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3 
KURUŞ 

• -ın nü Dün Akşam 1 Yugoslavya ile 
araya Döndii Ya.~ılacak Af~~" 

il Tasarruf Haftasının İkinci Günü _J 

- · · Muzakerelerı 
Milli Şef imiz Pek Yakında Başlıyor . · 

n 
Radyoda Ziraat Vekili 

Bir Kon·ferans Verdi 

Yurd dahilinde Yeni Bir 
Tetkik Gezisine Çıkacak 

Germee., 1ll (A.A.) - Rıri81-
cumhur faınet lnöntl bua11n aaat 
8,30 da husuııt trenle Çanlr.ırt1'6 t9' 
rtf etmlfler v& hQkümet konatında 

Yugoslavya il& &ramu.da !msa 
edilecek olan &fyon anlqnıaın mQ.. 
~•kerelerin& bugdıı aabah Mat 11 
de İstanbul tlcıı.ret ff 1&n&J'f odaa 
meclis salonunda •batlanaeaktır. 

:r.Iüzakerelerde Yuroılnya:rı ta
sil edecek olan hayet dQıı t•~ 
ze gelmişti. Heyet Yuıro-Ia• ilm
sadt ticaret nezareti b&f mıı.-Ylrl 
doktor Bay Obradonoviç'ln reisli
ği altında olmak üzere Yuroıl&V)"a 

(Sonu 7 nci aayfada) 
TORK 
ŞiMENDiFERLERi halktan birçok kimselerle va ma - =-::.__::..:;;....==-======== 

l'-ı Hllaeyia Callld TALÇIN f 

:ınurlarla temu ederek lbtiyıı.çlan 
lıakkında notlar almı~lardır. 

Reisicumhurumuz 12,30 da AJ. 
kanıyıa mOtevecclben hareket et -

~~~ 

Kendi paramızla ve kendi mtl· 
'betıdislerimizle yapmakta ol.Satıı
llıtız demlryolu Erzlncana V&l'dı: 
"'1ıadoludaki, imtiyazlı ecne.btlenı 
l&lilmit olan e~ki demiryollan sa
tııı alındı. 

Türk Şimc ndiferleri komşu 
'tııeınıeket şimendiferleriyl& birleş
llıtk üzere; Hududa doğru inşa
•t devam ediyor. 

Beş on satır içinde hü!Asa edi- . 
leıı şu hakikatin ne ibret verici, . 
ile ha.ş döndilrticü bir mazisi, ta
l'fh; ve manuı bulunduğunu anla
llıak için gözlerimizi biraz arkaya 
Çe~iterek ya kın tarihimizi hatırla
lııalr. bir vt1Cibedir. ' 

Bttylik Avrupa devletleri Av
l"tıpadaki huhutları içine sığamıya
taır. t~r,.kkl hususunda geri 
~ım,. başka kıt'aları payla~mak 
için mOAAbııkaya girişmişlerdi. Af. 
likayı böylece yuttular. Fakat Al
lııanya kendi•inin toplamakta ve 
lcu~vetl•nm _ kte biMz geç kaldığı 
":in Afrlkada eh~mmiyetli bir mev 
~ kapamamıştı. Onun için, harap 
Osmanlı İmparatorluğunu gözüne 
kestirdi. Anadolu yaylalarından 
:a~lıyarak münbit Kilikyadan ve 

etopotamya sahralanndan tll Bas 
ra körfezine kuJar uzan&n bir 
illke ne güzel bir mn•temleke ola
lıilirdi. Fazla Alman nüfusu ora

h Yehleştirilir. İptidai maddeler o 
l't.da yetiştirilir ve Alman sanayii 
fçin orada geni~ bir mahreç bulu
nurdu. 

, Almanya .~arka arazi zaptetme
te bari• bir emperyali•t devlet ola 
~lk gelmedi. Fransa Tunusu !n
lliltere Mı•ırı işgal ederek Osman
lı İmparatorluğunu parçalamak e
lııellerini göstermiş oldukları hal
de, Almanya hiç bir i•tilô hırsı 
lıesteınez görünüyordu. O yalnız 
~Uı-k'iyenin ıktisadi ve askeri kal-
1nıııasına taraftar sıfatiyle şarkta 

Hüaeyin Cahid YALÇIN 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

:ınl4lerdlr. 
Ankaı·a, ıs (A.A.) - Cumhur 

reisi lamet İnönü, Kastamonu, İn&
bolu, Zonguldak ve hava!isinda 
yaptıklan tetkik aeyabatinden bu 
gün Ankaraya dönmüşlerdir. 

İsmet İnönüyü getirmekte olan 
hususi tren saat 19 da şehrimize 
gelmiş ve garda başta B. M. M. re
isi Abdülhalik Ren da, 9." eııel kur
may başkam Mareşal Fevzi Çak
mak, vekiller, mebuslar, miln mtt
dafaa ve genel kurmay erkAnı ile 
vekôletler ve rlevaiı· rüesa~ı taratın 
dan sel1\mlanmıştır. 

Başvekil Celal Bayar, dahiliye 
(Sonu 3 üncü aayfada) Milli Şef İsmet İnönü 

~ococecococococoooooooooooooooo:x:x:x:x:x:x:xx:xx:xx:c.~ 

Banka Müdürünün Beyanatı 

Halk Sandığı Yakında 
Faaliyete Geçiyor 

Küçük esnafa, sanatkarlara ve 
muhtaç halka kredi temin edecek o· 
lan lstanbul Halk Sandığı bu gün· 
!erde yapılacak bir törenle açılacal~· 
tır. Sandık kadro ve teşkilatı tama· 
men hazır bulunduğundan derhal 
faaliyete geçebilecektir. 

Sandığı Başvekilimiz Celil.! Bayar 
veya iktisat Vekilimiz Şakir Kese
birin açması kuvvetle muhtemel
dir. Dün sandığın faaliyete başla
madan bu mevzu etrafında izahat 
almak üzere kendisini gören bir mu
harririmize İstanbul şubesi halk 
sandığı Direktörü Bay Sermet Çif · 
ter şunları söylemiştir: 

- Sandık, htanbul Halk San
dığı Türk Anonim Şirketi unvanı 

altında faaliyete geçecektir. Bu un
vana nazaran san<\ık tamamile müs
takil bir te§ekküldür. Sermayesinin 
kısmı azamı mahalli idarelerden te· 

(Sonu 7 nci ıayfada) 
Gazetemize beyanatta bulunan 

sandık müdürü Sermed 

Mühim Bir Döviz 
Kaçakçılığı 
Meydana Çıktı 
1stanbuldan hariç meml&ket

lere mal göndedp getiren bir mü
essesenin son zamanlarda muhte
lif suretlerle döviz kııçakçıhğı yap 
tığı haber alınmıştır. 

Bunun üzerine alakadar memur 
Jar mezkilr müe .. enin Galatadakl 
bürosuna giderek bir araştırma 

(Sonu 7 nci &ayfada) 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HER SABAH 

Tramvay rayları mı, 
kapıları mı ? 

Tramvay •irkefi, müşteriai na• 
fıa vekaletine kendini 'irin göst...-. 

B~ıvelril CelAI Ba1arın Evvelki gün Ankara Halkevinde mühim 
nutkunu irad aderken alınmış fotuğrafileri 

Tuarruf ve yerli mallar haftası
nuı 2 inci günü münasebetile dün 
akııam Ankara radyosunda Ziraat 
Vekilim1z Bay Faik Kurtloğlu tara

fından bir nutuk söylenmiftir. Zira· 
at Vekilimiz bu nutkunda bizde ta. 

sarruf ve arttırma kelimeleri v" ma

naları ile arttırmnnın menba v.1 
şartlanru anlatmış ve uzun söyle
vini şu sözlerle bıtirmiştir : 

(Türk köylüsü, Tlirk çifçisı: 

Şu dakikada senin isteklerini se-

nin ağruıdan dinlemek için aranda 
dolaşan, askeri siyasi içtimai, ık 
tisadi zafere olduğu gibi, seni en 
yilksek refaha ve zirai ıafere eri.•· 
tirecelı: olan Büyilk Milli kıı.hrama· 
nın öntinde, senin adına da hürmet· 
le eğilerek sözlerimi bitiriyorum.) 

Bay Faik Kurdoğlunun bu ko
nuşmasından sonı ıi, Şair Behçet K&· 
mal Çiğlar tarafından yazılan ve 
bestel•Ar Adnan tarafından bestel&
nen IZlrıı.at marşı) radyoda söy· 
leıuniştır. 

Nafıa Vekilimizin 
lntıba ve Beyanatı 

H 

Ankaraya Bolu Uze-
mek için humalı bir faaliyetle ı-ay.. ; b t• .J 
)arını değittirimyor, kavislerini ta- .ıslan u uan 
mir ettiriyor. Maksat açık: Şirket 

ııidar ayak teıiıatım pahalıya ıat• 
mak için ,öyle üstünkörü bir tamir 
le ,ebekeyi guya yenilettiriyor. 

Bu açıkgözlülük nihayet onun 
hakkıdır. Ancak Nafıa vekaleti -

nin bu gözboyacılığa kanmıyaca .. 
ğım da 9irkele pefinen haber vere. 
biliriz. Zaten meaele orada değil; 
bizim aöylemek iıtediğiıniz cihet 
tramvay tirketi, raylarına, verdi

ği ehemmiyeti biraz da arabaları· 
na ve bu arabaların ya zorla açılıp 

rinden Yeni Bir Hat Yapılacak. 
İlk tren 2 nci teşrinde Erzurumda. 

Ankııra 13 (Er~iııcan hattının 

resmi küşadına giden arkadaşı

mızdan) - Nafıa Vekili Ali Çetin 
kaya ile 111ilii l\1üdafaa, Hariciye, 
Maarif Vekilini n. davetlileri ha
mil olan trenimiz bu ak~am saat 
18 de Aııkara~·a muva,alat etti. 

Bütün yollarda halkın coşkun 

t&zabüratı ile karşılanan vekille
rimiz Ankara istasyonunda da par 

lak bir surett& istikbal edildiler. 
Nafıa Vekfllmlz Ali Çetinkaya 

<lan bu tarihi seyahat hakkında ıa 
tibalarını rica ettim. Sayın ve~ 

(Sonu 3 i\ncü ıayfada) 

gUçbela kapanan yahut ta çok e .. v ------------------------------
temif oldukları için bir tür!'! k•
panmıyan kapılarına tefmil etmesi 
dir. Çünkü ıoğuklar baatırdı, bu ei 
difle tramvay •irketi l&tanbuldan 

pılıyı pırtıyı toplamadan evvel biz 
İıtanbullular ııripten aapır aapır 
döküleceğiz. Şirket malzemeaini 
diifündüğü kadar biraz da velini
meti olan halkı, hiç olmaz .... gider 
ayak, dü9ünmek nezaketini göa-
terse ..• 

A. C. 

Journal de Moscu 
nun Bir Yazısı 

Türk ~ Sovyet . Teşriki Mesaisi; 
Barış Davası için Çok Mühimdir 

Y azı•ı 3 OncQ uyfada 

Erzincan Hattında Göğsümüzü Kabartan Üç Levha 
• 

\ 

• 
- • 

-SlYu • Tecwr arumdald Kıııhrmak k6priilll ~emab - Erzincan araıında Acemoila köprllsü Si•u • Erzincan hattında ray fer yatuada uaele saJaıark• 



.. 

Sayt.: 2 YEMISABAfl" 

' 

A ŞANIN 
~Ö~ÜMÜNDEKİ ESRAR Valinin Emriie Okuyuculanmız , 

Yeni Sabahın Tarihı Tefrikası: 13 Kenar Mahalleler 
Kamarot ve Aşçı 
Kursları 
Açılıyor Teftiş Edildi !ınor ki ,-

Enver Paşa Buhara ede:~::~;~:~:::o~~ü~~nK~~~~~ B~~ k~r!~= ş~t~rı:!aş 
ın yolda hastalandığını ve 1stan- gelerek. §ikayette bulunmuştur. 

Deniz bank tarafından mütehas 
llll! aşçı, kamarot ve meterdotel 
yetiştirmek llzere a~ılacak olan 
kurslara yeni yapılmakta olan po
lis salonunda hususi bir yer ayrıl
mıştır. Nazari dersler sınıflarda 
gösterilecek tatbikat ~in de yi!M! 
yolcu ıalonunda yapılmakta olan 
btıyük mutfaktan istifade edilecek 
tir. Bu kurslar 15 ay ml!ddetle de 
vam edecektir. 

y o 1 u n u . T u t t u ~~~1~~;~. d~r;:e a:ı~::!~;!~~ A~~n:n~~yo~kUdar -Kısıklı ara-

Paşaya Yaveri l\tluhittin Bey Bu 
·Seyahatinde R~fakat Ediyordu 

haber aldığımıza göre valimizin sında Gazgihda oturuyorum. Şile
hastalığı hafiflemiştir. Dün maka !iyim. Hayatın bütün ıztırablanna 
mına gelemediği gibi bugiln de Is- göğüs gererek temin edebildiğim bir 
tlrahat için makamına gelemiye- çift manda ve bir araba ile tA Şile
cektir. den taşıdığım odunların bana temin 

I 

Heykelleri kınlmış lıiliseler .. lnki
lAp yolunda mahvolanlar .. Çeka
Jar .. Bunların faaliyeti .. Enver paşa 
Talit paşanın ölilmilndan sonra 
uzun müddet teeMürünU gizliye • 
medi. Nereye gitse, nerede bulun
sa, kiminle konuşsa hep onu düşü
nüyor ve Osmanlı İmparatorluğu
nun sadrazamını bir türlü unuta • 
mıyordu. 

Filhakika bu vefakar arkadaşı 
kolay kolay unutulamazdı. 

* Enver paşa artık kendi vaziye-
tini tamamen tesbit etmek istiyor
du. Proğramını da hazırlamış, 

gideceği yilları da tamamen ka- , 
rarlaştırmıştı. 

Ogünlerde Mo,kovada yiyecek 
içecek buhranı vardı. :lfuayyen 1 

' nisbette ve vesikalarla ekmek ve
riliyor, yiyecek dağıtılıyordu. En. 
ver paşa bunları gördükçe 1\fo~ko- 1 

vada oturmanın faydasız olduğu

nu tamamen anladı ve 1920 sen&
•i birinci teşrin ayının ortasında ' 
)foskovadan ayrıldı. 

Bu çıkış :Mosko\'aya gelişin ta
mamen aksi vaziyette oldu. Onu 
büyük bir dostluk ve samimiyetle 

. karcılayanlar şimdi giderken o ka
dar büyük bir teşyi merasimi yap
madılar. 

Formaliteyi tamamlamak için, 
bulunan bir kaç kişi arasında En
ver paş.ı Moskovaya veda etti ve 

1 
Buhara y;:ılunu tuttu. Enver paşa 
Buhara yolunda kend 'ni yeniılen 1 
hayata kavuşmuş kadar nıes'ut l 

buldu. Hatta en çok sevd iğ i Ta- , 
!at pa.,anın acrnını bile bu hürri
yete kavuşmuş olduğu için unuttu. 

1\Ioskovada ne kadar hoşa git
miyen gUnler yaşamı~tı, istediğini 
yaptıramıyor, kararsız olururp du- 1 
ruyordu. Uzun müddet istediğini 
yaptıran, projelerin derhal tatbik 
ııahuına koyan bir insan için bun
dan bUyUk azap olur mu? 

Enver paşa Buhara yolunda 
hep hürriyet! dilşünüyor ve ye- 1 
ni yapacağı işlerin tatbik şeklini 

kararlaştırıyordu. Enver paşa 
bu seyahatinde yalnız değildi. llk 
gllnllndenberi kendisine refakat e. 
den yaveri Muhiddin bey vardı. 

Enver paşa ile Muhiddin Bey 
trenin kompartımanında Jiinlerini 
ve haftalannı geçirdiler .. Tren u
zun ovalardan geçerken kompar
tımanın penceresinden bakıyorlar, 
ve birinci teşrinde henüz ekilen

1 tarlaların acıklı halleri karşıRında 
konuşuyorlardı. 

Nihayet milsliiman lilkesin& 
girmişlerdi.. GUnlerdenberi Rus 1 
.köyleri içinden geçen tren yeni bir 1 
Aleme girmiş ıribi idi.. Artık her 
şey defişmişti .. Bazan ufak köyle
rin içinden geçerken minarelerden 
yilkselen ezan ıesleri duyuyor ve 
kendini bamb~ka bir illemde bulu
yordu. 

Bu Alem.. Çocukluğundanberi 
geçirdiği gilnlerin ilemi .. Babası -
nın, annesinin telkin ettiği hayat.. 
Enver paşa bu yeni Aleme gelince 
birdenbire başkalaştı .• Gllzel fa • 
.kat solgun çehresinin renfi derhal 
pembele.şti. Gtızel taranmış bıyık-

' larmı muntazam şekilde billctll. 
Donuk ırözlerine parlaklıık geldi. 
Damarlarında cevelan eden kan 
ona bambaşka bir hayat veriyor -
du. 

Belediye reis muavini Lutfi Ak. ettiği ufak bir kazançla yaşıyorum. 
ıoy dün sabah valiyi ziyaret etmiş Fakat bu bir lokma için çektiğim 

kil h1Lliyle çok acınacak vaziyette ve ondan aldığı direktiflerin ya- yetmiyormuş gibi Ömerlide Orman 
idi. Binaların birçokları harap ol- nında belediye sıhhat mUdürU Bay memurlHrı tarafından hemde bu :ı
muştu. Hele yükselen kubbeler Osman Sayit, temizlik işleri müdü-ı sılsız suçuma birde (kaçak mal) İR· 
altındaki binaların mühim bir kıs- rü Bay Mustafa olduğu halde öğ- mi takılarak posta edildim .. Ne söy
mı bakımgız kalmıştı. Enver pa- leden sonra Kasımpaşa, Şişli, Bey- !edimse para etmedi .. Ve yanıma 
şa yanında Muhiddin Bey olduğu oğlu, Kurtuluş, Tophane, Cihangir da muhafız katarak dört gün ve 
halde sokaklardan geçerken ken- semtlerini ayn ayrı gezmiştir. dört gece mandalarını aç susuz bı-
di kendilerine adeta şaşnnışlardı.. Bu teftişlerin gayesi bilhassa rakıldı .• tki defa Şileye, iki defa Bey-

Meşhur Buhara burası mıydı? temizlik işleri hususunda alakadar koza götürüldüm. Nihayet ellinde 
Hatti meşhur Macar Türkiyat !ara verilen birkaç tamim nıündere mevcut teskerelerim görülüp tetkik 

mütehassısı Vamberi'nin bahsettiği catının tatbık derecesini tebarüz edildikten sonra araba ve mandala-

Aşçılık dersini verecek olan ho 
ca Fransadan, kamarotluk dersini 
verecek olan mütehas.ıs ta İsviçre
den yakında şehrimize gelecekler
dir. Hazırlanan programa göre 
kurslar nihari olacak ve talebenin 
okudu.ifu miidetçe iaşeleri temin o 
lunacaktır. 

Dersler meyanında turizm bakı 
mından Türkiye tarih, coğrafya 

bir ecnebi lisanı, seri he•ap yapma 
u~ulleri, ve sıhhi işler hakkında meşbur Buhara şehri bu muydiı ·: ettirmek olmuştur. Cadde ve ana nm iade edilerek serbest bırakıl-

Vamberi: yolların temizliğile beraber Mıl ke dım. Bundan başka gerek kamara ve 
- Mekke değil.. Buhara islitm nar mahalleler, ara sokaklar dola İsmini öğrendiğim bir orman kCJ- gerek yemek servi•leri kı.ımlan-

malümat verilecektir. 

dünya•ının en mukadeds merkezle- şılmış ve teftiş edilmiştir. rucusunuu ihbarile yakalanmıştım. na intisap edenlere de ayn ayrı 
rinclen biridir .. diyordu.. Bu arada gıda maddelerinin, Benim gibi namuslu ve bir aile mesleki der•ler verilecektir. Bu 

Filhakika Buhara böyle idi... bilha""a fırınla ka!lllp ve mııkkal- babasının istikbalile oynıyan bu gi- kurslarda ameli ve nazari tedrisat 
İ•lfım aleminin mukaddes şe h i rle- !ar da dolaşılmıştır. bi şahıslar hakkında kime şikayet- sahaeında yetişecek. elemanlarla 
rinden birisi sayılıyordu . Fa kat Bu neticeler valimiz rloktor Lüt te bulunayım? memleketimizin bu sahadaki ihti
bugünkü Buhara değil. O e~ki müs fi Kırdara bildirilmiştir. Yeni Sabah- Okuyucumuzun yacı tamamen karşılanmış olacak 
takil Buhara id'.. Valimizin hastalığı dolayısiyle sozlerini aynen yazdım. Tahkikini ve bankanın ileride gelecek olan 

Güzel camıler, Medre~eler, dün akş°am yapılan parti vilayet alakadar m"kamlardan rica eder. yeni vapurlarının aşçı ve kamarot 
hanlar, hamamlar.. Türk. mımarı kongre,ine dair hazırlıklara aiti·-------------.&. ihtiyacı tamamen karşılanmış ola
san'atını~ en güzel e~erlerı ... Orta toplantı. vali muavini Hiıda i Kara l Derı' fabrı' kato" rlerı'nı'n caktır. 
A "Ya d a k ı M ü s 1 u m an T ürk 1 e r ı n ta b a n r i ' a et e tm i <tir. """"'""'""""""""""""'""'"""""'"""' 
goğ,rnnu iftiharın k~b.artan tarihi vvv-....,._...,.;,"A ~...,..,~~,...,...,...,.. M'u'nakaşalı 
binalar .. Muazzam abıdeler .. Yük-

sek kubbelerde parlıyan hilaller.. Toplant 
8 Hele bu binaların ü"tündeki işlen- 1 1 

me, kabartma e•erler. San'at fik- fzmirde hayvan ihra- Şehrimizdeki deri fabrikatörle. 
ri olan herkesi hayret& düşürec ek C'\h yasak ri dün uğ l eıl e n sonra milli •anayi 
derecede güıeldi . Bunlardan baş- birliğinde bir toplantı yapmışl ar-
ka büyük Türk Müslümanların me- lzınirıl e et ihti ·acı için civar vi dır. Bir hayli münakaşalı geçen 
zarl<ırı üstündeki •an'atkarane me- liiyetle rd e ıı <evkedilecek çift tır- bu toplantıda birçok fabrikatörler 
zar taşları Türklerin ne derece ça. naklı hayvanların kara yolunrlaıı tak a<a tabi <anayi ham maddeleri
lışknn ve san'ata bağlı oldukları- sevkrdilıneleri menedilmiş ve bun I niıı it halatı güçleştirdiği hakkın-\ 
nı gösteren ayrı birer ve<ika halin- !arın doğruca mezbahaya sevkedil da ki fikirlerini söylemişlerdir. Fab l 
de duruyorlnrıh.. mc•i kararla~tınlmıştır. rikati>rlerin bu iddiaları ara•ında f 

Şehir ortııs.ndaki tepenin ti<tfin- Busene f · zla seyyah gelecek bilhası;a birçok nı emlek etl erde j 
de enı i r; n sarayı bulunmakta id i. Beled iye turizm şubesi ne vaki ham maddelerin ithali için döviz 
Bu sarayn bir kere bakanlar şar- şifahi talepler bu eeııe şehrimize kontenjanı verildiği ve memleketi. 
kın güzel ve sihirli hayatının can- gelecek seyyah adedinin diğ<•r se- mizdc de takas yoluyla muamele 
h misalini karş1'ında canlanmış gö- nelere nazaran çok fazla olacağını yapmalarına rağmen döviz temin 
rebilirlerdı. gö!rtermektedir. Belediye turizm edilememesi kendilerini son derece 

Hele içeride .. Muhtelif renkle- şube~i daha şimdiden seyyah ter- müşkülata soktuğundan bahsedil
rin karışmı1'iyle meydana çıkan cOmanlannın ve otel kondilktörle- miştir. Sanayi birlii'i vaziyeti ve 
boyHlnr adeta insana geniş bir rinin muntazaman kontrolUne de- fabrikatörlerin dileklerini bir ra-
huzur vadediyordu. l\laamafih kı- ~am etmeğe ba'şlamıştır. porla iktısat vekaletine bildirecek 
şın so.ıiuk günlerinde titrek zıya- Turizm şubesinin faaliyeti tir. 
!ar pencereden sızarken insana lstanbul turizm şubesi, bütün ~~~~~~~~~~~~~~! 
bir heyecan veren sahneler dev.ar- R A D Y Q 

dünya açentelerine ve turkofis şu-
dır. Fakat ilkbahardan itibaren belerine İstanbulu tanıtmak ve ------------- -
bUttin mevsimlerde bu güzel bina- r .. !'.i~ba 141 .. 1._?!J.~~ .. 

seyyah celbi temin etmek gayesiy- ~-....... , ..... ----
!ar hakikaten bakanları ıraşşede- 12.30 Müzik (Flamenko- Pi), 13.· 
cek derecede sihirlidir. İlkbahar- le tabPtitrdiği "İstanbul tanıma,, 
da dağlarda karlar eriyip sular broşürlerinden miktarı kafi gön
taşmağa başlayınca Bu haraya mü-t derilmektedir. Gönderilen yerler 
hiş bir canlılık gelir. Bayırdan de çok iyi bir tesir bırakan bu bro
ltibaren şimaldeki ovalara Aral şürlerin ~imdilik İtalyan ve Fı:an
denizine ve üı;t yurda kadar olan sız dilleri üzerinde tabılan yapıla-
bütün mıntaka hallu Türkmeıı caktır. 
Tacık Hindoler efganılar hep-
si Buharaya dolar ... 
Tacirler, alış veriş yapanlar, dur
madan gelip giden kervanlar, kışın 
soğuk günlerinde saklanmış olan
ların yeniden hayata kavuştuğunu 
gösterir. 

Bugünlerde Buhara sanki bir 
meşher manzarası verir. Kırmızı, 

beyaz, yeııil sarıklar, kırmızıların 
kahve renkli elbiseleri Efganlıların 
beyaz yünden kaftanları diğer 

milletlerin muhtelif renk ve şekil
deki kıyafetleri derhal nazarı dik
kati çeker ... Buhara çarşısı bugün
lerde bir papatya tarlası, muhtelif 
çiçekleri bir aNıya toplamış bah
çe manzarası verir. 

Sabahlan alaca karanlıkta can
larını çala çala şehire giren ker
vanların sesleri, develerin yassı a
:raklariyle sessizce geçişleri, bey
girlerin ki4nemeleri, eşeklerin ba
ğırmaları, .köpeklerin havlamalan 
l!e dolar, 

""'"""VVVV--"A.'VYVV'VV-"Y'v'VYVV'"""-" 

GÜMRÜKLERDE , . . . 
Yeni teftiş reisi 

Sabık İ•tanbul gümrükler baş 
müdtirü Mustafa Nurinin gümrük 
ve inhisarlar vekaleti teftiş heyeti 
reisliğine tayin edildiği dün kendi
sine bildiril1!'iştir. Mumaileyh bir 
kaç güne kadar yeni vazifesine 
başlamak üzere Ankaraya gide
cektir. 

An sondan alınacak narm 
Anasondan şimdiye kadar alın

makta olan gümrük resminden ten 
zi!At yapılarak 15 kuruşa indiril
mesi hakkındaki kararnamenin ba 
zı noktalarının anlaşıldığı göz ö -

· ,Saat ayan ve haberler. 13.10 
MUzik (halk tUrkWeri ve oyunları) 
13.50,H Müzik (bir donat- Pi) 18.· 
Müzik (şarkılı cazband) 18.30 Ko
nuşma, 18.45 Müzik (Gitar ve man
dolin), 19.1:5 Saat ayan ve haberler 
19.2:5 Müzik (Türk müziği muht&
lif şarkılar), 20. A Müzik (Radyo 
orkestrası- şef: Praetoeius) 
1- CZAR und Zimmerman- u-, 

vertür (Lortzing) 
2- Bir masal için PreJUd (Er· 

nest Toch) 
3-- La dam blanche- uvertilr

(Boieldyö) 

- La danse macabre (Sent Sa
ens) 

5-Faust operasının !aleti. (Gu. 
nod) 

6- Minyon- uvertür- (A. Tomas) 
2L • • Saat ayan ve Arapça söy

lev. 
21.10 Müzik (ince saz faslı), 22.· 

· Konuşma (mizah saatı) 22.1:5 
Müzik (KUçUk orke:.tra) 
1- Paraphrase- (Joze Paduk) 
2- Arlökenin milyonları- sere-

nad- (Drigo) 

3 - Elfentanz 
(Fini Hanrik) 

4:- Kol nidrei 

dans of Elves-

(Maks Bruch) 

Türk - Yunan şirketi 
Atinada birçok şirketler birle

şerek Türk - Yunan umumi tica
ret şirketi namiy le yeni bir birlik 
vücude ge tirmişlerdir. 

Bu teş e kkiiliin istihdaf ettıği 
gaye bilhası:a Türk - Yunan tica
retinin daha vasi mikyasta inkişaf 
edebilnıesld ir, 

Roman yadan geçı cek transit 
fidanlcr 

Ronıanyadan transit suretiyle 
geçirilecek her nevi fidun ve ne-
bat mahsullerinin beraberinde has 
talık olmadığına dair birer menşe 
şehadetnamesi ibrazı mecbur! tu • 
tulmuş olduğundan keyfiyet a!Aka. 
darlara bildirilmiştir. 

Şekerleme yapa hr hakkında 
bir ihb r 

Şeker ve şekerleme yapan ba
zı küçük esnaflar paspal ve kepek 
ten ve kısmen mısır onu üzerine 
şeker dökmek suretiyle yaptıkları 
bu şekerlemelerin paspal ve unu 
fermante ederek bozulduğu halde 
bu gibi fekerlemelerin kilo~unu 25 
kuruşa kadar Anadoluya gönderil 

mekte olduğu haber alınmıştır. 

Halkın sıhhatini alakadar eden bu 

satışın Ö!"üne geçmek için alil kadar 
lar icap eden teşebbüslere geçmiş
lerdir. 

Canlı hayvan ihracatı 
Seyhan viliyetinin doğu ve ce

nup vilayetleri mıntakaeı canlı 
hayvan ihracatçıları birliğinin fa-
afiyet sahasına ithal edilmiştir. Bu 
itibarla bundan sonra Papas gDm

rllğllnden dış lllkelere koyun ve tn 

ğır gibi canlı hayvanat ihracı bir
lik tarafından yapılacaktır. 

TAKViM 
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14 lık Kanun 1938Çarpmba 

Hicri: 22 Şevval 1357 
Rumi ı 1 file Klnuıı 1354 

Nihayet Bııharaya gelmişlerdi (DeTamı var) 

:Buhara.. !================ 
Mtısıamanlarııı (Buharayı ,e. Karadenizde fırhna var 

nilnde tutularak ikinci bir işara 
kadar anuondan gümı11k resmi o

larak yalnız 45 kuruş ahnmuı li
zım geldiği alakadarlara bildiril
miştir. 

5 - Norwegiscber Brautzoug im 
Vorüberziehen- (Grieg) Kasım : 37 

rl) dedikleri bu mukaddes yurda Deniz ticaret mlldllrltlğilne ge
niha:vet Envu pafa da .kaVllflJltıf • len haberlere göre Karadenizde 
tu. dünden itibaren tekrar fırtına b* 

Uzun yıllardan heri hasretini lamışhr. Keyfiyet bütün ali kadar 
taşıdığı bu ,ehir işte karşımda açente ve tqe.k.kQJJere bildirilmiş. 
duruyordu. Fakat bu şehir lwgüıı-, tir. 

Tuarruf ve yerli malı haftası 
çinde kumbaran mubteva•ını 

nutl.aka bankaya yatır. 
Kumbaran yoksa bebeınal bir 

:umbara al. 

Ulu1&l Ekonomi ve 
arttırma kurumu 

6- Romans aan parol- (Rebi· 
kof) 

7- Edera- (Karosio) 

8-Zwei' " ltalienisch ıroit (Bec. ÔQ-le 
ce) 

Dotu saati : 7,16 

ı 12,09 - ikindi : 14,28 

23.Ui Müzik (güzel ae.sler) 23.- Akşam ı 16,41 - Yataı : 18,20 
45.24 Son haberler ve yarınki prog- lmıak : 5,31 
ram. ,,, _____ , 
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Hadise ve Adese_ 
Yine bir cevap 

vvel Aziz okuyucum, bundan e lı 

"Alınan şirketler ne olacak 7,, bB~ 
ğı altında çıkan bir y·azıda san• 
llç şeyin izahını vadetmiştim. fa• 
kat bir mektup adım. Bu, "ıtnl~ 
nıa,, ya taalluku itibariyle daha~ 
ve! ve herhalde senin huzurun Jl~ 
buna cevap vermek icap etti. 

1 mektubu bana: "Seu iyi göıilY0 

ve dertlerimizi ıuya, sabuna doku: 
madan yazıyorsun, fakat imaları 

1 
misal halinde dahi bulunsa açı~ ~ 
muyor, bizi koı:undurmamak ıç 
açık söyle .. ,, diyor ve rllşveti lı•~ 
miyye olarak da beni iltifatlara 
ğuyor. Onun i~in aynen yasuı•· 
dım ve yine size hüliısa çıkardıJll• 

Bu vesilei basene lla ve 1ıet 
kU• şeyden evvel o zata ve büttin ° .

1 .. 1 k . te ·ın ki yucularıma soy eme ıs rı 

ben, (açıklık) ı ~iar edin mi• bir•· 
damım. Yazım, sClzüm, dostlu; 
ğum, küskünlüğüm ... Hep açıktı,: 
Hatta bu itiyat, hazan (bUtçe aÇ 

ğı) na kadar gider. Bu bir. 
Saniyen: Beni nafile .rıdıkW 

ma. Ben bizzat milteharrik bir.~ 
damım. Kanaat ve imanım •e ~ 
ben onu terennüm ederim ve bU~ 
lan yaparken do•tumun kırılınll' • 

k . d" bGCU dan çe ınm~m, uşmanımın bl 
mundan korkmam. HattA, dfye zı 
lirim ki bugünün dil altı olmut Y8 )' 

cıları arasında benim kadar •f' 
konu san bilmem var mı? . o 

Fakat ben, nasıl ki siya~et, P ~ 
litika, jest, kur ... yapmam, yiıı~·~ 
kadar da saygı'1zlık, mevsiıns!z 1 

ve bilhassa nezaket~izlik yapnı~:)· 
Eğer yaptıklarım (ebeiyat ta~ f 

ise nüktelerimle edebiyatı süfl•~. 
ye girmem ve bilhassa hayattll 
lunanlar için tarih yapmam • 

1 
Hususa, Türk ceza, ııııntbU•P 

kanunu ... ve bunların hepsinde. 
üstün tuttuğum (memleketçilik ı• 
capları) gözümün önünde bul~ 
masından, şunun bunun hoşuna ıır· 
mcz diye nas ıl kalemime genı f ,, 

'dece• durmazsam. senin ho~una ~ t 
diye de pehlivanlık yapmam ,.e Jıe 

det" halde Yeni Sabalıııı başını do 
de sokmam. 

Gerçi, bizim bu siltundaki ya'J,I' . ,e 
!ardan te dehhüş edenler oldugıı 

dO" bu sebeple tahzir edenler buhııı 1' 
ğu gibi bu tarz yazılarla yiit~ 
soğutanlar ve bu sebeple uş t 
edenler de var ki ben bunhın• ııe 

1 
ikisine de gülerim. Bence, .i;aıı••. 
ve imanına •adık, mantık ve kale: 
ne hakim her insan, kanunuıı ııe et 
ettiği şeyleri terbiye ve yurt ıef • 
lik icaplarını gözönünde buJ11ııılt19 
mak şartiyle serbestii tammere ~t 
liktir. Bence memlekette tet 
yoktur. eJ 

Alelhusus, ahlilk ve fazilet JJ1
11
• 

humlarını iyi anlamış, yuJ1ııe.,eı' »i 
ğini ispat etmiş İsmet fnönll ,ı)', 
bizatihi itimat ve ihtirama Jayl 

olgun bir devlet reisi önde ıtıı~ 
dukça daha çok emniyet ve ıl , 
çok medeni cesaret izhar eclelliJlt! 

ki ilk fiil ve hareket olarak el 1~ 
diği devlet adamlarının cldılly~t ~' 
dürüstisi hakkındaki bilsil•riJll 
bu bapta kuvvetli bir zamandıt· )'• 

Sana geline&: edebiyat tııeeli b 
!erinden nüktedanlıktan zevkl1aıt 
olmakla iktifa et ve çok mütef8 

· ıerin adesem altına girecek sttJe , 
varsa söyle. Eğer bunlar ele ab~ 
cak kıymeti haiz~e seçmeğe, ııtı1 
meğe çalışayım. J 

Mı.aha~. başkalarının ~ıı 1ı;u 
kını vermek için bir gün yııı• e 
bahse avdet edeceğim. Fakat ııiı 
söyliyeceklerim bu kadar olııı•· 

h · ·ı ·k vvr~t' Bence, cum urıyetçı ı , • ~& 
verlik (açık) !ık demek oJdutıı ti• 
dar liyakatlann da tecrübe•• ıııı 

o~' 
han ve hatt& Er meydanıdır ve tr p 
cak b6yle alışan bugUnUn ınelt ııı· 
talebeal yarının cumhurreisl V 
zedidir. 

1. MilnirA% 

1 Halkevleri ::ı 
Beyoğlu Halkevinin konfer..,SS 

Beyofla HalkeTiııden ı d 
1 - 16-12-938 pe11embe ,eıı. 

saat 18,SO da evimizin Tepeb;:;. 
d.aki merkez binuında Ord. , 
Bay Mazhar Osman Uzman ı-,_ı• 
fından "Öjenik,, mevzuund•. 111 

him bir konferans verilecektil'• 

2 - Berkee gelebilir. 
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'Sayfaı S 

TÜRK_ LI ~_s_u_R_l_YE~M_E_K_~~u_a_u~~ Nafıa Vekilimi-
• 
Intıba ve • 

. Jourııal de Moscun.un 
.. Bir Yazısı 

ŞİMENDiFERLERi Kürtd~ğında , _ . 
(Bat tarafı 1 inci uyf1tda) N ı Oluyor? 

zzn 
Beyanatı 

Moskova, 13 (A.A.) - Taıı a-
fan:;: bildiriyor: 

1 
;llQ":nal dil Mo•cu, ~on taarr:ız 

Pliuıarnıııı irık; 1af, üzerine AYru 
i>•d .. ııeril~rı vaı:iyet& i•aret ede- 1! 
?~k, btynelınilet bir vaziyette Tür 
.kınnin son zamanlarda dış politi- I 
~~~ının istikrarını i~pat etme' oldu
P:~nıı kaydediyor ve diyor ki: 

- Ezcilmle Tilrkiye cumhur 
başkanı İsmet İnönü ile yeni harici
~e Vekili Şilkril Saraçoğlunun be}'a 
nalları bunu gö•termektedir. İs -
~et İnönü yabancı matbuat mümes 
81 llerine Türkiyenin barış arzusu 
nu bi!ha~•a kayıt ve irae etmiş ve 
eıcüınle, barışın tarsini için memle 
keun yardımı istendiği takdirde ı 
'l'urkiyenin daima "Hazır., cevabı 
•ereceğini bildirmi~tir ..• 

Türkiye hariciye vekilinin Sov
Yet münasebetleri hakkındaki be
Yanatı pek tabii olarak Sovyetler 

Küçük Gangester 
lerin Marifeti ! 

lienüz 10 yaşındaki haydutlar 
12 otomobil 10 motosiklet 

çalmışlar 1 
Prag, ıs (A.A.) - Prag ceza 

llıalıkemesinde yaşlan 1() ile ı5 a
r-sında olan küçük gansterlerden 
llıürekkep bir grpun muhakemesi 
Cereyan etmektedir. 
d Bu küçük haydutlar 4 ay için
de ınııtosiklet çalmışlardır.büshrdl 
de takriben 800 bin kron kıymetin 
e 12 otomobil ile 10 motosiklet 

l~Iınışıardır. 
1tansız Hariciye Nazırı nezdinde 

Paris, 13 (A.A.) - Hariciye 
:~ıırı Bonnet, dün öileden ıonra, 

1rıbiri arkasına ve ayrı ayrı, SurL :e ba,veklll Mardanı beyi, Fransa
! ın Brükııel ve Lizbon bllyUk elçi
l~rini, Yunanistanın Paris elçisi P~ 
ttia•ı ve Polonyanın büyük elçiıl 

Ulcasieviçi kabul etmiştir. 

Çeklerle Sovyet
ler Arasında 
Radyo Harbi! 
v Var,ova, ıs (A.A.) - Mosko
htdan bildirildiğine göre Sovyet 
» Uktınıeti, Çekoslovak telsizlerinin 
a top.a&'andaail• mllcadele etmek 
ltııere Ukranyaya sekiz yeni verir! 
tı srkez tahsis etmeğe karar vermiş 

11t· Çekoslcrnk radyo merkezleri 
t.lcı-aııya liaanivle SHyetler aley -Ol • 
tinde n~ .. r!yat yapan huswıl ser-
•!~ lhdu etmi,Ierdir. 

1 "Yeni lrarulacak Sovyet merkez 
;.rı aYllJ d.«lp ur.unluğunda ve ay 
tı 81latıerde Mora itaretleriyl&, a-e 
~ ec,, ÇeJc liı&nınıla Praa- aleyhinde 
';şriyat yapacaklard (r. -·-Cezair Umumi Valisi 

Parise geldi 
ıll"J Paris, 18 (A.A.)- Dahiliye n& 
~ Sarruaut, Parise gelmi~ olan 
ıu~atr ~mum! valisi Lebeauyu ka
~et •~ış ve kendisi ile uzun müd-

ilirllşmilştilr. 

hirliğine alaılka ve dikatl çekmiş
tir.,, 

Filhakika, vekil sovyet dostlu 
ğunun •iya1i bi~ ef•ane değil, bir 
gerçek olduğunu haklı olarak kay 
deylemiştir. 

Ankarada Sovyet delegelerine 
gil.<tedlen candan kabul ve bu de
!egelerin Türk hükumetinin diri
janlariyle yaptıkları görüşmeler 

iki memleket münasebetlerinin sağ 
lamlığını bir kere daha göstermeğe 
imkan vermiştir. Türk hükumeti 
şimdiki karışık beynelmilel vazi
yette, bütün dilny,aya Sovyetler bir 
!iği ile Türkiye arasındaki halisane 
münasebetlerin çözülmez oldu
ğunu ispatı lüzumlu addetmiştir. 

Sovyetler birliğinin tamamen 
paylaştığı bu pasifik ilhamlar Sov 

yet - Türk teşriki mesaisinin barış 
davası için haiz olduğu ve olabile
ceii yüksek ehemmiyeti a-östermek 
tedir. 

ispanya Harbi 
Ve Amerika 

Santiago de Şili, 13 (A.A.) 
Hükumet mahfillerinde tebarüz et i 
tirildiğine göre, İspanyada bir mü
tareke akdine tavassut hususunda 
Şilinin !ima konferaMmda yapa
cağı teklif, Amerika devletlerinin 
hemen hepsi tarafından tasvip edil 
mektedir. Şili baş mtir.ahhası, İi
ma konferansının önümüzdeki cel
selerinden birinde bu teklif hak
kında mufassal izahat verecektir. 

8. Sahur Sami · 
Hakkında Adli 
Tekibat Baş ıyor 
Muhittin Üstündağ ve 
arkadaşları da otobüs 
meselesinden muha

keme edilecek 
Devlet şurası umumi heyeti es

ki İstanbul belediye reisi Muhid
din Üstündağ ile muavini Ekrem 
Sevencan arasında otobüs mesele
sinden dolayı haklarında mülki
ye dairesinde verilmiş olan lüzumu 
muhakeme kararına karşı serdedi
len itirazı tetkik etmiştir. Umumi 
heyet bu itirazları reddeylemiş 
ve mlllkiye dairesinin mucip sebep 
!erini yerinde bularak kararı tas
dik etmiştir. 

Diter taraftan mülkiye dairesi 
Sllrpagop mezarlığı işinden dolayı 
da vazife suiistimali suçu ile lüzu
mu muhakeme karan vermiştir. 

Gerek otobüs işinde, gerek me
zarlık şeraitinin tesbitinde memuri 
ni hükllmete nilfuz ve intisap beya
niyle dışarıda bazı suiistimallere 
vasıta olduklanndan dolayı İstan
bulda komisyonculuk eden Sabur 
Sami, Adahanında ayni işle meş -
gul Kadri ve eski belediye fen me
murlanndan Refet hakkında taki
bat yapılmasının Adliye vekl\letine 
blldirilmeııl umumi heyetçe karar
laştırılmıştır. 

Herkesi Alakadar Ede-

cek Yeni Tefrikamız 

l<ara Ahmet Pehlivan 
~ ............................................................................. , 
\!Vasıl dünya şampiyonu olmuştu i 
'~~ I ......................................................................... 

AYnıpada •TÜRK GiBi KUWETLI »darbı 
ıneaelinl yerlqtinniş olanlardan birisi de Kara Ahmet 
Pehlivandır. Bundan 38 sene ene) (1900) yılında bütün 
rakiplerini yenerek cihan pehlivanlıiuu kazanmış olan 
bu babayiğit Türk pehlİYanının muvaffaldyetli gürqle
rini bütü.ıa heyecanile liitunlanmızda takip edeceksiniz 

• 
• 

yer alıyor, Alman teb'ası Müslü - e er e 
manların dostu olduğunu ilan ede-
rek Osmanlı İmparatorluğuna kar
şı bir hami tavrı takınıyordu. Her 
taraftan hücuma uğrıyan Osmanlı 
İmparatorluğu için Almanya "Eh
venşer., idi. Bu sıfatla bizden sem. 

Ağalarla Müritler Arasında Yine 
Kanlı Bir Çarpışma Vukua Geldi 

pati görüyordu. 
Almanya, O~nıanlı imparator

luğunu Mismar etmek için İstan
buldan ba~lıyarak Ba ra körfezine 
kadar bir bel kemiği şeklinde, bir 
şimendifer yapmak emeline düş
müştü. Bu şimendiferlerin inşa

sıııa iptida biz kendimiz başla

mıştık. Haydarpa'la - İzmit hattı 
1873 de Osmanlı hükumeti tara
fından inşa ettirildi. Sonra bir İn
giliz kumpanyasına \'erildi. Arka- ; 
sından tekrar satın alındı, nihayet 
1888 de Doyçe bank satıldı. Bu 
hattı Ankaraya uzatmak imtiyazı 
Doyçe banka yerildi. Ankara şi

mendiferi Sıvas, Diyarıbakır ve 
Milsul üzerinden Bağdada kadar 
uzatılacaktı. 

1893 tarihinde raylar Ankara
ya V'&rdığı gibi Doyçe banka Eski
şehir, Konya, Ankara - Kayseri 
hatlarının inşası imtiyazı da ve.
rildi. ı895 de Konya hattının in
şaatı tamam oldu. Osmanlı İmpa
ratorluğu kendi memleketinde de
miryolu yapıldı z.anniyle seviniyor. 

Berut, (Hususi - Kürt dağın
dan son gelen haberler ağalarla 

müritler arasında yine kanlı çarpış 
malar olduğunu bildirmektedir. 

Geçen pazartesi günü bazı jan 
darmalarla birlikte köylerine dö -
nen Şeyh İsmail zadelerden dört a 
ğa ve birkaç adamı, Şaranlı köyü-

nün ıo likometre ötesinde yüz ka
dar müridin hücumuna uğramışlar 
dır. Müritler, jandarmalara işe 
karışmamalarını ihtar ettikten son 

ra hilcuma başlamışlardır. Bu sı
rada agalar da kayalann arkasına 
tahassun ederek mukabelede bu -
lunduklarından her lkl ta11&f ara-

sında kuvetli bir müsademe başla
mış ve iki saat binlerce kurşun te
ati edilmiştir. Buna jandarmalar 
seyretmekle iktifa etmişlerdir. 

Müsademenin sonuna doğru bir 
müliizimin kumandasında yllz va
dar jandarma hadise mahalline 

gelmi~ ise de ancak ölil ve yaralı 

!arı derdest etmeğe muvaffak ol-
du. Halbuki Alman 8ermayesiy- muştur. 

Mllsademe nelice•ind.e mürit -
!erden birisi ölmüş, iki taraftan 17 
kişi yaralanmıştır. 

İkinci vaka da, Pazartesi günil 
olmuş fakat henüz taf~ilat alına -
mamıştır. 

Çiftçilerin protestosu 
Şam, 11 (Hususi) - HQkfımet, 

aşar vergisinin yerine kaim olmak 
üzere "muvahhit vergi,, adı altın
da ekilen ve ekilmlyen .arazi ile 
bağ, bahçe ve meralardan alına -
cak yeni bir vergi ihdasını karar
laştırmış, bu husustaki kanun la
yihasını meclise vermiştir. 

Bundan haberdar olan çiftçi -
!er derhal ziraat odasında bir top
lantı yaparak vergi Hlyihasını tet
kik etmişler, neticede bunun el
yavm alınmakta olan aşardan yüz 
de otuz nisbPtinde fazla oldu~unu 
anlıyarak hüknme.ti protesto etme 
ğe karar vermişlerdir. Çiftçiler, ay 

rıca mebuslar nezdinde de teşeb
büse girişerek li'lyihanın reddini te
min ettirme.ğe çalışıyorlar. 

le, Alman malzemesiyle, Alman =============================--== 
hakimiyetiyle bir teşkilat vücut 
bulmuştu. 

Alman İmparatorunun htanbu
lu ikinci ziyareti münasebetiyle 
Konya hattınııı Baora körfezine 
kadar uzatılması imtiyazı vadolun
du ve Haydarpaşada bir liman 

inönü Dün Akşam 
Ankaraya Done ü 

yapılması için mü~aade verildi. (B&ftarafı 1 inci uyfada) ne teşrif buyurmuşlardır. 
1903 de bu vaad kat'i bir imtiyaz Cumhurreiıimizin Yeni 

vekili ve Parti genel sekretei Dr. 
şeklini aldı. Yllpılacak şimendife- Seyahatleri , 

Refik Saydam ile Ankara vali ve 
rin Basra körfezine kadar uza- Ankara, 13 (Telefonlft) - Mil-
t 1 k "d" F k t h belediye reisi Nevzat Tandoğan, ı ması mu arrcr ı ı. " a an- ıı Şefimiz l•met İnönünün yakında 

· ktad d · · • · ·· Kalecik ista,yonunda Rei<icumhu -gı no a enıze ınecegı soy- memleketimiz içinde yeni ve geııış 
Jenemiyordu. Çünkü O•manlı İm- ra mülaki olmuşlardır. !"met lnö- bir tetkik gezisine çıkacakları öğ-, 
para torluğu kendi topraklarında 

1 
nü trenden iner inmez doğruca is- renilmistir. · 

hakim değildi . Çünkü İngiltere 1 tasyoııdaki kabul salonunu teşrif Say;n İn önünün bu seyahate Bo 
Basra körfezine Alman nüfuzunun etmişler ve burada kendilerini kar ludan buşlıyncaklArı ve oradan !s
sokulma•ını i'temiyordu. şılamıya gelenlerin ellerini sıkarak tanbula geçerek Trakyayı ~ereflen 
Bağdad ve Ba,ra şimendifer inıti- iltifatta bulunmuşlardır. Büyilk direcekleri hakkındaki tahminler 
yazı Almanya için l.ıüyük bir za- Ş f . d d - k"" ki · kuvvetlenmektedı"r. e , ıslasyon an ogruca o~ en 
fer te~kil ediyoı·du, fakat Osman- . -----------------~------------.. 
lı imparatorluğuna onun böyle el 
atma"' Rusyanın, lngillerenin ve 
Fraı.ıı<anm işlerine gelmezdi. Şark 
meselesi artık bir şimendifer mese
leoıi şekli altıııda l.ıütün bütün ve
hamet ve ehemmiyt•t kesbetti. 

Bir Macar 
Gazetesinin 
ifşaatı ! 

Alm:ınlarııı Anadolnya böyle 
sokulm:ısı, Rusların istila pHinına Ceoeral Siroi eski B:ışv~lril ile 
sekte vuruyordu. Çünkü onlar şark Harbiye Nazırıoa tabanca 

Alman 
Yahudileri İçin 
Bir Emir 

E~ke.ler isiml"rinio ba~ına lsrail, 
kadınlar .Sara adını illive 

vilayetleri üzerinden sarkarak ls- çekmiş 1 edece!der 1 

(Ba~tarafı l inci aayfamızda) 
miz hi ssiyatlnrıın 'u ııuretle ifada 
ettiler: 

"- Bor•ber Y"Phii"ımız bu 8e
yaha tteld int . baı:ı>; TUrk mllleti
nin yapızılık kahili}·etinin milliyet 
hi"8inin cumuriyPta bağlılılc a,
kının yurdnml':ı:tın terakki \"P. inki
şdndn en ehemm!yet verici bir zı
mıım oldıığuTJu bir daha görmüş ve 
hissetmiş onıakığımdır. 

Erzincan kadar olan her •aha
da i3!asyon yollarında g';Srdt!ğil

nüz halk tabakalannm ve m•hum 
yllvrnların sevinç ve heyecanlarını 
takdir edebilmek çok zordur. 

Artık Türk toprhkları t erakki 
ve kemal yolunu tutmuş d•nma
dan yJrüyen, çalışan, ul!;raşan hu
zur ve refah alemidir. 

Erzurum Hattı 

Bay Ali Çetinkaya Erzur•ım hat 
tının inşaatı hakkında vaki suali. 
me şu cevabı verdi: 

"- Erzurum hattınııı inşaatı 
çok il er lemi, tir. Hava mU•aıt git
ti~inden Erzin~andan öteye rny 
ferşiyatına devam olunm11ktadır. 

ÖnUmilzdeki 939 yılının cumhuri
yet bııyr:ımı günlerinde ray ferşi
yatı bilmiş ve hattın işl e'miye <1çıl 
mış olacağından katır~ n emin bu
lunuyorum .. 

Yeni lafanbul - Ankara yolu 
Nafıa vekilimiz muhtPlif sual

lere cevaben de alideki beyanatla 
bulundu: 

--İstanbul -Ankara ııra•ıııda 
Bolu üstünden yen i bir lı~t yapıl
ması için bir karar vrilrııiş m:dlr? 

- Ankaradan l stanbula Bolu 
üzerinden ikinci bi<" hattın yapılma 
sına zaruret vıtrdır. Fa icat. buıın e
limizdeki işlere göre sırnya koy
nıak mecburi/eti ııdey:7. ... 

Anadolu içlerinden geı . i• ır.ik 
yasta İstanhula işlıyen trenlerin 
sayısı günden güı;e arlrııaktadır. 

Bu ik; lci lıat daha kısa olacRk ve 
İstanbulıı d•ha çok m'ktarda gihı
düz trenleri işlttnıek imkanl•n bot 
sıl o!acaktır 

- İsfanbul - A!ıkara asfalt 
yolu ne zaınaıı tahakkuk edece'<
tir? 

- Bu yolun lıenllz s ı rası gel
n1en1i~tt r. 

Radyo itleri 
Bay Ali Çetinkııya A•ıkar11 rad 

yo ista~yonunun Pari~ rodyof\tı ile 
k~rışmama . ı için tedhirlrr alındı-

' ğını n•ticerıiı: b~klendii{ini. htan
buldaki radyo ista yon·ı~u tekru 
işletmeğe taraftar olmHdığını raıl 

ro ahizelerinin po•ta idaresinden 
tedarik nlırnrıa•ı , .• ucuz fiyatla sa 
tılması. tamir edılmesi idn bir kn
nuıı proif~i hazırlanrl•i:ım da il:i-
v~ ettl. kenderuna inmek cmelincleydilcr. Budapeşle, 13 (A.A.) _ Buda .Münih, 13 (A.A.) - Polis mü 

Bağdad şimendiferinin inşaoı Os- peşte gazetesinin bildirdiğine göre düriyeti tarafından ne~redilen bir MURAD SERTOGLU 
manlı kuvvetlerinin Kafkas hu- ey!Ul ayında Prag hükumetinin si emirname mucibince l son kfınun-ı--------------
dutlarına sevkini kolayla~tırabilir. yası zimamdarlarile 0 zamanki dan itiiıaren isim"ennden mUseYi 
di. Bunun için, Rus diplomasisi fa- hilkubct şefi Sirovi arasıııda yapı - oldukları anlaşılmıyan biltiln ya-
aliyete geçti. Kafkas hudutlarına lan siddctli bir münaka,•a esnasın- h d"\ t d ki h · · . u ı er aşı ı ar. ırı"tıyan isim-

lngiltere ve 
Amerika civar vilayetlerde yapılacak şi- da general Siroviç, Macheuk ve !erine erkekler için hrail, kadınlar 

mendiferlerin Ru• hakimiyeti al- Hodzayı vatana hiyanet etmiş ol- ) D "" 
tı d b 1 için Sarah isimlerini ilave etmek Londra, 13 (A.A. - ar.y ne-

n a u unma•ını Babıiiliye kabul makla itham etmiş ve eski başvekil rald ve _ evs Chronide taz•lPleri-
ettirdi Bab ·r s· ·ı· f d mecburiyetindedirler. Bu emirna-

. ıa ı ıvas vı aye ın e ile harbiye nazırına tab~nca ile a- n;n bildirdiklerine gbre, !ngiltere 
yapılacak şimendifer imtiyazının me hilafında hareket edenle.r tev-

teş etmiştir. ile Japonyanm ve ay ıi zamand:\ 
yalnız Osmanlı bendesine iııhi - -·--- kif edilecek ve kendiier!ndcn P><ra 1, rl~ ~ik devletleri ilo Jaıwııyanın 
sar etmesinde taahhüt eyliyordu. ı k• 

Ed A 
"k C b . . cezası a maca .ır. arası pek v. akıııda daha ziyade açı Ru,ya Almanyayı Ermenistan de- eo merı a um .urreısı 

lac•ktır. Gerek Loııdra gnrek V& 
nilen yerlere sokmuyordu. ile görüştü 3 b Ç 1 6 in ek mültecisi ~;J\gton. hpony .. aleyhinde mı.ıka-

Ru<ya Bağdad şimendiferinin Vaşington, 13 (A.A.) - Sabık hil tc~birler alırmasını ciddi sıı-
Adana taraflarından geçmesine İngiliz hariciye nazırı Eden, dün Prag, 13 (A.A.) -- Sovyet mın rette rü~ilnmckt•dir. İngiliz ve A 
de memnun değildi. Eğer Japon buraya gelmistir. takalarından gelen ÇcK· mu··1t0cı"leri ti · k · ' merik•n ticaret nezare erı e ·1per 
harbinde mağ!Up olmasaydı buna Amerikan hariciye nazır muavi l nin adedi şimdiden 136 bini teca- !eri, epey zamandanbcri, Japonya 
kolay kolay razı olmıyacaklı, Ne-
ticede, Rusya ile Almanya bizim ni Weles, Edeni bugün Reisicum- cüz etmektedir. Müşkül bir vazi _ ya k~rşı ticari ınünascbatla ~n zi-
ve Iranın zararına olarak bu nok- bur Ruzvelte takdim edecektir. : yelte kalmış olan Prag hükumeti yade mazharı müsaade milet hük-

t . münOn kullam!mama.ı iml:iinlar•ııı tada anlaştılar. Almanlar Bag-dad Weles, Edeni Amerikaya seyaha ı mülteciler meselesini halletmek 
tetkik etmektedir. tngiltere de ya 

hattını Adana havalisindeıı geçir- nin taınamiyle hususi bir mahiyet i<;in kiifi bir enerji göstcrmemekt.e kında alınması muhtemel bu t~d-
diler, fakat buna mukabil Ruslar- te olduğunu kaydeylemi9tir. ı dir. 
la İngilizler arasında İranda nüfuz\..,------------------------------ bire iştirak eyliy•cektlr. 
mmhakaları tesisi için aktedi- Bu hat Fırata doğru temdid edi- anlatmağa kafidir. Türk Cıımhuri-. Suriye Başvekili dönüyor 
len ittiliif mucibince Rusyanın el- Iebilecektir. yeti Miklaliııin en birinci teuıelı PParis, 13 (A .A. _Suriye oa~ 
de ettiği menfaatleri kabul ve tas- ' İngilizler de lakayt kalama- olarak bu ecnebi •irkellcri vatan vekili Mardam beyı diln ak~am 
dik ettiler. dılar. lptidaları, Almanların Rus- hudutlarından tam~mivle dısımva M:ırsilyava hareket etmi~tir. Ora-

Bağdad hattı Fransızların da !ara ve Fransızlara karşı bir sed attı ve bütün deıniryoliarına ·~8hip dan vapurla Suriyeye dönecektir. 
menfaatini ihlfıl ediyordu. Çünkll t~kil edecekleri ümidiyle pek ses oldu. Bu körüköriiııe bir ecnebi 
onlar da Mudanya, İzmir, Merain çıkumadılarsa da Almaııyanın ık- düşınanlığı değil, valııııın tamam!- Yurddaş ! 
ve Adana şimendiferleri imtiyazı- tisadi menfaatler arkasında em - yetini temin için bir mili! müdafaa Vücudunuzun genç ve dinç kal-
na miliktiler. Bundan başka, Al _ peryalist emeller beslemesi onları vazifesiydi. Bu vazifenin büyük _ mı:ısıiçin şekere ve şekerli şeyl~re 
manların Osmanlı İmparatorluğu ürkllttil. Bu yüzden kuvvette in- lüğünti ve ehenıırı;,·etini gören ıhtıyacı var. 
dahilinde nüfuz keabetmelerl on _ giltere ile aramızda siyasi bir Türk inkiliibı artık şimendiferleri- Sen de genç ve dır.ç kalmak is
larm şark ve Suriye üzerindeki ihtililf çıktı. ni kendi clivle yapmak •irn,elin- tiyorsan hergiln şekeri! şeyler ye-
emellerine bir mania teşkil ediyor_ Adeta bir kitap fihristi yapar den ayrılamazdı. işte Erziııcanda meği ihmal etme. 
du. Babıaliyi 'H padişahı sıkı.şt~r- gibi kısaca işaret ettiğimiz şu ma- kü~at resmi yapılan hat bu politi- Ulusal Eknoı<>111i ... 
dılar; Şam ile Halep arasında bir zi Tllrk topraklarında ecnebi şi- 1. k:ıııııı zaferini ilan ediyor. arttırma kurumu 
Şimendi!er imtiyazı vadini aldılar. mendiferi ne demek olduğunu bize Hüseyin Cahid YALÇIN 
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1 TiYATRO TENKiTLERi flOkmeydanındaki Vilayet Parti 
Kongresi Yarın 
Açılıyor 

Vindsorun Şen Kadın- Cesedin Hüviyeti Ankara Lik Maçlan 

ları NasT~ldd~~.!~~!: uaıaanlaşılamadı A. gücü 4 - Güneş o 
İstaabul vilayeti vlliyet par!" 

konırreei yarın saat 11 de parti me 
kezinde toplanacaktır. Koasnye 
vilayet dahilindeki bltlbı ~be ida. 
re re iı 1 erl kaynu kamlar davet ' 
olunı.ıu,lardır. Bunlar 35 kişidir. 

Direr taraftan parti kaza kongre
leri de vllAyet kongresine !ttirak e 
decek olan deleırelerini kati olarak 
teabit etmi4lerdiı:. VilAyet kongre
Minde .kazaları temsil edecek olan 
ielegf'ler ,unlardu: 

Okmeydanında bulunan eerar- G b• ı• • 3 M h f 2 
, enıri:& cinayetin tahkikatına dün • ır ıgv l - u a ız 

"'1111WT'rı!F='l"l'eı;;;:,.,,."'!'.:J""""'.....,~'""'""1'"::"1;p:?"'"--.~;;:r"'~""'?;1! de devam edilmiştir. Dlin morgta 

Adalar: 
Suleyman Jiararh, Avni Yağız, 

Cemil Akay. 
Bakırköy: 

lSeliırı Bilol, M'.elımet Sipahioğ
lu, Ziya Erdem, Alımet Cevdet Ö:ı
~ür. 

Be~iktaş: 

Zühtü Çubııkç~~lu, Rükmt Ar 
kök, R~tü Dik. 

Beykoz: 
llehmet Ali Gökçen, Şe,ref Ba

~ar. Atıf Tiryakioğlu . 
Beyoğlu: 

Mekki Hikmet Gelenbeğ, Ha
şim Ri!at Hakarar, Ekrem Tor, Ce 
lal Rıea Sükuti Geçeci. 

Çakalta: 
Sabri Uğur, Galip Bahtiyar Gö 

ker, Hüsnü Alatlı, Ali Mutağ, Ziya 
Ertam, Rafet Ertekin. 

Eminönü: 
Raşit Gökdemir, Atıf Ödül, Me 

liha Avni Sözen, Necati Çiller Re
fik Ahmet Sevengil, Tevfik Kut. 

Fatih: 
Cemalettin Fazıl, Sırrı Enver 

Batur, Osman Fikret Argun, Bican 
Bağcıoli;lu, Sedat Bilen Aksoy, Rüş 
tü Diktürk. 

Kadıköy: 

Naci Ali Morah, Niyazi Tevfik 
Yük~elen, Mahir Uz, Cemal Cebe
ci, Vecihi llereketoğlu. 

Kartal: 
Şerafettin Özer, Tahir Memduh, 

Raif Köyliioğlu. 
Sarıyer: 

Hüsametin Karaoyvak, Ali Tar 
han, Sadi Özden. 

Silivl'i: 
Asım Engin, Ahmet Öney, Ha

lit Tunçel, İsmail Aral. 
Şile: 

Vahap Ağcı, Sadık Günbakan, 
Hüseyin Engin. 

Üsküdar: 
l\Iac'l Oktar, Orhan Öktan Vah 

det Pekel, İbrahim Kemal, Celal 
Kocaer. 

Yalova: 
İrfan Özelli, Ömer Çam, Zeki 

Civelek. 
Eyüp: 
İbrahim Tarım, Abdullah Şu

san, Hüsamettin Çivi. 
Bunlardan başka kongreye her 

ırazet~clen bir mümesil davet edil 
miştir. 
vvvvvvvvvvvvvvv'~ 

KÜL TÜR iŞLERi 

Arkeoloji talebesinin 
tetkikleri 

• · İstanbul üniversitesi arkeoloji 
talebesi bundan sonra her sah gtı
nü müzelerde tetkikat yapacak
lardır. Bu tetkikat bilhassa müze
lerimizde bulunmıyan ve çok zen
ırin bir kolleksiyon tefkil eden ka 
dim mesklllcat üzerinde o~akbr. 

Muallim mekt ebi binası.aın tefrişi 
Yüksek muallim mektebi yeni 

binaınna t&flJlmlf olmasına raj"men 
yeni binanın bir<;ok nokaanları mev 
cuttu. 

.) 

~~~:<I 411 ten fazla adam sorguya getiril
mit ve ceset gösterilmiştir, Fakat 
~ birisi ceaedi tanımamıştır. 

HAdiııe mahallinde bir tahki
kat yapan emniyet memurları çalış 
malarına devam etmektedirler. 

Cesedin bulunduğu mah .. lde el 
!iye yakııı şahsın ifadeleri alınını~ 
Ur. 

Yalnız bunlardan Kulaksl?.da 
kahvecı Cellilin ortağı olan A rna
YUt Llltfi görülen lüzum üzerine 
nezaret altına alınmıştır. Lıltrinin 

evi ar.anını, ve birçok bıçakla ta -
banca bulunmuştur. 

Bugün cesedin morgla otopti•i 
yapılmıştır. 

Kejiaör Ertuğrul Muhsin Şehir tiyatrosundaki maıası başınd 

Şehir Tiyatrosu dram kısmında 
oynanmasına başlanan ve ( Vindso
run Şen Kadınlan) isınile sahneye 
konan bu eserin yazılması Venedık 
Taciri, Bir yaz gecesi rüyası, N a~ıl 
isterseniz, Dördüncü Hanri, On i
kinci gece, Jill Sezar (X) gibi ol
gun eserler devresine rastlar. 

Eserin mevzuu: Vindsorda ser
vet. söhıet ve faziletini kaybetmış 
Falstafe isminde bir şövalye var
dır. Memleketin iki asilzadesi o
lan Peyç ve Fordun k·arılarına göz 
koyar. 

Bir tesadüf, harfi harfına yazılan 
iki kadının mektubunu, birbirıne 

göstermek işini hazırlar. Kadınlar 

afifdirler ve kocalarına şiddetle 

merbutturlar. Baş başa verip, ken
dilerini ele geçirerek para sızdır
mak dü~üncesini güden şövalyenin 
haddini bıldirmeğe karar verırler. 
içiçe hadiseler arasında FaMaf üç 
kere Fordun kansına randevü ver
mi~, fakat esasta çok luskanç olan 
karısını kontrol etmek için türlü 
hileler kuran • M. Ford'a yakalan
mak tehlikesi ile karşılaşmış bir 
defasında kirli çamaşırlar sandığı 
ile, bir defasında da koca karı ki
yafetinde canını kurtarmıştır. 

Böyle dıiz ve basit görünen mcv
zuun etrafında tali mevzular da 
mevcuttur, ve eser bu birkaç mevzu 
ile örülmüştü. Kral Lir'in de tek 
mevzudan Öl'ülmüş olmadığı gibi. 

Dikkatle seyredecek ve hafıza
lanmızı yoklıyacak olursak eserin 
kaba taslak mevzuunun bizim (hel
vacı güzeli) isimli masala pek ben
zediğini görürüz. Fakat, içinde ka
rakterler, vakayı kuruş ve işleyiş 

Seşkispire yakışır şekildedir. A
na vaka ve onun etrafıııdaki tali 
vakalar, çok tablolu olan ve dekor
ları hakikaten güzel yapılan eser i
çinde hiç aksamadan yerleşmiştir. 
Bilhassa muhtelif karakterler insa 
nın hafızasında yer ediyor. 

Nasıl oynadılar: 

Uzun zamandanber> kendisini böy 
le büyük rollerde seyretmediğimiz 
Behzat, akşam bize sanatin en ol
gun meyvalarından sunmuş oldu. 
Kendisi muhakkak ki realist bir sa 
natkar. 

Daha Koayeri Güllerini oyna
dığı sıralarda bile, Kayeerili five
sinde etüdler, ve müşahedeler yapa
rak rolünü ibda eden bu en eski sa 
natkAnnıız, bundan senelerce evvPI 
yine Şekispirin bu çeşit komedile
rinden biri oJ.an (On ikinci &'e
ce) yl oynarken de bu kadar rea
listti. Fakat bu sefer (Olcun) Aıfa
tını da ilave etmek lilzım. 

Oynadığı rolün piyes içindeki e- Kaçak eşya bulundu 
heınınıycti bakımından değil, fakat Dün Jimnnımıza gelen Fran'1Z 
role giriş ve onu ibda ediş bakımı bandıralı Teofil Gotye vaparu yol
dan kendisinden bahsettirecek biri cularından madam Ojeninin vaziye 
varsa o da Galip'tir. Lui Jue'nın tinden şüphelenen mııhafa?.a teşki 
Komedyen'i tarif ederken kullandı- )atı memurları üurinde arama yap 
ğı vasıfları kendinde toplamış mağa ltizum görmlişler ve n~ticedc 
olan (bizim komedemiz) Galip; Ojenin in üstünde beline sarılı ola
Topaz gibi, Votren gibi, iş adamı n.k bir kilo kadar ipekli kumaş bul 
gibi muhtelif karakter kutuplarında muşlardır. Bunun üzerine kuma~ 
bulunan eserlerde olduğu gibi, bun- Jar müsadere olunmuş madam hak 
da da bir tip yarattı: silik ve belki kında da takibatı kanuniye başlıı-
de nankör bir role can verdi. mıştır. 

Talat'ın, ilk gece olduğu için t~- J-lırsızlar yakalanc!ı 
reddütle başlıyan konuşma tarzı, Fatihte Altunizade mahııllesin 
eserle beraber, ilerledikçe, olgun ve de Fatmanııı evini soyan sabıkalı
inkı~af etmiş bir şekil aldı. Ve ui· !ardan Mahmut ve İsmail yakalan 
hayete kadar muvaffakiyetle SÜ· mışlar ve adliyeye verilmişlerdir. 
rüklendi. 

Fursalı yankesici 
Kadın rollerinde Neyire, Cahide, Tophane rıhtımından Mudırn-

Şaziye, Samiye eserin icabettirdığı yaya hareket edecek olan Trı<k 
ni8bette iyi idiler. vapurunda yolculardan Mehmet 

Burada; Küçük Kemali kaybettik· Nuri kızı Mescurenin mantosunun 
ten sonra onun rollerinin Mahmut 

dış cebinden 3,5 lira para çalan 
tarafınclan-hem de muvaff.akiyetle- Bursalı Osman Ata yakalanmış ve 
oynandığı görmekten doğan sevinç- mahkemeye verilmiştir. 
ten, ve Muhsin'in Türk sahnesinde 

Gece hırsızı yetiştirmiş ve memlekete kazandır-
Dün gece Zeyrek cadasinde 66 mış olduğu bir aktör neslinden bah-

numaralı fırına hırsızlık maksadiy 
setmeden geçemiyeecğim: 

B ·· ·· ld k ··h· il · le girip cürmü meşhut halinde yıı.-ugunun o u ça mu ım ro en-
k alanan Küçük pazarda Sarıbayani oynamak için gelmiş olan dün!t;i 
zıt sokağında 15 numrada oturan 

Sami, Nevdet, Mahfi Hadi, Müfit, Suruhi ve Rıza hakkında tahkıkıı.
Kani ile bugünküler arasında neka-

ta başlıı.nmıştır. 
dar fark var. 

Kadın kavg;ısı Bilhassa Hadi, Ra~it Rıza ile av· 
Bekar Bokağında oturıı.n F.mi

rılmakla sanat hayatında işlediğı 
ne ile ayni evde oturan Bercuhl 

büyük günahın kefaretini son sene iamindekı iki kadın bir su mesele
ler ıçinde ödemi~ olacak ki, artık 

sinden biribirleriyle kavga etmiş. 
kendinden umduğumuz muvaffaki-

lerdir. Emine, Bercuhıyi dövmıi~ 
yctı gösterecek uzunca -vakıa roliın 

olduğundan her ikisi d8 mahkem~ uzunu kısası mevzuubahsolmazııa 
ye verilmi~tir. da- rollere kavuşmuş bulunuyor. 

Epeydir bir şey nazarı dıkkatımızı iki Hüseyin kavga etti 
celbediyor: Papas rolleri olmasa, Büyilkdere Kefelikôy dalyanın 
ehemmiyetli bir role kavuşamiyan da çalışan tnebolulu Hüseyin ile 
Zihni, hala neden yerinde sayıyor?. Erziııcıınlı Hüseyin bir iş yüzünden 
Halbuki biz onun, Muhsin'in son kavıra etmişlerdir. İnebolulu Hü _ 
Rusya dönüşünden sonra, bugünkü seyin eline geçirdiği bir tahta par
disiplinli tiyatroyu kuruşunun baş- çasiyle Erzincanlı Hü..,.yinin kolu 

1 d d • H 1 t'd T nun çıkmasına sebeı:: -muştur. Ya
angıcın a oyna ıgı am e e a-
lat ve Avni ile beraber sahneye çık-l!!'r•a•l•ı •h•a•s.ta•h•a•n•e•y•e"!!"k•u•ld•ı .. r.•l.m.•.şt.ı ... r . ._ 
mış olduğunu hatırlıyoruz. 

Eıwrin ııabneye koruna.<ıına ıt<'lin

ce: 
Sahneye koymak için çalişıı ve 

muvaffak oluş nekadar ileri ise, o

nu tatbik ediş, o kadar acemice, a
deti insanı Hinirlendireeek bir hal
de idi. Ben, memleketimizin en bü
yük ahne severi Muhainin bu vaka 
lar karşısında ne hale girdiğini dü
tünerek eserin bazı kı.ıiımlarmı doğ
ru dUrüıt dinliyemedim. Yeni kol
tuklarlyle, yeni localarlyhı, yeni a-

ner sahnesile dun akşamki oyunda 
dekor değiştirirken prizlerin iniş, 

çıkışında ve gölgeleri dıvarlara ak 
settiren ziya tevziatında dikkatli 

davranılmış olsaydı, Muhsinin uğraş 
mıuıiyle muvazi giden bir netice el
de edilebilirdi. Fakat bunu, ilk ak 
ııamın heyecanına verilmek lazım. 

Yazımızı bitirmeden, Muhsinin, 
Şekspir tercümeleri için seçtltl 
mütercimler arasına, Mefhard Er
ıin'in de katıldığını görmekten do 
tan ıevincimizi söylemek isteriz. 

vansenleriyl e ve bilhasııa yeni dö- Baha Dürdar 
Binanın tamamen tefri•i için ye ========================:======================= 

niden lBtenen tahsisat &'elmlttir. Bi ·~·-•••IJl!!1"••••••••••••••İııı••••••••••••••••••••• 
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Ülevin ilk 1eferleri 
İç hatlarda çalıtmak üzere •n 

ıon Almanyadan ıretirilen Ul" 
vapuru ilk seferini dün 14,111 te &

dalara yapmıştır. Bundan sonra 
Ylev ve Suvat Yapurları münavebe 
ile Kadıköy ve Adalar hattında ça 
hşacaklardır. 

HAYDUTLAR ARASINDA 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ 

YA RIN SARAY ve ı·PE Sine~alarındab~rden 
AKŞAM gosterılecektır. 
Numaralı koltuklar bugünden alınabilir. Telefon ipek: 44289- Saray: 4165 

Şu Ankaranın llaYasına, lnean ı 
hl~ akıl erdiremiyor lci: Daha dil
ne kadar fakır takır yaimur yatı 
yordu, hattA dlınlca Harbiye Gala-! 
taaaray oyunu fasılalarla yajaa j 
yatmurun altında oynanmıştı. Hal 

buki buırlin öyle ırıi- Hava, "ilahar
dan lc<1lma bir gün: Günet açmı,, 
yerler kurumu,. Hayanın bu va:ıi 
y<'ti k11r~ı~ıııcb ma~ mt'raklılarınıa 

yüzleri gillü:ror, öyle ya ..• 

Gülmekle haklılar, çilnl.ü ba
giinkü her ilci maç ta cidden ınte
reun. Birincilik üzerinde çok mil 
him rol oynıyara k, bugiin kn knrşı
lafm.a lar.. l~te bugünkü ka~ıla~-
nıaları ••yrc ~elen, binlerce seyir
ci var. Muhafız stadında. tik Jcar
şıla~ma Ankaragücü - Güneş nra 
sıncla oldu. Her iki takım suh:ıyn 
şu kadroları ile çıktıl11r: 

Ankara ıücü: 

Natık - Enver, Kartal Rıza -
Niisret, Semih, Abdül - Hamdi, 
Fikret, 'Muzaffer, Ali Rıza, Hamdi. 

Güneş: 

Necdet - Mehmet, Nıhat -
Ceşmi, Sedat, Muzaffer - Naci, 
Cahit, t~kender, Orhan, Sabih. 

Oyuna Rıwıt 13,17 de hakem Mıı 
zaffer F.rtugun idaresinde Güneşe 
karşı oynıyan Ankaragiicii takımı 
ile başlandı. Saha ilk dakikalarda 
ırüçlüler hakimiyeti ellerine aldı -
!ar. Daha iiçüncü dakikada Mu
zaffer vMılasiyle ilk gollerini attı
lar. Bu gol şöyle oldu: 2 inci daki 

kada Gıineş aleyhine bir favl oldu. 
Nusret bunu çok güzel çekti. Güneş 
kalecisi Necdet bunu güzel bir 
plonjonla kurtardı, fakat elinden 
kaçırdı. Top Muzafferin onun~ 

diiştil. O da bu fırsattan i.•tifade 
ederek, takımının ilk golünü at
tı. 

Bu golle beraber Güneşliler 

bli•bütün coştular. Akın üstiinc a
kınları durdurmakta çok güçlük çe 
kiyor. işte tanı 8. inci da kik ada: 
Güneşliler çok güzel oynadıkları
nın mükıifatını Fikretin attığı ikin-• 
ci gol ile kazandılar. Bu golle bera
ber Giine~liler biraz canlanır gihi 
oldular. Fakat bu canlanış çok 
ıürmedi. Yine Güçlülerin hakimi. 
yeti altına girdiler. Oyunun birin 
ci devr~si bu şekilde 1-0 güçlülerin 
lehine bitti. 

ikinci devre: 

İkinci devreye saat 14,10 ta 
Güneş akını ile başlandı. İlk beş 
dakikada Glineşin çok enerjik oy
nadığını gördük ve bu aıada bir 
iki fırsatla, muhakkak bir gol ka
çırdılar. Oyun bundan sonra yine 
Güçlülerin hakimiyeti altında ce

reyan etmeğe başladı. Güçlüler o 
kadar teknik oynuyorlar ki; bize 
futbolun bütün inceliklerini göste
riyorlar. 13 üncü dakikada sol iç 
Ali Rızadan Muzaffer ondan da 
Fikrete geçen top üçüncü defa Gü
neş ağlarına takıldı. 

Dakika 31. Güçlüler soldan in. 
diler, top Muzaffere geçti. O da 
biç bekletmeden güzel bir vuruşla 
dördüncü defa topu Güneş kalesine 
soktu. 

83 dakikada Gücün sağ içi Fik
ret bir arıza geçirdi v .. oyundan ha 
riç kaldı. Maç bu suretle 4-0 An
lcaragücü lehine bitti. 

İkinci oyun saat 15,5 te hakem 
yine Muzaffer Ertuğun idaresinde 
Gençlerblrliği - Muhafızgücü a
rasında oynandı. Takımlar •öyle 
kurulınuttu: 

Gençler: 

Rahim - Nuri, Naci - Keşfi, 
Hasan, Münir - Edip, Yusuf, Ali, 
Sadık, Reşat. 

Muhafız: 

Muzaffer - Saffet, Fethi -
Ahmet, Celal, Şükrü - Atıf, İbra
him, Rıza, Naim, Naci. 

İlk dakikalar g!lçlillerin çok sı. 
kı akınları ile geçti. Daha ilk da
ldkada Rahim muhakkak bir güç 
aa.yısını çok güzel bir açılışla kur-
t.ardı. · 

Takat clakilıalar ll erleılilı~' 
GHçler ,.. .. ..., y&Y&f :Muhafız yıl'> 
oahasıaa 7erl~erek, hikim ,,.s •1~ 
te rettilor. .lu hakimiyet ıs O•' 
ılıılcib.da •nıı•re.oini nrdr Gtııf• 
!er Hl dan ile.at Yasıtuiyle lndiltf, 
llulıa!ız kaleai öatt karı,tı. T•• 
Yusuh:a ayaiile lluhafız ııa181i•' 
rirdi. le inti dakikadan itibar .. 
oyun •litevazia bir eereyaıı taıcl1 
etıııiye lı&fladı. 

Ha/tayının ıoıılanna doi'rd }it 
)ıafızlılar Ge~lari yine eıkı~tı!'JI" 
y.a bafladılar. Burün Gençler ıııı· 
le.isi Rahim • kadar ırilzel 01"'; 
yor ki: llulıafıs forcetlerine fır"'• 
yermi7or. İfte lı.ikemin düdd 
Devre 1-0 Ge~ler lehine bitiİ· 

ikinci ~evre: 
İkinci devreye 15,51! de C:enqlBI' 

çıkışı ile b!l!ilandı. Rahim !iç ııı•~ 
ttden Rızanın bir ,ütünü y:ıkal ıı~ 
Fn kat 13 üncü dakikada sal •~' 
Atıfm attığı role mani olama ılı· 

Oyun yine heyecanlı bir şeklld& 
cereyan etmiye basladı. 82 inci dl 
kikada Gençler s~ğ açığı Edili tıı• 
kımmı yine ıralip vaziyete sokt'l: 
Aradan 20 saniye geçmemişti ~ 
Rıza yine takımını beraberlil • ~: 
!aştırdı. Oyunun bitmeeine aıa k• 
dı. 

Gençlerde durgunluk, Y:ıılıllfı~ 
bundan istifade etmek iıti1°11' ·~ 
Gençler taraftnrlannın da tef"' 
ile son dakikalnrda yine canJaııdı; 
lar. Ve soliç Sadığın ayağı ile ,ali~e 
yete ulaştılar. Oyun 3-2 Gençler 
hine bitti. 

00 00 00 

Ankara at yarışlarındll 
büyük bir sürpriz 
Dün son bahar at yarışJarıı»P 

on birincisi şehir ipodromunda bil• 
yük bir kalabalık önünde yapıldı· 
Koşular saat 14 te başladı. 

Birinci koşu: ' ·ue Üç yaşındaki yarım kan tngı 
00 taylarına mahsustu. Mesafe 10 

metre, ikramiye 300 lira idi. B. c1 
lal Bayarın Bintepesi birinci, ft~, 
ikinci, Alceylan üçüncü oldu. )f ,' 

l 'S 
terek bahiste ganyan 130 P 8 

1) 5, 245 kuruş. getirdi. 

ikinci kotu: . 
Dört ve daha yukarı yaştaltl 

yarım kan İngiliz at ve kısraıııarı• 
na mahsustu. Mesafe 2200 ınetrı'• 
ikramiyesi 300 lira idi. AnduaW 
din birinci, Mahmure ikinci, Ce~: 
lan üçüncü oldu. Müşterek baJıııı· 
te: Ganyan 190 plase 120, 220 k 
ruş getirdi. 

Üçüncü kotu: 
·y• 

Beş yüz liradan fazla ikraJ!l1 ~ 
kazanmamış, halis kan İngiliz ola 
iki yaşındaki taylara mah•ustıl· 

·yo 
Mesafe 1400 metre, ikraJ!l1 i 

450 lira idi. Yılmaz Kaya blri11' '. 

Ece ikinci geldi. Müşterek baJıiste; 
Ganyan 140, plase 105, 110 1curıı 
getirdi. 

11 
İkinci ve üçüncü koşular aras;6 

daki çifte bahsi tutturanlar 4 

kuru~ aldılar. 

Dördüncü kotu: 
1811 

Üç ve daha yuk,arı yaşta 0 9' 

İngiliz at ve kısraklarına ınıılı~~ı!. 
tu. Mesafe 1600 metre, ikraJ!ll) 
ıi 540 lira idi. o5· 

Müşterek bahiste ıranyan ! 
plase 145 ve 175 kuruş getir~ı. 

Betinci k Of'" 
1 11 

Dört ve daha yukarı yaşta 0 9
, 

halis kan Arap at ve kısrakJarılle 
ır • mahsustu. Mesafe 2400 me 

ikramiye 250 lira idi. 13 ~ 
Bu koşuda 9 at koşuyord~· ill 

yarışı B. Hüseyin Atlının Can ısnl 11 
deki atı, çok kolay bir koşudan. 80

2. 
ra birinci, Ceylan ikinci, Der~1.tilİ 
üçüncü oldu. İşte bu yarı~lcı 1 ıaıı 
bahiste Can ve Ceylan çiftinı bU bil, 
talililer bir liralarına ınuktı ba• 
tam 160 lira aldılar. Müşterek 1, 
histe: Ganyan 57, 75 lira, pla~f 
90, 20 ve 8,80 lira getirdi. 

iıhami KILIÇATA 
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Tasarruf Haftasının ikinci Günü E'f qrihten-bi~ 
lsıam Dünyasında Harp 

Başvekil Celal Bayarın lktısadi Ha
Var! .. vatımızı Gösteren Mühim Nutukları 

Bütün Arabistan Ayakta!.. Kılıçlar, Mızraklar 
İşliyor, Oklar İşliyor ve Müslümanlar 

Birbir/erile Boğaz/aşıyorlardı!-.. 
,.,.,.,,..~ .................... .......... ,,,.,.. ............. .. 

· Rz. Penamberin damadı ve :hı
!iının dördüncü halifesi H:z.. Ali, 
ltiıfe cıun.lliıde Alla.hına ibadet eder· 
ken !;Chirl edılinee hilafet makamına 
cğıu Ha.san geçmişti. Hasan baba· 
lllnı katleden katilin ceıııa.ıımı kend\ 
eli ile verdi. Daima beHnde taşıdığı 
iki kanatlı keskin Jalıeır.ı ~ekince 
bii"-rouhakemc herifin kellesini vü· 
eudunuan ayırdı ve şu emri verdi. 

Kii!elileri ayaklandırmaia klfi gel 
di. 

- Bu habisin cesedini yakınız: 
Katil kafası keııilmezden evvE'l 

)'al varmıştı;: 

- Ya ibni Ali! Ben babanı öl
diınn isterken ya.nll!f dÜ§Ünm\iş
tUnı. Biz istcıni§tik ki bütün !alam 
lieınini nifak ve şikaktan kurtara· 
lıın Fakat olmadı ve bu uğurda Ali 
kurban gitti. Şimdi anlıyorum ki 
bütün nifak ve fesadın başı Muavı· 
)'e mel'unudur. Bana müııaade et. 
liayatımı bağışla! işlediğim c:inaye· 
~mukabil sana bir hizmette bulu-
1111,ymı, Gıdip hilliet iddiasında bu· 
luııan Muaviyeyi öldüreyim. İslam. 
lar birbirine düşmekten kurtulsun 
\>e ııen de rahat et! 

Katil bu sözleri söylerken sami· 
illi miydi yokaa can korkusu ile mi 
ııöyliyordu 

Burası bilinemez. Yalnız tarihln 
bUilıare aldığı seyre bakarak ya· 
kın bir ihtimal dahilinde hUkmede
lıiıiriz ki eğer Muaviye ölmüş veya 
Öldürülmüş olsaydı birbirine kan ve 
can dUşmanı kesilen islamm ikiye 
ayrılıruş iki şubesi vücud bulmıı.zdı. 
tsı.am 8.lemi içine (Sünni) (Şii) gi· 
bi tefrikalar sokulmazdı ve nihayet 
&efahetleri, cinayetleri ile islam te· 
lllelini sarsan bir Arap saltanatı ku· 
raıııaz. Hz. Peygamberin tesis etti· 
ği demokrat cüınhuriyet sistemi di· 
ilin ahlak kaideleri içinde yükselir· 
di. 

Bütün Arabistan ayakta ... Kılınç
lar işliyor, topuzlar işliyor Bu harp 
kime karşı .. 

- Müslüma.nlara karşı .. 
- Müslümanlarla harbedenler 

kimler? 
- Yine Müs!Uma.nlar ... 
Niçin? Fesat hırsı ile kana bu· 

la.nan Arabistan toprağı üzerinde 
bu iki müslüman kuvveti neden bir· 
birlerini boğazlıyorlar? 

Çünkü bu kuvvetlerin birinin ba
§Jndaki babasından kalan hili.fet 
Postunu kimseye vermem diyor. Di· 
ğerj de ayni posta hatta daha Pey
gamber sağ iken göz koymuş ... 

Birinin bıışında Hz. Alinin oğlu 
liasaıı var. 

Öbürlioün başına Muaviye geç· 
llıiş. 

Mnaviye, Arabın ekseriyetini teş
kil ede!I çapulcu güruhunu etrafına 
toplamış. Hi!Afet eğer Hasanlll e
linden alınırsa bunlara neler vadc
dilıncmiş? ! . 

(Hasan) ın etrafındakiler de A· 
~p. Onlar da çapulcu .. (Hasan)ı 
llıiidafaa etmek istemeleri ne onun 
llılhsına ne de Peygamberin torunu 
olıııasın:ı. hürmet ve muhabbetlerin
den değil. 

tnanmıyor musunuz? tııte misali; 
liasan, böyle çapul hırsı ile pe· 

~ine takılanlarla Kfıteden aynim!§. 
Yola çıkını~tı. Muaviyenin ordusu-
11Un zenginliği gözlerini kamııştın· 
lrordu. Bütün bu ııeı:vet, eğer Mua

\liye nıağliib edilecek olursa (Ha
llan) ın etrafındakilerinin olacakb. 
li'akat Hasan, tsliim arasında kan 
d'"ı 0 <ülrnesjnc pek o kadar ~raftar 
değildi. Kim bilir belki bu post 
!\a vgası her iki taraf için sulh ile 
lıaııedilebilirdi? Binaenaleyh kendi

~ile beraber olan Kufelilere hita-
n; 

01 -Ey cemaat! dedi. Bana yar
i!' d11nuz. Size çok teııekkür ederim, 
_ .akat benim hakiki gayem harb de
~ıl, Sulhtur. Benim nazarımda sulh 
de selamet buğuz ve ada vetlerden 
aha sevgilidir. 
Sen 1!1isin bu sözleri söyliyen !. 
<liasan) ın barışmak fikri blitün 

Ne demekti? Hasan ne zannedi· 
yordu? Onlar Alinin oğluna biat 
etmi~ler&e sırf çMpul yağma için et 
mi§lerdi Banşııdık oluma bu emel· 
leri suya düçecf'kti. 

Hemen Basanın ~dırına koştıı

hır Avaz avaz kUfrctmeğe başladı· 
lar. 

Hz. Peygamberin torunu, ç:uiın· 
nın önünde, seccadesinin üstünde 
diz çökm1l3, haykıran, küfreden bu 
sür!IY" merhıı.metli nazarlarla ba· 
kıy ord11::ı1. 

Birden bu sürünün içinden bir 
ııetı yükseldi: 

- Madam ki harb olmıyacak. .. 
Madam ki yayağrna yok, o hslde 
biz de Ha.sanın eşyasını yağmala· 

rız ... 
Bu ses, kudurmuş sürüye bir ça

pul emri oldu. Bir kısmı çadıra hü· 
cüm edip eşyayı yağma ederken di· 
ğer bir kısmı da bizzat Hasana hü· 
cüm ettiler. üzerinde oturduğu eec· 
cadeyi şiddetle çekip aldılar. 

Hz. Muhammedin torunu yere y·ı· 
varlandı. Kilfeliler onun üzerine da 
çullandılar. üstünü ba§lnı parçalı· 
yarak soydular. Sırtındaki gömleğe 
varıncaya kadar aldılar. 

Zavallı Hasan bu tecavüz karşı
sında kendisini müdafaa edemiye
cek bir vaziyete düştü. Avazı çık
tığı kach>.r feryada, istlmdada bıı.ş

ladı: 

- Ey muhibbanı hanedan! 
Nerdesiniz, yetişin!.. 
Bereket versin hemen Hasamn 

imdadına yetiştiler de Müslürnanıar 
elinde Peygamber torununu parçıı
lanınaktan kurtardılar. 

Hasan, kendi taraftarlarının de 
parçslanmaktan kurtulduktan son
ra buyük bir ölüm tehlikesi daha '\t
lattı. 

Orduya hareket emri verilmişti. 

Fakat yol kenarında çalılıklar ara· 
sında gizlenmiş bir müslüman bir· 
denbire is!am halifesinin üstüne sal 
dırdı. Kılıncını çekerek KUfelilerin 
yarım bıraktığı cinayet işini ta
mamlamak istedi. Hasan, oldukça 
ağır surette yaralanarak yere düş
tü. Taarruz eden herifi hemen ora
cılrta parçaladılar ve yarasından pek 
fazla ıztırab çeken (Hasan) ı (Me
dayin) şehrine götürdüler, burada
ki beyaz sarayda ye.rasını sardılar. 

Bütün buul:ır olurken düşman or
dusu v:ı,ziyeti, Hasanın yaralandı
ğını haber almış, on bin kişi'. bir 
kuvetle (1'ı!:edayin) 1 muhasara al· 
tına alınışb. Bu dlışman kimdi? 

Bir 1sliim şehri içinde hayatı ile 
uğraşan 1sH1m halifesini muhasara 
eden düşmaıı kim olabilirdi? 

Muaviye ordusu. 
Bu iki lslim ordusu müslüman 

kanı dökmek için dişlerini ve kılınç
larını biler, kargılarını sivriltirken 
Arabiatanm dört bölüitinün !iç bö
lüğündeki eamllerde mescitlerde A
rap müslürnanlar, kendilerine yeni 
bir din veren Hz. Muhammedin ka· 
nsma, k17.ına, torununa ve dama
dına ağza alınmıyacak küfürler ea
wruyorlardı. Bu küfürler, yen! te
~ekkül edecek olan Huaviye oalta 
natı için sanki bir din akideıi hük
münde idi. 

Madayin şehrinin haricindeyiz. 
Her taraf her an barba hazır bir 

asker kalabalığı ile kapli ... 
Bu kalabalığın ortasında bir ça. 

dır ... Safi ipekten yapılmış ve tSlam 
dininin israf diye menettiği tezyi
nat ile ııüıılü bir çadır .. 
Bu çadırın iÇinde baş başa kontl§an 
iki kişi var. Muaviye ve kafadarı 
Abdullah bin Hars; 

Muaviye: 
- Ya Abdullah, diyor. Merhk 

etıne, göreceksin ki senelerdenberi 
peşinden koştuğum emelime niha
yet kawşacağım. Hasan ya te~lim 
olacak veyahut... 

Tam bu esnada haber verdiler: 
- lıfedayinden elçiler geldi. 

Muaviye, Abdullaha: 
- Ben aana demedim. mi ... 
Der gibi manalı bir nuar atfet

tikten sonra emir veriyor: 
- Elçileri derhal huzuruma ge

tirin' 
Filhakika elçiler (Hasan) ın ıulh 

mektubunu getirmi§lerdi. 
Hz. Alinin oğlu, lıfuaviyeye di· 

yordu ki: 
- Ben hilafeti sana büsbütün 

terkeımete razı olacağım. Fakat 
bası ııartlarla... ' 

EvvelA Irak ahalisinden bana bi· 
at etmiş olanları muaha.ae etmiye
eeksin. 

Saniyen H~im evlatları ile ehli 
beyte paraca yardım edeceksin. Sa
lisen babam Ali hakkında hiçbir ta
rafta kUfredilmiyecek) 

Muaviye bu mektubu alınca Bt"

vindi. (Hasan) a cevaben: 
- Her şartını kabul ediyorum. 

dedi. Ancak küfür meselesine gelin· 
ce kimsenin hürriyetine karışmam. 
Halle dilediğini sever, dilediğine hü
cüm eder. Şukadar var ki bulundu· 
ğum meclislerde Ha.sanın babası 

hakkında fena söz söyletınem. 
Bunun üzerine Hasan hillfeti 

M:uaviyeye terkettl. ve arslarında 
f(iyle bir mukavele imzalandı: 

- Muaviye, ölmezden evvel ve 
sonra kendi taraftarlarından hi~ 

kimseyi bili.fet makamına tayin et· 
miyecek. Bu makamın sahibi tayin 
ile değil intibah ile olacak. 

2- Bütün müslümanlar Muavi
yenin elinden ve dilinden emin ola
cak. 

3-- Alinin evlat ve ahfadı Mua.· 
viyenin evlat ve ahfadından emin 
olacak ... 

Mukavelenin imzasından sonra 
Abdullah bin Haris Muaviyeyi bir 
kenara çekerek sordu: 

- Ya Muaviye. Sen ssltanatı 
bütün silsilesine teşmil etmek isti
yordun. Bu ahtname senin emelle· 
rine set çekiyor, ne diye kabul et
tin? 

(lnsan ciğeri yiyici kadın) ın oğ
lu şu cevabı verdi: 

-- Sen merak etme! Hasan bir 
kere teslim olsun... Ondan ötesi ko
lay. YürüdUğüm yoldan beni değil 
böyle bir ahtname ... Bir cinayet bi· 
le menedemez. 

Kocaelinde baro seçimi 
nasıl olmuş? 

İzmitte (Marmara) gazatesin
den iktibas suretiyle almış olduğu• 
muz baro intihabına ait haber al
dığımız şu mektupla aşağıdaki su
rette tavzih edilmektedir: 

1-12-938 de Kocaeli ve Bolu 
ViUlyetlerinin avukatları kazalar
dakilerde dahil olduğu halde baro 
nun merkezi olan İz mette Ağır ce 
za mahkemesi salonunda toplandı
lar. Ağır ceza reisi ve müddeiumu 
misi ve hemen hemen bütün hakim
ler de orada bulundukları halde 
reis ve idare meclisinin seçimini 
yaptılar. Adapazarı barosu unva
nını Kocaeli barosu şekline kalbet
mek gibi kanunsuz ne bir iddia ol 
muş ve ne de böyle bir münakaşa 
geçmiştri. Ancak seçimde akalli
yette kalan bazı İzmitli avukat ar 
kadaşlarıınız seçimdeki kanuni ne. 
ticeden her nedense memnun olmı
yarak kendi başlarına bir baro ı.ş. 
kili hevesine yeltenmişlerse de bu 
na kanunt lmkAn ohnadığjndan böy 
fe bir teşekkül mevzuubahis ola
maz. Esasen seçimde kendileri ds 
bulundukları halde akalliyette kal 
dıktan aonra baroyu kurduk deme 
!eri kadar yersiz bir iddia hatıra 

getiıilemez. Binaenaleyh :avukat 
Sedat Pek baronun reisi olmadığı 
gibi neşriyatmızda isimleri geçen
lerden Aziz Koca müstesna olmak 
üzere diğerleri meclisi idarede da
hil değildirler. Saygılar. 

Kocaeli barosu reisi 

Eşref Fanakol 

Başvekilimiz CellU !layann Milli 
tktisat ve Tasarruf haftası müna· 
ııebetiyle evvelki akşam Ankara 
Halkevinde Irat ettikleri nutkun 
ille kısmını dünkü nüshamızda der-
derc:etmiştlk. 

Evelki gece intişal'!laatimizden 
sonra elimize gelen nutkun son kıs 
mını dıı buJ'iln koyuyoruz. 

Bendeniz, bugün de, hıu:nnınuz 
da bu ebedi Şeflmiııın hall•kin· 
nmızın, kalıraman!mlz:n her tllT· 
lü üstün vamlan caıni olan bll
yük ad11mımızın maaevt huzurun
da eğilerek, bunu tekrar ediyorum: 

Atatürk, seni sevmek, Tllrk 
miletl için milli bir ibadetir,. (Sil
rekli alkışlar). 

Büyük, ebedi Şefin bize vecliaıa 
olan rejim üzerinde durmalı., onun 
en basit Iarzolunblleeek UJulleri 
üzerinde dehi, büyük dikkat ve te 
yakkuzla vazifemizi 7apmak eıı 

önemli ı,ımizdir. 
Ulusal ekonomi ve arttır1u ku 

rumunun, tam zamanında ve ye
rinde vazifesini ifa bususunda J'ÖS
terditi dikloat, bilhana takdiri
mizi mucip olmnştur. 

(Rejimle teeas\lıı eden ve Kema
list rejimin ananesine dahil olan her 
hareketi, bütün lı.udret ve kuvvetile 
muhafaza etınek, her namuslu Tllrk 
çocuğu için bir borçtur. Ulusal E · 
Jıonoıni ve Arbrma Kurumıına kar· 
ıı, şu dakikada bu yüzden duydu· 
ğum takdir ve oUkran büyüktür. 

Yeni terakki hamleleri 
İçinde bulunduğumuz !!tile, 

d!ğer senelen- na·~aran 

bize, yeni terakki haınlelcri kayd~t
miştir. IDuRsl Ekonomi Kıır•.ımunun 
üzerine aldığı vazifelerden birisi, 
memleket dahilindeki tasarruf hare
ketini revaçlandırmak, keyfiyetidir. 
Bu noktada ifa ettiği hizmeti tetkik 
ettiğimiz zaman istatiklerimiz dei· 
ma terakki seyri kaydetmektedir. 

Bendeniz bunları huzurunuzda 
rakamla ifade etmeğe çalışacağım· 

1937 haziranında 277 milyon li
raya bağlı olan tasarruf mevduatı
mız, -tasarruf mevduatı dediğim za
man, küçük ve büyük hesabı carile
ri de alıyorum·, bu sene Cümhuri· 
yet Merkez Bankasının hesapları da 
dahil olmak üzere 305 milyon lira
ya baliğ olmuştur. 
H~sl olarak tasarruf sandıkla

rı hesdplannı, yani milletin bizzat 
tasarl'atlarıiıı, istatistlikler üzenn
de tetkik ettiğimiz zaman, görüyo
ruz ki, geçen sene 90 milyon lira 
olan tasarruf hesaplan, bu sene, ay
ni müddet zarfında, 12 milyon lira 
fazlasile 102 milyon liraya çılrmış· 
tır. Demek ki, milletimizin tasarruf 
hakkındaki dikkat ve gayreti inki· 
şaf etmektedir. Bu bittabi çok şa
yanı şükrandır. Çünkü tasarruf, bir 
milletin kendisine itimadının nişa· 

nesidir. 
Mensup olduğu cemiyetin ve 

milletin refahına bağlılığının ifade
sidir. Bir vatandaşın cebinden çıka· 
np herhangi bir bankaya tevdi et· 
tiği tasarruf sadece o bankanın ka· 
easında artmış bir rekaın olmadı· 
fı ve fakat memleketin iş hacnıllie 
bir ili.ve vasıtası olduğu için, eemi· 
yete kredisi demektir. Milletimizin 
bu vadide gösterdiği büyük terakki 
eilkranla kaydetmek, hepimiz için 
sevinçli blr vazifedir. 

Aziz arkadıışlanm, 
MlLLETE YAP.iLAN tKRAZAT 

Şimdiye kadar Badece mevduat· 
taki terakkiden bahsedilmiştir. Size 
bir de bunun mukabili olan plaıı· 
mandan, yani millete vaki ikrazat
tan bahsetmek istiyorum. Bu ra· 
kamlar her halde sizin de nazarı 
dikltatınoo celbedecektlr.: 
• 1924' ııeoeslııde millt bankalanıı. 
umumi plasmanı 28 milyon lira, ya
bancı . bankaların ayni tarihteki ik· 
razatı 123 milyon lira, yekun 151 
ınilyon lira. 

1932 senesinde milli bankaların 

plasmanı yekfınu 142 milyon lira, 
ecnebi bankaların ikrazatı yekfın ıı 

142 milyon lira, yekfın: 283 milyo:ı 
lira. 

1937 senesinde, -yani geçen yıl· 

milli banksların plasmanı yekfınu 

291 milyon lira, ecnebi bankaların 

bütün piyas11ya vercJikleri para 2S 
milyon lira. 

Bu milli lırutkalanmma ııelıaclar 
güzel ça.lıştıklıı.rını, tekmil esaslara 
istinat ettirettk ne dereeelerde mu
amelelerini yürUttllklerlni ve ayni 
zamanda büyük milletimizin !rendi 
müea-1erlne olaa itimadını lfÖll· 
terir. 

Kredi :meııelelerlle rejimimiz, ~k 

ve ktı!i lırredl götiirmelı. vazifesini 
alacalı: olan halk bankaları, h~ 
nu:ula :ııl<re ,,ayaa bir İl olaa &erek
tir. 

Bu banka.lar mutan.Iİ tefekkül
lerdir. Fakat yapacakları iı itibari
le, Jıallonıma temin edecekleri isti
f &de itibarile bliyülı. oldu'1u için, 
Ankarada oldııtu gibi btan bulda da 
yt.lwıda bir oube açılaçılı.tır. 

Bı -wekflimizin evvelki ıfin Ankara 1• ·.,ıkevinde irad ettikleri 
mühim nutku dinliyenlerden bir grup 

yakından allkadar olmuştur. Ve za· ı 
ten bu yakın alaka olma!\llydı bu 
neticeyi istihssl etmek bittabi 
mümkün olmazdı. 

Buhran senelerinde Ziraat Ban· 
kamızın, zürraa çok değerli bir biz. 
metini de kaydetmek ıazımgelir. 

21 milyon lirayı bulan zirai ik· 
razat yeki1nunu, 15 sene müddetle 
yüzde üçe indirmiştir. Bu hareket I 
temdit etmiş ve faiz mıktannı da 
bankanın ınatlubatını tarsin etmek
el kuvvetlendirmekle beraber, çif
çimiz için de çok iııilladeli olmuş
tur. Ve bundan dolayıdır ki, ille za
manlardaki tahsil müşkülatın(I. rağ· 
men, bugUn gayet tabü bir surette 
ve kolaylılrla tahsilat yapabilmekte
dir. 

Son zamanlarda BüyükMillet 
Meclisinin kabul buyurduğu ve m;ı. 
lete hediye ettiği kanunlarla, kredi 
muameleleri tamamen intizam altı· 
na alınmıştır. 

Bu kanunlardan bir tanesi banka· 
lan milli, teknik bir rejim altına al· 
maktadır. İkincisi, halk bankaların 
tesisine imk5.ıı vermektedir. 

Bizim banka rejimimiz deyebile
ceğim bu mevzuat, hissedarın, mev
duat sahibinin ve bilhassa bankayı 
idare edenlerin büyük yardımcısı 

olmuş, bütün muamelatı kül kalin· 
de emniyet ve intizam altına almış
tır. 

P..ejimin mebdeinde memleketi· 
mizde faiz nisbeti, nornısl ça)J!fan 
bankalarda dahi yil7.de 22 yi bulmuş 
ve hatta bazılarında bu mıktarı dı. 
J'eçmişti. Son çılı:anlan kanunlar. 
bu nisbet yüzde sekiz buçuğa indi· 
rllıniş ve fileu de tatbik ettirilmiş
tir. 

Bunun haricinde kalan murabeha 
faizleri ne hsldedir ! 

Bunu katlyet ile ifade edecek bir 
rakamımız yoktur. Fakat memleke
timizde murabehacılığın kökünden 
sökülüp henüz atılmamış olduğunu 
biliyoruz, murabcha devam etınekt-e 
dir. Bunun yalnız !Jiddetle bertaraf 
edilemlyeceği bir hakikat oldu. 
ğuna göre, halk bankalarının tees
süs ve icrayi faaliyete ba§lamııı ol
malarile, hakiki, tabii en kestirme 
yolu da tutmuş olduğumuzu ifade 
edebilirim: -

Murabehacılar, bu tüfeyli mah-
luklar, devlet kanunlarına kar§l 
hile bulmak hususunda en mahir ·İı.· 
damlıı.rdır. Hilelere karşı şiddetli 

hükümler tenis etmiş olmak, llizum
Ju ve faydalı bır hareket olmakla 
beraber, küçük eon:ıfın ve erbabı 
ihtiyacın sıkıntısıııı asla istismar e· 
demiyecek bir hale getirilmiş olma· 
fan demek değildir. 

Binaenaleyh, murabahacılara kar· 
oı mücadeleyi şiddetlendirirken, o· 
nun yanı başında, . halkın ayağ'.na, 

küçük müstahsil evine kadar ucu' 

UMUM1 T1CARET1M1Z 
Umumi ticaretimiz, geçen sene ol· 

duğu gibi bu yıl da terakki kaydet· 
mektedir. 

Geçen sene bir evvelki yıla naza· 
ran, 25 milyon lira fazlalılr vardı. 
Bu senenin on ayı içinde geçen yılın 
ayni devresine nazaran 44 milyon 
bir fazlalık vardır. Bunun sekiz mil· 
yonu ihracatta, mütebakisi ithalit
tadır. İthalat ile ihracat arasında 
bu on ay içinde müvazene yoktur. 
ve aleyhimize gözükmektedir. Fakat 
geriye kalan son iki ay içinde her 
halde bir tevazüne yaklaşılacağını 
ümit etmek ycıinde olur. 

Fakat klii~ik nazariyeye göre, 
kendi kendimize bir sual sorabili
riz.: 

Acaba ithalatın çoğalmış olması 

aktivite ve pasivite bakımından a· 
leyhimize midir 7 Bir ke!Jme ile, bu, 
bizim için endişeyi mucip midir? 

Arkadaşlar, 

Bizim takip ettit;'İmiz ticari an· 
!aşma si•temine göre, yani klering 
politikamıza nazaran, fazla ithala· 
tın kontr partisi olan para, ancak 
Tilrk mslı alınıp ihraç edilebilmek 
kaydile Merkez Bankamızda mevcut 
olduğuna nazaran, her halde muci~ 
endişe değildir. 

Bilhassa şunu tcbaruz ettirmek, 
bu mesele He uğrıışanlar için muci
bi inşirah olabilir: 

Faz! .. ithslatımız memleketimizin 
ekonomik noktai nazardan cihaz. 
lanma.ııına yarayacak makinaların 

ve alit ve edevatın bedellerinden 
ıııütevellittir. 

lhracabmızın beş senelik vasati· 
.ııı: ele aldığımız zaman, yüzde 
Mkııen beşini toprak mahsülleri te!l
kil ettiğini (Örüyoruz. lhracatıroı
zın seyri, mütemadiyen yükseldiği
ne nazaran, zirai gelirimizin de yülı.· 
seldiğini şüphe götürmez bir haki· 
kattır. Bu yükseliş nisbetini sim 
IJU dakikada bir rakamla ifade e
decek halde bulunmadığıma müte
easirim. 

Hariçten fazla mal ithal edilcliğiM 
nazaran dahilde elbette merakı mu
cip olur: 

Teşviki ııanayi kanunundan isti· 
fade eden fabrllralarumzın manıuli· 
tı, yani imallt bedelleri, 1927 se
nesinde 32 milyon liradan ibaretti. 

1932 aen~inde bu mıktar 138 
milyona ~ıkmıştır. Hariçten idhalAt 
yekUnü seksen altı milyondur. Şu 
halde milletimiz, 932 senesinde 22' 
milyon lira kıymetinde istlhlllkit 
yapılmıştır. 

1937 senesinde fabrikalarımızın 

imalat kıymeti 25ıl milyona çıkmJi
tır. Haricten ldhalitımız lH mil· 
yondur. Umumi istihlakatımız ye. 
kfınu 369 milyona ulaşmış demektir. 

Bu rakamların bize ifade ettiği 
mana: dahilde istihsalat çoğalıyor, 

(Sonu 7 nci ıayfada) 
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HIRSIZ 
Yıızan: Talat SUMEtt · 

lnönünün Tetkikle-· 
rine Ait intibalar 

Bu bir hakikatti. Rüyamda verdi
ğim kararı tatbik için bir ok gibi 
firladım. Heyhat! geç kalmıştım. ı 
Elimden yaralandım. Kanlar akı-

1 
yordu. Hırsız merdiyenlerden ko
şarcasına inmeğe başlamıştı. Ben 
de can acısiyle masanın üstünde 1 
duran büyük abajorlu limbayı ar- 1 

kasından fırlattım. Müthiş bir gll
rültü ile parçalandı. Bütün evdeki
ler uyanmıştı. Ben hırsız vardır 
diye haykırıyordum. Evin bütün o 
daları arandı. Fakat hırsız bir tür
lü bulunamıyordu. Nihayet benim 
yaralandığım odaya geldiler. En 
önde o peri vardı 'imdi herkeı gtl
lüyordu. Kahkahalar bütün oda

• Nakleden: R. Gülseven No.: 17 

- Hayırı Fakat bu beni alaka-
dar etmez. 

Gözleri dolarak: 

Gazetelerin üzerindeki bandtar 
henüz açılmamıştı. 

Neşeli bir tavırla: 
_İstemem, istemem, diye hay-ı 

kıran o ilahi ses hala _k~lakl~rı_mda 
çınlıyor, bir mus.ıkı gıbı ru
humu tutuşturuyor .se•indek.i ton J 

Jar yükseliyor, bütun vucu • 
dünde beliren isyan hareketle
ri,. dolgun göğ•ü, mukavves kalça. 

• lan gözlerindeki kin onu kat kı.t 
güz~lleştiriyor; rolünü çok iyi be 

· nimsiyen bir artlııt derecesine yük
aeltiyor. 

Yeşil tuvaleti üzerine dökü
len gôz ya.şiarı iri birer pırlanta 

manzarası arzediyor. Yaprak Ü•

tünde bir şebnem gibi titreşiyor! .. 
Haliı kulaklarımda o hıçkırık! 

mııa hayalimde o pırlanta göz yaş 
lan ... 

Üsküdar, İh•aniyede aabahlan 
erken kalkar penceremden birer 
pamuk tarlası gibi bulutları, ufuk
taki yangını seyretmeyi çok 
severdim. Gllneşin doğuşu kiıin ~
tı nurlandırırken bir gün tam kar
şımı~daki pencerede üstünde kır

mızı bir tül ve gene tülün üzerinde 
tam göğsü ü!ltilnde kırmızı bir ghl, 
dudakları gülden kırmızı, ateşten 
yakıcı bir kadınla şarşılaştım. Bir-j 
denbire elektrik cereyanına kapıl 
mı~ gibi titredim Sanki Bü
tün benliğim tutu~tu. Ah! Bil 
seniz ne tatlı bakışı vardı. O an
da beni büyüledi. Göğ•ündeki gül, 
rengini dudaklarından ve yanakla 
rından almıştı. Sanki bir yangın 
vardı. Bu kadın göğsündeki gül

ları çınlatıyordu. 

Odaya geldiğim zaman utan
dım. Hava mehtaplı olduğundan 
ağabeüimin zabit elbisesiyle kasa 
turasının gölgesi karşımdaki gar
drobun üstüne vurmuştu. Ben de 
hırsız zanniyle yatakt:ı.n fırlayın

ca, elimi gardrobun demiri yarala
mış, bu gürültüden de masanın al 
tında uyuyan tekir de korkarak 
kaçmıya başlamıştı. Ben de hırsız
dır diye abajorlu lambayı arkasın. 
dan fırlatmıştım. 

Sabah olunca güzel kadın "ben 
böyle korkak ve istedik erkekler -
den nefret ederim,. diye ablama ve 
da ediyordu. Bütün yalvarmala -
rım beyhudeydi. Onu hırçınlaştı
rıyordu. Ah! O gece ne uğursuz
du. Rüyalı geçen gecelerden hali 
nefret edercm. 

, 

--· ,.. .... 

l 

Kastamonuda hükumet konağı 

Kastamonu 10 (Hususi) - Re
isicumhur İsmet İnönü maiyetleri 
erkim ve sekizinci tüm komutanı 
general Mustafa Gökçe ve Kasta-

dakilrlıkla çalışan munis, cumhuri
yete sadık saf İnebolulul,arın kili -
tür, iktısad! ve zirai bakımından 
yaralarıııa melhem olmasım diliyo-

monu valisi Avni Doğan ve Kasta- ruz. 
monu mebusları bugün sabah sa,at lneboluda liman, civar maden
ı;ekiz buçukta Kastamonudan ha- !eri, bir orta mektep binası yapıl
reket buyurmuşlardır. masını ve köylünllıı k~lk_ı~ma.ı_iç_in 

Tesyi için halkımız vali kona- zeytin ve fındık yetıştırılmesının, 
ğıııda~ üç kilometre mesafede bu- bakanlıkların ilk programlarına d~ 
l k • k 1 ö ·· kadar bil ettirilmesini diliyoruz. Şereflı, unan as erı ıs a nune 
iki sıravı doldu;mus alkış ve yaşa saygılı babamız ... Buyurunuz . ., de-

nidalarlyle binlerce. kisi tesyide ha mi~tir. 
1 

k b .... k b. 
· · Sayın nönü bu nut u uyu ır 

zır bulunmuştur... dikkatle dinlemişlerdir. Bilahare 
Kastamonudan hareketten son- B 

- Çok ins:ıfaızs:mz, dedi. FP.· 
kat her şeye rağmen sö;-liyece
ğim. Size balıse.miş oLlul';um be
şi!ı. takımını bitirmek içindi. Gö
rüyorsunuz ya bu fena bir hareket 
içın değildi. 

Bu krıdar muhik bir ~Pbep kar
şısında ne diyeceğimi d!i.,ünerek 
sustum. 

- Yokga , böyle olmasaydı 
sabah leyin, sizi memnun etmek i
çin piyano hocamdan af <lilcmcz
miydim hiç •. 

Bu arada '·~izi,, kclimeBini, 
mfthsus üzerinJe durıırak kuvvet
le söylemişti. 

- Bakın artık bitti değil mi? 
- No gibi bir şey? 
- Dalgınlığımız. 

- Ne münasebet, şimdi söyle-
dikleriniz size karşı yaptığım ka
bahatleri düzeltmedi ki. 

- Aman, bu erkekler <le ne 
kadar R'Ururludur cliye mırıldandı. 
Hala buııun üzer:.,de ı•rar ediyor
sunuz! Sizden d h.ı ba<kn ~ekilcle 
affımı dilemek lazım gelecek? 

- Rica ederim. buna ne hacet 
var! Bu hıidi<eyc fazla bir ehemmi
yet atfetmediğimi te'min edebili • 
rim. Bir aralık canınızı sıktığınoı 
dü~ünerek ü?.lildüm. Fak:ıt ııetice- 1 
de <izin iyiliğiniz için böyle bir 
hareketi yaptığımı nazn.rda tuta
rak vicdan azabını cok zayıfladı. 

_ Biz yokken canınız fazlıı. 
sıkılmasın. Ru gazeteleri okur ve 
gelincey~ kadar vakit geçirirsiniz. 

Bun lan söyledikten sonra, ar· 
kadaşcasına, kulağıma eğilerek 
yavaş se~le: 

- Annemin gittiğimiz yerde 
fazla kalmaması için elimden gele· 
ni y•apacağım. Çabuk gelip aiıe 
bir de sıcak çay h:ızırlamağa çalı· 
şacağım. Şimdilik allaha ı.>marla· 
dık. 

Ben de ayni şehide, arkadaşı· 

ru:ı: 

- G iıle, giıle küçük kuzeniın· 
Çabuk gel rsoniz bir parti ta~la 
da OY'ryabilirz, dedim. 

- lllükemnıel, sizinle oynaınıı
ğa öyle bayılıyorum ki, ve bu ak· 
şam için de sizi mağlup edecegiıne· 
inanını var. 

iffet bunun üzerine annesiyle 
kardeşlerinin yanına gitti. GellO 
kızı gözlerimle tııkip ederken gil· 
lümsüyor ve kendi kendime: 

den çok güzeldi. 
Bilmem aradan günler geçti bir i=============== 

doğru halkevine gidilmiştir. u-
ra saat be~te evvela Güre kazası - rada Atııtürkün ~apka inkılabı 
na gelinmiştir. Bir 8aat kadar be- hakkındaki ilk tarihi nutku söyle
lediye dairesinde halkın dertlerini diği köşeyi aziz Şef ismet tnöniı i
dinledikten sonra Reisicumhuru- kinci bir defa şereflendirmiştir. 

İffet cevap vermedi· \'C tangoyu 1 

ba~ku bir şey konu*ınadan bitirdik\ 
bi~ iki gün mUddetıı;. araııuzdaki 1 

sogukluk devam Pltı. Genç kuze 1 

nim ile fazla blr ciddiyet mııl :ı- 1 
faza ediyordum. O da ayni şekilde 
hareket ediyordu. Bu uzun müd-1 

del si'r<·cekti. Fakat hercai hare
keti beni yeni-len muzipliklerine 
hedef kılmakta gedkmedi. 

- Ne sevimli ve güzel, geçti
ği yere ne~e ve hayat saçan bir kıZ 
diye soyleniyordum. Bunu düşil· 
nürken de samimi idim. Rana kar· 
~ı gÖ3terdiğ'i dikkat ve ihtimanı· 
dan dolayı çok memnun idim. Na· 
zarlarını Jı51:i, artık uza klaşmağa 
ba~lıyan o inte vl!cudu ta1 ip ede· 
miyordu. Yolun bir dönemecind&, 
ve ağaçların urkasıncla kaybolma
dan cvve!, genç lc:ız dönerek banll 
doğru •on bir dostluk işareti ol· 
mak üzere el'nrini s.alladı. 

gün umulmadık bir te•adüf beni 
daldığım rüyadan ayılttı. Abla
mın ni•anında davetliler ara>ında 
bu güz~! kadıııı gördıim. Üstünde 
ki yeşil tuvalet ona çok yaraşmış
tı. Bir kraliçe a7.;ımeti .-eriyordu. 
28 yaşında bir dulmuş. Bana tanıt 
tıklan zaman bu şahe~er karşısın
da titredim. Konuşm.ı<ı bir musi
ki kadar ahcngliydi. Yilriiyü~ü bir 
~ylirn kadar kıvrak ve ~apkıııdı. 
O gece geç vakte kadar eğlendik. 

, Dans ettik. Buna dan• demekten
se akıyor demek daha doğru olur
du. 

Onunla dans eden kollar bütün 
gece o melek yerine karanlıkları 

kucaklıyacaklardı. Bütün genç er
kekler birer pervane gibi etrafında 
dönüyor, ateşiyle yanmak için b! 
ribirlerine rekabet ediyorlardı. 

Son danı;ta cesur erkeklerden 
hoşlandığını anlattı. Teveccühü
nü kazanmak için kendimi muhay
yel kahramanlar gibi gösterdim. 
Yavaş yavaş bana ısınmağa başla
ttıL,tı. O gece uğursuz bir tesa
düf her şeyi altüst etti. 

Henüz yatmıştım. Rüyamda e 
'\"e hırsız girmiş, beni öldürmek Ü· 

zere hançerini çekmi~ti. Ölüm be
nim için mukadedrdi. Hemen sıçra
yıp elinden hançeri almajia karar 
verdim. Tam bu sırada heyecan -
dan uyandım. Gözlerimi açtığım 
zaman karşımda hırsız duruyordu. 

- Tamam, hani beni dün gece 
nhtımdan otele kadar, oradan Kal
deron klübüne kadar takip eden 
adam .• 

- Evet, orada diğer bir arka
aaş ile yarulm1yorsam Dietro is· 
ıninde birisiyle beraber yakalamış
lar. 

- Bu adam muhakkak Peter 
likabıru taşıyan bir adam olsa ge
rek. O da beni takip etmişti. Pe
ki nasıl yakayı ele vermişler? 

- Salonun , birisi elektrikleri 
söndürünce kaçamamışlar. Ve ta
biatiyle polisin eline düşmüşler, 

sizi alikadar eden cihet, Nikin 
mutbaklarda:ı yanında genç bir 
kadm ile beraber kaçan 'bir erkeğe 
ate.ş etmiş olmasırun zabıaca b~lln

mesidir. Hem bu erkek genç bl· 
riai imiş ve gözlük taşırmış. 

Den kendisini bozmıyarat ı 
- Yal.. dedi. 
- Zabıta son dakika;;ra kadar 

lier zamanki gibi bir baskın fikrin.. 
de iken Ronzt'un katilini haber a
hnca va.ziyetini deği~t!. Rontz 
Kalderon klübQnün sahibi oldu
ğundan bazı alA.ka u;randıncı 

Halkevinde 
Mühim Bir 
Konferans 

Çanakkale (Hususi)- Müııtah

kem mevki kumu tanı Ali Rıza Artun 
kal tarafından Halkevi salonundlt 
(Girit seferi ,.e bu sefer nasıl tet
kik ve mütalea edilir eski Türk or
du•unun sevk, idare ve muharebe 
usulleri ve bugünkü usüllere uygun 
esasları nasıl meydana çıkarılır 'e 
Avrupanın da bundan istifade ede
rek kuvvetli asker esaslar koyduğu 
nasıl anlaşılır ve bunları anlamak 
ve Türk tarihi için şerefli muvaffa. 
kiyetler meydana çıkartmak nasıl 

olur.) bu konferansı kalabalık bir 
halk huzurunda vermiş ve büyük 
bir alaka ile dinlenmiştir. 

Bundan SO!!.ra her hafta halke· 
vinde halkın bilğilerini yükseltmek 
için faydalı konferanslar verilecek-
tir. 

Kadir AYTAÇ 

Elektrik çarpmasından 
öldü 

İzmir, (Hususi) - Kordonda 
Mustafa oğlu Ahmet isminde bir a 
dam elektrik çarpması neticesi ola 
rak memleket hastahanesine kaldı 
rılmış ve dün ölmüştür. 

neticeler çıkarmak istiyor? 
- Ne gibi? 
- Nik ile Peter tanınmış iki 

Gangster olduğunu bilen zabıta, 
bunların nereden emir ald1klarını 
öğrenmek istiyor. Geceleyin ne 
yaptıkla.rnı tesbit etmek fikrinde 
Trevor, hem ben korkmağa başlı
yorum. Ya bunlar hakkınızda bir 
şey söylerlerse. Vaziyetiniz ne ola_ 
cak? 

- Aldırmayın Bil, kendimi na
sıl olsa kurtarırım. Fakat Roko çe
tesi izimi bulursa mahvoldum sayı.. 
lır. Beni takip edenler çok in.atçı 
.klmseler .. Ve muntazam çalışıyor
lar .. Çok şükür ki Ben! tanıyan iki 
kişi de şimdi polisin elinde ..• Ne ise 
bunlan bırakalım, ziyaretimizi 
ne vakit yapacağız. 7 

- Ya unutmuştum. Rosementa 
ye de telefon ettim. Mrs Brenzler 
istirahat ediyormuş. Beni saat 4 
buçukt:ı çaya bekliyorlar. Tabit al
ı:! berııberlmde getireceğimi soy. 
lem edim. 

- İyi ettiniz, genç lfızı kaçır
mamak faterim. -- Ben ıle ;!>Hyle dü~ündam. 

muz buradan !neboluya hareket et Parti, belediye azalarını kabul 
mişlerdir. den sonra köylülerle temasa geç-

İnebolu baştan başa defne dal- mişlerdir. Bu temaslar e.11'a~ında 
lariyle adeta bir gelin gibi süslen- İnönü bizzı<t dilekleri not halinde 
mişti. Belediye otuzdan fazla bü- tesbit etmişlerdir. 
yük tak ynpıtırmıştı. 

Büyük misafir on ikide İnebo-
luyu şereflerdirmiş ve yol boyu 
kilometrelerce me•afeler, İn~bolu 
ve civarından gelen on binlerce 
halk tarafından karşılanmıştır. İs
met İnönü, "Yaşa!,, •·sağol f" sa
daları ve alkış tufanı içinde şehre 
bir kilometre mesafeden otonıobil
leri'!den inerek yaya yürümüşler
dir. 

Pazar yerinde yapılan btiyılk 

takların önünde halk namına tüc
cardan Sa!ılhattin Çelebi tarafın -
dan bir nutuk ~öylenmiş ve ezcüm
le: 

"Hoş geldin aziz Lozan kahra
manı. Bugün İnebolu halkı büyük 
reisini aralarında görmekle bahti· 
yardır. Bugün İnebolu sizi bağrı
na bastığından büyük sevinçle çal 

kanmaktadır. Kalbimden taşan 
sevinçler, beni önünüze fırlattı. Af 
buyÜrun seyahatinizde halkla yap
tığınız temastan aldığım cesaret 
üzerine diyorum .. Tetkikatınız. tah 
kikatınız bilhassa bizzat tuttuğu -
nuz notların istiklal harbinde fe-

s. c. 
00 5ll :ııı 

Bilecikde 
Belediyenin 
Hayırlı bir işi 
Fakirlere kilosu 20 pa
radan kön1Ür dağıldı 1 

Bilecik (Hususi)- Faku-lcrin 
kışın mahrukat tedarikinde karşı· 
şılaştıkları zorlukları göz önüne ge 
tiren belcdiy~mizcc bu sene fukara
ya maliyet fia tı olan kilosu yirmi 
para gibi pek cüz"i bir bedel muka
bilinde odun lemini için karar veri· 
!erek derhal faaliyete geçildiği ı·e 
şimdiden hir hayli mahrukat da id
hal edildiği haber alınmıştır. 

Dar bir büdçe<len geniş ı~!er ~·
kararak ve başladıklarıııı OH!jaı· 

makta temayüz eden Bilecik Bele
diye rcısini bu hayırlı te.şebbilı!t«n 

dolayı tebrik edeıiz. 

N. C. 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAHIN POLiS ROMAN/ • 

36 Çevircıı.: R. SAGAY 

Hem telefonda benimle konuşan o 
idi. 

- Sahi mi söylüyorsunuz? 
- Tıpkı. Yalan mı söyliyece • 

ğim. Kiminle konuştuğumu sorun
ca, ismini söyledi. Doğrusu sesi 
çok hoş. Eğer yüzll ve vücudu da. 
sesi gibi ise ... 

Den cevap vermedi Parlak 
renkli çiçeklere, ağaçlar arasm • 
dan görünen çimenlere mahzun 
mahzun bakıyordu. Bu cennet gt. 
bl yerlerde, içindeki sırn taşıyan 
genç kızı düşünüyordu. 

Tornley, Deni daldğı hülyadan 
uyandırdı: 

-Daha vaktimiz var. Bir mo
tora binip gezelim. Size denizden 
Rosemeııte'i gögtereyim. Fakat ev-

ve!A memura söyliyeyim de iki 
oda ayırtsın. 

- Daha acele etmeyin Bil, 
h8ıı ben size Nevyorkta iken söy
lemiştim. Eğer bu gece bunda 
kalırsam, yalnız başıma kalaca -
ğım. Rıhtıma indiler. Kenarda 
duran kano otomobillerden birisine 
binerek hareket ettiler. Bil sahili 
takip ediyordu. 

Klübü geçtikten sonra denize 
hlkim bir tepeciğin üzerinde inşa 
edilen Rosement göründü. Rose
ment uzun, iki katlı, beyaz boya.
lı, eski stilde bir ev idi. Ön tarafta, 
renkli minderli hasır koltuklann 
süslediği bir veranda vardJ. Bal
konların kenarlarına kadar beyaz 
ve kırmızı güller sarmış, ırüzel 

YIII 

Eır ikiııclı ii7.cri yağmur yıığı -
yordu. Kuz'nlerim ve anneleri b;r 
ziyarete gittiler ve Refik bey de 
Belediyeye i~i ha•ına koşmu~tu. 

höşkle yaıııız hen k:ılmı~hm. T~

raçada yağınurdan mahfuz bir yer
de hasır koltuğa ı·ahalça gömül
müştüm. Bu yı.knıurlu h!lv~dcı lıirl 

yere ayrılmamağa ahdcc!ercl· bo~ 
zamanımı ok•ını:ıkla geç"rmeğe ka. ı 
rftr vcrnıişf111. Kuzinlerinı giderleri 
ken. iffet bir aralık yanı'lta gele
rek İ•tnnbul ı;azcleler'ni verdi. 

Doğ-ru.iunu ~ö.,·lemek lilzımge • 
lir~e bu işareti bekliyordum. Eğer 
iffet. bunu y.ıpınasaydı adamakıl· 
lı canım "1kıfacaktı. Artık benim 
de ayni şekilde işaretlerle eev•P· 
verdiğimi söylen,eğe hacet yoktur 
~anırıın. 

Artık tamamiyle yalnız kalın· 
ca, bir sigara yaktım, gaz~tele rl 
açarak okumııji:a başladım. Dört. 
1ane olan bu gazeteleri okurken, 
fazJ.a lıir zevk duymuyordum. İ· 
çiııdeki havadislerin hepsini bili • 
yorum gibi geliyordu. İçimden ne 
bu gazetecilerde ne garip ve işin! 
birkaç kere değiştirerek yazarlar 
diyordum .. 

Nihayet .;zaktan kuziııleriı:ı ve 
anneleri göründil. Necciet doğru· 
d~n doğru~·a yanıma geldi ve söze 
l>a~ladı: 

(Devamı var) 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

bir manzara arzediynrclu. 
Ön tarafındaki b::h~eler, tarasa 

şeklinde deniz kenarına kııdar 
inen 1eşil çimenler, kamerycler, 
içinde nadide fidanlar, palmiye,ler 
bulunan saksılar, ev sahibinin yük
sek tabiatli birisi oldud'unu göste
riyordu. Tornley dümeni biraz kı· 
rarak sahile daha yaklaştı. Plil.j 
tenha idi .. Bahçede kimseler gö
rünmllyord<1. 

Tornley: 

- Güzel bir malikane, bahçe
lere bir göz atsanıza, iyi bakıldığı 
belli, haydi şimdi yatların etrafın
da bir dola.şalım, dedi. Gaza bastı. 
Motör baş döndüdürücü silratle bir 
viraj yaparak geri döııdil. Yatlar 
muhtelif cins ve cesamette idiler. 
Diğerlerinden uzakta, beyaz boya
lı ön taraf fazlaca yüksek bir yat 
dikkatlerini celbetti. 

Harici şeklinden biraz kabaca 
g6rünmesine rağmen gayet temiz 
bakıldığı belliydi. Baş tarafla her 
iki yanında yatın ismi okunuyor
du: 

Astarte. 
Tornley: 

- Yat fena değil, bakınız Tr&
vor, bunu in~a ederken yalnız sO
rati dü~ünmüşler , dedi. GemiY• 
değişik bir şekil vermişler aına• 

mukavemeti azaltmak yolunu d• 
bulmuşlar. Herhalde çok seri bir 
tekne. Ben bu yata burada hiç rast
lı.mamL~tım. 

Yatın esas kamarasın~ indiği 
his8ini veren bir merdivenden tam 
bu sırada bir adam güverteye çı· 
kıyordu. Önünden geçen motör& 
lakaydl bir nazar attıktan sonr" 
yürüyerek arka taraftaki tenteniıl 
altındaki hasır koltuklardan birin• 
oturdu. 

Tornley ·boyuna konu.,uyordu: 
- Demindenberi dilşünUY<>-

rum, bu yatla kaçakçılık yapıJabl• 
leceğl çok ihtimal dahilinde gibi 
görünüyor. Daha yakına gidip tefi
kik edelim mi? 

- Vazgeçin. Saat neredeyge 
4 olacak. Kaçakçılardan artı1' 
bıktım. 

· Pekila, nasıl isterseniz. 
., ~nley, mot6rlln başını karaY• 
doğ-'&. çevirdi. - (Devama var) 
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Siyasi, iktisadi, rki ve i i a- (Baftarafı 5 ınci sııyfada) bütçeden tediye etl~ğimiz para 28 UMUJ\11 POL1TiKAMIZ Ziya seçilmiştir. Cemiyet başkam 
k k M h b dk

"k h · t 'th J"t tı b" b k ·ı dd · dedi CUınhuriyetin umuml politikası, Doktor Hııfız Cemal Lokamnh~ • 

ı d Ço U
•• ı"m ı"r te l arıç en ı a a ımız ar yor ve ı- uçu mı yon ra esın r. 

ım ar an naenaleyh milletimizin iştira kud- Demin size söylccliğim rakamlar hep imk8.nlarunız ölçiilerek tanzim kim (kurumun dört yaşına bastığı-

y D R S k reti, istihlak kapasitesi yükseliyor. arasında geçen yıla ait olan bu ra· edilmiş ve bUtlin teahhlitlerimiz de nı, aza sayısının çoğaldığını, yur· 
azan : r. eşat a ay Bu ekonomik noktai nazardan elbet- kam da vardı. Şimendifer mevzuun· milli kudretimizin hudutları dahi- dumuzda kız ve erkek !lllnat mek-

(Evvelki günkü sayıdan 
devam ve Son ] 

te bir beşarettir. da aynı hızla yürüyeceğiz ve mutlak !inde bulunmuştur. tepleriııin adedi (liO) ye baliğ ol 
tında, Tunusda İtalya için ds çe- MALt v AZtYEI'U.UZ Herhangi bir şekilde bir macera 

Bunu temin için de İtalya son 
Renelerdeki müstemleke harekatı
na girişmiş ve Habeşistanı ilhak e
derek bir İmparatorluk kurmuş • 
tur. Ayni zamanda İtalyan un· 
ııurnnun çok kuvvetli bulunduğu 
ve Akdenizde mevkiiııi çok büyül
tecek olan ve sureti zahirede Lava! 
Protokolu ile vaz geçmiş gibi gö
ründüğü Tunus Uzerinde de emel

k . · b" h" t d netice alacağı•. 
ıcı ır ma ıye arze er. Mutat olduğu veçhile, mali vazi- şemmesi olan politikadan daima u-

Kırmızı denizdeki Cibuti mev- yetimize de temas edeceğim: Bu sene, ikinci beş "enelik sa.- zak kaldık ve kalacağız. Sulha olan 

duğıın'1, yeni Reisicumhurumu • 
zun himmeti ile birkaç s~ne ~onra 

yüze çıkacağını, resmi ve hu•usi 
fabrikalarda cemiyet azalarının 

birer (tekni~yen ve mlitehas-

kHne gelince, burasının da İta!- nayi prograıwna ilaveten bu defa cı"ddi ve samı·mı· merbutiyetimı'z bu 1938 mali yılı bü t~csini, geçen se-
yan, Fransız siyasi ve askeri ha- dört senelik üç numaralı bir prog- esaslara mu··,tenı"ttir. Ve onu ı"hla"I ne bütçesine nazaran 18 milyon ' 
yatında oynadığı ve oynıyacağı rol lira fazlasile bag"ladık. Yekfınu fev- ram ilan etmiş bulunuyoruz. Prog-
büyüktür. kalade ve adi menabiden istihsal o- ramın esas mlişkillatı, malt cephesi

Akdenizden şarka doğru en Junmak şartile 308 milyon liradır. ni halctmekti. Teknik meselelere ve 
mühim seyrüsefer temerküzü, çöl- elemanlara ait kısmı · halletmek da-
l erden geçen bir su yoliyle, Sü- Umumi varidat, veya Sa· ha az n..•',şkül bir iş oluyor. ilan et-
veyş kanalı ile te'min edilmiştir. dece biltçe dediğimiz zaman tiğimiz programın mali ciheti halle-
Ve bu geçit de hiılen İngilterenin sadece bildiğiniz devlet bilt - dilmiştir. 

ler bırakmamıştır. 
Siyasi ve askeri amiller: Ha • 

lihazır İtalyan siyruıetinin mühim 

elinde bulunmaktadır. İngiltere çcsini nazara alıyoruz. Bazı mem 
Akdenizdeki ticaret yolunu harp leketlerde idarei hususiye bütçeler\ 
anında serbe•t tutmak ümidini de umuı:ıli bilt~e meyanındadır. y;ı. 

Jetin mükellefiyet seklinde tediye et
tiği para yekünunu bilmek için, u
mumi bütçe haricinde idarei husu
siye bütçelerini de göz önüne ge
tirmek yerinde bir şey olur: 

vechelerinden biıi Akdenizde ha - kaybetikten beri, kırmızı deniz, 
k.iıniyct, diğeri de kırmızı deniz- ehemmiyetinden kaybetmiştir. Bu ı 
de İngiliz hakimiyetiyle hiç olmaz- gün kırmızı deniz Akdenizin bir 
sa müsavi bir kudret elde etmek- parçası değildir. Halbuki İtalyanı 
tir • !ar için Akdenizin hududu, Babil - j 

Akdenizde hakimiyet prensibi, mendep boğazındadır. Bu cihetten 
iki b!lyük Akdeniz devleti olan 1n- kırmızı deniz mıntakası iki ilerle
giliz ve Fransa İmparatorlukları yiş istikameti arasında bir niza 
ile, İtalyayı karşı karşıya koymak- mevkiidir. Bu sebepten İngiltere 
tadır. Herhangi bir silahlı ihtilaf ve İtalya ıbu sahalarda, nüfuz te' • 
'l'ukuunda İtalya, bir taraftan Bah mini gayesile bilyük bir faaliyet 
rt kuvvetleriyle • bilhassa torpido sarfetmektedirler. 
'l'e denizaltı gemileriyle • diğer ta- İşte bu mücadelenin cereyan 
raftan TarabluR, Sicilya, Sardan- ettiği yer de bir Fransız arazısı 
Ya ve ltalya sahillerinden uçuraca- ortada görünüyor. Bu arazi parça
ğı ha'l'n kuvvetleriyle, Fransanın sı Cibuti ile Framnz Somalisinin
nıe~hur tulon, F.as ve Cezair liman- ki Abakdır. Cibuti, Adis Ababa
lannı tahrip ve muvasala hatları- ya g;den demiryolunun hareket 
nı kesel>ilecek bir mevkidedir. Fa- noktası ve ayni zamanda mühim 
kat buna karşı da İngi!terenin ve bir limandır. Fakat şarkta Hindi 
bahsimizi alakadar eden cihet do- Çiniden başka arazileri olmadı
layısiyle Frıınsamn da dayanacağı ğ:ından, ve Cenup denizlerindeki 
Çok kuvvetli istinat kıt'aları var- topraklarının fazlalaşma imkanı 
dil". · tahakkuk etmediğinden ve Habe -

Bunlardan birisi de, mevzubah- şistanın İtalyanlann eline geçme-
8olan Korsika adasıdır, bu Fran'1z sindenberi, Fransa bura ile fazla ı 
adası, komşu İtalyan sahilini ve alakadar olmuyordu. Fransanın ı 
kendisini Sardanya aılagından ayı- gayesi, Perim karşısmılaki Garp 
:r.an dar boğıızı te!>dit eder. Koni. sahilinde, Şehsaid burnunda yeni 
kadan, Toskanıı snhillerine kadar bir "Cebelüttank,, yapmaktır. Fa-! 
olan meufe 84 kilometredir, Ce _ kat lngilterenin muhalefeti buna \ 
ııovaya kadar olan me~afe 150, mani olmaktadır. Bu sebe;Aerden 
ll.oma , M:ilano, Torinoya kadar dolayı, Cibuti Fransızlar nazarın
da aşağı yukarı 200 kilometredir . da ehemmiyetini bahsetmiştir. 

Bugilnk(i günde mesafelerin Netice itibariyle, bu tezahü • 

tdarei hususiye bütçelerinin de 
birkaç senedenberi muntazaman 
yükseldiğini hep biliyoruz. 

936 senesinde idarei hususiyele
rin varidatlan yekünu 37 milyondu. 

Şu halde bunu 308 milyona ilave 
edersek mükelleflerin tediye ettık
len y~kiın 315 milyona baliğ ol 
maktadır. 

Denk bütçe politikamız ve P' -a 
politikamız üzerinde çok söz söyle
nildiği i~in, ben bu defa bu me\-zua 
temas etmiyeceğim. Bu mevz.ıa 
tekrar girmek hasılı tahsil etmek
ten ibaret olur. 
Yalnız borç vaziyetimiz üzerinde 

enteresan gördüğüm bazı rakamlan 
size vereceğim: 

Fertler gibi devletler de borçlu
durlar. E;'.;-er alınmış borçlar, gelir 
temin etmiyen işlere sarfedilmış- 1 
Jerse, elbette o memleketin felake
tile neticelenir. Fakat her hangi 
bir borç, memleketin refahına, ur.1-
ranmn, hasılı verimli bir işine tah
sis edilmiş ve eğer şeraiti de nor
mal hatlere uygun olarak temin e
dilmişse, borç her halde korkulu
nacak bir iş değildir. 

En ziyade ehemmiyet verdiğimiz 
bir meı;e!e de. deniz işlerimizdir. 
Denize, sanayii, ticareti, sporu .'e 

çıkmak için millete verdiğimiz söz 
üzerinde büyük has.~asiyet~e durıı-
yoruz. 

Deniz nakliye v:wıtalanmız ta
mamlandığı, şimendifer politikanıız 

hedefine vardığı anda, memleketi-
mizin ekonomisi üzerinde bambaşka 
bir vaziyet tehaddüs edeceğini şim
diden kabul etmrk lazımdır. 

Her sene memleketin umumi e
konomik vaziyeti üzerinde göz gez-
dirilirken, harici politikamıza da te
mas etmek adet haline gelmiştir. 

1938 senesinin sulh ve emniyet 
havası içinde geçtiğini iddia etındr 

mümkün değildir. Bundan birkaç ay 
evvel vaziyetin bir ihtilata müncer 
olması ihtimallerinden her tarafta 
endişeler belirmişti. 

Biz dünya sulhunu tehdit eden bu 
vaziyetin bize nıiiteveccih bir tehli
ke olduğu için değil, fakat umuru! 
sulhu ihlal edebilecek ve binnetice 
bütün medeniyet dünı•asını biiyiik 
zararlara sokacak böyle bir halin 
wkuunu., kendi insani, medeni ve 
milli duygularımıza uygun göreme
diğimiz için herkesle beraber endi~ 
şeye diiştük. Kendi emniyetimizi, 

kendi kudret ve kabiliyetimizle te
min etmek r~asen ana ı;ayemizdir. 

Ve bizi tchlikelertlen masun bulwı
duracak fili imkanlarımız tamamen 
mevcuttur. 

edecek tehlikderi bizi medeni millet-
!er ailesinin bir ferdi olmak hissi ve 
sıfatile teessüre uğratır. Milli birlik 
ve milli varlığın rcvik cephesi, Türk 
milletinin özü, Türk tarihinin şeha
nıet timsali olan kudretli ordumı.z 
ve onun süngüsü Cümhuriyetin bu 
samimi politikıısmm nigehbanı ve 
emniyetin zaminidir. (Kuvvetli ve 
sUrekli alkıı;lar.) 

Tesıs etmiş olduğumuz dostluk
ların, ittifakların hep sözümüze sa
dakat göetcrmek ve imkıi.nımızın 
ölçüsunü bilmek esasına müstenit 
olması bunların hakiki kuvvetini 
te~kil der. Ve diyebilirim ki, Türki
ye bu dostluklardan ve ittifaklardan 
ayni sulh idealinin hadimi, kudret
li bir kütle teşkiline muvaffak ol-
muştur. f~le size, harici politikamız 
ve dalı ili kudretimizin kı.ı;aca söy
lenmiş bir istatüde mevcudiyetini 
bulan Hatay, şimdi muntazam, me
deni bir devlet olarak yanı başı-

mızdadır. (Şiddetli alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım; 
Size hülasa etmeğe çalıştığım bu 

hava içerisinde ulusal ekonomi ve 
artırma haftamızı açıyorum. 

Kemalist rejimin büyük Türk 
milletine temin elliği nimetleri ko
rumak t·e gözetmek hus~unda az. 
mini bildiğiniz Cümhurreisimiz, mil· 
li Şef lnönü'nUn, huzurunda hür
metle sclamhmağı bir vazife bilı-

Büylik Türk ını~letinin faziletli 
rim. 

hareket! •ine rejimin öz milli reji
mimız olduğuna ve bu ınilleti en 
yüksek seviyeye uJ14ıtıracağına ve 
ulusal ekonomi ve arttırma hareke-

tinin memleketımize faydalanna gü
venimi tekrarlıyarnk sözüme niha
yet veriyorum. Hepinizi tazimle ae
lfunlarım. (Sürekli ve şiddetli al
kışlar) 

sıs olarak büyük işler gördük
lerinin, gündüz ve akşam kız san 
at en~titülerinden mezun olan aza. 
mızın aile ocaklanna (yeni hayat, 
sıhhat, refah, iktısat, neşe ve ser

vet bahşetb'"klerini, muallim bulun
dukları mekteplerde şayanı takdir 
vazife gördükleri, hükiıme.tinıiz 

taufından Avrupaya tahsil içini 
gönderilen azamızın çok çalı.şbkla) 
nnı, cemiyet azasının artmam için 
1 

• takım fabrikaların ve imaliit-. 
~ -

ıelerin gezildii°(ini, Parkotelinde 
ve lstanbul sanat okulunda bllttin 

yeni ve· eski mezunlara (tanı~ma 

çayı) ikram edildiğini, çıraklıktan 
yetişen elektrikcllerle sanat okul-
!arından mezun elektrikçilerin dı
şarıda 15 kilovata kadar elelı:trik 

tesisatı yapabileceklerini beyan e-
den talimatnameden dolayı Nafıa 
Vekaletine müracaat eden cemiyet 
idaresi, sanat mekteplerinden çı· 

kan elektrikçilerin mükemmel tah· 
sil ederek iktidarlı ve ehliyet
li olduklnrı cihetle h;maye)·e muh. 

taç olduklarını temenni ve . istir 
hamda bulııniluğuıidan, devlet ve 
millete pek büyük ~izmetler ııören 
(Ali Çetinkaya' sanat mektepkrln 
den elektrikçilerin 25 kilovata ka 
dar tesisatı elektrikiye yapabile
ceklerinı, ehliyet imtihanı verdik 

lcri takdirde mühendis bulunmı • 
yan yerlerde (fen memuru) unva 
nını alabileceklerini teb~ir ettiğini, 
muhtaç bir talebeye tahsiliai Ilı: 

mal için adi yardımda bulunuldu-

kt~alması , Korsikayı hava Usü rat, son 1935 protokolunun va- ' 
için ideal lbir mevki yapar. Fran- zettiği kelimelerin muvakakt ol
sanın askeri Umanları Tul-0n ve doğu hakkındaki fikirleri teyid et
'l'unustaki Bizert istinat noktasiy- miş, bu mıntakalar üzerindeki 
le beraber Korsika, bir ltalyan mil- İtalyan emellerinin sıhhat derece
tlahalesi karşısında, hem müda. sini göstermiş ve Fran•ız, İtalvan 
t aa hem de taarruı: bakımından anlaşmasının mllsbet bir netice 
~nsa için garbt Akdeniz havza- ye erişmesini çok zayıflatmıştır. 
«ında kuvvetli bir sevkülceyş mev- Dr. Retat Soııay 

Balkanların ve orta Avrupadaki 
bazı memleketlerin nUfus başına 
isabet eden borçları yekiınu 44 lira 
15 kuruştan başlıyarak 165 lira 53 
kuruşa kadar yükselmektedir. 

Bu muhtelif memleketlere göre, 
&l'2ettiğim rakamlar arasında, taba.
ili! etmektedir, bizde nUfus başına 
devletin umumi borcu, dahili ve ha
rici demek istiyorum, 21 lira 37 ku
ruştur. 

Halk Sandığı Yakında 
Faaliyete Geçiyor 

duğunıı cemiyetin tavassutu ile iki 
fabrika tarafından İsviçre ve İngll 
tereye tahsil için (3) talebe gön 

derildiğini, kiibei hürriyet ve mer
keziyet olan Ankarada cemi)'etin 

bir şubesini kanuna tevfikaa lmı' 

ması için azadan ~alışkan Sa•ixo 
Şevkete müracaat edildiğini, ve 
birçok mezunlara fabri1calarda if 
verildiğini izah ederek nutkuau lıi 
tirm~tir. 

lii vtıcude getirir . Şimali İtalya ile y } .1 Cenubt İtalya arasındaki muvasala U gos 3 Vya 1 e 
)'olJanna vasıtalanna muvaffak Af A l 
•lnıuş bir taarruz ezcümle sahil yon n aşması 
tl.enıiryollannın tahıli·bi, İtalya f. (Baftaırafı 1 inci aayfa4a) 
~ın fel~ketli ~ir hal alabf!ir.. Bu- toprak müdürü Bay Dr. l\farkoviç 

un lçındlr kı İtalya, Kornkayı, afyon inhisarı umum mildürü bay 
llıevcudiyeti için daimi bir tehdit S!lryaçiç, nezaret eksperlerinden 
(IJarak görtır. Buna ırki ve millt Kariç ve şehrimizde bulunan Türk 
;ınilleri~ te_siri de inzimam ed~r.ek Yugoslav afyon satış bürosu mu
taJyen ıddwılannı vücude a-etırır. rahhası Baü Rilaş'dan mürekkeıı-

Fransız siyuetinin mühim esas tir. 
~rından biri de , anavatan ile Müzakerelere iştirak edecek he 
Şıınalt Amerika ve bu arada Tu- yetimiz de iktısat vekaleti ihraca 
ııus arasındaki muvuala yollan- tı teşkillltlandırma müdürü Serve
llın her tilrlü tehlikeden masun bu- tin riyaseti altında olmak üzere· 
:llndurulmasıdır. Bu aebepten do. Bay Hamza Osman Erkan, · ofis\ 
ası Garbi Akdeniz h&vzası Fran- toprak mahsulleri umum müdürtt 
~z siy~seti. lıa~ım_ından hususi bir idare meclisi ve Türk - Yugoslav! 
hemmı~etı h~ızdır. afyon satışı bürosu Türk murnhha-1 

Bu sıyasetın tahakkuku zım- aı Bay Ali Sami, toprak mahsulleri 
llJnda Fransa Akdenizde iki bü- umum mildür muavini Bay Şakir 
l'ük askeri liman, Tulon ve Bi- Turalı, ofisin İstanbul şubesi müdil :ert; vücude getirmiştir. Tunus- rü Bay Vahit Demirkan ve ziraat 
•lı:ı Blzet aıkeri limanı oldukça .vekaleti müşavirlerinden bay A
:nsaıt bir coğrafi vaziyete ma- zizden ibarettir. 

lctlr. Bu mevziden Garbi Akde- Heyetimiz müzakerelerde Jüzu 
ll~:ı:dekf muvasalat korunabilecei] mu kadar eksper de bulunduracak. 
tib; Şarka doğru da bir taarruz tır. Yugoslav heyeti, Tokatlıyan 
fınlı:Anını hazırlar. Bu noktada Af. oteline inmiş burada bir müddet 
tik.a ile Sicilya adası biribirine çok iştirahat ettikten sonra toprak mah 
hlı:laşır ve Tunusu elinde bulundu sulleri ofisi İstanbul şubesine gide 
~an devlet, Şarki Akdenizle gar- rek umum müdilr ve muavinlerle 
k 1 Akdeniz arasındaki transiti muhtelif mevzular Uzerinde sami
lı 0.ntroı edebilir. Tunusun, Jiopo- mi hasbihallerde bulunmuştur. 
~•it Vaziyeti, bu kıt'aya hakim -0. Bugün başlıyacak olan müza
ııı n devlete, Akdenizde faik bir kerelere iki memleketin afyonla a 
ııı evki ve sahraya doğru mtlkem - IS.kadar mahafili büyük bir ehem
.. el bir hareket noktası verir. Bu miyet vermekte, anlaşmanın her i
l .beptendir ki Tunus Fransızlar ki memleket menfaatlerine uygun :n büy!lk bir ehemmiyeti haizdir. bir tarzda imzalanacağuıda itti-

11 llO.ktadan ayni dll~llnaler tah- fak etmektedir. 

Milletler Cemiyetinin bu mesele 
hakkında, muhtelif memleketleı:e a
it olarak gösterdiği nisbi rakamlar 
4.9, 7.9, 9.47, 5.99, bizimki 0,8 dir. 

Bu, maliyemizin kudretini ifade 
etmekle beraber demin işaret etti
ğim şartlara uygun obna.k şartile 
memleketimizin kalkınmasını hazır
lamak için vasıta bulmak hususun
daki arzularımızın meşru olduğunu 
da gösterir. 
ŞIMEND!FER POL!T.tKAMI.Z 
Rejintimizin, ta bidayeti teessü

slindcnberi, büyük önem verdiği is· 
Jerden birisi de şimendifer politika
mız olduğu malumdur. Buna 
müvazi olarak takip ettimiz di
ğer politika ecnebi şirketler elinde 
bulunan hatların da mubayaasıdır. 
Bu mlibayaaya ehemmiyet verdiği
IDlZln tek sebebi, şimendiferlerin 
memlekete ve memleket ekononıi
sine faydalı olabilmeleri için tarife
lerine hakim olmanın bir zarur'JL 
halinde bulunmasıdır. Ecnebilerin 
elinde bulunduğu müddetçe bu ha 
kimiyetri teise imkan olmadığı an 
)aşılmıştır. Diğer taraftan elimize 
geçtikten sonra, memleket ekonomi
si icaplarına mllvazl olarak tabak· 
kuk ettirilmiş tarife tatbikatı da 
malftmdur. 

Şark hudutlarına doğru ilerle
mekte olan inşaatımız Uç kol takip 
ediyor: Birisi Erzuruma doğru i
lerlemektedir. Bir heyet, dün, Nafia 
vekilimizin reisliği altında Erzinc~
nda küşat resmini yapmıştır. 
Diyarıbakırdan ilerlemekte olan 

hat, şarka ve cenubu şarkiye doğru 
yiiriiyor, Her sene ainıendifer için 

Sandık Ticaret, Ziraat ve Sanayi 
Erbabına Geniş Mikyasda 

Yardım Edecek 

Cemiyetin bir senelik hesaplan 
müralı:ipler tarafından tetkik eıti· 

!ip pek mükemmel ve doiru ff
ler görüldtlğü tesblt olundu. 

Sonra gizli reyle (Lokmaıı1ıe • 
.kim, Yusuf Demirsen, Özdöl, Sa· 
dık İlgııı, Halil İ~en, Ali JCarpa t 

ve Fahrt heyeti idare azalıklanna, 
Orhan Baz, Burhan, ve Kemal $6. 

iüt yedek azalıklara ittifakla brtl
hap edilıııişlerdir. 

(Battarafı 1 inci sayfamızda) 
min edilmiştir. Sandık Halk Bank-ı

sına merbut olduğu gibi onun mura

kabe ve teftişi altında bulunacak

tır. Sandık , ticaret ve sanayi erba· 

bınııi mahsulat satışı kendi hesabı

na organize edecek, onların mesle

ki inkişaflarına yardım edecek her 

nevi kredi muameleleri ifa edecek
tir, Kanunda yazılı olduğu veçhile 

biletimle bankalar muameleleri d.

yapaeaktır. Burada her nevi ~ayri 
menkul tasarrufuna ve idare mecl

sinin kararlarile alacaklarını sağ

lamlııı,tırmak maksadile muntazam 

teminat alarak gayri menkul ipo

tek kabulüne ve !Uzumu halinde bun 
lan teferrığ etıneğe ve baııkaları 

lehine ipotek tesisine salahiyettar 
halk sandığında borçlu muamelat I· 
çin kanuni faiz yüzde sekiz buçuk. 

açık krediler yüzde 

kabul edilmiştir. 

on iki olarak 

Bu şu dtmektir ki, 100 lira san
dıktan alacak bir şahıs bir sene son

ra 12 lira faiz ver :ecektir. Sandığı 
iyi bir §ekilde ve halka faydalı iş

ler gören kuvvetli bir yardım men

baı olmasına. blitlin gayretimizle ça-ı 
lışacağız. 

Kendiğimize göre sandık mevdu 
at da kabul edecek. Hilen cari faiz 

nisbetleri üzerinden halka. faiz vere
cektir. Sandığın sermayesini tktisat 1 ============= 
vekileti 100.000 Ura 18tanbul ida- Mühim bir döviz 
rei husu siyesi 7 .500 lira !stanbul 

Belediyesi 2.500 lira Ticar:et ve Kaçakçılığı 
Sanayi Oduı 5.000 lira, Halk Ban- JI A 
kası 132.500 lira ve Ziraat Bankası lY1.eydana cıktı • 
2.500 lir:a ile iştirA.k etmek sure- (Battarafı 1 inci sayfada) 
tile sermayesini teşkil etmişlerdir. yapmışlar ve buldukları evrak ile 

Bu sermaye tamamen tahsil e- defteleri tesbit ederek bunlan blr 
dilmi§tir. Sermayenin arttırılııııµıı zarf içine koyup mühü.rlemi,Ierdir. 

ve azaltılması ancak tcra Vekilleri Bilahare memurlar, müeaeaeye 

Heyeti k aril nl hi tl 
tekrar ~itikleri zam.an bu arfnı ar e,, ye sse sene e-

ri ihracı ise İktısat Vekll.letinin tas açılmllJ ve milhrün de aöklllmllf ol. 
duğunu hayretle görmüşlerdir. He 

vibına bağlıdır. 

Milletler Cemiyeti mali 
komitesi toplanhsı 

Brüksel, 13 (A.A.)- Brliksel
de devlet nazırş B. Carton de Viart 
ın riyasetinde bir toplantı yapmış 

olan milletler cemiyeti malt komi
tesi, cemiyetin 32 milyon 134 bin 

İsviçre frangına baliğ olan 1139 

biltçesini 1940 da yilzd& 20 nisbe

tinde tenzil etmeğe karar veren bir 

raporu tasvip etmiştir. 

sele mildeidumuınlliğe haber nril 

mi~ ve Galata sulh ceza hakiminde 
müesseıe mensuplarının sorplan 
kra olunmu~tur. 

Bunlar; zarfın mührllnQn yan 
lışlıkla aökilldüğilnü iddia etmifler 
dir. 

Muhakeme şimdi bu iddia11 iet 
kik etmektedir. Diğer taraftan dö
viz kaçakçılığı tahkikatı da ehem

miyetle yürümektedir. 14ilı:tan 
milhim bir yekiln tuttuğu söylenen 
kaçakçılığın mahiyeti pek :rakm
da katiyetle belli olacaktır. 



TENlSABAH 

1939 ılbaşı 

Grip in 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

Bütün ağrılara, hasta

lık başlan g ı ç l a r ı n a 00.000 Liradır 
karşı 

olan 

tesiri yüzde yüz 

ve hiç zararsız 

en kuvvetli müsek-

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 
60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

kindir. 

Tercih Edilmesindeki Sebeb 
(400,000 ve 100.000) Liralık iki adet 

mükafat vardır. 

GRIPiN 1 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. _____ ,, 

Biletler ( 2,5 ), ( 5) ve ( 10) liralıktır. 

"' Nezle, ~oğuk algınlığı, grip rahabızlıklarında baş, diş, mafsal 
romatizma, isap ve adale ağrılarında icabında günde 3 kaşe 1 
alınabilir. t.Smine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve gri pin yerine 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Manisa Kız Enstitüsü Direktörlüğünden: .••.. Dr. Hafız Cemal ··••• . \ 
l -Manisa aJuıam kız ıuınaL okuluna 4 milimetre kahnlığında ve 

kkhve renginde 2093 metre murabbaı linolyom ebiltıne suretiyle alı

nacaktır. 

: Lokmanhekim : 
• • 
• Dahiliye Mütehassısı i \ 

Divanyolu 104 : 
2 - Ek•iltme 22-12-9:18 ııer~embe ıriinii ~aat 15 te ;\fani"a kız 

en,titüsünde yapılacaktır. 

1.steklilerin zamanında mektep müdürlüğüne müracaatları ilan 

i\Iua.ııene saatleri pazar hariç E ı 
her gün 2,5 - 6 salı, pn~embe : 
,.e cumarte•i sabahları 9 - 12 : • 

olunur. (8!l91) 
fltkaraya T. 22398 : 

' . 
···~········ ······························ 

T. iŞ BA KASl'nın 
939 KUMBARA İKRAMİYE PLANI 
32,000 LiıfA -MÜKAFAT ------

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde 

1 Eyliil, 
çekilecektir 

:!============= 1 KRA Mi YE LE R : ===========================:================================={: 
•• •• 
;5 1 Adet 2000 liralık 2.ooo Lira ;5 - .. .• 5 1 5 .. 
:: ,, 000 ,, .ooo '' :: •• •• •• 8 5 .. :: ,, co 4.ooo :: .. '' ,, .. •• •• !! 16 ,, 250 ,, 4.ooo ,, 55 
S~ 60 ,, loo ,, 6.ooo :.:. .. " .. 
:.:. 95 ,, So ,, 4. 7 So :: .. '' .. 
55 250 ,, 25 ,, 6.250 ,, se .. :: 
5! 435 32.ooo !5 
O\ N 
•.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=c:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::~•· 

Bu mevsımın K A D l N 
MUŞAMBALARI gelecek 

mevsime kalma.malıdır. Bu, 

Baker Mağazalannın 
kat'i kararıdır. 

Binaenaleyh s t cd' un verdiği 
imkan dairesinde her yerde 

iyi şerait ve ucuz fiatlarla 1 
satmağa devam edeceğiz. 

• • 
Küçük 

bütün bir 

Baylar! 
insana 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: 
Hazine tarafından Kadıköyün

de Nurettin paşa •okağında 21 No. 
lu hanede sakin Hazım aleyhine a
çılan alacak dava'ı üzerine müdde 
aleyh yapılan tebligata raj!ıııen 

gelmediğinden hakkında gıyap ka
rarı ittihaz ve tahkikat 14-2-9:19 

14 KANUNUEVVEL 1938 

• 

DENiZ -ANK 
'twJft :wft:.ut•.at Abd 

Adalnr Hattı Kış Tarif esi 
Pazardan maada günlerde Büyükadadan saat 10,40 da 

kalkan vapur 14-12-1938 Çarşamba gününden itibaren Mo

daya da uğrıyacak ve Modadan 11,52 de kalkarak Köprl.ye 

saat 12,15 de varacaktır. 

Bekir Ticarethaneleri~ 
Muhterem Müfterilerine teker ve Şekerleoaenia 

Akide, Kurabiye, Ezme, Reçel ve Helvanın 
Mutehassıs şekerci ustasının alinde, nasıl birer neşe sıb hat 

derman kay.1ağı olabileciğini yüz elli sene evvel ispat etmiştir. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçe' apı, Subeleri: Beyoğlu, Karakoy, Bakırköy 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Paşaba)ıçe Fabrika'lnda yaptırılacağı, 21-11-9!!8 

tarihinde ihale edileceği ve bilahare ck<iltmedeıı kaldırılacağı ilan e 
dilen betonarme döşemelerle sair müteferrik işlerin şartnameleri ta
dil edildiğinden yeniden kapalı zarf tı.uliyle ek<iltmeye konulmu~

tur. 
II - Heyeti umunıiye•inin keşif lıedeli 15.202 lira 40 kuruş ve mu· 

vakkat teminatı 1140,18 liradır. 
IH - Eksiltme 26-12-938 tarihine rastlıyan pazartesi gıinü sa~t 

15 te Kabata')ta levazım ve ınübayaat şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacaktır. . 

TV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlilğü levazım ve Miibayant ~ııbeleriy!e Anka
ra ve tzınir ba.~mıidür!Uklerindcn .ılıııabiliı'. 

V - l'~ksiltmeye iştirak etmek~ti~·enlerin diplomalı yük,ek 
ınilheııdis veya yüksek mimaı· olmalı; olmadıkları takdirde ayni evsa
fı haiz bir ınüteha,;srnı insaatııı soııııııa kadar daimi olarak is ba.ındıt 
bulunduracaklarını noterli.kten musadıbk bir taahhüt kağıcl; ile. te 
min etmeleri ve bundan başka a gari 10.000 liı :ılık b" gibi inHaat y.ap-• . 
nuş olduklarına dair fenni evrak ve vesaiklni ihale gününden 8 güıı 

evveline kadar İnhisarlar Umum ~Iüdiirlllğü lnşnat Şubesine ihraz ede 
rek ayrıca lıir fenni ehliyet vesika"ı aln1aları la~ınıdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni \'e>a ik ile \' ci ımıddeılc 
yazılı inşaat ~ubemizden alınacakchliyet \'e•ikası ve :•üzde 7,5 gü
venme parası makbuzu veya baııkateminat mektubunu, ihtirn edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme günü cıı geç saaL J 4 e kadar yukarıd" 

adı geçe" alım konıi•yonu ba~kaıılığma makbuz nıukabiliııclc veril-
nı<'..-.i liı"",m.dn;. (8D28} 

* I - Idaremizin Poaşabahçe f:ıb :·ikası için şartnamesi mucibince sa· 
tın alınacak 1 adet devvar w seyyar bir buçuk tonluk elektrikli iskele 
vinci kapalı zarf Üsuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif htanbul 13000 lira ve muvakkat te
minatı 975 liradır. 

III - Eksiltme 17 - 1 - 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 
de Kabataşta Levazım ve Mubaywdt şubesindeki Alım Komi•yonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarnk her gUn sözü geçen şubeden a· 
lınabilir. 

V - gk<iltmeye iştirak etmek istiycn firmııların mufassal feııni 
teklifleriyle lıerabcr katalokl:ırını kaldırma indirme ve fren ter!iba· 
tını açık olarak gösteren resimlerini kataloklarını birinci s1111f bir fir• 
nı:ı olduklarını gö.<terir evrakı ihale tarihinden en az 7 gün evveline 
kadar İ•ıhisarlar Umum Müdürlüğü ~Tü•kirat Fabrikalar şube•inc ver· 
meleri \'e t~kliflerini kabulUnil nıulazammın vesika almaları l:l.zınıdır. T. İş Bankasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

aynı zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. salı günü saat 10 a talik edilnı:~ ,.e Ak<i takdirde ek•iltnıeye i ş tiııak edemezler. 
yazılan 'gıyap kararı da müddea-

VI - :\lühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci maddcd& 
leyhin ikametgahının meçhuliyeti 

yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve •·, 7.5 güvenme parası makbuzıl 
hasebiyle mahkeme divanhanesine 
asılmış olmakla yevm ve saati nıcz 

veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı wrflarııı 

1
,,.,,.,.,.,.,.,.,. . ~- ~~ .... ..,,.~ , ' I ............. ,........ kürda yine gelmediği takdirde tahl ebiltmc günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alını komid· 
TİYATROLAR l GÜMRÜK.~ERDE iŞLER! OLAN { /Ş ARAY-;.~~~-;"'••E kikata gıyabıııcla devam ve evrak .onu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (8810) 

~ .. ~ ... -~~,.,., .... .,.m .. ·,,:, .;;;::- çak~~Ya~;;~ülu '-ıii;-c;~~-;·i; .. A;;;;;;..J ~,::;..~:;iii~:,~~~.:~:.· ,:·:ı::. :· YAŞAMAK ZEVKi. ·' 
Şehzadebaşında Turan Uzun müddet avukat yanmda, 

Tiyatrosunda Gümrük komisyoncusu I I 
Ş YHİN OGLU Galata, ithalat Gümrüğü maliye muhakematta çalışmış, es- -- Dr. HSAN SAM 

E karş111n<ia Muradiye Han. ki, yeni Türkçeyi, daktiloyu, mu- GONOKOK AŞISI 
Operet 8 perde Telefon : 35, 95 haberat u•ullel'ini mükemmel bilir, * liı - ku\'Vetli bonservisleri bulunan 22 Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 

B ·ı 4 ·· ·· lh ı k k pek tesirli ve taze aşıdır. Divaııvolu 
U-12-938 çarpamba gtlndilz eyog u uncu su ıu u ya•,ında bir Türk gencivim. Hu•u- · ' Sullanmahmud turbesi No. 1 !H 

saat 14 te mahkemesinden: si nıüe,eselerde iş aramaktayım. 
ÇOCOK TiYATROSU Kasımpaşada Çiviciler cadde - İstiyenlerin aşağıdaki adresime •••••••••••••ııi 

938 
sinde 37 No. lu evde oturmakta

1 
yazmalarını rica ederim. İstı.klaAl Takvı"mı· 

14-12- çarşamba akşamı 
Saat 20,30 da iken 8-6-938 tarihinde ölen Ah- İstanbul Kumkapl T. C. D. D. 

Dama Çıkmlf Bir Güzel met Lebibin terekesine mahkeme-ı yolları htasyonu hareket memuru 
Senelerdenberi Osman Bey 

matbaası tarafından neşredilen * ce elkonulmuştutur. !Hin tarihin • Bay O•man eliyle Mehmet ve büyiik bir rağbete mazhar olan 
"lıtikli.1 takvimi" nin !l39 sene<i-, 
ne ait olan nüshası muhtelif renk- ı 
li bir kapak içinde ve vakitleri gö8-

11-12-938 Sah günil ak~ıımı 
Saat 20,30 da 

Vlndoor'un Şen Kadınları 
Tepebafı Dram Kıomı 

2.ührevl ve cilt hutalıldarı 

Dr. Hayri Omer 

den başlamak üzere alacak vere-
cek ve sair suretle alakadarların Fatih sulh üçüncü hukuk ha-

kimliğinden: 

937 senesi ağustos ayı içinde teren cedveli muhtevi olduğu hal
Caddebostanında Mühendis Basri- de nefis bir surette tabedilmiştir. 
nin evinde vefat eden Trabzonlu Kitapçı ve kırtasiye magazaların· ı 
Zehranın tarihi ilandan itibaren da 15 kuruşa satılmaktadır. Oku· 
alacak ve borçlularının 1 ay ve id- yucularımıza tavsiye ederiz. 
diayı veraset edenlerinin 3 ay için- =============::

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlu 

Kuvvetlerimizi arttırmak, varlığımızdan son derece bir randı

man almak, bedeni, ruhi ve manevi hasletlerinizi büyütmek ve 
yetiştirmek istersiniz değil mi? Behemehal FOSFARSOL şuru

bunu içiniz. 
(FOSFARSOL) daima kanı tazeler, kırmızı yuvarcıkları 

çoğaltır. Görmek, işitmek, koklamak hassalarını arttırır. Halsizli
ği,tembelliği, uyku•uzluğu, fena düşünceleri gideriz. Zekil ve hafı 
zayı parlatarak hiç umulmıyan vücutlerde bile enerji, cesaret, a
zim ve irade yaratır. Sinir ve adale manzumelerini sağlamlaştı
rarak a'abi buhranları, düşkilnlüğü önler ve şifalandırır. Hususi
le belgevşekliği ve ademi iktidarda mide ve barsak tembelliğinden 
doğan hazımsızlık ve muannid kabızlarda tifo, grip, zatürree ve 
sıtma nekahetlerinde ş:H'aııı hayret faydalar temin eder. Ve der-

hal kilo aldırır. 

FOSFARSOL'u diğer huvvet il:içlarından ayıran başlıca hassa 

devamlı bir surette kan, ku\·vet. iştiha temin etmesi ve ilk kul
lananlarda bile azami bir hafta ıeinde te•irini göstermesidir. Muh 

terem doktorlarımız tarafından yüz binlerce vatandaşa kemali i· 

timntla tavsiye edilen FOSFAR~OL Sıhhat Vekiiletimizin resmi 
Ôtleden sonra Beyoğlu Ataeami 
Dl'flSIJlda No. 83 •relefon 41358 

bir ay ve mirasçıların üç ay içinde 
de mahkememize müracaat etme 
!eri, aksi takdirde müddetinde mü

racaat etmiyenler hakkında kanu
nu maddenin 561 ve 569 uncu mad 
deleri ahkiihı mucibince ne şahsen 
ne de terekeye izafetle miras -
çıyı takip edemiyecekleri ilan o-

de mahkemeye müracaatları aksi 
halde terekenin varislerine taksim Ne9riyat müdürü: Macit ÇETiN mü•aade•ini haizdir. Her eczahaııede bulunur. 

Buıldıiı yer: Matbaai Ebüzziya ı • lunur. · olunacağı illin olunur. 


