüm, dedi_ 

\"e odanın öbür tarafındaki ka
pıyı göstererek: 

-Karni kahvaltıyı hazırlayın 

caya kadar siz de banyonuzu ya
pabilirsiniz. Uemjn söylemeği u
nuttum. Kami valizinizi getirdi. 
Gitmeden evvel kedisine otel hak
kında anlattıklarınızı söylemiştim. 

Bu da çok işine yaraml.\I. 

- Demek oteli hil.lil. nezaret al 
tında bulundurnyorlar. 

- Herhalde öyle olacak. Kapı
nın civarında d-0laşan birisi Ka
rniyi bir taks.i ile takip etmiş. Fa
kat kurnaz Japon, adamın takibi
ne ehemmiyet vermbden merkez 
garına giderek v.alizi emanetçiye 
bırakıyor. Sonra dışarı çıkarak 

takip edeni kalabalık arasında şa . 

şıı-tarak ati.atıyor. Başka sokak
lardan geçarek tekrar gara geliyor 

llKANUNUEVVECl~Sll 

GENÇ Kil 
. l<ALBi 
• Nakleden: R. Gülseven No. : 14 

Bukleli altın Mçlan, ince dudıa.k
larının süslediği oval yüzü, biraz 
evvel duyduğu hiddetin tes'iriyle 
hali inip çıkan muntazam göksü, 
hepsi kendisini çok se\imli Ye gü
zel gö3tcriyordu. v~ İffete ba
karken, hoca rolü yaptığımı unu
tuyordum. 

Bir aralık gözlerimi mürebbiye
ye çevirince onun uyuduğunu gör
d!l.m. Bilmem neden ise bu da ba
na bir neşe verdi. 

İffetetrafına bakmadan, o ka
dar kavgaya ııebep olan parçayı 

çalnıağa devam ediyordu. Pıarmak
ları piyanonun tuşları üzerinde 
sür.atle gidip geliyor ve bu aralık 
da, hediye ettiğim bileziğin takıl
mış olduğu muntazam kollara bıı
bakıyordum. 

Kuzinim lbirden durarak: 
- Nasıl beğendiniz mi? de -

dt 
Yerimden sıçradım .. Öyle u 

zaklarda idim kl .. 

- Çok güzel, hatta mükem
mel diyebilirim. 

Sevincinden kızardı. 

Söylediklerim biraz da ifrata 
kaçıyordu. F.akat, bu parçayı çal
makta adamakıllı muvaffak ol
duğunu itiraf !ii.zımdı. Yalnız güç 
uır noktada ufak bir yanlışlıkd.ııı 
bruıka hep~ini milkemnıelen çal -
mıştı. 

- Dersimi öğrendiğimi ve ho
camın beni haksız yere muaheze 
ettığini gordilnüz ~ a? 

- Yalnız size bir şey soraca
ğım. Deminden, hocanızın karşı -
sında da bu kadar dikkatle ve 
candan çaldınız mıydı? 

Tereddllt ederek: 

- Hayır, böyle yapmamı~tım. 
- Ne için? 
- ÇünkU onu hiddetlendirmek 

ho~ııma gic!iyor da ondan. 
- Aklım ermedi! bir kim<~yi 

hiddetlendirmek neden bu kadar 
ho unııza gidiyor? 

- Hoşuma giden bir şey yok 
ki... Fakat hocamın kızdığı zaman 
naıul acayip bir tavır aldığını bil
seniz. Takma dişleri var. Ye hid
detlendiği ı;anıan da çok hızlı ko
nuştuğundan •bunlar dı~urı fırlıyor. 
Çok gülünecek bir hal. 

nen de telıes~üm etmekten ken. 

elimi alamaJım. 'ı 
- Daha evvel gelsı•ydiııiz bu 

söylediklerimi arn.m gormü~ tJlur
dunuz eli.ve ilave etti. J 

- Başka bir zaman görürüm. 
Fakat hocanız çok hiddetli idi. ger 
halde babanıza şikayet edecek? 

- Ziyanı yok. alışığım. 
- Peki böyle bir vaziyette ııl· 

ze ne yaparlar! 
- BiltUn gun odamdan dışl' 

rı rıkamam. 
-Kendi hesabıma, bir kadını 

hfddetleridireceğim diye böyle blt 
cezaya katlırnamn.nı. 

- Madmazel Kat da böyle 
8ilylüyor. 

-Bakııı, nıürebbiyeniz lskeıtl' 
lesinde uyuya kalmış, zavallıyı 0 

kadar yoı·uyor•unuz ki gecedell 
başka gündilz de uyuyor. 

Genç kız yavaş sesle: 
- , • e iyi kadındır bi1';eniz de· 

di. Dün zece bana diki~ dikmeil'8 

çok yardım etli. Gece yarı.sın• 
kadar çah~tık. 

- Allahını bu ne çalı~kanlık• 
Bu dikis o kadar acele idi deınekT 

- E\•et. çok fakir bir ailenin 
bir çocuğu dıhıyaya gelecek, para• 
ı.arı yok. Onlar.ıı bir beşik takt!111 

yapmnğı aklıma koydum. Bunun 
da iki güne kadar bitmesi lazım. 

Bunları o kadar sade bir ta· 
vırla •örlemiş, yaptığı bu işin ga· 
yet tabii olduğunu anlatan bir tı· 
vır takııımıştı ki heyecan durarak 
ktızlnime baktım. 

Urkusundan feda ederek, fakir 
aileye yardım için çalışan bil 
zengin kızı her vakit rastlama!?• 
alıştığım yaramaz, muzip tffet 
değildi. Zahiri bir gösteriş altın· 
da, onu, büyümü~. güzcllcşnı~· 
d cğişmi~ görüyordum. önonıd& 
duran bir çocuk değildi. Bu, f<Y 
llıketi duyan, te•kin edebileıt: 
forlakiirhlr yapabilecek garbh (;ıt 
kadındı. 

Talıil lıir tavırla kendisine ce
vap verirken, sesimin hafifçe tit· 
remesine de mani olamadım: 

- Yaptığınız hareket çok gü· 
zel, dedim . Bunun daha iyi olnı•· 
sı için de ileride, taraçada, herbııl· 
de lıalıaııızı lıekliyeıı hocanızı ııi
dip bulmak Hızım? . 

- Niye gitmek lıizım ! Ne :ıöl" 
liyeceğim '! 

- Onunla barı~ın. 
-Ne için? 

- Beni memnun etmek i•ter· 
seniz bunu yıı.pın. 

- Sizi mi? 
- Evet. yoksa, bütün gUıı si· 

zinle beraber bulunemıyacağını. 

(Devamı var) 

• • ~. J • • • '* " ~ A.!.. .... .. ,.1 ... ;f ı '! . • c ·-.. • • -

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınıı. . . . ... . . . . ' . ~ . . .. . -

ve bir takgıye biniyor. V.ıılizin nu
ma "asını şoföre vererek bunu al
dırtıyor ve 'buraya kimsenin şüp

heıı:ni celbetmeden geliyor. Buna 
ne dersiniz? 

- Çok güzel. Kami mükem
mel bir polis hafifesi ol.abilir. 

- Bir dakika müsaade edin. 
İki yere telefon edeceğim. 

- Nansi hakkında mı? 
- Evet, bu genç kız hakkında 

epey malOmat topladım. Haydi ar

tık keııd;nize geliniz. Yapılacak 

çok~ v.ar. 
Temiz çamaşırlar, uyku~u ara· 

sıııd.a ütülenmiş elbi.mlerl, yirmi 
dakika sonra Bilin odasına girer· 
ken maneviyatını yükseltmiş bulu
nuyordu. 

Den kahvaltının hazırlandığı 

ma,..ya oturdu. Bil ortalarda yok
tu. Karniye sordu. Gazete alma
ğ.a gitiğini öğrendi. Tam bu sıı ada 
Tornley koşarak geldi. Elinde bir 
gazete tutuyor, biraz heyecanlı gö. 
rilnüyordu. 

Şapkasını 'bir koltuğa fırlata

rak: 

- Rontzun ce3edini bulm\lsl•t 
dedi. 

Den titredi: 
Tornley gazeteyi uzatarak: 
- Havadisi radyoda duyd\lıı: 

Bir de ı;azete ile işi temin etııı"il· 
ic;tedim, dedi. Birinci sayfada b 
yilk harflerle: 

"Katledilen lıir avukat .. , 
"Cesedi 155 Rtı Ue3t'de bul\I' 

nuyor.,, 
Bil: 

Oıı:u· - Den, aceleden, yazıyı 
~ •• madım. Acaba ne diyorlar! 

DPn yüksek sesle okudu; 
"Nevyorkun şüpheli muhitW 

rinde çok tanııım~ bir avukatı"'. 
l\L Hermi Rontzun cededi, bu sa pi 
hah, erkenden, 155 Rü Uestde 'f& t 
yapılan bir binanın önünde Jn.,~• 
m.alzeme.~ini örten çuvallar aıtı~il: 
dıı bulunmuştur. Kalbinde ve~ t 
zünde hir~ok rovelver yaraları "' 
dır. Civarda bir otomobilin dııt' 
duğunu gören yoktlır. Ces~din ":~ 
ziyetinden katil keyfiyetinın d tı· 
akşam üzeri vukua geldiği anla~ı 
yor. 

(Devamı var) 

1 

• 
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Şifli Halkevinden ı Ser est D yg-ular İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Okuyucularımızdan Aldığımız 

Yazı ve Şiirleri Neşrediyoruz 

NEREDE~. 
Yurd atmosferini birden yaratan 
Bize ziya veren, nur veren nerde 1 

' Devrimler yaratan, isterse Jeven, 
· bteme.iltini yere deviren 
Saltanatı yıkan, yok eden nerde 1 
Bin dokuz ytlz on dokuz mayısında: 
Dünyaya nur ıaçan ıı;ilneş nerde?.. 
lstiklll uğrunda millet yolunda, 
Yurduna canını veren 0.\1 nerde 1 
yirmi yıl millete feyzini veren, 
Gençliğe vatanı emanet eden; 
Biricik Atamız •imdi nerede? .• 

1 

~aznn: H. Cahit ULUCENK 
t ~v 

İngilizce, Fransızca, Almanca 
Biçki ve Diklş , Çiçek, Şapka, Ev 
idaresi ve MUzik derelerine başlan
mıştır. Devam etmek istiyenlerin 
bir hafta zarfında kayıtlal'lnı ta-
mamlamaları. 

• •• 
Kadın hekimleri aylık 

toplantısı 
Türk Ginekologi cemiyeti kan

sere tahsis ettiği bu ayın toplantı
sını Dr. Orhan Tabsin'in ba~kan
lığında yaptı. Bu cel~ede Dr. Ah
met Asım Onur (Rahim kanserle- · 
rinin Radium ve Röntgen tedavi<i 
hakkında) tebliğatta bulundu ye 

muhtelif vakalardan bahsederek, 
memleketimizde kan•erlerin şua -
!arla tedavisinden beklenen iyi ne
tice ve mU\·affakiyeti temin için, 

bazı temennilerde bulundu. Dr. 
Hıidi İh3an, Radium ve Aplikatör
lerini göstererek, hunlar hakkında 
iznhat verdi. 

' 
. 

Turan tiyatrosu 
Sanatkar Na.~it, Cemal Sahir 

okuyucu Semiha ve nezey • 
varyetesi 

'SAHTE PRENS 

Operet ~ Perde 

• 
Tepcbaşı Dram Kısmı 
11-1 Z-938 pazar gündü• 

saat 15,80 da 
Vindıor'un Şen Kadınlan 

11-12-938 pazar gıinli ak~amı 
•aat 20,30 da 

Vindaor'un Şen Kadınları 

• 

Çıralı tahta 

" " .. .. 
" " 

Eb'adı: :&fiklaı'\ Muhammen bedeli: 
Be/ı.eri Tutarı: 

Lir& K. Lira K. 

400X30X30 18 M3 
400X28XSO 8 " 
4.00X.25XS 10 " 
400X28X8 18 '' 

64 '5 
4.00XSOX80 10 M3 39 

24.30 
890 

o/0 de 7,5 
Teminatı 

Lira K. 

-Tahta. 2820 - 211 50 
I - Yukarıda eb'ad ve miktarı yaLıh 54 metre mikAbı çıralı tahta 

ile 10 metre mikabı düz beyaz tahta pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleriyle mut"l<kkat teınir.atı hizalarında göste-

rilmiştir. 
İstiklal Caddesinde 

Komedi kısmı 
1, UI - Pazarlık 12, XlI, 938 tarihine ra~thyan pazartMI rünU saat 

11-12-U.~8 pazarglinü 'aat 15,30 da ı 
l 1-l 2-n38 pazar gilndilz 

~aat 15,30 ıhı 

Oama Çıkmıt Bir Güzel 
11-12 ~:lR pazar güııii ak~amı 

saat 20,30 da 
- . 

14 de ·;"hata~ta I.•" .:;m ve Mübayaat şubesindeki Alım Komiıyonunda 

yapılıtcaktır. \ 
rv - isteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve s:ıatte yüzde 7,5 

güve.ııme paralariyle lıirlikte yukarıda adı ııeçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (Ş·, 97). 

* 
Atamızdan 
Ayrılırken 

ATAM' i• -Servet Sahiplerine Büyük Menfaat 

I - İdaremizin kutu fabrikası itin şartnamesi mucibince satın a
lınacak bir adet "Of,e.t,, tab'ı makinesi ve teferruatı kapalı zarf U8U· 
lilP eksiltmeye konulmuştur. 

Dünyıtyı düşündüren , asırlal'ln 

l'apanıadıiı harikaları yaratan, 
tarihin seyrini değiştirerek yıkıl -
ınakta olan koca bir İmparatorluğu 
kurtarıp yeni ve zinde bir Cumhu
riyet yaratan Atam! .. 

Türklüğün en karanlık bir dö
nüm noktasında doğdun. En çetin 1 

harpleri kazanarak ~imdiye kadar 
gelen kumandanların muvaffakı -
Yetlerini kararttın. Btitün dünyayı 

;ı>enip, Tilrkün gür sesini cihana 
bir daha işittırdin; parlak süngü-' 
lerinizle ııözleri kamaştırdın. 

Ölümü, biz sana gelmez sanı -
Yorduk! Buııün neden artık ebedi 
olarak aramızdan ayrılıyorsun?. 

Şimdi on sekiz milyon Türkle 
beraber bütün cihan arkandan ağ
lıyor, haykırıyor. Atamızı kaybet
tik. 

Tarihte şimdiye kadar hiç bir 
Şefin ölümü bu kadar hazin olma
dı; hiç bir şef, milelline bö.vle dinç 
'ile zinde bir idare miras bırakma -
dı 1. 

Hepimiz kan ağlıyoruz. Gördü -
iilınuz bu hazin manzaraya, gözle
tiınize inanmak istemiyoruz!.. Se
lli, daha çok yaşıyacak, daima başı
ınızda bulunacak sanıyorduk!!. Fa
kat ölüm, seni, bizden k1"kanarak 
aramızdan aldı. 

Tilrklük yaşadıkça, şanlı bay -
?ağımız bı14ımızda dalgalandıkça , 
l@n ııökte ay yıldızımızla y~arken 
bit de, kalplerimizde senin o büyük, 1 

lııukaddes isminle yaşıyacağız. Tut
tu~n dürüst yolu takip edip daima 
l'ü.kaelece~z. Damarlarımızdaki ka
llı, ruhumuzdaki imanı hep sen
den, senin ruhundan aldık; Her işi 
başanp inkil:ibımızı ilerletece • 
tiz. 

Buırtın Türk dünyası bir yandan 
llklarken diğer taraftan kendi ken
dini teselliye çalışıyor. 

Tarihte birçok büyük in<anları, 
.Atatflrk gibi emsalsiz bir varlığı 

kalp sektesinden 
bir kadın öldü 

Şehremininde uzun Yusuf ma
haliesinde oturan 85 yaşında Ha
tun ismindeki bir kadın Vezir cad
desinden geçerken sektei kalpten 
'1efat etm~tir. 

Vücudu yandı 
Beşiktaşta bakkal Bili! sokağın 

da bir kulilbede oturan 85 yaşında 
lıtuatatanın kızı Sıdıka dün saat 
oıı birde evinde sobayı tutuşturmak 
ta iken her nasılsa üzerine a.t-eş dil 
teı-ak elbibesi alevlenmiş ve vücu

~Onun muhtel'! yerleriııde.n yau
anarak Haseki bıutabanesine kal

ılıl'lJınıfbr. 

Sebe1>5iz yaralamiş 
• Kasımpaşada anbar a.rkasında 
~ numarada oturan ııeyyar satıcı 

llcı•eyin Bakar işret esnasında, bl

~ahane ve otel klltbl Mihaili sebep
ı olarıı.k yaralamış olduğundan 

hkalanm14tır. -·-1-1..... kurumu bqkanı 
d :flrk hav.a kurumunun Ankara
~ toplantwna iştirak etmek 0-
b...., lstanbul Tllrk hava kurumu 
-,ltaı:ıı dün Aııkazaya gltınlştir. 

Atanı At,ım, nerdf'in: 
Her Türkün kalbindesi• 
OıBekiz milyon evllidıııı 

Öksıiz bırakıp gittin. 
Sebep nedir Alam, 
Riliyorunı? buna sebep beıı 
Ey Atam, ~enin Ruhun, 
Yine ya::;ıyor, iiln1edi. 
Sen yine rahat "~"ı At.anı. 

nedir ı 

Enis Pekgür 

•• 
O Olmedi 

Beşikteki çocuklardan evdeki ni
nelerimize kndar gözlerimizi yaşar· 
tan, içimizi parçalıyan Atamızın ara
mızdan ebediyen ayrılması acaba ki
min yüreğini parçalamadı? 

Ona öldü diyemiyorum çiinkü o öl
medi derin bir istirahata çekildi. Ha
yatı tarihle dolu bir adama öldü de 
mek doğru mudur? O. alelade bira
dam değildi. Cihanı kendisine çeken 
bakışlarile, irad~sile ileri adım atan 
büyük bir adamdı. Onun yaptıkları 
nı edebiyat yaparak anlatmağa Jii
zum yok çünkü göründüğü gibi bir 1 

adamdı. 

Onun işaret ettiği yolda bir an 
şaşmamak üzere 18 milyon Türk 
and i~ti. Bu and içiş öyle bir içiş
ti ki ta derinlerden gelen bir haykı 
nştı. 

Büyük önderimizin bize her fa
rafı neşe, refah kaynağı bu yurdu 1 
emanet etti. Şimdi bu toprağın 
bekçileri bizleriz ve buraya gele-1 
cek bir taarruza 18 milyon Türk 1 
yekpare bir set hali ' gogsunu 
gerecek ve düşman çızmelerine aq
la Şefimizi>ı ebedi islırahathanesi
ni çığııetmiyeceğimizi ben bir dc-
1\a daha eilıana h:ıykırı,·oruın. 

................................... , ...... 
yetiştiren Türk milleti, dün:n v11r 
oldukça daha pek çok büyük adam
lar yetiştirecektir. 

Atamız, yurdumuzun t,.>lbiııde 

yattıkça sı•ıı sağ ol kahraman, Asil 
l\Iillet !. 

küçük bir yaramazın 
suratı p• rçalandı 
Dün akşam saat altıya do,ğru 

Edirnekapıdan Sirkeciye , lmekte 

olan tramı·ay arabası Şe' z.ıtleba
şında Letafet aparlmaııın1:1 önüne 
ıreldiği sırada birdenbire tram'Va

yın önünden gzçmek i:<tiyen yedi 
sekiz yaşında bir çocuğa çarpmış
br. 

Ani olarak tramvayın öntlne 
çocuğun çıktığını gören vatman 
tramvayı durdurmak için icap eden 
tedbiri alarak hemen fren yapmış
sa da milktf'e'; süratle ilerliyen 
tramvay çocuğ.u yere dilşilrmfi.\ı ve 
yilzilnden ağır surett.e yaralam.,tır. 

Vatmanın soğuk kanlılığı ıaye
slnde muhakkak bir ölümden kur
tulan çoculs Letafet apartmanında 
odacı Alinin oğlu, dokuzuncu mek
tep, birinci sınıf talebesiı:ıden Rıza
dır. Tramvayın sademesiyle bumu 
ve yilzil parçalanmış olan Rıza he
men Haseki hastahanesine naklQ -
lunmuştur. 

Kurşun hınızhrı 
Üskfldarda evkafa alt olan kuT'

~unlan çalan Vedat, Necdet, SalA
hattin yakalanarak adliyeye nril-
mişlerdlr. · 

ve Tarihe Geçecek Bir Hizmet 
Dünya deniz nakıiytında pek nıiihim iııkililp yapacak, bııgünk;ı 

en ~on ~~tpnı vapurları durduracak, ayni tonajdaki vapuru11 iki 
mhli e~.ı·a taşıpcak tahmôi ve tahliyedP •ayanı hayret derecede za -
mandan ı·e ma.raftan ekonomik ye misline tt•.:ıdiif edilmiyen fırtına
larıı d •ıtil; tüfan olsa yatmıyacak ~ekil ı·e tcrtıb •lı hiın gayet ba,it 

1 
lıir ihtiraım lıulunduğundau kuvnden fiile çıkarmak iç.n bin lira [•] , 
ile te>riki mesai eyliyccck ve aynı Hukııka miılik lıulun,ıcak bir st•r· 
vet ah:lıinc ihtiyacım var . .'.\Iektep gorsOn gornıc . in te · !ılıüsatınıııı 

arzında on be~ dakika zarfında derh"l ınlıobı· karar HrC'ceğrnd ~ 
emin buluıısuıı. Jllurnffakıyet sigortnlıclır. 

ADRES: Kapalı çar•• Zennedl"r 35 numarada lbrahim Tonka. 

[•] ~Teseleye ı·ukuf ha.•ıl eyled kten onr.ı lıin d•,ıl yDzlıiıı Iir.ı 
olsa vermekte tereddüt edilmiyecektir. 

Halk Maskeler· atışı 

Türkiye Kızılay 

il - :\fuhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat teminatı 

(112i>) 1 rndır. 
ili - Ebillme 13 - 1 - 939 tarihine rı..•tlıyan cuma günü saat 15 

de Kabataşta lA'vazım ve mubayaa! şubesındeki alım komisyonunda 
)' a Jll IHCıt ktı r. 

!\' - Şartnameler parasız olarak lwr gün sözü ııeçen şubeden 
alınabilir. 

Y - Ek,iltmcyP. iş"'rak etmek i•tiye>ılerin fiyatsız teklif mektup 
!arını ihale gün!inden bir hafta e\ veline kadar inbi•arlar umum mü 
d.ırl jhi Tütıin fabrikalar şube<ine vermeleri tekliflerinin kabulünü 
m • 1mmııı \·esika almalan liizımdır. 

\'l - )[ jhürlü teklif mektubu .. u kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
Y• 1.·Jı ve•ıka \'e °'o 7 .5 güvenme parası makbuzu veya banka teminatı 
~ 1<1ubunıı ih•iva edecek olan kapalı zarfların eksiltme ıınn!I en geç 
'a <t 11 •le kadar yukarda adı geçen komi~yon :ba,kanlığına makbuz 
n u'< ıhı nde \'erilmesi lazımdır. (8633) 

,,,.. 
Cin~i Miktarı Muhammen B. % 7.5 

T z 1utıln çJı•alı 2000 A. 
;; R :!Ot\ m m ho~·. 

Yi.I ·ıır .:ık bn~'ı 
ya•·t 

3.8120"" 
3 8 demir pul 

ci-
4000 .. 

8000 .. 
12000 .. 

Beheri Tutarı T "minatı 
Kr. Sn. Li. Kr. Li. Kr. 

26.75 535.- 40.1_? 

60Ki. 440.- 83.-

Eksiltme 
Saati 

15.30 

16.-

l - (2000) adet ince şeyler konabilen standart, normal sık örııülll Cemiy~ti Umumi Merkezinden 
Ccmiyetinıiz tarafından sayın halkımJ.7.ı zeh1rli gazlardan ko

rumak için yaptırılan Halk !\la.keleri 1·12-9:18 tıırihiııtkn itiba
ren ,atışa arzedilmfrhr. 

Ktıfi maınmatı havi pro•petüslerile birlil • ayrı ayrı kutıılar 

içinde bulunan bu maskelerden edinnwk isliyeıılcriıı Arıkaruda 

uı:nuıni Merkezimize, İstanbulda Yenipostane civarında Kızılay 
hanında depomuz direktörlüğüne ınüracaatleri rica olunur. 

J to,. tütün çuı·alı ile Cibali Bakımevine yapılacak platform!.ara !Uzı:ımn 
olan b'lil l'e mıktarı yukarda yazılı yuvarlak başlı civata ve demir pul 
ı - Xll - 938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı pıazar
lıK u'uliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeliyle muvakkat teminatları hizalanııda 

gö•t.rrilmiştir 

Yukarıda ya7.ılı satış yerlerinde;, ııerakeııde veya toptan ya 
bizzat mıiracaat e<l~rek satın almak isliyenlere veya memleketimi
zin herhangi bir yerinden parasını göndermek suretiyle sipariş 

yapacaklara ambalaj ve posta ma,arifi cemiyetimize ait olmak 
ilzere ve her maske altı liraya verilir. 

l!I - Pazarlık 19 - XII - 938 tarihine rastlıyan pazartesi &'Ünfl hi
zalarında yazılı eaatlerde Kabata~a Levazım ve Mubayaat ,ubMi•de

kı Alım komi•yonunda yapılacağından isteklilerin % 7.5 güvenme pa

l ralariylu birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8811) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bayan Emine Şükriyenin 18327 hesap ııumarasiyle Sandığı. 

mızdan aldığı (250) lira borca k:.qı Birinci derecede İpotek edip 

vadesinde borcunu ödemediğinden 3202 Nu. Jı kanunun 46 ıncı nıarl 1 

desinin ~at.ufu olan 40 ıncı maddesin_e göre . satılması icabcd"" I 
Kartala tabı Yakacıkta Ayazma caddesıııde eskı 175 yeni 61 en ye-

ni 76 numaralı ba.hçeli kaide-'1 kargiı', u'tu ahşap bir köşkün tamamı 

bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu ;icil 

kaydına göre yapılmaktarlır. Arttırmaya girmek istiyen (100) lira 

pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mak

buzu da kabul olunur. Birikmış bıltun vergilerle belediye resim
leri ve tclliıliye rusumu borçluya aittir. Arlırma şartnaıne~i 14, l 2, 

938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri 

servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı l'e sair Jiizumlu 
izahati de şartnamede ve takip do,yasında vardır. Arttırmaya girmiş 

olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkın

da berşeyi öğrenmek ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 6, 2, !l39 

tarihine müsadif pazertesi günü Cağaloğlunda kain sandığımızda 

saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayri menkul mükel-

lefıyetıyle Sandık alacağını tamamen kesmış olması şarttır. Aksı tak~ 

dirde liOll arttıranın taahhildü baki kalmak şartiyle 2::, 2, 939 tarihine 

mü.•adif perşembe ııilnü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 

yapılacakbr. Bu arttırmada bayri menkul en çok arttırann üstilnde 

bırtlılacaktır. Haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyan allikadarlar ve 

irtitak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa da

ir iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 giln içinde evrakı milsbitelerile 

beraber dairemize bildirmeleri lizımdır. Bu suretle haklarını bildir

memif olanla.r da baklan tapu sicilleriyle ıabit olmıyanlar satış bede

lnin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma!O.mat almak iRtiyen

lerln 937 - 268 dosya •umara•iyle Sandığımız Hııkuk İşleri servisine 
milracaat etmeleri lüzumu ilfuı olunur. 

* • 
DIKAATı Emniyet Sandığı Sandıktan alınan gayri menkullin 

İpotek göstermek lstiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına 
ikras yaparak uuJQne gOre kolaylık ııöstermektedir. (9045) 

.kadal' ı 

* Ci11sı : Miktarı Muhaınnıen 

Be/ı.eri 

Lira Ii:ş. 

Bedeli 
Tutarı 

Lira 
% de 7,5 

Kş. teminııtı. 
-------------- ------------

Sert !!istik 
Yumtı~ak şambre lastiği 

Ebonit 

300 kilo 
300 .. 
180 ' 1 

2 80 840 
2 80 840 
2 80 604 ' 

2184 163.80 
1 - Şartname ve nilmuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 

yazılı k1uçuklar açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır . 
il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hizalarında gös 

terilmişlir. 

lll - Eksiltme 22, XII, 938 tarihine rastlıyan per~embe ııiınll saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonuı:ıda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün &öztt reçen fU!ıeden alına. 
bileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - hteklilerin eksiltme için tayin edilen ıı;iln ve saatte yüzde 7,11 
güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komiııyona ııel.melerl 

ilan olunur. (8895) 

• 
I - İdaremizin Paşabahçe Fa.brika~ında tartname ve projesi 

mucibince yaptırılacak on adet tank temelleri i114&atı a.çık eksiltıne
ye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 8926.02 lira ve muvakkat teminatı 294.46 li
radır. 

III - Ehiltme 19 - XII - 938 tarihine :ra.stlıya.n pazarteai &11nü 
saat 16 de Kabataşta Levazrm ve Mubayaat fUbeaindeki Alım Ko • 
mi•yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdilr!UğU levazını ve Mflbayaat 'ube3inden alınabilfr. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iatiyeıılerin İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü ln,aat şubesinden fenni ehliyet vealkaaı almalan lA
zımdır. 

VI - lateklilerin kanunt vesaik ve % 7.lf gilnnme paral:ıriyle 
birlikte eksiltme için tayin edilen ııiln ve saatte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilin olunur. (8761) 

Liılırevf ve cilt butalıldarı • G öz H eki m i -

Dr. Hayri Omer 
Ôtled"n sonra Beyotlu Ağacami 
karşısında No. 83 Telefon 41358 

Dr. Şükrü Ertan 
Catalotlu NvU09manlye cad. No • 

Dr. Oıman Şerafettln apartmanı 



Sayfa: a 

Kulağınızda küpe olsun\ 

'"il,_ : J:tJ' .. 
EN Mtlotti$ 
(STiıtAPTAN 
~oMRA -· · 

Kullanmakla kabildir 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'~tle dü~iirür 
Baş, dlş, sinir, mafsal: adale ağrıhrı ancak GRİPİN almak 

suretile çarçabuk defedilel i;ir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine 
dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

KOLINOS 
anti.septik 

DIŞ MACUNU 

Kullanınız. Lezzeti hoş, dişleri İnci gibi parlatan Kolinoau dünyada 
milyonlarca zevat seve seve kullanırlar, Tüpün muh eviyatı teksif 
edilmiş olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tüpü 40, küçük tüpli 22, 1-2 kuruştur. 

l 

JEJfl.SABAH 

İNKAR EDİLMEZ Ü~TÜNLQGÜ ic;i,..a. 

ER.OEC 
$EÇECE~INIZ AAovo ______ ___ 

- t 
t tt· 

11 KANUNUEVVEL ı938 
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YAZIN İNSAN KENDiNi DAHA 
KOLAYLIKLA ÜŞÜTÜR! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 
Dikkat 
Edin.iz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

ve~esive SAHiBiNiN SESİ 3oz~11~~i~~ 
.'! .. SATIŞ _ ~= ACENTELERiNOE BEYOGLU 1 NEVROZIN ~"j!-ıık algınlığının fena akil.ıcller doğurnrnsına nıan 

1 
1 
,ıl olmakla beral.ıer 1.ıütün ntırapları da dindirir. lcal.ıında günde ı 

Almak Lazımdır 

Ş 
'
• R K ET 1 H Ay R ı y E o E Al 

1 
: .k.·a•~•"•a•lııı::ın,•ıb•il•ir•._h•m•i•ne-d•ik•k•at11,•ta•k•l•U•e•ri•nc•lc11·n.'•·;ı•k•ın•ıı•ıız•.•Ye-N•E•V•R•O•/.•,i":-l nı yerine ba~ka Lir maı·ka \'Crirler•c ~idcletle reddediniz. 

Hissedarlar Umumi Heyetinin Fevkalade 
lctimaa Daveti 

Araba vapurları ile Boğaziçinin iki yakasına yarıl:nakli\ 0lan 

nakliyatın son senelerde fe\·ka iade artmasına nır nıı mr,·cutlar ı 

ilaveten büyük bir aral>a vapurunun daha fabrikamızda J <'ııiden 

inşasına lüzum ve zaruret ha:-1ıl olnıu~ Vt;l nizanırıı iktiza eden n1u 

anıe1C'ler heyeti idarece .vapılnıı::; oldufundan şartııan1t•n:n ::dtın· 

cı maddesi mucil>ince (Bu husus hakkında) karar ittlhası içi11 elli 1 
ve daha ziyade hi"'eye malik hissedarlarımız, ı2 kanunu'""; 9!l'l 

perô~mbc günü saat ı4,5 ta şirketin Galatada Fermenecih>rde kıı

in idarei mcrkeziyegincle feykaladc surett~ içtimaa da\•ct olunur. 

1 Emlak ve E;;am Bankası ilanlar!' 
Hesap N. Gayrimenlr• lün yeri : Nrv'i İcra dosya nO· 

ı557 Fat;h 1\ olla Aşki mahallesi Bezir Kağir iki ev :ıs • 504 
Gazi paşa Hanıanu sokak en eski ve İki diikki-

ı, eski 1, 1-1, 2-1, 3-1 yeni 73, 75, nın tamamı. 

77, 79 kapı numaralı 

Bank· m•zıt ipotekli olup lıtanbul Dördüncü Jera memurluıtunca 
yukarıda numıırası yazılı doıya ile ı2 • 12 - 938 pazartesi günü açık 
arttırma ile oalılacak olan gayrimenkulü alanlara arzu ederlerse Ban· 

ka mevduatı dahilinde para ikraz edebilir, (85ı6) 

ANNELER, DİKKA Ti. 
Et ve sebzekrin iyice pişmemesin en meyvalar,n güze' ce yıkanmamasından, içilen su· 

ların temiz ve saf o mam ısından ha'll ol ,n S< 1 ıcnn dediğimiz bar~ak kurtları en muzır hay· 
va;ılardır. Bunlar; İne b:ırsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. 
Ekseriyetle çocukl:ırda bulun"\ır. 

~'r•ı\. r~ı<SİLTME iLANI 

Halsizlik, kansızlık, ha7ımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, obt rluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya 
benzer si ir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep 
bu kurtların tesiridir. 

İSMET SOLUCAN BİSKUVİTİ Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : 
Cinsi· 

Tavuk eti 

Hindi eti 

Ayva 

Gümü~ane elması 

Portakal (80 lik) 

Kayısı (çekirdekli). 

Ceviz içi 
Çam fıstık 

Kuru Üztlm (No. 12) 
Kuş Üzümü 
Kuru İncir 

Fındık içi (kavruımuş) 

Üryani Erik 

Taban helvası 

Pekmez 

Taban 
Tel kadayıf 

Yassı kadayıf 

Tereyağ 

Kaymak 

\<:ilosu: Tahmıııi h• <leli T· .arı 1 lk tt·mi- İhale gün ,.e ""'li: 

3000 
650f 

6000 
6000 

15000 al 

2500 
1000 

600 
2500 

600 
1600 
800 

1500 

4000 
3000 
3000 
1000 
1000 

1500 
600 

Kuru~: 

58 
48 

11 

18 
4 

48 
55 

180 
25 
20 
23 
90 
25 

34 
22 
36 
22 
20 

120 
135 

Lıra 

17-!0 
3120 

4860 

5;;0 
1080 

600 

2230 

l200 
550 
900 
625 
100 
345 
720 
375 

4815 

ı360 

660 
1080 
220 
200 

3520 

1800 
675 

2475 

nalı Jıra 

365 

168 

362 

• 

264 

186 

~2. 12, 9~~ Pcı·:-;ıembe- :-;aat 14. 

Açık 

22, 12, 938 per~embe saat 14,30 
Açık 

22. 12, 938 per~embe saat 15. 
Acık 

22. 12, 938 perşembe saat 15.30 
Açık 

r. 

22, 12, 938 perşembe saat 16 

Açık 

Haydarpaşa Lisesi Pansiyonu için yukarıda cins, miktarı, tahmin bedelleri, ilk teminatları ve eksilt

me gün ve saatleri yazılı yiyecekler parti halinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Beyoğlu İstiklal caddesi Karlnıan karşısında liseler alım ıatım komisyonu•binası içinde top. 
!anacak komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler şartnameleri mektepte görebilirler. İsteklilerin belli gün va saatte cari sene Ticaret Odası v• 

alka81yla birlikte ,komisyona gelme !eri. . (.8894.>' 

bu kur• arın en birinci devasıd r. BüyLik ve kiçüklere emniyet ve itimadL. verilir. Her ço
cuk seve seve yer. Çocukların.ıza senede bir k~ç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza 
danı •ınız, 

LİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonr• solucanlar düşmtue çocuğunuzda solucan 
olmadığına itimat ediniz. 

Sıhhat Vekaletinin resmi m!isaadesini hı:ıizdir. Tarzı istim,fi kutuların içinde yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir Bisküvit çizı;i ile beş m"'·.,vi kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gece ya

tarken iki kutu bisküv•t, çocuklar: 10 - 15 ya ı ' kldar bir kutu, 10 yaşından aşağı ço· 
cuk!ara her yaş için gece yatarken bir çizgı uı, üvılİ verilir. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( İ S M E T ) ismine dikkat. 

Til'aretbanemiz eskisi gibi kürk 

m:;:ntolarını 10 sene garanti ve 

ay v .. de ile k~faletsiz ol.ırak 

satma' tadır. Anadoludan aynı 

şeraitte sipariş kabul etmekteyiz. 

Mahmudpaşa Kürkçü ban 

içerisinde 

BEYKO Telefon 
21685 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
20-12-!138 salı günü "aat 15 te htanbulda nafia müdürlüğüııd• 

(:l471.ı8) lira keşif l.ıedelli Pendik bakteriyoloji en>lülüsü tanıir•tl 
açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Muka\'ele, ek.<iltnıc, l.ıayıııdır.ık işleri genel, husu.<! ve fenni ~art• 
nameleri, proje keşif hüliisa,iyle l.ıuna müteferri diğer enak dairC' 

sinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (261) liradır. 

i.tcklileriıı en az (2000) liralık bu i~e benzer i~ yaptığına an·r 
idarelerinden alnıı.~ olduğu vesikalara istinaden İstanbul vila,vrtiıı ' 
den eksiltme tarihinden (8) gün evvel alııımış ehliyet ve !l:lS yı!nıa n;t 

ticaret odası ve;ikalariyle gelmeleri. (8690) 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 

den sonra hastalarını kabul 

eder. 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo· 

Jı;u.şu .köşebaJı 43 Numara. 

••••. Dr. Hafız Cemal ..... ~ 
• • 

Lokman hekim i 
Dahiliye Mütehassısı i 

Divanyolu 104 ! 
Muayene saatleri pazar hariç ! 

her giln 2,5 • 6 gaJı, perşeıııb0 ! 
ve cumartesi sabahları 9 • 12 ! 

fukaraya T. 22398 J 
····························~··· .. ····--
Sahibi: - A. Cemaletın; Saraçoi;~ 
Netriyat mlidürli: Macit ÇE1: • 

"'b" .,;•'/' Buıldıiı yer: Matbaai ,... ilJ: 
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