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Ankarada Büyük bayram Büyük Millet Meclisi 

Mareşal Fevzi Çakmak ve Vekiller Bayram sabahı Meclisin önllnde 
( Ankarada ve Ha tayda Cümhuriyet Bayramında yapılan merasime ait tafıilit 7 inci sayfamızda ;;' ···] 

Bir Büyük 
Teşebbüs 
Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

l ROMA GÖR(iŞMELERi 

Ribbentropla Ciano 
Neler Konuştular? 

Almanya ile İtalya Başta Çekoslovak meselesi 
Olmak Üzere Her Hususta Anlaşblar 

Telgraflar, önümüzdeki aene 
içinde, Londradan kalkacak tren
lerin h iç a ktarma yapmadan Bağ
da.da gideceklerini ve önümüzde
lci iki yıl içinde de Londra ile Hin· 
diatan aralarında ekspres trenle _ Berlin, 31 (A.A,) -Siyaai Berlin mahfellerinde von Ribbentropun 
· Roma görüt melerine pek büyük ehemmiyet atfedilmektedir. 
tınin itliyeceğini haber verdiler. 

Avrupa ile Asyanın en uzak Ru görüşmelerin Roma - Berlin de ederek muallakta kalan mesele 
n_oktalarından yapılacak bu tran·ı mihverinin ruhuna uygun bir şe • leri halletmek lazımdır. Bir dört -
•ıt nakliyatın merkezi de lstanbul 
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kilde ve M ünih ihtili\flarından alı- ler misakı nktedilmesi fikri henüz 
ola.cağını bildiriyor. nan ilhamla yapıldığı kaydedil _ kabili tatbik değildir. İtalyanın ha-

Bu havadisi okurken epeyce mektedir. Bu mahfeller İtalyan ve lihazırdaki hedefi İngiltere ile mü 
eski bir maziyi ve bu maziye mer- Alman bakımından tam bir itilaf nasebetlerini sağlamlaştırmaktan 
but olan siyasi rekabet ve müca~ hasıl olduğunu iddia etmektedir • ibarettir Halbuki Fransa, Berliııe 
deleleri hatırlamamak kabil de- ler. Macaristan - Çekoslovakya me zannedildiğine göre, Fı-ansız - Al • 
ğiJdir. selesi ruzııamenin başlıca madde - man münasebetlerini yeni bir nok-

İngilizler bir asrı miitecaviz sini teşkil etmemiştir. Von Ribben- tai nazara göre tanzim etmek ve 
bir zamandanberi Hindi t&.n İm- trop ile kont Ciano bilhassa )lünih bazı memleketlerle olan müna$e -
Para torluğu ile P.üyiik UritaJıya 1 itilafları neticesinde umumi siya- betlerin de değişiklikler yapmak ta 
adaları ara::ıııda doğru Ye seri bir setin aldığı şekil ile meşgul olmuş savvurundadır. 

Bugün Açılıyor 
PARTİ MECLİS GRUBU DÜN 

ANKARADA TOPLANDI 
Toplantıya Başvekil Riyaset etti 

Ankara, 31 (A.A.) - Cumhu· 
riyet Halk Partisi Kamutay umu .. 
ml heı.et bugün saat 16 da sayın 
Başvekilimiz ve Kamutay grubu 
-reisi Celal Bayaı·m başkanlığında 
toplandı: 

Bu içtimaın ruznamesini yal • 
nız B. M. Meclisinin yarın açıla
cak dördüncü içtima deyreaindeki 
riyaset divanının intihabı v& Ka· 
mutay grupunun reis vekilleriyle 
idare heyetinin seçimleri teşkil e .. 
diyordu. 

Kamutay reisliğine namzet gö~ 
terilen Çankırı mebusu Mustafa 
Abdülhalik Renda ve riya!et di .. 
vanı r eis vekillikleri için namzed 
gösterilen "Refet Canıtez • Bursa, 
Tevfik Fikret Sılay .. K onyt .. ve 
Hilmi Uran • Seyhan - ,, umum! 
h eyetçe müttefikan intihap olun
muşlardır. 

İdare amirlikleri V & riyaset dt .. 
vanı katiplikleri için yapılan inti .. 
hap neticesinde, idare a mirlikle • 
r ine "İrfan Ferid Alpaya -Mardin· 
H alit Bayrak -Beyazıt-, Dr. Saim 
Uze -:Manisa- ve katipliklere "Na· 
şit Uluğ -Kütahya- Ali Zır -Ço[uh• 
Ziya Gevher Etili -Çanakkale-, Ca 
vit Ural -Niğde- Dr. Sadi Konuıt 

-Bıırsa-, Kemal Knal -Isparta-,, se. 
çilmişleı·dir. 

Partinin Kamutay grupu reis 
vekilleri için namzet gösterilen 
Hasan Saka -Trabzon-, D. Cemal 
Tunca -Antalya. ittifakla intihap 
olunmuşlardır. 

Grup idare heyeti için yapılan 
intihap neticesinde "Aziz Akyü -
rek -Erzurum-, Şükrü Koçak -Er
zurum- Ali Kılıç -Gaziantep-, Ham 
di Yalman -Oı·du-, Gl. İhsan Sök-

(Sonu 3 i.V\cü sayfada) 
Dünkü toplantıya riyaset eden Başvekil, Cum~uriyct bayra

mında geçid r esmini seyrederken 

llıiinakclc imkanı temin etmeyi lardır. Söylendiğine göre, bu itilaf En mü~ ,cel me~ele İspanya 
düşünüyorlar. Rombay hiikfımeti lar Avrupa siyasetine yeni bir ha-ı me~elesidir. Almanya ile İtalya-
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Hindistan ile Süveyş arasında ge- yatiyet vermiştir ve bundan istifa- (Sonu 7 nci sayfada) 
llıi seferleri tertibi için Bnbıaliye ................................................................................... . 

HER SABAH 

Yazık Olmuş r ••• IStoyadinoviç-Köseiva
nof Arasında Mülikat llıüracaat etmişler de red cevabı i 

alınıştı. Fırat vadisi ve Basra kör- Tu·· rkı·ye talya 
fezj yoluyla da Hindistanı Avru- • 

::~:.:rağ~:~~~.k::;~e~;: m}~:a~::i~ T·ıcaret Anlaş mas 
C?esney derin tetkiklerden sonra 1 
Lazıkiye ile İskenderun arasında 
bi IOfte••---r noktadan hareket edecek Antak- y • T d• 
'~ ile Ha lepten geçip Fırat üze- enı e ıye Ve Ticaret Anlaşması 
tınde Me.skeneye miintehi olacak B •• 

Geçende yine bu sütunlarda, 

Denizyollarının iki çapraat çipa 

üzerine oturtulmut ay yıldızdan 

mürekkep .rüzel ve aenelerdenberi 

tanınmlf foraundan bahsetmit ve 

bu alameti fi.rikanın deiittirilme· 
meai temennisini izhar etmittik. 

Bu temennimizi iaafa imkan 

sörülememİf olmalı ki o ar yıldız
!• lı çipalar bacalardan kazındı Ye o-

Dün Niş Şellrinde Vuku Buldu 
iki Memleket Arasında iktisadi 
Münasebata Daha Hız Verilecek 

h~~ demiryolu inşasını münasip ugun Meriyete Giriyor 
tornı~tü . Meskeneden Bnsraya 
lca.dar vapur lar işliyecekti. nun yerine bir iki geminin bacaaın

leri terfik olunacaktır. Bu şahadet da ealapurya zamanı acaip bir 
~amelerin _B. ~üı.haları, a lakadar '· teknenin iki direiine yelken ,er i. 

Bu proje icr a mevkiiııe konul
~a~an. mühendis Sı.idreuo bazı 

Ankarada yapılan müzakere .. 
ler neticesinde hazırlanan ve 115 
birinciteşrinde imza edilen Türk -
İtalyan ticaret ve tediye anlaşma
ları bugün meriyete girmektedir. 
Bu anlaşmaların ihtiva ettikleri 

ıthalıttçı a-iimruk tarafından dam- · · ·ı · (D 8 ) h fi • d 

Belsrad, 31 (A.A.) - 88. Stoyadinoviç ve Köaeivanof · araamda • 
öileden eonra Nif kaphcalarında yapılan mülakattan aonra ataiıdald 
teblii netredilmittir: 

"31 Te.,rinievvel 1938 tarihin- lanikte aktedilen anlaşmadan so!l
d e, Yugoslav başvekili ve harici- r a ilk mülakat olan bu dostane gö
ye nazırı doktor 1\Iilan Stoyadino- rüşme iki komşu ve kardeş memle

tdılat teklifinde bulundu. Suriye 
•ıthilinden baqlıvacak şimendife -t ' y • 

tını.ıeskenede nihayet bulmıya -
~ak: oradan sonra Fuat boyunca 

asra körfezine kadar uzatılma
~ına taraftardı. İngilizler icap e
l en imtiyazı Babıaliden kolayhk-
1~ koparacaklarına emindiler. Fa
~at .. t .k o e tarafta Frasızların Süveyş 
k~naJını açmak teşebbüsleri vardı 

' evvela bunu halletmek Hizım 
R.eliYordu. Her halde İngiltere i
~ın liindistan ile doğruda doğru
e: bir münakale imkanını temin 
g~rneıc hayati bir mesele olduğu 
le oze çarpıyordu. İngilizler Siiveyş 
a anaiının Fransızlar tarafından 
1,.Ç• lnıasma mani olmak için elle
'1ınden geleni yaptılar. Fakat mu-
aff ak o lamadılar. 

~Sonu 3 üncü aayfada) 
Hüae,in Cahid YALÇIN 

galandıktan sonra Merkez Banka- ne ıeçın mıt • • ar erın en 
sına, yahut İtalyan Klkinı- ~nsti _ müte,ekkil yeni fon kaim oldu. 
tüıüne tevdf olunacaktır. 

başlıca hilkiimler şunlardır: (Sonu 7 nci aayfada) 
lta !ya menşeli mallar memlek& ========================= 

timize, Türkiye menşeli mallar da ''T'' k' K lk 
ttaı:aya, an~aşmaya bağlı listeler- ur ıye a ınmasını 
dekı kontenjanlar hudutları dahi- ı .
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lind~ ithal .ol~nacaktı~. A~rıca, noı ızler Sevıncle 
mer'ı umumı ıthal reJımlerınden • 
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de istifade e~i!ec:ktir. An~ak. yeni Takıp Etmekfedır 
anlaşmalar, ıthalatımızla ıhracatı- '' 
mız arasına, lehimize olmak üzere 
yüzde yirmi fark kaydını ihtiva 
ettiğinden, İtalya menşeli mallar 
hakkında mer'i 2/7005 numaralı 
genel ithaliit rejimi kararnamesi
nin ikinci mııddesi hükümleri tat
bik olunacnktır. 

Her iki memleketten ihraç edi

Misafir İngiliz Genera .. 
linin muharririmize 

Beyanab 
Çanakıkaledeki İngiliz mezar

lıkların ı teftiş etmek üzere İngilte
r e imparatorluğu har p mezarlıkla-

lecek mallara salahiyetli makam - rı komisyonu azalarından general 
larca verilen mense sahadetname- (Sonu 7 nci sayfada) 

• 

Bulut bakımından fena olma- viç ile Bulgar Başvekili ve harici- ketin mesul hükumet reisleri ara • 
makla beraber uzaktan aeçilemiye. ye nazırı B. Köııefranof Nişte mü- sında bir noktai nazar teatisine 
cek derecede karıtık bir teY olan laki olmuşlardır. ı vesile olmuştur. 

~nifonug~d~~n~n~~•i••B•u•s•en•e•n•in•3•l•t•e•m•m•u•z•u•nd•a•S•e•- •••••(•h•n~u•3•ü•n•~.· .~~y•b•d•a•)• 
ne büabütün acıdık. 

Bizim bildiğimiz ve dünyanını ka 

bul ettiği gemi forsları uzaktan 

kolayca seçilebilen, vuzuhlu ali· 
meti firikalardır. 

. ................................................................................... . 

Şayet bu yeni fon kabulü he- ., 

nüz katilefmemit tecrübe mahiye-

RIZEDE 15 YIL 
NELER YAPILDI .. 

tinde bir feyse alakadarların bu i
fİ bir daha etraflıca tetkik etmele· 

r i ve bellibaflı deniz müessesele· 
rinin forslarını gözden geçirmede~ 

bir karar vermemeleri pek iaabetli 
bir hareket olur. 

A . C • 

Karadenizin En Cüzel Köşelerinden Biri Olan 
Rizede 15 Yil Zarfında Neler Yapıldığını Bütün 
Tafsilatile Bildiren Yazımız, Rizeye Tahsis et

miş Olduğumuz 4 ncü Sayf amızdadır. 
••••••••••••••••••••••••••s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
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ABDÜLHAMIDIN 

FIKRALAR 

YAZAN : SÜLEYMAN TEVFİK 
meclisi ilk 

O kuyucu lan m ız 
Diyor ki: 

şarapçılı. 
ğında tera ki 

- İki saattir sana lif söyUyo· 
rum, halbuki sen bir defa bile ni· 
zını açmadın. 

10 - 1 
- Hünklir bunları ne yapar? 
- Sabahtan gece geç vakte 

xadar bunları okumakla, incele -
mekle iştigal eder. Mühim, tah
kik '\C arştırmayu değerli gördük
lerini, o jurnalı takdime va ıta 
olandan başka birine ha.vale ede
rek, tetkik ve tahkik ettirir. Di
ğerlerini de yırtıp atar sanmayı -
nız, hepsini, iş odasının bir köşe
sine konulmuş olan boş bir sandı
ğa atarak saklar, sandık doluncıı 
başka bir odaya götürülerek yeri
ne başka bir sandık konur. İşte 
bu suretle cülftsundanberi verilmiş 
ve şüphesiz sayı:;ı belki milyonu 
aşmış olan jurnallerin hepsi mev
cuttur. 

ona getirirlerdi. O da, buniardnn J 

memnun olmamakla beraber red
detmez, böyle şeylerle meşgul ol-
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maktan onları rnenedemezdi. ÇUn

Riyaset divanı ve daimi 
encümen azaları seçildi Eminönünün molozları 

Eski bir asksr okuyucunuz 
"S. H.,, imzasilc aldığımız bir 
mektupta deniliyor ki: 

istatistikte 3 milyonluk 
bir istihsal faz lası 

görülüyor 

- Amma da yaptın ... Demin • 
denberi esnediğimi görmüyor mo· 
sun? 

* İki şoför konuşuyorlardı: 
kü, jurnalcılan bundan menettiği- Yeni belediye intihabı neticesin 
ni padişah duyarsa kızar ve daı·ı- de teşekkül eden yeni vilayet umu
lır diye düşünür ve korkardı. Bun- mt meclisi bugün ilk toplantısını 
dan dolayı bu jurnalları ahp n.Un- yapacaktır. Toplantıda vali ve be
kara sunardl. Jcdiye reisi Muhittin Üstündağ mec 

Şarapçılık devlet inhisarı altı
na alındıktan sonra 11 sene zarfın
da fevkalade bir surette tekamül 
etmiştir. İnhisar idaresi aldığı bir
çok tedbirler meyanında istihsala
tı çoğaltmak maksadile de mües
sir tedbirler almıştır. Şarap yapan 
ların rnUtckfı:mil vasıtalarla techi
zi için 1928 senesinden itibaren 
her sene muayyen bir miktarda i
matatta bulunanlara ikramiye O· 

tarak bedelsiz alet Ye edevat dnğı
blmasına. devam edilmiştir. Alet
ler bu tatbik yılları zarfıııda 15 bin 
liralık bir tutara baliğ olmuştur .. 
Diğer taraftan ihrnc edilmek üze
re yapılacak şaraplar için de prim 
vcı-ilme esası kabul edilmiştir. İs· 
tihlfıkin arttırılması maksadile de 
birtakım yeni idari tedbirler alın
mıştır. Bu meyanda şarabın diğer 
ispirtolu içkiler gibi yalmz kapalı 
şişelerle değil açık satışına dn mü
saade edilmişti. Bütün bu tedbir -
]erin fiili tesirleri istihsal üzerinde 
şu suretle tecelli etmiştir. 

- Değil yalnız burada dün· 
yanın öbür ucunda bBe benim re
korumu kıramazlar?. 

Saray erkan ve memurl· rın -
dan ba.ı;;ka Şurayı devlet, cemiyeti 
riisumiye, ~ehremaneti m~clıs!, 
meclisi kebiri maarif, encümeni 
teftiş ve muayene, matbuatı dahi
liye ve hariciye aza ve memurla -
rmdan bazıları, o zaman yücelme 
ve geniş geçinmenin biricik çare
si sayılan hafiyeliğe süluk etmiş
lerdi. Bunlardan her bir.inin yüz
lerce hafiyesi vardı. 

1317 senesinde (1901) hak
kımda verilen bir jurnal üzerine 
Yıldız sarayında musahip Kağıt -
haneli Rifat beyin odasında yirmi 
dört gün misafir kalmıştım. 

Bir akşam yemekten sonra ko 
nuşurken söz padişaha verilen jur 
nallere intikal etti. Ben: 

İşte bu suretle ara;y şeyhi ve lisi açtıktan sonra riyaset dirnnı ve 
kibar evliyaullabtan ve sadat1 ki- daimi encümen azalan seçimi ya
ramdan EbulhuclB efendi de hafiye pılacak bunu müteakip ihtisas en-
flmirleri zümresine iltihak et- cümenleri seçilecektir. Meclisin 
mişti. toplantısı münasebetiyle azaya. in-

Ebulhuda efendinin şeyhlik ve tihap mazbataları gönderilmiş ve 
evliyalıktan başka junıalcılıkta da kendilerine ilk celsenin nızname
mehareti olduğunu gören pRdişrıh, si bildirilmiştir. 
Suriye, Hicaz, Yem en ve Mısır gi- AA.A./\.A.A.A./'.A./'./Y'./Y'V'VV'VV'VV'V""'· 

bi arap memleketlerinde kendi a
leyhine çevrilen dolapları, olup bi
tenleri anlamak ve icabı halinde 
önlemek hususunda şeyhten mü
him surette istifade edeceğini tak
dir etmiş, onu büyük ve bol ihsan
lar, rütbe ve nişanlar ile bu yeni 1 
işinde cesaretlendirecek tarzda ha 
reketc başlamıştı. 

Yabancı dil mektebi 
açılıyor 

Orta tedrisat müesseselerine ya
bancı dil öğretmeni yetiştirmek i
çin üniversiteye bağlı bir dil mek-

"Yenicami gibi muazzam bir 
abideyi, etrnfındnld salaş ve nıu
za hraf attan kurtarmak ıyı .. 
Bundan (Davut) ağanın da ru
hu şad olur. Amma ve lakin, o
zamnnın muhtasip ağası da ol
sa da meşhur falakasile; yalnız 
kendi kazançhmnı düşUnen 

müteahhitlerden bir hesap sor
sa, bir hesap sorsa da enkaz 
sergisi haline gelen meydanı 
bir !\n evvel temizlettirse ... ,. 

Yeni Sabah: Bu asker oku
yucumuza hak vermemek milm 
kün mü? ... Siz söyleyiniz ... Ve 
aid makamları söylesin .. 

Sun'i Gübre 
Bundan bir müddet sonra hiç 

inanılmayacak bir haber yayıldı. 
Şeyh Ebulhuda efendi birdenbire 
Rados adasına nefyedilmi,?ti. O 
zaman bu nefyin sebebi oJnr~k A • 
rabistanda bir arnp hükumeti tesi
sine ve hükümdarlığına da Mısır 
hıdivnin getirilmesine teşebbüs 
edenlerin başında buluncluğuna 

tebi nç1lacağmı yazmışt~k. . · ve zirai ilaçlar fabrikası 
Haber aldığımıza göre teşkıl • 

edilen kurslara ait tıina hazırıan- Boğazın Anadolu sahı-
mış ~e. tef:~ntı da ~iti~il.~iştir .. 6 lin j e kurulacak 
Teşrmısanı pazartesı gunu tedrısa 
ta başlanacaktır. 

Bu bina da yabancı dil kul'siarın 
dan başka Türk Arkeolojisi ensti
tüsü de çalışacaktır. 

dair bir jurnal verilmiş olduğu- .......... ~~~"-A.""'""'"""'"""'"""""""""""".,..,...., 

Devlet ziraat işletmesi kurumu 
tl'skücla1·la Beykoz ara ında. tayin 
olunacak müna<oip bir yere suni 
gübre \'e zirai ilaçlar istihsal et -
mek üzere bir fabrika kuracaktır. 
Bu iş için icap eden tetkiklere baş 
lanmıştır. Fabrika inşaatı hitam 
bulduktan sonra bütün zürralara 

1928 yılında istih~al ye- 2.683.021 
1929 kOnu 3.172,573 
1930 ,, " ,, 2.220.351 
1931 " " .. 3.832.303 
HJ32 " " 

5.344.550 
Hl33 " " " 

5,144.756 
1934 ,, " " 

4,482,485 

1936 ,, " " 
8,6!>2.434 

1936 " " " 
5.844.480 

- Neden'? .... Yoksa sen saatte 
500 kilometreden fazla sürat tni 
yapıyorsun? .. 

- Yok öylesi değil canını .. • 
Her sefer dişimde mutlak bir iki 
kişiyi çitrnerim de .. 

* Annesi oğluna çıkışıyordu: 
- Ayol iherkes mektepten çı· 

kalı yıl oldu ... Sen neye geç kal
dın ..• 

- Ben mektepten gelmiyoru:ııı 
ki anneciğim ... Sinemadan geli)•o
rum. Bugün.film de pek uzundu .. • 
Ancak şimdi çıkabildik .• 

* - Demek ibu sene de sınıf~ 
kaldın ha ... Pek arıp. 

- Kalmadım teyzeciğim. Btı 
yıl biitün sınıfları değiştirdiler· 

Biz de cadde tar.afına geçtik .. 

• Salamon anlatıyordu: 
- Dün gece yarısı nz kalsıtl 

zihnim oynayordu. Birçok par.atat 
kaybetmiştim. 

- E ... Sonra buldun mu ... 
- Hayır buhımndını .. 13u1nm"R1 

dım anıa bereket yersin ki çabuk 
uyandım. 

* Etyemezde oturan söyleniyordu: 
- Sanırım ki her gün padişaha 

otuz kırk jurnal veriHyor. 

söylendi. Fakat esrara vakıf o
lanların beyanına göre bu nefyin 
hakiki sebebi başkaydı. Arabis
tan hükumeti meselesi surer.i mah KADIN TiCARET/ 
susadn uydurulmuş ve lbatk arası- Madam Atinanın mahkemesi 

ucuz fiyatla uni gübreler tevzi C· ,AA.,hA.Ac,,...,,.._,.~~V'V'V'V'V'VV'Vvvvvvv~ - Birader şu bizim tarafın ktt· 
sapları mutlaka kıymaya hile len· 
tıp bize kıyıyorlar ... Dedim. Rifat bey gülerek ce-

vap verdi: 
- Ne diyorsun? Her gün padi-

şaha sunulan nurnalların sayısı 
şüphesiz binden artıktır. 

31 mart vakası üzerine Sela
nikten gelip İstanbulu işgal eden 
hareket ordusu tarafından, Aya
sofyada toplanan ayan ve mebu -
san meclislerinin .karariyle Abdül
hamit hal' ve Sel5.niğe gönde· 
rildiktcn sonra Mahmut Şevket pa 
şanın emriyle Yıldız sarayında ya
pılan ara~ tırmada. iki yüzden arbk 
büyük sandık jurnal bulanması 
Rifat beyin bu sözünü teyit et
miştir. 

O zaman sarayda bulunmuş o
lan bu jurnal sandıkları, muhtevi 
oldukları kağıtları inceleyip ayır
mak ve sırnlamak rnaksadiyle ha
reket ordusu kumandanı tarafın
dan verilen emir üzerine babı ser
n keriye getirilmişti. Bn işe me
mur edilen ı:;ekiz dokuz znbit, ay
larca utrraştıldan halde beşte biri 

na yayılmıştı. Kaçakçılık ve genç kadın ti-
0 zamanlarda, Mısırın Hıtlivi careti suçlarından tevkif edilen 

ailesine mensup prens ve 9renses- Madam Atinn hakkındaki tahkikat 
lerinden, ayan ve eşrafından, ileri devam etmektedir. Atina nyrıcn dö 
gelir memurlarından bir hnylisi, viz kaçakçılığı cephesinden de 
yaz mevsimini geçirmek için füado giimrük ve muhafaza. teşkilatı ta
sa gelirlerdi, adn sanki Mısırın bit-• rafmclan beşinci ihtisas mahkemesi 
ıSayfiyesiydi (2) İşte Ebulbuda e - ne verilmi~tir. Bu husustaki du -
fendi onlarla temas etmek, nrnln- ruşmn birkaç güne kadar ba~hya
nna girip sırlarını, düsünı;e!erini caktır. 
anlıyarak padişaha bildirmek için. k . 
zahiren sürgün ve gözden düşkün Hapishaneden kaçma istemıç 
bir halde Radosa gönderilmişti. Galata po ·t<'lhanesi veznedarı 

Şeyh :Ebulhuda efendi, Rndos İsmail Hakkıvı öldürerek 24 se
:adasında bir yaz kaldı ve sonra, ne hapse mahkum edilen katil Ab
padişahın gördüğü bir rüya üzeri-' dullah, :lluksut isimli bir arkndaşi
ne affedilerek, İstanbula getirilip le hapishaneden firara tP.şebbüs 

etmek suçile ağır ceza mahkemc
evvelce olduğu gibi şeyhlik ve juı·-

sine verilmiştir. Dünkü telscdc 
nalcılık vazifelerine devama baş- Maksudun celbi için mahkeme ta -
)adı. Seyit Ahmederrefai onu pa-j lik olunmuştur. 
d i şaha rüyasında ku vv etle tn vsiy e ..,...,...,...,,...,...,,'V'.-v-.""-""""""""""'""'""'.,..,...., 
eylediğidnen hal<kmda gösterilen 
bilnnet ve riayet kat kat arttı. 

dilecek ve memleket ziraatiniıı in
kişafı yolunda mühim bir ndım a
tılmış olacaktır. -· -Yalova daha imar edilecek 

Yalovada bu sene açılan yeni 
otel de çok güzel neticeler alın -
mıstır. Denizbaıık idaresi Yalova -
mı; Balkanların en giizel . u şe -
hirlerindcn birLc;i haline getirmek 
için yeni tertibat almağa karar 
vermi~tir. 

1- Kısa Haberler 1 =------* Motoıikletler de muayeneye 
tabi olacak - Şehirde husule ge
len birçok kazaların önline geçmek 
için belediye motosikletleri de o
tomohillcr gibi fenni muayeneye 
tabi tutmağa karar \'ermiştir. * Pamuk rekoltesi iyidir -
Ilu seneki pam:.ık rekolte.J mem
lekeHmizde umumiyetle çok iyidir. 
Yalnız Ege mınh!kasmdan 80 bin 

ni elden geçiremedikleri cihetle ( t) Trabluı garp, Tunuı, Ce-
ENiS BEHiÇ balye mahsul ahnmışhr. * Hayvan ihracatı arttırıla

İş dairesi reisi geliyor cak - Türkiyeden her sen«' Ynna
Garbi Anadoluda bir tetkik se- nistana ihraç edilen hay\•an mik -

ynhntine çıkan İktısat Vekfıleti i- tarının arttırılması için ziraat Ve
daire i reisi Enis Behiç bugün !z- kaleti önümüzdeki :ıeue için yeni 
mirden şehrimize gelecektir. Garp tedbirler almıştır. 

işin çok güç ve uzun zamana mü- zayir, Faa ahalisinden olanlar. 
tevakkıf olduğu anlaşıldığına bi- Şazlı dergahı teybi teyh Zafir c • 
naen yine Mahmut Şevket paşa- fendinin etrafına toplandıkların

nın emriyle tasnif ve tetkikten vaz dan Ebulhudaya gitmezlerdi. 

geçilmiş ve hir müddet sonra da (2) Bu hal Radoıun balya ta-1 
hepsi yakılmıştı. rafından İfgaline kadar devam et-

Bu terk ve ihrakın hakiki sebe- mittir. 

bi, o zaman işlerin içyüzüne valaf ================= 
olanların beyanına göre, bu jur-

vililyetlerinde iş kanunu tatbikatı-ı * Tramvay ~irked borcunu ö
na ait tetkikler yapmış olan Enis dedi - Tramvay şirketi, clc>ktrik 
Behiç, birkaç gün şehrimizde kala idare ine elektrik istihlakinden 
rak iş bölgesi rnüfettişliğiııcle bazı borcu olan 296 bin lirayı ödemiş, 

a lfi çamaşırı tetkikler yaptıktan sonra Aııknra-ı şirkete ait binalarda kesilen elek -

d 
ya gidecektir. . trik cereyanı yeniden verilmiştir. 

giyen a a Zürih kongre~ine iştirak edilecek *Vekalet yeni fabriltalıır y P-
-- • 939 eylülünde, Zürihte, beyne) tıracak - İktısat Yekiildi memle-

Etmeydamnda oturan cc,·nP 
verdi. 

BOL BALIK _Ne mutlu bize ki hiç birisi .. 
Balıkhaneye çok balık geldi · ·· ·· ·· ·· d - ~ - ·· ı r 

büyük mikyasta ihracat oldu ~~Nzt8ınuPgİoŞr jnfg8~Ynİıffiz o?mayoı· 
Dün kiilliyetli miktarda balık 

tutulmuş, balık fiyatları bir hayli 
ucuzlamıştır. Dün, 170.000 çift 
palamut ve 20.000 çift torik, Yu -
nanistan, Bulgaristan ve halya için 
ihraç eclilmi~tir. Bulgaristan da 
memleketimizden balık almağa 

başlamıştır. 

Dün, palamutların çifti, toptan 
olarak 5 - 7. toriklerin çifti de 20 
kuruştan sat!lm1~tır. 

iktisat vekaleti kontrolluğu 
taşındı 

Dördüncü vakıfhanınının birin 
ci katında çalışan iktısat vekaleti 
baş kontrolörlüğü Liman hanının 
zemin ve asma katlarına taşın -
mıştır. Kontrolörlük, bugünden i
tibaden yeni binada çalışmaya baş 
Jıyacaktır. 

Türkiye - Amerika ticaret 
muahed~si 

Birle11ik Amerika cumhuriyet-. ' 
)eri hükumeti ile aramızda yeni bir 

SALf 
tftariyc (re-{:el, ze,J1iıı, ucnh) 
Domatesli pirin_ç 1t0rhası 
Lüfer 1Skarası 

Sakız kabağı bastısı 

H05af 

Sakiz kabağı basdısı 
Gayet ufak doğranmış kemiksi1 

etleri yahut kıymayı tencerede 
~entilmiş iki soğan '\·e i>adeyağ jle 

biraz çevirdikten sonra bölüntnii3 

kabakları içine atınız. Biraz et 'Stl" 

yu, domates suyu, tuz biber ve bi· 
raz nane ilave edip kapağı kapa~·ı· 

nız. Ve mutedil ateşte ilik gibi piŞ· 

tikten sonra indirip yemek tabağulS 

koyunuz ve sıca:k sıcak sofr.a~>a ıe

riniz. ticaret anlaşması aktedilmek lizc
re Ankarada yapılmakta olan ınü- •••--EBIB!!ilD!!~E!!:C:::::::l!E:!5illiiSd 
zakercler bitirilmek üzeredir. A
merikanın, memleketimizden on 
milyon liralık kadar tütün, iki mil 
yon liralık kad.ar da muhtelif em
tia alacağı anlaşılmaktadır. 

Yüz çuval ceviz g~celeyın 
denize döl{ülmüş 

Yemişte hamallar tarafından ıis-

kelc halinde kullanıln.tı .eski bir du· 
ba, yavaş yavaş .su .alarak, e\•elki 

nallar arasında, ilanı meşrutiyet 
üzerine birer kahı·am:ı.m hfırriyet 
kesilip iş başına geçmek kolayını 
bulmuş olanlardan bir haJli zevatı 
kiramın jurnalları bulunmuş ol
duğu idi. 

Ebulhuda efendin in saraya çat 
tığından beri iki seneden fazla bir 
zaman geçti. Yukarıda yazdığım 
gibi sanyda ve memlekette hafi~'e 
teşkilatı vücude getirilip jurnalcı
lık gergi gibi revaç bulunca, o vak 
te kadar şeyhlik ve evliyalıktan 
ıt>nşka bir meharet göstermemiş o
lan Ebulhuda efendi de, kendi ri
vayetlerine göre bir tak1m esbabı 

siyasiyeden dolayı Mısırdan kaçıp 
gelmiş ve onun tavassutu ile meclis 
Jerden birine aza tayin edilmiş o
lan birkaç mülteci tarafından ha
fiyelik yoluna sevkolunmuştu. 

Dün muhafaza teşkilah mneı bir Jcıonfe:rans toplanacaktır. ketin birçok yerıcıfodc de:nıı. mah-I 
Memleketimizin de iştirak edeceği sulleri ve gıda qanayii için fnbrik:ı.

bu şekilde bir kaçakçı bu konferansta tahta iı;timal ve ta- lar kurulması yolunda tetlökler 
yakaladı mimi hakkında görüşmeler yapıla- yaptırmaktadır. Mersin ve Trab-ı 

enle, bazı esaslnr kararlaştmla - zonda iki fabrikanın kurnlması tn-

Dif,er taraftan, Amerıkayla, 

halı işi üzerinde de bazı esa!'llar 
kara lastırılacağı tahmin edilmek 
tedir. 

gece sabaha karş1 so.at üçte bat

mıştır. Dubanın üstünde buulnaıı 
yUz çuvaı ceviz denize -döküimtlş· 

-·- se ele, zıyaına meyfü1 ıı verilmedeı 
Türkofis ne rivat şefliği çıkarılmıŞtır. 

tstanbulda bnlunab, etrafına 
toplanarak ona dalkavukluk et
mekle ellerine eirer yağlı kuyruk 
gcçirmeğe çalışan bir takım işsiz, 
güçsüz, hususiyle haris ve ahHl.k
sız araplar (1) .!abahtan akşama 
kadar İstanbulun içinde dolaşarak, 
her duyduklarını yüzde yüz ilave
siyle, en ehemmiyetsiz şeyleri bir 
çok uydurmalarla mühim şekline 
koyarak ve jurnal suretinde ya.zıp 

Mulıafaza teşkilatı memurları cakhr. karı-ür etmiştir. 
diin garip bir kaçakçılık \•akasını : 
meydana çıkarmışlardır. Ecnebi li- BEKTAŞ/ F / K R ALARI : Bir sudan geç hafiflersin 
mnnlnrından şehrimize dönf>n Pla- ••••••••••••11•••••-••H•••••••-• .. •• .. •••••••• ••••••m•••a•a••••••••••a•••••• 
tinvapurunun müstahdimininden "Fukarayı Bektaşiyed6n dc1·viş Yakubun bir tek çak{lırı, bir tek 
J{abataşa çıkan lbrahimin vazi - haydarisi ve bir cübbcciği varclı. Bımları arlcasına. geçiriı·, ta pal'alrryınca
yetinden şüphelenen muhafaza teş ya kadar .silgi, ftrça görmedr;n, yıllarca taşırdı. Adamakıllı eıslıiyip lckr.
kiliitı memurları üzerinde arama li ve yağlı biı· şckıl alınca bir başkasını uyduncr. Artık el sürillmiyccek 
yapmışlar, ve yeni bir ;kaçakçılı ki bfr hale gelen. 88lcizini çöplüğe at{lrdı. Fakat bunun için de bir türla 
şekli meydana çıkarmışlardır. -ralıat edemez, bfr kaç lıafta d.detaclcdirgetı olur, zevkini, şetaret.ini, 

1brahim kadın pn.ntnloniarını n~esini kaybeder, biran wvel çöplüğe attığına benzetmek için çamur 
Ustüste ayağına geçirmiş, sırtına lara batar, buruşturur, şuraya buraya aten·, ondan sonra. rahat bir ne
da kadın kombinezonları, sütyen- /es alırdı. 
leri giydiği hayretle görUlmllştUr., lç ~ama.şırlaıına da yıkanma nasip olmazdı. Aylarca ı•c aylarca arka
İbrahim ayrıca beline de kadın ço- eından çıkarmaz, çıkarınca da götiirüp çamaşırcıya ı•ermez, ocafja atıp 
rapları, ipekli mendil~r sarın.ağı yakardı. Hele suyu, sabunu hiç sevmez, yıkanmaktan hiç hoşlanmaz, sı· 

• unutmamış, ceplerine de müteaddit cak, ılık 'Ueya soğuk, her hangi till'lil olursa olsun .<ntd(ln ncf'rct cclerdi. 
ipekli gömlekler sığdırarak seyyar Bir gün, biitiln ramazan konağında yaltp kalktığı bcktaşi tnuhiplcrin-
bir kaçakçılık deposu halini almış den zen.µin bir dostu: 
tır. lbrahimin üstündeki eşyalar - Bu akşam dedi, hamamı yoktu·dını. Bfr sudaıı geç, hafijlersinl 
kamilen miisadere edilmiş ve hak- Hazret bu tekliften hi~ memnun olmadı. Hemen itiraz etti: 
kında da kanuni tatbikat başlamış - Yooo! ... dedi. Cenabıhak bizi balçıktan halketti. Ôyle su. ile oyna-
tır. maya gelmez, dağılıvcririz! T1Rl'AK1 

• 

Türkofis merkezinde ııeşl'iyat Gümrük Müdtiril Ankaraya gitti 
bUrosunda vıızife alan ticaret oda- İstanbul günu·iikl:er b şm ·dcrU 
sı umumi katiplik bürosu ~f'fi ve Mu tafa Nuri Anıl d"Ün mcv.uueıı 
eski Galntasaray solaçığı Sadi Kar 
san odndnki şeflikten istifade et • Ankaraya gitnı_iş_t_ir_. _____ _ 

miştir. Bugün, yahut yarın, yeni 
vazifesine başl:amak Uzere Ankara 
ya gidecektir. Sadidcn inhiHil eden 
büroyu, ticaret od:ıs1 tetkikat ve 
muameHit müdürU Te,•fik Alnnay 
idare edecektir. -·-

Yün yumaklardrı hilekarlık 
100 kuruşa satılan yüz gramlık 

yün çilelerinin ufaldığı, fakat, bu 
na rağmen ayni fiyata satıldığı gö
rülmüştür. Ticaret odası bu husus
ta tetkikler yapmış, yüz gramlık di 
ye sa.tıl;ın yü n çilelerinin 75 - 80 
gram olduğu anlaşılmıştır. 

Oda, tetkikatı neticesini bir 
raporla İktısııt Vekaletfoe bildir -
mistir 

• 

TAKViM 
1 Son Teşrin 1938 SALI 

Hicri: 8 R .aıznn 1357 
Rumi: 19 lJk t"CŞrin 1!h4 

Hızır: 180 

Dotu saati : 6,29 

Öğle : 11,58 - ikindi : 14,46 
Akıam: 17,06 - Yataı 18,39 

fmuk : 4..51 
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1 TEŞRiNiSANi 1938 ' 

Japonlar 50 Çin 
Fırkasını Kuşattılar 

Bu Japon Çenberi içinde 400 bin 
Çinli Mahsur Kalmış ! .. 

Tokyo, 31 (A.A.) - Domci a
lansından: Harbiye nezaretinin bir 
~ebliğinde Kantonda karaya çıka
rılmış olan Japon bahriye silah
~ndazlannın o civarda askeri kı -
taat ile birlikte karakol gezmekte 
ı·e Japon gemilerinin nehrini mayn 
lardnn ve barajlardan temizlemek 
te oldukları beyan olunmaktadır .. 
Deniz tayyareleri muvaffakiyetli 
bombardımanlar yapmışlardır. 

Yongiyunda Japonlar, o mın
takada toplanmış olan Çin k1taat
lına karşı hakiki hücumlara gfriş
mek mecburiyetinde kalmı\ Jardır. 
Bundan başka cepheden alınan bir 
telgrafta Kanton demiryolu üze -
tinde kain Kiyensingi işgal etmek 
te olan bir Japon kolu, garp i tika 
:netinde ilerleyerek Ting - Kiaoyu 
ışgal etmiştir. 

Ranyanga girmiş olun Japon 
llıüt:rezeleri, Han nehri boyunca i
lerlemişler ve 40 kilometre ileride 
kain Hankuanı işgal etmişlerdir. 

Başka bir telgraf, Japonların 
~irnaı cephesinden garbe doğru çe
kilmekte olan Çinlileri, 300 kilo -
metreden fazla nısıf kutru olan bir 
Çember içine almağa muvaffak ol
ntuş olduklarını bildirmektedir. 

Bu suretle ihata edilmis olan 
Cin kun·etıerinin en az 300 Üii 400 

ı l>in kişiden mürekkep 50 fırka ol
duğu söylenmektedir. 

. Japonlar, bu kuvvetleri gitgi-
1 de daralan bir mengene içinde sı
.ktştırmakta ve bütün ricat yolları
nı kapatmaktadırlar. 

Milli Seferber lik Beyannameai 
Tatbik Edilecek 

Tokyo, 3 1 (A.A.) - Domei a· 
fansından: Nişinişi gazetesi, harbi
te nazm General İtayaldnin yakın 
da rnilli seferberlik bcyannamesin 

de derpiş edilmiş olan bütün mad -
delerin tamamiel tatbikini istih -
daf eden bir takım teklüleri beş
ler meclisine tevdi edeceğini bil -
dirmektedir. 

Tokyo, Sl (A.A.) - Pekinden 
bildirildiğine göre Yusneh ve Ho
şusungkuo ismindeki generallerle 
l\lançuko ve şimali şarki orduları
nın şefleri kahramanı "genç gene
ral Çangsuliangın serbest bırakıl -
masını istemişlerdir. 

Çin - Japon mulıarebesinin baş 
langıcındanberi genç generalden 
hiçbir haber alınmamıştı. 

Çunking, 31 (A.A.) - Yung
yumdun Central Ne\•s Çin ajansına 
bildirdiğine göre Japon tayyarele 
ri diln Kuangtung eyaletinde kain 
Yungyumu bombardıman etmişler 
dir. 

Hepsi de sh·il olmak üzere 700 
ölü ve yaralı vardır. 

Çankaytekin Millete Beyanatı 
Çuking, 31 (A.A.) - Central 

Nevs ajansından: 
Mareşal Çan - Kay - Şek Çin 

milletine hitaben bir beyanname 
neşrederek nhai zafere kadar Ja
ponyaya karşı mukavemete karar 
vermiş olduğunu beyan etmiştir. 

Hankeunun tahliyesinden bah
seden mare.,a1 bu tahliyenin uzun 
milddettenberi Çin kumandanlığı 

tarafından lıazırlaıımı~ olan plan
lar mucibince yapılmış olduğunu i
zah etmektedir. Filhakika Çinli -
lerin tabiyesi Japonları, onların ga 
lfp olmalarına medar olacak faik 
silahlara malik bulundukları dar 
sahil mtntakalarında onlarla mu
harebe edecek yerde memlP.ketin 
dahilindeki ırenİJ sahalara çekil -
mekten ibarettir. 

ispanyada Şiddetli 
Muharebeler Başladı 

Cümhuriyetçilerin En Mühim Cep
hesini Frankisler Yarmışlar 

Barselon, 31 (A.A.) - Hüku- si, liman mıntakasını bombardı -
illet tarafından neşredilen bir teb- man etmiş ,.e 50 bomba atmıştır. 
llğe göre Frankistler bugün Ebre Nüfusça telefat olup olmadığı ve 
kbprüsünün baı;ıında yedinci defa hasaratm derecesi malfim değildir. 
-llarak mukabil taarruza geçmiş -

lerdir F K b 
Frankistler Sierra Pandols Al· raOSJZ a İnesi 

ba Terra ve bilhassa Sierra Ca - Dün harbi t • d 
balls'tlaki cumhuriyetçilerin mev- ye nezare ın e 
z.~erinc taarruz etmektedirler. Teb toplandı 
lıgin tanzim edildiği saatte bu mm Paı-is, 31 (A.A.) _ Kabine 
~~kalarda muharebe bfitfin şidde- meclisi saat 17.15 de Harbiye ne-

e devam ~tmekte idi. . zaretind eDalndyenin riyasetinde 
'b Cumhuf;!yet hava kuvvetlerı toplanmıstır. 
ı eş dUşman tayyaresi dilşOrmilş - Bütçe\ Muvazeneai Etrafında 
erdir. Cumhuri_,·etrilerin hiçbir 

t '.\' Görütüld ü ayyaresi düşmemiştir. 
Cumhuriyetçilerin Cephesi Pari.:., 31 (A.A.) - Kabinenin 

Yarıldı içtimaı, saat 20 de sona ermiştir. 
Salamank:a, 31 (A.A.) _ Neş- Bu içtima, mali vaziyet hakkmda 

l'edllen re~mi bir tebliğde Fran - verilen tam ve etraflı izahat tah
k.Uıtıcrin dün Ebre mmtakasında sis edilmiştir. B. M:arşando, bütçe 
t~nthuriyetçilerin en mühim mev - muvazenesini muhafaza etmek için 
~ıleri?in bulunduğu Sierradaki cep ittihazını zaruri addetmekte ol -
d~lerıni yardıkları bildirilmekte • duğu tedbirlerin neden ibaret ol _ 
ır. duğunu söylemiştir. 

\'e ~~ankistler 700 esir almışlar Bu husustaki tetkikata yarın 
il\ ıkı mevziden 440 ceset topla- saat 17 de aktedilecek olan kabi
h. IŞlardır. Ebre üzerinde yapılan ne içtimaında devam edilecektir. 
d(i ''a rnuharebeleri esnasmda 14 lngiliz Kabineai Toplandı 
Şman tayyaresi düşürülmüştür. 
8' Londrn, 81 (A.A.) - Kabine ır Tayyare Bombardımanı 

>'U Alikant, 31 (A.A.) _ Çok saat 15 de Çemberlaynin riyasetin-
)' kseıcten uçan Uç motör]ü beş tay de toplanmıştır. 
to.are, bazılan yangın bombası ol - İngiliz Kabinesinde Değitiklik 
'e~k Uzere liman mıntakasına ve Londrn, 31 (A.A.) - Sabık 
h re 60 bomba atarak telefat ve Bengnle valisi Sir J on Anderson, 
ıt~nrata sebebiyet vermişlerdir. mühir has Iordluğuna ve M. Mak -
C: n az altından bir çocuk naaşı çı- donald dominyof!lar nazırlığına 
arıhnıştır. tayin edilmişlerdir. M. Makdo -

Bet Tayyare Valansiyayı nald müstemlekeler nezaretini mu-
Bonıbardıman Etti hafaza etmekte \'e bu şekilde iki 

iO '~alansiya, 31 (A.A.) - Saat nezaretin idaresini deruhte et -
·40> te Frankistlerin b" tayyare- mektedir. 

- ' Sayfaı 3 

Bir Büyük 1 

Dahiliye Vekilinin 
Teşebbüs . B~sın K~~~mun_a 

(Bat tarafı 1 inci aa,.tada) M h K t Gönderdıoı Telgraf 
1856 da İngiltereyi bir demir- U avereye arşı or a Kongre münuebetile Basın 

yoluyla Hindistana bağlamak için kurumunun Dahiliye Vekiline 
bir lngiliz şirketi tesüs edildi. Bu t k ı me 1• ve matbuat umum müdürlüğü-
yol Viya~a: ~t~nbul, Ana~olu, oyununun e er e S neçektiğitelgraflari!~atağıda-
Fırat vadısı tarıkıyle Basra körf e- ki kartıhklar alınmıttır. Dahi-
zin& mUntehi olacaktı. Fakat bu liye Vekia tarafından gönderi-
tasavvura karşı muhtelif fiklrl•r Kavuklu Hamdi Nasıl Bir Tipti ıen telgraf aynen ,öyledir: 
besleniyordu. Lord Palmerston .. H kk T k u 
böyle bir demiryolunun Hindistan , 'stad Ahmet Rası·m anlatırvor B aB .. ıl ... ?rKı s, B k 
• • b" t hl"k t k'l d .. · ı V 4 J asın ır ıgı urumu aş anı 
ıçın ır e ı e eş ı e ecegın At t - k · kılı:b h 1 
dü fi il d == a ur ın u ının am e-

ş n yor u. Bundan evvelki sohbetlerimiz- salladığı temennayı müteakip bir lerinin hızlanmasında ve yayıl. 
Şimdi Orta Asyaya doğru ıre- de perdenin karagözUne bedel or- iskemle çekerek yanıbaşıma otur- masında müsbet ve mesut vazi-

nişliyen, İran üzerinde istili ve ta oyununun kavuklusu, hacivat duydu. fesini muvaffakiyetle başaran 
tahakküm emeIJeri besleyen Rus- yerine de mukabil pişekarı bulun- - Nasılsın, iyi misin? dün ,.e bugün olduğu gibi yarın 
yanın da mühim bir amil olarak duğunu söylemiştim. den başlıyan bir hoş beşten sonra da Atatürk emrinde ve izinde 
ortaya çıkması İngiltere jçin yeni Orta oyunu bir nevi canlı ka- dedim ki: yürüyenlerin fikir ve dilek yol-
yeni zorluklar doğurmuştu. Rusya ragöz olduğuna ve orta oyununun - Hamdi efendi, sen oyuncu- daşlığını yapacak milli basın 
ile bir mesele çıkarmamak için İn- karagöz perdesinden yere inmiş luğa kimin yanında başladın? üyelerine sevgi ve saygılarımın 
giltere 1900 tarihine kadar İran- karagöz fasıllarından başka bir Yilzüme baktı. Hamdinin kah iblağını r ica ederim. 
dan geçmek üzere ne kendisinin şey olmadığına göre perdedeki mu kahalaı yaratan mimik h areket - Dahiliye Vekili ve C. H. P. 
ne Rusy.ıının bir demh·yolu yap - ha\·erelerin orta oyununda aynen lerinden biri de böyle bakışlarıy- Genel Sekreteri 
maması esası iizetinde Peters - tekrarlanması t abiidir. dı. Hafif el~ göz bebeği dairesi Şükrü K a:, a 
burg kabinesi ile uzlaştı. Bu iti - l\Ieşhur kavuklu Hamdi merhu üst kapağı altına doğru çekilir, Matbunt Umum 
liifname sonra daha on sene için mun yine meşhur pişekar kilçilk beyazı çoğalır, bu iki rniitenkip 
uzatıldı. İsamille muhavereleri pek zevkli hareketle simasına glildürücü bir 

1910 da, Kafkasya ile BHlcis- olurdu. Zaten Kaı·agöz muhave- şaşkınlık hali gelirdi. 
tan arasında beynelmilel bir de - relerin& nisbetle orta oyunu muha- Dedi ki: 
miryolu inşası için bir şirket te - verelerinin daha canlı, daha kıv- - Kimsenin yanında çslışmn· 
şekkill etti. Bu şirket miralay Ya- rak olmalarının sebebi perdede ge dım. 
te tarafından yapılmış bir proje- rek karagözü gerek hacivatı ko- _ Ya senin için (Kör Meh • 
yi mevkii fiile çıkarmak niyetin· nuşturan ayni adam olduğu halde met) in çırağı derler .. 
deydi. orta oyununda muhavereyi karşı _ Hayır! (Kör Mehmet) di-

Fakat Rus ve İngiliz hükumet karşıya geçen iki nüktedanın ida- ye bir kavuklu olduğunu sonradan 
leri bir şimendifer projesine ka.r- re etmesidir. işitirdim. Fakat ben çocuktum. 
şı büyük bir istek göstermiyorlar- Orta oyununda kavuklu ve pi- _ o halde bu oyunculuğa na 
dı İngilizler Basra körfezi civa - şekar biri birlerini mat etmeğe ça- sıl girdin? 
rında bu hattın tamamen kendi hşan iki zarif laf pehlivanıdırlar. (Hamdi) nin kahkahası da ba
niifuzlan altında bulunmasmı is- Seyirciler önünde, nezahet ve e- kışları gibi güldürücüydü. Eliyle 
tiyorlardı. Başka tilrlü bir güzer- depten, ayrılmamak şartiyle, biri- dizini bastırır, boynunu ileriye Çl· 

gdh kabul edilirse Hindi!ltanın birleriyle cinaslı. rO.muzlu söz ya- kanr, ağzı açılır, bidayeten kısık 
müdafaasını temin için oradaki rışına çıkan bu iki sanatkarın ha- çıkan bir: 
kuvvetleri arttırmak mecburiyeti zan coşup seyircilere cidden bol 
ha!ul olacaktı. Onun için, 1910 ni- kahkahalı saatler geçirttikl~ri çok 
hayetindc de kat'i bir karar veri- vakidir. 

-Ah!... 
Hecesinde "h,, .sesi anı vahitte 

billilrlaşarak uzardı. 

Müdürlüğünün Telgrafı 

Kongreye muvaffakiretler 
diler arkadaşlarımla beraber 
saygılarımızı sunarız. -Matbuat Umum Müdürü 

Naci Kıcıman 

Millet Meclisi 
Bugün Açılıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
men -Gireson- Rasim Başaran -Sı -
vas-, Rasih Kaplan -Antalya-, Da
mar Arıkolu -Seyhan-, Abdülhalik 
Fır.at -E-rzincan-,, üye olarak se -
ç.ilmişler ve saat 18.SO a doğru u
mumi heyet içtimaına nihayet ve
ril nıiştir. 

Jemedi. Gerek karagözün, gerekse or 
İngilizlerle Ru~lar arasında ta oyununun tulC'iat işi olduğunu 

yapılan bir uzlaşma neticesinde bilmünasebe söylemiştim. Binaen
lra.nın şimalinde bir Rus nUfuz aleyh faslın şakrak Yeya sönük 
mmtakası, İranın cenubunda da gitmesi oyuncuların kariha vüsati

- Oyunculuğa nasıl mı gir - Sf d • • K'' ı 
dim; onu mu s?r.uyorsun? oya ınovıc- oseıva-

- Ta kendı~ı. f A d M"l"k f 
bir İngiliz nüfuz nımtakası teşek- ne bağlı bir şeydir. 
kDI etmiş, ortada bitaraf bir nun- Ostad Ahmet Rasim merhum 
talca kalmıştı. Bu mıntakaya Al- orta oyunlarını yakından tetkik et
manlar sokulmak istiyorlardı. İn- miş ve bu milli oyunumuz hakkın 
gilizler Almanların bu bitaraf da çok kı~·metli mu~ahedeler yap
mmtakaya bir demiryolu uzatma- mı~tır. 
larma mani olmak için de tedbir Orta oyunu tekerlemeleri hak-
ittihazına lüzum görüyorlardı. kında der ki: 

Harp .içinde, İngilizler, Fran - "Orta oyunlarında muhavere-
sıılar ve Ruslar İstanbulun, bo - ler ve taklitler dairevi bir zemin 
ğazların, Anadolunun nıukadde - sahnesi üzerinde geç~r. Se>·ircile -

Ciddi ta:ırları da .. komikti. Ya- no ras ın a U a a 
but her hahne gQlmege alışmış ol-
duğumuz için bize öyle gelirdi. 
Bu halinde seı\i daha gümrahlaşır, 
~öz söyleyişlerine bir nevi (kibar
lık) gelir ... Zaten terbiyeli bir şah 
si yetti. 

Gerçi İstanbul şivesinin (ke -
nar) denilen ikinci derecede ezik, 
harfler üzerinde baskısı hafif bir 
nev'iy]e konuşurdu. 

Ben: 
- Ta kendisi! 

(Battarafı 1 inci .. ,.fada) 
Bu münasebetle Yugoslav ve 

Bulgar politikaları arasında, 24 
kinunu.:ıani 1937 de Belırradda im 
za edilmiş olan daimi dostluk pak
tının ruhu dahilinde tam bir an -
laşma ve tam bir tesanüt mevcut 
olduğu mr~ahade \•e te3bit edil -
~--tir. Keza, Yugoslnvya ile Bul -

ratı hakkında uyuştuktan sonra rin iskemleleri, hasırları, hattı Deyince ara!:lmı soğutmadı, de-
Poincare Ruslarla İngilizler ara - seccadeleri bu dairenin muhitini di ki: 

ı garıstan a.rasıııda hiç bir suitef eh -
hüm mevcut olmadığı ve iki mem -
leket ara ında bu memleketleri bi-
ribirine bağlıyan ve huzur dahi -
lindc inkişafları için Lir garanti o
lnn değişmemiş Ye değişmez dost
luk esası dahilinıle samimi teşriki 
meselinin dnha zira de ink af ve de 
\'amı arzusunun mc\ cut olduğu 

memnuniyetle müşahade ve teslıit 
ed ilmiştir . 

sındaki bu şimendiferler ihtilafını teşkil ederdi. Bu sebeple oyuncu. 
tesviye etmek için dostane müda- ]ar sık ııık me\'ki deği~tirerek SO)'

halede bulundu. !randan geçecek lediklerini umuma işittirklerdi.., 
şimendifer projeRi hakkında bir Dikkat bururuluror mu? Orta 
dereceye kadar bir uzlaşmak te- oyunu seyircileri arasında hasıra, 
min edebildi. Yalnız bunun Basra seccadeye bağdaş kurup oturmak 
körfezinde hangi noktada nihayet suretile oyunu e)·redenler bulu
bulacağı knrarla~amadı. Bunu da nurmuş.,, 

- Siz eve nereden gelir.:ıiniz? 

- Sokaktan! 
- İyi ya ... Ben de oradan .... 

* Kavuklu Hamdi merhum üstad 
Ahmet Rasime nasıl yetişmiş ol
duğunu anlatmış, üstad da o ca
zibeli üs!Ubiyle bunu anlutıyor. I 
Bu anlatışı müsaadenizle size an-

1 cak yarınki sohbette naklcclece-

istikbale bıraktılar. Öyle nazik Üstad Ahmet Ra im meşhur 
bir zamanda f ngiltere ile Rusya- kanıklu Hamdi merhumla pek se
nın arasını açacak bir me:;ele çı- vişirlerdi. Bakın bu şöhretli 1fürk 
ka.rmnktan çekiniyorlardı. sanatkarını kendisine has olan o ğim. 

ORUÇLU lngi1izler l\iısırı işgal ettikten giizel ve sade üslübiylc ne kadaı 
sonra, artık .Anadolu, Anadolu güzel canlandırıyor: 
şimendifcrlerine pek olakadnr ol- ")!acar akademisi nzacıından 

mamağa başlamışlardı. Hatta Al- muhterem profesör doktor Konuş 

manlara Anadoluda ı;ıimendifer orta oyunları hakkında \•aktile fs
imtiyazı verilmesi kendilerini bir t.anbulda yapıtığı tetkiklerde, "ser
dcrcceye kadar memnun bile et - verilir, sır verilmez,, fehvasına uğ 
mişti. Çünkü Almanların Rusya - radığını hissedince bizzat U Eyü

Alman Erki.nıharbiye Reİ ri 
fatifa Etti 

Berlin, 31 (A.A.) -Erkfınıhar 
biye reisi General Beck, faal ordu
dan çekilmiştir. Yerine General 
l!alder tayin olunmuştur. 

Ayni zamanda iki memleket a
rasındaki ekonomik müna ebetle -
riıı derinleştirilmesine tcve lil e
dilmek uretile iki kardeş mille
tin daima daha büyük bir terakki 
,.e refahına imkan verilmesi için 
mutabık kalınmıştır.,, 

Bulgar başvekili B. Köseivnnof, 
B. Stoyadino\·iç tarafından şerefi . 
ne verilen ak:;am ziyafetinde ha
zır buluııduktan sonra, gece )'at'1-

sına doğru Sofyaya hareket et -
miştiı". 

nın Ermenistan üzerindeki Fran- be kadar giderek merhumu ar& . e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sanın İzmir, Adana ve Suriye ha- dım, buhl~nıdu. Biçare orta oyun- Ankara Radyosunun Açılış intibaı 
valisi üzerideki hır:;larına bir set Jarının ragbetten düşerek sahne 
çekeceklerini ümit ediyordu. Ber- oyunlarına itibar rnrilmesi üzeri
lin hükumetinin iktısadi menfaat- ne işi kahveciliğe \'ıırmuş, kut lı1-
ler arkasında emperyalist emeller yemut geçiniyordu. 
beslemesi mütaieası sonra İngilte- Beni görünce ziyade:lile sevin
rcyi telaşa düşürdü. Şarktaki nii- di. Kendi eliyle "pi,şirdiği şekerli, 
fuzu tehlikede kalabilirdi. üstü inci tabir olunan köpük ka-

lngiltere Şattülarap ağzına ha barcıklı kahveyi ismine ''kall§.vi., 
kim olmak emelindeydi. Çünkü dedikleri ağzı ya:.·van, içi geniş 
Hindistana kadar inşasını hülya bir fincanla getirerek oyunda mi
etmekten bir UirHi hali kalmadığı rasyedi karşılarken pişekarın: 
demiryolu behemehal buradan geç - Patı çak! 
mek icap ediyordu. Bu demiryolu- Der demez dizine kadar indi· 
nun Akdenizde nereden başlıya- rip kavuğundan aşırmak suretile 
cağı henüz kararlaştırılmamıştı. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bazıları İskenderun körfezini tav
siye ediyorlar, bazıları Port Saide 
bazıları Reyrut veya Ilayfaya ta
raftnı: bulunuyorlardı. 

Şimdi yakın Şarkın siyr.st va
ziyetinde derin bir değişiklik hu
sule geldi. İngilterenin hiç bir za
man zail olmıyan as1rdide ihtiya
cını tatmin için <le başka bir yol 
aramak icap ediyor. Ta~avvur e-

dilen Londra - Bağdat ve temdidi 
demiryolu Hind tran~itini mükem
mel surette ifa edebilir. Bu yol 
Tiirkiyeden başlıyarak Irana ka -
dar hep dost ülkelerden geçeceği 
cihetle lngiltere için emin sayıl
dığı gibi nradnk i do tluğu bir kat 
daha kuvvctlendirmf'k için de ay
rı bir sebep teşkil eder 

Hüseyin Cahid YALÇI N 

Ankara radyosunun evvelki gün merasimle açıldığını yazmıştık 
yukarıdaki resim bu açılma merasiminde Nafıa Vekili Ali 

Çetin Kayayı açış nutkunu söylerken gÖ3termekte dir 
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Güzel Rizenin Umumi GörünfifÜ 

Rize Türkiyenin Müstakbel çay
cılık istihsal merkezi olacaktır 

1 - Rize vililyeti, Türk.iye ka, Rize bahçesi yalnız Karadant
Cumhuriyeti ülkesinin şarkı şima- zin ve Türkiyenin değil bütün dlln· 
füinde Karadeniz kıyısında "41,, yanın güzel yerleri arasında şöh· 
derece şimalde ve kırk derece ret bulacak kadar harikalı bir 
şarkındadır. Rize merkez ve Pa - mazhariyete maliktir. Bir akşam 
zar kazalarile yedi nahiyeden mü üzeri, bahçenin üst kısmındaki te
rekkeptir. l\Iesalıai sathıyesi 3515 pede, hem denizi, hem arka taraf
kilometre munbbaı olup nüfusu taki vadiyi seyrederek geçirilen 
"222463,, \'e nüfus kesafeti "63,, dakikalar bir insanın lıayatında 
tür. sayılı haz ve saadet istiğrakları 

2 - Vilayetin jeolojik teşek- arasında mevki alır. İnsan burada 
külü birinci zamana aittir. Deniz- kendisini tabiat güzelliğinin ,ahi· 
<len itibaren hemen yükselmeğe ka•ına erişmiş, tabiatta arayablle
başlıyan ve çok arıza gösteren a- ceği şiir ve füsunun kemalini bul
razi dahilde Erzurum ve Çoruh muş zanneder ve artık başka hiçbit 
vilayetleri hudutlarında yaylalara şey istemiyerek, kavuştuğu bu ide 
ruüntehi ol,;,akta ve kademe ka- al haşmet ve cazibe içinde kendi 
deme 2000 - 2800 metre irtifaı\ sinden geçer gibi olur.,, 
bulmaktadır. CUMHURiYET iDARESi Vll 

iKLiM: HALK: 
3 - Meteoroloji ista•yonunun 

kayıt ettiğine nazaran va•ati ola
rak senede 2500 - 2700 milimetre 
yağmur düşer, hava ı;ühuneti en 
yüksek 25 ve en soğuklarda sıfır 

altında 4,6 dır. Vilayet arazısı 

baştanbaşa ağaçlık ve ormanlık 

olduğu için iklim mutedil ve latif
tir. 

4 - Tabiatın bu vilayete meb
zulen bahşettiği güzelliğe gelince 
vilayetin her tarafı yaz ve kış ye
şillikle örtülüdür. Görülen çok ta
bii ve güzel manzaraları karşısın
da hayran kalmamak mümkün de 
jtildir. Yilayetin aşağı yukarı her 
kö~esinde görülebilen nefis tabi
at tablo ve manzaralarının güzel
liğini ifade her kalemin karı ol -
matlığı için değerli ü"tat ve edip 
llü<eyin Cahit Yal~ın'ın Yedigün 
mecmuasının 4 biricite~rin 938 ta
ı·ih ve 291 sayılı nüshasında çıkan 
yazıyı okL.mayı tav<iye ve ufak bir 
parçMını aşağıya yazmakla Riz1!
nin güzelliğini tarif ve tavsif et
meyi o kudretli kalemin ifadesine 
bırakıyoruz. 

"Rizede, ı·esmi unvanını iyi 
hatırlıyamadığım bir bahçe var 
burada portakal, mandarın fidan
ları yetiştirilerek halka dağıtılı -
yor; ayni zamanda çay fid&nları
nı üretmiye de çalışıyorlar. Ziraat 
vekaletinin bu müessesesi memle
ketin iktısadi ilerlemesi için ne ka 
dar te,ekküre, takdire layık bir 
hizmet ifa ediyorsa, güzellik ba • 
kımından haiz olduğu kıymet iti
bariyle de eon derece müstesna bir 
mevki işgal etmektedir. Filhaki-

5 - Halk çok çalışkan, çevik, 
cesur, fedakar, kanaatkiir ve mil
tehammildir. Yurdlarına ve yuva-\ 
!arına çok bağlı olan halk arazi
nin arızalı oluşu dolayısile evleri
ni toplu bir halde değil, birbirin
den uzak mesafelerde bayır, tepe, 
vadilerde serpili ve dağınık bir 
halde kurmuşlardır. 

Bu itibarla Rize vilayeti baş -
tanbaşa bir sayfiye manzarası ar
zetmektedir. Eski idarenin bu 
yurd parçasına ve halka karşı o
lan malum alil.kasızlığı ve arazi
nin vaziyeti çalışkan halkı çalış

mak için evvelce Rusyaya sevket
mekteydi. Cumhuriyet idaresi ma
halli ihtiyaç ve vaziyete göre ala
geldiği tedbirler ve gösteregeldiği 
alakalar halkı daha ziyade yur -
duna bağlatmış, tarlalarını, bah -
çelerini biraz daha genişletmeğe 

sevketmiş ve fakat bununla da ik
tifa etmiyen çalışkan halk sene -
nin bir çok zamanını diğer vila
yetlere gitmek ve oralarda çalış -
mak suretile maişet ve refahını 

arttırmağa uğraşmakta bulunmuş
tur. Cumhuriyet idaresi, bu gay
yur, faal ve çalışkan halkın ka -
zanç ve kurtuluş çarelerini müte
madiyen ve müstemirren aramış 

bu iklimin temin etmeğe mustait 
olduğu mahsullerin cinsleri üze -
rinde çok ehemmiyetli tetkikler 
ve tevnkkuflar yapmıştır. 

Fındıkçılık, narinciye (porta -
kal, limon, ağaç kavunu, manda
rın) tütün, elma, diğer 1emişlerle, 
çay mevzularını ele almış, bunla
rın üzerindeki ciddi ve esaslı tet-

Rize Belediye Parkı 

:eri, ve mısır koçanları sapından ı 
imal edilen hasır mobilye takım • 
ları çok revaç bulmuş ve her gün 
harice sevkedilmekte bulunmuş • 
tur. 

Bunlardan maada dünyanın 
mahdut yerlerinde yetişebilen çay 
:ıiraatinin de bu vilayette yetişti
rilmesi mümkün olup olamıyaca
ğını mütehassısları vasıtasile etüt 
ettirmiş ve müteaddit etütlerden 
sonra çayın Türklyenin yalnız bu 
parçasında yetişebileceği neticesi
ne varmış ve filiyata geçmiştir. 

Evvela narinciye bahçesinde 
başlattığı çay fidan yetiştirme key 
fiyetini teşmil etmiş olmala iktifa 
etmeyerek üç senedenberi teşkila-

' 

Rize Atatürk caddesi 

kik tecrübe ve tevakkuflar şaya
nı memnuniyet müsbet neticeler 
vermiştir. Bu meyadna: 

Cumhuriyet idaresinden evvel 
500 kilo fındık mahsulü alamıyan 
halk, hükumetin rehberliği ve teş 
vikiyle bugün Rize vilayetinde se
nevi iki milyon kiloya yakın fın
dık istihsal etmekte bulunmuştur. 

• tı genişlettirilerek münhasıran ve 
müstakillen çay fidanı yetiştirmek 
için yüzlerce dönüm sahayı çay fi
danlığı ittihaz ve bu miktar ara
zinin daha istimlakine başlanıl
mıştır. Her sene yetiştirilen binler
ce fidan halka tevzi ve ziraat çay 
uakım memurları nezareti altında 
halka diktirilmekterur. Bu tevzia
at ve faaliyet her sene daha ziya
de hızını arttırmakta olduğu gibi 
bu yıl da iki tekniker fabrikaları 
Ye çay ıslahı u&ullerini öğrenmek 
için Ru•yaya ıtajiyerler gönderil
meıi kararlaştırılmıştır. 

Narinciye: (Portakal, manda
rın, limon, ağaçka<ıunu), Cumhu
riyet ilanından evvel pek mahdut 
sahada bulunan portakal ve man
darın bahçeleri, Cumhuriyetin, 
narinciyi teşvik ve tamim için te
sis ettiği fidanlık vasıtasile ıslah 

ve teksir edilmiş ve her sene alt
mış, sekesen bin arasında fidanla
rın halka ve Tilrkiyenin narinci
yeye yetiştirmeğe müsait vilayet -
lerine parasız olarak tevzi ve sev
kedegelmiştir. Cumhuriyet ilanın
dan evvel portakal limon, manda
rın, ağaçkavunu istihsalatı sene
vi yirmi milyon arasında iken bu
gün senevi seksen milyonu geç-
miştir. 

MEYVECiLiK: 

Ayrıca ziraat veklileti Ri
zede modern bir çay fabri
kası ve teşkilata mahsus asri me
banl yaptırmaya karar vermiş ve 
faaliyete geçilmiştir. Çay hakkın -
da ziraat vekaleti bir layihai ka
nuniye hazırlamış ve bu devrei iç
timaiye de meclise sevki mukar
rer bulunmuştur. 

Ticaret, Ziraat ve Sannyiin i
lerlemesi için en önce gelen asa
yi~ işine gelince: 

Cumhuriyet ilanından evvel 
köylüler ve hatta evleri dJğmık 
bulunan şehir mahalleleri halkı 
bile asayişsizlikten muztarip iken 
Cumhuriyetin emniyet ve a>nyişe 
verdiği ehemmiyet ve kudre•.li ve 
müstemir takibatla bugün 'alk.n 
huzur ve sükununu ihlal eden esl:i 
hadisat ve emniyetsizlikler bir dv-
lıa meydana gelmemek şartile zail 
olmuş ve vilayet halkı bugiln Cum 
huriyete çok sadık, biribirinin 
haklarına riayetkar ve hürmetkar 
ve gece gündüz kemali emniyet ve 
serbesti ile hiçbir endişeye cltlş -
meksizin kadın ve erkek evlerine 
ve tarlalarına gitmekte, huzuru 
kalp ve mutlak bir emniyet ve si•· 
kun içinde yaşamakta ve çah~m:ık 
ta bulunmuşlardır. 

iMAR FAALiYETi: 

ni mezbaha, temiz içilecek au1 

park ve parke döteli meydan, ka· 
aap dükkanları, cadde vesair me
bani ve imar eserleri için yalnız 

Rize Belediyesi binlerce liralık bir 
masraf yapmıştır ki, Cumhuriyet 
ilanından evvel Belediye mefhumu 
ve ortada bir eseri olmadığı için 
eski vaziyetle bir mukayese yürü
tülmemiştir. Vilayet hususi idare
si bütçesile Cumhuriyet ilanından 
sonra müteaddit binalar ve iakele 
ve mektepler yapılmış ve bunlar 
için binlerce liralar sarfedilmiştir. 
Bu müddet zarfında ayrıca yine 
Hususi idare bütçesinden yol, köp 
rü, ve menfezler açılma, tamir ve 
inşalarında mukabili yarım mil
yon lirayı mütecaviz bedeni mü -
kellef çalıştırılmış olduğu gibi bu 
işler için ayrıca da birkaç yüz bin 
lira nakten sarfedilmiştir. 

SIHHI VAZIYET: 

Cumhuriyet idaresinin feyiz -
!eri, sıhhi ihtiyaçları teminde de 
kendisini göstermiş ve vilayette 
sıhhi müessese namına bir şey yok 
ve doktor namına da bir tek Bele
diye doktoru varken bugün yirmi 
yataklı bir memleket haıtaneai, 

Pazar kazasında bir diıpanıer ve 
müteaddit doktor ve operatör 
mevcut olduğu gibi sıhhiye me
muru ve merkezi kaza ve nahiye
lere kadar ebe de temin edilmiş -
tir. Bu vilayetin sıhhi teşkilat ve 
ihtiyacı hükumetçe esaslı ve cid
di mevzu olarak ele alınmış ve ya
kın bir zamanda sıhhi teşkilat ve. 
müessesatın tevsii takarrür 
tir. 

KÜLTÜR VAZiYETi: 

elmiş· 

Vilayetin meyvecilik ve meyve 
ağacı yetiştirmek kabiliyet ve is
tidadı çok fazla olup bilhassa Av
rupada makbul tutulan ve aranı
lan demir olması vesair nevi elma, 

armut, şeftali gibi nefis meyve ye
tiştirmektedir. Vilayet dahilinde 
mebzulen yetiştirilen elmaların 1 

yüksek kaliteli oluşu dolayısile 

Pazar kazası merkezinde senevi 
4-5 milyon kiloyu hazırlamağa 

elverişli kurutma ve harice sevket 
mek için yüz bin lira ıermaye ile 
bir fabrika tesis edilmiştir. 

TOTON: 
Evvelce memnu mıntaka iken 

iklim ve toprağının istidadını gö
ren Cumhuriyet idaresi Pazar ka
zası mıntakasında tütün ekilmesi
ne de müsaade etmiş ve her sene 
mütezayiden artan ekin ve istih
sal miktarı senevi 250 bin kiloyu 
bulmuştur. Türkiyenin başka tara
fında yetişmiyen kır pirinci bu vi

layette çok yetiştirildiğinden bu 
ziraatin teşviki dolayısile istihsal 
miktarı oldukça ehemmiyetli bir 
yekuna baliğ olmuş~ur. Diğer mah 
suıattan fasulya, soya, kenevir ve 

1 
kenevirden imal edilen Ri2e bez-

Cumhuriyetten evvel şehir dahi
lindeki yollar birer patika ve ku
runuvu~tai biçiminde kaldırımlar 

şeklinde idi. Hükumet konağının 
civar etrafı birer mezbelelik birer 
kabristan halinde iken kabristan
lar kaldırılmış, şehir dahilinde 

caddeler acılmış, az da olsa bir 
kısmı parkelendirilmiş, meydan -
!ar ve geniş ve güzel park vücude 
getirilmiş ve şehirde elektrik tesi
satı da yapılmıştır. Fakat Cumhu
riyet idaresi, bugünkü tesisatı da 
ihtiyaca ~afi görmemiştir. Bu iti
barla bu 'tesisatın yerine yetmit 
kü•ur bin liralık yeni elektrik te-I 
sisatının yapılamsı takarrür etmiş ı 
ve Belediyece talibine ihale edil
miştir. 

Dünyanın başka bir tara'ıncl.1 
görülmesi mümkün olmay:•n bir 
okuma hevesi ve arzusu l>u vilii
yet halkında tezahür ve tct arü:; 
eden mümeyyiz vasıflarınCl:ı?ı bi
ridir. Köyler ve evlerin dağıııll< 

olduğu için birkaç köy için yaµı
lan bir ilkokula kilometı-elcrc.ı 

genişlikte bulunan bir kaç k,y ço
cuğunun okumak için ıpd;,, g"l
mesine maddi imkan yıık zanne -
dilirken bu imkanı bu vilayet hal
kının çevik yavrularının enerjisi 
yaratmaktadır. Saatlerce yol yü
rümek suretile mektebe giden ve 
köyüne dönen yavrular her gün 
görülmektedir. Her hangi şartlar 

dahilinde olursa olsun çocuğunu 

okutmak ve çocukta da okumak 
arzu ve azmi bu vilayet halkında 
görülen şnyanı hayret hususi:-""'
lerdendir. Köylüler, her şeyd~n 
evvel birer ilkmektep binaları yap 
tırmakta ve her şeylerini mektebe 
feda etmektedirler. Pazar merkez 
kazasında geçen sene 11rf köylü • 

Cumhuriyet ilanındanberi fen-
• 
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nün ve halkın iane ve teberrüatile 
kırk bin lira ile yapılması ancak 

mümkün olabilecek ve liseye elve
rişli muazzam bir orta ve ilkmek· 
tep binası yapılmıştır. 

Merkezden başka bir kazamız 
olduğu halde bugün ilkmekteP 
mevcudumuz kırkı ve ilk mual -

!im adedi altımıf dokuzu geçmit 
ve merkez kazasında ve Paz.ar ka-

zasında orta mektepler de açılmıf 1 
tır. 

Yine Cumhuriyet devrinin fe • 
yizlcrinden biri olarak İyidere na-

hiyesinde ve sahilde müteşebbisle
ri tarafından yaptırılan 300 bin li· 
ra değerinde kereste fabrikası son 
zamanlarda faaliyetini art ı •rmış 

ve iş \'e refah bakımından vi'i'ıyrt 
halkına büyük yardımları ciokun-
maya başlamıştu·, •• 

lğdırda 

Halkevi faaliyeti artıyor 
Iğdır, (Hususi) - Iğdır IIaJke 

vi en faal halkevlerindenclir. Bü
tün törenler hallcevinin salonunda 

yapılmaktadır. Henüz bfrçok ihti
yaçlardan mahrum bulunan kaza• 
nın, müzik, oku.ma, spor, ~o~yal 

yardım köycülük gibi sahalarında 
verimli başarısiyle bu ihtiyaçları 

hissettirmemektedir. Halk ve genç 
!er her zaman açık bulundurulan 

halkevinde, yeni yapılan Ankara 
radyo istasyonundan ne~redi!eıı 

müzik ve ajans haberlerini almak
ta ve çok zengin olan külüphane • 
sinde de okuma ihtiyacını temin e
mektedir. Köycülük ve spor kolla
rı müştereken hemen heı· hafta 

köylere gitmekte. köylülerle tem:ıs 
ederek, onlara, kitap mecmua, ga· 

zete ve ilaç dağıtılarak irşad et -
mektedir. Gönderdiğim resi'Tl hal
kevi gençlerini köyden avd~tte gös 
termektedir. (x) işaretli ben (xıc) 
işaretli de halke\'i başkanıdır. 

Halkevi köycülük kolu Cumhu· 
riyet bayramında köylere giderek 
Cumhuriyetin on bes .vıl içinde ba

şardığı büyük işler hakkında kon

feranslar verecek ve köy çocukla• 
rına da ilk mektep kitapları, def
ter kalem dağıt~caktır. 

ı 
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Sinop Deniz Muharebesi 
ve Ali Bey Kaptan 

Bu Seneki Manto 
Modası Nasıldır? 

................................... 

( •• Faydalı Bilgiler ·) 
~ ~ 

""'""""""' •• ' •• •••.fVVll\IV'IV'•. ' ' .' •••• •• • 'YiV\~ Bir Fransız gazetesinde okuyo• 
ruz: Bu, Türk Tarihinde Bir Mağlubiyetin; Fakat Feda

karlık ve Şehametin Unutulmaz Bir Hatırasını Taşır 
Yazan ı AHMET CEMALETTiN SARAÇOOLU 

30 lkinciteşrin günü Sinop deniz 
cenginin 85 inci yıldönümüdür. Si· 
nop deniz cengi bir mağlO.biyet ol· 
nıakla beraber Türk denizcilik 
tarihinin çok kıymetli kahraman
lık ve fedakarlık sayfalarından bi. 
ridir. 

"Bu seneki mantolar geni§ ve 
rahat bir şekilde kesiliyorlar. Bi· 
naenaleyh bu kış, vücudü içine sa• 
ran ve ıoğuktan hakkile muhafaza 
eden mantolar giyilecek demektir. 
Uç uca gelen mantoların modası 
geçmiştir. Maamafih geniıı ve zen· 
gin olmasına rağmen bu seneki 
mantoların ağır olacaklarını tah· 
min etmeyin. 

1835 senesi ikinciteşrininin son
larına doğru Ferik Amiral Osman 
l>aşa isminde iri göbekli bir Babı-
8.J.i kodamanının kumandası allın· 
da bulunan (13) parçadan mürek· 
ken bir Türk filosu "Sinop., !ima· 
nına demirlemişti. Vakıl Karadeniz 

llıgındı, vakitsiz bir kar fırtınası 
etrafı allak bullak etmişti. Lakin 
Osmanlı İmparatorluğu Rusya Çar
lığı ile hali harpte idi. Osmanlı A· 
lrıiraiı, hepsi firkateynden ve kor
\letten yani hafif gemilerden mü
rekkep olan donanmasile Sinob'a 
gelip demirledikten sonra ne bir 
eınniyet tertibatı almış, ne de ma
iyetindeki üç vapuııdan istifade e
derek Sinop etrafında karakol yap -
tırmayı aklından geçirmiştir. 

Halbuki ayın yirmi yedisinden
beri "Sinop., önlerinde (altı) kal
Yon yani büyük hattı harp sefine
si, üç firkateyn ve dört vapurdan 
mürekkep bir Rus filosu gafil Os
tnanlı Aıniralını bir baskına uğrat
mak için dolaşıp duruyordu. 

Ferik Amiral Osman Paşa fot
sunu (50) toplu Avniil3.h firkatey
nine çekmişti. Maiyetindeki Liva 
Amiral Hüseyin Paşa ise nizamiye 
firkateyninde idi. Bu iki firka • 
teynden başka Fazlullah, Naveki 
bahri, Nesimi zafer, Dimyat fir -
kateynlerile daha küçük ve daha 
hafif dört korvet, "Taifu; "Ereğli,, 
\le "Pervazı bahri., vapurları var
dı. 

}'ırsattan istifade 

Rus Amiralının maiyetinde ise, 
kalyonlar, yani büyük hattı harp 

Türk donanmasında son gemide esir olmamak için 
cephanesini ateşlemişti 

Her gemi, bir şehamet sahnesi 
olmuştu. 

Hele Rusların Kostantin kalyo
nunun borda ateşlerine hedef olan 
Naveki bahri firkateyni büsbütün 
heyecanlı dakikalar yaşıyordu. ee.. 
mide topları ateşliyecek efrat kal
mamıştı. (500) kişilik müreteba
tından, süvari İmamoğlu Ali Bey; 
kaptan ile birkaç nefer berhayat 
kalmıştı; lakin onlar da yaralı idi· 
!er. 

Ali Bey kaptan, gemisinin dti~
man eline esir düşeceğini a.\ınd•, 

etrafına son bir nazar fırlattı. tşt~ 
birkaç gomene mesafed• gafı! A
miral Osman Paşanın sa!lcak ge
misi A vniil3.h alev alev yanıyordu. 
Biraz sol tarafta arkadaşı Kavak
lı Mehmet Beyin kumandanı bu • 
Junduğu Feyzullah, paramparça 
olmuş, bordası YJkılmış, armasile, 
fakat gönderinde el'an azametli a
zametli dalgalanan sancağını indi· 
rip teslim olmıya tenezzül etr"i~e
rek yavaş yavaş albora o.uyordıı. 

Ali Bey kaptanın dudakları ha
raretli bir tebessümle büküldü ve 
kendi kendine: 

-- İşte Sinopta kapanıp kalma
nın akıbeti 1 •• diye mırıldandı. Son
ra birden başını kaldırıp gürledi : 

- Vardiyan! .. Orada kimse yok 
mu? Cepaneliği tutuşturun. Gemi 
esir olacak ... 

Bu ses, Rus salvolarının fırtına
ları arasında cevapsız kalmıştı. Ya
nında durmakta olan vardabandıra 
da karnından yaralanarak yere yı
kılmıştı. Şimdi ne yapmalı?. 

1ınamoğlu Ali Bey, bu fedakar 
Türk gemicisi kararını vermişti. 

Sağ elile yarasını sıkarak metin a
dımlarla bir lombar ağzına kadar 
ilerledi. ve orada yere düşmüş bir 
meşaleyi ateşliyerek meşale elin
de bir deli gibi cepaneliğe saldırdı. 

• r r r r r , ' r r 

tki dakika sonra korkunç bir 
güınleyiş etrafı sarsıyordu. (Na
veki bahri) nin ta derinliklerin • 
den fışkırıp semalara kadar yükse
len kızıl bir alev ve simsiyah bir 
duman sütunu üzerinde fedakar 
firkateynimiz, kahraman siivari • 
sile Sinobun gazaplı sularına gö • 
mülüp gidiyordu. 

Naveki bahri firkateyni süvari
si İmamoğlu Ali Bey kaptan, ge
misinin ve Türk bahriyesinin şe

refini lekelememek vazifesini işte 

bu suretle sonuna kadar yapmış 
oluyordu. 

Ahmet Cemalettin 

öğleden sonra giyilen mantola:Q 
vücude sımsıkı tetabuk eden ve e
teklere doğru biraz genişliyen re
dingotları andırıyorlar. Bunlar ro
bu tamamile örtecek bir uzunluk· 
ta yapılıyorlar. Şekilleri kruvaz6 
ve düğmelidir. Yakalar pek muh: 
teliftir. 

Spor mantolar kürksliz, röver
lidirler. Gerek rengarenk, gerekse 
ılık ve göze batar bir renkte ol • 
mak ııartile dliz eşarplarla giyill· 
yor. 

Gece mantoları pek uzun kadi
fe paltolar giyiliyor. Küçük bolero 
ortadan kalkmıştır ve onun yeri· 
ne aşağıdan çok geniş truvakarlar 
kaim olmu,ştur. Bu sene kap ak· 
şaınları pek rev~ta olmamakla be
raber gündüzleri tek tük giyiliyor. 
Yalnız çok sade ve yünlü spor ku
maşlarından yapılıyor ve l:ilhassa 
tayörlerin üzerine giyiliyor. 

Bu sene mantoluk kumaşlar a
rasında en moda olanı yünlü kıı • 
maştır ve gözde renk te yine si • 
yahtır. Maamafih geçen sen°y_. 
nisbetle bu sene kırmızı, yeşıl. ma
vi ve koyu gri renkler daha t1,la 
kullanılıyor. Açık renk rob1arla, 

Sinema· 
Artistlerince 

Sağda yukarıdan aşağıya kadar 
düğmeli yünlüden bir manto. Ro· 
bet Tiget'in eseri olan bu manto
nun kravatı Ieopa:d kürkündendir. 
Solda meşhur Şanel'ln bir manto
sunu görüyorsunuz. Pek klllsik bir 
resimde olan bu mant-Onun yakası 
ve kol kapakları çok yüksektir, 
Sentür bir mu~ba yıldızlı deri· 
dendir. 

koyu renk mantolar giyili}'<•r. Hop 
koyu renk ise o zam<tn ~ı.; a~ık 
renk manto tercih olıımr<Slkta t!r.,. 

U. Veber 

ııg 

Bir San'atkarın 
Evli kadınlara geçim 

tavsiyeleri 
.Şöhretli sanatkar Myrna Loy 

kocalariyle iyi geçinmek istiyen ev 
li kadınlara şu reçeteyi tavsiye e
diyo•: 

gcmilel'i bulunuyordu. Binaenaleyh ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ideal kadın olmak icin 
Neler yapmalı imiş ? - Evlenmeden evvel tuvaleti

nize ve kendinize ne kadar dikkat 
ediyorsanız, evlendikten sonra da 
bunlara o kadar ehemmiyet veri -
niz. 

Osmanlı filosuna ölüm yüzde yüz 
mukaılderdi, bu muhakkaktı. 

lkinteşrinin (30) uncu günü faz · 
la olarak hava çok kapanıktı: 
l<orkunç bir kar tipisi ortalığı, göz 
gözü görmez bir hale getiriyordu. 
!\us Amiralı Nahimof, gafil Babı
iıli pa~asmı büsbütün gafil avla · 
inak için bu fırsattan istifade etti 
Ve saat ona doğru Amiral gemisi 
Olan lmp:ı.ratoriçe Marya'nın mi
Zena çubuğunda : 

"Gemiler harbe hazırlansın! Si
lloba doğru rota tutunuz!,. işareti 
Uçuşmıya başladı. Kar tipisi, Rus
ların limana girmelerinin görül • 
!nesine mıini olmuştu ve gemileri
lniz ıle bu yüzden baskına uğramış 
lardı. Esasen gemilerin mürette • 
batından bir kısmı karada bulu • 
ıı_uyordu. Alelacele gemilerimiz 
harbe hazırlandı. Bahriyelilerimiz 
için bu kahir düşman kuvveti kar
şısında şanlı bir ölümle ölmekten 
ba~ka yapılacak bir şey yoktu. 
'l'oprak saksı ile demir bakraçın 
Çarpışmasından başka bir şey ol
lrııyan bu muharebe başka Uirlü 
tıeıicelenmezdi. 

llk yaylımı Liva Amiralı Hüse
Yin paşanın sancak gemisi olan ni
zamiye firkateyni ateş etti \'P harp 
başladı. Ruslar salvo ate~i yaparak 
ZaYJf gemilerimiz üzerine kumba
ra Yağdmyorlardı. Halbuki kah
raman bahriyelilerimiz düşmanın 
bu ezici ateşine boş tanelerle mu
lı:abeıc ediyorlardı. Çünkü Rusla
rın kumbara atan iki yüz taneden 
fn%Ja toplarına mukabil gemileri
~i%de bu cin• bir tek top bile yok-

u. llarp başladıktan bir saat son-
ra gemilerimiz bu öldüriicii faiki
~·et altında pek ziyade hırpalan -
mışlardı. Fakat omuzlarında taşı
dıkları nurlu hilalin şerefine leke 
Stirdürmemelc için f91'a.R"ati nefisle 
Çarpışıyorlardı. 

Avukat Diyor ki : Klark Gable'in fikrince ideal ka
dın: 

"Mutlak Butlan,, Batıl Evlenmeler 
- Kocasının latifelerine gülen 

kadındır. 

- Kocasının ansızın eve getire· 
ceği bir davetli arkadaşına ikram 
edecek bir şey bulunduran kadın
dır. 

- İyi yemek pişirmeyi mutla
ka bilmelisiniz. 

Evlemenin bazı hallerinde ka
nun evlenme akdinin hiç yapılma
mış olduğunu kabul eder. Karı 

kocadan biri evlenme merasimi -
nin icra'ı zamanında evli yahut 
bir akıl hastalığı ,·er:ı clai:ni hir 
sebep ııeticesi l e mümeyyiz olmaz 
yahut karı kocıı arnsında evlen
meye miıni olacı<k clerecPcle kan 
ve sonradan olan bir hısımlık 

mevcudiyeti tahakkuk eder•e ev
lenme h:ikimin kararile Oı"tadan 
kaldırılır. 

Böyle bir hal duyulur duyul
maz müddeiumumiliğe haber ver
mek Jazımdır. Mesela birisi kar
deşinin kızı ile evli bulııııuy0r, 
yahut daimi bir vaziyette kend;n. 
den haberı yok .... Düşünemiyor, 
yaşadığı hayatın farkında değ-il. 

Her nasılsa edenme memuru ni
kahı yapmış. . . llüli.-a yukarıda 

s~rdığım sebPp i Hiıı el'lcıımetle 

n1evcul o1du~uııu duyarsant:: san
ki bir sıı~ ya pılmış gibi telakki e
d!'rek heme n müdcleiumumili:'.l'e 
bildirmek iktiza eder. :\!ücldeiu -
mıımilik evlenmenin aleyhinde ela 
va açarak edennıeyi hakimin i<a
r:ıril r ortadan kaldırdığı gibi olii
kııd~rl~r d~ nıe < P)i\ mira.,çı:ar da 
hi tlerbal dam açarak ve bu 'e
be plrrcl eıı b 'ri n( hftldm öııü n dP i•
J>:ı t <'!n•e k >Urct il e e\·lpmey ; fe~
hettirirler. 

Yukarıda söylediğim g;bi mut 
lak lrntlaıı sebeplerle mallı! bir 
evlenme var. Uzı.ın vakit geçm:ş .. 
Kinısenin de haberi yok ... Eu ara

da çocuklar olmuş... Bu vaziyet 
karşı~ında hakim çocukların ba -

ba ve anaya ait olduğunu t:rnıya
cak mı? ... Evet .... 

Sağlam evleıımelerden doğan 
çocuklar gibi bunlar da babaları
nın soyadlarını taşıyacak, ana ve 
babasının mirasına sahip olacak 
umumiyet itibarile nisbi sahih o • 
lan bir çocuğun hukuki vaziyeti 
neyse bu çocuklar da ayni hak!a
rn sahip olacaklardır. 

Kanun bazı hallerde lııiküın
lerini hafifletmi~tir. Evli iken ev
lenme memurunun nazarı dikkr.
tini celbetmedeıı yahut mnasim 
esnasında ve merasime gel!nceye 
kadar geçen muamelelerclc evli 
bulunduğunu hissettirmeden ev -
lcnme akdini yaptırnıı~ bir adıım 
vnr. 

- Giyim meselesinde ke"ndi zev 
kini düşünürken kocasının da zev
kini büsbütün gözden kaybetmi • 
yen kadındır. 

- Çocuktan bahsederken koca
sına müttasıl: "canım sen anlamı
yorsun!., demiyen kadındır. 

- · Para mevzubahs olduğu za
man, başka kadınların kocaları -
nın çömertliğiııi ileriye sürmiyen 
kadındır. 

Vilyam Povel ise §U fikirdedir: 
- ldeal kadın kocasının, hiç ol

mazsa haftada bir defa, yalnız ba
şına sokağa çıkmasına müsaade e
den kadındır. 

- Alelilmum erkek, alelhusus 
kocanızın işine pek fazla karışma
yınız. 

- Kendisini iş başında sık sık 
rahatsız etmeyin. Zira sizin ken -
disinden şüphel~ncliğinizi ve onu 
mürakabe etmek istediğinizi zan • 
nedebilir. 

- Kocanıza tamamile tahak. 
küm edebileceğinize asla emin gö. 
rünmeyiniz. Bırakınız o da size ta. 
mamile sahip ve hakim olduğuna 
emin olmasın ... 

.......................................... 
karşısına çıkan kadına ideal kadın 
derler. 

Rober Taylor'a göre 
- Güzel olmaktan ziyade ae • 

v)mli ve nazik olan, 
. - Kocasının ahpaplarını seven 

- Kocasının işlerine karışını- ve onlara dü§man muamelesi yap-
iki defa evlendiği için bu i~i yan·, 

, mı yan, 
haber alan müddeiomumi hemen _ Kocasının elbiselerine kendi - Eve ait işlerde kocasının da 
mahkemeye müracaat etmiş ... Fa- elbiseleri kadar iyi bakan; fikrini sormak zahmetine katlanan 
kat bu 'ır.::da da eski evlendiği ka- _ Sabahleyin tuvaletini yap • kadın, muhakkak ki ideal kadın· 
rt veyahut koca da ölmüş yahut ıruş, tendürüst bir halde kocasının dİr. 
m ü d d e i u m u mi ci a v :ı sın ı açtık t a ıı [ _!!'!!"' __ ...,!!!!!!!!!!!! __ ...,!!!!!! __ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
sonra dahi olsa hakim butl:ıııa ka- evlenme madem ki artık y!ıktur. tir. Müddeiumumi yahut alaka ·ı 
rar vermeden önce eski k.1rı H· Hakim bu yeni evlenmeyi fe"het- dİır mahkemeye . müracaat ,etmiş · 
ya kocad:ın boş3nma kararı alın- mez .. Ve butlanına karar vermez.. ve hiıkim de davayı ele almıştır. 
mı~ ... Yalnız burada dikk:ıt edi- Ancak diğer tarafın bu nleııme- , Tıblli adll müe•sesesinin ver-
lecek nokta var. Karar alr:ıır da yi güzel niyetle yani cs!<i evlen-. diği rnporda mümeyyiz olduğuı:a · 
diğer taraf bu kararı temyiz eder meden haberdar olmadığ•ııı ispat ait sarahat me\'cutsa müddeiumu
se e•ki evlilik d<·vam ediyor de- etmesi iktiza edt•r. Aksi takdirde mi ve alfıkadarhır tarafından a-
mektir. hakim yine butlan kararını verir. çılan dava yalııız karı veya ko-

l~ temyizden gelinceye kadar İkinci bir hal ele alıyorum. ca dilerse evlenmenin butlanını 
alakadarın yahut müd<leiunoumi j 25 yaşına kadar aptal gibi yaşa- isliycbilirler. Kanun evlenmenin 
ııiıı açtığı dava sabit olursa yine 

1 

nıış, yahut sonradan bir aptallık yukarıda söylediğim sebeplerle 
butlan kararı alınır. gelmiş .... Ya!lut her hanı:i bir ruh malül olması halinde müruru za- 1 

Fakat diğer tarafta teınviz et hasUı!ığının o;iri. . Büy;o bir genç man kabul etmemiş, kaç sene ge
memiş eski evlenme boşanma il e günün birinde şifa bulH :ı.. . Artık çerşe geçsin böyle bir vaziyetin 
bitmiş bir şekilde .. Velev ki dava mümeyyizdir Ve evlennıeye mani karşısında hemen harekete geçe. 
açılsa dahi ölüm ile. boşanma ile bir hali yoktur. Sakat kendis;ni rek evlenmtyi feslıettirmek yo • 
veya her hangi l>ir sebaple eski bilmediği bir zamanda ev],·ıımış- !unu tercih etmıştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Buruşan kadife elbiseler 

tnce ipek kadifesinden yapılan 

elbiseler pelı; çabuk buruşur. At;· 
mak için kat'iyen ütülemeyiniz. Su 
buğusuna tutmak en iyi usuldür. 

Çamaşır leğenini veyahut banyoyu 

sıcak su ile doldurunuz. Elbisenizi 
bir iki dakika buğuya tuttuktan 
sonra toz olınıyan bir yere asınız. 
Elbise, ütülenmiş gibi yeni olur. 

* • Gliserin ve cildimiz 

Gliserin, umumiyetle her cilde 
.farıyan bir maddedir. Gliserinle 
hazırlanan tarif edeceğimiz krem, 
cildi dlizgiln tutar ve üzerine pud
ra sürüldüğü zaman gayet mat bir 
ten verir: 

70 gram gliserin, 50 gram su, 
10 gram stearine, 2 gram kolonya 
suyu. Yavaş yavaş karıştırmalı 

• Kepek olmaması için 

Başta kepek olmaması için saç· 
Jar YJkandıktan sonra, çalkalarken 
su içine ya bir fincan sirke, yahut 
iki limon suyu ilave ederek saçla
ra dökünüz. üzerine başka su dök· 
meden saçlarınızı kurulaY,ınız. 

• 
Dişler \'6 diş etleri 

Dişlerinizi haftada bir bikarbo
nat dö sudla silerseniz beyazlaşır 
ve diş etleriniz sıkışır. 

~ 

Mevsimlik üc 
' 

Güzel Şapka 

Son moda,· me\•slıiıllk şu üç şap
ka bir İngiliz moda mecmuası tara
fından tertip edilmiş olan müsaba
kada. mükafat almış modelerdir 
BlrincisJ koyu bej fötrden kıvrık 

kenarlı ve tüylüdür. ikincisi yine 
koyu bej fötrden ön kısmı lınfil 
düşiık, arka. tarafı yüksektir. tl' • 
çüncüsü siyah fötrdendir. ön kıs
mı ga.yet )'iiksek olup başa geçen 
kısmın kenarına. bir tüy takılmış
tır. tnglllz mecmuasının dediğine 

göre en !,'Ok rey kazanmış olan mo· 
' del birinci modeldir. 
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CiFTE KUMRULAR 
YAZAN: DANIŞ REMZi KOROK Milli Romanı 1 

Bu sabah ta yine; dilinden hiç 
düşıniyen ayni şarkıyı mırıldana 

mırıldana giyiniyordu. Daha güzel 
söyliyebilmek için; bağlamakta ol· 
duğu boyunbağının düğümünü bı· 

raktı. Yüzünün aynada canlanan 
hatlarına, gözlerinin güler gibi 
ışıldıyan maviliklerine bakarak 
söyfomeğe devam etti ~ 

Kız istersen biz; 
Seninle ikimiz.. 
Yelniicut olnlım, birleşsin kal!>< 

lerimlz. 
Gizli bir yerde 
Senim ol da 
ı.: yuyup kucağımda gor bir sev· 

dalı rüya. 

Söyledikçe, daha çok zevk ve 
neş'e duyuyor, sesi perde perde a
çılarak yükseliyordu. 

Bu güzel serenadın da öyle gü

zel bir bestesi; öyle kıvrak nağme
leri vardı, ki .. genç Doğan ihtiyar
sızca ba notaların ahengine kapı· 
lıyor; bütün vücut hareketleri ile 
de sanki şarkıya iştirak ediyordu 
şimdi.. 

Gözlerinin ben 
. Şiirini emerkeıa 
Süzülsün gözlerııniz bir ebedi neş· 

eden 
Gel bir sin ver de 
Senin için 
A.5kın ale~i yansın kalbimde için 

için. 

Doğanın sesi ve gönlü sanki bu
rada için için yanıyor gibiydi haki
katen. Zaten hangi zaman vardı 
ki orası ve onun tercümanı olan 
bu ses yanıp tutuşmuyordu? 

İşte şimdi de ııarkısını bitirir • 
ken ; içinde o güzel ve temiz sev • 
giden gelen güzel "bir teklif., ile 
sevdiği nazlı kıza iyi bir hayat ar
kadaşlığı vadediyordu: 

Gel de bir söz ver 
Sen ey şen dilber .. 
Ol bana.. bir yoldq, hemser •• 

Henüs bu sesin nağmeleri oda~ 
nın içinde dalga dalga dolqırken 

kapısında hafif bir parmak dar • 
besi gezindi .. içi bir kuş gibi uça
rak .. hemen döndü ve seslendi: 

- Giriniz!. 
Genç yüzü; sabah gibi ak ... U· 

zerindeki beyaz önlük gibi lekesiz 
ve beyaz olan kara gözlil bir genç 
kız kapıdan içeri silzüldü. Ve 

tamburlaşan. bir ses dalga dalga .. 
halka kalka odayı kapladı: 

- Günaydın Erdoğan ... 

, 

-~ ........... ,,.,,, 
Erdoğan birdenbire kıza doğrU 

yürüdil ve elinden tutup ... kendini 
§Öyle geriye doğru meyillencli.N
rek onu aşağıdan yukanY.a kadaı: 

içten, candan bir bakışla silzdU. 
Güle güle cevap verdi sonra .fi 

- Hayır.. gilnaydın değil .. a:z• 
aydın .. 

Genç kız birdenbire dunımsadı.ı 
yarı dargın, yarı barışık: 

- Yine başlama .. Doğan dedL, 

yoksa kaçarım. Ben ııarkını dUY.• 
dum da geldim. Kalktığını ondan 
anladım. 

- Demek daha gelmeğe niY.etin 
yoktu. 

Genç kız gülümsedi ve kızaran 
yüzü pembe pembe dalgalandı= 

- Hayır .. yok değildi amma., 
seni rahatsız etmemek için. 
Erdoğan eğilip kızın kara göz

lerini aradı ... Onlar ise.. şimdi yer• 
deki halının nakışları ilzerinde do
laşıyordu. Genç kız devam etti: 

- Geceleyin hep baktım. Pen
cerende ışık vardı. Hemen üçe ka· 
dar yatmadın. "İmtihana hazırla· 

,uyordur mutlaka., dedim ve gel· 
medim. Sonra sabahleyin erkenden 

de nasıl gelirdim? Çekindim. "Ba· 
ri sabah uykusunu olsun iyice a· 
lasın., diye dilşündilm. 
Erdoğan dargın bir eda ile elin

deki küçücilk elleri bıraktı ve on· 
dan uzaklaşarak aynanın önilne 
geçip boyunbağını bağlamıya bq
ladı: 

- Teşekkilr ederim beni dil • 
şündüğüne Ayten!.. Yalnız beni 
danlttın yine. .. 

Ayten yavq yavaıı ona soku
larak .• arkasına yaklaştı ve bir ne
fes gibi fısıldadı: 

- Neden Erdoğan! Fena bir 
&eY mi yaptım? 

Onun bu sokulganlığı kar!llam· 
da birdenbire dönen Erdoğan; 

genç kızı omuzlanndan tutarak ve 
gözlerini yukan .kaldırtarak cevap 
verdi: 

- Değil mi, Ayten... Demek 
sen de oturuyordun o zaman ÖY,· 
le mi? 

Ayten kapkar&, ipiri gözlerini 
baygın bir utangaçlıkla Doğanın 

gözlerine dikerek: 

- Tabii.. dedi; dikiş dikiyor • 
dum. 

(Sonu Yar) ---··--
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 

nenalii, kırıldık Ye biittba atniarını:ıı derhal keser , 
• - icabında glinde 3 kate alınabilir. - -

Bu sırada İngilteredeıki dost • 
lanna, kendisi için Morton'da bir 
arazi aldırtıyor; ve bu yere baş
tan baş& İskoç çamları diktiri • 
yor ... . 

* 
5 Şubat 1927 tarihinde Kema-

lin yedi esası adındaki eserini ka
bartma resim ve risale halinde neş 
rettirildi. Bu risaleye Bernard 
Shav da bir mukaddeme yazdı. BU 
yük ve namdar muharrir bu mu
kaddemesinde şunu söylüyordu: 

"Almanların İrlanclalılan İn
gilizlerin, şimali Afrikcyı da Fran 
sızların aleyhine ayal. iandırmak 
suretiyle elde edemediklerini, T. 
E. Lavrens arapları, Osmanlılara 
.karşı kışkırtmakla elde etmiştir • ., 

''Kemalin yedi esası,. adında 

bu eser ötede beride basılmıştır. 

Muharririn adı yerine T. E. S. harf 
leri konmuştur. 

nu kitabın bir ııilshası 90 - 700 
İngiliz lirasına kadar satılmıştır; 
Bu İngilizlerce bir 9aheser telakki 
olunuyordu. H. G. Wells de bu ki 
talı için: "Lf\i'ilterede vüz elli yıl-

danberi neşrolunan eserlerin en 
güzeli!,. demiştir. 

Times gazetesinin kilçilk ilan
lar s&yıfasında da, bu kitabı bir 
hafta okumak ve yanında alıkoy· 
mak için sekiz İngiliz lirası verile
ceği hakkında birçok ilanlar göze 
çarpıyordu. 

1928 senesi teşrinisani ayında 
birçok kimseler miralay Lavrensi 
bir Hint fakir; kılığında Hindista
nın meşhur nacyonalizm şefi Lala 
Lafat Ray'ın cenaze merasimi mü
nasebetiyle Lahurda gördüklerini 
iddia ettiler. 

Gfiya Lavrens denilen bu adam 
hakikatte Seyid Pir Taram idi. Bu 
zan ile az kalsın Seyit Pir halk 
tarafından linç edilecekti. Hintli 
zorla canını kurtarabilmişti. 

Bu sıralarda Hindistanda yaşı
y&n Lavrens, gazetelerde, Efganis
tandaki karışıklığa ve Amanulla
hın kaçışına sebep kendisi olduğu 
nu okuyordu.. Hatta bir muharrir 
daha ileri giderek Lavrens için 
şarkta krallar yaratan adam diyor 
du. 
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Kolumbiya Stüdyosu- N-:- I Beklerken .. H I d "' F·ı ışan ısını nun azır a ıgı ) m Köyün istasyonunda, Manisaya 
,......~- ~ gidecek akşam otokarını bekliyor

dum. Hava. sıcaktı.. Pazarcılar 
denklerini, sepetlerini rıhtıma yığ-

• mışlar ... 

• 

M'<~hur (Kolumbiya) film kum
panyası mildüril Frank Capra ile 1 

kendisine mensup b.ulunan ve "Bu
nu beraber götüremezsiniz,, filmi 
ni çevirmiş olan sanatklrlarla bir
likte. 

Bu film Amerikada büyilk 
bir şöhret kazanmış olan ayni isim 

POLİSTE 

ı 

li romandan iktibas edilmı~tir. ' ., 
me çekme.le için 200.000 dolaı .. , 
bir "hakkı telif,. tediye edilmiştir. 

Resimde görUlenler soldan sa
ğa sıra ile: 

Edvard Arnold, Janes Stuvart, 
Jean Arthur, Frank Capra, Lionel 
Barrymore, Ann Miller ve Mi~ 
Anerdir. 

DENİZLERDE .~ 

ACIK GÖZ DENIZBAK 
Bir bayrak hırsızı yaka'andı Kömür transit deposu 

Beykozda Cami sokağında otu- yapbracak 
r an boyacı Mehmet oğlu Demir, Ticaret ve yolcu nakliyat ıtemi-

dün gece sokakta dol8farak bay• !erimiz günden güne çoğalmakta 
raklan çalarken suç iistilnde ya • olduğundan şehrin yakınında bir 
kalanmıştır. kömür transit deposu yapılması dil 
Küçük carila ark•daşını YUrdu şünülmektedir. Denizbank idaresi 

Fatihte Vatandaş sokağında 0 • bu hususta tetkiklere başlamıştır. 
turan 14 yaşlarında Faik oğlu Mu- Büyük bir yer kaplıyacak olan bu 
zaffer ile Mahmut oğlu Mehmet deponun yeri tesbit edildikten son
kavga etmişler ve neticede Meh • ra inşaatına da derhal başlanacak
met, eline bir çakı geçirerek Mu • tır. 
zafferi muhtelif yerlerinden yara- Yeni vapurlar K aradenize yol-
lamıştır. culuk müddetini kısaltacak 

Bir çocuga o t omobil çarptı Deııizbaıık idaresi şimdiye ka-
Karagümrükte oturan Fahret- dar daima gecikmekte olan Kara. 

tinin idaresindeki 1811 numaralı deniz seferlerinin bundan böyle da 
otomobil Taksimden geçmekte i- ha muntazam bir şekilde yapılabil
ken Vitali ismindeki çocuğa çar- mesi için yeni tedbirler almağa ka
parak muhtelif yerlerinden yara • rar vermiştir. Yeni gelec~k vapur-

ların seferlere başlamasi!e Kat'a -
lamıştır. 

1 
• 

deniz yolcu ugunun kısaltılacağı 
Yaralı çocuk hastahaneye kal- da söylenmektedir. 

dırılarak tedavi altına alınmıştır. ·-••••••••••••••••••••••••••••••••••-••• 
Şoför Fahrettin yakalanmıştır. San dalya ile başını yarmı~ 
Bir çocuk setten düştü Büyükderede oturan Nasuh oğ
Ortaköyde Agobun 3 yaşındaki lu ~lurat ile Andon dün aralarında 

kızı Zeruhi, dün bir arsada oyna • sarhoşluk yüzünden dövüşmü.;ler, 
makta iken 3 metre yükseklikteki ve neticede lllurat, sandalye ile 
bir set üstünden düşerek muhtelif Andonu başından ağır surette ya. 
yerlerinden yaralanmıştır. ralamıştır. 

Y azan : LEON BOUSSARD 
Evvela mırıltı halinde başlıyan 

bu dedikodular kitgide yükseldi; 
ve ayyuka çıktı. İş bu raddeye ge
lince, İngilterenin Kabil elçisi Sir 
Frensis, Lavrensin geri çağırılma
sını hükO.metinden talep etmek 
mecburiyetinde kaldı. 
• Lavrens, Afganistan hududun· 

dan on mil uzakta Miranşahda bu· 
lunan ufak bir karargahta yirmi 
dört .arkadaşiyle talim yaparken, 
Karaşiden Lahor ve oradan da 
Bombaya giderek Raşputana va
puriyle Londraya dönmek için e
mir aldı. 

Bu emre fevkalade canı sıkıl
makla beraber hiç kimseye bir şey 
belli etmedi. 

"Fakat vapura bindiği zaman 

Tefrika No: 29 
bu can sıkıntısı azalır gibi old.ı. 

Çünkü vapurda vefakar do•tu Sir 
Ronal Stars'a rastlamıştı .. Arkada. 
şiyle konuştuktan so••ı a içi biraz 
ferahladı. Zaten de Ad ·~<ie'ııin 
tercümesiyle meşgul bulunduğu 

için yolda pek sıkılmadı. 
Esrarengiz miralayın İngiltere 

ye avdet etmekte olduğunu öğre
nenler onu Plimut limanında bek
liyorlardı. Bin bır güçlükle kala
balığın arasından kurtulan Lav
reıı;ı, ayni zamanda trende gazete 
cilerden yakasını kurtarmak çare· 
sini bulabilmişti. 

Trende Lavrensi soran gazete
cilere: 

- Böyle bir kimseyi tanımıyo
rum. Benim adım Smit'dir. 

Ovaya giden yollarda kendi 
.köylerine dönen atlılar, yalınayak 
kadınlar görilniiyordu .. Her hafta 
ayni yollan, yağmurda, çamurda, 
kızgqı güneşin altında geçen köy
lülere bakarken birden bir ses be
ni çağırdı: 

- Bey ... Bey ... 

Döndilm .. Beni çağıran bizim 
köyün Kezbanı idi. 

- Ne o Kezban? 
- Uğrun nereye bey? 
- Manisaya gidiyorum, bır 

şey mi istiyorsun? 

- Bizim H••ana söyle beyim, 
gelsin gayri .. Dayanamıyorn ... 
Yavuklultık böyle mi olu?.. 

- Peki söylerim, merak etme .• 
Kezban sallana sallana va ü • 

mitli bakışlarla uzaklaştı. 
Siz bizim Kezbanı tanımazsınız 

değil mi? Geçen yıl köye geldiğim 
vakit bana hikayesini anlatmış • 
lardı. 

. . ovasının bütün köylil 
kızları gibi o da yetişkin olunc& 
pamuk çapasınl\, zeytin ve incir 
mevsiminde de mağazalara gitmi
ye başladı. Babası çoktan ölmüştü. 
İhtiyar anasına bakacak kimse 
yoktu. 

Kezban her sabah çapaya ve
ya, zeytine giderken komşuları 

Durmuşların Hasanı çitin arkasın
da bekler ve ovaya beraber yolla • 
nırlardı. 

Bir sabahtı. Yine Hasanla be
raber tarlaya gidiyorlardı. Bahar 
gelmişti. Havada tatlı bir serinlik 
vardı .. Kuşlar ötüşüyor, ağıllardan 
çıkan inekler, mandalar homurda
narak otlaklara doğru koşuşuyor
lardı. 

Hasan kızarak Kezbıının yanı
na biraz yaklaştı ve titriyen bir 
sc~le: 

- Kezban, dedi. Benim ya • 
vuldum olacan mı? Anana diyiver
diındi de razı geldi. 

Kezbanın yan:~kları al al oldu. 
Gergin göğsiı s•k sık inip kalkmı
ya başladı. Ne cevap vereceğini şa 
şırmı~tı. Sadece: 

- Seu bilirsin Ha•an dedi. 
Erte~i giln Ha•an yavuklusuna 

daha Çl)k açıldı 

- Sana )fanisa pazarmdan gil 
zel basmalar. şalvar alacağım Kez 
ban, dedi. Bir tane de beşibiryerde 
getireceğim ... 

- Bıı kadar şeyl~ri niyniyon Ha 
san? Kendini sıkıntıya sokma .. 

Üç gün sonra Ha•an erkenden 
kalktı. Birçok köylülerle beraber 
Mani•a pazarına giden kamyona 
biı.di ... 

Pazardan her şeyleri alarak ak 
şanı ti•lü tekrar kamron.~ yerle~ti. 

Londraya çıkınca çabucak ken 
dini bir tak•iye attı. O, önde ga· 
zetecıler arkada ırüç b~li bir ar
kadaşının evine sığınabildi. 

1929 yılının şulıatıncla Avam 
Kamara~ında yine bir takım ses -
!er yiıkselmeğe başlanıL~tı. Bun
lardan bir kısmı İngiltereye gele· 
nin hakiki Lavrens olmadığını id
dia ediyorlardı. İntellijens Servis 
in bu yüz ~ehreli ve bin bir kılıklı 
adamınııı ~arkta. yeni da lavere!er 
çevirmek üzere kaldığım ve bu ge
lenin sahte Lovrens olduğunu ileri 
sürüyorlardı. 

Bu itham Lavre'1sin pek fazla 
canını sıktı. İşi bizzat aydınlat
mak ihtiyacını duydu. İşçi meb
u,ıarcfaıı Törtl, bir gece içtinıaın
dan ~onra evine geldiği vakit te
lefonun durmad. n çaldığını dı•ya
rak mikrofonu eline aldı: 

- Hallo, kinışiniz? 
- T. E. Şov! 
- Şov mu, sizi tanımırorum. 

- Madem ki, beni tanımıyorsu-
nuz. Avam kamarasıııda ne diye 

hakkımda bav 11özler söykdiniz? 

Hep Kezbanı düşünüyor; yapacağı 
çalgılı düğünü tasarlıyor, ve göz 
leri yakın bir saadetin ışıklarile 
parlıyordu .... 

Fakat onu bu gilzel düşünce • 
sinden makinenin bozuk hırıltısı 

sık sık ayırıyordu .• Kamyon yara
lı bir deve gibi inliyor ve zorla yü
rüyordu. 

.Şoför birkaç defa arabayı dur
durttu ve motörü kurcaladı. Kam
yonetin böyle bir iki defa durması 
Hasanın varlığında garip bir üzün
tü uyandırdı. Hem pazara geç kal
mak endişesi, hem de bir kazanın 
çıkma~ı ihtimali Hasanın yüreğini 
burkmağa başladı .... 

Yol gittikçe kıvrılıyor, döne • 
meçler, yokuşlar, inişler sıklaşıyor 
du. Kamyon bir defasında yokuş 
ian aşağı az daha geriye kayacak
tı. Şoför muavini hemen atlıyarak 
tekerleğin arkasına koca taşlar yer 
leştirdi... Anlaşılan frenler tut -
mayordu ... 

Bu halle biraz daha yol gitti· 
!er .. 

Bir aralık dik bir yokuşu çık • 
mağa başladılar. Çıkış selametle 
bitti ... Fakat kamyon yokuştan aşa 
ğı tam ineceği zaman minareden 
bırakılmış bir taş gibi süratle kay· 
dı; bu korkunç yuvarlanış çok sür 
medi ve otomobil dumanlar çıka
rarak tak!& atarak kapakl.ındı. İ· 
çindekilerden sekizi ağır yaralan
mış, ikisi kurtulmuş ve altısı he -
men oracıkta ölmüştü . 

Ölenlerin arasında Hasan da 
vardı .. 

O akşam Kezban yavuklusunu 
yassıya kadar bekledi. Meşum ha
ber her tarafa yayılmıştır. 

Kezban yavuklusunun i>ldüğü
ne bir tilrlil inanmadı .. Kim ona bu 
haberi götürdise ona : 

- Hadi ordan, beni mi alda
tıyon? .. 

Diye cevap verdi. 

İşt& o gündenberi Kezban, ak
şam sabah istasyona çıkıyor ve ya
vuklusunu bekliyor .... 

Hilı:iyeci . ........................................ ~ 
kırklarelinde temel 

atma • • 
merasımı 

Kırklareli, (Hususi) - İstasyoı 
caddesinde on dört dersaneli biı 

meld:ep ile hükumet konağı ve hu 
susi idare binalarının temeller. 
dün atılmıştır. Bu milnasebetle İl· 

bay Hasip Koylan tarafından ga. 
yet güzel bir nutuk irad edilmiş ye 
Cumhuriyet dc\Tinin memlekete 
kazandırdığı biiyiik başuılardan 
bahsetmiştir. 

Kırklarelincle Cumhuriyet bay
ramının on beşinci yıldönüınü mü
nasebetiyle de büyük bir merasim 
yapılmış ve halk derin lıiı· sevinç 
ve ~ataret içinde bu mesut bayra
mı kutlulamıştır. 

Lavrens, telefonla, işçi mebu -
sundan ertesi günü için bir rande
vu aldı. 

Ertesi günü muayyen saatte. 
sırtında bir tay ya re neferi ünifor
ması olduğu halde mülakat yerine 
gitti. lçeri girdiği vakit mebus 
Tortil'e kendisinin bizzat Liivrens 
olduğunu ve hiç lıir zaman Efga
nistana gitmediğini anlattı. 

Bu mülakatta, meşhur i1'tilal
ci James Ma:ıcton ile mebu~ Malon 
da bulunuyordu. 

Lavrens, kendine telkin kuv
vetile bu yeni dostlarına, hava or
dusunda aldığı bu basit vazif Pden 
maksadı, sakin bir hayat sül'mek 
ve felsefe edebiyatile uğraşacak 

vakit bulmak, olduğunu uzun U· 

zun izah etti. 
Fakat Lll\'rens'in bu gayreti 

beyhudeydi. İnsanların kafasında· 
ki hayalleri silmek pek o kadar 
kolay değıldir. Onları, kendi icat 
ettikleri bu hayallerden uzaklaş
tırmak pek, ama pek güçtii. 

(Sonu var) 
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Siz de ruhunuzun tı:ıhlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu
fassal mal\ımat isterseniz iaminizi, doiduğunuz tarihi, ıünli ve mUın
künse aaatini yazarak ıazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Mufassal ve huauıi cev P için 6 kuru9luk pul 

ilave edilmelidir. 
Rumuza da cevap verilir. 

Okuyucula ımıza 1 
teşekk ·· rler 

Marangoz Mehmet 
Pınarhisar 

Yaratılış itibarile metin, cesur 
ve hem de cUr'etkhsuıız. Yalnız 
bazı inat tabiatiniz sizi birçok fe
laketlere sevkedecektir. Ayni za
manda lakaydane hareketinizden 
başkaları istifnde edeceği cihetle 
kayıtsız hareket etmeyiniz. Safa
yı seven şen bir adamsınız. 

{r8Nll~B~H 

'Ankara, '(Husust): - ~t• 1i'~· 
yOk giln, bayrnm rUnO. Hava öyle 
güzel, öyle güzel ki.. tnsan kabına 
sığamıyor. 

Sabahın 7 sinde aokağla fırla .. 
yorum. BütUn Ankara dışarı fırla .. 
mı,. izciler beyaz güvercinlere ben 
ziyen Türkkuşu talebeleri, yağız 
tunç ç.ehreli çelik Mehmetçikler, 
kilot pantalonlarını çekmiş yeni 
~lbiseli köylüler ..• 

Yiyeceğini içeceğini ııepetine 

doldurmuş, çolu~unu 9ocuğunu 5-
nüne katmış baba anneler, herkea 
ıakın akın istasyona doğru gidiyor. 
Sokaklar daha bu zamandan mahe 
şerallah .. İğne atsan yere düşmfye .. 
cek.. 

L ~ 

Sa1raı 1 

Roma 
Görüsmeleri , 

(Başta!t'afı 1 inci gayfada) 
nın Japonya ile komitern aleyhin
de aktettikleri paktı sağlamlaştır
mak istediklerine dair bir şayia çık 
mıştır. Bu haberin yanlış olduğu 
temin edilmektedir. Bununla be -
raber Japonya ile şekilde bir pakt 
aktedilmesine saik olan düşünce 

değişmemiştir. 

Alman mahfellcri vasat! ve .,ar 
ki Avrupa meselelerinin halli yo
ltmda varılan neticelerden mcm • 
nundurlar. Ruh tahliline b ladığımız gün

denberi yüzde yüz isabet gören o
kuyuculanımzdan aldığımız (tak
dir ve teşekkür) mektuplanna 
kal'§ı mukabil teşekkürlerim~ 
Yazmışbk. Mütemadiyen ve yeni
den almakta olduğumuz okuyucu 
mektuplarında (Bidayeten böyle 
böyle bir tahlile inaıımıyarak mah· 
za bizi tecrlibe etmek maksadile 
isimlerini gönderdiklerini ve ya • 
pılan tahlillerin yüzde yüz isabe
tini görmekle hayret etmiş olduk
larından) bahsile takdir, tebrik ve 
teşekkülerde bulunmaktadır. 

Yalnız bir §ey vermekten ziya
de, almak istersiniz. 

Evlilik hayatınız, hulusı niyet 
sahibi olmakla beraber biraz da 
mütehakkim olduğunuz için karı
nıza kendinizi sevdire bilirsini, Yal 
nız teşebbüslerinizde pek çabuk 
us:ırursınız. Her gUn başkai§ler 

yapmak istersiniz. 

Ulus meydanına doğru ilerli • 
yorum. Kalabalık burada daha zi
yade .. İş Bankasile Halk sineması 
arasında müthiş bir kalabalık var. 
Ne oluy.ar ıacaba bir kaza mı var? 
Otobüs bir kimseyi mi çiğnedi? ... 
Merak ediyor, oradaki polislerden 
biri<ıine soruyorum: 

Ankara Cumhuriyet bayramı Geçid resminde topçular 

Merasimin başlangıcını blldiren 1 

Yeni Macar • Çekoslovak budu 
dunun tahdidi meselesi yüzünden 
Romada ciddi ihtildflar çıktığı ka
bul edilmemektedir. Bu hu~usta 
verilen ha herler doğru değildir. İ
talya ile Almanya bu meselenin 
gerek Macaristan gerekse Prag i 
çin .adilane ve devamlı bir şekilde 
halledilmesi taraftarıdırlar. 

Bütün bunlara ayrı ayn ve da
imi biı' şekilde cevap vermeğc im
kfuı olmadığından bu suretle ya.kın 
alaka ve sevgilerini göstermekte 
bulunan bütün okuyucularımıza 

teşekkürler ederiz. 

f~ecdet Türe-Maltepe 
Mizaç ve keyfi hareketinize ta

bisiniz. Mütehakkim ve gururlu 
olduğunuz için zihninize koyduğu
nuz her hangi bir şeyi yapmak is
tersiniz. 1nadınız hasebile birçok 
§eylerde znrar görtirsünüz. 

Tuvaleti, şıklığı çok seversiniz. 
Ayni zamanda müsrifsiniz. Temiz 
kalbinizle herkese iyilik yapmak 
istersiniz. Aşk ve sevdaya fazla 
meyliniz vardır. Meşrebiniz herca
idir. 

Orta ynşta bahtiyar olacaksı • 
nız ye son derece iyi bir erkek o
lursunuz. 

Yalnız evlilikte fazla tazyika ta
hammül edemiyeccksiniz. 1ntizam· 
pcrvcr olduğunuzdan azmü sebatla 
çalıştığınız takdirde her teşebbü
sUnüzde muvaffak olacaksınız. Ta
lihiniz yaverdir. Gurur, azamet ve 
tehakkümü tcrketmenizi size has-
saten tavsiye ederim. 

Karabiber 
Cür'etkürsınız. Her şeyi vahi 

bir şey telakki edersiniz. Saf ve 
hüsnüniyet sahibi olduğunuzdan, 

hissiyatınızı bilapcrva açık açık 

söyliyebilirsiniz. Bilhassa beqbaht 
olanlara yardım etmeyi çok se • 
\'ersiniz. 

Her şeyde olduğu gibi aşk ve 
sevda hususunda da ifrat derece
de hareket edersiniz. Sevdiğiniz 
bir kimseyi muhayyclenizde daima 
tecessüm ettirerek ömrününzUn 
sonuna kadar onu hayalinizde ya
şatmak istersiniz. Bundan dolayı 
her zaman alclanmanız muhtemel 
olduğundan sevki tabiinize uyma
manızı tavsiye ederim. 

lyi bir kocaya malik olduğunuz 
takdirde çok güzel bir ev kadını 
olmıya istidadınız varclır. Anne ol
duğunuz zaman çocuklarınızı gü
zel yetiştirebilirsiniz. 

Yalnız fazla tazyika tahammül 
cdemiyeceksiniz. Bu gibi keyfi ha
tekctlerinizden vazgeçerseniz, ta
lihin yardımile mes'ud ve bahtiyar 
olacaksınız. 

Çiftecambaz 
Kızım; gayet güzel giyinmek, 

şık gezmek istersiniz. Fakat tem
bel tab'ınız vnr. Bir de boğazınıza 
fazla düşüyorsunuz. Bu derecesi 
ııü1hati11ize zarurdır. 

Sizde kibir, gurur ve bilhassa 
inatçılık ta fazladır. Kavga ve ni
zaı sever, kıskançlıkta yektlısınız
dır Evlendiğiniz zaman erkeğe 
ltarşı son derece sadık kalacaksı
lU.z. Son derece hiddetli olduğunuz 
halde çnr~abuk teskin edilebile -
ceksiniz. Fazla hassas olduğunuz
dan birini eğer severseniz çok cid
di ve ebedi seveceksiniz. Evinizi 
g\lzeJ tezyin etmeyi bileceksiniz. 

Size tavsiyem şudur: 
k Kıskançlığı, hiddeti, inatçılığı 

nt'iyen terkcdiniz. Çünkü lus -
~nnçlık öyle bir haleti ruhiye tev
lıt eder ki: insan ne yaptığım dli
§Uncmez. Bunlardan vazgeçersen 
gayet iyi bir ev kadını olmıya 
nanızetsiniz. Aksi takdirde hayat 
Ve saadetiniz elim ve azap içinde 
tchirleneceği muhaktaktlr. 

' 

Muhakemeniz kuvetliclir. Tali • 
hiniz yaverdir. Fakat cesur olup 
kanaatkar da olursanız her işte 
sebat etmek şartile mes'ud ve 
bahtiyar olacaksınız. 

Bünyeniz knvi, sıhatiniz mü • 
kemmeldir. 

İlhami Doğruman 
Hoşmeşrep, hayrı sever ve hu

lüsü niyet sahibi olmakla açık 

yüreklisinizdir. Habr§inas olduğu
nuz gibi hazan akhmıa geleni· ya
parsınız. Bir de dost intihabında 
aldanırsınız. Her görüştüğünüzü 

dost zannetmeyiniz. 
Siz, tabiaten ahval ve eşyanın 

tahliline çall§ll"Sınız. Son derece 
çalışkansınızdır. Sanayide istida • 
dınız fevkaladedir, bilhasa musiki, 
resim ve edebiyat sizin için en iyi 
meslektir. Ticarette kat'iyen şan
sınız yoktur. Ona göre hareket e
diniz. Hem siz paraya kıymet ver
mezsiniz. 

Bünyeniz kavi olduğundan sui
istimale meydan vermemek için 
erken evlenmeniz lazımdır. Çünkü 
siz bayatı bir gülistan addedersi
niz. Talihiniz yaver olduğundan 
müşkülatsız sahibi servet olacak-
sınız. 

Behiç - Beşiktaş 
Şen olduğunuz gibi zevk ve sa

f ayı ve güzel yaşamasını bilirsiniz. 
Oldukça zarifsiniz. Hiddetli oldu -
ğunuz halde tehevvüre çabuk ka
pılmazsınız. Fakat her şeyde ken
di nefsinizi düşünürsünüz. Bazan 
da 18.ka.ydane hareketlerinizden za -
rar görmeniz muhtemeldir. 
Aşk ve se\'da hisleri sizde faz

ladır. Bu da sırf zevkiniz içindir. 
Genç yaşta evlenmenizi tavsiye e
derim. Çünkü siz ancak evlendiği
niz zaman istirahat eder, saadete 
nail olursunuz 

Siz teşebbüslcrinizde çabuk yo
rulursunuz. Bunun için bir mev -
kide ebedi karar edemezsiniz. Ga
zetecilikte mevkiiniz çok parlak 
olacağından hemen şimdiden sü
luk etmenizi tavsiye ederim. 

Sizde haset, kin, oburluk var -
dır. Bunları terketmekle beraber 
başlıyacağınız her hangi bir işte 
sebat etmek şartile talih size yn -
verdir. 

Nesip Erin - Üsküdar 
Yavrunuzun sıhhati mükemmel 

olduğundan ihmal edilmezse çok 
sağlam bir bünycy~ salıip olac:.ıktır. 
Yalnız bu çocuğun t..ı.bı mizacı ha
şin ve çetindir. Şimdiden inatçı o
lur. Bunun emri terbiyesine son 
derece ehemiyct verilmelidir. Bu-

na karşı biraz şiddet gö~terilmek 
suretlle fena huylannı ısrar ile 
terkettirilmelidir. Bu §ekilde dik-
kat edilirse 14 yaşına doğru sizi 
hayrete düşürecek derecede nazik 
ve kibar bir evlat olacaktır. 
BüyUdilğü zaman şen ve zevk, 

safa içinde yaşamayı bilir bir ka
dın olacaktır. 

Yalnız kin ve husumet ile inti • 
kam almak gibi hissiyata kapıla -
caktır. Buna mukabil de son de
rece namuslu olacak, hüsnü ah -
laktan başka bir şey bilmiyecek
tf.r Yalnız evini ve kocasını düşü
necek tam bir kadın olacaktır. 

Ihsan Akı 

boriı. Ve: 

Korkma sönmez bu 9afaklarda )'Ü

zen al aancak 

- Ne var? ... Bu kalabalık ne 
için? ... 

- Halk Ulusun ilave,;ini arı
yor .. 

Allah Allah, inanamıyorum bir 
türlü. Gazete böyle kapış kapış 
gitsin!. l\laşallah. 

Ben de .kalabalığa sokuluyo -
rum. Polisin sözleri doğru .. Ulus 
gazetesinin önü umumi harpte ek
mek dağıtılan yerleri hatırlatacak 
kadar kalabalık . 

- Yahu, bana bir gazete .• 
- Bana da .. 

Ahali sabırsızlanıyor ... 
Bir fısıltı: 
- Geliyor! 
- Meclisten otomobillerle çık-

tılar! 

Filhakika, beş dakika geçme -
den Sayın Başvekil Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi, ve .Meclis Reisi gel
diler .... Tribünlerine yerleştiler .• 

Tam saat 14.20 de Riyaseticüm 
bur mızıkası ortaya geldi ... 

Ta Ti - Ta - Ta Ti - Ta ...• . 

.!stiklal marşı .... 
Herkes ayakta nefes bile almı

yor. Alkış, marş bitti. 
CeJal Bayar ayakta ... 
En büyüğümüzün orduya me -

sajını söyHiyor .... 
Her tarafı inleten alkış .. Ve 

resmigeçit. ... 
En önde izciler, Türkku.şu, bah 

riyeliler, ordu ... 
Çelik gibi vücutlar sanki ye -

rinde adım atıyor gibi yürüyorlar .. 
Ve herkes durmadan alkışlıyor, 

alkışlıyor .. 
F. Küçük 

\Ba~tarafJ 1 inci sayfada> j 
Anlaşmaya ekli listelerde yazı

lı kontenjanlar, alb aylık olarak 1 
yarıynrıya tevzi olunacaktır. Mev
simlik mallar anı bir tasnife tabii 
tutulacaktır. Birinci altı ayda kul-

1 lanılmıyan kontenjanlar ikinci al

tı ay kontenjanlarına ilfıve oluna
caktır. 

İthal edilen malların bedelleri, 
tarih sırn ile ve klirig yolite öcle-
ncccktir. Borçlu ithalatımız, ala -
cnklı ihracatçı parasını tahsil et
tiği anda borcunu ödemiş sayıla -
caktır. Bu müddet zarfındaki kur 
tahavvüllerinden mi\tevellit fark
lar ithalfltçıya aid olacaktır. 

Mal miibayaa etmek üzere a
vans suretiyle kliring hesaplaı-ına, 
alfıkadar iki kiJiring müessese.si -
nin muv.af aka tiyle para yatırıla
bilecektir. 

Oniki İtalyan adasiyle Trablus 
ve Bingaziyc ihraç ve buralaı·dan 

ithal edilecek ve listelerde isimle
rile kontenjan miktarları yazılı 

malların bedeli, Türk - İtalyan te
diyat anlaşması hükümlerine ıröre 
ödenecektir. 

Bu anlaşmalar 80 haziran 1940 
tarihine kadar meri olacaktır. Üç 
ıay evvel feshleri hakkında haber 
verilmedikçe, birer senelik devre-

- italya 

ler için kendiliklerinden temdit e-

Müstemleke meselesinin de Ro 
mada mevzubahs olduğu tahmin e
dilmektedir. Bununla beraber Al· 
manya şimdiden bu mesele hakkın
da bir teşebbüsde bulunmamağa 

karar vermiştir. 
İtalyan • Alman Hakemliği 

Berlin, 31 (A.A.) - Alman ic:. 
tihbarat bürosu tarafından neşre
dilen resmi bir tebliğde Alman ve 
İtalyan hükQmetlerinin Macar -
Çekoslovak ihtilafında hakemlik 
işini deruhte ettikleri bildirilmek
tedir. 

.Von Ribbentrop ile Kont Ci:ı
no bu maksatla 12 sonteşrinde Vi
yannda buluşacaklardır. l\lacaris -
tan ve Çckoslov.akya ahriciye na -
zırları ayni tarihte Viyanada bu
lunmağa davet P.dilmişlerdir. 

Türkiye 
Kalkınması 

(Bq tarafı 1 inci aayfada) 
Hartın başkanlığı altında üç kişi
lik bir heyet şehrimize gelmiştir .. 
Heyet azalarının diğer ikisi Kolo
nel Robinson ve Mösyö Higginsou
dur. 

General Hnrt dün kendisiyle 
görüşen bir muhnririmize aşağıdn
ki beyanatta bulunmuştur. 

"- Memleketinizin en sevinç
li bir gününde İstanbulda bulun -
makla çok memnun oldum. Cum-

huriyet bayramında halkta görfüi
ğüm coşkun heyecanı içten gelen 
bir sevinçle takdir ettim. 

Memleketinizde şimdiye kadnr 
başarılan kalkınmaları dost İngi
liz milleti sevinçle takip etmekte
dir. 15 sene içinde ulaştığmız me
deni seviyeyi anlamak için Cunı -
huriyet bayramı gecelerinde şe -
birde bir parç.a dolaşıp yapılan 

teknik tenviratı görmek bana kifa
yet etti. Bilhassa denizde yapılan 
tenviratı Avrupada bile en.der gö
rülebilecek bir mükemmeliyette 
buldum.,, 

Heyet a7.ası bugün Çanakkale
yc gidecekler ve yarın da memle -
ketimizden ayrılacaklardır. 

dilmiş olacaktır. ----------
milyon liretlik ipek koza ı, bir mil 

Kontenjan li leleri şu mevat ve yon liretlik ipek döküntüc;ii, on beş 
miktarlnrı ihtiva etmektedir: milyon liretlik krom ve kromit -ya-

Oniki adnyJn Trablos ve Bin - rım milyon liretlik manganez ce\'· 
gaziye, 250 bin liretlik sigala ya- heri, 35 milyon liretlik kur., un cev 
ğı, 600 bin liretlik pirina, bir mil- heri, bir buçuk milyon liretlik anti 
yon dört ytlz bin liretlik kuru ü- rnuan cevheri, bir milyon liretlik 
züm, bir milyon liretlik, baklc hn- zımpara, altı milyon liretlik ko
riç olmak üzere kuru sebzeler, ilç mür, bir milyon liretlik ham am -
milyon liretlik canlı ve kesilmiş yant, yarım milyon Jiretlik boy -
hayvan ihraç edilecektir. nuz ve kemik, yarım milyon liret-

1talynya da, bir sene zarfında, lik kitre, 100 bin liretlik tıbbi ne -
dokuz milyon liretlik yumurta, se- bntlnr, üç milyon liretlik afyon, bir 
kiz milyon liretlik taze balık, 250 buçuk milyon liretlik debağatta 
bin liralık balık yumurtası ve hav- kullanılan maddeler, on milyon li
yar, yirmi beş milyon liretlik huğ - retlik ham deri, beş milyon liretlik 
day, iki milyon Jiretlik çavdar, on yulaf, iki buçuk milyon liretlik ke
üç milyon liretlik arpa, üç milyon pek, yarım milyon liretlik tuı.lu 
liretlik diğer hububat, on milyon barsak, bir milyon 250 bin iiretlilı 
liretlik kuru sebze, bir buçuk mil- paçnvra ve dört mflyon liretlik di 
yon liretlik kuru üzilm, 500 bin li- ğer emtia ihraç edilecektir. 
retlik keçi boynuzu, 5 milyon liret- ltalyada Alacaiı Kalan Tüc-
lik tütün, üç buçuk milyon liretlik carlara Paraları Bugün 
yağlı tohumlar, iki milyon liretlik Verilecek 

balık yağı, on milyon liretlik zey- İtalya ile iş yapan ihracat ta • 
tinyağı 150.000 liretlik balmıımu, cirlerimizin ihracat bedellerinden 
60 milyon liretlik pamuk, bir mil- 2.5 milyon lir~t kadar alacakları 
yon liretlik pamuk döküntüsü, 15 kalmıştı. Merkez Bankası, İtalya
milyon liretlik kirli ve ;'lkanmış ya gönderilen mal bedelinden ala
yün ve tiftik, bir milyon liretlik cakh olan ihracat tacirlerine bu pn 
yün döküntüsü, yarım milyon liret- ranın tevziine bu.ıriln bashvnl"..ak
lik kıl, bir milyon liretlik halı, iki tır. 
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Deniz 
zührevi 

Hastahanesi dit ve 
hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 

den ıonra hastalarını kabul 

eder. 
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:: neş'e, sıhhat ve kuvvet de beraber girer. :: 
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Sabah, öğle ve 
yemekt~n sonra 

akşam her 
dişleri 

RADYOLIN 
ile niçin fırçalamak lazımdır ? 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo

kuşu köşebaşı 43 Numara. 

lstanbul dördüncü icra 
Memurluğundan 

:; :: 
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1 İstanbul Belediyesi İlanları 
Şükriyeye borçlu Hasan oğlu 

~iustafanın Bakırköyünde zeytin
lik mevkii ile maruf yakut sokağın 
da Beyazıt vakfından icareli ve 
92 M2 şarkan Mustafa Huliisi 
paşa arsası garben Hüseyin ef. 

Dr. Nihad Tözge 
Babıali cad. No. 11. saat 15-1 

Tel. 21942 

diye ferağ edilen arsa cenu - -------------
ben Yakut sokağı şimalen ki
gart arsasiyle mahdut 95 ka -
pı No. lu ev elyevm Taj: 76 No. lu 
ve tamamı (884) lira kıymeti mu

••••• Dr. Hafız Cemal ••••• . . ,. 
• Lokmanhekım • 

hammineli evin umumi hükümler Dahiliye Mütehassısı 
dairesinde açık arttırma ile satıl- Divanyolu 104 
masına karar verilmiştir. Muayene saatleri pazar hariç 

Vaziyeti haZtrası: her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte-
Kapıdan içeriye glrildikte kar- si 9.5 • 12 fukaraya 

semen bir papuçluk ahşap bir ko- : T. 22398 * 
ridor üzerine bir sofa Jle iki oda =·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zemini çimento adi ocaklı mutfak 

ahşap bölme ile ayrılmış mermerlı .. •••••••••••• .. ıl 
bir hela zemini çinko bir gusulha-1 
ne ve mutfağın bahçeye açılır bir BAY ANLAR iÇiN YÜNLÜLER 1 
kapısı vardır. Yüksek Fantazi ve 

PARIS ve LONDRA'nın Mesahası: 

Tamamı 92 metre murabbaı o-
lup bundan 41 metre murabbaı bi
na ve 29 metre murnbbaı üzerine 
ahşap mutfak ve 22 metre murab
baı da bahçedir. 

1 - İşbu gayrimenkulün art . 
tırma şartnamesi 15 - 11 - 938 tari

En meşhur fabrikalarından gel
me yünlü kumaşlar. Desen ve 
cinsleri yalnız BAKER MA

CAZALARINA münhasırdır. 
Her yerden ucuz şartlar ve fi
yatlarla satılmaktadır. 

hinden itibaren 937/ 3397 No. ile ilı•••••••••••
!stanbul Dördüncü İcra dairesinin .. •••••••ı••••••ı• 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. 1Ianda ya
zılı olanlardan fazla ma!Omat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
93713397 dosya numarasile memu 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştir:ık için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 7 .5 
nisbetinde pey veya milli bir ban
kanın teminat mektubu tevdi edile 
cektir (Madde 124). 

iki gence ihtiyaç 
var 

Dizgi makinesinde çalıştı

rılmak üzere e~ki harfleri iyi 
bilen iki gence ihtiyaç vardır. 

İstiyenler her gUn 1.tanbul 
Vilayeti karşısında Koşkun 

Basımevine müracaat edebilir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılar- ••••••••••••••ıl 
la diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve ma~rafa dair olan iddialarını iş 
bu il an tarihinden itibaren ,virmi 
gün içinde e\Takı müsbitelerile bir 
likte memuriyctimize bildirmeleri 
icap eder. Ak"i halde hakları tapu 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

sicili ile sabit olmadıkça satış be- L••••••••••••••ıl 
delinin paylaşmasından hariç ka-

lırla:. o·· 
1 

_
1 

.• d rtı ·-Göz Hekimi Q 
- os erı en gun e a ırma 

1 
1 

ya işti.r~k ederı. !er artt.ırma şart - Dr Şükı Ü E. rtan 
naınesını okumuş ve luzumlu ma- 1 . 
l(imat alını" ,.e bunları tamamen LagaloğıuNuruosmaı:ıı}ecad. ı~o. 

k
. . . . 5 Dr. Osman !}erafettın apartmanı 

tamamen abu 1 etm ış ad ve ı tı bar iiiııiiiıiııiiıiıi•lli•••••·•••llıi 
olunurlar. 

5 - Gayri menkul 5 - 12 - 938 
tarihinde pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul Dördün
cü icra memurluğunda üç defa ba
ğırıldıktan sonra en çok arttıı-ana 
ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 
muhemmen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmaz veya satış istiyenin alaca-
lt.ına ruchanı olan diğer alacaklı
lar bulunup ta bedel bunların bu 
gayri menkul ile temin edilmiş ala 
caklılannın mecmuundan fazlayıı 
çtkmazsa en çok arttıranın taahhü 
dil baki kalmak· üzere arttırma 15 
gün daha temdit edilerek 20-12-38 
tarihinde salı günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü İc
ra memurluğu odasında arttırma 

bedeli satış istiyenin alacağına ruc 
hanı olan diğer alacaklıların bu 
gayri menkul ile temin edilmiş a 
lacakları mecmuundan fazlaya çık 
mak şartile en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edil -
mez~e ihale yapılmaz. Ve satış ta
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine i
hale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içınde parayı ver -

mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş oldu· 
ğu bedelle almağa razı olursa o
na, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddetle arttır 
maya çıkarılıp en çok arttırana iha 
le edilir. İki ihale arasındak[ fark 
ve geçen günler için yüzde 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer za -
rarlar ayrıca hükme hacet kal -
maksızın memuriyetimizce alıcı -
dan tahsil olunur. (Madde 138) 

7 - Alıcı arttırma bedeli ha-
riciııde yalnız .tapu feı:ag harcını 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini j 
ve ihale kararı pullarını vermiye j 
mecburdur. J 

Müterakim vergiler, tenvirat 
ve tanzifat ve dellaliye resminden 
mütevellit belediye rusumu ve mü
terakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp arttırma bedelinden ten -
zil olunur. İşbu gayri menkul ta -
mamı yukarda gösterilen tarihte 
İstanbul Dördüncü icra memurin-
ğu odasında işbu ilan ve gösteri -
len arttırma şartnamesi daire•in
de satılacağı ilan olunur. 

...................................... 
Keşif bedeli 418 lira 23 kuruş olan Azapkapı temizlik ahırında 

yaptırılacak ililvei irışaat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile 

şartnamesi Levazıın Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesika ve 81 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile berab•r 16 - 11 - ~38 çarşamba günü saat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (8044) 

* Senelik muhammen kirası 250 lira olan Yeni halde 69 numaralı 

oda üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul

muştur. Şar"mamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 56 li

ra 25 ktir•;şluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 16-11-938 
çar~amba günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (8043) 

Yapı İşleri İlanı 

Nafıa 6aka.nlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara orman çiftliğinde yapılacak 

tohum ısliih istasyonu müştemilatından idare ve laboratuvar, depo, a
hır, ve işçi evi inşaatıdır. 

Keşif bedeli 59 911 lira 67 kuruştur. 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatilrreeye yol açtık

ları, iltihap yapan diş etleriyle kök 
!erinden mide humması, apandist, 

nevrastani, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz 
ağız ve sağlam dişler umumi vü -
cut sağlığının en birinci şartı olmuş 
tur. Binaenaleyh dişlerinizi her 
gün kabil olduğu kadar fazla - Ia
akal 3 defa - (RadyoHn) diş ma
cunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 

Bu suretle mikropları imha ederek 
dişlerinizi korumuş olursunuz. 

• 

ile sabah. öğle ve akşam her yemekten sonra 
, .. ., "" ... - -- r . ·.-' ~ . : , ... . ; 

2 - Eksiltme 17 -11 - 938 perşembe günü saat 5 de Nafıa Vekil.- ~-1111111111~•••••••••••••••••••••••' 
Jeti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak üç lira bedel mu-
kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4245 lira 58 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet 

vesikası göster~eleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden 

en az sekiz gün evvel bir istida ile Nafia Vekaletine müracaatları ve 

istidalarına en az bir kalemde 50 000 lira kıymetinde bu işe benzer 

bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliştirilmesi 
muktezidir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan ı 7 - 11 - !l38 per
şembe günü saat 14 e kadar eksiltme komisyonu reis!\ğine makbuz mu 
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4584) (8025) 

............... Niçin Y e'se Kapılıyorsunuz ? ............. . . ~ 
• 

Ayın onuncu günü akşamı ot minderin üzerinde yattığınız halde 5 
on birinci günü akşamını Kuş tüyü yatakta geçirmek ~izin• 

için daima mümkü.ıdür 

Bir piyango_ bileti satın alan her vatandaş, 
kendini müstakbel zenginler arasında görebilir. 

Malul Cemal Gişesine 
Mutlaka uğrayınız. İstanbul, lstanbul İş bankası karşısınd<t 

~ . .................................................................................... 

ESKi OSMANLI İMPARATORLUGUNUN 
Taksime uğramiş 

DÜYUNU UMUMİYE MECLİSİ 
Paris, 24 B. Tetrin 938 

OSMANLI BORÇLARINA AİD 
1 L A N 

ı Sirincikinun 1932 tarihinde tediyeye va.zedilmif olan eıki Oı
manlı tahvillerine aid kuponların 2 Birincikinun 1938 tarihinde müru 
ruzamana ujrıyacağı a likadarlarailin olunur. 

Bu kuponlan henüz tahsil etmemit olan himiller, itbu tarihten · 
evvel, muhtelif piyasalardaki tediye servisiyle mükellef müe11eaelere 
mezkur kuponları ibraz etmeie davet olunurlar. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan i~: 

işletme 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop Pectoral,, 

Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür 
bronşları temizler, nezle ve gripten korur, gö;::üsleri zayıf 

olanlara bilhassa şayanı tavsiyedir 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu İstanbul 

Em.niyet Sandığından: 

TAKSITL SATILIK 
BİNA. 

Depo, Fabrika imalat-
hane yapmağa elverişli 
ve caddeden denizden 

methalı vardır 
İhale Bedelinin dörtte biri peşin ve mütebakisi 
yüzde beş faizle sekiz senede sekiz müsavi 

taksitle ödenecektir 
Beşiktaşta Cihannüma mahallesinde Yalı sokağında eski 4 K i. 

39, 41, 43 yeni 8/ 1, 17, 19, 21 No. lu depo, yazıhane ve bir kıta ar
sa "halen beton çini fabrikası., ile eski Beşiktaş caddesi yeni Çıra• 

ğan •okağında eski 7, 9, 11 yeni 16, 18 No. lu maa dükkan kargir bit 
evin tamamı. 

11 - 11 "938 tarihine düşen Cuma günü saat 15 te yapılacak a· 
çık arttırma ile satılacaktır. Talip olanların dört bin iki yiiz lil"alık 

pey akçeHile müracaatları lüzumu ilan olunur. (7703) 
ı - Ankara Devlet mahallesinde yapılacak sulama işleri 

merkez binası keşif bedeli (219 337) lira ( 41) kuruştur. 
2 - Eksiltme 9 - 11 - 938 tarihine rastlayan çarşamba günü sa-

1~._ ... B.e111y•o-ğ.lu .. 11
V .. a•k•ı•f•la•r .. D .. ir•e•k .. to•.,•l•ü•ğ•u• .. •l!ll•a•n•l•a•r•i -·ı 

at (15) de Nafıa Vekaleti Sular umum Müdürlüğil su elksiltme komis 111•••••••••••••••-••••••••••• 
yonıı odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

8 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (10) lira (97) ku
ruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 
920. 00 

453.25 

Tophanede Sultan Beyazıt mahallesinin ZümrüF sokağın
da 12 112 No. lu yarım kagir hanenin tamamı. 
Kabata~ta Fatma hatun mahallesinin Bağ odaları sukaı(ııı
da 5/7 No. lu hane maa ar,anın tamamı. 

iktisat Vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünden: 

4 - Eksiltmeye girebilmek içiç istekliler (12 217) liralık muvak
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile ve kfı
lete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 

vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bu 
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

31. 80 Büyükderede ve caddesinde 91 No. lu arsanın tamamı. 
Yukarda yazılı gayri menkullerin mükellefiyetleri peşin para ile 

satı~ı 17 - 10 - 938 günüııden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma· 
ya çıkarılmıştır. 

Tasfiye halinde bulunan memaliki f&rkiye Fransız Bankaaı tasfi
ye memuru Alfons Delopriaon'un iatifaaı dolayııiyle yerine, bankanın 1 
merkezince verilen karar üzerine lstanbulda mukim Hukuk doktoru A- ı 
vukat Gad Franko tayin edilmiftir. 

Banka ile alikaıı olanların lıtanbulda Galatada Bahtiyar hanm
ola No. 68 - 74 de Avukat Cad Franko Miliılıya ve icabında iktısat Ve
k&letine müra.uat etaeleri ilin olunur. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin-
de vermeleri Iiizımdır. 

İhale•i 2 - 11 - 938 çar~nmba günü saat 15 ele komi8yoncla yapıla· 
cagından taliplerin yüzde yPdi buçuk pey paralariyle Akara!, Mah· 
lühit şubesine mür"caalları. (7622) -Sahibi: Ahmet Cemalettin SAR.AÇ O G L U 
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