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Sonu 7 inci 1ayf ada ' 

TORKiYENiN- HARiCI SiYiSETi 
Cumhurreisimizin Beyanatı, Bütün. 
Tereddütleri İzale Etmiştir 
~?rkiyenin Sulh Yolundaki Çalışmalarına Hususi 
ır Kuvvet Bahşeden Nokta da, Memlelcette Uya
nık, Mükemmel Bir Ordunun Mevcudiyetidir 

YAZAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 
ı .... Muhterem Cumhurrcisi İamet ~ ~ 
''Ot\" " 

'İlle ~nun ecnebi matbuat mümea- B Ik A t t 
hp~n~ vuku. bulan beyana~ın~_, a an n an ı 
" t Ilga kcndınde hak ve salahı-
•C " 
Çek Rorebilecek bir devlet fefi ger- B •• • • k E k A 

""r-~ll bahtiyar?ır •. ismet lnönü uyu r anı . 
Pa gnzetecılerıne: 

''1' 
fa. lil'ki.re <liiııyntla sulhu muha- H b • T 1 t 
rıı~~ ı~ak 'ladiyle keıırlisine hP.r ar ıye op an ısı 
bını ncnut vulmunda "mevcut,, C'Cva 

Verrnekte kusur ctmiyccektir.,, 

lltk~İ>or. O bu ·özleri söylerken 
hlJ ~ ın~a Cumhuriyetin on beş da: bır harici siyaset ananesine 
<tı aıu~ or. Onun için, burada iı· ı
cııı~Ut.at o!nn Lasma kalıp sözlere, 
l'ej~ s.ulhperverliklcrc değil bütün 
ııa ~ın göriişünü ve gidişini hüla-

\, ~n realiteye tesadüf ediyoruz. 
h:tbb;•:k cumhuriyetinin sulh mu
saı1 lıııe ve lrn yoldaki yorulmaz 
bah~rnc.ııarıııa hnsusi lıir kuvvet 
ihti Şedeıı nokta dn memlekette her 
lıık tna~e kaı·şı koymağa hazır, uya
%·~t~~kemnıel bir ordunun mevcu
leke Idır ;bu ordunun gittikçe daha 

lllrn .. ı te oı u için gayret sarf elmck-

----=-=:>::> c:=----

Maresal Fevzi Çakmak Atinaya ' . 
Müteveccihen Hareket Etti 

28 İkinriteçrinde Atinada yapı
lacak olan Balkan Antantına dahil 
devletler Erkamharbiye reisleri iç
timamcla bulunmak üzere Btiyiik Er 
kanıharlıiye Reisi Mareşal Fevzi 
Çakmak, ev\·clki akşam saat 22.30 
da hususi trenle Atinnya hareket 
etmiştir. 

Mareşali istasyonda vali ve be
lediye reisi Muhittin Üstiindağ, İs
tanbul komutanı General Halis Bı
yıktay ve daha birçok askeri ve si-
vil erkan ile kalabalık bir halk kit-
lesi uğurlamıştlr. Mareşale ikisi ha
riciyeci ve on ildsi subay olmak ü
zere 14 kişilik bir heyet refakat et
me~edir. 

'~. .. = 

(Sonu 3 iincü sayfamızda) Mareşal Fe-ni Çaıı:rnak 
·····················································••M•W•••••••..,•••••l•~~··•••aaa 

Reeeı~ır~~dır. Fakat baştaki ş<'flerin 
le h 1 gundUılil itina ve ihtimamiy
Otduazırı~1nn, yetişen bir Türk 
ııiy) su hır i ·tiJa ve tecavüz gayc
idt>a~· kuruııuamıştır; sulha hizmet 
ra1c ~Uğrunda tesirli bir silah ola
tııa'k . e~·nelmilel sahada vazife al
doıa/~1n Yetiştirilmiştir. Bundan 

da bi~ ıı· ki 'I'ilrkiye bütün dünya- Mu .. tekaı·d Ve Yetı·m Maaşlarının kıy sulh ve siikun unsuru olarak 
~ l'rıet ve h . k b d' •u e e cmmıyet es e ıyor. 

~l'lı~e!indeki samimiyeti ve feda- A 1 d B 11 •• k B • K 1 1 k 
1ehı!ivv~~enı~~:~~e\~~~~n~~~:· bir 1nmas1 n a uyu 1 r o ay 1 
~arış e olan Türkiye bugün tarihe 
?ııi~inrrıış bulunuyor. Cumhurreisi- ,.. 

~ hah~:ek·~~nk~ı .bir .!ft~har hi~siy- Maaşlarını Emlak ve Eytam Bankasından lerara ttıgı gıbı, Turkıye mıllct-

~i~~~ .~~ü~~:l~~:~.erf:~~~~·i:~a ~~~Alanlar Mühürlerini N tere lastik Ettirmek 
lzacıkc ı~tikrar ınü~hididir. Bunda Zahmet ı'nde' n Kurtuldular 
latı.ı:ı v Şu~hesi olanlar için Balkan-
tayet e~zıyetine göz gezdirmek ki- Maaşlarını Emlak ve Eytam ı met, hem de masraf bakımından kül 
hinde b' er. Vaktiyle Türkiye aley- Bankasından iskonto ettirmek sure fet teşkil edecek olan yeniden noter 
1eri bu 

1~1~nıiş olan Balkan devlet- tiyle alan emekli, dul ve yetimlerin, den mühür ve imza tasdik işini kal
li~ttıırrıf~n TOrkiyenin en yakın ve bu muamelelerinde kullandıkları 00_ dırmış, yalnız mal mücliirlüklerinin 
~orıar · B 03tları olarak mevki alı- ter tarafından tasdikli mühür ve im soyadlı imza ve mühür tasdikini 
'· aıe' n ~lkunlıların siyasi rüşt ve kiifi görmüştür. b "r zalarının soyadı kanu11unun neşri 11' de]ı'J ışınelerinc bundan btiyük Bu suretle bankadan maaş alan 
l' ol dolnyısiyle mühür ve imzalar soyad 
'3 \re h' ~ınaz. Balkanlarda ihti- müşteriler büyük bir masraftan 

•· ıssı t lı olarak alınması defterdarlık tara- k t 1 1 ;,, esen b Ya tan azade bir suret- ur u muş ardır. 
b~kiye . u realist ve dost havada fından mal rnüdllrlüklerine bildirll- Banka ay başından itibaren ye-
lılundu~ın de büyük bir hissesi m.Iştir. ni devre maaş iskontosuna başlıya-
.~r Y~r k~J~~. !!~~B~a~~~~rn~ü~·ş~~~n~·ı~u~i~n~e~h~~~~z~a~h~-~~~~~1~~~~~~~~~~~~~ 

lilQ8u 81Ynsetinin samimiyet ve 
lerittıiıc!akın komşu ve miittcfik
~~1di&ini 1~Yıkı ve~hile takdir e-
Qır .,... Rormek b. . . • 

"•llrıevı . ızım ıçın ayrı~ 
\il 'l'urıc: Tnükaf at teşkil eder. He

li·?uınhuriyetfnin uğradılı 
UaeyUı Cahid YALÇIN 
<~u 1 l'ncü aayfada) 

Matemimize iştirak 
Eden Dost Devletler 

( Yazısı 7 inci sayfada ) 

Güzel Edirnemizin 
Kurtuluş Yıldönüinü 

'* 1 •••••t••,..,·•••••••u•••••••• ... •••t•••Jı.JrN..V 1••V• 1 •4+-vNAA.,,,,.,,., 

BU GÜNÜ UNUTMIY ALIM· 

~ - ' ) 
1 .. 

nün ~dirnenii kurtuıuş.unun Edı·rnedekı• Sanal yıldönümü_ idi. 
Umurnı Harp miltarekesınden 

sonra 26 temmuz (1920) tarihinde E ı • • •h • 
işgal edilmiş olan bu güzel belde- ser erının ı yası 
miz, (2) sem~ (3) ay ve (24) gün · 
ana yurda hasret kaldıktan ~onra 
(1922) senesi ikinciteşrinin (25) in 
de yani bundan tamam on altı sene 
evvel ve bu defa ebediyyen nurlu 1 

sancağımıza kavuşmuştur. 

Biz o tarihi istirdadı manevt bir 
huşüla tesit ederken, bundan dola
yı hiç bir millet ve devletin kocunup 
gilcenmemesi lazımgeldiğini de kay 
dedeceğiz. Çünkft milletler ancak 
böyle tatlı veya acı giinlerini ana
raktır ki tarihlerini unutmazlar, ge 
lecek nesillere ibret, gayret ve if
tihar ve gurur oserleri bırakırlar. 

Bundan başka (Edirne) Türki
ye için pek mühim bir varlıktır. 

Edirne adetA A vrupaya açılan bi
ricik kapımızdır. Türkün yüzlerle 
senelik medeniyetini ve eserlerini 
her taşı ayrı ayrı isbat eden bu ta-

( Sonu 7 aclde ) 

Abideler Meşheri Olan Bu Aziz 
Bölkede Başarılan İşler 

Yazan : Müzeler Mimarı Kemli ALT AN 

Kıymetli ser had Edirnemiz; :Me
riç, Tunca, Arda denilen bu ü<; su
yun çevrelediği çok latif bir saha i

çerisinde yüksek ve tarihi abide-
leriyle asaletini gösteren bir Türk 

tehridir. 

Son Cumhuriyet devrimizin him 
meti, güzel Edirneyi büsbütün gü
zellel}tirmiştir. Bugün Avrupayı 

yurdumuza yeni asfalt bir yol ile 
bağlıyaıı biltün Trakya bölgemizin 

yeni mamftresl Edirne hız almağa 

baflarkeıı ,bu toprakları şenlendi-

re.ıı eski sanat eserlerimizin de ko-

runaı·ak ihyasına çalışılmaktadır. 

Edirnenin kıymetli koynunda 
yaşıyan mimari ve tarihi eserler 
den: 

1 - Koca Sinanın muhtelif mi· 
mari tipleri içinde dt?hası mahımm 
olnrak · şaheser Sclirniyenin munta
zam bir program dahilinde senele-
re taksim edilmiş esaslı tamirlerine 
ait olmak üzC're bu sene camiiıı şark 
ve garp cihetindeki giri~ mahalleri-
ne mahsus revak kısımları yeniden 
yapılmış, duvar ve tavanlarında 

(Sonu 7 nci .ayfada) 
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ABDÜLHAMIDIN 

CiNCi HOCASI 
Cocukları Kumara 
Alıştıranlar · 

Tramvay ve Tünel 
Sirketleri de Allnıyor 

Ne Pişireyim? 
YAZAN ı SÜLEYMAN TEVFİK 

Okuyucularımız 
!iyor ki; 

CUMARTESi 

-33-. . 1 
Kışlalardan ve ötedenberıden 

..<>planan asi efrat takım takım har
biye nezaretine getirilerek oradaki 
kışlalara dolduruldukları gibi Yıl

dız sarayındaki tüfekçiler, kapıcı -
Jar, aşçılar ve sair hademe yakala
nıp kafile kafile Kumkapı önünde 
demirli bulunan idarei mahsu,anın 
İzmir vapuruna götürülüp muhafa
za altına alındılar. Sonra cümlesi 
Seliiniğe gönderildiler. 

mera, ve zabitanı askeriye ile ricali 
hükumet oraya toplanmışlardı. .1 

Terbiyeli düğün ço!'baaı 
Sahan külbastısı 

Mabeyin ba~kiitibinden başlıya
rak bütün memurlar hep yeni tayin 
edilmiş olduklarından Abdülhami -
din yanında ~skilerden birkaç ha -
rem ağası ile hizmetkar kaldı. 

14 Nisan salı günü ayan ve meb 
u•an meclisleri bir arada olarak top 
landılar. Ve padişahın hal ve ıska
tına karar verdiler. Bu toplantıya, 
Ahdülhamidin cüliı• günü mabeyin 
başkatibi olarak az bir zamanda ve
zir ve sadrıizam olan, padişaha 

her hu•u•ta akıl hocalığı eden, 
1324 de mecburen ilan olunan meş 
rutiyeti de suya düşürmek için ye
dinci defa sadarete getirilip harbi
ye nazırlarının hünkar tarafından 
tayin edilmelerine dair olan hattı 

hümayunu tesvit eden ve Şabur Çe
lebi denmekle maruf olan Sayit Pa-
4a, ayan reisi sıfatiyle riyaset ey
lemiş ve hal keyfiyetini ilk önce 
meclise o teklif etmişti. 

Abdülazizin hal'iyle sultan Mu -
radın cülüs günü babamla beraber, 
Dolma bahçe sarayının sonradan 
hazinei has•a nezareti olan paşa 

dairesinde idim. Babamın çok iyi 
bir dostu olan şeyhülisli\m Hasan 
Hayrullah efendi yanımıza geldi ve 
babama: 
Kendi elinle ytlre krsüp verdiğin 

kalem, 
Fetvayı hıinıı na hakkımı yazdı 

iptida 
Beytini okumuştu. :MalOm oldu -

ğu veçlıile Hayrullah efendiyi saray 
imamlığına alarak şeyhülislamlığa 

kadar yükselten Abdülaziz idi ve 
hal'ine fetvayı da o vermişti. Bu 
defa da Sayit paşanın hali ve i kat 
kararını veren celseye riyaset ve o 
nıı ilk önce teklif ettiğini duyduğum 
zaman otuz üç sene evvel Dolmabah 
çe sarayında şeyhülislam Hayrullah 
efendinin ağzından işittiğim bu bey 
ti hatırlarım. 

Mahmut Şevket ve Hüseyin Hüs
nü paşalar hazır olduğu halde 
meclisin o gün öğleden evvel verdi
\ği bu karan Abdülhamide bildir -
mek üzere-şimdi adlarını hatırlıya
madığım-üç kişilik bir heyet seçile
:rek derhal Yıldız sarayına gönderil

Ji. Abd!llhamit bu heyeti odasında ve 
ayale üzerinde kabul etti ve tebli
gatı lakayt ve sakin bir tavırla ka
bul edip Çırağan sarayında kalma
ğı arzu eylediğini söyledi. 

Başka bir heyet de Dolmabahçe 
sarayının veliaht dairesinde bulu
nan Reşat efendinin nezdine gönde
rilerek bu karar tebliğ edildi. 

Ayastafanoscla Yeşil köy) hal -
kararları verildiği, yarım saat son 
ra İstanbula ya;,Jdı. Herkes ağır 
bir yllk altından kurtulmuş gibi ge
niş nefes alıyor ve seviniyordu. 

Yeni padişahın tahta oturma ve 
biat töreni harbiye nezaretinde ya
pılacaktı. Bunu duyan halk her ta 
raftan Bayazıt meydanına toplandı 
!ar. Resne - Arnavutlukta bir 
kasaba - milli taburu, aba potur 
ve çepkenden ve keçe külahdan -
bu küHlhların üzerinde ya hürriyet 
ya ölüm yazılı idi - ibaret olan 
milli kıyafetleriyle harbiye nezare
tinin dış kapısından binanın kapısı 
na kadar iki sıra dizilmişlerdi. Top 
bataryaları yangın kulesinin önlln
de mevki almışlardı ve onların ya
nında bir alay süvari ikame edil
mişti. Bu toplar, töreni mütealdp 
clllüsu, yllz bir pare top ataralc hal
ka illin edeceklerdi. 

Yeni padişah Dolına bahçe sarayı 
nhtımından, beraberinde Ga.ı:i Ah
met Muhtar paşa olduğu halde 
Söğüt!U yatına binerek Sirkeci is
kelesine geldi. Oradan araba l!e, 
etrafında Harbiye mektebi talebesı 
hareket ordusu etradile ktilAhlı gö
nUl!lllerden birer müfreze olduğu 
h alde, halkın çılğın ve şiddetli al
~Jan ara..'Uilda Harbiye Nezareti
ne geldi. Bütün Vükela, erkfi.n, u. 

Adet olduğu veçbile önce Naki
büleşraf ve Şeyhülislam tarafından 
olmak üzere biyat resmi yapıldık
tan sonra atılan toplar bu mühim 
hadiseyi halka ve telgraflar da bü
tün dünyaya ihbar ve ilan etti. 

Yeni padişah beşinci Sultan 
Mebmed, yine Ahmet Muhtar Pa.~a 
ile beraber arabasına binerek Divan 
yolu tarikile sarayındaki Hırkai se
adet daireeine gitti. Oradan da So
ğuk çeşme, köprü, galata yolu ile 
Dolma bahçe sarayına avdet etti. 

O gece lstanbulda samimi şen
likler yapıldığı sırada Yıldız sara
yına giden bir heyet, küçük çocuk
ları ve zevcelerinden birkaçı ile be
raber Abdlllhamidi, arabalarla Sir
keci istasyonuna getirerek katarı 
mahsus ile Seliiniğe götürdüler ve 
orada banker Alatini kö~küne yer
leştirdiler. 

lşte bu suretle otuz üç sene sü
ren devri Hamid.iye nihayet veril
di. 

Cüliıs günü Tevfik Pa.şa kabine
si ipka edilmişti. Birkaç gün sonra 
lhtilfilcileıin talebi üzerine sukut e
den kabinenin tekrar iktidar mev
kiine gelmesi yar ve ağyara karşı 
iyi bir tesir yapacağı yeni padişaha 
arz edildiğinden Hüseyin Hilmi Pa· 
ııa kabine teşkiline memur edilip 
Tevfik Paşa da Londra sefaretine 
tayin olundu. 

22 nisan tarihinde teşekkül edip 
işe başlıyan kabine reisi, birkaç 
gün sonra Meclisi Mebuııanda proğ
ranıını okuyup itimat kararı iste
diği zaman bu irticai hareketi vu
kuundan evvel keşf ve sonra da 
tenkil edemediğinden dolayı mesul 
edilmesi lô.zım geleceğini söyliyerek 
Berut mebusu ve Abrar fırkası li
deri 1smail Kemal Beyin itirazın.ı 
rağmen 5 muhtelif reye karşı 192 
rey ile kabineye itimad olundu. 

Muhtelif rey verenler: İsmail 

Kemal (Berat), lsmail (Gümülci
ne), Lütfü Fikri (Dersim), Müfid 
(Ergürü) beülerle İstanbul mebusu 
Zehrab efendi idi. . 

31 mart ihtilalinin mürettip ve 
müşevviklerini toplamağa ba~lıyan 
Hareket ordusu kumandanlıgınn, 
imzalı imzasız, yazı ile veya ağız
dan birçok ihbarat vuku bul;ıyor
du. Suçlu diye bildirilen bu adam
lar da hemen yakalanarak Harbiye 
Nezaretine giriliyor, Bekir ağa bö
lüğü adı verilen Beyazıt Taş kışla
sına doldurulıyordu. 

1294 senesi, Ali Süavi vakasın
dan sonra kurulan büyük idarei 
ürfiye divanı barbınca muhakeme· 
leri icra edilınek üzere toplanılan 

Bayramda bu kabil oyun 
icat edenler yakalandılar 

Bayram günlerinde şehrimizin 

muhtelif semtlerinde bazı kimsele
rin; safdil çocukların ellerindeki 
paraları almak maksadiyle onları 

kumarbazlığa teşvik ettikleri ve ku 
mar oynatmak istedikleri görüle -
rek haklarında sıkı takibata geçil-
mi~tir. 

Ezcümle Şebzadebaşında, Ka -
dırgada ve sair mahallerdeki bay -
ram yerlerinde, sonu hep kumara 
varan türlü türlü ve nevicat oyun -
!arla çocukların dışarlıklı saf kim
selerin paralarını almak istiyen 
müteaddit kumarbazlar sivil memur 
!ar tarafından yakalanmıştır. 

Sivil memurlar, şehrimizin di -
ğer semtlerindeki bütün bayram 
yerlerinde ve kalabalığın toplandığı 
mahallerde de bu kabil eşhasa karşı 
şiddetli bir mücadele açmışlar ve 
kumar oynatmağa teşebbüs edenler 
le kumar oynamak istiyenleri he -
men yakalıyarak bunların faaliyeti
ne hiç aman vermemişlerdir. 

İKTiSAT İŞLERj 

Sun'i ipek 
Muayyen bir kalitede 

işlenecek 
Birçok ihraç maddelerimizden 

başka sunl ipeklerimizin de stan -

İstanbul belediyesine 
bir teklif 

Ulu Önder, Büyük Şef A
tatürk için ne yazmak kabil 
iae yazıldı, ne söylemek müm
kün ise söylendi. O o kadar bü
yüktür ki onu ne kalem yaza
bilir, ne de dil anlatabilir. 
Hem kalem hem dil aczini i
tirafa mecbur kalır. Onun bü
yük hatırası milletin kalbinde, 
çelik Üzerine kazılmıt levha
lardan daha sağlam olarak 
kalacak, adı dima tükran ile 
anılacaktır. 

Bu kuvvetli ve mutlu adı 

Hazırlığı yapı 'dığın

dan 20 gün içinde 
neticelenecek 

Tramvay ve Tünel şirketlerinin 
satın alınması işi etrafındaki hazır 

lıkların ilerliyerek şirketin salahi -
yettar murahha;l,,-rnın Ankaraya 
davet edileceğini yazmıştık. Murah
hııslaı1n 15 ikinciteşrinde Ankarada 
bulunmaları icap ettiği halde milli 
matemimiz dolayısiyle müzakereler 
bir müddet için tehir edilmişti. Şir
ketin Belçikadaki merkezlerinden ge 
lecek olan saliihiyettar murahhasla

rı bu ay sonunda Ankarada buluna
caklar ve Vekıiletin hazırladığı esas 
lar dahilinde derhal müzakerata 

günlerin her saat ve dakika- başlıyacaklardır. Vekalet müzakere 
sında andırmak, Atatürk adile ye zemin teşkil eden esasları bir ko-
her an ve zaman kalbimiz misyon marifetiyle tamamen hazır-
gibi dilimizi de bezemek i-

lamış olduğundan satın alma işinin çin bizim, timdiki neslimizin 
nihayet 20 gün 1.arfında neticelenebir vesileye ihtiyacı yoktur, 
ceği ümit edilmektedir. çünkü onu ııördük, tanıdık, 

elimizden geldiği kadar takdir Tramvay ve Tünel şirketleri bu 
ettik. Fakat gelecek nesillere münasebetle önümüzdeki ayın on 

dokuzunda umumi bir toplantı ya -bu adı Atatürk adını andır-
pacak şirketin son bir senelik bimak, onu milletin kalbinde, 
lançoları da tetkik edilecektir. dünyanın aonuna kadar Y•f& t- ı ~""'""'""'""'""'""""'"""""'""vvvvvv....,.., 

mak için hatırıma gelen fU tek
lifi lıtanbul belediyesine arze
diyorum. 

r .. :· -,, p O LİSTE · ... 
• \o!. • •• ~ ' • ~ ~.,, ,,,. • • 

Kadını yüzünden 
yaralamış 

Dolmabahçe sarayına "A
tatürk sarayı,, B"fiktaftan Ka
batata kadar olan caddeye de 

'-, 'türk caddesi,, adının veril-
dardize edilmesi kararlaştırılmış ve mt!S!Jlı uygun aanıyor ve bü-
bu hususta yapılan tetkikler neti - tün Türk milleti namına rica 

Beşiktaşta oturan Artin Galata· 
da oturan Muzaffer tarafından bı
çakla bacağından yaralanmıştır. 

celendirilmişir. Şimdiye kadar ya- ediyorum, 
pılan usulsüz rekabet yüzünden mal 

En eski mııharrir ve gazeteci 
kaliteleri gittikçe fena bir şekil al- Süleyman Tcıoji1' Ôzzol"luoğlu 
mış ve bu şekil halkın zararına ol- \ J 
duğu kadar fabrikatörlerin de ziya- .._ _____________ ,, 

nına inkişaf etmiştir. İktısat Veka- DAHiLiYEDE 
Jeti bunun üzerine suni ipeklerin 
tesbit edilecek muayyen bir kalite 
üzerinden işlenmesine karar vermi~ 
ve bu hususta bir nizamname hazır 

Yeniden tayinler ve nakiller 

yapılac1k 

Dahiliye Vekaleti Valiler ve İda-

Yapılan tahkikatta hadiseye bir 
kadın meselesinin sebeb olduğu an
laşılmış Muzaffer yakalanmıştır. 

Rakı içerlerken arkadaşını 
yaralamış 

lamaya başlamıştır. re memurları arasında geniş mik 

Bcyazıdda Çadırcılar cadesinde 
Ali Paşa hanında mukim somyacı 

Mehmet, ayni banda oturan somya
cı Halil ile rakı içerken aralarında 
kavga çıkmış ve neticede Halil 
Mehınedi bıÇakla yaraladığından 
yakalanmıştır. Nevyork sergisine gönderilecek yasta tayin ve nakiller listesi hazır-

malların nümunesi isteniyor lamaktadır. 
N evyork sergisinde açı lacakı r ;:;;:;;~~~~::::;:::::;:::::;::;:;;;::;:;;;:::::::;:::::::;:;:::::~ Sarho~lukla rezalet 

yapıyorlarmış 
Gcbzecle oturan Ali ile Mustafa-

Zeytinyailı !abana dolıuaaı 
Plav 
Sütlaç 

Zeytinyağlı Lahana 
Dolması 

çı· 
Lahananın dıs yapraklarını 

' rJa· 
kardıktan sonra körpe ve dama ·re 
rı az yapraklarını haşlayıp kevgı ., 

dökünüz. Kafi miktarda çentllJJl". 
soğanı harlı ateşte bir tencerede ıel 

'~ tinyağı ile ölürünüz. Müteakibeil · 
'bCf• kaldırır pirinci yıkayıp tuz, bı 

şeker biraz nane ile ilave edip pe~· 
beleşinciye kadar çeviriniz. tnecrg~; 
ne yakın yağı alınmış et suyu yah ·n 
adi su ile tavlayıp indiriniz. TarÇ~
serpip karıştırdıktan sonra yapra. 

!ara tuliini sarıp tencereye istif ~; 
niz. Fakat evvela tencerenin dibin 

yaprak yahut paça kemiği gibi ş;; 
Jer koyup üzerine istif ediniz. ~ te 
teakiben tencereye girecek suret 

~ediğer bir tencere kapağı koyup 
narından lüzumu kadar su mıve e
dip kapağını kapayınız. Mutedil ~-
teş üstünde layıkiyle pişince indir1

: 

soğumaya bırakınız. Sonra kortarı 
sofraya veriniz. 

Şehir Planının 
Tatbikine başlano ı 

İstanbul vilayeti, şehir mütenıı~; 
sısı Prostun planına göre tst:ıııb rı 
şehrinin güzelleştirilmesi ve ını3 

işine başlanmıştır. Bu arada Jlluı: 
hassısın verdiği plii.nın tamaıııe 
tatbiki beş senelik plılnlara ayrıl.' 

ı· 
mıştır. Ve ilk beş senelik planın .. 
mar işleri arasında Gazi köprii5~· 
nün sağından ve solundan açııac,~ 
geniş yollar, Taksim meydanıı11 • 
yeniden genişletilmesiı Taksim "1~ı 
dının arsasında yapılacak muaı~3 

bir· sergievi ve İstanbul tarafında 
çok inşaat vardır. Bütün bunları~ 
yapılabilmesi için 16 - 17 milr0

: 

Türk lirasıııa ihtiyaç vardır. Vil~; 
yet bu husustaki fikrini bir rapor 
Nafıa Vekaletine bildirmiştir. 

·o 
V ckiilet birinci beş seneliY pl9 • Türk pavyonuna gönderilecek e~ya- Kısa Haberler 1 

!ar mart ayından itibaren sevke - -

dilmeğe başlanacaktır. Bu bir ta • * Almanyaya ısmarlanan de-
içinde bulunan Dolmabahçe - J3e fa Karaköy c: ddesinde sarhoş olup ptı· 

icrayi rezalet ederlerken yakalan- bek yolunu müstacel bulmuş ve 
mimle bütün ticaret odalarına bildi- nizaltı gemimiz: Almanyanın Krop 
rilmiştir. Vakit daralması hasebiyle 
ayni tamim ile yapılan hazırlıklara 

hız verilmesi bildirilmişti_r. Bunun 
üzerine her ticaret odasında bir ko-

misyon kurulmuş ve gönderilecek 
eşyaların birer nümunesi istenmiş
tir. 

tezgahlarında yapılarak denize in
dirilen Saldıran denizaltı gemisi i
kincikanunda limanımıza gelecek -
tir. 

mışlardır. na ait plan üzerinde etüdler ynP11 ' 

Beyoğ, b caddesinde niira atmış masını belediyeye bildirmiştir. e-
İstanbu!un imarı iRine hiikOııı 

8 Şişlide oturan Hüseyin özcaıı · ıc 
tin geniş mikyasta yardımı evve evvelki gece sa.at 23 de sarhoş olup e.ı 

nara atarken devriyeler tarafından takarrılr ettiğinden belediye ilk. ~O
yakalanm.ış ve bakında tahkikata senelik planı hazırlıyacak ve hil1' 
başlanılmıştır. mete bildirecektir. Hükümetin bU 

binlerce kişilerle altlı üstlü dolan w vvvvvvvvvvvvvv.,..,,..,..,,.""""""""'"" 

* Karaköy köprüsünün yeri de
ğişiyor: Prostun yaptığı Eminönü 
planına göre meydan tamamen a -
çıldıktan sonra Karaköy köprüsü 
şimdiki Balıkhane binasının bulun
duğu mahalle kaldırılacak ve Balık 
hane binası da başka bir yere inşa 
edilecektir . 

O tomobil ve araba sene yapacağı yardımın beş ınil , 
yon lira olacağı tahmin olunuyor· 

MAHKEMELERDE 
bu kışla bu defa da yine alt ve üst 
katlan dolmuştu. 

Tarihin garip bir ci!veei olarak HAKARET 
o zaman(1294 te) orada mahpus bu İdd' il .. .. h d ld 
Junan Bağdadlı Süleyman Beyi zi- ıas e c ur mu meş u a veri i 
yaret için gelen on dört on beş Tramvay biletçisi Mehmet oğlu 
yaşlarındaki talebe Mahmut Şev- Fahri, dün, Veliyettin oğlu Sadık 
ket, 33 sene sonra idarei ürfiyenin tarafından hakarete maruz kaldığı 
iiın.iri. ve Hareket ordusu kuman- iddiasiyle müddeiumumiliğe müra -
danı olarak, mevkufların halleriııi caat ettiğinden Sadık yakalanmış ve 
görmek için birkaç kere oraya gel- her ikisi cllrmümeşhut muhakeme-
mişti. sine verilmişlerdir. 

lttihad ve Terakki erkıinından Yankesici 

* Şehir Meclisi toplantıları : 
İstanbul şehir meclisi önümüzdeki 
pazartesi, salı ve çarşamba günleri 
toplanarak nok•an kalan işlerin ta
mamlanması etrafında görüşme ya 
pacaktır. 

kazalan -·-
Kurtuluş- Beyazıt hattında iş!iyen D aireler bugün de tatil yapa~~ 

3323 numaralı otobüs, dün saat Bayram tatili üç giln oJdUll~ 
15.30 da Tan sineması öniine geldiği halde resmi daireler bugün de ıııtı 
sırada Hamdi isminde b:ruine çar- edilmiş bulunacaklardır. Bu yapı· 
parak vücudunun muhtelif yerlerin· w 
den hafif surette yaralanmasına Ee- lan yeni tatil kanunu icabatıııd~il· 
beb olmuştur. Suçlu şöför yakalan- dır. lllevzubahs kanuna göre tıı· .. 

1 mıştır. !erin son günleri cumaya tesa.d~e 
ettiği takdirde cumartesi günler• 
bütün daireler tatil edilmi'l baluıııı· 
cak'ardır. 

bazı garezkiirlar ile sonradan ce-
miyete çatarak iş başına geçmek 
çaresini bulan birçok devri istib
dad mensublan, geçmiş hal ve za
manlarını bilen ve kendileri için da· 
imi bir tehlike teşkil edenleri orta
daıı kaldırmak için en iyi ve kolay 
bir fırsat bulduk sanarak, bire:
birer tutturup hapse gönderiyorlar
dı. Bunun için de deliğe tıkılması 
arzu olunan adamı Hareket ordusu 
efradından birine göstermek kafi 

Cürmü meşhud yapılarak mah

kemede tevkif edildi 

* Üniversitede dikilecek şeref 
slltunu: Üniversitede bir şeref sü- 1 
tunu dikilerek bunun üzerine bü -
yüklerimizin hayatı yazılacaktır. Bu 
miinasebetle Güzel Sanatlar Aka -
demisi bu iş etrafıııda hazırlıklara 
başlamıştır. 

Şoför Recep oğlu Hüseyini!ı 
idaresindeki kamyon dün köprüden 
geçerken dört yaşındaki Salime 
çarparak yere düşürmüş ve çocuk 
başından yaralanarak tedavi altınıı 
alınmıştır. 

Karpitle oyun oynanır ını ? ·ıı 
10 yaşlarındaki Ercümend . 1._ 

Ekrem; dün üsküdarda evJerıı:ı 

idi. 

Volkancı Derviş Vahdeti, İtti
hadı Muhammedi cemiyeti mensup
larından birçokları, Meşrutiyet i
dare muhalifleri hep toplan mıştJ, 
V akada parmaklan olanlardan bir 
kaçı, Hareket ordusunun lstanbula 
girmesinden evvel kaçınııı ve kapa
ğı Avrupaya atmış idiler. 
Kaçamıyarak yakayı ele veren

lerle, hiç suçlan ve hattA haberle
ri bile olmıyan ve eırf vttcudlannın 
kaldırılması istenildiği clhetle ken
dilerine kabahat isnad edilerek gö
tlirillüp kışlaya doldurulanlann aa
Y,ISl birkaç bini ll§mıştı. 

CSonu Yar) 

Kadıköyünde Yeldeğirmeninde 
Rasimpaşa sokak 14 numarada o -
turan Semiha, dün Beyoğlu cadde -
sinden geçmekte iken Küçükpazar
da sakin sabıkalı takımından Ab -
durrahman oğlu Yusuf tarafından 

-içinde 2 lira bulunan- para çan
tası yankesicilik suretiyle çalınmış

tır. Fakat, Yusufu takip eden me
murlar, hemen onu suç üstıı yaka
lamışlar ve müddeiumumiliğe tes • 
liın etmişlerdir. 

Derhal Sultanabmet 1 inci sulh 

ceza mahkemesi huzuruna çıkarı
lan yankesici Yusuf hakkında tev • 
kit kararı verilmiştir. 

Bunlar da hakaret etmişler 
Tahtakalede kahveci Hüseyin 

ojfa Dursun Yenibanda oturan ham 
mal Derviş oğlu Ali, Ramazan oğ
lu Hasan ve Ali oğlu Osman taraf
larından hakarete maruz kaldığı 
lddiasiyle polise müracaat etmiş, 
suçlular yalcalanmıştır, __ -

* Konservecilerin muamele ver 
gileri: Konserve fabrikatörleri mu-

amele vergisinden istisna edilme

lerini istemiş olduğundan ticaret o

dası bunun için tetkikatta buluna -
rak bir rapor hazırlamıştır. Bu ra
por Vekaletin tetkikine arzedilecek
tir. 

* Şehirler arası telefonu tak -
viye ediliyor: 

viye ediliyor: Nafıa VekAleti ~ehir
ler arası telefon hattı şebekesinin 
takviyesi için 870 bin liralık tesisat 
ayırmıştır. Bu para ile ayriyeten 
yeni merkezler de yapılacak ve bir
çok kısa telefonları da büyük hat
ta raptedilecektir. 

* İtfaiye kadrosu genişleti!i -
yor: İstanbul itfaiyesi takviye edi

lecektir. Bu arada eskimiş makine
ler değiştirilecek ve efrad da ço -
~altılacaktır. 

Süleyman oğlu Ahmedin (Edir
ne O) plakalı otomobili dün Saraç
hane baı;<ında manevra yaparken 
yedi yaşlarında Muzaffer isminde 
bir kıza çarparak yüzünden yarala
mıştır. 

. d k" ]<~! cıvarın a ı arsada bir tenekeye 
0 pit doldurup yakarlarken ansıı1 

'-'ilıik ateş almış ve vukua gelen W" • 

neticesinde, ayni sokakta 3 nuınıı.ı:' 
ı"' da oturan Cemal oğlu Emrullah • 

minde bir çocuk yüzünden yaralıı.I'' 
mıııtır. 

Feriköyünde Sirkeci deresinde 
2 numaralı hanede sa.kin Ahmet oğ-

ul 10 yaşlarında Şebabettin, dün ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiİİİİİİjjjjİİ., 
barutbane caddesinden geçerken 
1886 numaralı tek atlı arabanın sa
demesine maruz kalarak sağ elin
den yaralanm.ıştır. 

Suçlu arabacı Osman yakalan
mış, yaralı çocuğun eli tedavi olun
mu§tur. 

Taksimde (Ferid.iye) de bUyUk 
gilvercln sokağında 29 sayılı evde 
mukim, 2611 numaralı şöför Ser
kis, 3322 numaralı otobüsle Pan
galtıya geldiği sırada . Cideli Sait 
oğlu Muharrem isminde bir çocuğa 
çarparak yaralanmasına sebebiyet 
vermiş ve yakalanmıştır. 

Yaralı Muharrem Şişli çocuk 
hastanesine kaldırılmıştır. 

• 
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Fra sada Büyü 
Patlak Grev 

• 
ır 

erdi 

Harici Siyaseti 
(Battanfı l inci sayfada) 

felaket ve matem günlerinde müt-. 
tefiklerimizde gördüğümüz halisa
ne tezahilr bizde unutulmaz intiba
lar bıraktı. 

lırı Grevin Af;;;;;;-:_-Fransız anlas-, Türk - Yunan dostluğunun iki 
milletin ruhuna ne kadar işlemiş ol
duğunu ölçmek için bir miyar aran
sa idi bu matemli günlerdeki intibu
lıırdan daha iyisi bulunamazdı. Ha
riciye Vekilimizin derin bir nufu
zu nazarin gördüğü ve gösterdi
ği gibi, bugün Türk - Yunan dost
luğu yalnız müdir sınıflarda, 
şeflerde siyasi bir düşünce mahsulü 
değil, iki millet tarafından siyasıı 
mahf ellere emir ve tahmil edilmiş 
tabii bir inkişaf hnlinde bizleri biri
birimize bağlıyor. Asırlnrdanberi bir 
birinin içine girmiş ve karışmış bir 
halde yaşıyan Türk ve Rum unsu
ru birçok mücadelelerden sonra ni
hayet son müvazeneyi tesis ettikle
ri vakit, rahat rahat düşününce, 

biribirlerine ne kadar lüzumlu 
ve dost iki komşu oldukları

nı hissettiler. Milli matemimize Yu
nanist:mın her tarafında gösterilen 
iştirak duyguları bu samimiyetin 
nişanesidir. 

'nasından Evvel Hükumeti Devir-
ltteğe Matuf Olduğu Söyleniyor 
Sada ~aris, 25 <A. A.) - Petit Journal gazetesi, Pnriste ve şimali Fran
llto kı grevler hakkında yazdığı bir makalede, bu hareketin komünist 
ko~agnndusından doğduğunu, komünistlerin sendikalı birlik ve genel iş 
ku ederasyonu idare komiterleri üzerine bir tazyik icra ve bunları milin 
b;lnd.0~duğu kaclar çabuk umumi grev ilnnına mecbur etmE>k istediklerini 

ırıyor. 

her llu gazeteye göre, komünistler 

61 
ne Pahasına olursa olsun Fran -

z _Al 
lnad man deklarasyonu yapıl -
iste an evvel hükumetin düşmesini 
te.n ~ektedirler. Demiryolu amelesi 

lerid~k?I meclisi dün gündüz servis
lnişt' çın umumi greve karar ver • 
tıu ır. Bu karara iş konf ederasyo-

Cekt~rafından kati mahiyet ver ilc-
u-. 

ıııu~aıııte, 1919 danberi bu kadar 
dir· tn grevler kaydedilmediğini bil 

'Yor. 

ııa· Vaıancienne vali muavini, De
ın komünist belediye reisi ve m n-

liitler 
l<ral Karol 
),f iilakatı 
~~g1 ... oslav gazeteleri bu 

ll a~ata büyük ehem-
,. nuyet veriyorlar 
ler :~lgrad, 25 (A.A. ) - Gazete
ltıan n Rumanya hükilmdariyle Al
ta b~ devlet reisi arasındaki rnülaka
dirı uyuk bir ehemmiyet atfetmekte-

er. 
])• ... 

kınd ıger cihetten gazeteler pek ya-
11-:ı a Pnriste imza edilecek olan 
tiat:sız - Alman itilafına dair Pa
dir) n &elen haberleri neşretmekte
ıete~r . . ı:atbuat bilhassa Paris ga
dan ~ının büyük bir kısmı tarafın 
ltıeın u .münasebetle izhar edilen 
lllek~~u~ııyeti ehemmiyetle kreydet-

1.\!dırJer. 

:Bl-iitler- Pirof mülakatı 
~~nb:rlin, .:s <~·~:> - Emin bir 
ile c dan ogrenıldıgine göre Hitler 
llaıı~nu?t Afrika birliği mlidafaa 
kat Pırof arasında yapılan müla-

kınd esnasında birknç mesele hak -
llluıı: ve bilhassa İngiliz - Alman 
l'laıa sebetıeri hakkında bir noktni 

~t~entisinde bulunulmuştur. 
da Ya er ile Rumanya kralı arasın
l\lına~ı~an. görüşmeler esnasında da 
l-°tı\ ıı12 ~ ~ ıle Polonya arasındaki 
kfJJtu sıyasi değil fakat iktısnı:H ve 
'- · tel lllü b . .. •1.1111 tn nase etlere daır en mu-

e;c~leJer tetkik edilmiştir. 
l3 rnredinin jstifası 

<linin u~apeşte, 25 (A.A.) - 1mre
ltarar ıstifası hakkında henüz bir 
ıtl:_şanı vermemiş olan naip Horti dün 
?>inin ~Yan ve mebusan meclisle-
"' reısle · ·•ıann rı, eski nazırlardan Ho· 

,Ça,l'ele~e daha bir çok zevat ile isti
''''••••• e bulunmuştur 
b ••••• . ~ l ··························· 
&~ ~~n antantı 
li uyuk Erkanı 
l' arhiye 
0Plantısı 

den amele sendikasının mümessille
ri arasındaki gorUşmcdcn sonra va
ziyet biraz durulmuştur. Denaindcn 
seyyar müfrezeler çekilmiş ve bun
dan sonra grevciler işgal ettikleri 
fabrikaları boşaltmışlardır. 

Fabrikalar Amele 1 şgalinden 
Kurtarıldı 

Paris, 25 (A.A.) - Rennult 
fabrikaları sabahın saat birinde ta
mamen boşaltılmış bulunuyordu. A
ğır hiçbir yaralı yoktur. Yalnız al
tı polis hafif surette zedelenmişler
dir. Diğer taraftan 300 tezahü -
ratçı polis tarafından sorguya çe -
kilmek Uzere tevkif edilmiştir. 

Lehler Rütenyayı 
İşgal mi 
Edecekler? _ _..... __ 
Bir lngili% ga%etesinc göre bu 

I§ yakında vukubl}lacak 
Londra, 25 (A.A.) - Evening 

Standard gazetesinin bildirdiğine 
göre, Polonya hükumeti Riiten hu -
dudunda yedi fırka ve Rumanya 
hududunda da 40.000 kişi tahşid et
miştir. HükOmetin maksadı :ainca
ristanın yardımiyle ayın yirmi ye
disinde Rüten arazisini işgal et -
mektir. 

Söylenildiğine göre Polonya hü
kOmeti, RUten meselesinde müsait 
bir tarzda hareket mukabilinde 
Danzig meselesinin hallinde milza
herette bulunacağını Almanyaya 
vaadetmiştir. Bundan maada Ru -
manya hududuna kndnr bir şimen
difer hattı ve bir ot:omobil yolu in
şa etmesi için Almanyaya Rüten a
razisinin bir parçası verilecektir. 

Gizli Çek arşivleri 
çalındı 

Prng, 25 (A.A.) - Hariciye ne
zaretinin arşivlerinden çalınarak 
ecnebi mntbuab tarafından neşredi
len gizli evrak meselesinde rnesuli
yetlerin tcsbiti için yapılan tah - 1 
kikat hakkında Bxpress gazetesi ez 
etimle şöyle yazmaktndır: 

"Bu evrak Beneş reisicumhur -
luktnn çekilmeğe karar verdibri es
nnda arşivlerden çnlınmağa başlan
mışbr. Evrakın bulunduğu sandık
lar birçok ihtimamlarla evvela Bra
tislavaya sonra da Köstcnceye nak
ledilerek buradan nereye sevkedil
cekleri hakkında bu şehirde bir ka
rar verilmemiştir. 

Ayni miişahcdeyi Yugoslavya 
ve Rumanya hakkında da tekrar e
debiliriz. Acı günlerimizde miltte
fiklerimizde gördüğümüz bu tesanüt 
hissi Balkan misakının snğlamlığı
nı bir kere daha ortaya koymuş ve 
bu suretle şüphe yok ki cihan sulhü
ne de hizmet etmiştir. Herhalde, bu 
gün Avrupa siyasi ufkunun nrka
larmda vücudu hissedilen istifham 
noktalarından hiç biri Balkanların 
üzerinde dikili değildir. Balkanlar 
sulh ve sükOnu muhafaza için yek
pare bi r kitle olarak mevki almış
lardır. 

Muhterem Cumhur reisimiz Tilrk 
siyasetinin takip ettiği hattı hare
keti kabinelerin muvakkat bir ııok-
tai nazarı değil milli bir prensip o
larak tavsif etmekle tamamen haki
kati ifade etmiş ve bütün cihana 
teminat vermiş oluyor. Zaten bu si
yasetin birinci amillerinden biri de 
kendileri olduğu mazi ile meydan
dadır. Bu siyaset, şimdiye kadar 
tatbik olunduğu şekilde, ayni çalış-

ma zihniyeti ile, bütün dostluklara 
ve ittifaklara hulfis ve sadakat ile 
bağlı bir şekilde devam edecektir. 

Bazı hakikatlar vardır ki bedi
hi olsalar bile münasip fırsat zu -
hur ettiği zaman onların tekrar e-

dilmeleri liizım ve faydalıdır. Muh-j 
terem 1smet İnönü'nün cumhurre
isi olur olmaz ilk fırsattan istifa
de ederek harici siyasetimiz hakkın 
daki milli noktai nazarı en saliihi-

yettar bir milli mümessil ve milli 
şef sıfatiyle tekrar etmesi şüphesiz 
ki çok yerinde bir izahat teşkil et

miştir. Türkiyenin, müstakbel ha
rici siyaseti hakkında en mütercd-

dit zihinlerde bile artık hiç bir en
dişeye ve yanlış anlamalara mahal 

kalmamıştır. Diln Türkiye nasıl 

Yakın Şarkta sulhün en candan bir 

taraf tarı ve hadimi ise yarın da ay-
ni yolda yürümekte devam edecek
tir. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
Gazete bu sknııdaln sebep olan- ==================::-====== 

ların şiddetle tecziye<;ini istemekte- Amerikanın müstakbel Cum-
dir. hurreisi kim olacak ? 
italyada Yahudi aleyhdarlığı Nevyork, 25 (A.A.) - Herald 

Roma, 25 (A.A.) - İttihaz edi- 'J.'ribune gazetesinin bildirdiğine gö
len yeni bir karara göre noterlerin, ı·e, Roosevelt 1940 senesinde yapı
Yahudilerle iiriler arasında, gerek lacak olan reisicumhur intihııbı cs
hususi eşhas gerekse şirketler için nnsınrla Nafıa işleri şefi llarry 
olsun, nhm sahm mukaveleleri ~-ın- Hopkinsin namzetliğinin konulma -
zim ebneleri menedilmiştir. sını istemektedir. 

(hafta f ı · · ~~..-.------------------------------------------------..~ )'.' ra ı ıncı ıayfada) 

~~~~~ ~~.~;:n:.:::.~: ::- Matbuat aleminde bir hadise 
~':: ~~:~ ~~:::r:~.h::i_ P N···v·······E ...... f i.-~ .. p······A······-ş·····A·······N······ ı N·-·, 
Jlihayetınıuz~kereler 10 gün içinde 1:. 

l? enmış o1acaktır. 

umen Heyeti Bclgmddan ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 
~"l Geçti 

'"Rl'nd ~e haticiyo' 25 (A.A.) - Buşvekil ı Baştan başa heyecan, merak ve tarihi entri-
ıı.rı A nazırı Stoyadinoviç, Bal ı 

biye re~ıt1antı devletleri crkfı.mhar _ kalarla dolu bu fevkalade eseri 
et serin· k , 
<>rıneıc tızeı·e ı~t·onferausın& iştirak: BİR KAO eu·· NE KADAR 
. <lııau ~ ınayn giden Rumen .... 
ıJe n.tını erlcanıharhiye reisi Joncsco T f •k b J v 
~t4-, en askel'i heyetini knbul et- \. o rı aya aş ıyacagız 

}.~-.... --------------------------------------------------'~ 

• • 
Bu iki Büyük Adam Her lnkı- Edirnenin 

Kurtu!uşu 
Ve Sofya 
Nümayişlerı 

lapda Yan Yana Bulunmuşlardır -
(Lozan) da cereyan eden sulh r -

müzakereleri, Atatürkün dünyayı 1 

hayretlere düşüren idari v siyasi \ 
kabiliyet ve meharetinin bir kere 
daha bütiin kudretiyle tezahürüne 
vesilo olmuştu. 

339 yılı temmuzunun ortaların 
da sulh konf ernnsı sona ermişti. 
Lozandn heyeti murahhasamızın 
başında bulunan İsmet İnönü İS6 
sulh muahedesinin imzası için An· 
karadan beklediği talimatı henüz 
almış değildi. Heyeti murahhasa ı 
reisimiz heyeti vekBeden muahe
denin imzası hususunda milsbet 
veya menfi bir cevap alamayınca 
bunu Ankarada bir tereddüt hil
kümferma olduğuna atfetmiş ve 
keyfiyeti 18 temmuzda Atatürke 
bildirmişti. Atatürk nutkunda bu 
meseleden bahsederken der ki: 

25 Teşrinisani, her 'l'ürkün mut

lak surette ezbere bilmesi lfizımge-

Jen bir tarihtir. Çilnkti bu tarih, a
na yurdun gnrp kapısı olan güzel 

Edlrnenin son ve ebedi olarak düş

man elinden kurtarıldığı tarihin 

yıldönümüdilr. 

Edirnenin ehemmiyeti, Türkiye 
için fevknlftde mühimdir. Zira E. 

dirneyi kaybetmek, İstanbul da da
hil, Türkiyenin, Avrupa kıtasında 

bulunan bütiln yerlerini kaybetmesi 
demektir. 

Hoş bugün Oç dört milyon Tür
kOn oturmakta olduğu bu yerleri 

işgale yeltenmek, en hafif ve tıbbi 

tabirle bir cinnet, en şairane tabir
le de bir metankolidir ya, o da başka. 

Biz sadece Edirnenin Türk toprak
larına, Türk vatanına bağlılığının 
ehemmiyet ve kıymetini söylemek 

"İsmet Paşanın takip ve intaç 
ettiği işin ne kadar mühim oldu
ğu izahtan müstağnid'r. Bu işin 
intaç olunduğunu, son günün, im
za gününün geldiği iş'ıanna, teha
lükle bir cevap verileceğini kabul 
etmek tabiidir. Ankara ile Lozan 1 • --:::: 
ara!'lnda bir günde, iki günde mu- Bsşkumandan Mustafa Kemal 
habere mümkündü. Üç gün geç- Paşa İsmet Paşa ile beraber 

istiyoruz. Esasen vatanın bu mü
barek köşesine saldırmak hayalini 

aklından geçirenler, orada tam on 
sekiz milyon süngü ile karşılanacaktiği haldP, hiç bir cevap verilme- istiklal savaşında 

miş olması, en basit telakkiye gö
re, Heyeti Vekile Reisinin işi mü
samaha ve lakaydi ile karşıladığı 
na delfılet eder. Yapılan işin hü
kCımetçe noksan göriilerek reddi 
cihetine gidilmek istendiği ve bun 
daki tereddütten dolayı cevap ve
rilememekte olduğu zehabına da 

Artık sulh imzalanmış, Heyeti }arını asla unutmamalıdırlar. 
'"ekile Reisi Rauf •bey istifa ede- * 
rl k Heyeti Vekile riy.asetini Fethi 
bey ele almıştı. Yurdun tamami
yeti temin edilmişti, memleket ec

nebi istiHisından kurtulmuştu. La
kin halledilmesi Hizım gelen bin-

Dün, Atalarının ufi'ılünden do
layı sonsuz bir matem içinde bulu· 

düşülebilir. Bu takdirde işi ikmal bir rn~sele Yardı. Aziz şef, hatıra 
için, büyük ve tarihi mesuliyet al- tında bu mühim meseleler i de ken 
tında imzasını kullanacak olan dine has olan açık ve sarih üslfl

nan Edirneliler, kurhıluş bayramla· 

rını kutlulnrken, nyni zamanda Sof
ya sokaklarında Üniversiteliler, 
Bulgar hudutları dışında kalan 
B ulgar ekseriyetli toprakların Bul

garistana iadesi lehinde nümayişlc.>r 
yaptılar. Bu, Balkan problemlerinin zatın maruz kalacağı vaziyetin ne biyle şöyle anlatıyor: 

kadar müşkül olacağı düştiniilürse 
İsmet paşanın muazzep ve musta -
rip olmasını haklı görmek Iazım 

gelir. 

"Lozan muahedesinin mitem
mimlerindrn olan tahliye protoko
lu tatbik ounduktan sonra, kami
len ecnebi işgalinden kurtulan 

İsmet Paşanın telgrafına 
men şu cevabı verdim: 

he- Ttirkiyenin, filen tamamiyeti ta
hakkuk eylemişti. Artık yeni Tür 

İsmet Paşa Hazretlerine 
18 Temmuz 330 tarihli telgraf 

nnmenizi aldım. Hiç kimsede te
reddüt yoktur. İhraz eylediğiniz 
muvaffakıyeti en har ve samimi 
hissiyatımızla tebrik için usulen 
vazı imzn olunduğunun iş'nrına 

kiye devletinin makarrı idare -
sini kanunen te;;bit eyleme kicap 
ediyordu. Biltiin mlilfihazat, yeni 
Türkiyenin makarrı idaresini 
Anadoluda ve Aııkarn şehirnde 

intihap eylemek lüzumunu fi.mir
di. 

yeni bir safhaya dahil oluşunun ilk 
tecellilerinden biridir. 

Türkiye, akdetmiş olduğu sulh 
ve ittifak .uahedelerine tam:ımiyle 

sadık olarak kemali sükun ve iti
dalle hadisabn inkişafını bekliyor. 
Bu inkişaf, herhangi bir surette 
Balkan sulhiinil ve statü ünü tehli
keye düşürecek ı;ckilde tecelli ede-

nnıntazırız kardeşim. 
Türkiye B. l\L M. Reisi Coğrafi ve sevkillceyş veziyeti 

Başkumandan en kati chemimyeti haizdi. Dev-

cek olur. a, Türkirenin kendi men
faatine en uygun lınth hareketi ta
kip ve buna da yenilmez ordu~unun 

maddi ve manevi kuvveti sayc.:>incte 
mutlak surette muvııffak olclcagı 
asla şüphe gotürmez bir hakikattir. 

Gazi Mus'nfa Kemal 

İsmet Paşa bu telgrafıma ce -
vap verdi. İsmet Pa•mnm ıstıra
bının derecesini gö;;teren bu ceva
bı, ayni zamanda, saffet ve sami
miyete ve bilhass~ tevazuuna da 
kıymetli bir veı:ıikn olduğu için ay
nen arzediyorum: 

Gazi l\Iustafa Kemal Paşn 
Hazretlerine 

Lozan 20 temmuz 339 

Her dar zamanımda Hızır gi-
bi yetişirsin. Dört beş gündür 
·çektiğim azabı tasavvur et. Rüyük 

işler yapmış ve yapt rmış adamsın. 
Sana merbutiyetim bir kat daha 
artmıştır. Gözlerind n öperim. 
Pek sevgili kardeşim n.ziz şefim. 

İqmet 

!smet Paşa 24 temmuz 339 gü -
nü muahedenameyi imzaladı. Ken 
disini tebrik etmek zamanı gelmiş 
ti. Ayni gün de şu telgrafnamcyi 
yazdım. 

J,ozanda heyeti murahhasa 
Reisi Hariciye vekili İsmet 

Paşa Hazretlerine 
Millet ve hiikOmctin zatıalile

rine tercih etmiş olduğu yeni vazi 
f eyi muvaffnkiyetle itmam buyur
dunuz. Memlekete bir silsile mü
fit hizmetlerden ibaret olan ömrü 
nüzü bu defa da blrihi bir muvaf
fnkiyetle tetviç ettiniz. Uzun mü -
cadelelerden sonra vatanımızın 

sulh ve istiklale ka vuşturru bugün 
de parlak hizmetiniz dolayısiyle 

zatıalinizi, muhterem arkadaşları 
mız Rıza Nur, ve Hasan beyleri ve 
mesainizde size yardım eden )Ü

tiln heyeti murahhasa azasını rnü
teşekkirnne tebrik ederim . 

TUrkiye B. l\L M. Reisi 
Başkumandan 

'\Zi Mustafa Kem(.U 

Jetin_ maknrrı idar~ini bira~~ evvel MU.c<AD SERTOLiLU 
te:sLıt ederek dahıh ve hnrıcı te- .......... ............. .................. .. 
reddütlere nihayet vermek el
zemdi. Filhakika, mnllım olduğu 

veçhile, mak~rrı idarenin İstanbulda 
kulacaj;rı veya Aııkaraya nakledi
leceği meselesi üzerinde, evvel ve 

ahır dahil ve hariçte tereddütler 
izhar olunuyor, matbuatta beya
nat ve münakaşata tesadüf edili
yordu. Ezcümle, yeni !stanbul 
mebuslarından bazıları tstanbulun 
payitaht kalması lüzumunu, bazı 
misallere istinaden, ispat etmeğe 

çalışıyorlardı. Ankaranın, gerek ik
lim, vesaiti münakale ve knbiliyet 
ve istidat ve gerek mevcut tesisat 
ve te\kilat 110\tai nazarından, hiç 
de münasip ve mtisait olmadığını 
sö/lilyorlar ve lstanbulun payitaht 
olması lô.zım ve mukadderdir, di -
yorlardı. Bu ifadeye dikkat olu-

Başvekil 
Zonguldakta 

Başvekil Celfıl B, ynr birkaç glin 
kalmak ve maden lıavzasındn tet

kikat yapmak makıı.adiyle Ankara
dan Zonguldağa gitmiştir. 

Erzincan hattınJn açılı
şını Başvekil yapacak 

Sivas, Erzurum hattrnın, Kemah, 
Alpdumanlı ve [•}rzincnn hattı bu 
ayın 23 ünden itibaren y?lcu ve her 

türHi eşya nakliy:tlma açılrnı~tır. 

Hattın açılış töreni birincikfinunun 

ilk haftasında Başvekil Celal Bayar 
tarafından ynpılacakbr. 

Yugoslavy nın aldığı 
mali bir tedbir 

Belgrad, 25 CA.A.) - Maliye 
nezareti bin ve beş yüz dinarlık kai-

nursa bizim rnakarrı idare tfıbirin -
den kastettiğimiz mana ile ,bu ifa
delerde payitaht tabirini kuJiananla 
rın noktai nazarları arasında bir 
fark görmemek mümkün değildir. melerin gerek posta vm:ntasiyle ge
Binaenaleyh bu hususta zaten mu- rekse hudut nakliyatı veya yolcular 
karrer olan noktai nazarımızı res- tarafında nget!rilmek suretiyle mem 
men ve kanunen teyit ettirerek, pa lekete avdetini meneden bir karar
yitaht tabirinin de yeni Türkiye 
devletinde mana ve mahalli istimali name neşretmiştir. Bu kararname 
kalmaclı~ını göstermek lazım geldi. hakkında tefsirlerde bulunan Yu1'0S 
Hnriciye vekili İsmet Paşa, 9 Teşri- lovenski Kurir gazetesi kaçakçıiığa 
nievvl !)23 tarihli bir madclei kanu- mani olmak üzere bu tedbirin nlın
niyryi meclise teklif etti. Zirinde masına Hizum görüldüğünü yazmak 

dnhn 14 knflar zatın imzası olan bu tad1r. Bu suı·etle bu kaymelerin 
teklif kanunu 13 teşrinivvel 923 ta- memlekete dönmesi menedilcliği için 

harice götürüldilkieri zaman hiçbir 
kıymetli kalmıyacaktır. 

rihinde uzun üzakere ve rniinaka
ı:;ıalardan sonrn ekseriyeti azime ile 

kabu 1 edildi. M ndd ei kanun iye !!&!!I!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!~'!!!!!!!= 
kilde düşünmüşler ve Yüce Öndor, 
en yakın mesai ve inlolap arkadaşı 
1smt 1n6nünü daima yanı başında 
bulmuştur. 

şudur: "TOrkiye devletinin makarı-ı 
idnresi, Ankara şehrldir.,, 

Böylece en buhranlı anlarda A-
tatürkle İsmet İnönü daima ayni şe-
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l'KNISABAll 26 TEŞRiNiSANi 1938 

Ser es Duygular 
Okuyucularımızdan Aldığımız 
Yazı ve ŞiirlP.ri Neşrediyoruz 

Ona Son Saygı TAT D R 
Ve ihtiram 

Kasvetli bir İstanbul sabahı .. ı 
Her yerde derin bir sükut hüküm 
sürüyor:. ~erkesin başı yerde .. Her
kesın gozu yaş dolu ve herkesic.1 
kalbi kanıyor .. Onun aziz tabutunu 
görmek için herkes Dolma bahçe 
ye doğru akın ediyor.. Bahtsız sa
rayın önü bahtsız insanlarla dolu .. 
Ben de bu kalabalığın arasındayım. 
Bütün millet ona doğru gidiyor .. Sa
rayin kapısından giriyoruz .. Ayağı
mızın altından çakıl taşları kayıyor.\ 
f.;er yer derin bir sükfuı içinde o
nunla beraber uyuyor .. Deniz sakin 
saray bir heykel gibi.. Güneş do
nuk .. yürilyen bizler .. yaralı .. Ah! .. 
Demek onun ylirüdüğü bu yerleri 
onun tabutuna kavuşmak için bizde 
kat edecekmişiz ... 1vte onun bulun
duğu bu salona biz derin bir sükut 
içinde giriyoruz. Hepimiz otmdi gU-ı 
neııi görmlyen bir kör gibiyiz.. Oh!. 
Niçin bu elektrikler yanıyor .. O öl-/ 
dUyse onun ıüneei burasını gene 
aydınlatır .. 

Atam 1 .. deme ksenin tabutunu 
ıörmek bedbahtlığı bize nııslb ola
aakmıg.. Yürüyoruz.. fakat na.ııl 

)'l!rUıne tıpkı bir canlı cenaze gibi.. 
1'te otmdl onun önündeyiz .. Ta.rlbJ.e-
1'8 bükmeden.. Dünyaya haykıran .. 
Koca bir milleti kurtaran koca bir 
adam bu tabuta nasıl girer .. 

Ah Atam! .. Bak bayrağımız sana 
ııaaı1 ııarı1mış? Nasıl ııeni bağrına 
almııı.. Sen onu kurtardın o seni 
kurtaramıyor. Ne kadar aciz lnsan
lıarız biz! .. Niçin onu kurtarmadık .. 
Kıhçlarile onu koruyan kumandan
lar; ne kadar bahtiyar insanlarsı
nız .. Onu Biz koruyorsunuz. Onu ko
rumak in~anlığı koca bir milleti ko
rumak demektir. Durun yavaş yü
rüyünüz onu burada bırakıp gide
cek miyiz? Allaha ısmarladık A
tam!.. Allaha ısmarladık yüce Baş
buğ .. 
Haydarpaşa Lisesinden 4/1 452 

ABDVLKADffi CEYHUN 

Tanrıya Küskünüz 
Ağlıyor, bütün millet bugün! 

Her taraf bitap, sessiz ölgün! 
'lliltün ulus, Tanrıya küskün! 

Çünkü Atasını aldığı gün. 

Ne yapsak azdır, Atam sana! 
Çok şeyler yaptın, bu vatana! 
Sevdirdin kendini her cana t 
Ne yapalım seni yaratıma. 

uniı>ersite Tıp Fakültesi 
talebesinden 

Vahriç ÔZSUNGUR 
00 8!l 00 

ATAMA AGIT 
Atatürküm sen öldün ben ağladım 
Başıma kara mendil bağladım 
Yüreğimi ateşinle dağladım 

Ağladım ağladım hep ağladm 

Sen ağaçtın Atatürk 
Her Türk ferdi daldı 
Sen öldüysen Atatürk 
Arkanda kökün kaldı. 

Sevim ÇAMAl 

!!il !18 8!l 

Matem Bayramı 
Sabahın sessiz sükutu içinde 

yaşlı gözlerimle onun hayaline 
bakıyor için, için haykırıyorum. 

Ne acı bayram. İstanbulun güne
şi vücudumu yakmadan mehtabın 
denize işlediği pul, pul, nakışları 
görmeden. gitti bir daha geri dön 
mcmek üzere .... 

Fikir ve düşünceleriyle aşılan 

onu biz Türkler daimave daima 
knlblerdeaııdık, ıı._nıyor ve ebedi
yen anacağız. Onu, Türkün öz ev
liıdını, Atamızı ... 

İnan •bize inan gençliğe, varlı
ğa, Türklüğe inan Damarlarımız 
da kay111yan asil ve temiz kana 
inan ki yattığııı yer nur oleun. 

Kemal ÇALANGN 

O öldü dediler, fakat ınanmıyorum 
Her kalpte yaşıyan o baş olmez dıyorum 
Göğlerinde parlıyan bir güneşti o ' 
Meçhul tanrılara büyük bir e~li o 

* Bir gündü o güneş Türklere d~ğdu 
Vatanın ağrılarını elleriyle oğdu. 
Heybeti titretti gökleri ve yeri 

Türklerin yolu oldu hep onun izleri 
Tarihe soktu o, Türkün en büyük zaferin 

* Ne Napolyon ne Sezar tutamazclı yerin 
On yedi milyon Türk ağlıyor buııtin 
En büyük At~·uu kaybettiği günü. 

00 8!l ıııı 

Bakırköy orta okuıdan 
-,vcı 

NEYE SÖNDÜRDÜN? 
Her yerde bir lllem yaşatırken niye söndün? ... 
Her ırönle ümit, renk veriyorken niye döndün? .•. 
Toprak mı senin pAk yüzilne yer olacaktı? ... 
Taşlar mı senin ömrilne ferman olacaktı? ... 

* Bin ömre bedelken yaşıyordun bu aconda; 
Toprak mı sana yar olacaktJ son ucunda. 
lrkın sana sonsuz bir ışık olmada her gün 

Millet sana efgan ile dert yanmada her gün. 

* Asnn o yıkılmaz, o büyük dalgalarından; 
Bir an bile irkilmiyerek karşı kodundu, 
Lllnetle dolan bir ecelin paslı tasından, 

Niçin görerek söyle ecel zehrini içtin?. 

* Nolurdu senin kabrine ben önce gideydim, 
Nolurdu senin ömrünü canımla ödeyeydim. 
Toprak mı senin pak yilztine yer olacaktı? ... 
Taşlar mı senin ö114rilne ferman olacaktı? ... 

Mi ıııı ıııı 

Güzel Sanatlar Akademiai 
"-'lal Mete 

Bir Güneş Söndi 
Türkleri nurlara boğan bir güneş söndü 
Atamız bizi bıraktı göklere döndü 

Şahlanan milletimize bir hilzün çöktü 
Ağlıyalım dövünelim bir güneş söndü 

Atanın yüce mezarı kalbimizdedir 
Hıçkıran Türk- kalplerinde bir hazinedir 
Ôksü7. bıraktığı gençlik izlerindedir 
Ağlıyaım dövünelim bir güneş söndü. 

* Altın sayfalara geçti inkılapları 
Unutulmaz ordumuzla o savaşları 
Yedi düşman karşısında arslanlıkları 

Ağlayalım dövünelim bir gilneş söndü • 

* Heykelleri dikilmeli koca aamın 
Yıkık bir yurttan yeni bir, yurt yaratanın 
E~ki alfabeyi atıp yeni yapanın 
Ağlayalım dövünelim bir gilneş söndti. 

* Bu kadar inkılı1p yapan sen nasıl öldiln• 
Türklüğü nasıl büyük bir matme gömdü 
Bizi yalnız bırakarak gittin sen öldün 
Ağlayalım dövünelim 'bir güneş söndü. 

* Atam yaşatacağız biz cumhuriyeti 
Canımızdan kıymetli bu emaneti 
Onunla yaşıyacaktır şu Tilrk milleti 
Ağlayalım dövüneJ;m bir güneş söndü. 

Bu 

Kabataf erkek liaeai 
·-8 1019 Nedim TUNA 

Gurup Bir T uludur 
Gurubun bir tu!Odur şafakların şiirdir, 
Ruhun dimdik ayakta aynlruh ayni kanız· 
Ferişteler diz çöktü - haykırdık - ölmez - 'birdir 
Sana biz secde eden beş yüz milyon insanız; 

Aydınlıksın gökteki çoban yıldızlarından 
Sarıldı boynumuza kızıl blr alev yele, 
• Ölmezlik - müjdelendi İsrafil kızlarından 
Yaktık başın ucunda nurdan yedi meşale, 

Gücün, kuvvetin varsa çık da karşımıza gel 
And içti bütUn her TOrk bu yolda gidecektlr. 
Sen hangi cana kıydın soysuz ey alçak ecel 
Tanrı bu ettiğine nedamet edecektir. 

Yerde kopan kıyamet gökte de kopacaktır, 
Senden ömürlü değil ne demir ne, tunç mermeı 
Orda bir vatan kalbi yıllarca atacaktır 
Kılbemizdir - ATATÜRK - kalbini gömdüğün yerk 

Ôğretnıen: 
t'ccihi Nedim TUNÇ 

Atatürk için bütün yurtta 
büyük tezahürat yapıldı 

Her tarafta 
sövlendi ve 

Atatürk anıtlarının önünde nutuk1ar 

Cumhuriyeti koruma yolunda and içil .. i 
Eskişehir <Hususi) -Ulu Önderi 

miz Atatürkün kaybı ilzerine pazar 
tesi günü bütün memlekette olduğu 
gibi şehrimizde de merasim yapıl

mıştır. Onbinleree halkın iştirak et
tiği bu hazin toplantıda vali ve C. 
H. P. Başkanı Bay Sezai Uzay ta
rafından da bir nutuk söylenmiştir. 

Valimiz, nutkuna: 
- (Aziz yurddaşlar; muhterem 

Eskişehirliler!. 

(Bugün, büyük ve ebedi milli Şe
fimiz ve milli kahramanımız ve 
en büyük varlığımız, aziz Ata
mızın, dünyanın, insanlığın en 
büyük evladı büyük Atatürk Hab
gllbı ebedisine tevdi edildi. 

lnsan kalbinin tahammül edemi· 
yeceği, altında dağların, kAinatın 

ezileceği bu büyük acı, günlerden
beri 18 milyon Türkü inletmekte 
ağlatmaktadır. 

Biz fani insanlar, bu büyük acı
nın karşısında elimizden başka bir 
ııey gelmediği için ağlıyoruz. ebedi
yen ağlıyacağız. Evllldımız, ahfadı
mız da ağlıyacaktır. (O), buna !A
yıktır.) cümlelerile başlamış, bu 
umumi matem gününde duyulan te
essürün ne kadar büyük olduğunu 
anlattıktan sonra; (0) nun büyük 
hizmetlerini saymış ve sonra sözüne 
uu suretle devam etıniştir: 

- (Tarih, cihan şimdiye kadar 
bu kadar büyük hi.rikalar kaydet
memiştir. Halbüki (O), tarihi de 
yeniden yaptı. Yeniden yazdı. Onun 
büyük sözlerinden bir kaçını bera
ber okuyalım: 

Çanakkaleae Atatürk anıtının 

yen göz ya§ian büsbütün fazlalaştı. 
Kimi görseb ağlıyor ve kendin -
den geçiyordu. 

Tedfin merasimi giinü Halkevin
de bir tören yapıldı. Törene kurtu
luş marşı ile başlandı. Nafia Muha
sibi cevdet Tanyel'in yürekleri para
layıcı söylevi Halkevinde ve bütün 
meydanlık ve alanda oparlörle din
lendi. Söylevi müteakip Şopenin 
matem marşı çalındı ve balkevinde 
yapılan törene nihayet verildi. 

Tam aaat 14 te Cümburiyet ala-

1 

i 

önünae tezahürat yapılırken 

direktörü Kemal Patu bütün ıııek· 
teplileri, gençleri halkı Atatürkii'. 
izinden yürüyeceklerine, cuınJıufl' 
yeti koruyacaklarına dair and içOl~ 
ğe devam etti. Ve bütlin rnekteP1' 
gençlik ve halk hep bir a,,,"'ıZdJll 
(Ulu Şefin izinden yürümeğe, Cü0

'' 

huriyeti korumağa) and icti. L1~ 
Şefin yüksek hatıralarına hürıııet,·P 
3 dakikalık bir vakfe geçiriJdikteO 
sonra altı meşale yakıldı. . 

Subay, Polis Memur, mekteP11
' 

gençler ve bütün halk kır saçlı ~·· 
nelere varıncaya kadar Büyill< ~: 
tamıza borçlu bulundukları elı"' 1 

minnet şükran ve bürmet Jıis)erır' 
izhar etmek için anıtları önünocP 
geçmek suretile törene nihayet ve· 
rildi. 

ve 
Yakılan her meşale birer er 

iki orta okul talebesi tarafındall s-• 
baha kadar hürmetle beklendi. 

Kadır Aytaç 
~ 

• .. 

(Bizim ilham menbaamız, doğru
dan doğruya TUrk milletinin vicda
nı olmuştur. Ve daima da öyle o
lacaktır.) (Memleket ve millet hiz
metlerinde pişva olmak istiyenle • 
rin ilham men balan, milletin bakıkı 
hissiyat ve amalidir. Bizim zikre 
şayan bir hareketimiz varsa o da Bergaıııada 
milletin hissiyat ve temayilllltına Bergama (Hususi)- ~1/11 9'!S 
varlığına temas etmekten ibaret- pazıırte~i, daha sabahtan on biı: ~ 
tir. !erce halk Cüınhuriyet alanınd" 

Eyvahki Ulu önderimiz: Milletin Atatürkün anıtı etrafında topl
3
P' 

büyük aşkı: ikinci onyılın bayramı- mış törene başlanma saatini sab1~; 
nı görmeden bizden ayrıldın. tki sızlıkla bekliyordu. Saat taJll 

1 

gece evvel seni ebedi istirahatgllhı- Halkevinden çok muhteşem yapıla~ 
Nafıa MOdOrü söylev Terirken 1 fi" na hicranlarımızla hıçkınklarıınız- çelenkleri getiriyorlar ve çelenk e . 

la uğurladık. nında muazzam bir tören yapıldı. ardından Parti Başkanı HalJ<Pr; 
Ebediyete gidişin de ne kadar a- Dahatörcn saııtı gelmeden binlerce Başkanı Kaymakam ve hükfıJJle 

zametli idi: .. Seni bir tabuta sığmış gözü yaşlı bağrı yanık t<:ıynu bü • ~rkanı genç~ik ve karı, kızan, geP~ 
görmekte muazzam bir inkılap gör- klik ihityar, genç, kadın, erkek, ço- ihtıyar takrıben 7.000 kişiden f3ı r 
müş kadar zihinleri döndürüyordu. luk çocuk alanı doldurmuştu. halk alana toplandılar. ÇeJeıı1<1~. 

Büyük ölü: Ebedi yatağında Alanda yapılan törene kurtuluş sıra ile anitın etrafı.la konuJdU31, 
müsterih uyu: Senin maddiyatın a- marşile başlandı. Bütün esnaflar tan sonra halkevi bandosunun ç -e 
ramızdan ayrıldı, fakat sarsılme.z dükkanlarını sabahtan akşama ka· dığı !stiklill marşile tören açıldı ' 
karargahını, düştüğü yerden kaldı- dar kapalı tuttular. Kurtuluş mar- . bando Şöpen'in matem havasını ~:: 
np semalara yükselttiğin 18 milyo- şından sonra Cümhuriyet Halk Par- lıyordu. Bu anda bütün halk ba" 
nun kalbine kurdun. Bundan sonra tisi, Halkevi, mektepliler, mini mini rıru eğmi~ ellerinde. mendilleri g~ı· 
d yu"zl ·ı kal Atatürkün öksüz yavruları, esnaf- 1 · · ·ı· h k · ırı• 1' a erce mı yonun bine avni erını sı ıyor, ıç ırık seslcrı EC "r~ 
kuvvet, ayni imanla intikal edec~k- lar ve şehrimizdeki İtalyan konı;o- rı kaplıyordu. Onsekiz milyon ~ e 
sin. !osu İngiliz mezarlıkları memurları Atasına ve kurduğu Cüınhuriyc:ır,, 
Açtığın yol, arkanda bıraktığın ve diğer birlik ve müesseseler de bağlılığını bir kere daha cihaJlll 

1·~ 
ülkü yoludur. Arkanda bıraktığın dahil olduğu halde pek çok çelenk bat ediyordu, Parti Ba,.,kanı B-\ 
bizler, ve yurdu emanet ettiğin kurtarıcının anıtlarına k<>nuldu. ı Ahmet Hamdi Arıkan Bay :aıı.1u · 
~gençlik, her birimiz kendi sırasında Anıt aynı bir çiçek bahçesi halini 1 ökeren Bay Fevzi Okan BnY ~ 

aldı. 1 ,vıı• 
milleti görmek istediğin muasır me- Ulvi Egenin söylevlerini rnUte ıJ 
deniyet seviyesinin en üstüne çıka- Çelenk koyma merasiminden son- bütün ~ençlik anıt etrafında i!ele .• tı 
racağız senin büyük adın bize dai- ra halkevi Başkanı Halil Dilmaç, Cümhuriyeti koruma"a aııd 1

'' 

ma ışık, llaima kuvvet olacaktır. Kültür Direktörü Latif Ökten, Na· Saat 16 da 3 dakika" sükfıt ııtıl~~ 
Bize parola olarak bıraktığın sonu fia Direktörü Tevfik ileri birer söy- top seaile meşaleler yanıyor .. ~~. 
olmıyan yükselmeğe, vatanı yük- !ev verdiler. Söylenen söylevlerin aglıyor. Merasime nihayet verılıY9pl 
seltmiye devam edeceğiz ve müjde- tesirinden Cümhuriyet alanında b•ı- Bütün subaylar hükUnıet eri< 1~ 
lediğin gibi Türk milleti yüksek lunan binlerce kadın erkek çoluk partililer, mektepliler ve bütUn 11~ t 
medeniyet ufkunda yeni bir güne~ çocuk, ihtiyar kır saçlı nineler hı~- anıtın önünden geçerek sonsuı "' 
gibi selabetli bir birlikle çalışaca- kıra luçkıra ağlıyorlardı. ğılarını gösteriyor. 
ğız, buna and içiyoruz. Bu sırada kürsüye çıkan ortaokul AU ERDEN 

Bütün bu büyük işlerin el birli- =~ ___.,/ 
ğile olduğunu bildiğimiz, inandığı· ı •-B •• T'.AKSJ"MS': -~ d tf/I 
mız için yeni büyük Şefimiz kahra- ugun ınemasın a 
man lsmet lnönünün arkasında yek
pare çelik gibi birleştik, kalplerimiz 
bir kalpmiş gibi çarpıyor, adımları
mız bir adımmış gibi metanetle, a
zim ile, imanla yürüyecek, ilerliye
cektir. Buna namusumuz, şerefimiz 
namına and içiyoruz. 

Bu anda, etrafı dolduran on bin
lerce insan tarafından tekrar edil
miştir. 

• •• 
Çanakkalede 

Çanakkale (Husus!)- Büyük A
tanın ölümU memleketin her tara
fında olduğu gibi şehrimizde de de
rin bir acı uyandırdı. 

On Uç gündenberi dinmek bilmi· 

Türkiyenin, Büyük A T A T O R K'e Son taz.mleri 

Atatürk'iln h'lyatı, Eıeri, Zaferi, son sözleri son manevraI:ırı, 
unutulmaz vecizeleri IST AN BUL ve AN KARANIN Mua:ııeı 
tabutları önünde tazim ve ihtiramlan ve muazzam cenaıe 
merasiminin bütün tafsilat:nı gösteren sesli ve sözlü taıı> .,e 
emsalsiz tarihi Filmine ilave olarak : 

ALPHONSE KARR'ın meşhur romanından alınmış 

AŞKIN GOZ YAŞLARI 
Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı Büyük ve muhteşem Fil111 
Baş Rolde: Meşhur Arap Mugannisi ABOÜL VAHAP 

Bugün saat 12 de ten zilli tlı Matine. 



YSNll~BAR 

Zerzevatçılar padişahının heykeli 

Uç Devler Hikayesi 
-5-

Bundan evvelki kısımların hilli\
sıı ı : lkı kardeş komşuları ihtiyar 
·rn kli doktor Ali Paşanın köş -
~ tın bahçesini geziyorlar. Bu 
anç cde küçümencik trenlerden 

Unuz da mıni mini değirmenlere 
~. tıııcaya kadar her cins fenni 
Yu cak vardır. İhtiyar asker kü

\ k komşularına hem bahçesinde
kı güzel ve öğretici oyuncakarı 
: t ·riyor, hem de onlara Uç dev
b~~ b . .ıhsediyor : Bu devlerden 

_rıncısi "Akar su" , ikincisi"Rüz
ırnr•• , üçüncüsü de "Buhar" dır. 

E * rtesi sabah Cimi görmek üze-
~e komşumuzun köşküne uğra -
ık. Hizmetçiden öğrendik ki kö

Pefün bacağı bir hayli iyileşmiş. 
. Zavalli Cim odanın bir köşe -

:?1e konulmuş olan minderin üze
t~~<l.e Yabyordu. Beni görünce kuy 

1 ~rnnu sallamaya başladı. Yak -
e~!1ını·başını okşadım. O da d>enim 

ırni Yaladı. 
r Ronışumuz Ali Paşa da bu eı
,/·da çalışma odasından çıkarak 
z anımıza geldi. İhtiyar komşumu
~ ~aygı ile seHimladık. Emeki 
ok.ker kücük kardeşimin yanağını 

ŞlYarak sordu: 

ll° - Söyle hakayım küçük. tki
dıze tarif etmiş olduğum üç dev-
g~~· hangi.si rlaha fazla hoşuna 

ı. 

l\ardeşim biraz 
son: düşilndükten 

t .Akar su ... cevabını verdi. 
?Qr: htıyar komşumuz bana dön -

l(Ştü: 

~ - Sen söyle bakayım 
gtıırı. 

'I'ereddütsliz dedim ki: 

çocu-

dirn - ~en buharı daha fazla sev-
01,... • nuyUdüğiim zaman makinist 
·•ıak ist· '"'' k. ı · ~·u · ıyorum. ~vıa ıne erın 
Zde a k · . h k . lıir k .,e scnını are ete getıren 

karısına soğut bir tabak tuttu ve 
bu tabağın buhara tesadüf eden 
kısmı derhal au habbecikl&ri ile 
örtüldü. 

Kardeşim ellerini çırptı ..-e: 
- Anlıyorum, dedi, buhar ye~ 

niden babası akar sunun kucağına 
döndil. Demek ki havayı çok so
ğuk bulmuş ta babasının kucağı
na avdet etm~. Afrein buhara •. 
Akıllı ,eymiş doğrusu ... 

Kardeşimin bu çocukça lltif e 
sine ihtiyar a8ker çok ~ldll ye 
8orguarına devam &tti: 

- Şimdi söyleyin ba.kayım: 

Akar ıu nereden geliyor? 

- Bunu bilmfyecak. ne nr ~ 
fendim 7 Akar au a-ökte.n yatan 
yağmurdan hıuııl olur. 

Kardeşim dudaklanııı t>ttkerek 
sordu: 

- Peki ama göğe yatmur ne
reden geliyor? 

Bilgili komşumuz kardeşimin 
sorgusuna başka bir soraıı ile ce. 
vap verdi: 

- Dün arka yolda birçok yağ 
mur suyu gölcü.kiri vardı değil 

mi? 
- Evet, hatta dikkatsizlikle 

bunlardan birisinin ıçıne bastım 
da papuçlarım çamur olmuştu. 

- Bu sabah buraya gelirken o 
su birikintilerine dikkat ettiniz 
mi? 

- Evet hepsi kurumuştu. 
- Dernek .ki o su birikintileri 

geldikleri yere, yani göğe dönmüş 
lerdi. Güneşin sıcağı suları ısıtır 

e bu sular buğu halinde bütün 
gün göğe yükselirler. Demek olu
yor ki dünyada su tabakalarından 
buğu toplıyarak yağmuru yapan, 
akar suyu yaratan güneştir. İşte 
çocuklar bu yüzdendir ki üç de
vin yani akar suyun, rüzgarın ve 
•buharın asıl babaları güneştir. 

Büyük mate:mimizden ovvel slz-l 
lere sunduğumuz çocuk aayıf amız
da Fra118ada (lııfiro) isminde bir 
fotoiraf çınm fotoğraf çılığl bıraka
rak ıebze ve meyvalardan bir takım 
heykelcikler yapıp para kazandığı
nı ve bu sayede gül gibi g-eçindiğini 
ıöylemiştim. Ayni zamanda bu 
mebaretli adamın patates ve turp
tan yaptığı bir mild fare heykelfnln 
resmini de koymuştum. Bu hafta 

yine bu adamın başka bir eserini 
ırörUyorsunuz. "Zerzevatçılar pa
pişah,, nı temsil eden bu heykelin 

başı patatesten, gözleri karanfil
den, gôğclesi şalgamdan, bacakları 

havuçtan, kolları taze çalı faı:ıulye

sinden, elbisPnin ve pantalonunun 
düğmeleri bezelye tanesinden, sırtın 

daki hükümdarlık mantosu da lah
na yaprağından yapılmıştır. 

~'AA""'""'""'.AA.AA~.A/'.A/'VV'VV'VV-VV'-"A.IV>.IV>./'V"./'V".A/'VV"VV'..,...,-..,...,-"" I ........................................................................... 
~ ~ 

( Meraklı Bilgiler ) .. ~- .. .......................................................................... 
DEHŞETLi BiR HAFIZA 
Geçenlerde Varşovaya bir Yu

nanlı a-elmiş. Bu adam ayn; za -
manda hem satranç, hem de da
ma oynarmış. Bu iki akıl oyunu 
ile meşgulken milyonlara kadar 
kendine verilen hesabı zihenen 
halledip cevabını verirmiş. Du -
run, bu kadar değil, dahaı.ı var: 
Bu şaşılacak adam dama, satranç 
oyunlarile ve hesapla meşgul ol
duğu sırada orada hazır bulunan
lara taksim eylediği iskambil ka
ğıtlarının hangisini hangi kimse
ye verdiğini dahi bilir, söylermiş. 

EN KUVVETLi KUŞ 
Kuşların kuvveti hakkında 

şimdiye kadar pek çok tecrübeler 
yapılmıştır. 

İngiliz gazetelerinden birinin 
yazdığına bakılırsa kuşlurın en 
kuvvetlisi kartaldır. Kartalın hazan 

• kuzuları bile, hı!tta koyunları kıı-
pıp havaya kaldırmasına gi>re bu 
hayvanın kanatlarında en aşağı 

iki ıbeygir kuvve.ti derecesinde bir 
kuvvet bulunduğuna hükmetmek 
lazımdır. * Su donduğu zaman hacmi
nin onda biri kadar büyür. ltıekı~~v.vet olan buharı tercih et

dilll .,~gım tabiidir değil mi efen- Çünkü gün eşin sıcağı o 1 masaydı """J'V'o~~V'V'V'V'V'V'V'V'"""""""""""'""'""'""'""'""'~ ... 
kop İhtiyar asker can ve yürekten 
bıırı Up s:relıniş olan bu ateşli ceva
le a tatlı bir tebessüm! mukabe-

etti ve: 

Şin - Evet, dedi, yalnız karde
lerkaknr şuyu tercih ettiğini söy
\·iıı e~ acaba akar sn denilen de -
clu' Uhar isimli clvin babası ol-

gunu l)iJiyor ınuvdu ., 
}\ . . 

ki . ardeşim mertçe bıı hususta
ki: hıJgi!:"lizliğini itiraf etti ve dedi 

bunların hiç birisi olmazdı Ve he- __,,, _______ _ 

pimiz soğuktan ölürdük. 
Güneş ateşten büyük bir yu

varlaktır. Güneşin size pek bü
yük göriinmemesinin sebebi dün
yamızdan uzaklarda, çok uzaklar 
da bulunmasındnndır. Bunu bili
niz ki güneş bizim dünyamızdan 

bir milyon defadan fazla büyüktür. 
Çok hızlı giden bir trenle dün

yadan güneşe gitmek mümkün ol
sa tamam (210) sene seyahat et
memiz lazım gelirdi. İşte güneş 

hııh- Akar suyun, nasıl olup ta dünyadan bu kadar uzaktadır. 
• Utııı l:ıabnsı olduğuna şaşarım. Bize öğrettiği faydalı şeyler-
- B den dolayı ihtiyar komşumuza 

kiiçük uııcJa şaşılacak bir şy yok knrdeşimle teşekkür ettik ve iyi
~·un : Bakın buharın, akar su
ish Oglu olduğunu size de derhal leşmf'ğc yüz tutmuş olan köpeği-

.. at edece"' . , miz (Cim) i alarak bu meraklı a-
B11 •• 1gım. damın köşkiinden uzaklaştık. Gü -

karnı Soz eri "Öylerken Ali pnşa w} k b. h 1 lerek, cg enere ır ay i şey 
lle b· YuvarJnk bir şişe alarak içi- öğrenmiş, tabint bilgimizi arttır
ıçi,ıa:az. su koydu, sonra şi~e~ i, mıştık. 
hiı· bır i~pirto lambası yan.an ................... _ ..... - ............. . 
Bir snçayağının üstiine kovdu 

aı · · 
lıitı ~sonra su kaynamıva ve ~iı:;e ag . . . 
l'U·ı. Zindan beyaz •bir duman' 

r;.seırn · 
ltıu~. ıye başlayıncn komşu-,. 

~E!d~ d GorUyo:sunuz ya çocıı klar. 
ıtııiş ernek kı buhar sııyun oğlu ı 
'?tıiş: 'Yahut ta su buharın babası 1 

zınci'; Efendim, buhar şişenin ağ
tıiıı iç~ çıkarken göriinüyor. Şişe-, 
tıın ü ınae. kn3 ıııynn ı:. 11 tn btı kası-sr 
Orndn Unde buhar görmüyorum. 

• hu har Yok mu? 

tıirı ~in~ar Yanırum. Lakin şişe
~ıcak b • e bulunan buhar sıcaktır. 
ltıünıku· Uharı ise gözle görmek 
h ll d ~.l . ava .

1 
egı dır. Buhar ancak 

<lııkta~ e karışıp nisbeten soğu-
11l'zu ed soııra görülebilir. Şimdi 
~ıı:onhın~rscniz buharı tekrar su 

lhtiy 
Sıkııra ar asker nğzından buhar 

n şişenin ağzır~, biraz yu-

Dünyada ne kadar 
otobüs var? 

İst.atistik meraklılarından birisi 1 

üşenmeden (1938) yılı başında! : 

dünyada mevcut otobüsleri he:ıap 
etmiş ve şu ıH~ticeyi elde etnıiştir: 

Birleşik Arnerikada: 120 . .)04 

lngiltercde: 39688. 
.Frnnsada: 37622. 
Japonyada: 28151. 
İspanyndn: 11761. 
Alrnanyada: 11472 
ltalyadn: 10.014. 
Arjaııtinde: 'i 450. 
Ç1nde: 7112. 
l\Ieksikada: 4529. 
Filipin adalarında: 4436. 
Rusyada 404~. 

Brezilyada: 3862. 
1sveçt.e: 3715. 
N on•eçte: 2728. 

nanimarknda: 1797. ôtobüs var 
mış. 

S.,.laı 1 
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Hindistanda Kelle avcıları arası~da 
Doktor Fürer- Haimendorf is 

minde bir Alman seyyahı Hindista
nın en ıssız, en bilinmiyen mıntaka~ 
larıııdan biri olan Assan tarafların· 
da bir gezinti yapmış, Hatli Noga 
kabilesi arasında 6 ay yaşamış. Al
man seyyahı bu altı ay süren misa
firliği sırasında kabilenin adetlerini 
tetkik etmiş ve birçok resim çek· 
meğe de muvaffak olmuş. Naga 
kabilesi hala o taraflarda (Kelle 
avcıları) diye anılmaktadırlar. Bun
lar muharebe ettikleri dü§Illall ka
bilelerden öldürdUkleri adamların 

b~lannı toplayıp bunları zafer a
lametı olarak killübelerinl siiale
d.iklerinden bu lakabla anılıyorlar. 

1ııgilizler bu barbar ve vahşi ldetin 
önüne geçmek için çok cabalamış· 
tardır ama Nagalar fırsat bulduk· 
ça bu kötü adetlerini yerine getir
mekte imişler. Alman seyyahı işte 
dağlık yerlerde yaşayan bu yabani 

kabile arasın.da aylarca vakit ge· • 
çtrdikten sonra onlarla ahpab ol· .. ~ 
muş ve birçok resim çekmeğe mu-
vaffak olmuş. Seyyahın dediğine Çocuğunu ıırbnda taşıyan Ntga 
göre çok büyük bir kabile olan Naga kabilesinden bir kadın 
lılarda kadınlar da tıpkı erkekler mekte imişler. Oralarda kadınlar 
gibi günlilk işlerde çalışmakta, er- ancak evlendikten sonra saçlarını 
keklerden farksız bir ömür geçit'- uzatabilmektedirler. 

----===·== •• s = 
İlk Teşrin Bilmecesini Çözenler 
llkteşrin bilmecesini çözüp hedi

ye kazanan küçük okuyucularımı-
zın isimlerini kazandıkları hediyele

ri tasrih ederek bildiriyoruz. Bu lis
teyi bir hafta evvel neşretmem.i?..e 

büyük matemimiz dolayisile çocuk 

sahüesi yapamaınız mani oldu. Kü
çük okuyucularımızdan özür dile-
ı·iz: 

1- Gazi Osman P~a orta okulu 
1. B. de744 No. Turhan ünkaya: 
Cep saatı. 

2- Pulatlı tık Okul 672 No. 
Mahmure Çetin.kaya: Dolma kalem 

3-- Balat Ayan caddesi 3 No. da 
V. Zeki Oğurtanı: Dolma kalem. 

4- Fatih Büyük Ka.raman cad
desi 17 No. Sırnye Pekün: Bir kutu 
boyalı kalem. 
5- Kütahya, Tayyareci Binbaşı 

Ziya Zeyrek kızı Günay Zeyrek: bir. 
kutu boyalı kalem. 

6-- Siirt Trahomsuzlar Okulu 
50 No. Nihal Dinçer: Bir düzine 
kurşun kalem. 

7- Beşiktaş Aşik garip sokak 
No. 4 Huriye Alpak: Yarını düzi· 
ne kurşun kalem. 

8- Ayvalık matbaa müdürü 
kızı Gönül: Ceb defteri. 

9- Karagümrük 27 inci Okul 
70 No. Mualla Kurç: Ceb defteri. 

10-- Samsun sait Bey mahalle
si çukur çeşme No. 2 de Timuçin 
Tümer: Ceb def teri. 

Bh·er Atatürk kartpostalı 
k•zanaalar 

11- Rize orta Okulu talebesin
den 93 No. Muzaffer Denizalp. 12-
Ankarada leblebici mahallesi yenice 
sokak 65 No. da Bayan Türkan 
13-- Göstepe beşinci Okul sınıf 3 
Nebahet Geııçay. 14- Tavşanlı 
Ekmekçi H. H. Oğlu 26 No. M. Yıl· 
maz. 15- Edirne Tahta kalede 
berber Mehmet Hoştamer. 16-- Af
yon hlikumet cıvannda Şefak kıra
athanesinde İsmail. 17- Konya 
Külük başında 12 No. da polis Ha· 
lim kızı Türkan. 18- Üsküdar d0· 
ğancılar mesudiye sokak 6 No. da 
Mualla Erlek. 19-- Eskişehir Aıt· 
!iye mahallesi badem sokak 10 No. 
da Altan llkin. 20-- Afyon lisesi 
orta Okul sınıfı 515 No. !smail 
Taşkit 21- tstruıbul Kumkapı or
ta Okul 3. G. Şevket. 22- Aydın 
matbaacı Hilmi Tükel kızı Güler 
Tükel. 23- Ankara İsmet Paşa 
mahallesi Yiğitler sokak 8 No. 
Fıtnat Hincal. 24- Fatih Gelenbe· 
vi caddesi 41 No. Şadi. 25- Cağal
oğlu erkek Orta. Okulu 115 No. 
Mehmet Çolakoğlu 26- Pınarhisar 
top alayı karargah eratından Bur
salı lhsan Kov. 27- Beyazıt Ham
di Bedel. 28 Galatasaray lisesi 1036 
No. Sait Dermanlı. 29-- Edremit 
Gazi Okulu 65 No. Erdoğan Ünal. 
30- Langa Hayriye tüccarı cadde
si 12 No. da. Ahmet Akcan. 

Dikkat: Hediye kazanan küçük 
okuyucularımız hecliyelerini 3 Birin· 
ci kanun cumartesi günü öğleden 
sonra idaremizden alabilirler. Bil· 
meceyi çöz€'n ve hediye kazananlar 
resimlerini gönderirlerse memnuni
yetle gazetemize basan~ 
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YENi SABAH 

Aşk Yolcuları 
Yaıan: NECLA MARAŞ 

Asırlardanberi ihmal edilmiş olan bu yur.d 
köşesi, modem ı-:.. çehre almıştır 

Gecenin kurşuniliği ağır bir ka
rartı ile örtülmüş, uzaktan seçilen 
ışıklar söntiklc~mişti. Uzun ağa?h 
yolun tepeye tırmanan yokuşu su
ratlı bir nal scsilc doldu. Bunu bir 
müddet sonra arka arkaya birkaçı 
daha takib etti. 

Karanlığın altında bapıs olan 
sessiz yollar bir zaman bu koşuşan 
atların ayaklarında inledi. Sonra 
da;ıarın arkasında gömülür gibi 
söndüler. Emine başını arkasında
ki genç adama kaldırarak belini sı · 
kan kolları gevşetmek ister gibi 
gerildi. Sonra gözlerini ilerinin ka
ranlığına daldırıp bir zaman baktı. 
lçine şimdiye kadar duymadığı bir 
garipseme çöküyor, dağlarda akis
ler yapan acı çakal haykırışları ile 
beraber titrediğini seziyordu. Bir
denbire doğruldu. 

-Ali dedi. Çok varmı daha? DP
likanlı elini karanlık tepelere doğru 
kaldırdı. 

- Dee Ha şu yamacın öte yanı. 
Bir an durup sesleri dinledikten 
sonra atının karnını mahmuzladı ve 
sakin havayı yeniden nal gürilltUle
ri doldurdu. 

- Dur! Kıpırdama, yakanm. 
Hava birkaç el silab sesile doldu. 
Ve keskin bir barut kokusu burun
larınarına kadar geldi. Genç adam 
sun s.kı tuttuğu dizginleri çekince 
at son bir defa şahlanarak olduğu 

yere mıhlandı. Ali yere atlayıp E
mineye elini uzattığı zaman genç 
kızın ürkek bakışları dehşetle büyü
müş, gözleri fena bir manzara ile 
karşılaşmamak için kapanıyordu 
Peştemalinin altından çıkardığı eli
lc yüzUnU örtmeğe çalışarak: 

- Ne yapacağız Ali dedi. Yaka
ladılar bizi. Ali omuzlarını kaldırdı. 

- Beni belki ama seni ölürüm 
vermem. Arkadan koşan atlılar 

yanlarına gelmişler gecenin karanl
ğında onları seçmek için bakını
yorlardı. Genç çocuk öne doğru bir 
adun atarak: 

- Kimi arıyorsunuz diye ba· 
ğırdı. Bizi ise buradayız. 

- Kimsin sen? Adın nedir? De
likanlı kuvetli bir kahkaha attı. 

- Adımı soracağına yanıma gel 
de yüzüme bak. Görüyorsun ki e
limde silii.b namına bir şey yok. 

- Cezanı çekeceksin kahpe. Şu· 
racıkta gebereceksin. Deminden
beri karanlığın gölgesine siper alan 
Ali dehşetle atıldı. 

- Ağam beni vur! 
- Ali senmiydin 7 Ya! Demek 

kardeşim sendin. Genç çocuğun dik 
başı omuzlarının üstüne düşmüş 
artık bir şey duymıyor gibiydi. Du· 
dakları halsiz halsiz oynadı. 

- Ağa affet beni, affet ağam. 
Bağışla onu. Basanın kızın omuz· 
!arından kurtulan pençesi şimdi 
Alinin yakasına yapuıtı. Onu sım 
sıkı tutarak üst üste. sarstı. 

- Ali. Ali! bunu sen yapmasay
dın bana ne olurdu. Gevşiyen par
maklarını yine sıkıştırdı. 

- Ali dedi. Şimdi ikinizi de ta
vuk gibi boğazlardım burada, ama 
Yine sustu gözleri Eminenin parlak 
bakışlarına daldı. Elini Genç çocu
ğun yakasındıın çekti. 

- Lanet olsun ikinize de. De
minden beri avucunda tuttuğu ta· 
bancayı bir hızla kaldırarak ucunu 
kalbinin hizasına getirdi. Havayı 
kof bir ses ve kurşuni bir duman 
kapladı. Sonra toprakların üstüne 
yıkılan bir insan. Herşey bitmiş gi
biydi. Hasan kurşunun vücuduna 
girdiği andanberi hayatla alakasını 
kesmiş kuru bir külçe halinde yer
de uzanıyor biç kimse bu karanlık 
gece içinde birdenbire doğan faci
aya ilişmek cesaretini gösteremi
yordu. Ali gözlerini kardeşinin 
cansız ve donuk bakışlarına dal
dırdı. Onlar artık biç bir şey ifade 
etmiyorlar, Aliye ne kinle, ne şef
katla bakıyorlardı. Genç çocuk ken
dini kaybetmiş gibiydi. Yanında 
earsılarak titreyen Emineyi uzun 

Kızıl Tepe (Hususi)- Milattan 
yüz yıllarca evvel kurulmU§ olan 
ve Koçhisar adını taşıyan ııehir, o 
tarihte bir milyon nüfus ve ileri 
bir medeniyete salıipdi. Bu mua.r 
zam ve muhteşem şehrin enkaz ve 
harabelerine civarda yapılan kazı· 
lar sonunda bugün de tesadüf e
dilmektedir. 

Koçhisar, bh'çok istihaleler ve 
birçok tarih! devirler ya~adıktan 
sonra Artık oğulları u.mamıı. 

yeni bir alaka görmüş ve imar e
dilmiştir. Bu parlak maziye ait o
serleri arasında btiyük mimari laY,· 
meti haiz Ulu Cami ila rasad kul .. 
si ve Harzem köyündeki medrese 
harabesi kayda bilhassa ııayandır. 

Koçhisar Artık oöullan hUkftme. 
tinin inkırazı üzerine bakımsız 
kalmış ve Cümburiyete ancak bir 
köy halinde intikal etmiştir. Yedi 
sene evvel Kızıl Tepe adile kaza 
merkezliğine kalbedilmesinden son· 
ra seri bir inloişaf başlamııı ve ha· 
rab köyden yeni bir kasaba meyda· 
na gelmiştir. 

Kaymakam ve Belediye Reisi Bay 
K!ıniran Tuğmen bu tarihi harabe
ler üzerinde bir CUmburiyet kasa
bası vücude getirmek azmi!e müte
madi surette çalışmış ve büyük bir 
feragat ve fedakarlıkla devam eden 
bu mesainin güzel neticeleri alın
mıştır. 930 yılına kadar üç ~ evll 
sevimsiz bir köy olan Kızıl Tepede 
§İmdiye kadar; muntazam bir park 
tesis edilerek bu parka Büyük ön
derin bir büstleri dikilmiş, hükumet 

00 :ııı uzun süzdü. Sonra yrt ağabeylsinin 
başı ucuna diz çöktü. ellerini gök Malatya Defterdarh· 
yüzüne kaldırarak inledi. 

ğında terfiler - Allabım, Allabım !!.eni affet! 

J 

. . lllalalya (Hususi) - Vilay•'i-
Kardeşım beni affet. Neye yaptı.n miz defterdarı Bay Muhittin Bal. 
bunu Hasan? .. Artık söylemek için • kan ile tahsil kontrol memurların
nefesi yeti~miyordu. Elleri . ;-anına dan Bay Mustafa Remzi terfi etm:ş 
sarktı. Bogazına kocaman hır yum- . . . . 

k tık 'b' d' ler ve bu ıyı haber kendılerıne res-
ru anmış gı ıy ı. t bl'" d'l . t' _ . .. .. men e ıg e ı mı' ır, 

- Agam be~ım yuzumden kıy- Bu terfileriyle defterdar Bay 
dın canına dedi. Ama ne yapalım, Muhiddin Balkanın maaşı 45 den 
seviyorum. Son kelime dudakların- 55 liraya ve kontrol memuru Bay 
dan o kadar yavaş çıktığı kendi Mustafa Remzinin maa•ı i•~ 25 li-
bile onu bislerile işitti. radan 3: liraya tereffu ~tmiştir. 

••• Bigadiçte bir b.t ~ 
Sabah ilk ışıklarile sisli tepeleri kaçırma 

yararken uzun ağaçlı yolun ortasın-

Bay Kiınran Tuğman 

ve jandarma daireleri inşa ol•ın· 
m111, modern bir ilk Okul binası 
ve jandarma nilmune karakolları 
yapılmış, büyük ve gem,, bir cadde 
açılmııı, modem bir çarşı meydana 
gelmiş, köy kanununun tatbıln su
retile birçok köyler yeni ve güzel 
eserlere kavuşturulmuştur .. 
Yukarı Mezopotamyanın münbit 

ve mahstlldar topraklan üzerinde 
tesis edilmiş bulunan kasabanın se
nelik buğday ve arpa istihsalatı 
kırk bin, sade yağ ikiyüz ve yün 
180 tona baliğ olur. Gorhi mınta
kasında gayet nefis tütün yetişir, 

Zeriyat iptida! vasıtalarla yapıldığı 
cihetle senede otuz tondan ~•7.la 
mabsül elde edilememektedir. 

8ll 

K rakolda 
Yaralama 

İzmir, (Hususi) - Evvl"U g11n 
Dolaplıkuyu polis karakolunda bir 
vaka olmuştur: 

Kadastro memurlarından Hik -
met Türkdamar, genç karısı Lütfi • 
yeyi iğfal ederek kaçıran garson 
Mehmet ile kardeşi Mercanakım 

müddeiumumiliğe şikfiyet ederek 
haklarıhda davacı olduğunu bildir
miş; bunun üzerine garson Mehmet 
ile kardeşi Mercanakın polis me • 
murları tarafından y,kalanarak Do 
lnplıkuyu merkezine götilrülmüş -

-···· 

sın. 

- Vallahi kompliman değil .. 
Ben zaten ondan ziyade başka ~ey 

için kalıyonım. 
- Niçin? ... 
- Hani.. Senin bir şarkın var-

dı. Daima onu söylerdin... Ama 
Yalnız, yalnız Ayten hnn·mn ... 
Biliyorsun ya ... 

- Ha "Teklif., mi? ... 
- Öyle ya .. Röylenilmiyen, iti-

raf edilemiyen bir aşkı başka han
ai şarkı böyle kuvvetle ve şifi. 
detle anlatabilir? ... 

Doğan yerinden kalktı, Canı 

da e!ir.jen tutup kaldırarak: 
- Şöyle, dedi. Yola doğru ağır 

ağır hem söyler, hem gidPriz. Ba· 
bam onu iskeleden alıp doğru bu
raya gelecekti. Şarkı ile karşılı
:yalım bari. 

- Ne gilzel olur ya .. , 
- Hele senin tarafından söy-

lediğimi farzedersen. Daha gü • 
zel olacağını kabul etmez misin? .. 

:Rir kahkaha atarak Can 
}ıaykırdı: 

- Varol Doğan!.. Hakikaten 
öyle ... 

- Sen de varol. .. 
- Hep var olalım .. , 
Doğan başı ile tasdik ederek 

~arkıya başladı. Şimdi hem tur yo 
!una doğru çıkıyor, hem de aşrkı 
söy!Oyorlardı. 

Kız istersen biz; 
Seninle ikimiz; 
Yekvücut olalım birletıin kalb 

!erimiz. 
Gizli bir yerde 
Benim ol da 
Uyuyup kucağımda &Ör bir 

ı .. vdalı rüya 
Doğanın sesine uzaktan bir 

l6 T.EŞRJNISANI 1931
0 

görür görmez: 
- Vay; Can da burada ha .. : 

diye baykırdı.. Siz benden ~izh 
gizli işler yaparsınız öyle mi çııP-· 
kınlar ... 

Canla, Doğan hem hayret ve 
hem tebessümle dinliyor ve biri· 
birine bakışıyorlardı. Fakııt beY 
baba daha fazla bekletmeden on
lara her şeyi söyleyiverdi: 

- Haydi bakın; hangimiz da· 
ha becerkliyiz ?... Alın işte; alı• 

da o aşkın elevi içinizde yana ya· 
na yoldaşlarınızla ve ebedi bir ıışi 
ömriyle yaşayınız... Allah cümle· 
nizi mesut Ptsin ... 

Birdenbire amca beyin yanına 
gelen Gülten ile Ayteni Canla Do· 
ğan karşılarında görüp şaşırdılal 
ve G!ilten ile Ayten de Canla, Do· 
P,-anı karşılarında görünce dura· 
layıverdiler ... 

Onların bu tereddüdünü gören 
bey baba ... Hem hepsini biribirine 
kucak kucağa veriyor, hem de ken 
dine bas olan şen alaycı haliyle: 

- Şu çifte kumrulara da ba
kın hele ... Bu kadar yapıp yakıştı
rayım. Üsteik bu yaştan sonra ku· 
cak kucağa da ben mi vereyim si· 
zi ayol? ... Hey yarabbi ne günlere 
kaldık.. Alimallah başımıza tııf 
yağacak ... Taş yağacak başımıza .. 

Di.te çıkışıp söyleniyordu ... 
SON 

ses; şarkısına uzaktan bir şarkı da- vvvvv-."""""""""""""""",,..,..vv-vvvv
ha karışıyor, ve çok güzel bir a- Malatya Halkevinde 
henk akortu içinde devam ediyor- t"' 1 • • • 

Daniş Remzi KOROK 

du. ama or er resım sergısı 
Bu; sese sesler vererek uzaktan llfalatya (Hususi) - Halkevi· 

gelen bir genç kız nağmesiydi. Git- mizde yarın 2·1 ikincite~rin tııri · 
tikçe yaklaşan bu sesi Can dikkat hinde on gün devam edecek olan bil 
le dinledi. Hayret etti.. Fakat resim sergisi açılacaktır. Bu sergi ıı 
bunu duymayan Doğana bir şey matör gençler için olup yağlı boya 
söylemedi. O hala duynıadığı bir luboya ve kara kalem tablo ve leY 
genç kızla beraber şarkısına ~"'0 'll halara hasredilccektir. Ayrıca kari 
ediyordu. ı1 katur için de mühim bir yer ayrıl· 

Gel bir ıöz ver d.. mıştır. 

Senin İçin; Büyük kıtada olmak üzere güzel 
Atkın alevi yansın kalbimde !oıgraf levhalar da sergide teshir 

Gel de bir ıöz ver, 
Sen ey melekper! ... 
Ol b11na; bir yoldaf, 

için için.. olunacak ve birinciliği kazanana 
7,5, ikinciye 5, resimde muvaffak 

hemıer ... 
olanların her birine beşer lira ikra

Atlıların biri Aliye yaklaştı. G'Jk 
yüzünün bulutlu ve karanlık bir ge
cesiydi. Ağaçların büsbütün kapat
tığı dar yolun üstündeki insanlar 
kara bir gölgeden farksız gözükmı
yorlardı. Meçhul yolcu kolunu bu 
gölgelerden birine doğru uzatarak 
Enıincnin cepkenli omuzunu yaka
ladı. 

- Emine, Emine! Sensin değıl 
mi? sesi sanki ağlıyordu. Başı 
genç kıza boğru biraz daha eğildi. 

dakiler iki ayn istikamete yolanı- Biğadiç, <Hususi) - Biğadiçin Sa.
yorlardı. Hasanın cansız vücudunu !amanlı köyünden Mustafa hükfi • 
atlarına alan adamları köye dön- mete başvu ·arak genç ve güzel kı
müşler, ötekilerde tepeye tırman- zı Hayriyenin, ayni köyden Ahmet 
mağa başlamışlardı. Yamacın alt adlı genç tarafından zorla karırıl
başındaki kaynakta attan indiler. ğını söylemiştir. Jandarma tab~d • 
Genç kız delikanlının ateşli başını kata ve bu kız kaçakçısının izi ilze
su ile ıslattıktan a",nra mahcup bil' rinde tnkibatn başlamıştır. 

miye verilecektir. 

tür. ~~~~~ll~m='°l~lla===m11r=11;==ı!:!!Jll==ı~~!llı==m1111J~ Bunların yakalandığını duyan - - -
Bay Hikmet T-ürkdamar hemen ka 
rakola gelmiş ve tabancasını çeke
rek komiser muavinliği odasında 

bulunan garson llfehmedin üzerine - Peki dedi. Beni neden aldat
tın. Sevmiyordun da neden aldat
tın? Parmakları çözüldü, kolları 
yanına sarktı. Artık o sönen ve ağ
lıyan sesin yerine vahşi bir hayvan 
kükremesi geçmişti. Elini arka ce
bine götürdü. 

- Acaba gelecek mi? 
- Herhalde nerede ise gelir. 
- Teşekkür ederim Jori ... 
Stayton, Nansiye doğru döndil. 
- Hermi çok garip bir adam-

dır. Onu tanıdığınızı bilmiyorum. 
Şimdilik hoşça kalın. 

Eliyle Deni selamladıktan sonra 
ma.~asına gitti. 

Den genç kızla yalnız kalınca: 
- Demek Rontzu aramak için 

bıı raya geldiniz, diye sordu. Buna 
ihtimal vermiştim. 

tık defa olarak Dene dikkatle 
baktı : 

- Demek siz ds Herınan Ron-. 
r;u tanıyorsunuz? 

Bu şekilde cevap veııııek Denln 
-hayretin! fazlalaştırdı. Jenni ile 
tanışması, kendisine f,deta blr mu
cize gibi gelmişti. Fakat düşünü
lürse bu tamamiyle tea:ıdilfe baslı 
ol:ıbillrdl. Fakat tekrarlanan bir 
tesadüf, bu öyle e8rarengiz tabii hir 
şeydi ki akıl karşısında durabilirdi. 

Her ihtimale karşı boş bulun
<naktan korkarak kararını aldı : 

- Hayır kendicJni tanımıy<>-

ylizle önüne bakarak: 

- Daba çok var mı? Ali dedi. 
Ali gözlerini üst üste yığılan kar

şı dağlara dikti. Acı acı gü!Umsedi. 
- Çok var Emine çok var. Ar

tık çok uzaklara, bilnıediğinı yer-

rum. llfikede bu zattan bahsedildiği 
ni işittim. İsmi hatırımda kalmış, 
Bu kadar, bir gece kuşu galiba .. 

- Bulunduğumuz klübün sahi • 
bi. 

Bunu işitince Denin Rontz hak
kındaki kanaati tamamiyle sabit 
oldu. İçki kaçakçısı, batakhaneci, 
ştipheli eşhasın toplandığı bir klüp 
sahibi. Fakat anlamadığı bir şey var 
dı. Kibar Alemine mensup olduğu 
görillen bir genç kızın böyle bir mu
hitte, Rontz gibi bir adamı araması 
ne.ye alametti 7 

"Sual suali açar. Bundan kaçın 
mak 13.zımdır.,, diye bir söze taban 
den llikırdıyı değiştirmek ıstedl: 

- Arkadaşınız hoş sohbet, ve 
ayı:ıi zamanda zevkine dilşkün bir 
adanın benziyor. 

- Stayton mu 7 Doğrusunu söy.. 
lem.ık lAzım gelirse, tamamiyle dost 
!arımdan değildir. Üç kere evlen,. 
mi~tir. Ve karılarından bir tane.~i
ne bile rastlamadım. Nevyork işte 
böyle bir yerdir. Ne olduklarını 
bilmediğiniz diizünelerle klmReler

Ja tanL'>Jl' ahbap olursunsunu7,. Lon-

!ere gitmek istiyorum. Gelir misin 
benimle? 

lkisi de bu hazın gecenin sabahın
da bir daha dönll'emek üzere yaban
cı ufuklara doı:(roı atlarını sü dü· 
ler... N. MARAŞ 

4 el ateş etmi.~tir. 

Çıkan kurşunlardan biri Meh -
medin sağ memesi altından girmiş 
ve arkasından çıkmıştır. Yaralı ha• 
tahaneye kaldırılmış; Hikmet ya -
kalanmıştır. 

KA LARANIYO 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENİ SABAHIN POL/S ROMAN/ • 

18 Çe·.-irro: R. SAGA Y' 

drada bu hususta çok titizlik göste
rilir. 

- Londrayı bilir misiniz? 
Genç kız kaçamaklı bir tavırla: 
- Biraz dedi. Haziran ayında 

Londra çok giizeldir. Orada bulun
mağı isterdim. 

Her ikisi de, arkalarında yük
ıekçe bir yerde duran orkestraya 
dikkat etmiyorlardı. ve Den birden
bire, müziğin durduğunun farkına 
vardı. Geriye döndü. Biribirlerine 
ıııkışan çalgıcılar garip bir şekilde 
kımıldamaksızın salonun arka tara 
fına doğru bakıyorlardı. Den, bak. 
tıklan tarafa gözlerini çevırınce 
bir şey göremedi. Danslarını kesmiş 
olan çıttler orı..aqoanın çaldığı 

parçayı neden ;-:ırı bıraktığını an
lıyamnmışlıırdı. Salonda bulunan, 
dan•ing idare memuru orkestraya 
hitaben: 

- Ne duruyorsunuz? Ne var? 
Devı;m etsenize diye b~ğırdı. 

Ve orkestra çalmağa başladı. 
Dans devam etti. 

Den biçimsiz bir hadisenin geç: 
mekte olduğunu hissetti. Metr Do 
telin renginin atmış olduğunu gör
dü. Acaba bir baskın mı oluyordu? 
Gülümsedi. Bunun bütün alametle 
rini bilirdi. 

Başını masasına Çe\•irince, Stay 
tonun yanlarına geldiğini gördil. 
Genç kıza: 

- Beni dinleyiniz, diye rica e-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma. 
nenalji, lcırıldık Ye bütlin 
• U İcabında günde 3 

diyordu. Sizin yerinizde olsam şim 
diden kimseye belli etmeden bura
dan sıvışırım. Dışarıda, birisinin 
hnkkıııdan gelmek için bağıran iki 
adam var. Ve tabancalar işe karışa 
cağa benziyor. 

Genç kızın gözleri parıldadı: 
- Sahih mi Ted diye sordu. A· 

man ne hoş şey ... 

- Birisi derisini yerde bırakır
sa acaba ne boş bir şey olacak der
siniz ... 

- Ciddi söy 1 üyorum N ansi, he. 
men fırlayınız. Bu gece Long İs
landa gitmiyor~unuz değil mi? 

- Hayır. Bekmen Plas'dayım. 
- Arabam dışarıda. Derhal bi-

nip gidin. Ve Dene dönerek: 

- Mis Ayslevadu, evine götilrür 
musunuz? dedi. 

B:ı aralık arkasına dönerek ba.. 
kınca: 

- Allah cezasını versin. Şimdi 
l~ işten geçti, diye söylendi. 

Dışarıda hiddetli sesler, konuş
malar i~itiliyordu. Salonun niha
yetindeki kapı şiddetle açıldı. Bir 
geri kaçınma oldu. Bir sürii hsaıı 

ağrılarınızı derhal 
kafe alınabilir. 

keser. 

elleri havada geriye doğru çekildi. 
Bir kadın avazı çıktığı kadar ba
ğırdı. Den, genç bir adamın bit 
masanın altına atılarak saklandığı

nı gördü. Şimdi kimsenin sesi çık· 
mıyordıı. Şapkaları başlarında, el 
!erinde birer tabanca olduğu haJd'e 
kııpı::m önünde iı<i kişi göründüler. 

Stı,yton, Denin kolundan çeldi. 
Ve hemen ;-anlarında duvarda yarı 
açık duran küçtik bir, kapıyı işaret 
ederek: 

- Buradan fırlayıverin. Mutfak 
tnn geçeceksiniz. Otomobilim kıı.l
dırımın y::nıııda duruyor. Siyıı.h 
renkli bir Buiktir. Nansi arabıı.1111 

siz bilirsiniz. M. Den sizi evinize 
kadar götürür. Sonra buraya gelir· 
Haydi çabuk ... 

Genç kız: 

- Gangsterler, aman ne heYO 
canlı şey 1 diyordu. 

Den genç kızın bileklerinden ya
kalıyarak ayağa kaldırdı. Hiddet> 

!enen genç kız, kurtulmak için çıv 
balandL 

(-'"''-" var) 
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Matemimize iştirik 
Eden Dost Devletler 

Bulgaristan 
Komşularından 
Toprak İstiyor 

Edirnedeki San' at 
Eserlerinin ihyası 

/Yeni eserler: 

Osman Cemalin 
iki güzel eseri 

Biri: (Sandalım gel!yor, varda!) 
Diğeri: (Aygır Fatma) 

Türkiyeye Gelen Dost Hey'et 
Beyanatları Reislerinin 

-··..ı~..c .. ..--
Atatürktin cenaze merasiminde naze merasiminde gördüğüm umu -

bulunmak üzere memleketimize ge- mi tessüsr beni çok müteessir etti. 
len dost devlet heyet ve askerleri Bilhassa genç mekteplilerin hali çok 
menıleketlerinc avdet etmişlerdir. şayanı dikkat ldi. Türkiyede yapı-

Pransız heyeti reisi, eski Baş- lan büyük terakkilere hayran kal
VekiJ ve halihazırda Dahiliye Nnzırı dım. 
Albert Sarraut perşembe günü Hny- Reisicumhur İsmet İnönü beni 
darpaşadan bir motörle doğruca kabul ettiler ve büyük bir nezaket
Emn Bartin Fransız Kruvazörüne le karşıladılar. Hariciye Vekili ile 
geçmiştir. Kruvazör bundan sonra de uzun bir mülakatta bulundum. 
doğruca Çnnnkkaleye hareket et - Bu münasebetle Türkiye ile Fran -
miştir. Albert Sarraut Çanakkale- sızlar arasındaki dostluğu bir kere 
deki Fransız mezarlığını ziyaret daha tarsin etmiş bulunuyorum. 
ettikten sonra. Yumın Başvekili Gc M. Val ersin !leyanatı 
neral Metaksasın daveti üzerinC1bir Milletler Cemiyetini temsilen 
R.ün kalmak iizere A tinaya gitn\iş- Ankarnda yapılan cenaze merasi
tır. minde hazır bulunan heyetin reisi 

İngiliz büyük elçisi Sir Persi Lo ::M. Valters de şu beyanatta bulun
ren İngiliz amiralinin da ve tini ka- muştur: 
huı ederek Çanakkaledeki İngiliz - Milletler Cemiyetinden bir 
mezarlığını ziyarete gitmiştir. heyet Atatürkün cenaze rnerasimin-

Alnran heyeti evvelki akşam de hazır bulunması, Tiirkiye hükı1-
Berline müteveccihen hareket et - metinin harici sahada takip ettiği 
llıiştir. ve etmekte berdevam olduğu siya
, İspanyol heyeti dün tayyare ile sete karşı cenevrede hissedilen tak
Ankaradan Yeşilköye gelmiş ve Pe- dir ve hayranlığın naçiz bir ifade-
rapalas oteline inmiştir. sidir. 
. Yunan heyeti de dOn akşam A- Türk milletinin bu büyük mate-
tınaya dönrnilştür. mindeki samimi olduğu kadar va-
d ~~goslav, ve Bulgar heyetleri kur tarzı hareketine hayran kaldık. 
ne dun akşam hareket etmişlerdir. Reisicumhur İsmet İnönü ve diğer 

Ulgar heyeti evvelki gün Taksim Türk zimamdarları tarafından hak 
lbidesine çelenk koymuştur. kımızda gösterilen çok nazikane hüs 
d~ Sovyet ve Afgan heyetleri de nü kabulden derin surette mütehas 
d~n saat 8 de şehrimize gelmişler- sis bulunuyoruz. 
ır. Memleketinizi terkederken Türk 

General Metaksasın bayanatı milletinin rJah ve tealisi için en 
y Ankaradan merasimden dönen samimi temennilerimizi beyan edi

unan Başvekili Ekselfıns Mctaksas riz. 

(Bqtaı-afı 1 inci aayfada) (Batlarafı 1 inci &ayf ada) 
DAHİLİYE NAZIRININ meYcut eski nakışlar muhafaza e-

BEYANATI dilerek düzeltilmiş, dış avlusu ise 
Sofya, 25 <A.A.) - Bulgar A- tarh ve tesviye suretiyle muntazam 

jansı bildiriyor: bir park· haline getirilmiştir. 
Bu sabah Sofya sokaklarında Cadde ve sokaktan dış avluya 

vuku bulan bazı nümayişler hakkın girilen bütün kapılara milli tarz
da kendisine sorulan suallere cevap da imal edi 1miş kanatlar takılmış
veren dahiliye nazırı B. Nedef, de- tır. Bunlardan maada Selimiyenin 
miştir ki: l:Iarini kısmındaki e:ıki şekilleri 

Bazı kim elerin hiçbir kimsenin tamamen bozulmuş olan kakma u
menfaatine hizmet etmiyecek olan sulü kapı kanatları da aslı gibi ye
tezahürata hazırlandıkları hakkın- ııiden yapılmıştır. 
da malUmat aldım. Halkı sükunu . 2 - İkinci Beyazıt camii ve kıy
rnuhnfazaya ve bu tezahürlere işti _ metli müştemilatı~d~n o.lan e~a
rak etmemiye davet ederim. Bundan ret, medrese, dnruşşıfa bınalarıyle 
başka, bazı müfrit unsurlar bu te- beraber pişgfıhındaki Tuııra köpril-

sü, harnbiden kurtarılması için bu zahiirattan kendi gayeleri için isti-
fade etmek istiyorlar. Polise hal _ toplu manzumenin imarına çalışıl

maktadır. 
kın toplanmasına mani olmasını ve 
alınan tedbirlere itaat etmiyenlere 
karşı şiddetle hareket edilmesi için 
emir verilmiştir. 

BULGAR KRALI I~LÇ1M1Zt 
KABUL ETTi 

Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar A
jansı bildiriyor: 

Kral saat 11 de Türkiye orta el
çisi B. Berkeri kabul etmiştir. 

Elçi Krala, büyük Türk mate
mine iştirakinden dolayı Cumhur
başkanı İsmet İnöntinün teşekkürle 
rini bildirmiştir. 

BULGAR BAŞVF.KlLİNİN 
BEYANATI 

Sofya, 2G (A.A.) - Bulgar a
jansı bildiriyor: 

Bugün Sof-yada bulunan bütün 
mebusların iştirak ettiği bir toplan 
tıda Başvekil Köseivanof, Bulgar 
dış politikasının ana hatları hak -
kında izahat vererek demiştir ki: 

Bu defa Beyazıt camiine ait ta
mirlerden, iç avluya karşı olan al
çıdan dışlık pencereler yeniden ya
pılmış, diğer avlusunun zemini de 
tesviye edilerek yeşilliklerle süslen 
miş, avlu kapılarına da muhafnza
lık demir parmaklıklar takılmıştır. 

3 - Meşhur (Üç şeref eli ca -
mii); dahilinde iki ayak tertibilc 
münharif albköşe kemer teşkilatı

üzerine Tiirk mimarisinde büyük 
kubbe esasım ilk ortaya koyan bu 
miihim eserin iç kı~ımlarındaki son 
radnn yapılmış enle.ri kfımilen kal-
dırılıp tezyini köşe pandantifleri, 
esasındaki temiz güzelliği ile mey
dana çıkarılmıştır. Aynca şadırvan 
avlusunun ı·evaklarını teşkil eden 

harap sütunlarla, başlık ve kemer 
sutuhu ittihadiye tnşları aslına gö
re bozulmaksızın yenileştirilmiştir. 

4 - (Yılclırım camii), Hicri 
820 de yapılmış olan bu tarihi eo;e
rin etrafını kapatan birtakım saz
dan, kerpiçten evler kaldırılıp ar
saları cami avlusuna ithal edilmiş, 

akıncı teşkilatını ilk bu aile ihdas 
etmişti. 

6 - (Saruca Paşa camii), Edir
nenin en eski eserlerindendir. Hara
biyeti münasehetiyJc umum mü -
fettişlik tarafndnn esas tarzı muha
faza edilmek üzere yalnız ön cihe
tinde bulunan sonradan yapılmış 

adi şekil sondurmaları kaldırılarak 
eser yepyeni bir şekilde tamir edil
miştir. 

Birncisi, mizahi başlıynu çok 
garip, bir sevgi macerasının, gö
nüller sızlatan derinliklerini ve o
nun apacı neticesini kalplerimize, 
baştan başa bir şiir gibi içiren 
büyük bir hikayedir. İkincisi pek 
küçük yaşta başlıyan çocukça bir 
sevginin sonradan geçirmiş olduğu 
muhtelif istihalelerini birçok ha
zin ve heyecanlı vaknlar, harikulfl
de eııfes tablolar arasında göste
rn bir romandır. 

Denilebilr Jd Osman Cemal 
Kaygılı bu ki kitabiyle kendisinin 
mizahta olduğu kadar hikaye ,.e 
romanda da ne derece kudretli 
olduğunu göstermiştir. 

'l'arihı haziresi dahilinde Viya
nayı muhasara edeıı Merzifonlu Ra 
ra :\1uslafa paşa ile Rudin valisi 
Melek İbrahim pa~nııın kabir ve 1 
mezar taşları vardır. Bunların et
rafına mermerden işlenmiş tnşlnr ı 
ve sütunlar konulmuş hnzire duvar 
!arı da yeniden yapılmıştır. 

7 - (Ekmekçioğlu Edirneli Def IPE•m•sa•l•i •a•r•as•ı•nd•a•e•n-g11üz•c•l•v•e•~•ık• 
terdar Ahmetpaşa kervansarayı) Mobilyalar satan 
uzun seııelerdcnberi bir süpiirge i- (Eski HA YDEN) yeni 
malfithancsi yapılarak bakımsızlık 
içinde harap olan bu kıymetli ese
rin orijinalitesini ihltll eden ahşap
tan uydurma bir takım f azlnlıkları 
atılmış, odalarının içerisinde bulu -
nan yaşmaklı ocaklar gibi sanatlı 

motifleri tamir edilerek muhafaza 
edilmektedir. Elyevm bu eserin ıs-

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK 
ve YAT AK ODASI takımlannın 
zengin çeşitleri her yerden eyi 
~artlar ve ucuz fiatlarln bulursunuz 

Jahına devam ediliyor. Burası, ta - lil • 
mamen tamir gördükten sonra, ba- Bu mevsımın K A D 1 N 
zı tarihi menhut taşlarla, Kırım MUŞA M B A LA R I gelecek 
hanlarının, Karaman Beylerinin n 1 • k 
Edirnede yaşamış olnn eski Türk mevsıme almamalıdır. Bu, 
kumandanların alimıerin, şairlerin. : Baker Mağazalarının 
miielliflerin, halır:ıhna ail cşynları 1 kat'i kararıdır. 
toplanıp teşhir edilmek üzere bir 1 Binaenaleyh s t 0 k un verdiği 
müze yapılacaktır. · k 

• lm in dairesinde her yerden 
Daha evvel Selimiye camiinin ' · 

kıymetli müştemilaLmdan Darüssib-1 ıyi şerait ve ucuz fiatJarla 1 
yan ile Dnrülkurn binaları bu şe - lsatmağa devam edeceğiz. • 
kilde birer ebıoğraf.ra müzesi \·a-
pılmıştı. Yeniden iiçüncii bir ~ü-
ze de AhmeLpaşa kervansarayı o -
lncaktır. 'u beyanatta bulunmuştur: Von Neurathın beyanatı 

k - Uğramış olduğunuz biiyük Alman heyeti reisi ve Bitlerin 

- Bu politika, Bulgnrist.anın 
A vrÜpa ve Balkan b:mşlarına olan 
kati ve hfılisane merbutiyetine, Yu-

goslavya ve Türkiye ile olmı ebedi 
dostluk pnktlnrına ve Rumanya ve 
Yunanistan ile bu memleketlerle 
muallakta olan meselelerin hürmet1 

samimi karşılıklı itimnd, hüsnü11i- 1 

avlusu park halinde tanzim edile - Böyle kıymetli sanat eserlerimi-
rek eserin yeni asfalt yol üzerinde- zi diriltme suretiyle onlarııı mevcu-• 
ki tarihi kıymeti meydana çıkarıl- diyetini birer birer ortavn kovarak ' 

BAY ANLAR iÇiN YÜNLÜLER 
Yüksek Fantazi ve 

PARIS ve LONDRA'nın ~Yıp, bizim için de son derece hü- hususi kabine hariciye nazırı von 1 
Zun)ü ve mühimdir. Türkiycde, kay- Neurath, ebedi Şefin ölümü karşı -
~ettiği büyük kurnandan, büyük in- sında duymakta olduğu teessürü an 
• 1!fiPçı ve büyük şefi için matem lattıktan sonra sözlerini şöyle bi -
1~~nde bulunan büyük bir millet tirmiştir: 
Rordüm. Atatürkün şahsi icraatı - 1916 da 1st.anbulcla bulun -;e Yaptığı inkılaplar yalnız Türki- makta idim. 22 sene zarfında Tür-
eye, Türk tarihine değil bütün dün kiyeyi çok değişmiş buldum. 

Yaya şamildir. Ganeral Teodereskanm sözleri 
r Ekselans 1\Ietaksas, bundan son- Rurnanyn heyeti reisi General 
R~ .nulgaristanın Balknn paktına Teodoresko hissiyatını şöyleifade 
ırıp girmiyeceği hakkında sorulan etmiştir : 

su! ale bunun yakında belki mümkün - Türkiyede gördüğüm misa -
o abile v. 

cegı cev:rbını vermiştir. firperverlikten çok rnütehnssisim .. 
General Nediç'in beyanab Bunu iki memleketin dostluğuna bir 

y Atatürkün cenaze merasiminde remiz telakki ediyorum. lstabulda 

1 uıoslavyayı temsil eden Yugos _ ve Ankarada yapılan merasimleri 
tıay harbiye ve Bahriye Nazırı Ge- yakından takip ettim. 
ı:~ Nediç şu beyanatta bulunmuş- Büyük Şefiniz Atatürkiln deha-sı 

• nı bütün dünya kabul etmiştir. Bu 
\>e - Yugoslav heyeti, Yugoslavya g1ln içinde yaşadığımız senelerden 
tocordusu namına Türkiyenin büyük sonra en şaşmaz hükmü tarih ve -
tu UA'u ve YugosJavyanın büyük dos recektir, 
Ya nıuzaffer Atatllrke son ihtiramı Biz Rumenler şuna kaniiz ki 
tıı:nıa~n ve bu acı günlerde yal- dost ve müttefik Tilrkiyenin ba -
iiı fderın taziyetlerimif!i sunmak de şında, ona Jiiyık bir şef vardır. 
t . akat ayııf zamanda dost ve milt- Baron Alozinin beyanah 

yet \'e hakkaniyet havası içinde hal 
lini tazammun eden fili teşriki me
sai ve fam analşmaya daynnmak
tndır. 

Bütün mebuslar, hizip farkı ol
maksızın, söz alarak memnuniyet
lerjni ve hiikumetin dış politika
sına itimadlarını bildirmişlercY ... 

Sudanda. 
Manevralar 

Kahire, 25 (A.A.) - 1lkkanu -
nun ilk iki haftası iç.inde Mısır ve 
Sudan kıtalarmın iştirakile Sudan
da büyük manevralar yapılacağı ha
ber verilmektedir. On beş giin ka
dar sürecek olan bu manevralar 
Hartum ve Sudan limanı civarında 
yapıJacaktır. 

efık Tti k · · ltal h t· . . B ~ .. r mılletıyle olan mutlak yan eye ı reısı aron Aloizi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

but'llUdilmUzü göstermekten ibaret demiştir ki: dum. Yeni Reisicumhur İsmet 1nö
bir ~nan ~ukaddes vazifesini büyük - Size fazla söz söylemeğe rna- nü tarafından kabul olunduk. Du 

hı: ehaluk ve tamamiyle hususe bı·r attecsssiif mezun değilim. Yalnız 
'41' ı arada iki devlet arasındaki kuvvetli 
~et _ve acı ile ifa eylemiştir. memleketinizdeki gördü!,rrn hüsnü 
.o k rabıtalardan bahsolundu. tab Ugünierde, Tiirk milletinin heı· kabul ve AtaHlr e karşı gösterilen 

le akasının kaybettiği Büyilk Şefe sevgi ve samimiyet beni son derece YUNAN GAZETELERİNİN 
l' arşı duyduğu derin acısını göste _ mütehassis etmiştir. MUTALEALARI 
ı:;~ içb

1

:e.n ~~l~n ve matemli tezahllr- Lehist:m heyeti reisi general Atina, 25 (A.A.) - Atina ajnn-
<li li' ıı buyuk teessürlere sürükle- Podogorski şunları söylemiştir: sı bildiriyor: 

· akat ayn· d b - Ebedi Şefinize yaptığınız son Gazeteler, n. Metaksasın Türk - , aras ı zaman a u acının 
la~. ından, Yeni Türldyenin, Yugos ihtiram vazifeniz çok büyüktü. An - Yunan münasebetleri hakkındaki 

anın büyük d t B Ik t karayı iyi gezemedim. Fakat bu kı- bevanatı üzeı·inde ıtefsirat~-a bulu-llUdu .. os u, a ·an esn- d ., "' 
tarkonun biiyiik müzahiri ve Ata - sa zaman a gördüğüm Çubuk bara- nuyorlar. 
ııtıe.:ıaı~· en Yakın ve yüksek refiki jı Atatürkün dehasının nelere kadir Estiya gazetesi, B. Metaksasın 
lııa Qı reisicumhur Ekselans İsmet olabileceğini göstermektedir. "Çok sıkı ve sarsılmaz surette bir -
.__,~Onun Yüksek akıl, kuvvet ve Arnavutluk heyeti reisi Faik . "' .. rı s tk b tı d Jeşmış olan iki milletin tarihi yol-
'afe"denın. rehberliği ile sulhta ve tı·ar: o eyana n a şunları söylemiş-

~ k larını takip etmekte olduklarını yaz 8'tst ı ter-akki yolunda katt ve 
tördu~k.~ bir imanla yOrOdilğttnü - :Memleketinizden pek güzel maktadır. 

intibalarla ayrılıyoruz. Ankara bu- Etnos gazetesi yazıyor: 
bıı.~Unun içindir ki, büyük Türk ırün hakikaten rnedent bir Avrupa "Başvekilin resmi beyanatı bü-
o-;.:ı Ve terakki eseri durmadan (Jehri halini .81?1ıştır. Atatürkün ce- tün Elen milleti nezdinde büyük bir 
i!"tı· "ı ec. ek Ye Türk mı'lletı·nm' ..... _ naze merasımınde halkın gösterdi- . d k 
L~ Çln bed - ii teessür büyük Dahinin mesai ve sevınç uyan ırma tadır. Zira bu be 
~inattı e ı olacaktır ve bu &'ÖZ fedakirJıklarının tamamiyle hazme- yanat Kemal Atatürk'ün hazin ölü-
ltttter .r:ıcı eserde onun mu - dildi~ · ba • mil ile hiçbir surette değişmemia o-
hn ~A:e IAyenıut yapıcılan ebedi- •• nı rız şekilde ıröstermek.te- v 

A ,~ ...,,ıyacaJctır. dir. Jan vaziyetin en salahiyetli bir şe-
C'\!~rt S lran hey'eti reisinin beyanab kilde teyididir. Kemal Atatilric'On 

J11.a. arrautn.un beyanatı İran heyeti reisi de beyanatta başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 
!'aut da 'i:: heyeti reisi .Alber Sar- bulunarak hulbatan demiştir ki: oldutu halde IAyik devamcıJan da, 
~ lti 1 Yanatta bulunarak demiş- - Bllyük teessürlerinize tama- onun, esas noktalanndan biri Türk 

ti} - ~a ka men iştir:ık ediyoruz. Çünkü İran - Yunan samimi iş beraberliğinin 
~en fevkaı 11

1 Türldyıde a&rte- n Türkiye biribfrlerinı iki kardeş- Claima daha sıkı bir surette takvi-
İAde Ade hfüınü kabulden fev t.n dahR yakındır. 

lllenınunuın. .AtatürküD oe _ Yesi olan dış politikasına pet tabit 
Ankarayı çok aerl bir tehir bul- olarak devam etmektedirler.-

mıştır. kültüre ve sanata en yGk• l'k .d<:ğer 
5 - Gazi l\lihal Beyin eserlerin- C 

En m~hur fabrikalarından gel
me yünlü kumaşlar. Desen ve 
cinsleri yalnız BAKER MA
GAZALARINA münhasırdı». 
II er yerden ucuz ş;ırtlar ve fi
yatlarla satılmaktadır. 

veren, umhııriyctimizin nçt1vı bu 
den "cami, imaret, hamam ve köp- bliyük devri, Türk harsının en ve-
rü,, den ibaret bu mimari manzu- · 1 rım i bir eseri olar:ık gö tcrPbiliriı. 1 
menin etr:ıfım maskeliyeıı birtakım ı 

derme çatma binalar istimlak edi- lı!IMA!l ı 
lerP.k dış avlu sahası gcnişlettiril _ l{emal Altaıı iıl••••••••••••.ı 
m~vey~ıiden duvarfu~sı Oehu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dudu çevrilmiştir. Ayrıca camiin 

haziresi içinde bulunan Gazi Mihal ı· h• ) u M . d j 1 
Bey torunlarına ait birtakım kıy - ll JS3r ar • U Ür üğünden : 
metlinıezar~~arıdüz~tilerekmu- ·~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~-~--~ 
hafaza edilmiştir. Cinai Miktarı T M 

artma uhammen bedeli %7.5 Ekıiltmen°ın Eski Türk ordusundaki nıeşhur k b 
VVVvVVVV a iliyeti Beh'!'ri tutu·ı teminatı aaati 

Güzel Edirnemi. 
zin kurtuluş 
Yıldönümü 

(Baştcırafı ı nci sayfada) 
rihi şehir, ne yazık ki son çeyrek 
asır içinde müteaddit sarsıntılar 

geçirmiş, bir iki istilaya uğramış
tır. 

Henüz hatırlardadır ki Balkan 
harbinden sonra teşekkül eden sulh 
konferansı, bu harpten evvel bütün 
Avrupa devlet ricali "Harbin neti
cesi ne olursa olsun statuko mııhn-ı 
faza edilecektir,, dedikleri halde Os
manlı ordularının mağ!Op olmasını 

bir fırsat saymış ve Osmanlıları l 
Avrupadan koğmak niyetiyle "Mid
ye - İnoz,. hattını hudut çizmiş, 
Osmanlıları o hattın arkasına silr
mek istemişti. Eğer ortada başka 
hiç bir hak mevcut olmasa bile Bal
kan harbinde <Edirne) müdafii Şük 
rü paşanın gösterdiği hamaset, o 
şanlı ve tarihi müdafaa, en küçü
ğünden en büyüğüne kadar bütün 
Türkler nazarında (Edirne) yi mu
kaddes bir şehir haline getirrneğe 
kafi idi. Nitekim hadiseler o zaman
ki Avrupanın hak nedir bilmiyen 
ve yalnız kuvvet tanıyan diplomat
larına yar olmamış, Bulgarlar (E
dirne) de ancak beş ay kadar kala
bilmişler, Türkün savlet ve irade
si, bu mübarek beldeyi tekrar feth 
ve teshir eylemişti. 

Evet son senelerde bu kadar bü
yük kahır ve felaketlere uğram19 o
lan (Edirne) her taşı. her z:u-resi 
Türktür ve daima Türk kalacak
tır. Bu tarihi ve mübarek şehrimi
ıiı3 istirdadı yıldönümü münasebe
tiyle bütün (Edirne) lileri ve Trak
yalıları, bütün Türk milletini teb-1 
rik ederiz. 

Li. Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. 
~------------------------------
Süpürge 3000 >.. 

. 
341.25 25 6<> 14 
744.- 55.80 14.30 

1350.- 101.25 15 
2800.- 210.- 15.30 

-.11.375 
Baskül 3 » 1000 Kg. 248.- .-
Etil eter 1500 Kg. - -.90.-
İçki bandrol ka- --.40.-
ğıdı 70X100 eb'a-
dında. 

I - Nümunesine uygiın olmak şartiyl2 3000 adei. süpü,.ge, .,art
nameleri mucibince l 000 kilo tartma kabiliyetinde 3 aciet y • r ~ 
ı ~t b k'"I .1 . . er ı mamu 
a ı as u ı e ~ınaı ışlerde kullanılmak üzere 1500 kilo Et!! eter vt 

teahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına nümuncsı' f d ,, . . . evsa ırı a 
70Xl00 ebadında 7000 kılo ıçki bandrol kağıdı ayn ayrı açık eksil1 
me usuliyle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedellerile muvakkat !.emınatları hizalarında 
gösterilmiştir . 

nı - Eksiltme 29 - XI - 938 tarihi:ıe rastl!yan salı g-ünU h "la:a

rında ya~ılı saatlerde Kabataşta Levazım ve .Mubayasıt şuhe.~i:udek.i A
lım komısyonunda yapılııcaktır. 

~V - Şartnameler parasız olarak her giin sözti geçen •ubeden a
lınabıleceği gibi süpürge ve içki bandrol Jdiğ!dı nürnunes! ;Je., x "l bt 
ı . ~· g ru P. -
ır. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ~aatlerde 
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen kominy...,ua 
ilan olunur. 

* 

% 7.5 gü
gelmeleri 

(8355) 

l - Yeni yaptırılacak çektirmeye "Tekne,, ye kor.malı Ozere satın 
alınacağı 8 - XI - 938 tarihine iha veyahut ayni e\'s~"\a. bulunan m h 
ne şartnamesi değiştirildiğinden yeniden açık ,~~ltmeyf. konmuştu:. 

II - Montaj da dahil olduğu halde muhammen bedeli 4300 lira 
ve muvakkat teminatı 322.50 liradır. 

III - Eksiltme 2 - XII - 988 tarihine rastlıyan cuma g{inü saat 14 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat tubesindeki AJım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnameler parasız olarak her ..an sözü geçen şu
beden alınabilir. 

V - Makine 80 ton hamQle ile tekneye 7 mil sürat t&min edecelı 
kuvvette tam Dizel olmak şartile Şulster, Vidop, Doyçe M. w. B 
Doyçe Verker, Emayen, Skondiya, El\'a markalarından biri olaca!< 
vey.a.Jıut ayni evsafta buluna nmnlı telif markalardan mevaddı muhar
rik& sarfiyatı en az olanı tercih edilecektir. 

VI- İste.klilyin kanunen kendilerinden aranılan nsaik n ~ 7.5 
güvenme par'2lariyle birlikte e.ksiltme1'için tayin edJJen a1Jn ve •aatt9 
yukarda adı geçen komisyona &'elmeleri ilin olunur. ,('1000) . ' 
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lta,fa: l 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten son.ra 
dişleri niçin fırçalamak lazımdır ? 

> - ' • -

Çünkü geceleri ağız gudde
lerinin ifruatile dişler ve diş 

etleri dolmuştur. Çünkü ye

mekler, sigara ve kahve gene 
ayni tesiri yapmıştır. Binaen

.Jeyh dişleri her gün 3 kere 
bilhassa yemeklerden sonra 

Sabah öğle ve akşam 

Göz Hekimi-•
1 

Dr, Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 
5 Dr. Osman Şerafettin apartmanı 

ve herhalde bol bol «RADYO

LfN,. ile fırçalamak ve temiz

lemek şarttır. Bu sa} ede diş

lerin de, ağzın da sağlığı ve 

sağiamlığı garantı edilmiş 

olur. 

Or. Ihsan Sami~ 
İ S T A F İ L O K O K AŞISJ 
lstafilokoklarclan mııtevellid (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çi
bııııı, arp·ıcık) ve botun cild hasta
lıklarına karşı pek tesirli bir aşıdır 

Divanyolu No. 113 

YENISABAH 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

İkinci Kesi de: 11/Birincikanun 1938 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiye] erle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
2 _ 12 - 938 cuma günü saat 15 de lstanbulda Nafıa Müdürlüğü ek

siltme komisyonu odasında (9994.32) lira keşif bedelli İstanbul Asarı A
tika Müzelerine bağlı fotoğraf ve heykeltraş atölyeleri inşaatı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje •. keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (750) liradır. 
İsteklilerin en az (7500) liralık bu işe benıcr iş yaptığına dair ida

relt!'rinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetinden eksilt 
me tarihinden 6 gün e~vel alınmış, ehliyot ve 938 yılına ait Ticaret Oda-
sı ve~ikalariyle gelmeleri . (8385) 

' 

ADEMi iKTiDAR 1 
I 'Baylar 1 Küçük bir ihmal 

ınsana bütün bir kayatı 

Ve Bel Gevşekliğine karşı 

HOR OBiN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu . 1255 Hormobin) 

l 
l 
j 
• 

PASTİL HAKKI KATRAN ÖK~~gN~~NK L~i:Ek 

Emlak ve 
E:ıa~ No. YERİ 

Eytc.m Bankası 

Kıymeti Nevi 
T. L. 

Hari ta 
N o 

352 Beyoğlu TeşvilrJye mah. ~ 14, 12. 10 2 

ıı53 

35.1 

355 

356 

359 

360 
361 

363 

365 
366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

876 

387 

888 
389 

390 

391 
~92 

393 
396 

397 

898 
899 
401) 

401 

402 

408 
404 

405 

yeni yo.1 c;: No. 
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.. " ,, .. n " .. " ,, .. ,, ,, 
.. ., Bo>tan So. 
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" 
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" o H 

" 
,, ,, 

" 
,, ,, 

" 
,, ,, 

" 
,, ,, 

.. ,, ,, 
.. .. .. 
N .. .. .. .. 
•• ,, u 

,, " Yenlyol 

•• 

2 / 5, 12, 10 
2/ 6, 12, 10 

2 / 7, 12, 10 

2 / 8, 12, 10 
4 14 

4 / 5 -

416 
412 
6 l fi 

6 / 6 

6 7 
618 

6.' :J 
6 / 4 

6 / 3 

6 12 

6/ 1 
8. 3 
8 i 2 

8/ 1 
617 

6 / 8 

6/ 9 
6/ 11 

6/ 5 

6/ 4 

6/ 3 
6 6 
8,'7 

8/3 

8/4 

8/5 
8/8 
8/2 

8/1 

8/4 

8/5 

4986. -

5650. -

7938. -

5362. -
a.16'1. -

:1464. -

3787. -

8;~25. -

4224. -

2274. -

Jl89. -

2105. -

2632. -

2700. -
3503. -

2502. -

3181. -

3362. -

4880. -

4620. -

4280. -

3832. -

4172. -

3270. -

7072. -

33:i4. -
3330. -

3310. -
4445. -

7483. -

6202. -

3701. -
7812. -

5516. -
7154. -

115. -

288. -

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" 
" 
" .. .. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" .. 
" 
" 

.. .. 
.. 
.. 

.. 3 
4 

5 

6 

10 

11 

12 

14 

18 

17 
18 

19 

20 

21 

23 
24 

25 

26 

27 

39 
40 

41 

42 
43 

44 

46 

48 
49 

50 

51 

52 

53 

54 

116 
56 

57 

İlanları 
Mesahası 

573 M2 

779 -M2 
565 M2 

567 M2 

383 1\12 

1100 M2 

1082.50 M2 

1183.60 1112 

832.50 1112 

i508.50 l\12 

947.50 M2 
!ll2 1\I2 

877 M2 

9.10 l\12 

675 1\I2 

625.50 J\f2 
625.50 M2 

994 l\12 

i401 l\12 

1220 1\I2 

1155 l\I2 

535 1112 

479 l\12 
521.50 l\12 

511 M2 
520 M2 

279.50 M2 

277.50 M2 

591 M2 
694.50 M2 

719.50 M2 

646 M2 

385.50 M2 

651 M2 

492.50 M2 

626 M2 
36.60 M2 

240 M2 

Depozito 
T. L. 

916.80 

997.20 
1130.-

1 1"587.60 
ı 1072.40 l 880.-
• 692.80 
• 1 767 .40 

1 1665.-. 
1 844.~0 
i 454 <;o 

4:' 7 ÔU 

42L-

526.40 

540.-

700.60 

500.40 

636.20 

672.40 

D76.

!l24.-

8!>6.-
766.40 
83,1.40 

654.-

1414.40 

670.80 
666.-

662.-

889.-

1496.60 

1240.40 

740.20 

1562.40 

1103.20 
1430.80 

23.-

57.60 

Adres ve tafsllAtı :rukarıda yazılı arsalar açık arttırma usulü ne ve faiz&z eekiz taksitle ilki peşin 

ııerl kalanı yedi eenevl V& müsavi taksitte ödenmek üzere, eatılacaktu . 
){üzayede 5 - 12 - 938 pazıı.rteel günü saat onda başlıyacaktır. 

İst&klilerln hlzabrmda :razılı depozito akçesiJ:ıi vezneıni:a yatırarıa.Jı ' - · · ·-..aya ırrmeleri ve yan-

zeh:r eder. 
Unutmayınız ki 

PREZERVA
TiFLERİ 

~ki 10,3 lük 20.6 lık 40 
Kuruştur. 

Her €czanede bulunur. 

BESİR KEMAL; 
MAi-iM UT cr;;.vts.. 
E-C~..O..N E.-~1 

MUSTAHZAR-°1TIN AN~ 

p E KTD R 1 Kf..\.lLL~ 
Zührevi ve cilt ha5talıkları 

Dr. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 33 Telefon 41858 

Dr. Nihad Tözge 
Babıali cad. No. 11, saat 15-18 

Tel. 21942 

Jannd& nUfua tezkeroleri!e üçer fotoiraf getirmeleri. (747) (8889). 

Sahibi A. Cemalettin Saracoğlu 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN 
Basıldıili yer: Matbaai Ebüzziya 
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' 

Bütün ıstırabların çaresi 

SEFALiN 
Aklınızda tutacağınız ve 

cebinizde taşımanız 

lazımgelen yegane iliç 

SEFALİN 
dir. 

Baş, diş. adele, roma· 
tizma ağrıları, üşüt

mekten husule gelen 
kırıklıklar, nezle ve 
gripi derhal geçirir. 
1 ve 12 lik ambalajlarını 

her eczaneden arayınız. 

Devlet DemiryolJarı İlanları 
Muhammen bedellerıyle miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki gruP 

malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek ~artiyle 1 - 12 - 938 per· 

fembe günü saat 10.30 da Haydarpaşada gar binası içindeki satına!· 
ma komisyonu tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin · ettiği vesaik ve her gTU· 

ba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltttıe 

günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır . . 

Bu işe ait şartnameler Haydarpşada gar binası içindeki ko~ 
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır,. 

1 - 500 çift uzun konçlu liistik çizme muhammen bedeli 4506 
lira muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. 

2 - 10.000 metre kanaviçe muhammen bedeli 1600 lira, ınu· 

vakkat teminatı 120 liradır. (8390) -
Hangi Renk 

Sizi Mesud Eder? 

A:ADINDA 9 U 
FENA RENKTF BİR PARASIZ 
PUDRA KULLANIR Bu sihramiz yeni 

Fena renkte bir pudra, yüzünü- «pndra renkleri» 
ze korkunç bir makyaj manzarasını 

tecrübe edilebilir. verir ve sizi olduğunuzdan daha ~ 
fazla ya91ı gösterir. Teninize uygun ~-~=""~....,...,.,.... ..... ....,_ 
renkte bir pudra intihap etmenin masını temin ettiği gibi pudraıııll 

cildin yağlı tabii ifrazatını masset-
yegane çaresi, yüzünüzün bir tara- IY 
fında bir renk ve diğer tarafında mesine ve bu suretle cildin kuruııı 

ııına ve sertleşmesine ve binnetic• 
başka renk pudra tecı:übe etmektir. ııııJ 

buruşuşlukların zuhuruna da ııı 
Bu tecrübeyi hemen bugün, size pa- ··~· 

olur. Her vakit krema köpüğile " rasız olarak verilecek yeni ve cazip 
rıstırılmış meşhur Tokalon pudr.ıv renklerdeki Tokalon pudrasile ya- · 11 pınız. Bu yeni "Cild reııkh:ıri,, Kro- sını kullanınız ve birkaç gün zarfı 
da teninizde yapacağı cazip teıceııı· 

moskop) tiilıir edilen en son ve mo- il-
dern bir makine vasıtasiy!e karış- mülü görünüz, daima kutularJ.ll 
tırılmıştır. Sihramiz bir göz, tam ve zerindeki Tokalon ismine dikkat ır 
ku9ursuz bir incelikle renkler! inti- diniz. Teninize uygun renk intiıııv 
hap eder. bında tereddüt ettiğinizde lütfen;;: 

Tene gayet uygun bu yeni pud- tanbulda 622 No. posta kutusu 
ıı· ra sayesinde artık makyajlı bir yüz resine (Tokalon pudrası 6) ruııı 

görünmiyecektir. Tokalon pudrası, zile vaki olacak talebde size ırıeııı· 
ıı· imtiyazlı bir usul dairesinde "Kre- nuniyetle muhtelif renklerde nUrJJ 

ma köpüğü,, ile karıştırılmıştır. Bu nelik altı ufak paket pudra gllll' 
sayede pudranın saatlerce sabit kal- dereceğiz. 
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