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'!i_ümayişlere Onbinden Fazla Kalabalık iştira~ Ettı 

FABRiKA VE MüTEHAS.mlS[AR Nöyyi Muahedesine 
Hücum Edildi Bu Çoğa Mal Oluyor Fakat, işçimiz 

Y etişinciye Kadar .Katlanacağız Polis 
l< YAZAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

Nümayişçileri 
ııi arabükte yapılmakla olan de· •• 

til~ fabrikasmı isletmek için tn- u k •• d At •• k w • 
~rıered:n mütt'hassıs mühendis- s up e atur ıçın 
ıe ~ ınutehassm işçiler getirileceği 

:~ ~~~.~~-i;r~:~~:··!u~:k_:;;~ Mevllld Kıraat Edildi 
fo Yan ettıgı gazetelerde goruhı-r, 

'I'Urk' lind • ıyeuin sanayilc3me harcke-
oıa, e esaslı bir ehemmiyeti haiz 
leıj·:cı~~- n.oktanın iyi bir surette hal
U 

1 ıgı.nı görmek çok memnuni:\ 
lır mucip bir muvaffakıyet ola~ı 

B üyük Şefin Uf ulü Yugoslav 
Türkleri Arasında Acı Uyardırdı 

aıcİ • ~arp sonrasında dünyanın·-
1.1 

1~ ıktisadi vaziyete uöre Tür-
t1 l'e · · 0 

' 

rııak ıçın ınillı sanayi teşkilatı yap-
rııe hayati bir vazife idi. Başka 
rf'~lc:~etlcrde sanayi hayatına. 
ırıa :erın biriktirdiği hususi ser. 
tu. ~~le~.n teşebbüsü önayak olmuş
rı1Yi Ugun Avrupayı işgal eden sa
ıı:ı.y· lll·~seleleri ile Türkiyedeki sa
bit- 'r nıeseıesi arasında çok derin 
ınaı ark vardır. Orada ferdlerin 
lerct~ olan istihsal vasıtalarını fcrd
Uav n alarak sosyeteye mnletmek 
ltarıaları. gürültüler, meseleler çı
ıu Yor. Bizde ise fcrdlerin teşcb
'"" ~~vvetinrten bir şey bekleııemi
'\;egı .. 
~n ıçın devleti sermn)edar mev-
Şebc~ k?Yarnk devlete bir sanayi 
n eaı kurdurmayı düşünüyoruz. 1 

lty Unu nazariye itibarile münaka
-e~:t lll8.Jıaı yoktur. Çünkü bu ha
itlah nazari bakımdan ne kadar 
le nZtırlu ise memleketin vaziyeti
« bi a?.aran bugün için bundan ame
ruı. \,~al 5aresi tasavvur edemiyo
felçili~~rk ıye sanayi sahasında dcv
ılır. gı kabul etmek izdırarında-

Aııcak . . k . l 
~rın s::ı.nayı nart: elı ya ruz 

Jı 
.. 

1" Y. . 1 
·._!"fıunı ÇJ.a;::i l>fustali.1 Kenıat°p.fısa 1 

1 ~ 

f tatürfün ru.fii içün 1neirlüdi.~,·<rif · 1 
-=~;;;;;;:;::~==·-~ . .. .. . J 

• ugoslavya krallığının .Pe~ ~~inimi rnüt'tefiki, Turk 1 
mill,.,.tı halaskarı v e reisi merhum ga:ı:i Mustaf..ı Ken-ıa• 1 . ~ 
pa'itanın ruhuna ittih af edi.mek üzere un~müzde~i sallı ı 

gicesi teravi namazını rnl!teakip sultan Murat camii şe- '. 

rlfınde Üsküp evkaf dair~si tnr4:1fından mev'..ıdi şerif kı. ' 

raet ettirileceği ilan olunur.• : 1 
ı:lskup cu"'d ıl'i.r: 
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Bulıar kralı Boris Yüksek mektep talebeleri arasındcıı. .. 

Sofya 29 ( A.A) - Yirminci Yıl Dönümü Pa
zar Giinüne İsabet Eden Nöyyi Muahedesi 
Aleyhinde Bu Akşam da Tezahürat Vuku Bul
muştur. 10 Binden Fazla Bir Kalabalık Tez a

Tezahüratçıları 
• 

hürata Istirak Etmistir. Polis , . 
Dağıtmışıır . 

'-------------------------------------------------~-J 
~en· aye meselesi değildir. Serma
~aq:n teınin edebileceği şey fabri
bir ~ ?1a~inedir, malzemedir, kısa 
~lİlU hır ıle maddiyattan ibarettir. 
le b· n bunlar bir araya getirilmek
~ar:; ıncrnıckette sanayi hareketi 
gl:!leb·~ltnış olmaz. O alet vücude 
lı tıe~ lllek ve memleket için hayır
biJno· • celer vermek için insanların 

.iBR A TSTvo-;.,._ı:ıdbuı 
0SK(d=> 

HER SABAH ı-
JVazild~mbe sanlalıml~~-~::::::::::::::::::::::::_A_~~~~~-

Atamız bidiill b~r ~nilletin 1.-a~ 1 Genç K 1 z K a 1 ı· -· 
.,1111 ·ı . Movlfıd için gönderilen davetiyelerden biri lıııi 11tısnl'41 zekası ve gayreti ele 
.;;a~ etmek iktiz:- eder. Ü:skilp, (Huo;usi) - Bütün dün- leri ara~ında çok derin bir acı u-

lkincrkıyccıeki en mühim eksik bu yada büyük teessürii mucip olan yandırmıştıı·. 
l'>a1u Sahada kendisini gösteıiyor. -Atatürkün ufUJi Yugo.::..avya Ttirk (Sonu 3 üncü sayfamızda) 
~~~~~~bu vurta ile ç~uk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
>-0rlu ~ edılcbilir. nasıl ki en büyük 
~'akaf~ Pa~a bulmakta çekmiyoruz. 
lınau abrık:ı.larda çalışacak insan ru ... 
!!rlile ıçımızden derhal tedarik 
Ohna~e~. Bu, senelerin mahsulü 
'41tıib ıcabedar. Ne mühendis, ne 
t'ııeı>. a.~ı, ne işçi birdenbire yetişe-

Şitnd· 
" 

1 elrnizd tah ·ı .. · ~;"nç b' . . e sı gormuş 
btıti.in ır unsur var. Fakat bu unsur 
CQecek rn:mleket ihtıyncını temin 
ha~ınd katlar çok olmadığı gibi iş 
\'e ta a kafi tecl'übe ile pişkin 
l'tıtşti lrıamen olgun bir hale gelme
aana~ h Memlekette heniiz yüksek 
ııuau . ayatının unsurları tees-

.\n1~çln Vakıt geçmemiştir. 
d"t'e~e ıneselesi birdenbire ikinci 
lehilits e ehc.numyeti haiz znnnedi
liııde ~l de bu şiddetli makine dev
~!ilb ı e amcleledn ııahsi kuvvet, 
huYUk er ~~ zekalarının oynadığı 
lıata, 

1 
olu göz<lt'n uzak tutmak 

~~0.Ur· Bizde ııe kadar zaman
ltouı 11 

kömür madenlerinde ele iyi 
Çalışılıyor. Halbuki bizim 

liUne!in Ca h id YALÇIN 
<.Sonu 3 l~ ıayfada) 

Şe • ·zde ran 
Heye i A· ·deye 

elenk Koydu 
Sovyet ve lspanyol Heyetleri Dün 

Memleketlerine avdet ettiler 
Dün, şehrimizde bulunan, lran heyeti, saat 12.30 da abideye çe

lenk koydu, abidenin etrafı şehrimizde bulunan lran kolon isi tara
fından çevrilmişti. Heyet reisi Serasker Mehmet Nahcıvan, maiyetile 
beraber, İran konso!oa ve mihmandarlarının refaka tinde, muayyen 
saatte gelmiş, abideyi selamladıktan sonra hususi bir iht imamla hnzır
la l111llf olan büyük bir çelengi abideye koymu~tur. 

Bunu mtiteakip Gennal vo. ma- 12 de de Rumen heyetleri abide
iyeti defteri mahsusu imzalamış - ye çelenk koyacakl:ırdır. 

lar ve halkın alkışları aı asında Sovyet ve İspanyol heyetleri 
kendilerine tahsis edilen otomobil git t i 
lere binerek otele avdet etmişler. Ulu ~efin cenaze merasiminde 
dir. memleketlerini temsil etmek üze-

Bugün, sa-at 10 da Polonya ve (Sonu 3 Üncü aayfada) 

binden kopuıı gelen ılıtıram ve bag- 1 

lılık hislerine sarılmış bir halde fa- •ı ~~.,,-.;;;;;o;;ı=~ ....... ~-.....,.;-=----. 
tirnhatgc1Jırna çrkilnıiş lmlımuyor. V i •b Ok l 
rakıa teessıiri'milz bıiyiildüı·, kalb- 'ı .1 arından .ıtı aren uyucu arı-
lcrimizin yarasmclaıı heniiz 1.an sız-

maktadır. ,ı,ıcak onun aziz ı-uhıtılll ' -mıza Sunacağımız Bıı Roman Aşk 
sevindirmek de hepimiz ı:c herkes l 
içiıı bfr şıikran ı·c minnet borcu ol- ve His Roman/arının en Güze idir 
duıimıa göre tcess;iriimilzil zorla 

ycmnek, ybzl erinıizd<m sızıııakta 

devam eden yaşları cebren kalble
rimizc akıtmak pahasına dq, olsa 

onun işaret ettifji 11urlu youla yiiril-
11ebilmek için encrjilC1'imizi bir nok
tada tel~'lif etmek nıccbıwiyetinde-

yiz. Omm bize yüksek vecliasz olan 
Cumhuriyet için çalışmak iztım

?"lndayız. 

.$imdi O yıO"dıma karşı bir fani.
nin yapabilcceifi e1ı biiyiik hizmeti 
yerine getfrıniş olmaktan donan 

uhrevi bfr haz. ı•e saadet içinde isti
rahat cderkeıı lıcr şcyılen f a.zla Reıı
diği aziz millcti11i çelikten yckva
re bir kiflf. halindrı tessilriinii k~-
bine sin<lirııı iş, yakasını ye' sin ııcn-

Evlenmemeye ve Her Çiçekten bir p rça bal 
alarak hercai bir hayat geçirmeğe karar veren 
yakışıklı, zengin bir delikanlının bir g~nç kız 
tarafından nasıl teshir edildiğinı kuvvetli bir 
üslfıbla teşrih eden bu yeni romanımız bilhassa 
genç kız ve kadınları çok alakadar ed cektir. 

ENVER PA 1 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

Baştan başa heyecan,, merak ve tarihi entri .. 
kalarla dolu bu fevkalade eseri 

çe.-;iudcn 1.-orumuş aöı ınd;. istf'r 1ıc • J 
bizi büyle gamlı ıakat metin. i·al- Yakında Tefrıka ya baş ıyacağız 
lıi yaralı lalı:in aziınk6.r ı•e iş başı11- \. -! da hisscftitii zmnoııdır ki onıuı mu- ._ _______ , ___________________ , 

<ı..tzez ı ·uhu şad olur. 
A. r. 
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YAZAN SÜLEYMAN TEVFİK Zeytincili1' 
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l Okuyucularımız 
34 - l 

Fakat her zanıan evdeki lıesab [ 
çarşıya uymaz. Divanı harbe icra
yi nüfuz eıforek istediğimizi yaptı
rırız sananlar çok geçmeden yanıl
dıklarını anladılar. Mahmud Şevket 
Bey di\•anı harpler için liızım gelen 
evsafı haiz, kanundan başka hiçbir 
kuvvete baş eğmiyecek erkanı a"
keriyeyi seçmiş \'e tayin etmişti. 

Ferik Hurşid Paşanın başkanlıc;ı 
altında kurulan di\'anı harb iRe. i
cab eden tahkikat \'e tetkikatı yaı;
mağa başladı. 31 \'akasında doğru
dan doğruya alakadar olan Dervi1 
\"adetinin \'olkıını, hadiseden 
birkaç gün c\'vel köprü üzerinde 
öldürülen muharriri Hasan Fehrr.ı 
için yaptığı büyük cenaze törenı ı 
\'e yazdığı şiddetli yazılarla halkı 

heyecana getiren s~rbesti, mebLlS 
olmadığından dolayı ittihad \'e Te
rakkıye düşman kesilen Ali Kemc.
lin -!Biz Helepde sürğün iken A
li Kemal da oraya nef,ı·edilmi~ ve vi 
layetçe, adet olduğu veçhile Mecli
si idare katipliğine memur olun
muştu. O zaman vilayet bütün sür
günleri pek serbest tutuyordu. !s
tediğimiz yere, köylere, yazlıklara 
giderdik. Bir gün vilayet, !stanbul
dan aldığı bir· emir üzerine sürgün
leri kale capılarından dışarı çıkarıl 
mama"nı emretti. Bu telgrafın Ali 
Kemal tarafından saraya gönderi
len bir jurnal üzerine olduğıınu aıı
lıyan bütün sürgünler onunla kati
müna.sebet etmiştiler- -

Başmuharriri bulunduğum İk

dam ile Kamil paşanın naşiri efka
rı olan Yeni gazetenin son günler
deki neşriyatı efkarı umumiyeyi 
İttihat ve Terakki aleyhine kaynaş
tırarak vakanın hudusunu kolay -
laştırdığl söyleniyor ve bu şayiayı 

serbesti sahibi Mevlan zade Rifat; 
Yeni gazete 8ahibi Abdullah Zühtü, 
İkdam snhibi Cevdet ve başmuhar
riri Ali Kemal beylerin firarları da 
teyit ediyordu. 

O sırada i~lerin çokluğu ve bir 
divanı harple bitirilme•i güç oldu
ğu için Ferik Aydo•lu Hü"nü paşa
ııın riyıtsetinde ikinci bir divanı 
harp te kuruldu. 

Birinci di\'anı harp burada ka
lım, v.ıka ile hiç bir alakaları olmı
yaıı muharrirleri, Ahmet Rasim 
(mebuRken birkaç sene evvel vefat 
etmiştir) Mahmut Sadık (En de
ğerli ve eski bir sahibi kalem olan 
mumaileyh dört beş sene evvel se
falet içinde terkini hayat etmiştir), 
Mehmet Halit (emektar ve değerli 
bir muharrir olan mumaileyh ken
dini üstüne gaz yağı dökerek yak
mı~tır), Ekrem Reşat, Selanikli 
Te\'fik, Mithat (eceli mevutlariyle 
ve zaruret içinde ölmüşlerdir), Vi -
ran Kelleyan, İvan zade Süleyman 
(değerli bir muharrir olduğu halde 
son derece işrete iptilası dolayısiyle 
evinden kovulmuş ve Büyük adada 
bir taş ocagında ölüsü bulunmuş
tur), Acem Hüseyin (Tercümanı 
Hakikatte çalıştığı sırada vefat et
miştir), Baba Rüştü( birkaç sene 
evvel Cerrahpaşa hastahanesinde 
hayata göz yummuştur), ve şimdi 
isimlerini drhatır ltmediğim lıir 
haylı matbuat mensupları sorıruya 
(ekilip, vaka ile alakaları olmadığı 
anlaşıldığından serbest bırakıldılar, 
O sırada ben de Hurşit paşa divanı 
harbine üç defa çağırılarak sorguya 
çekilmi•tim. 

Nihayet divanı harpler, birçok 
incelemelerden sonra suçlu ve suç
suzları ayırdılar. Suçsuzları derhal 
tabliye mücrimlerin cezalarını ter 
tip ettiler. 

dilerinin Osmanlı kalelerinden bi • 
rinde nezaret altında bulundurul-
maları temini asayiş ve inızbat nok B l E d b • • tas"r10n ~ 
tai nazarından hem elzem görül- uyı ge e ır ıs J 

müş olduğnudaıı, elde bulunan bir- Aydında usta kursu 
çok ve,ikaların tetkikiyle hakların- A l 
da kanuni hükümleri sonradan icra çı acak 
edilmek üzere şimdiden iktıza•ınııı 
ıcra~1.,, 

Bu karar padişaha arzolunarak 
irade<i alındıkl:ın sonra cümlesi 
idarei mahsusanın İzmir vapuriyle 
:\1iclilli kale;ine gönderıldiler. 

Bunlar yüz yedi kişi olup hatı
rımda kalmış olanlar şunlardır; 

Serasker s<1bık Ali Rıza paşa 

(Anupaya gidenlerden birdir), 
Askeri mektepler nazırı Ye Top 

hane mü~iri Zeki paşa. 
Dahiliye nazırı J\Iemduh pa~a. 
Bahriye nazırı Hasan yaşa. 

Her yıl ziraat Vekaleti tara -
fından muhtelif zeytin yetiştiren 

bölgelerde açılmakta olan kurs -
!arın faydalı neticeler temin ettiği 
gözönünde tutularak bu yıl da ay
ni suretle iki kurs açılma•ıııa ka-
rar verilmiştir. 

İlk karar en iyi zeytin yetişti
ren bölgelerden birisi olan Ege 
mıntakasıııda zeytin istasyonu ku
rulması münasip görülmüştür. 

Bundan sonra Aydında, zeytin 
imar ve budama ustası yeti~tirmek 
üzere ayrıca bir kurs daha açıla
caktır. 

Diyor ki: -
Altı çocuklu bir baba 

yardım istiyor 
Aydın - Söke Hüküme~ caJ

desinde " Kunduracı Jlü~eyin 

Rifat Oral" imzasile aldığımız 

bir mektupta; Hükfımetimizi n 

çok çocuklu ailelere yardınıınc!an 
büyük bir minnet ve şükvanla 

bahsedildikten sonra kenctıı~rine 

birçok müracaatlara rağmen müs
bet bir cevap verilemedığiııd~n 

şikayet ile ezcümle deniliyor ki: 

Şehremini Reşit paşa ( Abdül
hamidin sevgili şehremir.i RıdYan 

Zeytin mıntakalarına zarar ve-
1 

paşanın şurayı devlet azasından ve 
Bedirhan oğullarından ALc'ürrazzak recek hayvanların hiç bir suret
bey tarafından katıettirdikten sonra le bırakılmaması için de vilayet~e-1 
şehremini olmuştur). re Ziraat Vekaletinden bir tamım 

"Bugün hep•i hayatta atlı ço
cuklu bir babayım. Günlük yiye
ceği zorlukla çıkarıyorum. Çun
kü çocuklarımın henüz h-'[.'SI k;i
çüktür ve ben de oldukca geçkin 
yaşlıyım. Bunun için kudre• w 
kuvvetimden fazla bir enerji sar 
federek bütün bütün çöküyorum. 
Yakın bir zamanda tamamen du
racak bir vaziyette bulunuyu-um 

Hassa ordu su birinci fırka ku- ~vlmvvış'-t...,1 r...,.'".A""'""'""'A/'.,,..,.vvvvvvv 1 

mandam müşir Sadettin paşa. 
Hassa ordusu ikinci fırka ku- 1 

mandam müşir Şevket paşa. 
Mabeyini hümayun başkatibi 

BELEDİYEDE 

Tahsin paşa. 
Mabeyinci Ragıp paşa. 
Sertüfekçi müşir Tahir paşa. 
Askeri mektepler nazırı sanisi 

Rıza paşa. 

Beşiktaş muhafızı Vasıf paşa 
(Beşiktaş muhafızı müşir Hüsnü 
paşanın muavini idi. Paşanın ve
fatından sonra muhafız olmuştur). 

Hususi yaver çerkes Kabasakal 
Mehmet paşa (Sonradan idama 
mahkum ve sultanahmet meydanın 
da salbedilmiştir), 
Saray şeyhi Hayati zade Ebulhuda 
efendi oğlu mabeyini hümayun ikin 
ci kitabetçisi Hasan bey, 

İbriktar Kamil bey. 
Sabık zaptiye nazın Kayserili 

Hamdi bey. 
Matbuat müdürü ve sansür me

muru Ebulmukbi! Kemal bey ( 1316 
senesinde Tarik gazetesi bas -
muharriri bulunduğum sırada fil~ -
sof Rıza Tevfik, İvan zade Süley
man beylerle beraber orada yazıyor 
du. Sonradan Şişlideki Hamidiye 
Etfal hastahanesi sertabibi İbra
him paşaya çatmış, hafiyelik ve jur 
nalcıhğa başlamış olduğundan bir
kaç sene zarfında bfüa rütbesini 
(birinci ferikliğe muadil mülki bir 
rütbe idi) ihraz ile matbuat müdü
rü olmuştu. Matbuat mensupları 
arasında kılkuyruk demekle maruf 
idi. Türk matbuatının en ziyade 
tazyıka duçar olduğu zaman, onun 
müdürlüğü esnasındadır.) 

Şfirayı devlet azasından Nazif 
Süruri bey. 

Maarif nezareti evrak müdürü 
esbak Ali Galip bey. 

Posta ve telgraf meclisi reisi 
Sultan zade Salahi bey 

Zaptiye nezareti heyeti tetkiki
ye reisi Mehmet Ali bey. 

Şehir meclisi üç gün 
toplanacak 

İstanbul şehir meclisi yanndan 
itibaren üç gün müddetle arka ar
kaya toplanarak eksik kalan işler 
hakkında müzakerelerde buluna-
caktır. 

Ankara caddesinin tamiri neden 
gecikiyormuş? 

Kısmen asfalt, kısmen mozayik 
parke olmak üzere yapılacak cad
delerden Ankara caddesinde; yol 
altında bulunan bütün kabloların 
piyade kaldırımlarının altına alın-
ması ve ev Jağamlarının mecraya 
bağlanması işi nihayetlenmiştir. 

Ancak ·bu yol üzerinde Evka
fa ait altı bLna vardır ki bu bina
ların liiğamları belediyece yapılanı 
müteaddit müracaatlara rağmen 
hal.ll kanalizasyona bağlanma -1 
mıştır. Vali ve belediye reisi 111 u
hittin Üstündağ yolu tetkik etmiş 
ve Evkaf idaresi bu altı binanın 

lağamlarını bağlamakta gecikirse 
belediye icap eden tedbirleri ala
rak yolun inşasına başlıyacaktn·. 

Ada çamlarının muhafazasi 
için yeniden emir verildi 
İstanbul adalarını - saran çam 

ormanlarının muhafazası hakkın

da hundan evvel belediye tarafın
dan ada kaymakamlıklarına yapı-
ln tebligata rağmen, bazı kimse
lerin çamların altındaki kozalak
lrı ve kuru ağaç parçalarını top -
Jamak bahanesiyle yeşil ve sağlam 
dalları da kopardıkları görülmüş
tür. Belediye adalara tekrar tebli
gat yaparak çamların muhafazası 
için Jazımgelen bütün tedbirlerin 1 
hnmasını ve bu arada kozalak top 
lamak bahanesiyle dallarının kırıl Bunlardan bir kaçı bir kola~ını 

, maması hususunda nazarı dikkati bularak Midilliye uğrıyan ecnebı' 
celbetmiştir. 

vapurlariyle Avrupaya kaçtıkları gi =============== 
bi birkaçı da orada vefat etmişler 
ve orada kalanları da Balkan harbi 
esnasında Akdenizde O•manlı haki
miyeti kalmadığından İstanbula 
dönmü~lerdi. Bunlar avdetlerin _ 
den bir müdet sonra padişah beşinci 
Mehmet Reşat tarafından affedil
dikleri cihetle medeni haklarına ye 
niden sahip olmuşlardır. 

Birinci Hürşit ve ikinci Hüsnü 
paşa divanı harplerince uzun uza
dıya incelemeden ve derin tahkikat 
tan sonra suçlu oldukları tebeyyün 
eden: 

Volkan gazetesi sahibi ve İttiha
dı Muhammedi cemiyeti müessisi 
derviş Vahdeti, 

tfataya Vapur 
Ucretleri ucuzladı 
Mersinden İskenderuna 

60 kuruşa gidilecek 
İstanbuldan Denizbank vapur

lariyle Hataya gidip gelen yolcu
ların sayısı gittikçe artmaktadır. 

Ayni suretle şehrimizden muhte -
lif ticari malların Hataya sevkin-

benim gibi fakir babalara hüku
metin yapacağı bir yardımla 

sevinerek bir kaç kere müracaat 
ettimse de her defa ('vilayetle• 
sırya konmuştur. Siz de kendi 
memleket sıranızı bekliyereksi -
niz" diye cevap aldım ve bir hay
li zaman geçtiği halde lıu sıra gel
medi. Nereye ba.' vurmak lazım. 

1 
dır2. Bu hususta beni tenvir edi
niz ve alakalı makamların dikka
tini de lütfen üzerime çeYirmenizi 
dilerim. " 

YENİ SABAH : Bu yardıma 
ve himayeye muhtaç olduğunu 
söyleyen kalabalık nufuslu aile 
babası için alakadar makamların 
dikkatlerini çeker ve müşfik hi
mayelerini dileriz. , ________ J 

Merinosculuk 
Hükumet merinos ade

dini iki milyona 
çıkaracak 

Hükumetimiz, yün endüstrisin 
de çok mühim rolü olan merinos 
koyunlarının yetiştirilmesine aza
mi ehemmiyet vermektedir. Hükil 
met Bursadan Çanakkaleye kadar 
olan Marmara denizi havzasını me 
rinos mıntakası addetmektediı'. 

1928 senesindenberi bu sahada 
merinos yetiştirilmesi işine çok e
hemmiyet verilmekte idi.. Fakat 
asıl yetiştirme işine 935 yılından 
itibaren başlanmıştır. 936 yılında 
19.000 koyun üzerine suni tohum
lama yapılmış ve çok iyi neticeler 
alınmıştır. Bunun üzerine geçen 
937 senesinde bu miktarın artırıl
masına çalışılmıştır. Bu sene Bursa 

da halkın merinos yetiştirmesini teş 
vik maksadiyle yetiştirilen merinos 
koyunları arasında bir müs:ıbaka 
açılmış ve DO kişiye 3150 iira teş
vik mükafatı dağıtılnustır. 

Bu yıl için ayrıca (Karacabey) 
ile Oiustafakemalpaşa) da 36000 
koyun sun! olarak tohumlanm1' bu 
lunduğu gibi merinos koçları ~a .. -
ta,iyl~ de tabii olarak 28000 der 
fazla koyun tohumlannu~tır. Bı.: 
sene yapılan bir sayım neticesi köy 
lü elinde ve hususi çiftliklerde bir 
ve iki yaşında 30000 köyde me
rinos olduğu anlaşılmıştır. Bu sene 
merinos yapağları 150 kuruşa s::ı
tılmı~ ve bundan başka merinos 
müfettişliği de kilo başına ayrıca 
15 kuruş prim dağıtmıstır. 

Hükfimet merino~ koyunları
nı asgari iki milyon yapacaklar ve 
bundan sonra BVursadaki merinos 
fabrika .. nın muhtaç olduğu meri
nos yünü kamilen dahilden temin 
edilmiş olacaktır. 

Divanı harpler teşekkül edince 
en önce Ada misafirleri ve enkazı 
istipdat denilen Abdülhamit bende
ganından pek ziyade sui şöhretleri 
olanlar yüz yedi kişinin sürgüne 
gönderilmesi hakknda bir karar ver 
di. 

Bu kararda deniliyordu ki: 
"İstanbulda kalmaları mahalli 

asayişi ihlal edecek derecede bir te
sir hasıl eylediği anlaşılan enkazı 
istipdadın 10 temmuz 324 tarihin _ 
den sonra yaptıkları intikal ve satış 
muameleleri nazarı itibara alınma
mak şartiyle emval ve emlaklerinin 
haciz altına alınması, rütbe, nişan 
ve madalyalarının refi ve istirdadı 
ve hakkı tekailtıen ispatlan ve ken 

Mısırlı Mehmet Safa beyin çı
kardığı arapça Eladil ve Türkçe 
Protesto gazeteleri muharrirlerin _ 
den Nadirt Fevzi, 

de de bu yoldan istifade olunmak
tadır. Öğrendiğimize göre, Deniz
bank idaresi, Hataya gidecek yol
cular için yeni ve mühim tenzillitlı .......................................... 
bir tarife tatbik etme:i kararlaş- Matem pullan tedavüle çıkarıldı 
tırmıştır. Bu karara gore; ay ba- p t tel f 

d . 'b . . os a, gra ve telefon ida-
şın an ıt~ aren me~ıye~e ~,ırecek resi tarafından ebedi Şef Atatür-

İttihat ve Terakki cemiyeti 
merkezi "'(Nuruosmaniye civarında 
Şeref efendi sokağında bugün Ebuz 
ziya matbaası olan bina ile Tanin ve 
Şurayı Devlet matbaalarını tahrip 
ve yıkınıya önayak olan Abdülha
mit hafiyelerinden Behçet paşa 
zade Hakla. (Sonu var) 

olan yenı ücret tarıfesıyle Mer - kün cenaze töreni münaseb t' ı . t k d - e ıy e ıı.n • s .en er~n'.' ~olculu~u, birin sursaylı pullar çıkarılmıştır. Pul-
cı mevki 150, ıkıncı mevkı 100, ü- !ar muhtelif kıymette yüz b" 

.. ü ki 80 .. ıner a-
çunc mev , guverte 60 kuru- dettir. Mevcut pullardan 8 5 6 
fa J~dirilmektedir. 7, 8 ve 12,5 kuruşluklarııı İıze~ı: 

'İs~ende~n - P~yas,, biletleri rine siyah bir çizgi çekilmiş ve 
de a~nı mevki sıratiyle 50. 85, 22 çizginin Uzerine de 21 _ 11 _ 938 
ve guverte 20 .kuruşa tan.;ı olun-ı tarihi yazılmıştır. Pullar d .. d 
maktadır . . un an 

• ıhbaren tedavüle ~ıkarılmıştır. 

Istanbul Halk 
Sandığı Açılıyor ----Halka kefaletle 50 liraya 
kadar borç verilecek 
Ayın 18 inde açılması mukar

ı·er iken matem rlolayısiyle teeh
hür eden Halk Bankası, istanbul 
Halk "andığı önümüzdeki per~em 
be günü meı·asimle açılacaktır. 

1stanbul halk sandığı için Şe
hin~:ıh Pehlevi caddesinde evvel
ce Sanayi ve :\!aadin bankası, da
hıı sonra da Esnaf bankası tarafın
dan işgal edilmiş olan bina hazır-
1anm1ştır, , 

Halk bankasının Ankara san
dığından sonra ikincisini te~kil ede 
cek olan İstanbul sandığının; şe

hir nüfus kesafeti ve küçük sanat 
ve ticaret erbabıııın çokluğu iti
bariyle, bankanın en fazla iş ve 
devir yapan en faal sandığı olaca-

' ğına şüphe edilmememektedir. 
Sandık, Halk Bankası teessüs 

hakkıııdaki kanun hükümleri mu
cibince kefaletle her vatandaşa 

elli liraya kadar küçük ikrazlar 
yapacaktır. Ve borcun ödenmesin 
den sonra ayni borçluya tekrar ye
ni bir kredi açılabilecektir. 

, _. KÜLTÜ~ : iŞLERi 

Kanser 
Üniversitede yarın bir 

olacak 
toplantı 

Yarın İstanbul üniversitesi kon 
ferans salonunda kanser bakkıııda 
bir toplantı yapılacaktır. 

Toplantıyı Rektör Cemil Bil • 
sel açacak ve birçok doktorlarımız 
bu hususta söz söy!iyeceklerdir. 

İlk mektepler talebesine 
resmi daireler öğretilecek 
Kültür Bakanlığı şehrin muh 

telif semtlerinde bulunan ilk mek 
tep talebelerinin mektep mıntaka
ları dahilinde bulunan resmi ve ya 
rı resmi daireleri tanımaları için 
şehrimiz kültür direktörlliğüne bir 
tamim göndermiştir. Bu tamime 
göre ilkokul talebeleri ilk tedri

sat müfettiş ve muallimlerinin ne
zareti altında bu binaları dolaşa

caklar ve !'..ıaliyetleri hakkıııda u
mumi bilgi edineceklerdir. 

İKTiSAT. İŞLERİ 

Meyvacılık 
Hükümet yeni meyva bahçeleri 

tesis edecek 
Vekalet Marmara mıntakası

nııı geniş bir kısmında portakal ve 
mandalina bahçeleri tesis edecek 
tir. Yapılan tetkiklerde Marmara 
havzasının iklimi bu iş için müsa
it bulunmuş bu cümleden olmak 
üzere de Kartal civarında ilk por
takal fidanlığı tesis olunmuştur. 

Bu mıntakanın İstanbula yakin ol
ması hasebiyle yapılacak yaş mey 
va ihracatımızda da mühim rol 
oyıııyacağı şüphesiz görülmekte -
dir. 

Ceviz kütüklerine ihtimam 
edilecek 

İhraç maddelerimizin en kıy • 
metlôlerinden birini teşkil eden ce
viz kütüklerinin bazı mıntakalar
da bakımsızlık yüzünden yüzde 
otuz nisbetinde bir kısmı çürümek 
te bu yüzden milli servetimizden 
bir kısmı da zıyaa uğramaktadır. 

Vekalet bu sahada· bilhassa 
müstahsillerimizin almaları Hlzım 

... ····· ................................. 

Pardon 
Arefeden bir gün ev' el. suf. 

f yı 
tanhamamına do"ru, sol tara 

1 " . . flr' 
ya kaldırımıııdan gıdıyordutn · . " 

. b" h-d· artıO kı de adekeme ır a ıse · ~ 
yahut da alıp vereceklerimi ta'~'.. 

1 1 ~ lıyordum ve hcrh~nlde da gıı _ ! 
gııı gidiyordum. Birdenbire. ", 

kolumun üstüne ~icldetli bir d3r. 
indi. Bır an için şaşırmıştıın· tı; 

• nı b kat kendimi toparhyamadıgı ıi 
.. k ,ır 

Hırada kar::;ımda :arıtan ıı '-' 
gördüm. 

Şüphe yok ki bunlar çığırl~~d 
!ık için kapıya diki!dikleı·ı hB 

1
• 

· t · k l ' d · ·ı· 1'3 
mLiş erı yo suz ugun an it;' ~ 

yaçoluğa dökmüş olacaklardı c 
bilmem nerede seyrettikleri ıe'' 
boksörü taklide yelteniyorıar<lı· 

1 
1 rın İste bu sırada ben karşı 8 , 

Ç ı km·.-, kısmetimi almış bulunu • o 
yordum. J\Iaahaza mus,ta kolu 

- ke' inice onlarda da hoşafın yagı . ı 

sildi Ye derhal müsabıkatkiir b~ 
acele ile iki ağızdan birden b jll' 
"Pardon,, çıktı. Benim sert bB 

11
• 

!arım karşısında ise işin neYe dı' 
racağını kestirmiş olmaların ~. 

"Pardon dedik ya!,, sözünü tedı 
rarladılar. Ben ise, karşıJıarın 
tam vaziyet alarak: ·ai. 

- Asriliğin kötü muk:ıJlı ~ 
yurdumun piç çocukları! . ~r 
yükleriyle saf yurduma getır. 1

11' 

niz ·bu çeşit tabir ve adetleri F'~~i~ 
gistanda dahi birer terbiyesıı ·ır 
kalkanı yapmazlar. Yedi kudretırl' 
de olmaksızın bir başkasına k~~i 
ika edilen huzursuzluklar ~· 

ancak basit hataları, böyle b'~ı 
kelimelerle karşılarlar. Sizler J· 
içeride ustanızla yapacağınız ç J 

telefmeği dışarıdaki günahsıılsr 01 
sirayet ettirdiniz... dedim ve 11 ı• 

. - -vazıyet alarak: "Eller aşagı,. ~ıt 

rini verdim, Niyetim, birer to 
o· şaklattıktan sonra birer "p.1rd0 

deyip çekilmekti. ı· 

Bilmem neden, böyle yaPııı~· 
dım. Elim sa ata gitti. Çıkarıp bJ ,. 
tım: Dörde on vardı. Cürr~Un1:~ 
hut mahkemesine kadar gidıP g,. 
meğe vakit yok demekti. İşi uırr 
tırsam 13e~iktaştaki evime, ifl~ ıJl' 
ma yetişemiyecek, çocuklarıııl 
bekletecektim. Benim ise ııuP' 
hakkım yoktu. Şairin: "Viran °il .ı 

Öz I• 
sı hanede evladU eyal var,. s .. 

' 8) 
hatırladım ve bir lahavle çekıP 
rıldım. 

1 
Emsali hadisat bertaraf a!ll111 ı 

d!lşünüyorunı; 
dl' Kendilerini Avrupalı adde I' 

bizler adaptasyonda çok h:ıt'·e' 
diyor, yurdda çok güzeli varl> il 
ve nihayet bir güzel daha ted~;' 
etmeğe göz yumsak bile, o giiıe ·• 

•O' 
yanma bir çirkin getirip koY0~ .. ı 
istimal sırasında daim o köt t 

"h ı· , tercı ediyoruz. Meseli ker ı • ·ır 
li, cebi papelli ve herhalde al~ı 
başlı kimselerden sadır olan i)U i' 

bil hatalı ef'al karşısında: "o:~ 
ı-ı ihtiyari oldu, affimi dilerin" ~.cı 
mahcup oldum ... ,, gibi yuma~~~' 

.. l d~ soz er yanında "Pardon,.u ~O' 

kızdırıcı ve adetı1 "Yuttun J!l~ I' 

knyı,, yerinde anlıyorum ve !JU·~ır 
şit işleı·e "Asaletsiz takJid,, dı. ·f 

• ·1 ıııı rum. "::lfoıışer,, de böyle degı rftı 

Bu adamlar bari çalıp çıı1' 1pı 
kullandıkları kelimelerin li~av ·!' 
bilseler, Garp usul ve adıttıııa 1 

"' pı•· 
kıf olsa ve onunla bunun arası ~ii 
ki inceliği taklit edebilse " 8 

değilse armoniyi bozmasalar·" 

1. Münir AC~ 

gelen tedbirler üzerinde ehemmi- /l••••ım•••••--, 
yetle durmaktadır. 

İlk olarak bu çürüğe mani ol • 
mak için alınması lilzımgelen ted -
birler arasında şu maddeler gel
mektedir: 

1 - Müstahsilin ceviz a~açla
rına öz evlat gibi bakarak imar 
ve cinslerinin lslahına çalı.vılma-

sı, 

T AKVfM 
27 Son Tqrin 1938 pasa' 

Hicri ı S°"Ş;;val 2351 
Ru•I: 14 Soa tqrl• ~ 

Kasım: , 

-2 - Müstahsilin istihsal ettik 
!eri cevizleri mükemmel harman Dotu uati ı 7,0t 
usulilne tabi tutulmasına dikkat - z'J 
edilmesidir, Ôtle ı 12,02 - ikindi ı 14•

20 
Vekalet bu husu•ların müstah Aktamı 16,43 - Yata• 1 ıs. 

sil tarafından tamamen anlaşılma lmaak ı 5,17 

sı için yeni tedbirler alacaktır. '••••• • ••••--... 

lo 

llı' 



.E!:!RINl.SANI. 1938 

•'! • :' ~ 1 : r 1 -1 ::1 • ~ ~ ... ·I Fabrikalanmız ve Ü sküpde Atatürk için Lon~ra Büyük E~cinıiı i;!, ~ ~. , _ u:V -_ :! •! ~ :::! ı. .. ... . . Fethı Okyar Celıyor 
F'ransız-Alman An- Mu<!.~ .. ~ı~~~~~.~~rMevlud -~~~.~at Edddı lngi~=t·f~:ı~~tr:e~i~o:~~·lış• 
1 f d amelenin bir günde çıkardığı kfi- (Battaırafı 1 inci sayfada) 1 dev!Ptlerle sulh \'e tahkım mua- "Son Posta., arknda~ımızın ver-a ş m as 1 Et r a 1 n a ~~ö~~~a ;;~~::inç:;:k~~;~ Rci!"n~ü~::~~·~:mY:i~üieş~::~~ 1 ~:~~1::i :.~d,:,~:ı~lc:·.ti~~~iu:~·t~ın ı~ğ~ :;;i!~.b~:ıı:;ö~k~~;~:.~~u: 

Gizli Konuşmalar Yapılıyormuş. Al
man Hariciye Nazırı Parise Gidiyor 

değildir. siyle :Muradiye camiinde Atatür- ı arruz halinde müdafaa etmekdir .. , evvelin ilk hafta ında tekrar Tüı 
Amelenin verim kabili"-·eti maden kiin ruhuna ithaf edilmek iizere l\' h · .Atntt"ı'ı·ku·· 11 kiycye clonmü , bulunacaktır. Fet 

.l • ı u arrır ayrıca, :n ... 
ocaklarında böyle olursa karışık, medüt kıraat edilmiştir. Hazır etnografi sahasındaki direktifleri hi Ozyarın Jstanbulda kalmak-ı 
nazik makineler başında bütün bü bulunan dört beş bin ki;;i gözyaşı ni ,.e faaliyetlerini izah ettikten zın doğr • An kanıya ~ıtmcşi çok 
tün · düşünülmesi lazım bir hal kc:::.- dokerek dua et mi., tir. muhtemeldir. Bul ük elçimizin 

sonra, ebedi Şefin garp musikı ı pedecegwi a"'ikardır. Amelede de Ludvı·gin bir yazısı Londrndan ayrılı!;ını kati telakki 
:1 hakkındaki fikirlerini .ııılatı.;or: 

ihtisas, maJıaret lazımdır. Amele· E~becl~ı Şefımiz. Atatürklimiizlin eden lngıliz siya i mnhfelleri, bu 
•·- Monteskiyode, mu'Sikiyc de de bir çalışma ananesi teessüs cenaze mera iminden ecnebi mat- ayr1lı5tan d0Jay1 tee ,siJrlcrini giz 

k,ırşı olan zevkini nazarda tut -etmiş bulunmağa ihtiyaç vardır. buatı t>üylık b_ir _::ı1:1ka ile ba.his.· ve 1 lememekteclirlcr. 

It0nıada İngiliz - Italyan anlaşması Lord Perth ve Kont Ciano 
tarafından imzalanırken 

P•na, 26 (A.A.) - Cumhuriyetçi federaayon Partiai parlamen-
to bı,ıL v d k 0 bı•v • ~:-t• • Qta, •t•ıı a ı le ı(ll netr~ ır • 

Crup lnıiliz ve Fra.a.ız devlet adamlarının Paria ıöriifmeleri 
ııo.. , 1 d k 0 

• • ··ı \i '-ilci-, nıüatemleke, himaye veyahut man~ .. a tan ~ . ı araz~m mu • 
• t•lllanıiyeti hakkmda milfterek hir tehlıim netrı ıle netıcelenme

'-'lf olnııuından dolayı müttefikan teeaaüfünü bildirir. 

Gözümüzün önünde büyük bir tec ı büyük mat('mımıze candan ıştırak 
rübe müthiş bir ibret levhası halin- ediyorlar. Bu .ırnd.1 son gcll•n Pa
de duruyor; Rusya Sovyetler Birliği ris gazetelerinden birinde meşhur 
muazzam bir hamle ile sanayilcş· tarih bibli,rografcısı Bmıl Lud\'ikın 
me yoluna atıldı. Dünyanın en bil· Ata'ürk ile birk.ıç ı;ene evvel ynp
yük, en modern, en mükemmel tığı bir konu.,ması yazılıyor. Bu 
fabrikalarını kurmağa ~.alıştı. Fab-1 yazıııııı bazı kısımlarıııı, ebedi Şef 
rikalar vücude geldi. Fakat i§~i?I Atatiirkümüzun kalblerimizde gö
Amerikadan mütehassıslar celbet-ı miilü kalacak olan vecizelerinden 
tiler. Rus amelesini çok çalışmağa bazılarını ihth·a et • ' •ri r;ebebile 1 

teşvik için türlü türlü usuller dü-, okuyucularımıza "leyi bir 
şündüler. Hatta Sosyalizmin en vazife bildi!,. 
esaslı prensiplerini bile bu maksad 1 Muharrir, Atatu. ,u nasıl ta
uğrunda feda ederek amelelere mdığmı, oturduğu yeri ve askerli
çıkardıkları iş başına farklı ücret ğe ait bazı ihtisaslarını anlattık -
vermeği kabul ettiler. tan sonra yazısında: 

Alınan netice edilen fedakarlık j "Atatlirk sözlerine de,·am et· 
ile, hele beslenen ümitlerle hıç müte ti: . 

· nasip olmadı. Acemi amele o mo- _ İnsanların kendilerinde ta-

maksızın bir milletin yüktielmc~i- __ _ 

niıı \'tıcude gC'tirilcmıyecC'ğini o
kudt m. Çok doğnı .. Ye bu sebep- Şehrimizdeki 

• 
tendı . ki ı.rn arııı inki:;.afı iç"ıı uğ- Iran heyeti 
ı·a.,.n- c,ı unı.,. 

. İ<eı cti~ine şark mu ik.is nin. I abideye celenk 
Avrup~.Jıların kulaklarına luç ho. ' 

gelmedig:ni ve bunun, nnhy~ma-1 koydu 
dığımız , cgane ~ark arı oldugunu ı (B t f 1 • t da) 

· ' . . . a, ara ı ancı SllY " 

söyledim. Atatürk bu mu:sıkmın re gelen heyetlerden, Sovyet ve ls-
Ttirk olmadığını söyledi. panyol heyetleri diiıı memlekc>tle· 

- Bu mu iki bizansındır .... fil- rine döıımiişlerdir. 
li nıelo<lilcrimizi kırlnrımızda, köy • Sovyet heyeti sabah saat se -
lülerimiz, çobanlarımız arasında kizde şehrimizden ayrılmıştır. 

işitebilirsiniz. İspanyol heyeti, di.ın sabah Ye· 
- Fakat o \'akit bu halk arı şilköyden husus! layyarclt>ri ile, 

daima durur bir vaziyette kalınca menıleketlcrino müteveccihen hn
hiç bir ter8kki eseri gösteremiye- reket etmişlerdir. Yeşilköy hava 

kt. ? meydanında İspanyol heyetini tc~-ce .ır. 

_ Gaı·p musikisi, bugünkü sc- yi eden, mihmandarlara, gazeteci 
viyesine gelebilmek için ne kadar lere heyet reisi tayyareye binme • 
zaman sarf etti? den evvel demiştir ki: 

- Takriben dört asır . - Sizlere bir kere daha teşek-

- Bu çok uzundur. Bunun için kür etmeyi kendim ve temsil etti· 

~ Fransa. ile Almanya arasında nezareti mahfelleri Fransız • Al-
toru · · • tm k 

dern, güzel makineleri bakımsızlık sıdıkları ihtirastan bahsettiniz. 
yüzünden harabettiler. Fabrika - Şüphesiz, kimse bıından kendisini 1 
!ardan mal çıktı, fakat çoğu kusur· azade kılamaz. l''akat bu, hiç bir 1 
lu. Bunlar işe yaramıyor diye der- zaman şahsi olmamalıdır. Bu his, 
hal fabrikalara iade edildi. Çünkü milli menfaatlere t:aallük eden 
insan hayatında bazı manialar var- mevzulara münhasır olmalıdır. Bir 
dır ki onları yalnız insan iradei;i sef, alacagw ı bü .. ·ük kararları, dik-

1 • .; dir ki, memleketimize Avrupa mu-
ıktiham edemez. Bir ame!eyi, bir j katle takip ve tetkik edeceği mil- si kisini sokma~a uğraşıyoruz. 

ğim hiikOmet için bir borç bilirim. 
Gerek burada olsun gerek, Anka
rada olsunr bize karşı gösterilen 
y.akmlık ve dostluk son derece idi. 

aıı Şrneler yapılmakta olduğunun man bcyannamesını ımza e e 
ti sızın bildirilmiş olması keyfiye- üzere von Ribbentropun ne zaman 
tı~e. ielince grup, parlimentonun P.arise geleceğini tayin edememek 
l'a·l'i ahnnıadan ve parlamentoya tedirler. Zannedildiğine göre 

fabrika direktörünü muvaffakiyet- ı Jetin hayatından çıkarmalıdır. 
le çalışamadığı için idam edebilir- Sultanlardan kendimizi kurtardık 

1 
işte bu ıslahatçının gösterdiği 

hakikat ve maddi.ret fikri!. . ., siniz, fakat kendisine ceza tehdidi tan sonra, bir :meclis topladım, re- ======================== Ren ve arkadaşlarım memleke 
timize avdet ettiğimiz zaman Tür· 
kiycyi henüz tanıyamamış olan . 
lara hem burada gör<lUğilm'liz sev 
gi ve alakayı, hem de yeni Türki
yeyi anlatacağız sizlere tekrar 
tekrar teşekkür ederiz. ,, 

~agrnen nıenıleketin harici politi- Fransa hükumeti, dahili vaziyet 

li'r:~:ı1 angaj~ eden ve bu sur~tle dolayısiyle evvelce 20 sonteşrin o
\i ka z~arı bır kere daha emrıva- larak tesbit edilmiş olan ziyaret 
lbeJ rş sında bırakması muhte - . . . birka ün daha tehirini 
t bulunan mukavelenameler tarıhının ç ~ . . . 
aıızirn· . . Alman hilkfimctınden ıstemeıştır. ed ıııı hır kere daha protesto . . 

er. Bu ziyaretin umumi grevın arefesı 
Anıerikanın Yardımı olan bu ayın 29 uncu sah günü ya 

1> lateniyor pılmasına da ihtimal verilmekte-

lııgi ~r:is, 26 (A.A.) - Fransız ve dir. 1'"'akat bu takdirde von Rib • 
~ôı .. lız devlet .adamlarmnı Pıaris bentrop. Pariste öğleden evvel 
l'et·uşrneterinde, Yahudi muhace - birkaç saat kalabilecek ve öğleden 
~ .ınesc\esi de mevzubahs edil - sonra Berline avdet edecektir. 
be tı~. Havas ajansının öğrendiği- Hariciye nazırı Bonnet, dün 
bıe~or~, li'ransız ve İngiliz hüku- bu hususta Almanya sefiri ile gö
~e b er1, Amerika hükumetlerinin 
huı u l'nescJcııin halline yardımda 
ku:nrnaıarmı temin için bu hü
l'ıtaı etıer nezdinde nüfuzunu isti
dirıd etru?k üzere B. Roosevelt nez
\ara~ı bır teşebbüste bulunmayı 

aştırmıslardır. 
Rib~ntrop Pariae 

l> Gidiyor 
aı·is, 26 'A.A.) - Hariciye 

rüşmüştür. 

Her ne olursa olsun komünist
lerin tehdidi dolayısiyle Almanya 
hariciye nazırı tarafından yapı

lacak olan bu ziyaret esnasında 
hadiseler çıkmasına ve hasmane 

nümayiş yapılmasına meydan ver
memek için :Fransa hükumeti is -
tisnai ~tedbirler alacaktır. 

Be:rlinde Y ahudiİ Polon. ra işgali 
Aleyhtarlığı Tamamlıyor 

b •• 
llijtij 

h n Yahudi ticaret-
aneleri kapatıldı 

nerı· 

Çekoslovakyadan alınan arazi
nin işgalinde baz.ı hadiseler oldu 

Varşova, 26 (A.A.) - Resmi 

ile kabiliyet ve maharet veremez- is olmak sıfaliyle haiz olduğum 
siniz. salahiyetlerden, hatta af h.akkın-

Fabrikalarımızı kurarken yanlış dan 1bile feragat ettim. Bütün kuv-
anlaşılrnış bir milliyetperverlik his- vet millette yani onun intihap et
sine kapılarak ecnebi ihtisasına bir tiği milıne.ssillerinde tecelli eder. 
müddet için hisse ayırmamak ve Ben zannettiğiniz kadar her 
ondan istifadeyi rüşünmemek bu ka işe karışmam. İşte, kendi sahihiye
dar emeğin boşa gitmesine sebep 0 _ tine taallfık eden işlere müdahale 
Iabilirdi. Ecnebi mütehnssislar bize edip etmediğimi yanımdaki vekil
büyük bir masrafa mal olacaktır. den sorunuz. Hayatımı tetebbüata 
Hatta bu yüzden maliyet fiyatı hnsretmeğe, reisicumhur mevkiiıı
ehemmiyetli surette artacakttr. <len ve hatta başkumandaıılıktan 
Karabük fabrikası ile yakından ala- vazgeçmeğe hazırım. 

kadar olan saJahiyetli bir zat çıka
rılacak l.ıir ton malda ihtiııas ücreti 
on lira kadar yüksek bir masraf 
tuttuğunu tahmin ediyordu. Bu ha-

kikaten çok bir paradır. Fakat baş
ka çaresi yoktur. Bizim memlekette 
Türk işçileri icabı kadar maharet 

ve ihtisas kesbedinceye kadar, ye
tişmiş genç ve kabiliyetli mühendis
ler işlerini tamamen idare etmek 
melekesini kazanıncıya kadar bu 
masrafa katlanmak zaruridir. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

······················~··················· 

Ergani Madeninde 
ilk Saf bakır 
Kanunun birinci gunu büyük 

merasimle akıtılacak 

- P.arti rei~liğiııden de \•az
geçer misiniz? 

- Asla. Zira partim. Vücudü
nii elzem addettiğim milli siyase
ti kendisinde tecelli ettirir . ., 

Emil Ludvik, Atatürkün, Tiirk 
milletinin kalbinde tuttuğu yerin 
büyükliiğündcn bah.;ıettiktcn son
ra, kendisinden birçok kimselerin 
çekindiğini işaret edinre Atatiir
kiin verdiği cc\•abı kaydediyor: 

letin ııı, 26 (A.A.) - Yahudi- tehJiğ: Ergani :ha kır madeninde yapı-

"- İcabında, bu binanın ka
pıcısına da sorunuz, o bile ben
den çekinmez, korlcmaz korku üze 
rine hiç bir kuvvet bina edilemez. 
Silaha istinat eden biı· kmrvet mu
vakkattır. Buna bazan ıbir ihtilal 
esnasında mOracaat edilebilir. 
Burada tamamiyle.sulhçü Lir mcm 
leket karşııımda bulunuyorsunuz. 
Halihazırda sahip olduğumuzdan 
bir kilo metre murabbaı fazla ara 
zi.ro ihtiyacımız yoktur. ROlüıı 

G 

Amerikada kış 
Kar fırbnaıından 34 kişi 

öldü 
Nevyork, 26 (A.A.) - 36 saat ~~ 

devam eden şiddetli bir kar fırtı- Kopenhakta yakalanan 
nası neticesinde mühim hasarat casuslar 
kaydedilmiş ve yollarda birçok Kopenhag. 26 (A.A.) - Üç 

kazalar olmuştur. Şimdiye ka - gün e\'Vel Kopenhagda meyd:ına 
dar 34 kişinin öldüğü ve birçok ~ıkarılan casusluk teşkilAtı hak -
kişilerin de yaralandığı anlaşılmış kında yapılan tahkikat neticesin· 
tır. ö0.000 kişi karları kaldırmak- de bu teşkilatın zannedildiğinden 
la meşgulcliir. daha geniş olduğu anlaşılmıştır. 

Teşkilfihn GoLeborg, l\ialmoe ve 
Faşist meclisi toplanıyor Helsinglıorgda şubeleri olduğu 

Roma, 26 (A.A.) - Faşist tesbit edilmiştir. Şimdiye kadar 
meclisi 30 ~ontcşrin salı günü sa- tevkif edilenlerin miktarı otuzu 
at 16 da merasimle açılacaktır. bulmuştur. 

Reis Savoie, prenses l\Iaricnin İki asır!ık bir tablo bulundu 
Prens Louis de Bourbon - Parme Brüksel, 26 (A.A.) - Aleni 
ile nişanlandığını bildirecektir. 

Ruznarneclc ezcümle şu madde 
ler vardır: 

1 - Cemiyetler milli meclisi-
nin ısl.fıhı, 

2 - Irkın müdafaası için alı
nacak tedbirler, 

3 - Lilıyanın demografik isti
mar planına nit tedbirler, 

4 - Amme işleri için yapıla -
cnk müstacel masraflar, 

5 - Diğer devletlerle aktedi

Jecek ticaret anlaşm~lan. 
= sa:ss 

bir satış esna. ıncla yiiz franga sa 
tın alınmış olan bir tablo ultra-vi· 
olet şualariyle bir tetkike tabi tu· 
tulmuş ve bu tablonun re <:anı 
Rembrandt'ın meşhur e~erlcrin · 
den biri olduğu anlaşılmıştır. Tak. 
riben iki asırdanlıeri knybolmuş o. 
lan bu tablo fö:ıtUsıe iJ. i ke,.c bo· 
yanmıştu·. , 

Rachelin çocuklarına nğlamll· 
sııu tasvir etm .. ktedir. Tablo, 
Rembrandt'ın imzasını ve 1634 ta
rihini taşımaktadır. 

Yunan kabinesinde bir istifa ihtaçı.Alrnan ekonomik hayatından 
hiki barı !ıakkındnki kararın tat· 
~d.li~ ahsınde Alman ekonomi ve 
~anı c llazırlarının hazırladığı ni-

;~ıno ne~edilmiştfr. 

24 sonteşrinde Polonya - Çekos lan bütün tesisat tamamlanmıştır. 
lovakya tahdidi hudut komisyonun İlk saf bakır birincikanunun bi -
daki Polonya heyetine Çekoslovak rinci günü büyük merasimler .alrı
ya .arazi inde yapıl ıı tecavüz Oze- tılacakbr. Bu, Türk iktısat ve en
rine tahdidi hudut işlerine takip düstri tarihi için çok mühim bir 
edilen usul dairesinde devam edi- hfıdise olacaktır. 

Biga Gençliğinin 
Atina, 26 (A.A.) - l\ln Lrif 

nazırı n. Gerogakopulo.s istifa et
miştir. l\I aarif nezareti işlerini, 

muvakkat bi.r ~aman için, Başve
kil General Mctaksas tedvir ey • 
liy.-ıcektir. 

l:caı·e~ niza~nameye göre Yahudi 
~at1ı evlerı ve müesseseleri ka
liu t~Cak ve tasfiye olunacaktır. 
~1'1 ıcaret ev ve müesseselerinin 

ırkt . 
CaJt h aıı kınıselere devrine, an-
tlı:ııt alkın iaşe servisini temin 

~a .8ll.diyJe müsaade edilecektir. 
t Yonaı . . 
ahrni 1 .' e sosyalıst makamların 

fah n. erıne göre hnlen mevcut 
'1dı t" ' 

tir:~. ıcarethanelerinden arile.ş 
b;l'i ~ş bir vaziyette ancak üçte 
t.tb:ı.b ırak.ııacaktır. Küçük sanat 

lcarıu~ °Yahudilerin isimleri ikinci
SU~ 8 un başlangıcından evvel kü-
~ anau 

llttıiş aı- erbabı listesinden ai-
A Olt.caktır. 
<'\-~ile 

\,. aucn ay. llluhaceret ettiler 
""'Uh os ? A' lr acer t ı.res, 26 (A.A.) - , 

1lcii1 il..ı,:. fşleı·ı mücl ürlüğünden 
~!\ '4.lg·ne •• .., ay1 .., ' · gore bu senenin ilk 
""a'- ·nrfın<ln k . . . 
\ 

1-; ti~e e serısı Yahudı ol 
·Q ... re ı 
t\' ~ iııe ek 3:~00 Polonyalı Rug, 
\ l'(l 3.2Qo ~rısı Yahudi olmak li-
uı CdiJ Alman Arjantine ka-

Jtıi,,lerd!r. 

lemiyeceği anlaşılmıştır. Dün 25 Birincikanunun bi ırnci gün\in
sonteşrinde Silezyanın harekflt den itibaren Erganide akıtılma -
grupuna mensup kıtalar Polonya- . 

ğa ba~lanacak bakır madeni Tur
ya aid olduğu tasdik edilen Cza- kiyenin bütiin bakır ihtiyacını ta
dea mıntakasındaki araziyi der 
hal işgal etmişlerdir. mamladıktan başka " harice de ih

raç edilerek memleket için çok Pragdaki Polonya elçisi Çe -
koslovak hükumeti nezdinde hadi mOhim ve kıymetli bir döviz men-

seyi protesto ederek tarziye talep !!!!!b!!!a!!!ı !!!-0!!!la!!!c!!!a!!!k!!!t!!!ır!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!! 
etmiştir. Aynı zamanda yeni vazi- olmuştur. Çekoı:dovak ordusunun 
yet lcarşısında takip edilen usu~ mümessilleri Czadea .arazisini iş
Inn değiştirilmesini, Çekoslovakya gal eden Polonya kıtalarının ku-
tarafından Polonyaya bırakılan ve t d k b 

mandanına müracaa e ere u henilz işgal edilmemiş olan arazi-
arazinin işgalinin 25 sonteşrinde nin derhal tahliye eclilmesini ve 
bitirilmesine kumandan ile birlik bu arazinin 1 ilkkanunda değil, 27 

sonteşrinde Polonya askeri makam t& kar.a.r vermişlerdir. 

]arına devredilmesini istemiştir .. I 
Polonya elçisinin bu talebleri 

Çekoslo\'ak hOkCımeti tarafından 
kabul edilmiştir. 

Czadea mıntaka ının işgali eş
nasında, jandarma karakollnrı ve 
çekoslovak kıtalan ile çarpışmalar 

Polonya - Litvanya 
Varşova, 26 (A.A.) - Polon

ya - Litvanya müzakereleri 28 son 

teşrinde Kovnoda başhyacaktır. 
Polonya heyetine hariciye müste

şarı Vszela.ki, Lltvanya heyetine 
de Nor.k.ajtis riyaset edecektir. 

And içme Töreni 

füga (Huıuıi) - Bigada Atat6rk için yapılan ihtiram vak
fesinden sonra orta tahsil ve Biga gençliği Atalannın emanet 
ettiii Cnmburiyete Büyük bir bağlılıkla and iÇtiler. 

"''ihad Ou...U 

Frankist tayyarelerin 
bom bardıcıanı 

Salamanka, 26 (A.A.) - Ev. 
velki akşam umumi karargah ta· 
rafından neşredilen bir tebliğde 
şöyle deniJm .. ktedir; 

"l\luhtelif cephelerde kayde 
şayan bir şey yoktur. Hava kuv -
vetlerinin faaliyeti: 

23 - 24 sont ~rin gecesi bom
bardıman edilen askeri hedefler 
şunlardır: Barselon limanının Mal 
KRt ve Pinera istasyonları ve M'oıı
gat fabrikaları. Bu fabrikalarda 
yangın çıktığı görillmüıtiir. Don 

Barseloıı askeri hedeflerinin bom 
bardımanı esnasında iki vapura 
bomba isabet etmiş, antrepolardtt 
yangın çıkmıçtır . 

Karlegana limanında Oç vapu. 
rı- bomba isabet etmiştir. Cereyan 
eden bir hava muharebesi esnasın 
da lıir diışman tayyaresi dOşirül· 
müştür. 



.. .,,.,. 

-- Ta kendisi! 
- Mercan iciadisinin son sım · 

'ında iken ... 
- öyle ya, öyle ya ... 
Bir elini sıkıca omuzuma da -

yadı, bir elile ele ceketimin yaka 
sınclan şiddetle çekerek ilave etti: . 

- Fakat şimdi vapura yeti§mek 1 
mecburiyetind<!yim. Yann akşam 

seni G:ılatada aynalı birahanesinrle 
her halue beklerim. Sakın ihmal 
etme. Masraflar bendrn ! 1 

Sonra caddeden geçen tramva· 
ya doğru yıldırım gibi kc•şmağa 

başbclı. 

Bu eski dost benden ayrıldıktım 
sonra, onunla beraber geçirdiğimiz 
mektep hayatını düşüne dü$ür.,, 
bir lokantaya girdim. Yemeği biti
rip de hesabı görmek için elimi 
cebime atınca dona kaldım. Bizim 
beş lira nın yerinde yeller esiyor· 
du ! Eı;er yeleğimin cebinde bir 
miktar bozuk parn bulunmasa)'dı. 
muhakkak lokantacıya karşı rezil 
olacaktım! 

Ondan sonra çokça bir para•n 
olursa - ki böyle zamanlarımı 

pek nadirdir - Yeleğimin iç cebine 
saklama)~ Met e<Hnmişimdir. Yan
kesiciler, bu cebe pek saldlnş edıı- ı 
mez!er. 

TtI,Kt 

,oENiZLERDE .. : 

TENllABAH 

LÜHÜ YENEN ADAMLAR 
Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

Bir Tayyare İle Karşılaştık ! 

maranın kapısı önünde 
Çimacı kapıyı vurdu ve 

- Bey baba sizi istiyorlar. 
Diye seslendi. 

Derhal aralaıı'an kamarasının 
kapısından Tahsin kaptanın ak 
saçlı başı göründü ve : 

- Buyurun, beni mi istediniz? 
diye sordu. 

Kamaranın ıçıne gi)sterdiği 
koltuğa oturduktan sonra kendimi 
tanıdım ve bizim mahut suali tek-
rarl.~dım : 

Gemideki Sandıkları Gösterince 

27 TEŞRINlıiANI fJSI 

Bölgeler Arası 
Futbol Müsabakası 

Bafra spor bu sene de birinciliği kazanırsa 

Otomotikman Milli kümeye geçecek 

Evvelce milli küme haricinde ka· 
lan bölgeler arasında oynanmak 
Uzere Türk spor kurumu tarafın. 
dan (Bölgeler arası) fudbol müsa
bakası tertip edildiğini yazmıştık. 

grup birincileri, federasyan tara • 
fından tayin edilen Adana, Samsun 
ve Kocaeli bölgelerinde toplanacak
lardır. Maçlar tasfiye şeklinde ola
caktır. Finale kalanlar derhal An
karaya giderek finali orada oynıya
cak'iardır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre geçen sene yapılan Türkiye 
birinciliğini kazanmış olan Bafra 
spor takmu bu sene de ayni muvaf
fakıyeti kazanacak olursa, doğru

dan doğruya ve otomatikman milli 
kümeye geçmek hakkını J<a,....,~

caktır. 

İtalya - lsviçrP
milli maçı 

İtalyan - lsviçre milli fudbol ta
kımları Polonyada 20 Teşrinsanidc 
karşılaştılar ve ttalyanlar sıfıra 
karşı iki sayıyla galip geldiler. Dün
ya kupasını kazandığından beri 
ttalyan milli takımı fudbol mevsi

layorsa da hakem penaltı verıııl' 
yo~ ssl 

14 üncü daldkada yine K.ol~ el 
ani bir şiltle İtaly.anların ıJıın 

0 
sayısını kaydediyor. Vaziyet 2 JJO' 
ltalyanların lehiude. Bir ar~l~.k deD 
fi, hazır bir sayıyı acele yuzun 

1 
• 

l · · at JJ. kaçırıyor. Valacek ka eeıyı ııı 
tarak bir sayı yapıyorsa da hake ı 
ofsayd addederek kabul etıniY01; İtalyanlar hakim oynaına~ 

6 
devam ediyorlar. Fakat IehJerıPi· 
olan iki kornerden istifade ede111

1
• . e ı· 

yorlar. Son dakikal.arda tsvıçr , 
Ier tekrar hücuma koyuluyorl8 t-' 
da netice değişmeden oyun nib'' 
yet buluyor. 

İtalyanlar, mevsimin ilk fll 8 .; 

1 • ·yi bı 
çını yapma arına ragmen ı k • 
oyun göstermişler hücum ve te ~ 
nik bakımından faikiyetleri aÇ~. 
olarak görülmüştür. İtalyıan fll ti· 
dafaası her zamanki gibi şöhre s· 
ne layık, ve hücum hattı da, saJı ti 
nnı çamurlu olmasına rağmen .se 
ve teknik bir oyun göstermişt.ırİt~ 

İsviçrelilere gelince, kaJecı ! , 
ber ile müdafi Minelli en muvs 
fak olan oyuncularıdır. mini bu maç ile açacağından, bu k 
Yarım orta sıkletten bo 9 karşılaşmıya büyiik bir ehemmiyet 

verilıyordu. Ayrıca ltalyanlar tara- şıtmpiyonluğu maçı . 
fından hücum hattının iki büyük Nevyork, 26 (A.A.) - ll~ş~~; 
yıldızı Meazzo ile Piyola rahatsız son Gardende yarım orta sık rs· 
olduklarından oynıyamıyorlardı. fa. dünya boks şampiyonu HenrY;. ~ı 
kat buna mukabil lsviçre takımın- trong, kendisine meydan oku~~o 
da da bir çok oyuncular yoktu. olan Filipin şampiyonu Ce.ferı e-
Yağan şiddetli yağmura rağmen Garciaya sayı hesabile gahP. ~r. 

Littora.I stadyomu hıncahınç dolu )erek mevkiini muhafaza etınıŞ ,,, 
idi, hakem de Belçikalı birisi. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••·.~ 

Oyuna İsviçreliler başlıyarak Kızının aşıkını öldıı· 
derhal hücuma geçiyorlar, fakat ren katil • 
bir netice çıkmadan top avuta da" 
gidiyor. Oyun değişik bir manzara. Kandıra, (Hususi) - Bun 

0
• 

gösteriyor. Ve ilk defa olarak 1tal- üç ay evvel Kandıranın Raına~adB 
yan kalecisi Olivayeri tehlikeli bir lar köyünde oturan İlyas ısının .. 
şütü durduruyor. bir genç şaşkınlar ormanı denı~ı 

Fakat İtalyanlarda yavaş yavaş len bir yerde ölü olarak bulunfllik 
açılarak hücuma geçiyorlar. !tal- bu cinayetin faili olarak tncec ,

1 
'k' kad8• yan muhacimlerinden Piyalo'nun köyünden Recep ve ı ı ar 

yerinde oynıyan • Bofi,nin kuvve1Ji yakalanmışlardı. ](it· 
bir şütünü tsviçreli müdafi MinelU Diğer taraftan ı.abıta o ~a at• 
durduruyor. Yine Albi'nin, ve tenberi esaslı surette tahkı~JiiP 
Kolossinin şütleri direğin yakının- devam etmiş ve bilhassa mak:u 

01 
dan sıyrılarak geçiyor. tenasül uzvunun .kesilerek agıı.9• 

- Denizcilik hayatınızda en 
heyecanlı sergüzeştiniz hangisidir. 
kaptım ? 

Tah•iıı kaptan göldü : 

Bu andan itibaren İtalyanlar konması cinayete bir intikaın ıı~. 
vaziyete hakim oluyorl·ar, İsviçre si verdiğinden maktulün düşfll9 e· 
müdafaası çok yoruluyor. BiUıassa ]arının aranmasına da teşebbiiS 
Minelli temayiiz ediyor. İsviçreli- dilmiştir. bit 
Jerin seyrek hücumlarını İtalyan Neticede Muhittin ismin~e. ol· 
müdafaası kolaylıkla :n:::·3d etli- kıptinin, bu cinayetin asıl faılı ıd 
yor. İtalya •baskını de\•am ettir • duğu anlaşılmış evvelce yakala~ı , 
mekte.dir. Nihayet 26 ncı dald.kada • Recep ve arkadaşları serbest 

e.ı<liı·ekt at~ine başladı. Barbaros "Bunlar ne?., diye sordu. Ben de Demaryanın bir pa~ını hüsnü is· rakılmışlardır. JJsf 
heııüz üç dört mermi atmıştı ki hemen elimi sağ yanağımın üzeri- timal ederek Kolossi, kaleci Hube- Maktfilün, Muhittinin kııı ıte 

- IIerşey aklıma gelirdi am~ oirdenbire Bı.rbarosun ve bizim il- ne götürüp boynumu bükerek, di- re kımıldamıya vakit bırakmadan, riye ile gaynmeşru münasebe )" 
dedi, bir gün böyle bir sualle kar- zerimize doğru yine endirekt ola- ğer elimi de ağzıma götüı·erek has mükemmel bir şiltle birinci sayıyı bulunduğu ve Hayriyenin bU ga., 
şılaşacağınıı hiç ummazdım . Ne- rak clü$manın mukabil ateşi baş- talara yiyecek taşıdığımızı anlat- yapıyor. rımeşru çocuğu düşürmek içiıı ~~l· 
reden geldi aklınızıı bu, a efen- ladı. Üzerimiz~ yağmur gibi mer mak istedim. Hele Hamza koy- İtalyanlar hücumlarma devam hizer isminde bir arkadaşında~ dÔ' 

diın? llfaamaf;ıı sizi boş döndür- miler yağıyor, sağımız solumuz nuııdan çıkardıg·ı bir kartı göste- da .. Huber, Kolossinin çok kuvvet dığı ilacı içtikten biraz so'bra ö1 ,.~· Etru''sk'u''n de meğe gelmez. Hele siz bir kahve ılenize düşen mermilerden büyük (Sonu 7 ınci sayfada) li bir şütünU gayet maharetle tu- ğü ele tesbit edilmiş Şahizer · 
Anzaları hakkında fen heyeti -- - - - - tarak çok alkışlanıyor. İtalyanla • kalanmıştır. • ~ı· 

rapor hazırlayor Bugün S A K A R y A sinemasında •••••••" rın lehine olan bir korner neticesin İntikam kastiyle kızının ıışıce· 
de, ayni kaleci yine çok tehlikeli m öldüren kıpti Muhittin afır Denizbankın ıersin liattı ıçın bir vaziyeti soğukkanlılık ile ber- za muhakemesine verilecektir .• 

µptırdığı Etrüsk vapurunun kö- Ulu Şefı"mı"z Ve Bu"yu"k O. nderı·mı"z ATATORK'u""n taraf ediyor. Birinci devre bittiği iki köy muhtarının vazifeJetl' 
mür ıskaralarında yapılan tadilat· zaman İtalyanlar 1 - O g,aJip va- n~ nihayet verildi ııJ tan sonra Mersin Meferine çıktığı· ziyette. p 

k Dolmabahçe Sarayından Ankaraya kadar yapılan muazzam ve emsalsiz cenaze merasimini •bütün Gireson, (Hususi) - Kcşıı ıı nı yazmıştı · Oyunun ı'kı'ncı· yarısı baoladıg·ı h' · · H · · kö ü ınuııta V 1 b b b. f h tafsilatile gösteren tarih! filme ilaveten: Meşhur Zenci mugannisi ve Bozambo filmi kahramanı • ıyesının aramı Y ı' 
apur a era er ır en eye- vakit hviçreliler hücuma geçmek Bay Hasan Kasapoğlu ile Jiııııı' 1 ğ' 

ti de Mersine kadar gitmiş ve ge- Paul Robson, Anna Lee ve John Loder tarafından temsil edilen istiyorlar. Fakat yine bir netice el- kef muhtarı bay Salih Cenikl! .~. 
minin sefer esnasında ıröstcrdiği H t • s •• 1 H • ı • de edemiyorlar. Huber çol!: güzel lunun, köylerinin işleri ile nı~;j,i· ıürat ve her türlü arazı tesbit edi- azre 1 u eymanın azıne erı kurtarışlar yapıyor ve boyuna al- dar olmadığı görül~rek her ı".,. 
!erek bir rapor hazırlamışlardır. kışlanıyor. Bir aralık Miır,elli, Bo- ııin de vazifelerine nihayet yerı Etrüok dün Mersin Meferiııclen 

Görıilmemiş Türkçe sözlü büyük·:.ı>· ve güzel tarihi film. Bugün saat 11 ve ı de tenzilatlı matine fir•, ceza çizgisi içinde yere yuvar nıi5tir. ..-:? ~~;~~~~~:ı:r~~~tb~;~~~:~ı:e~eh~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~~ii~~~~~~~~~~~~~ii~iii~~~~ii~~~~ii~--,::::::. 
·;:~:.::;~:,:·~:':yv. r Bugün yalnız İPEK sinemasında Tq!~~~·.,,,~ Ü M ER Sinemasmd• 

ağacı varmış? Ô • • A TA T o R K' E Yapılan bir i~tatistiğe güre, Ulu nder ve ATATU R K' •• Fi~m d. osy.alarınıızda mevcut bütün · Bursada 24~000 •eftali, 126.000 Eb dA ş f' - un fılmlerinden mürekkep ve bizzat " l h"Yntı. 
v • e l e imiz ;:oon tazim eri Atatürkün ~ . k 68 000 

kendileri tarnfından ı l'ı ·e~tane, 7J.OOO elma, . ar • eseri, zaferi, son sözleri, son manevraları unutulmaz vecize e 
. . . ~ 

mut ağacı >ardır. Büyük Millet Meclisinde irad buyurdukları tarihi nutuk ve Atatürkümüzün I~TANBUL ve ANKARANIN muazzez tabutları önünde tazı 
Sekiz ~ene ev\•el kurulmuş bu- ve ihtiramları ve muazzam cenaze merasiminin bUtiln tafsilllt•~'. lunaıı (lll&yva fidanlığı) her sene Ufulü üzerine iıtanbulda çevrilen 4000, İzmitte 1000 ve Ankarada 5000 metre film araaından ııeçilen gösteren sesli ve sözlü tam \'e emsalsiz tarihi filme ilave olarak· 

40.000 den fazla muhtelif cins ve 3500 metrelik tam ve en mufa1tal, Ankara ve lıt.anbulda yerinde ve hakiki acıli makinelerle alınmıa A s r i B a t a k h a n e 1 e r aşılı meyva fidanı dağıtmaktadır. kııımları ihtiva eden. yeslne filin. 

Bu suretle meyva ağaçları hem 1'!- ALBERT PREJEAN ve DİTA PARLO 
Bu tarlht !ilmi }ıerke.slıı a-örebllmeai için: Buırün saat 11 ve 1 de çok ucuz fiatıarla t f ı b" k fil · 

!ah olunmakta hem cle f&zlalaştı- ara ınc an oynanmış uyü ve mükemmel Franoız ı ını Halk ve Talebe Matineleri vardır. B rılmaktac:lır. ugüıı saat 11 - ve 1 de tenzilatlı mıttineler 
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i izler Filistindeki Kuvvetlerini 
. 
1 ütemadiyen Arttırıyorlar. 

. F'ilistinin mesahai sathiyesi 
~~·000 kilometre mürebbaı olup 
f Utün nüfusu 1,350,000 d.ir. Bu nil
k~~~ 9GO.OOO kişisi arap, 400,000 
ı~şı~~ Yahudidir. Yalnız Kudüste ve 
d' gıJız koridorunda bulunan yahu-
ılel"ın miktarı 81,000 d.ir. 

b 1ı !iz mandası altında bulunan 
d~ arap memleketinin parçalanarak 
~nya Yahudileri için müstakil bir 
a l'd Yapılmasına razı olmıyan 
l"apıar ile tngilizler ve yahudi kuv

=tleri arasında iki senelik bir za-
anuan beri devam eden kanlı çar

Pışınaıar; son zamanlarda siyasi 
b.a.z·k d ı veziyetlere sahne olan Ak-
h Cnizin Şarkında adeta gittikçe VC
a~lllet peyda eden bir mesele halini 
ınıştır. 
lie ·· ta nuz ne vakıt ve ne suretle hi-

Sef~ ereceği belli olmıyan bu me
su e' son zamanlarda İngiliz ordu
hi nun kuvvetli müdahalesile yeni 

r safhaya girmiştir. 
ln ~~elce Filistinde yalnız 2 tabur 
htlız askeri ile mahdud miktarda 
gu va. kuvvetleri bulunuyordu. Bu
lu~ .1se Filistinde bulunan halis 

gılız kuvvetlerinin miktarı şudur: 
3 Piyade togayı (9 t..Rhm·) 
5 liint avcı taburu 
1 Zırhlı süvari alayı 
l 1stihkdm bölüğü 
l Muhabere bölüğü 
2 Tayyare böl .. - ·· V ugu 

ki be daha bazı kollar ve teşkllleı 
ll} Unların bugünkü mevcudü ce 
ar~n 13,ooo kiı;ıi tutmaktadır. Yerli 
un l>lardan, yahudilerden ve diğer 
tlıi~·Urlardan teşkil edilen polis ve 
11:/8 kuvvetleri ile sahildeki §ehir
Oizl :ık sık ziyaret eden İngiliz de· 

nu uvvetieri bu hesaptan hı,ıriç.tir. 
bir ndan başka 1ngiltere; yakın 
kuınzamanda yeni bir (Yakın Şark 
da lllıdanbğı) teşkil ederek Mısır-

• ku ve FHistindeki biitün İngiliz 
Vvetıe · · tin rını bu kumanı.lanlığın em-
e ı·e · · but nnıştır. Merkezi Kahirede 

datıunatı bu yeni kumandanlık bun
dan &onra Filistin ile daha yakın
\ıl$ nıeşgu1 olabilecek ve icabında 
. ırdakı· 1n u· k . Istif g ız U\'Vetlerınden de 
da 1~de edebilecektir. Halen Mısır
buıu ,OOQ kişilik bir lngiliz kuvveti 

nd -ltıana uguna nazaran, bu yeni ku-
lnuu ;nlık emrindeki kuvvetin mec
~itrı b.5.000 oluyor, ki bunların mü-

r;,, .. 1" kısmı motörlü kıUılardır. 
~··uısf 

tiye t ı~ .araplarının şimalden Su-
ltıaı arıkıle silat: :rnçakç'llığı yap-

arına . lm . . . otdu manı o ak ıçın lngıliz 
hudu~u tarafından Filistinin şimal 
t'ilsu. una Yapılan muazzam tel ör
birbi '. 80 kilometre uzunluğunda, 
l'i.ikıı~kn~ müvazi iki sıralı, 2 metre 
~ ıı-· fli§li~· gınde ve 1,60 metre ge-
a•nd d' l'aı:ııı e ır. Bazı yerleri 3 sıralı 

ayrıc:l§~r ve sıraların arası da 
~~Ur dıkenli tellerle de dolduru!-
8'uıaa · Bu tel örgüsü; sureti mah
feıt ~ tertip edilmiş makineli tü
l'~elerjVaları v~ hususi "polis mUf
lle-.., taı-afından dalıni surette 

.... ret· · 
<lurultn ~-kontrol altında bulun • 

'"-1.adır. Bizzat tn~ is-

Asi arapları takibeden bir lngiliz tankı 
tihkam kıt'aları bile hususi tel ör
gü makasları kullanmak şartile bu 
tel örgüsünde gündüz gözile bir 
gedik açabilmek için 20 dakika ça
lışmak lazımgeldiğini tecrübe et -
mişlerdir. 

Filistinin ~arki Erden ile oları 

şark hududu da 70 yerinden yine 
tel örgüleri ve makineli tüfenk yu
valarile kapatılmıştır. Filistinin ce
nub hududu ise çöldür. 

Araplara gelince: 

Yahudi yurdu olmak üzere ayrı
lan mıntakadaki araplann mevcu
dü mühim bir yekuna baliğ olmak 
tadır. Bu mıntakadaki araplar; zan
nedildiği gibi her yerde akalliyet 
teşkil etmemekte, hatta bazı kasa
balarda ekseriyet te§kil etmekte· 
dirler. Mesela Hayfadn 50,000 Ya
hudi ve 48.000 arap, Tabetiyede 
6150 yahudi, 3550 arp, Safed'dc 
8000 arap ve 2000 yahudi, Akada 

1 
250 yahudi ve 8550 arap vardır. 
Bu büyük şehirler haricinde bulu
nan araplar da hesaba katılırsa 

yahudi yurdu içinde ceman yekün 
300,000 arap ve 320,000 yalıudi bu
llunmaktadır. 

Araplar; teşkil ettikleri milli 
müdafaa komitesinin direktiflen 
ve idaresi altında Filistinin hemen 
her, tarafında işte miktarları yu -
karıda sayılan tngiliz ordusu ve 
yahudiler ile çarpışmaktadn·. Gelen 
haberlere göre Filistin araplarına 
her .hususta err büyük yardım Su
riyeden gelmekte ve huduttaki mu. 
azza::n tel örgü maniini aşmaktadır. 
Suriyede, Lübnanda ve hatta djğer 
ecnebi memleketlerde faaliyette: 
bulunan gizli bir te~kililt Filistin 
araplan için silah ve cephane te
darik ederek bunları ajanları vası
tasile Filistine göndermektedir. 

Araplar; Bir taraftan Filistin • 
deki düşmanlarına karşı şiddetıi 
bir çete harbi yaparken, diğer tn
raftan da hariçte ve bilhassn arap 
memleketlerinde siyasf propagan _ 
daya da ehemmiyet vermifler, Bağ
datta, Şamda, Kahirede bürolar aç
mışlardır. 

tık zamanlarda kUçUk kUçUk 

gruplarla faaliyete geçen araplar, 
son zamanlarda bir kaç yüz kişilik 
büyücek çeteler halinde meydana 
çıkmışlar ise de İngiliz kuvvetleri
nin hav~dan tayyarelerle ve kara
dan zırhlı otolarla yRptığı şiddetli 
taarruzlar karşısında büyUcek za -
yiata uğradıklarından şimdi yine 
20 - 30 kişilik gruplar halinde hare
ket etmekte ve bu gruplar sıkışınca 
.. ·ağlara çekilmektedir. 

Telgraf havadisi olarak her gün 
gazetelerde ancak 8 • 10 kişinin ya
ralandığı veya öldüğü okunmakta
ise de tutulan bir istatistiğe göre 
geçen bir ay zarfında araplar 158 
ölü, 256 yaralı ve yahudilerden 60 
ölü, 201 yaralı olduğu tesbii edil
miştir. Arap zayiatının daha fazla 
oluşu; arapların ara sıra lngiliz 
. ordusile de çarpı~asından ileri gel
mektedir. 

A. S. 

Buldanda karagün 
töreni 

Buldan, (Hususi) - Ayın 10 cu 
günündenberi kasabamızda daiıni 

bir sükun ve derin bir neşesizlik 
hüküm sürmektedir. 

Ulu Atasını Kaybeden halk ök
süz ve yetiın bir melal ile daima 

(o) ndan, (o) nun büyük eserlerin
den minnetle bahsetmektedirler. 

Ayın 21 inci pazartesi günü tek
mil Buldanlılar; Büyük ihtifale is

tirik etmiş ve Atatürkün büstti 
önünde hep bir ağızdan and içil
miştir. 

Büste, halktan, cemiyet ve mües
seı:Jelerle muhtelif teşekküllerden 

müteaddit çelenkler konmuş, bir 

çok hatipler; mahşeri bir kalabalık 

karşıf!mda (o)o nun aziz hatırasını 
anmışlardır. 

Bunu takiben; bütün halk büs
tün önünden ağlıyarak geçmiş, bu 

surc~lP. merasime nihayet verilmiş. 
tir .. 

• •• 

Naci Ön<'al 

f W.tiııde tel 3r,Ulerin yapıfı11 

•7faıl 

Serbest Duygu ar 
Okuy-,ıcularımızdan · Aldığımız 
Yazı ve Şiirleri Neşrediyoruz 
ATAMA 

Bütün dünyayı ağlatan atam! 
Neden beni ve bütün dünyayı 

öksüz bıraktın? Neden içimizden 
erken ayrıldın? Ah... Ecel ne er· 
ken kıydı sana! Bir zamanlar,dün
yayı titrettin, yokluktan bir varlık 
yarattın Atam... Bizi seviyelerin 
seviyelerine çıkaran sen değil mi
sin? Bunu tarih söylesin Atam hiç 
bir zaman ölmiyen bir varlıksın. 
Bunl! ispat edebiliriz. İşte göklere 
yükselen fabrika bacaları işte de
mir ağlar. tşte sayılamıyacak me
deniyet eserleri medeniyetler. Hep 
bunları sen yarattın Atam. Ali A -
tam güneş bile müthiş ziyasını 

kaybetmiş o bile kederini biliyor. 
Biz yene bilmiyoruz Atam. 
Ağlasak, . ağlasak gözlerimiz kan 

ağlasak, ağlasak ve gözlerimiz 
kesilse senin uğruna gene azdır. 

Sönmiyeceksin sönmiyeceksin A
tam. Ve seninle bütün dünyaya 
varlığımızı isbat ederken hiçh:r 
zaman unutnııyacağız ve unutamı -
yacağız dn... (Bunu Atatürk 
yarattı.) Demekle övcneceğiz. Me· 
deniyctle övenecegız, ve bunları 
yükseltmiye de and içiyoruz ve bü
tün Tiirk ili and içiyor Atam. Kal
bimizde iınanımızdan daha kuvvet
li olarak dururken sizi yaluız biz 
söylcmiycceğiz tarih, bütün dünya 
da söyliyecek Atam, Bir harika 
yarattın hir mucize yarattın. Bu 
nasıl onutnlur Atam. Sen rahat u
yu mi..isterih ol. Hiçbir zaman öl· 
medin ölmedin ve ölmiyeceksin A
tam. 

Turan Nalbant 

00 00 00 

Tabutunun ardından 
Aı::ı ölümıi ile bütün dünyayı yas 
içinde bırakan, evlatlarını hüngür 
hüngür ağlatan Atam, ey büyük 
Atam, 

Çok taptığın, cihana tanıttığın 
milletinin kalbinde, elim ziyanla 
daha derinleştin, ebedileştin. Anıt

larının başında, huzuru maneviyetin 
karşısında, emanet ettiğin büyük 
e.;;erinin üzerine Yüce Türk mille -
tini temsilen and içen müteellim 
gençlik aralarıııa ana ve babalarını 
beşikicl<i k:ndeşlerini de alarak aci 
göz yaşları ~kıttı. Senin yüksek hi
tnb ve ir•;mtlarını ne~ildcn nesile 
intikal ettirecek bir minnet ve ulvi
yetle aı-ıil ruhuna kana kana bir de
fa daha kirrli. 

Ey Şanlı Atatürk, 
Olüm namı muallanı kahraman 

milletiııi11 kalbinde ebedi olarak 
hakketti. 

Bir başbuğun en yüksek ilahi 
mertebeye ancak ve ancak milleti
nin a'makı kalb ve vicdanında bu
labileceğine tereddüt caiz olmadı -
ğınn gör\!, Büyük kurtarıcı işte sen 
şimdi o derin yerde~in. 

Ulu Önder, 
Yüksek, pek yüksek ruhun müs

terih olsun. Milletini, yurdunu as
la merıtk etme. Tarihi aziz cismini 
pek hi:ıli bir itina, ile milli hir var
lık ola r:ık s:ıkl:ıyacıtk olan bu mü -
barek Vatan artık ölmez. Çünkü 
sen ona imnnln yetiştirdiğin, ar
kanda giivt>nlc tcrkketiğin, çelik irn-1 
deli Cumhuriyet evlatların la ebP.di 1 

bir hayat aı;:ılarlın da öyle guru!ı et
tin hüyük Giine:;ı. 

GİTTİ 
Gitti ellerimizden bir ilah gitti.. 
K-0pup gönüllerimizden (0) ah, gitti ... 
Dliııyayı ağlatıp, >·ürekler dağlatıp; 
Elimizden bir su gibi akıp ah gitti. 
Hicranlara salıp, karalar bağlatıp, 
Gitti gönüllerimizden ah eyv.ah gitti ... 
Dünyayı karaltıp, yürekler daraltıp; 
TTfkıı"""ıı~nın ıri;neşi bir sabah gitti ... 

Haydarpaşa lisesı Seyfi .PENCAP 

İN İÇİN 
Yürekleri burkulan biz vatan çocukları, 
Durmadan ağlıyoruz ey Atam senin için 
Ciğerimiz kopuyor ve dinmiyor bu sızı , 
Hıçkırıyoruz bizler ey Atam senin için. 

* Sen ölmedin ayrıldın yalnızca arnmızdan, 

Bizi öksüz bıraktın diyemem buna inan. 
Çünkü sen içimizde dolaşan kanımızsın, 
Sen bizim canımızsın sen bizim canımızsın. 

* .3enin bakan gözlerin gökte bütün yıldırlar, 
Güneş !'lenin vekilin Atatürk diye parlar. 
Eğer güneş sönerse sen o zaman ölürsün, 
Atam i~1:e o zaman, sen o zaman ölürsün. 

* Yürekleri burkulan tbiz Ata çocukları, 
Durmadan ağlıyoruz ey Atam senin için. 
Ciğerimiz kopuyor vtı dinmiyor bn sızı, 
Çırpınıyoruz bizler ey Atam s.P.nin için .... 
· , Hakkı YutEJ 

Lülebursaz 

ATAM 
.Mukaddes bir varıhğın tanrılaştığı andl 
Tabutuna yüz süren eğilen, bir cihandı; 
Gözlerimiz kalbimiz ha~retinle dağlandı, 

Bağrımızdan ayrılıp göklere çıktın Atam ... 
Gözlerde birikiyor kalpleri saran sızı; 

• Sonsuz hığa ulaştı sonsuzluğun yıldızı • 
Önünde birden durdu tarihin co:;ılrun hızı 
Bağrımızdan ayrılıp göklere çıktın Atam. 

Atatürk kalbimizi, benliğimizi eştin, 

Önümüzde sönmeden parlıyan bir i'Üneştin 
Ayrılık, ah ayrılık kalplerimizi destin 
Bağrımızdan ayrılıp göklere çıktı~ Atam 
Kanayan kalbimizden gözlerimize sızan 
Yaslarımız takipte onun yolıınu her an 
Damarlarımızda onun kanıdır, dolaşan kaı 
Bağrımızdan ayrılıp göklere çıktın Atam .• 
Ölüm denen canavar yine nasıl kudurdu 

Eçelin köhne eli nasıl sende durdu? 
Ôkgüz bırakıp ,zittin h 11 güzel cennet yurdu; 
Bağrımızdan ayrılıp gök'ere çıktın Atam ... 

Ekrem F:ıtJn .KUNT 
aft sg 8B 

''Ata Tabutu Giderken 
'' 
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B 
Feriha en çok Cahideyi kıskaru· 

Yordu. 
Kocezırun etrafında dönen bir 

sürü kadının içinde nedense •bu 
genç kıza karşı büyük bir kin ve 
nefret duyuyordu. 

Sebebi? Çok güzel ve cana yıc

kın olmasıydı. Boyu uzun, rengi 
mat ve yakıcı idi. Vücudü bir Ve
nüs kadar biçimli ve bir sanatka
rın ruhunu sarsacak kadar kıv -
raktı. Koyu mavi gözlerinden ta -
şan bin bir ışıklı bakışları, dudak· 
!arının kızıl gülüşü erkekleri birer 
pervane gibi etrafına topluyordu. 

Kadınların zaten güzellere kargı 
tabii bir kinleri vardır. 

Heykeltraş Doğon da karısının 
Cahideye karşı olan bu tabii kin ve 
kıskançlığını bildiği için mümkün 
olduğu kadar liikayt görünmiyc 
ve ondan uzak durınıya çalışıyor

du. Fakat kafasında hep bu genç 
kzı ve gözlerinde bir bahar kadar 
taze ve coşkun olan bu ılık bakış
lar yaşıyordu. 
Kocasının bu zaafını Feriha bili 

yordu. Ve Doğan da hasta karısını 
üzmemek için elinden geleni yapı
yor. Ve yanından hiç aynlınıyordu. 

Bir akşam Feriha yavaş yavaş 
\"e kesik bir sesle: 

- Doğan dedi, ben artık ölece
ğim... Çok yaşıyamıyacağım.. Beni 
dinle.. Ben öldükten sonra belki 
evlenirsin... ltiraz etme.. Gençsin 
ve seni seven bir çok kadın var. 
Sana evlenme demiyorum. Nasıl 

olsa günün birinde evleneceksin .. 
Buna pek o kadar üzülmüyo

rum... Fakat, yalnız bana Cahlde
yi alınıyacağını söyle, yemin et ... 
Ah bu kız !.. . Ve bu kızı sevmiye
ceğine, onun büstünü yapınıyaca
ğına bana söz ver ... Eğer büstünü 
yapacak olursan... Fakat vadedi
yorsun değil mi ? ... Ah Doğan, seni 
öyle sevdim .. Ve seviyorum ki .. 

Birkaç hafta sonra zavallı Feri
ha ölmüş bulunuyordu. 

Ve Doğan da o an onunla, öl!;leği 
ne kadar istiyordu. Kalbinin ya
rısı, ve gençliğinin en güzel geçen 
dakikaları şimdi onunla gidiyordu. 
ölüm onu ne kadar güzelleştirmişti. 

tçi yana yana yüzünün ve elleri
' nin kalıbını aldı. Artık hiç kimseyi, 

bu alçıdan başka hiç kimseyi sev
miycceğine and içti. 

••• 
Altı ay sonra, Doğan Cahidenin 

büstünü yapmıya ba~ladı. 
Aylarca andına sadık kalmıştı. 

Fakat onu görünce bütün iradesi
ne rağmen koyu mavi gözlerinden 
ta~an bakışlara ve kızıl dudakların 
gülü~ünc gönlünü kaptırmaktan 
kurtulamamıştı. Ve şimdi bu sev
diği kızın büstünil yapmak için dur- ! 
madan Galı.~tığı atölyede bir zamar. ' 
!ar Feriha yardım etmek için muh
telif vaziyı-tlerde durur ve kendi
sine en mii•klıl anlarda yardım 
eder, kah bir kol, kah bir göğüs 
modeli olurdu. 

- Beni rahat bırakınız, diye ba 
ğırdı. Burada geçecek ~eyleri gör
mek istiyorunt. Bir daha buna ne
rede rastlıyacağım. 

Den kısık bir sesle: 
- Geliniz, diye emretti. 
Mis Ayslevod'u sıkıca tutarak 

servis kapısına doğru sürUkledi. 
Genç kız çırpmıyor: 

- Bırakınız beni, deli mi oldu
nuz? Ted, ted diye bağırıyordu. 

Stayton kapıyı tutuyordu. Arka 
larında bir gürültü oldu: 

- Yakalaym, yakalayın ... 
Kapıyı aşar aşnıaz Deıı mutfa

ğa girdi, ônüne gP;en aşçı iic iki ya 
mağına çarparak ve renç kızı .ı
;-arı sürükliyeı·ek orıtdJn çıkarken: 

ST 
Yazan : K. IŞBIR 

Elinin kalıbı bil.la tahtanın Uze
rinde duruyor, duvarda da sapsarı 
yüzUnün alçıdan yapılmış bir mo
deli görülüyordu. 

Doğanın sanatkar gözleri şimdi 

yalnız Cahidenin güzelliğine dalmış
tı . Onu görüyor ve onu düşünü

yordu. San'atının ve a.'jkını~ veı
di<>i zevk ve ateşle bu taptıgı ka-o 
dının büstünü yapıyordu. 

Ferihanın alçılı gözleri ise du
vardan durmadan onlara bakıyor · 

du ... 
Uzun ve titiz bir çalışmadan 

sonra Doğan eserini bitirdi. Geni5 
bir nefes alarak elinden kalemı 

bıraktı. uzun uzun baktı. 

Bir kaç gün sonra açılacak olan 
sergide eserinin büyük bir muvaf
fakıyet kazanacağına artık tama
mile emindi. 

Sanatkar bir söz söylemeden gü
zel modelinin elinden tuttu, köşe

deki divana doğru yürüdü. He~ 

ikisini ıızun zaman yakan bir aş
kın ilk busesini bu sanat harikası 
karşısında tatmak ne kadar hoş 
olacaktı. ... 

Nefesleri yüzlerini okşuyordu. 

Yanan dudaklar birbirini bulacağı 
vakıt hiç beklemedikleri bir gü
rUltU ile titrediler. Atölyede sanki 
bir !ıeY parçalanmıştı. 

İkisi birden döndüler ve hay • 
kırdılar. 

Büst bir yığın çamur halinde 
yerde sürünUyordu. 

Doğan şaşkın bir halde koştu. 
- Anlamıyorum, nasıl oldu? di

ye çırpınıyordu. 
Cahide: 
Fakat kim bunu yaptı. Atölyede 

kimsecikler yok. 

Hakkın var, anlamıyorum. 
Çıldıracağım. 

Gözlerile atölyenin dört bucağını 
aradılar. Bir kedi bile yoktu. 

Bunu kim yapabilirdi? .. 
Doğanın bakışları birdenbire ö

len kansının duvarda asılı duran 
solgun yüzüne ve tahtanın üzerin
de bulunan eline ilişti. 

ürke ürke yaklaştı. Soğuk bir 
titreme ile geriledi. 

Elin iki parmağı bir şeye çarp
mış gibi kırılmıştı. 

Cahide bu deli bakışlı gözlere 
sonra da takıldığı noktaya baktı. 

O da ölünün yüzünü ve elin kı
rılan iki parmağını gördü. 

Dehşetten boğulur gibi oldu. Giz
li bir kuvvet onu boğacakmış gibi, 
haykırarak atölyeden kaçtı. 

Birbirlerini bir daha göremedi
ler. 

Nişan töreni 
Emekli Kolağası bay Ahmedin 

kızı Güllü ile piyade üst teğmen
lerinden Halil Erçinin nişan tören
leri evvelki gUn Kadıköyünde, Ce
vizlikteki evlerinde yapılmıştır. ta
rafeyne saadetler dileriz. 

~ - - ---
ken gördüğü bir papiyon kravat an 
larnak istediği ~eyin cevabını der
hal vermişti. 

Kalderon kliibünde husule gelen 
kargaşalığı çıkı.ranlarını kendisini 
Nevyorka ayak bastığından beri ta 
lı:ip eden Nik ile onun arkadaşı Bej 
elbiseli adamın ta kendileri olduğu. 
nu anlamıştı. 

Kollarında çırpınıp duran yük
ı~ beraber kaçarken Denin arkasın 
da bir gürillttı ve bağrışmalar de • 
vam ediyordu. Bir silah sesi, onu 
takiben bağırmalar ve nihayet kes
k iıı polis düdükleri işitildi. 
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MÜTEFERRiK _ - . . P~ut:ma~·L4-B.AflM Münakasalar İçin 
Yeni bir kanun lahikası 

hazırlandı Bir Ev Çöktü 

dunun melbusat ve teçhizatını teş yesinde ~ukarı mahallede İbrahim M a 11 a r 1 m 1 z r 1 y o r 
kil eden eşyanın şimdiye kadar oğlu Bay !!yasın evinde mevlüt o-

B kuııurken bir kaza olmuştur: \•Mıfları tesbit edilmemiştir. un- · 
Evin ikinci katında fazla ınsan 

)ar her sen& dairelerin veya fab- ı olduğu için ev, bu ağırlığa taham • 
rı.kaların arzusuna göre değ i şmek- km tü 

mül edememiş, çö üş r. 
tedir. Enkaz altmda kalan 60 yaşların 

Bu yüzden bir veya birkaç fab da Nermin, 80 yaşlarmda Ayşe ile 
rikanın vermiş oldukları nümune- 2 yaşında llyas ve 6 yaşında G!ll • 
!erden arzu edilen evsafa en yakı- süm isimlerinde dört kişi yaralan • 
nı terc ih edilerek yapılmakta ve mı ~tır. 

münakasaıarda rekabe: ve tenzi- : Dört aylık toronunu sopa 
lat elde c dilememektedır. j ·ı ··ıd .. b .. ""k baba 

Bu itilı a rla r esmi daireler ve ı e O uren uyu 
ordunun büyük mikyasta ihtiyacı Edremit, (Hususi) .- . Ed~emi
buluna n malların esaslarıııı ,. e tip di? Alan köyünden Alı, bır hı~~e~ 
!erini tesbit ve ilan etmek fayda- sıııkasıyle dort aylık tor~nun~ o~ 

.. . .. .. . le arttır- dürmüş olduğundan tevkıf edılı_nı."" Jı gorulmu~lur. Bu sebep tir. Hadise şöyle olmuştur. Alının 
ma, eksiltme ve ihale kanununa ek genç kızı Emineyi kocaya kaçırmak 
bir lahika hazırlandı. için vasıtalık eden Meryem ismin-

. ~-~POLİSTE . -;>~-' 
.~ -- - _ ... _ - ' 

Serhoşluk 
Sokakda nara atıyormuş 
Beyoğlunda Aynalıçeşmede o

turan 1sak isminde bir adam dUn 
gece fena halde sarhoş olmuş ve 
sokakta nara atarken yakalanmış-
tır . 

Bir kömllr kamyonu çarptı 
batından yaralandı 

Şoför J ozefin idaresindeki kö
mür kamyonu dün Beşiktaştan ge
çerken ansığın karşısına çıkan Mi
hal isminde bir marangoza çarp
mı~ ve başından yaralamıştır. 

Mihal tedavi altına alınmış, Jo. 

de genç bir gelini vardır. Meryem 
ile Emine bu kaçma işini hazırlarlar 
ken meseleden haberdar edilen Ali 
çok hiddet etmiş ve eline geçirdllti 
sopa ile dört aylık yavrusunu emzir 
mekte olan gelini üzerine h!lcum &

derek ona neresi gelirse vurmak& 
ba.,lamıştır. Bu sırada birkaç sopa 
da çocuğa isabet ederek küç!lk yav
ru cansız olarak anasının kucağına 
yıkılıvermiştir. Meryemin feryadı

na yetişenler çocuğun öldüğünü gör
m!lşler ve Aliyi hilldlmete teslim 
etmişlerdir. 

Erbaada C. H. P. inti
habah yapıldı 

Erbaa, (Hususi) - Merkez ve 
köyler delegelerinin i§tiraklle kaza 
C. H. Partisi Umuınt toplantısını 

zef yakalanmıştır. yaptı dilekçeler tesbit edildi bun-

Maliye memuruna hakaret etmiş dan sonra yapılan intihabatta Şev-
Tatavlada tramvay caddesi 8 ki önder, Ziya Gegin, Halis HA

numarada oturan Kostantina ismin kimoğlu, Bedrettin üstün, tsmail 

de bir kız, İsmail isminde bir ma- Diktaş ekseriyetle idare heyetine 
!iye memuruna hakaretten dolayı seçilmişlerdir. 
esliye 4 üncü ceza muhakemesine BASRt AHMET üNAL 
wrilmi~~ d J 

Muhakeme neticede cürmü sabit Terazilerini amga at-
görm!I~ ve genç kızı 15 gün hapse mıyanlar cezalandırıldı 
mahküm etmiştir. Bursa, (Hususi) - Asliye Ce-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bursada cürmümeşhut 

vakalan olmayor 
Bursa, 22 (Hususi) - Son 5 

gündür şehrimizde tek bir cürmil 
meşhut hadisesi kaydolunmamış -
tır. 

Adliyede bunun için; _bugünler 
zarfında yalnız eskiden kalma da
valer görülmüştür. 

za mahkemesinde sabahtan akşa • 

ma kadar, ölçiller kanununa mu • 

halif hnrcktte bulunanların mu • 
hakemeleri yapılmıştır. 

Bunların ekserisi, şehirden ve 
bir kısmı da köyden olup terazi -

!erini damgalattırdıktan v~.ı·a be -

yanname vermemekten suçludurlar. 
Suçlular onar lira para cezasına 

mahkQm olunmuşlardır_ 

~i. - . -T,, • • •• -

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

KATIL ARANIVOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENİ SABAHIN POLiS ROMAN/ • 

] 9 Çevirco: R.. SAGA Y' 

Klübiln medhali önünden geçer 
!erken blt adam süratle çıktı. Siyah 
renkli otomobili ve içindekileri gö
rünce dııraladı, sonra kaldırım ·ke
narmda duran ayni modelde diğer 
bir arabaya doğru koştu ve Den ge
çerken bu otomobilin kahverenkli 
olduğu ve ön sırada iki kişinin bu
lunduğunu hayal gibi gördü. 

- Nevyorkta kaida sağ tarafı 
takip etmektir diye mır:lılaııdı. 

Bu Yıl Gecen Seneye Nisbetle 
• • 

İncir ve Üzüm Satışı Daha iyidir 

·_,üze! lzmirimİ%.İa ve şirin ıahilleri11t\.. umumi blr görilulifii 6~ İzmir (Hususi) _ Şehrimizde r Pamuk: 935 e 79 ton, 936 da3~ yapılan thracat son ırünlerde bir ton, 987 de 284 ton, 988 de 1 
hayli artmış bir vaziyettedir. B? y.ıı tondur. 
geçen yıla nisbetle üzüm ve ıncır 98 l!G il8 • 

mahsullerinin satışı, çok iyi geç- Konya kazalan beledıye 
mi~tir. Borsa kayı~ların~ göre d!ln reislikleri 
akşama kadar 1zmır pıyasasından 

1 
J.ll'J' 

58 940 ton !lzüm satılmıştır. Konya, (H':18usl! - ~aza ar va· 
• . . . Belediye reisliklerıne ~ılen ze 
Rekolte 75 bın ton tahmın edıl- tın tayinlerinin tasdılri bitlri!nılŞ • 

mektedfr. . . • . . . _ tir. 
İzmir acenteler bırhgının lıstesı 

1 
k (Bo k" ) belediye re· 

"k" "t . k ına Son o ara z ır . 
ne göre 12 ı ıncı eşrın a .şanı . r -. e s çilen bay Mahmut EıniJI 
kadar İzmir limanınd~n ~arıç me~ ;:t~~zün ede intihabı tasdik oluJ' 
Ieketlere 2.893 ton Ozüm ıhraç edıl-

1 muştur. miştir. Bundan 37.962 ton yanız 
Almanyaya ihraç edilen miktardır Konyada caddeler 
ki umumi ihracatın ~·ilzde yetmişi- tamir ediliyor 
dir. üzUm fiyatları son hafta içinde Konya (Hususi) _ Belediye_: 
muhtelif numaralar üzerinde yirmi miz bütün caddeleri tamir etmegv 
para yükselmiştir. 7 numara 12 ku- karar vermiştir. 
ruş, 8 numara 13 kuruş, 9 numara Ilirinci sınıf caddeler parke do· 
14 kuruş ve 10 numara. ise 18 ku- şenmekte, diğer tamire muhtaç so· 
ruştur. kaklar esaslı surette tcınirden gc· 

İncir; borsa kayıtlarına göre çirilmektedirlcr. 
şimdiye kadar 19 biıı ton incir sa- HUkumet meydanına da p:ırJıe 
tılmıştır. Rekolte ııo lıin i.ondur. 12 döşenecektir. 

ikincileş~·iııde hariç memleketleı:e Şapka kanununa aykırı harek~~ 
yapılan ıhracat 2Dl05 tondur. Y ~ı- U ·f (JI ·') _ Yusufpa~" 

"h d"I ı a, ususı nız Almnnyaya 11240 ton ı raç e ı 
7
o ·a" 

mahallesinden Seyyid oğlu ~ ·: mi~tir. Süzmeler 13 - 20 kuruş ile · t nohı· 
., Iarında Deı·viş ve Akzıyare · 

elemeler ise 9 - 13 kuruş arasında- yesin.len Gölpınar köyünden Mu;· 
dır. İzmir acenteler birliği iarafm- h et. 

tafa oğlu 70 yaşlarında l\Ie rn dan son dört sene zarfında birinci- " do· 
Hekimdede mahallesinden 31'> teşrin aylarıııda İzmir limanından ğnnılu Ahmediıı şapka kanunun" 

hariç memleketl ere yapılan mahsul d - -· aen 
a v kırı hareketleri görül iigun ihracatı hakkında mühim bir i•ta - z;bıla tarafından yakalanmışJnr ,·e 

tistik hazırlanmıştır. Bu yapılan is- b .1a· 
haklarmda kanuni takilıata a, tatistiğe göre, üzüm 935 sencsiıı:le 

birinciteşrin ayında 24.384 ton, 936 
da !l61 ton, 937 de 6.965 ton, 938 de 
12.637 ton, incit·: 93:; de 12208 ton, 
!136 ela 961 toıı, 93ü de 6965 ton, 
938 de J 2637 ton, hurda incir: 935 
de 116~ ton, 936 da 1051 ton, 937 
de 758 ton. 938 de 1484 ton, 

Tülün: 93~ de 2R37 ton, 936 da 
1647 ton, 937 de 5928 ton, 938 de 
5181 fon. 

- Msiiaade ederseniz size bazı 
kaideler öğreteyim, nedi. Son Kruaz 
manda önünüzde kırmızı ziyalı bir 
işaret vardı. Bu "stoıı. . demekti. 
Bundan ba~ka uır de yeşil ziya var
dır ki bu da "yol serbest,, demektir. 
Ben pek dikkatli değilim. Fakat po 
!is daima affetmez .. 

- Hakkınız var, ne kadar da 
buılalayım: 

Den şıışırmış bir vaziyette de
ğildi. Konuşurken bir üç yolağzına 
gelmişti ki öntinde kırmızı bir şaret 
yandı. Fren yaparak durdu. Ayni 
zamandA büyük bir süratle arkasın 
dan gelen diğer bir araba süratini 
ke•erek ilerledi. 

ııılmıştır. 

Gündoğdu köyünde radyo 
Bursa (Hususi) - Gündoğd~ 

köyüne canavar düdüğü ve raclY0 

konulmuştur. . 
Bu suretle köylüler herhangi bır 

afet vukuunda vakltiyle haberdar 
edilecekler ve Ankara radyosunıııt 
m•şriyatından her vakit idtifade c· 
dcbileceklerdir. 

1 d - b" ~~ . !< ii~ sıra a ıgı ır cawıeyı geçere 
rnstgeldiği yan sokağa saptı, orı>' 

}t.t' dan sola, daha sonra sağ saptı. ·ıı· 
tık htikametini gaybetmfati. zı . 
zak gittikçe etraftaki bin~lar değı• 
şiyorlar, kilçülliyor, sonra tekl"''ı~ 
yükseliyordu. Denin zihninde Y~ 
nız bir şey vardı; kendilerini t:ık'.r. 
eden kahve renkli otomobili şaşıı 
mak. Dişlerini sıktı. 

ı -uıı Her ne pahasına olursa o " 
bu adamlardan kurtulma!< ıazınıd'ı· 

J:lt Hem dikkat etmek te hizmıdı. 
1 

- Beni işitiyor m . ı ,unuz, bura
dan behemehal çıkmumız lazımdır, 
diye söyleniyordu. Fhkat genç kız 
dinlemiyerek, kıvran makta devam 
ediyor, adamın yi!zünü göziinil tıl'
nıalayıp tokatlı.Yordu. Nihayet 
Deıı, karanlık ve u?.un bir koridoru 
geçerek sokai{a fırladı. 

Kendisini sobkta bulunca hiç 
ş~~ırınadı. Gürilltil arasında kaçar-

Sokakta kimseler yoktu. Mut
fak kapısından on yarda mesafede, 
es&.; medhal kapısının üzerindeki 
ışıklı levhalar ortalığı aydınlatıyor 
du. Binanın önünde bir sıra husu. 
~i otomobil dfailmişti. Den, derhal 
S taytonun tarif ettiği otomobill 
görd!I. Birkaç saniye, genç kzı o 
tomobile koyup keııdblniı: de vola
nııı baş ın;, geçmesi için k!fi geldi. 
Ve şapkası yüzüne kadar ııeçen 
genç kız daha kendine gelmeden oto 
mobil hareket etmi~ti. 

Den, kendisini tesadüfe bıkara
rak, ilk dönemeci alarak geniş bir 
caddeye çıktı. Ayni saniyede, hld
detl! bağırmalar oldu, büyük bir 
kamyon, otomobile adeta sürünerek 
b!lyük bir süratle yanlarından geç
ti. Az kalsın otomobilin sol tarafı 
kopup gidecekti. 

- Affedersiniz, unutmuştum. 
Den şosenin sağına geçti, sonra 

genç kıza baktı. Dizleri üzerine 
koyduğu çantasından küçük bir ay
na çıkarmış şapkasını düzeltiyordu. 
Gözleri parıldıyor, kuvvetle solu -
yor, ve korku içinde yüzüyor gibi 
duruyordu. 

Yan sokaklardan gelen bir tram 
vay, henüz bu saat, Nevyorkta her 
türlü seyrüseferin kesilmediğini ve 
kendisinin de bu şehirde ilk defa a
raba kulandığını hatırlattı. Bütün 
dikkatini otomobili idareye verdi. 
Ve yeniden genç kız söy Jenmeğe baş 
!adı ve alaylı bir tavırla: 

- Bakm işaretlere ehemmiyet 
vermiyen adamlar diyerek vites ko
lunu ölü noktasına getirdi. 

Bu sırada fren gıcırtıları, lastik 
!erin asfalt üzerinde çıhrclıkları ses 
!er önler!neki otomobilin durduğu
nu gösterdi. Fakat dürmasiyle be
raber de geriye doğru gelmeğe baş 
!adı. Büyük, ve kahverenkli bir o
tomobildi. Bunu görünce Den der 
hal arabasını hareket ettirerk sola 
kıvrıldı. Etrafını büyük binalar 

gangster otomobillerinde mitr~.; 
yözler de bulunurdtl. Bundan baŞ li 
genç kızın endişe ile, hiddetle krn<. 
sine öte beri söylediğini hayal Jile. 
yal anlıyordu. Hatta bir defasııı ç 
da koluna asıldı fakat derhal geı'. 
kızı itti ve bir aralık genç kızııı ıı
deta ağlar gibi bir tavırla: . • 

0 
- Aklınızı mı kaçırdınız, dıY ıı 

bağırdığını işitir gibi oldu. pei· 
etrafına hiç bakmadan daima, ~~ıı
ma lleri soruyor ve virajlara ge ~ır 
ce sapıyordu. Nihayet, çoktankıı· 
beklediği müsait bir fırsat yarı r 
ranhk bir caddedQ ı,~ndisini g6st~ 

• Denin yanmda kısık bir ses: 

dl. {Sonu var 
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Lütfi Mete - İnegöl : 
Açık ytirekli, hayri sever hulfı

f\Uniyet sahibi olmakla bernlıer hoş 
nıe':'rep ve hntırşınnssınız. Azim ve 
sebat snhibi iseniz de bazen keyfi 
hareketlerinize tabi olarak aklınıza 
geleni yapmak i tersiniz. Bazen de 
ı:evdikleriııize kendinizi kaptırırsı
nız. Bu da • izin dost intihabında 
alclandığmızdan ileri gelir Siz etra
fııuzclaki hadiseleri tahlil etmeğe ı' 
çnlışırsunız fena emezsiniz. 

Rubahatlerinizden birisi de lfı-' 
kaydane harcketinizrlir. Çalısmağı 
çok seversiniz. Sanayide h.tidndınıı 
\·ardır. Para kazanmak hususunda 
Zahmet çekmez iniz. Snğhımlığınız
la beraber ııefsinizc~on derece düş
kUnsUnUz. lhtiyarlığınızı clüşUnerek 
8Uiistimalden sakınınız. Sizin diğer 
bir kusurunuz da paraya kıymet 
vermemenizdir. 

Sizin için ticarete haves etmek 
beyhudedir. Zahmetsizce hir serve
te nail olmak mukadderdir. 

S. N. - Kandilli: 
Son derece namuslu, temiz yü

l'ekli naziksiniz. Böyle olmakla be
raber hazan neşeli, hazan da mah
zun bir hal alırsınız. Cömert oldu
K~ntızdan paraya kıymet yermczsi 
nız. İkbalpcrest olduğunuz için çok 
ıstırap çekmeniz muhtemeldir. 

Hiddet ve dargmlığınız pek ça
buk geçeı-. Zevki selim üzere tezyi 
ni seversiniz. Gezlci işlerden bilhas 
sa seyahatten fazla zevk alırsınız. 

Aşk ve sevda hususunda kalbi
~iz zayıftır. Nazarınıza çarpan bir 
adını hemeıi sevmek istersiniz. 

lfer işinizde düşünmeden hareket 
edeceğiniz için her zaman zararlı, 
tıkarsınız. Evlilik hayatınızda ek ı 
B~riya tali yardım etmiyecek buda, 
sızde veya frikanızcla bir hastalık
tan ileri gelecektir. 

0
. Diğer husnsatta taliiniı yaver
.ır. Birkaç defalar zarar görecek

sın· ız. Orta yasta son bir fırsata 
n ·ı ' d?1 olacaksınız. l\fohafa1..asına 

1kkat ediniz. 

Orhan Bekir Üsküdar : 
İh ~hvali sıhhiyeniz mükemmeldir. 

tıyatkiir olduğunuz gibi gurur 
~e azameti seversiniz. Bu hususta 

endi nefsinize nihayetsiz l.ıir iti
llız YilzUndcn hazan münasebetsiz 
~at beslersiniz. Fazla olan inadı-

al!ere tesadUf edersiniz. Çünkü ek 
ııe · k rıya hiiyüklerinizin emirlerine 
l'~rşı hodbin hareket ederek acı tec 

belere maruz kalırsınız. Açık "'Ü 
tek1· J 1 vefakarsınızdır. 

f • Hayatta muvaffak olmaklığınız 
l'ç~ her şeyde sabır ve teenni ile ha 
~ et etmenizi tavsiye ederim. 

~b~Vliliz hayatmız: Hevesatınıza 
t ı olur ve daldan dala konmak is
ersiniz. 

tı" Hissiyatınıza değil akıl Ye man
ga~(" h '-. <ıre areket etmeniz lazımdır. 

tı tni zamanrla füUyarlığınızı düşü
erek ge ı·w .•. Ç nç ıgınızı muhafaza edin 
alıı-ıkan " 1 l ~ • • t · .e gayyur o cıugunuz ıçın 

' .. ed~ebbüslerinizde teenni ile hareket 
'C erse . 
ı nız muvaffak olacaksınız 
nat · te k ve ırttrur ve azameti katiyen 

te~ etmeli, aksi takdirde fena neti-
; le karşılaşırsınız. 

[ eruzan - Aksaray : 
~ab Çok hiddetli olmanıza rağmen 
ad Uk. teskin edilirsiniz. Siz fcvkal
llue hır surette tezyini seversınız. 
Çok haliniz zarafettn dğil, fitridir. 
lcus hassas:. zekisiniz. Yalnız sizdki 
'· Urlard"n b"' .. w.. d l\Jsk ... en uyugu son erece 
tun aç olmakla beraber kibr, guru
ıev uz fazladır. İnat yüzünden nizaı 

ersiniz. 

ltet!~zla olarak kıskançlığınızı ter
te.ıak ıy~ek olursanız hayatta birçok 
t"'- etlere maruz kalacağınız muh
...:ıneldır ç ha88 • tin.kil başlıca zaran bil-
•aao a .e~lendiğinz zaman hayat ve 
~'"Un :tin.ızi azap ve elim içinde her 

}J ehırlemsi olacaktır. 
Oldu"' Ulusuniyet sahibi ve müstakim 
~ard~;n~z gibi iyi düştınceleriniz 
te\ ~b ~.ı.aklıyı , haksızı tefrik ede 

.,., ılfyetiniz vardır. 
lı 4 &1Uni ı.ı8u8 z Yaver olduğundan koca 
takat ~:~a tereddüt etmeyiniz ve 
11,e hapta aldanmamanızı tav-

ederj 
llıal'ln m. Zaif olan asabınızı yor 
bUlır~:sı ~~rd.e sık sık asabi 
theınllli r i~ırıraıniz. Uykunuza 

Yet V.ln. 

rENl,,ABAH 

Melahat Erdi - İzmir 

Yeni Kömür Depoları FransadakiGrevler 
için Tetkikler Başladı Müsbet Bir Hal Çaresi 

Son derece namu~Ju, temiz yü
rekli ve naziksiniz. Bazı günleri 

Yer tesbit edilir.~dii:~~derhal modern Hala Bulunamadı 
zun bir hal alırsınız. Sakınmak 

niz neşeli bazı günleriniz de nrnh 

lazım. Bu öyle bir haleti ruhiye 

tevlit eder ki binnetice zararlar:ı 
maruz kalırsınız. 

En büyiik meziyetleriııizdn bi
ri de cömert olmanızdır. Hiddet 

ve tehevviirUnitz Yarsa da dargın
lığınız çok siirmez. Fakat ikbalpe. 

rest bir tabiatiniz \"archr. Evinize 

bağlanmaktan ziyade ~eyahati 

sever.:\iniz. Kendi nef-.inizi çok 

sevdiğiniz için aşk ve se\·da yüzi.ııı 

den duçar olacağınız kedederi 

çabuk defedbilir iniz. 

Size tavsiyem: Hiddet, tehev
vür, azamet ve gurur hayatta in-

sanlara verdiği zararları düşüne

rek terktmeğe inatla azmediniz. 
Teıliiniz daima yaver ve size yar 
olacaktır. 

Beria - Ayvalık : 
Cüretknr ve hndit mizaçlı oldu 

ğunuzdan ihtiraz ve teenniyi vahi 

tesisatın inşaatına başlanacak 

-Kömür depolarının bugün bulundukları Kuruçeşme 

Denizbank idaresinin şehri - ı deponun yeri tesbıt edildikten 
mizde yapacağı kömilr transit de- sonra; bu husu ta bir proje yapa
posunun tetkiklerine başlanmı~ - rak Vekaletin tasvibine arzedecek 
tır. Bu deponun yeri tesbit edildik tir. 
ten sonra hemen inşaata ıbaşlana- Deponun inşaatı bittikten ı;on-

ra Bankanın biitün yapurları, muh 
cak ve l.nırnda sühuletle kömiir a-

taç oldukları kömürü bu depodan 
lıp verme için yeni modern vesait 

bir şey gibi telakki edersiniz. Ga- kolayca temin edeceklerdir. Bu 
ilfıve edilecektir. 

h 1 • · deponun kömiir ihracatı üzerinde 
yet u usu necıp sahibisiniz. Hissi Dcııizlıank; şehrin yeni imar d b"" 
yatmızı açık açık söylersiniz. Fa 

1
• e uyük rol oyrııyacaih söylen -

p anı nazarı dikkate alınarak mektedir. 
kathev~alıkeyfiyenize~bi~du- ••~~~~~~~~~~~~~~~~·~=~·~·-~~~~~~~~~~~-
ğunuzdan atiyen birçok zararlara Fı·ıı·stı·n Yenı· Slovak "E!± 

maruz kalacaksınız. Bunu sureti 

katiyede terkediniz. Mes 'el esi Reı·sı·cumhuru 
En büyük meziyefiııiz bedbaht 

olanlara merhamet göstermeniz -
dir. Her şeycle olduğu gibi aşk 

ve svda hususunda da ifrat dere
cede hareket edersiniz. Hatta mu

hayyelenizde besliyerek onu dai
ma tccessiim ettirmek suretiyle 

ömrünüzün sonuna kadar hayali
nizde yaşatmak istersiniz. Yalnız 
şunu iyi biliniz ki, bu hususta bir

çok defalar aldanacaksınız. Sevki 
tabiinize tabi oldukça evlenseniz 

bile kocnya sadık kalamazsınız. 

Bunlardan sakındığınız takdirde 

iyi bir zevce ve ev kadını olacaksı

nız. Ve anne olduğunuz zaman ço
cuklarınızı güzel yetiştireceksiniz. 

Ali - Ayvalık ortaokul: 
Yalnız evlilikt fazla tazyıka taham

rnUJ edemiyeceksiniz. Buna da dik
kat edin aksi halde kı ·a zamanda 
yuvanızın yıkılmasına slıep olursu
nuz. 

l ntizamı svdiğiniz için evinizin 
tezyin ve tanzimini de meraklı şe
kilde yaparsınız. 
Yaradılış itibarile metinsiniz. Fa

kat sonderecede inatçı olmanız ha
sebile hayatınızda bir çok felaket
lere maruz kalmanız muhtemeldir. 
Cömert ve cilretkar olmakla bera
ber safayı sürersiniz. Biraz da g. 

vez olduğunuz için herkesin i~ine 
karışmak istersiniz. 

Hissiyatınız itibarile sevdiği
niz bir kimseyi ciddi ve şefekale 

seversiniz. Siz hayatta iyi bir koca 
niz sayesinde kendinizi saydırabi-

lirsiniz. Hadit mizaçlı değilsiniz. 
Fakat tenbelsiniz. Sizin için tali 

hem sanayiinefisede ve hem de ti

carette yaverdir. Yalnız herşeyden 
pek çabuk bıkarsınız. Muhakeme

niz kuvvetli olduğu halde her gün 
başka başka işler görmek istersiniz. 
Bu tabiatmızı terkedin. Şansınız 

parlaktır. Bir işe fazla düşündük
ten sonra teşebbüs edin ve onun ni-

hayetine ermek için azim ve sebat 
gösterin. İnadınnız taliinize pek bü

yük mani teşkil edeceğinden kati

yen terketmeğe çalışmanızı tav -
siye ederim. 

Çalgavır Sankamıı pazarı : 
Mektubunuzda çocuğunuzun er

kek ve ya kız olduğu yazılmamıı, ol 
duğundan ruhunun tahliline imkan 

bulunamamıştır. Tasrih edilmesini 
rica ederiz • 

E. 1. A. - Ankara : 
Mektubunuzda mevzuu bahis 

şahsiyetin kadın veya erkek olduğu 
yazılmamış olduğundan tahlile ait 
cevap verilememiştir bu cihetin tas 
rihi rica olunur. 

• IHSAN AKI 

(Baştaı-afı 4 cii 8ayfada) 

rerek ve elleriyle işaret ederek ço 
cuklarına acımaları için bir yalva 
rıyordu ki.. . 

Tayyare iistiimüzclen lıirkaç de 
fa uçtuktan sonrn İngilizlerden 
birinin lıize gösterdiği bonıbayı 
üzerimize atmadan uzaklaşıp git
ti. Sonradan bu tayyarenin Geli 
boluda hUkf.ımet konağı ile bazı 

yerleı·e attığı bombaların epey tah 
ribat yaptığını öğrendik ve geçir
diğimiz tehlikenin büyUkliiğünü 

aıılaclık. İşte böyle daha birçok 
harbe ait sergüzeştlerimiz v.ar ama 
hepsini birden hatırlıyamıyorum 

şimdi. .. 
Tahsin kaptana sordum: 
- 62 numaralı vapurun nasıl 

torpillendiğini anlatmaz mınız? 
- İyi ki hatırlattınız, dedi, 
Fakat şimdi sefer zamanı gel

di. Seferden sonra tekrar buluşa 
Jım da anlatayım ... 

Rıza Lebip ASAI.: 

Panamerikan konfe-
ransı toplanhsı 

Nevyork, 26 (A.A.) - Ame
rika Birleşik devletleri hariciye 
nazırı B. Cordel Hull, dün akşam 
Amerikan heyeti ile birlikte, San
Iaolara vapuru ile limanda top -
]anacak P.ana.merikan konf er an
sına iştirak etmek üzere hareket 
etmiştir. 

B. Hull, vapurun hareketin -
den evvel Amerikanın Berlin bü
yük elçisi B. Vilson ile görüşmiiş
tur. B. Vilson, bu mülakatı mü
teakip reisicumhur Roosevelti gör

mek üzere Varmspringsa hareket 
etmi ,tir. 

İsveç hükumeti 4 tor
pido yaptırıyor 

Stokholm, 26 (A.A.) - İsveç 

•bahriye nezareti bu son günler 
zarfında, ı::.ene içinde Vosper ti

pinde dört torpido inşa ve teslim 

edilmesi için iki İngiliz fabrikasile 
mukavele imza etmiştir. -·-Deniz üstünde patlıyan 

depo 1 
Arap camiinde Tuzaksokak 4 

numarada oturan Tevfik Şaşmaz 

sahil sıhhiye idaresinin Tanm mo

töriyle Kabataş önlerine gelirken 

rnotörün hava deposunu açmak is

temişse de depo ansızın patlamış
tır. 

Neticede Tevfik Şa'1Jlaz kula
ğından ve yüzünden yaralanmış, 

Beyoğlu hastahanesine !kaldın! -
m.lştır. 

Önümüzdeki Çarşamba 
günü intihap edilecek 

Prag, 26 (A.A.) - Slovak re
isi 'l'is::ıo, dün, reisicumhurluğa 
namzetliği konan R. Jfachayı zi
~·aret etmişti!". Milli Slovak partisi 
parl:1meııto grubu, dünkü toplan-
tısında, reisicumhur seçiminde 

milttcfikan B. Hnchıı lehine rey 
vermeği kararlaştırmıştır. 

Reisicumhur 1 eçimi, kuvvetli 
bir ihtimale göre. çarşamba günU 

yapılacaktır. Seçim tarihini kati 
olarak bugün öğleden sonra top
lanacak olan nazırlar meclisi ka
rcırlnşbracnktır. 

Slovak saçimi 
Brntislavn, 26 (A.A.) -Yeni 

kanunu esasiyle vücude getirilen 
Slovak diyeti için seçim, iknicika-

nunun ilk on günii zarfında yapı

lacakhr. Slovaklar, Almanlar, Ma 
carlar ve Riltenler müşterek bir 
ı-;urette tek bir namzet listesi irae 

edeceklerdir. Slovakyada oturan 
Çeklerin ve Yahudilerin seçim hak 
kı olmıyacak ve bunlar diyette tem 
sil edilmiyecektir. 

Slovakyada yaşıya nekalliyet· 
ler için, slovak hükumet nezdinde 

müsteşarlıklar tesis olunacaktır. 
Yalnız Macar ekal!iyeti için bir 
müste.şarlık tesisi, Budapeşte hü-

kumeti nezdinde de Slovak ekal
liyeti için bir müsteşarlık tesis şar
tına muallak bulunmaktadır. 

Yugoslavyanın lstanbul 
konsolosu tekaüt oluyor 
Belgrnd, 2G (A.A.) _ Niya _, 

bet meclisi tarnfınclan isdar edilen 
l.ıir kararname, Yugoslnvyaııın 1s- 1 

tanbul general konsolosu Radovaıı 
Şumenkoviçiıı tckaiitlük hakkını 
kullanmasına mü. aade etmekte _ 
dir. 

Balkan genel kurmay 
başkanları Atinada 
Atina, 26 (A.A.) - Atina a

jansı bildiriyor-
Türkiye, Yugoslavya ve Ru -

manya Genel Kurmay Başkanları 
ve maiyetlerindeki zevat pazarte

si günü Atinada Elen Genel Kur
may Başkanı General Papagosun 
~başkanlığında açılacak olan Bal

kan Antantı genel Kurmay konfe

ransına iştirak etmek üzere bu sa

bah saat 9.30 da ~uraya gelmişler. 
dir. Başkanlar, garda General 

Papagos ile deniz kurmay başkanı 

Amiral SakelJ.ariu ve hava kurmay 
başkam Albay Gazis ve diğer as
keri erkan tarafından .kal'fllan • 
mışlardır. 

Valencierınes, 26 (A.A.) - Va j 
lenciennes eynlctindcki maclcn mü 
esseselerinde grev de,·am etmek
tedir. Fabrikalar bir hadiseye mey 
dan verilmeden tahliye ettirilmek 
tedir. 4.000 grevci tarafmdan iş

gal edilmiş olnn Anzinde kfıin gs-ı 
caut et ı ·eusc fabrikasıııda müdü
riyet itilfıfm muslihane bir şekil
de hallini iimit ettiği için tahliye 
işi tehir edilmi~tir. 

Anzin havza~ındaki madenci
ler, maden ~mıayii amelesiııe ilti
hak etmişlerdir. Valeıwicıınc.s e
yaletinde diln sabah kısmi olan 
grev akşama doğru umumileşmiş
tir. Anzin maden kumpanyasının 
şimendifer amelesini \'ebren çalış
tırmak hususunda, hükfımetin ver 
diği emir yerine getirilememiş ol
.duğu için Lillc garnizonunda bu
lunan birinci kolordunun divanı 
harp heyetini teşkil eden General 
Doumancet ile diğer zabitler diin 
akşam V nlenciennese gelmişler -
dir. Divaıııharp bugün J.rnrada ilk 

oldukları seııdikanııı arzusu hila. 
fma grev iliin etmişlerdir. 

Tevkif Edilenler 
Paris, 26 (A.A.) - Hükümet 

tar.afından verilen emir iizerinı 
tahliye ettirilen Billancourt fahri· 
kasının işçilerinden nümayiş yap· 
tıklan içiıı tevkif edilenlerin mik· 
tarı 450 yi bulmuştur. 

Y nrnlananlnrın miktarı 40 ı 

poli · ve 30 u niimari~çi olmak Ü• 

zere takriben 70 kic:;idir. hyan ve 
cebir cürümlerinden dolayı 300 
kişi muhakemeye sC'vkedilecektir. 
Dtin amele tnrnfından yapılan ha· 
sarat dolayısiyle nı:ıdenler birkaç 
gün kapah kalacaktır. 

Lillede temizlik sen·i;;i işçiJeri 
de grev ilftn etmişlerdir. 

Diğer cihetten re::ımi gazeteler 
de neşredilen bir kararname hali· 
hazırdaki \'aziyet dolayı iylc hü
kfımcte, halkın şiddetle ihtiyacı o
lan şimc>ndifcr hatlarının askeri 
kıtalar vasıtnsiyle i .lPtilme>~ine sa
lflhiyet vermektedir. 

defa olarak toplanacak ve daimi ==========-===== 
surette faaliyette bulunarak hükft 
metin verdiğ'i emirlere itaat etmi
yenlerj t e\'kif ederek bunlar hak
kında hükiimler verecektir. 

Paris, 26 (A.A.) - Paris me
busu 'raittinger, fabrikalarda gö
rülen ihtiJUl hareketini bastırma
nın lüzumu hakkında hükumetten 
istizahta bulunmağı istemiştir. Me 
bus. komiinistlerin tahriki netice -
sinde başlı)1nn bu hareket esnasın
da Fransız istihsnliitına zarar iras 
etmek ve bilhas a milli müdafaa 
için çalışan fabrikalarda sabotaj 
yapmak teşebbüsiindc bulunanla
rın derhal tevkif edilmesini btc -
mcktedir. 1VI umaileyh kökü ecnebi 
memleketlerde olan ve hükumetin 
sulh lehindeki gayretlerine engel 
olmak mak adiyle memleketi sos
yal bir karıı$ıklığa sevketmek için 
yapılan propagandayı durdurmnk 
üzere Hizımgelen tedbirleriıı alın

masını istemektedir. Bazı gazete
ler ve bilhas a La Republik, Fr:rn
sız komilnist parti inin kanun ha
ı·icinc çıktığını iddia ederek bu par 

tinin feshedilmesini istemekte -
diri er. Sos~a list ve komünistlerin 
organı olan gazeteler hariç olmak 
üzere diğer bütün gazeteler umu
mi i ~ konfederasyonu tarafından 
gelecek snh gHnü için verilen umu 
mi grev kararını takbih etmekte 
ve bu yeni soı:;yal anarşi dalgası -
nın Fransanm felfıketini mucip o
lacak neticeler verebileceğine işa
ret eylemektedirlcr. 

Zararlar 

Paris, 26 (A.A.) - İlk yapı
lan tetkiklere göre, bir müddet 
daha kapalı kalacak olan Renault 
f abrikalarmm işgali esnasında 
grevciler tarafından ya;nlan hasa 
rat on binlerce milyona baliğ ol -
maktadır. 

İngilterede Grev 

Londra, 26 (A.A.) - Siliı.h i
malatıncla çalışan Vickers fahri -
kasının iki bin makinisti mensup 

ismet f nönüne Malatya
lıların taziyetleri ., 

Malatya (Husu i) - Büyük 
Şefimiz Atatürkiin ,·cfatı matemi 
dolayı iylc Reisicumhurumuz ile 
:Mecli~ Riya. etine ,-e Baı;weknlete 
vilayetimiz şarbnylığı tarafından 

taziyet telgrafları çekilmi~ ve bun 
lara İsmet 1nönii, Abdülhalik Ren· 
da, Celfil Bayar tarafmdnn tecıekkür 
ve başsağlığı telgraflariyle karşılık 
verjlmiştir. 

Halk sanatkarı Naşit 
Seniha. Mişel varyetesi. 

okuyucu 

Bugün: Beyaz gölge 4 p. 
Gece: Tarifenin nşkı 3 p. 

i r... AN 
Yumurta ihracatı I...iınlted Şh .. 

ketinin hisl'edaranın 30-9-938 ta. 
rihli içtimaındn fcsh ve tasfiyesiııı 
karar verilmiş ve keyfiyet dahi 
usulen tescil ve ilan edilmiş oldu· 
ğundan mezklır şirkette alacağı 
olanların bir ay zarfında Tahtaka• 
lede Prevuayam; hanında 41 No. hı 
yazıhanede taafiye memuruna mU· 
racaatla alacaklarını kaydettirme -
leri ilin olunur. 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

zü'ırevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzı Ahmet Orıaraa 
Pazardan maada her gün 3 

den sonra hastalarını kabul 

eder. 

Adres: Babıali Cağaloğ-lu yo-

kuşu köşebaşı 43 Numara. 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

ikinci Kesi de: 11/Birincikanun '938 ded;r. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikraıniyeierle 
( 20.000 ve 10.000 ) Iiraiık 
iki adet mükifilt vardır ... 

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

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz.. 
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1 1 
Baş ağrısı, Diş: ağrısı 

1 . - . . 

(}e bütün ıztırapları teskin eden I 

G R 1 1 N 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

İş lıa~ıııda, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi Lozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. İcabında günde 3 kaşe 

alınabilir. İ<mine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Gripiıı 

yerine başka bir marka verirler<e şiddetle reddediniz. 

Kadınlarda Asabi Baş Ağrıları. 
ve 

Aybaşı Sancıları Olanlara Hayatı Zindan eder 

NEOKÜR 
Kaşeleri bütün ağrılar:ı sancıları giderir 

Sıhh>tt ve neş'elerini iade eder 

• 
1 N 

YAZIN iNSAN KENDiNi DAHA 
KOLAYLIKLA ÜŞÜTÜR! 

ıNezle 
Başağrısı 
Kırıklık 
Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

Almak Lazımdır 
NEVROZIN soğuk algınlığının Iena akibetler doğurmasına maııi 

olmakla beraber biitiln ıztırapları da dindirir. İcabında günde 3 

kaşe alınabilir. İsmine dikkat, taklitlerinden sakııunız ve NEVROZİN 
yerine başka lıir marka verirleı.,<e şiddetle reddediniz. Günde 1 - 2 Kaşe Kafidir. 

inhisarlar u. Müdürlüğünden : . NEOKÜRİN kalbi yormaz ve mideyi bozmaz, 
.. ________________ , ______ .. ! Tek k:şe 6 kuruş, 6 !ık ambalaj 30 kuruş ı 

1 

1 - idaremizin ('an kırı tuzlasında planı ve şartnamesi mucıbince /••ı••••- Her Eczanede bulunur. •••mıD~ 
yaptırılacak Varagele te.i;atile mubayaa olunarak dekovil malzemesi EMEK 

~andalya Fabrikası 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmıı:;tur. 

II - Tesdata ait malzemenin Sif Zoııgoıldak te.<limi ve mahalli
ne muntajı·ı yapılma<ı, muhammen bedeli 13500 lira ve muvakkat te
mina ı 1012.50 1 radır. 

ili - Ek itme ;; - XII - 9:~R tarihine rastlayan pazarte"i günü sa
at 15 de Kabata~ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komi,yonun-J 
da yııpılacaktır. 

iV - Plan ve ~artnameler para•ız olarak her gün ,öziı geçen şu
bedı•ıı alınabilir. 

V I~k,ntmeye i~tirak etmek i<tıyen firmaların fiat-•11 fenni tek-
liflerini plan ve detay resimlerini tetkik edilmek üzere ihale gününden 
en geç bir hafta evveline kadar İnlıi"arlar Umum Müdürlüğü tuz fen 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika al
maları lazımdır. 

\'I - MC1ürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve V inci mad
dede yazılı tuz fen şubesiııden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve 
% 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarl1annı eksiltme günü en geç saat 14 de ka
dar yukarda adı geçen komisyon ba~kanlıgına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (7657) 

·- - ------

, 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Nevi Mukadder fiyatı D"p"zitoo<u Her nevi sandalyalarını-
34 .Fındıklı Mo11açelebi ma T. L. 206. 700. - T. L. 41.°34'ö.": k d 

Juıllesi Dolmabahçc cad- zı toplan ve pera en e 
desi eski 136 - 136 Kiig11 olarak yegane Türk 
~~· 138

• HO yeni 
172

• antrepo 1 _fabrika S ı n dan alını Z. 

T f ·ı· k d 1 t k tak . t 'lk . . ADRES: Istanbul Rıza paşa yokuşu Uzun-1 - a sı atı yu ar a yazı ı an repo se ız sıt e ı ı peşın gen 
kalanı yedi senede ve müsavi tak,itte faizsiz olarak kapalı zarf usu'il ile çarşıbaşı Havancı sokak N. 37Telefon: 20016 

arttırmaya konulmuştur., ı••••••mıım•m••••••••••••••m••• 
2. - İhale 7. 12. 938 çar,amba günü Kaat 15 te Aııkarada idare mec-

lisimiz huzunrunda yapılacaktır. İstekli olanların şubemize miiracaatla p•••••••••-•••••••••••••••İll1 
tafsilat almaları ve bir lira mukabilinde birer şartname edinmeleri. Emlak ve Eytam Bankası İlanları 

3. - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mPktuplıırını 

nihayet 6. 12. 938 salı günü saat Oilıt kadar şubemize vermeleri ve yahut i,•••••••••••••••••••••••••••-
7. 12. 928 tarihinde saat on beşe yetişebilmek üzere posta ile iadeli taah- Heilap N. Gayri menkulün yeri: Nevi İcra dosya No: 
hütlü olar~k Ankarada genel direktörlüğümüze göndermeleri. (749) 

87 SENELiK MEVCUDiYETi 1 
esnasında olduğu gibi daima 
iyi cins malları her yerden mü
sait şartlar ve ucuz fiatlacla 
satmağa devam edec&ktir. 

Trençkotlarımız, Kov.ır-

kortlarımız, Renkontlarımız ve 
Gabardinlerimiz biçim, cins, 
ve şıklık itibariyle emsalsizdir
ler. 
Beyoğlu BAKER mağazaları 

Odeon - N • 5 

1557 Fatih Molla Aşki mahal

Jegi Bezir Gazi paşa ha

mamı sokak en eHki 1, 1/1 

2 1, ;ı 1 yeni 73, 75, 77, 

79 kapı numaralı 

Kiiı·gir ov ve iki 38/504 
,dükkanın tamamı. 

'Bankamıza ipotekli olup İstanbul dördüncu icra memuı·luğunc~ 

~·ukarıda numara"' yazılı dosya ile 12 - 12 - 938 pazartesi günü açık 

arttırma ile satılacak olan gayrimenkulü alanlara arzu ederlerse bonl<" 

mevzuatı dahilinde para ikraz ebebilir 

(8516) 

EO 

Odeon - No. 1 Odeon~ Noı o 
---------~-llm!Emmmmı ____ .... __ .._ _ _.ı.'.~ 
-~~~~~~--~~~~~ ~-----~~-·-~~-~~~--'~~~~~~~~~~~~ 

l···· Dr.L~~!~~~k!~aı ······ 11Dr. Besim Ruş~1 
Dahiliye Mütehassısı Dnhiliye Mutehassm Dr. Şükrü Ertan 

Divanyolu 104 HergUn öyleden sonra hııstııla- Cağaloğ'lu Nuruosmaniye cad. N°· 
Muayene saatleri pazar hariç 5 Dr. Osman Şerafettin apartnıan' rını kabul eder. 
her gün 2.5 - 6 Sah, cumarte- Sahibi ğlıı 

si 9.5 _ 12 fukaraya Çarşıkapı Tramvay durağı . A. ~e~a-~ettin ~araco iN 
Ahunbey apartmanı Jlio. 2 Neşrıyat muduru: Ma~ıt Ç_E~ a 

.................... "!"~.!:.~~-~ .... ,!.Jı .. •••••••••••••I Basıldıği yer: Matbaaı E!>uıııY 
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