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Türkiyenin sahibi haki. 
kisi ve efendisi, hakiki 
müstahsil olan köylüdür. 

K. ATATORK 

' 

8•rı: 615 Yozı işleri: Teıefon 20827 En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
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Büyük Ölünün dün Ankaraya va rışı ile orada yapılan ihtiram geçı dine !ld fotoğraflar .. 
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gün Ankara'da g-z yaşları içinde e 
Şef·mizin cenaze alayı yapıl d ı 

On 
vaotı 

gece halk sabahlara kadar sokaklarda dolaşarak ih ,iram vaz:fesi~ 
Sabah erkenden Ankara'da h ~ 1 k sokaklara döküldü • C en at 

ayı fevkalade h,Azin oldu - Büyük Adam iki yCz bin kişinin 
-
göz yaşları arasında Etnoğrafya müzesine bırakı ldı 

BUGÜN MİLLİ GÜNÜDÜR 
Ayn ı zamanda m em 1 ek et~ n her t~ r .,,~ ı~.~ B ·1vDk Ol üye karş ı son ihtiram vazi fesi yapı lıy or 

Ebedl Şefimiz Atatürk'iin 
cenazesinin Yavuz'la bmite 
nakli ve bmltte karşılanma me
rulnıi ile izmitten Ankaraya 
kadar bütün eüzerırahta halkın 
içten ırelen yaslı tezahüratını 

ve nihayet Büyük Ölti'nün An
kara'ya varısını, karşıla -
nışmı, Ankarada yapılan kata
falkı ve katafalk önündeki ib· 
tlram ıreçldini cenazeyi takib 
eden hususi muhabirlerimizin 
l'Önderdiklerl malfunata atfen 
dünkü sayınw:da uzun uzadıya 
7azmı~tık. 

Bugün de dün akşamdan iti
baren Ankaranın geçirdiği yas
lı ırece ile bul'lln yapılan ce
naze alayı hakkında gene mu
bablrlerlmlzin Ankaradan ırön
derdlklerl tafslUUı apiJya 11• 

raslle yuıyoruz: 

Ankarada-
kibüyük 
Teessür 

bır kere daha rahatça ve doya 
doya görebilecek bir yer temin 
etmeğe koyulmuşlardı. Sabahın 

saat yesi buçuğunda sokaklarda 
biriken halk yüz bini geçmişti. 

Bu sırada yağmur epeyce yağı
yor, dakikalar geçtikçe hızını ar
tırıyordu. 

Bu arada gençlik parkı sahası, 
Havuzbaşı, Necatibey, Hipod -
rum ve Meclis caddelerini ve di-
ğer cenazenin geçeceği yollarla 
bu yollardaki biıtün binalar hın· 
cahınç dolmuştu. 

Saat sekize doğru nakil vasıta
ları durdurulmuşdur. 

Alaya dahi Olan-
ları n Toplantı. a rı 

Cenazeyi taldb edecek zevat 
saat 9,30 kadar Kamutay binası -
na gelmi§ bulunuyorlardı. Ecnebi 
murahhası heyetleri Ankara pa -
!as holünde toplanmışlardı. Top 
arabasının önünde gidecek olan 
kıt'alar, kol başısı halk sineması 
önünde bulunmak üzere Çankırı 
caddesi boyunca yürüyüş kolu 

Ankara, 21 (Telefonla) - Giln- halinde duruyorlardı. Yabancı 

lerdenber! derin bir acı lçlndo kıt'alardıı Parti binasile Halk si -
kıvranan ve miltemadlyen gözya· nem.ısı arasında kendilerine gös· 
fl akıtan Ankaralılar dün daha terilen yerde yürüyüş kolu niza-
meywı bir halde saatlerce gözya~ı mında hazır bulunuyorlardı. 

akıttılar. T b t 
Bütün dünyanın manevt hu • a U 

zurunda eğildiği o bilyilk adamın , ç 
61iım haberler! buraya geldikten 1 karı l ı yor 
sonra mateme bilrilnm~ ve hiln-
,Ur hilngür eğlıyan Ankaralılar, .>Jat tam 10, tabut frak giy -
aı;nk l bu haber doğru değllmlf miş 12 saylav tarafından kata -

e gUnlln birinde kendlsl bura • falktan kaldırıldı . Kamutay bi -
ya donecekın~ gibi blr dilfünce nasının önünde bulundurulan top 
!le kendilerin! kwnen teselliye arabasına konuldu. Başde bu va-
tmkan buluyorlardı . Fakat dün zifeyi gören meb'u,Jarunız ol • 
onun tabutu buraya gel!nce, ar- mak üzere orada bulunanlardan 
tık o bilyük adamın maddt hu- ağlamay.;n bir ferd yoktu. 
ıruruna çıl<amıyacaklarını ve ö • Tabut top arabasına konulur 
lümiln bir emri vaki olduğuna konulmaz cenazeye refakat ede -
inanan Ankaralılar tar!!i imkan- cek 12 general derhal arabanın 
ıız bir yese dilıtiller. !ki tarafında yer alarak kılıçları-

Atatilrkiln kurduğu ve tarihe ru çektiler. Verilen işaret üzerine 
rııalett.JA! Ankara, azh vatandaşı kıtaat evvelce toplandikları yer. 
büyük Insaıun öU1ınil önllnde dün den yürüyüşe başlıyarak alayı 
:son ihtiram ve tazim vazifesini teşkil etmek üzere tesbit olunan 
yapmak için efilirken taşındaa noktaya geldiler. Bunu protokola 
toprağına kadar üzw lndeki bü • dahil olup alaya gidecek zevatın 
tiln mevcudat ve mahlQkatlla oldukları yerden alaya dahil ol-
boynu bilkülı: ağlıyorlardı, maları takip etti. 

Bütün giln, hattA biltiln gece Al H 
halk hiç uyumadan sanki onu biL ay are
daha gl!rebllecekler veya sesini 

duyabilecekınlş gibi hlg durma- k t Ett • 
dan katafalkın etrafında tavaf e- e 1 
dip durdula~. Bu suretle dün saat 
13 den bu gece gece yarısına ka
dar ihlliam vazifesini ifa ettiler, 
150 bini aşmış idi. 

Gece yarısından sonra ve sa • 
bahki merasim saatine kadar z!
yar~.çilerin 200 bine varacağı 
muhakkaktır. 

Bu sabahki 
haiırlıklar 

Cenaze alayının bugün yapıl -
ma. ı mukarrer olduğu cihetle 
Ankaralıların azim bir ekseriyet! 
diın gece hıç uyumamışlardır, 
denilse caiz. Halk sabah daha gü. 
neş doğmadan sok3k !ara dökül -
milş, alayın geç cl'ğf yerlerd~ 

, kendilerine büyük Atalarını son 

Bu suretle cenaze alayı teşek -
kul etti. Verilen bir işaret üzeri
ne ve onu çeyrek geçe alay ha -
reket etti. 

Bu sırada Riyaseticumhur or -
kestrasr Şopen'in matem hava -
sını çalıyordu. Alayın yürüyüşü

ne başlamasından itibaren Et -
nogra!ya müzesine konulmasına 

kadar her beş dakikada bir top a
tılmış ve alayda bulunan mızı -
kalar alaydaki sıralarına göre 
Riyaseticumhur orkestrasını mü· 
teakip birbirleri ardınca matem 
havaları çalmışlardır. 

Cenaze 
Alayı 

Cenaze alayı şu suretle teşek
kül etro4ti: 

1 - Mızraklı b,1 .,._ .. , ... a.l ... yı, 

2 - Topçu taburu, 
3 - Alay sancağı ve bandosu 

ile Muhafız alayı, 
4 - Alay sancağı ve bandosu 

ile Harbiye alayı, 
5 - Ecnebi' kıt'aları - alfalı'! 

·sırasile - , 
6 - Bandosu ile bir denız 

müfrezesi, 
'l - İki tarafında kılıç çekmiş 

vaziyette 12 General bu
lunan ve cenazeyi taşıyan 

top arabası, 
8 - Atatürk'ün harp ve istik

lal madalyalarını taşıyan 
General ve onu takip e
den Riyaseticümhur erkiı-
nı, 

9 - Atatürk'ün ailesi efradı, 

10 - Rcisicümhur, 
11 - Büyük Millet Meclisi Re

isi, Başvekil, Mareşal, 

PROTOKOL 
12 - Ecnebi Mi;yon Şefleri, 

13 - Kordıplomatik ve Misyon 
Şeflerine merbut heyet-
ler, 

14 - İcra Vekilleri heyeti, 
15 - Saylavlar, 
16 - Barem üçüncü derecey<? 

kadar askeri erkan, 
17 - Barem üçüncü dereceye 

kadar mülki erkan, 
18 - Bir piyade toburu. 
Top arabasının önünde general 

Fahreddin gidiyordu. Arabaıun 

arkasında Atanın iftiharla taşı -
dığı istiklal madalyasını hamil 
general gidiyordu. 
Artık saat 10.30 olmuş alay, ka

tafaL:.tan uzaklaşmış, yağmur da 
ziyadeleşmişti. 

Herke 
Ağlıyor 
Başta Cumhurreisin1iz, Başve

kil, Meclis Reisi, Vekiller, bütün 
Saylav !ar olmak üzere alaya işti
rak eden herkesin büyük ve de
l'in bir keder içinde olduğu görü
lüyor ve herkesin gözlerinden 
gayri ihtiyari yaşıar akıyordu. 

Hatta alaya dahil olan ecnebi he· 
yetlerdcn ağlıyanlar görülüyor • 
d u. 

Bilhassa tabutun hemen arka-
smda ve siyahlara bürünmüş o
lan Atatürk'ün hemşireleri Ba -
yan Makbule ile zevci saylavlar
dan Mecdi hüngür hüngiır ağlı
yorlardı. 

Etraftaki halka gelince, tıbkı 

lstanbulda olduğu gibi ağlıyan ve 
bayılanlarla •Atam bizi bırakma• 
diye bağıranların sayılarını tesbit 
etmek cidden mümkün değil .. 

Bu sırada Ulus meydanına top
lanan halk cenaze ilerledikçe ka
tafalka gitmekte ve oradaki çu -
hayı öpmekte ve çiçekleri hatıra 
diye toplıyarak saklamakta idi -
!er. 

Hava Fılomuz 
Alayın Meclis önünden hareke

tinden itibaren cenazenin müze
ye yerleş tirilmesine kadar bir ha
va filomuz alayın üzerinden uç
mak suretile merasime iştirak et
ti. 

A lag Müzede 
Saat 11.50 de alay Tayyare Ce

ıııiyeti binası önünden geçiyordu. 
Büyük Ata'nın ebed' medfeni-

ne •erKOOueceği dakika yaklaştik
ça halktaki ve alaya iştirak eden 
zevattaki teessür ölçüsüzdü. Bıl· 
hassa Reisicumhur İsmet İnönü 
gayet mükedder bir vaziyette idi. 

Tayyarelerimiz mütcma'1iyen 
uçuşlar yapıyor ve bu hüzün ve 
mateme havadan iştirak ediyor· 
lardı. 

Alayın kolbaşısı Bahriye cad
desi hizasına varınca kıt'alar ev
velce tesbit edilen yerlere doğru 
yayıldılar, ve cenaze önlerinden 
geçerken se!B.mladılar. Cenazeyi 
takiben heyet ilerledi ve etnog
rafya müzesinin mevküne tekar
rüb ettiler. 

Alay Qll ikiye beş kala müze ö
oöne geldL 
Sağ tarafa Mareşal Fevzi Çak

ma!<, sol taı·afa Başvekil Celil! Ba
yar geçtiler. Her iki · le 0 a
de mahzun ve müteessir idiler. 

12.13 de cenaze n t u.ı.Ç u. ı.Uıde 

durdu. Ecnebı heyetleri yerlerini 
aldılar. R!yascticumhur ork~tra· 
sı matem havasını çalıyor, kırka 
yakın general kapının etrafında 

kılıçlannı çekmiş duruyorlar, res
mi selamı ifa ediyorlardı. 

Top arabası durunca Reisicum
hur lnönü arkasında Başvekil 

Bayarla Meclis Reisi Renda ve 
Fevzi Çakmak olduğu halde ya
vaş yavaş müzenin merdivenlerı
ni çık t ılar. On binlerce halk etra
fı doldurmuş, İsmet Paşa Ensti -
tü.sü, Nümune Hastanesi halıktan 
gözülanez bir halde idi. 

Arabadan tabut indirildi, Bütün 
ecnebi heyetler renk re'1k elbise
ler içinde müzenin önünü doldur
muş vaziyettedir. 

12 general parmaklarının üs -
tünde tabutu müzeye ağlıyarak 

çikardılar, çinili kapının önünden 
medhale doğru ~-ürüdüler. 

12 general parmaklarının üze
rönde tabutu müzenin içine gön
derdıler. Orada tam orta yerinde 
beyaz mermerden bir kaide ha -
zırlanmıştı. Kaidenin etrafına ye
şil çuha konulmuştu. 

Duvarlar ve tavan beyaz !pek 
muslin ile örtUlmüştü. Abanoz 
tabut mermer kaidenin ortasına 

konuldu. Tabut oraya konulur • 
ken Atatürkün hemşiresi Bayan 
Makbule ile Reisicumhur İnönü 
Başvekil Celil Bayar, Mareşal 

Fevzi Çakmak, Meclis Reisi Ab
dülhalik Renda, tabutun başında 
bulunuyor ve son rasimel ihtira
mı yapıyorlar. Tayyareler, mü -
zenin kubbesi etrafında uçuşu -
cümlesi hüngür hüngür ağlıyor

lar ve sanki on sekiz milyon Tür
kü temsilen Büyük Şefe Türk 
milletinin sonsuz teessürlerini bil
diriyorlardı. 

Tam 12,30 da tabut tamamlle 
yerine yerleştirilmişti, başta İnö
nö olarak d i er zevat son selam
larını vererek müzeden çıktılar. 

Gelen heyetler, diğer zevat 
Halkevine doğru yürüdüler ve bu 
suretlemerasim de artık sona. er
di. 

Milli 
atem 

Bugün ayni zamanda milli ma
tem g• nudür. Bu itib rla Ankara 
müstesna olarak en büyük şehir· 
!erden en kuçük kasabalara va -

rıncaya kadar memleketimizin 
her tarafında bu Büyük İnsan'a 
karşı son tazim vazifesi ifa edili-
yor. 

Biıtün şehir ve kasabalarda tö
rene tam saat 14 de baş.landı. 

Halk ve bilhassa Atatürkün Cum-
hurıyet rejimini kendisine ema
net eylediği gençlik kendi şehir 
ve kas:ıbalarında Atatürk'ün hey
keli veya büstü bulunan meydan
lara toplandı. Büst veya heykel 
bulunmıyan yerlerde de Büyük 
Şefimizin bir portresi bu mey -
danlara birer kürsil konularak 
onların üzerlerine yerleştirildi. 

Bando rnevcud olan yerlerde 
bandolar Şöpen'in matem h -,,;ı.sı

nı çaldılar. Bando bulunmıyon ve 
bu havaları çalmıya imkAn olnu
yan kasabalarda törene ağızdan 

söylenen İstik!Ql marşlarile baş
larulı. Tören bu suretle açıldııkıtan 
sonra, her yerde üçer nutuk söy
lendi. 

Bunlaman birer tanesi Parti 
mümessiller!, birer tanesi bele -
diye mümessilleri ve üçüncüsü de 
birer genç tarafından irad edil
di. Bütün bu nutuklarda Atatür-
kün eserleri, memlekete ve mil
lete yaptığı bü:tük hizmetler, ha
yatı ve onun aramızdan ayrıl -
n:asile duyulan yas ve elem teba
rüz ettirildi. Belediye olnııyan 

yerlerde bu iş köy ihtiyar heyet
leri tarafından ifa edildi. 

Müteakiben Büyük ve Ebedi 
Şef'in eski nutuklarından bazı 

parçalarla vecizeler okundu. 
Gençliğe vaki hitabeleri bir ke

re daha okunarak andlar içildi. 
Tam saat 16 da herkes her şey 

olduğu yerde Azız Uhı'sunun ha
tırasına hürmeten üçer dakika 
durdular. 

Bu üç dakikanın hitamında her 
tarafta derhal altışar meşale ya
kıldı. 

Ve mevcud halk ve mektebliler 
Atatürk.Un heykel, büst 11eya fo
tografları önünde ihtiram geçidi 
yaptılar. Bu suretle meraslme ni
hayet verildi. 

Şehrimizde 
yapı lan .tören 

Memleketin her tarafında ol-
duğu gibi şehrlmizde de ayni şe -
kilde bir anma töreni ve ihtiram 
geçidi yapıldı . 

Evvela sobahleyin saat 11.45 de 
bütün halkevlerınde civar halkın 

!Dahilde ve haricd 
teessür ve mate~ 
Ankaraya Büyük ma :eınl~ 
Varan Karşısında 
Hey' etler, Yunan:far ~,ı 
Askerler Atina, 20 (A.A.) - /. 

Ankara, 20 (A.A.) - Dün Anka
raya gelen İrak ve Fransız man -
da idaresi heyetleriyle Bulgar he
yeti ve Bulgar askeri kıtası, İran, 
Yugoslav, Sovyet, Fransız ve Al -
man kıtaatından sonra bugün de 
sıra ile hususi trenlerle Yugoslav 
heyeti, İngiliz heyeti ve askeri kı
tası, Sovyet, Fransız, Alman, Po
lonya, Arnavutluk, Mısır, Macar, 
İtalyan, Estonya, Leıonya, Dani -
marka, ispanya, Suriye, Finliındi· 
ya, İsveç, Hollanda, Belçika, Çek, 
Japonya, lran, Efganistan, Millet· 
ler Cemiyeti, Düyunu Umumiye 
heyetleriyle Yunan heyeti ve ııs -
keri kıtası ve Romen heyeti ve 
askeri kıtası Ankaraya gelm~ler 

ve heyet azaları Ankarapalas ve 
Belvüpalasta kendilerine tahsis o
lunan dairelere veya kendi elçilik
lerine, İngiliz kıtaatı Gazi terbiye 
enstitüsüne, Yunan kıtaatı inşaat 

usta mektebine, Romen kıtaatı jan 
darma enstitüsüne yerleştirilmiş -
!erdir. 

hayatı, milhıte yaptığı büyük hiz-
metler, duyulan yeis ve elem izah 
edileccktır. 

Bundan başka Atatürkün nu -
tuklarından bazı parçalarla ve -
cizeler s15ylenecek Atatürkün 
gençliğe vaki hitabesi tekrar o • 
kunacak, cumhuriyet için and 1· 
çilecektir. 

Tam saat 16 da Galata ve Be • 
yazıd kule.! inden verilecek i§a • 
retleri müteakip karada ve de
nizde bulunan biltün nakil vası • 
taları ve bütün halk oldukları 

yerlerde üçer dakika durarak bil· 
yük ölünün hatırasını taziz ede
ceklerdir. 

bildiriyor: · ıı:· 
eteSı, 1' 

Eleftron Vima gaı ~ 
sa Atatürk'ün siyasi veıeıııl~ ... 

b' sı> r formlarının gar ı dıP,' 

basit bir kopyası olm3 .;e b' 
Türk ibdaı olduğunu 1,v. 

b8 
formların kuvvet ve ıiııU' 
· · At· t " k,.. mille ·'" rının a ur un . si<'' 

düdü için hususi bir 5~ei1 
ması ve bunu tatbilc e 1 ııııdtl' 
fiyetinde mündemiç ~~n 61 
yazmaktadır. Atatürk ~ill ı> 
le başlıyan yeni de'".' O'P"' 
O'nun eserine bağlılık ,-e ' 
rektiflerine bağlılık e~ 
prensiplerini tatbilc etıl' 
tır. aıe.P 

Messager Athenes g bol"'~ 
harrirlerinden ~~~ ~ıt"/ 
Kemalizmin iktısadı 0 p~f· 
kındaki bir makale5ifl.' ..ııı ' 
. . b yaıısPrr, 

tır: Muharrır, u fıtılt5 
Bayarın finansiyal 

1
, 

t~ar eden bir mak• 
eyiemektedir. ff'J! 

Messager d'Atheııe5 ff'ef. 
nin, Kemalist rej~~eı# 
tin mutlak istiklaJıııı 

1 
./f 

ten, Tiirkiyenin SOSY~ rrl'. 
bünyesinde bütün re 0ıı.I 
tıklan ve bugün pel< ıl;I ,·e 
nail olduğu istikrar . ,~1·/1, 
sis ettil:ten sonrıı T~ısl 
sadt bakımdan, en . ıe r" 
zarfında ve tamaııı 1Y 

0 
;ter' 

vasıtalarla dünyanın e çıJ.) 
leketlerinin seviyesille ı.v" 
gaye edinmiş olduğun~ 

~ükOmetci f spınf 
heyeti ~ 

·.:ti- ~.! 
İspanya c~_ur11c çt'".. 

Üç dakikanın hit~ınında evvel
den hazırlanan altışar meş'ale a
teşlnecek ve tören nihayet bula-

vc gençliğin ıştirakile birer top- caktır. 

nin Ankaraya huyu t<lvr I 
rasimine göııdermili 01;ı.>l ,f 
heyet dün saat 14 te., sı'~ 
Yeşil.köye inmlıj ve J>ı g;tll'l 
tan sonra AnkaraY3 

lantı oldu. Bu toplantılarda halk • 1 

~:1~!11~:r~:a~nv~:i~~~k hakkın- Reısıcumhur 
Müteakiben saat 14 de halk ve 

~;~~;e:~r~lm:~~:re v~ ~~~-Yunan başvekilini 
:zam toplantı yaptılar. K b 

1 
1 

Harbiyeden de Maçka, Şi§ - a u ettı 
li, Beşiktaş ve civanndaki mek -
teplerle o civar halkı Taksimde
kinde bütün yüksek tahsil genç
L.ği ile Üniversiteliler, İstanbul 
tarafındtıki liseler talebelerile ke
sif bir halk kütlesi bulundu. 

Ankara, 20 (a.a.) - Reisicum
hur İsmet İnönü bugün kendileri
ni ziyarete gelen Ek.<elans Me
taksası kabul etmiş ve uzun 
milddet görüşmüştür. 

Cenaze 
Alayı 
FotoğrafJat!,i' 

Bugün Arı" 111 
yapılan ınuaı~d ! 
naze alayına . ·,ıı1 

)Jıtl JI 
susi rnuhıı tııl 

Bu toplantılarda Parti, bele -
diye ve gençlik adlarına birer hl· 
tabe söylenecektir. 

Çektig" i fot~ğ ııt1 
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Yunan hey'eti derhal yarınki pus 

ihtiram resmini ifa etti ı="=e,;,.şr=ed=e=:ce~ğı::ıı·:ı:~s~11 • Bu hitabelerde milletin Ata -
türke sevgi ve saygısının ebedt 
oldu/':u ve onun manevi varlığı 
hatırası etrafmda toplanıldığı 

tebarüz ettırilecek ve Atatürkün 

Ankara, 20 (A.A.) - Yuı•un Baş 
vekili Eksclin.s B. Metaksas ve 
Yunan heyeti Ankaraya elirgel-

mez Basvekil Celal ır• · 
' • /\tal· . 

ka tinde dogruca .. 011 

t ·· ·· ·d re!< bıı u onune gı e 
etmişlcrdu-
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1 ~~ r ır ısı~ egı Saat bildirilecek 

ruhtur, bu ıtıbarla -···-A.h d •• dd . Bu ite Haziranda 
~ e mu ettır ,, ba,eaı•ıyor 

~'~kalede delegemiz 
e~tettiği beyanna-

.~". ede böyle diyor 
1ıt,'tııııtıı, ~n, 20 (Dasu Muhabirimizden) - Büyü Şefimizin ebe-

1· lll lıura uy· ırdığı matem; J.ütün anhğilc dnam etmek
t1ı1; 

~ "'! hit ~~ eoı.ıbi ütü• tlevair ünrintleki ba)·raklar yarıya çe
""ı; ~ 1de d mıokta, inema v t" atro ı:ibi bütün eileMe ma

lı... ~"ııırı..• Qpa)ı bulunmaktadır. 
~"'= \iıh ıı., hayatına ve büyük! .. - .. e daır rad) oların ve bu me-

ilt ı.ı,.;ı,' '111 Ankrn radyosunun neşriyatı; büyük bir dlkk t ve ala

lı.' 01l>nınaktadır. 
t::ı ~ ~ ~~Yft lııalk; hüngilır lıqür ağlamaktadır. Hatay hal
'- l~v~ 1 ol· m·· elik gösterdikleri )-ültsek alıika ve hissi-

• il• t murahhas ve arta elçi Cevad Açıkalın dün şu beyan-
·~ Cfekkiir et • tir. e 

.'~'"r.ı/ lıalkuı.a : 
'\tisllıı ~e~i nıatrme gatkcden Atatiixk'ün ufulü miinasebetrıe 
1 ·~,~, ~tliıı Hata) lıların gerek ~ahsan fe,·kaladc murahlıaslığa 

• >i 1ı; e~'.le \·e ı:erek yazı ile b~yanı taziye etmek surctilc göster-
' ~ •rli~i.· bcn"ı ..... m t h · tt' B • samı· ıı:. 'l"A e aıssıs e ı. epsıne; ayrı &)'rı -
• •ler· 1 ~ ''~tG, .ıın sunanın. 

k lıır İ•İm değil; bir ruhtur. Bu itibarla: est'ri ebcdmüddet. 

';~tili nuytj= 1 y ş fi . . h ı· . . . h "k'ıı &uını ı, aratıcı e ımızm ru unu azız ıç•nı t"r soy-
~i~ı ınııkaddes vazift, yüksdmek, daim:ı yükselmek için dur-

~ •nnıeden çalışmaktır. 
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) lltiye hükfımeti Hata-
a ltıüteıııadiyen müş

& küıat çıkartıyor 
lt clt::fada Hatay posta arabala

"111111 Surigege girmeleri 
~,, gasak edildi 
~ derhal mUes"!r tedbirler aldı 
"-"> • it (B111u•I muha· Bu vaziyet üzerine; -ta Ayni. 
~ """'1 . - Suriye gümrük cliliede bulunan bir Haleb otomo· 
'-~ ~ ISuriyeye girme- biline aktarma olunmUf ve bu su
\' ::t'!yede menetmı, ve retle gönderilmiştir. Bilmukabele 
'")~ tay He Baleb arasın· Haleb postası da Aynidilfeden ak-

Şişlide yapılmakta olan yeni o
tomatik telefon santralının önü • 
müzdeki haziranda faaliyete geç
mesi için i.n§aata hararetle de • 
vam olunmaktadır. 

Bu santral yapılınca, saati öğ
renmek istiyen abonelere de bir 
kolaylık görülecektir. 

Santralla beraber halen ikma-
line çalışan yeni saat tesisatı sa -
yesinde abonelere otomatik au • 
rette cevab verilecektir. 

Aboneler, o zaman tayin edile
cek olan bir nüveyi çevirecekler 
ve madeni ses bunlara 3 defa saa

tin kaç olduğunu tekrarladıktan 
sonra susacaktır. 

Geçen gün tecrübelerin muvaf· 
fakiyetle yapılan bu tesisatın esa· 
sını bir plak teşkil etmektedir. 

Kahvelerde oyun 
Oynanan yeri r 
Oturma yerlerinden 
bir bölme ile ayrılacalıc 

Sokak 'arafından 
oyun yasak 

İstanbul kahvelerinde tavla, 
domina ve iskambil gibi kAğıt ve 

saire oyunlarının ancak muayyen 
bazı şartlara dikkat suretile oy· 

naıunaı;ı icab ettiği halde biı çok 
kahvelerde gelişi güzel oyun oy· 

nandığı görülmüştür. Binaena -

leyh, bu hususda kahvelerin dai
mi kontrol edilmesi alakadarlı.Ta 
bildirilmişlerdir. Bu oyunlar, 
kahvenin iç ve dip taraflarında 

oynanacak ve oyuna müsaade e· 
dilen kısımlar ayrı bir bölme ile 
tefrik olunacaktır. 

Çok kalabalık olan kısımlnda 
ve ön taraflarda kat'iyen oyun 
oynatılmıyacaktır. 

Müşterilerinin sokaja bakan ön 
klsımlarda oyun -0ynamasına mü
saade eden kahvecilere 10 lira 

' ı..... ~ "en -ta anıbuı· tarma su· ... ı'le İskencleruna •etı· • ""'ili l .,.. • ceza verilecektir. 
~ ~ • e nnnm•tur. ilm' ı· 
..:.~ · ~ • r ış ır. 
"" -ıı evvelki sabah İaken· Hatay • Suriye arasındaki posta 
lıı~ ~ılt l'o::til' Bacı Serkls ida. sevkiyatını sekteye ve ıreciknıe-
>ı llaıı~ ~arılan İskende
~ı~llıriı1t' .\ynldllfe'deki Suri-
11.."" ~lıtı~•nınrıan tarafından 
,, Ci ş Ve Pesta arabn~mın 

lııılltıo ""-ıne mllsaacle olnn. 

ye maruz bırakmamak için, Su
riye gümrük idaresinin bu garib 

vaziyetine karşı; Hatay hükUıne-

ti kah eden mllessir te9ebbiislerl 

~d)• • • • ya;ma: kararlqtırmııtır. 

V~~~e Veka?etinden sonra Nafıa 
~~~.~daleti de Antakya'ya taşınıyor 

'\> •tıııı 2 tittı.,1~ O (Hususi) - Ad· 1 kalelinin de Antakyaya naklolu. 
den sonra Nafıa Ve- nacağı söylenmektedir. 

' ~~ '.f'UGL\r. •-: M. Sanıi KARA YEL 
t\b "OQllıl t.friba No. 16~ 

~ ""•taf• pehlivan, Hü•eyin Avni 
•şa ile münasebet peyda 

~"aı1 c edebtlmiı miydi? 
"" '>J a~ı b·ı 

~,. Riit,,. .. 
1 

<nem kııım; fakat, ne kısa kısa öksürüklere ba9la-
•· ·q~ J 1'1· , ""~lıtı d um ... Bu iş bü- mıştı. Rengi sapsarı so mu~tu. 

Ilı ~1 l>\11.-ır .. 01~Jır efendimizin * 
C; ~4~1 ııı-.. b· llüaey!n Avni pa· Kalfa; izin alarak eski saraylı 

· ~ ~ il' adıundır. Allah kapı yoldaşlarından birisinin evi-
l· ~ t'f ndimi.ıl.. de· ne çıkmıştı. Giderekn, Dilşaddan 
1 :• ~1ı;.~11ı1 ... ,.,,,ı... da Mustafaya bir mektub alm11· 
~· llıij '"aıı li:.~"' Acaba Mus· tı. El altından gönderdiği bir a-
,.,'.~ .. ~~~~t us_eyiıı Avni paşa damla Mustafayı çağırttı. Musta-
~11.. ~ olın tesıs edebilmiş mi fa ile kallanın münasebetinden 

"lla1ı \lştu • H . 
l'ıı1tt · ıçbır şeyden kimsecikler §iibheye düşemezdi. 

u. Zavallı kız; yl- Nlhayet; ihtiyar bir saraylı idi. 

.......... ~---~~~~~--~~ ....... 
Nafıa Vekaletinde salfıhiyet

darlardan aldığım maHimata gö-

re bu husus kat'lyetle tekerrür 
etmiştir. 

İskenderunda resmi binalar 
~ok olduğu halde Antakyada kira 
ile bu velr.iletler için yeniden bi: 

na tutulmasının ni~in tercih olun .. 
duğu anlaşılamomıştır. 

Bu haber; şehrimiz efkarı u • 
mumiyesini derin bir teeasüre 
düşürmüıtür. 

Bunları diğer Veki.Jetlerin de 
takih etınesiııden korkulmaktadır. 

Musta.fa da kapı yoldaşı demek· 
ti. EvHldı sayılırdı. 

Mustafa pehlivan, kalfanın, ne 
için çağırdığına bir türlü mana 
verememişti. Çünkü; Dilşada a• 
çılmaması için üstüste tenbihattı 
bulunmuştu. Her halde, ortad3 
bir fırıldak vardı. J\.caba; Arzıni
yaz kalfa Hüseyin Avni paşa ile 
olan münasebatını mı sezmişti? 

Yine acaba; Dilşad ile olan mü· 
nasebatı mı anlaşılmıştı?. Her 
halde ortada bir şey !er vardı. 

Mustafa pehlivan kalfa ile kar
şı karşıya geldiği zaman elini öp
tü. Ve sükunetle elpençe divan 
durup emirlerini bekledi. 

Kalfa ; pehlivanın yüzüne bir 
dakika kadar alelacaib baktıktan 
:tODra; §Unları fl8ıldadı 

- Mustafa; al şu me!mıbu, o
ku!.. Gözümün önünde yırt!.. Son· 
ra; §ifahen ne söyliyecek lsen' 
ıöyle ... 

Mustafa; korka korka mektubu 
kalfanın elinden aldı. Di.kkatle o· 

O'na •Öldü!. dem•le hangi fil· 

Dinin dili varabilir!.. Ölüm; ce
miyetteki yeri, vazifesi ve değeri 

ınaddi \•arlığının ı.acmine müsavi 

bix boşluk doldurmaktan başka 

bir şey olmıyanlar için ancak, bir 

•emri mutlak• olabilir, yaşamak; 

her waa icin eıt ve kemikten mil· 
teşekkll bir gövdeyi sadece •nefes 

alıp vermek• ten ibaret bir haya
tiyetle boclur bir ömrün devaıııın

ca sürüklemek olsaydı bütün bu 
insan topluluğunwı •hayat• diye 

tapındığı şey ne cılız, ne iciı hat. 
ta ne maskara bir şey olurdu. Ha· 
yatı hayat yapanlar, ona bir ma· 

na, bir değer verenler yine bu in
san toplulutnnun içinden fışkı

ran •büyük insani r• dır •. bu bü· 

yük insanların dünyaya geli le

ri ve gidişleri bir vesiledir; bqere 

mühtaç olduğu nurn sunmak için 
bir vesile ... Hakikatte onlar ara
m17.a gelirler, fakat asla &itmezler. 

Asıl hayatiyetleri ·ıider ribi· gö
ründiiklcri andan sonra batlar. 
Fakat onlar asırların ardından 

bakan nadirelerdlr. Ve .. itte bizim 

Ata'mız türk'lc.rin Ata'ıı, Ata
türk'ümüz de o nadir büyükler

den biri, fakat en büyülüdür. O 

kadar ki ölilm onun yanında bir 

ciice, bir soytarı gibi kalır. 

Yere, göğe, denize, aüliı a yur
dun hangi köfC$ine baksak, onu 

görüriiı .• onun eserile kat§ılaşı· 

rız. Her yerde O, her şeyde O .. 

çünkü bizi •biz• yapan, bize •bi· 
zh tanıtan odur. 

Zayıf ve cılız, dizleri üzerin
de cövdesini tutamıyacak kadar 
kadavralaşnııı bir hastaya un 

vererek kısa bir zamanda onu bU· 

tüa bir dünyayı hayret ve bay· 

ranlık içind bırakırcasına çelik 
pıı:zılı bir drv yapon ve.. kendi 

başlı baıma bir hayat, bir haya
tiyet byııağı olaa •Ulu bir var· 

lık• ölür mü hiç?.. Öldü deseler 
de biz yine O'nnnla beraberiz, O 

da bizimle ... Vürüyeru:ı.. ktışuyo
nız .. ağlıroruz .. kafamızda O .. bl
J.imizde 0. bnımwla 0 .. CUI· 

mızda O .. işte, hayatımızın eslt!iı, 

tek kelime ile: 'Kemalizm ... Ke· 

maliz:ın yapy ..... Atatürk yaşıyor •. 

y ıyaeak.. ileleı.N )' a~y il<' ak .. 

O giiJ:ı , sabahJn alacakaranlığın. 
da, 709 bin İstanbullu, O'nna 

maddt varlığının aramndan çeki. 
lişi merasiminde son ihtiram öde

Yiniyapmak isin sokaklara dökiil

ınü tü; nakil vasıtaları işlemiyen 
sokal.lardan, halk. yatafına sıl· 

nuyan nehirlrr gibi ta. ıyor ve a· 
kıyordu .. 

İşte içten kopan bir du) gu ile 
Ata'larının ardı sıra koşan türk 

milleti onu her zaman böyle ta
kib etti ve .. ediyor .. 

Gidiyoruz.. O'nun ardından, 

yüce izinden yürüyoruz.. gözü. 
nıüzde yaş .. gönlümüzde inanç .. 

O'nıın ardından gidiyoruz .. ebe
diyete kadar gideccltiz .. 

RECAİ SANAY 

kudu. İmzaya baktı ... Evil'di çe
virdi .. ve mahcub, hiçbir şeyden 
malüm.attar değilmiş gibi bfr ta· 
vır takınarak kalfaya iade etti. 
Ve sordu: 

- Bu nedir kalfa hazretleri? .. 
- Bilmiyor musun? 
- Hayır; ve hiçbir vakit! .. 
- Nasıl olur Mustafa ... Yoksa; 

bana mı inanmadın?. 
- BiJakis; zatidevletlrrinize i

nancım fazladır .. fakat; bunda bir 
yanlışlık var ... Haremi iffeti hü
mayuna el uzatmak ne haddime?. 
Bunda bir iftira olsa gerek ... Çok 
rica ederim. Biz gari.b insanlanz ... 
Her halde düşmanlarım aleyhim
de mahv>mı muoib olaçak tertib
de bulunmuşlar ... dedi. 

Kalfa; MuıJtafanın böyle söyll
yeceğini, meseleyi külliyen inkar 
edeceğini evvelden tahmin etmiş· 
ti. Hiç şaşmadan şunları iÖyle
meğe başladı: 

- Mustafa oğlum; bir ana gibi 
bana inanabilirsin? .. Ben, bu ifi 

~- ~ - . . . . ' 
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/ktısadi riıeseleler I~ ~ 
Bota h. I d b. 9ZOFJJ n şe ır er e ırer Oç dakika 

esri hal yaptırılacak 
Hallerde yapılacak ayrı bir teşkilat 

ayesinde turfandacılığa 
ehemmiyet verilecek 

Büyük ve küçük şehirleri.mide 
kasabaların muhtelif yerlerinde 
parça halinde satılan sebze mey. 
va vesaire gUıi; halkın günlük 
ilıtiyacının bir araya toplanması 
ve bu suretle sıhhi ve fenni du
rum temini içiJ'l eswı çalı.şnıala
ra başlanmıştır 

Bunun için; şehrimizde olduğu 
gibi diğer vehlrlerin ve bilahare 
kasabaların hepsinde de birer 
asri hal vücude getirilmesi kar.ır
laştırılmıştır. 

Bu ara halen birer halı mevcud 
olan şehirlerdeki bu mücss~rler 

de tevsi ve ıa ıJı elu.r.:ıcaktır, 
Dahiliye Vekaleti; hallerin be

lediyelere de yeni bir gelir kay
nağı temin etıni~ bulunacağı hu· 
susunda belediyelerin nazarı dik· 
katini celbetmi.ş ve her beledıye
nin faalıyet programında; hal in
şasına başlıca bir yer verilmesi· 
ni tebliğ etmişttr, Hallerde yapı· 
lacak olan ayn bir t kılit s;ı.ye· 

sinde turfanda sebze v meyvacı· 
lıkla dıı eh=ıiy tl meşgul o· 
lunarak, en uza yeri rdeki hal· 
kın turfanda meyva v ırebz ye
mesi t ·n ed ecektır 

Bütüıı seyyar esnaf 1 

yeknesak kıyafete 
tabi tutulacak 
Esnaf p 

biçiminoe 
dğO IOk 

Seyyar esnafın yeknasak bir 
kıyafete tfıbi tutulmawrı, bu su
retle taşradan gelenlerin eı;ki l!le 

yırtık elbiselerle satı§ yapmalan
nın önJenmegi için yapılan çalış
malara hız verilıni fr. 

Şehrimizde seyyar esnaflıkla 

iştigal edenler için; en münesib 
olarak, koyu sarı renkte veya 

Mahsul 
Vaziyeti 

-·-
Her gün 
Bildirilecek 

Ziraat Vekaleti Borsa hareket 
ve mahsul vaziyetlerinin her gün 
muntazaman .Ankaraya bildiril • 
mesini usul ittihaz etmiş ve bunu 
bir tamimle bütün vilayetlere 
tebliğ etmiştir. Bu tamiırıe göre, 
piyasa hareketlerine nazaran ~ı -
raat ve hayvan mahsullerinin 
günlük vaziyetlerile stok miktarı 
her gün saat 15 de telgrafla mu
hakkak vekalete bildirecektir. 

* Bu sene şehrimiz ~kteple
rine 50 binden faza] talebe kay • 
dedilıniştir. * İlk mektep muallimleri ara
sında yeniden bir imtihan açıla -
rak kazananların orta mektep 
muallimliklerine tayin edilmele
ri kararlaştırılmıştır. 

Dilşad bana söylemf'doo biliyor. 
dunı .. senin Tokat kasrına nasıl 
girdiğine de vakıfım .. Hatta, ıizi 
koruda çok çirkin bir vaziyette ya
kaladığım halde gene kalbimde 
sakladım. Çünkü; Dllşadı çok se
verim.. binaenaleyh; korkma ben
den, ben hafiye değilim ... Kız, çok 
hastadır, biliyor&Un karnında ço
cuk da vardır? Çocuğu da eizli • 
yoriunuz... Görüyonun yıo, her 
§l!Yİ biliyorum... Tekrar ediyo • 
rum, bana inan! 

MU$tafa, çıld1racaktL Kalfa, 
neler bilmiyordu. l3u kadar ten -
bih ettiği halde, na5ıl olup da Dil· 
şad, kalfaya açıl.ıru§tı. 

Dilşadın kalfaya açılm~ına im
kan yoktu. Faloat; kalfa bu kadar 
hakikatlere nereden vakıf olmug
tu? 

Mustafa, bir türlü inanmıyor
du. Kalfaya ne cevab vereceğini 
§aşırmJitL Kendini topladı. Ve §U 

cevabı verdi: 
- Kalfa hazretleri; benim hiç· 

r DsO 
kurşuni 

iyecek 
kurşuni ket~n gö~8ltıkler gorul
ınektedir. 

Ayni paı-de;;ü brçımın<le yapıla
cak vr ikişer tarafında cebleıi, ar· 
kasmda toka!!l bulunacak olan bu 
göğüslüklerin boyu u2un olacak 
diz kapağını bD"az geçecektir. Ya
kında bu hu.,U>ta kat'! karar veri
lecektir. 

Her sınıfın 
Müşterek bir 
Kumbarası olacak 
Her kese para birik
tirnı e öğretilecek 
Memleketımi1.dPki bütün ilk 

mektepl~rde iktısad derli de o • 
ltutul.ınaı;ı haklı.ıııda bir müddrt • 
dettcnberi yapılan tetkikler mils
bet netice vermiştir: 

Bu yeni ders, şimdilik haftada 
bir aaat olmak üzere verilecek ve 
bilhassa talebeler, tasarrufa. pa. 
ra biriktırmeye alıştırılacaklar • 
dır. 

Bunun için bütun ilk mektep
lerde her sınıfın bir milli banlı:a
mıulan alınmış müşterek bir kum
bara olacak ve her hafta bu 
kumbara atmak suretile çocuk • 
!arımız, küçük yaşda ameli ola -
rak para biriktirmeye teşvik edi
leceklerdir. 

bir şeyden ma!Unıatım yok ... 
Bunlar hep iftiradır ... Biz kul ki· 
şiyiz, efendimizin haremi hüma· 
yununa el uzatmak ne haddimi • 
ze? •.. 

Kalfa; Mustafayı söyletmek ve 
Dilşada bir cevııb götürmek için 
çok uğraştı. 

Fakat; inadeı pehlivan Nuh de
di, peygamber demedi. Kalfa da, 
bu inadcı adama kızarak lafı kes
ti ... 

Mustafa pehlivanı düşünce al
mıştı. Bir türlü bu dolaba aklı er
memişti. Dilşad, kat'iyen kal1aya 
bir şey söylemiyecekti. 

Pehlivan soluğu, Hüseyin Avni 
paşada almıştı. Ağa!!l vasıtasi!e 

papıya haber yolladı. Ve acele gö
rüşmek arzusunda bulunduğunu 
ar~tti. 

Paşa; Mustafayı harem daire
sine aldı. Hüseyin Avni paşa da; 
Mustafıının acele harekatından 
şühheye d~mÜ§!Ü. Acaba, 5aray· 
da bir ıey mi işitmişti. Aleyhleri-

Bugün Atamız bedi mcdfenine 
yerleşiyor. Ruhunu. mirascılan 

olan türk milleti paylaştıktan 
sonra flln vücıtdü ahiret .. intikal 
eden her ölii ,ıibi bugün ehedi sii
lı:6nu içine terkediliyor. Kendisi· 
ne on bir raslm i hürmet olarak 
bugün tam on altıda iiç dakika 
biz de sükuna vararak a~·akta kı· 
JUıldamadıın durar:ığır . Onun hu
rııru ıııanttisinde bu ıon lhtinm 
vakfesi asırların kucaklıya111ıya .. 
cağı kadar bize uzun gelecektir. 
Onun kunıldaınaüııın ~·atan ınii· 
baret nllşını tanzir edecek olan 
türk millf'ti bu iiç dakika iı:inde 

bütiin bir tarihin en umulmaz, en 
teselli kabul etmcı. iınını )-a~ıya
caklır. Onun tabutunu naklcdcr
kl'Jl ardında titrek adımlarla ~·ü

rüdük. Bu J ürii~·üştt· onun rnsıl o
lacaiı bu son mcrhalc~·e kadar 
giizyaslarınıız durmadan aktı, 

kalblcrimiz durmadan ı:arptı. Ar
tık şimdi hııı:iln a)'ni saatte mem
leketin her tarafınc!ıı Ebrdı Sef'. 
in son silkununn intikal ettiği ônı 
kımıldamadan, bel.ki de kalhlerİ• 
miz hJr an için durınus o1ilr. k ic;:i
n1ize slndirece~lz 
Durnıudan ~alı~n11 olan hU\ uk 

bir Dibi'nin durmadan )'3~1\ .1cak 

olan eseri karşı ında iiç dakik. lık 
bir te\'akkuf. Bu duru nvni zn· 
manda .,.erini -ükseltm k için 
yapacafımız y~ni haml~ttln hız 

alnın , -akfesi obcaktır . 

HALK FİLOZOFU 

Kömür 
Buhranına 

eydan ve
rilmiyecek 
Genç orman mü
hendisleri vazife 

ba,ında 
Orman mektebinden bu ~ene 

mezun olan genç mühendiıılerin 
10n kafilesinin de tayini yapıl • 
mlf ve yeni orman mühendisleri
miz Anadolunun muhtelif yer • 
)erinde vazife almışlardır. 

Di~r tarafdan klfın hiç bir yeı • 
de bir kömür buhranına meydan 
vermemek üzere, orman nıah-

111Uerlni toplıyan ve kömür ya • 
pan köylülere azami kolaylık 

gösterilmesi, Ziraat Veklleti ta
rafından tekrar bütün orman nı!ı. 
hendisliklerine tamim olunmuş -
tur. 

Bu tamimde orman muhafaza 
memurlarının, kaçak kereste ke
~ilme ine ve satılmasına kat'iyYeıı 
müsamaha etmemeleri ve kaçak
çıların, vasıtalarile beraber ma
halli muhakemelere teslim edil • 
melen de ilave olunmuştur. 
Ayrıca o mıntakanın ormanla

rından her srne yapılan kat'iyat 
ve imal olunan kömür miktarilP 
orman mahsullrri satışları da 
muntazam istatistikler halinde 
daimi malumat verilmesi de bil
dirilmiştir. • 

ne bir dolab mı vardı., 
Mustafa, paşanın huzuruı (1 gc· 

lir gelmez söze başladı. Kaıfa ile 
aralarında geçen maceravı bırcr 

birer anlattı. 
Paşa; müliıhazaya dal 

sarayda böyle eksantrik bir ~<Y 
olmuş olsaydı, muhakkak haberi 
olacaktı. 

Çünkü; bir akşam evvel, hazi
nedar Arzıniyaz kalfa ile beraber 
idi. Hir feY olm~ olsaydı, söy • 
!erdi. 

Hatt4; padişahın gözdelerini • 
düşünecek hali bile kalmamıştı. 
bile kalmamıştı. 

Her halde; Dilşad sevgisine, aş
kına tahammül edemiyerek Mus
tafadan bir haber almak için ten· 
bihat harıci olarak kalfasını emın 
görerek açılmıştı, ve Mustafasın
dan haberdar olmak için ka ]fası
nı tahrik etmişti. Eğer; böyle ol
mamış olsaydı. Şimdi, ne l\iusta
fa ve ne de Mat güzel dünya yü
zünde bulunahilirler mi idi? 

(Devamı var) 
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·Beklerken 
lnu~Hz Başvekili ve Hariciye Nazırı Parise gelmeden evval Fransızlar 

da muhtelif vesileler bularak umumi politika işleri için nelat 
Bir dostum anlatıyordu; 

Yazan: 

düşündüklerini anlatmaktan geri ka : mıyorlar 
I 

- cSeyahatim nasıl mı geçti?. 
Çok. çok güzel... Fakat bir g4n 
süren bu gaybubete, uzaktan bir 
ıa.krabıtmın bıraktığı ehem
miyetsiz mirası almak için Pa
risten yü zkilometre uzakta bir 
yere gidip gelmiye seyahat deni· 
lir mi, bilmem ... 

Sulhu korumak ve Roma ile, Berfin ile anlaş
mak •.• Peki, diyorlar, fakat Fransa 
yalvarır vaziyete girmemeli! .. 

cNasıl, beni çok değişmiş mi 
görUyorsunuz? Eminol, yanılı • 
yorsun. . . Biraz yorgunluk, biraz 
-fazla meşguliyet. İşte o kadar ..• 
Sonra düşün bir kere ... Yaş elli· 
yl aşınca inııanın mıılr.aveıneti a
zalıyor, ruhen ve cismen yoru -
luyor. İhtimal bu, size değiştiğim 
hükmünü veriyor ..• 

Moskovadakl Fralll!ız elçisi o • ı 
radan h.ldırılarak Berllne, Ber
lindeki Fransız elçisi de Alman 
payitahtından alınarak Romaya 
gönderildiler. Fransız ve İngiliz 
başvekil ve hariciye nazırları a • 

yın 23 ünde Parisde buluşarak 

kon~acakalr. Ayın 30 unda da 
Fransa hariciye nazırı meb'usan 
meclisi hariciye encümeninde u
zun uzadıya izahat vererek mil • 
!etler arası politikasının son saf
haları anlatacak. Geçenlerde 

Fransada radikal sosyalistlerin 
kongresi oldu. Harici siyaset ora
da münakaşa edildi. Söylenen söz
ler gazetelere geçti. Radikal sos-

' 

yalistler ki nansada bugünkü ı 
hükümeti idare ediyorlar. Diğer 
mühim siyasi teşekküllerin do 
kongreleri oldu. Bu toplantılar -
da da dış politikaya dair müna -
kaşalar geçti. Gazetelerde yazıldı. 

Bunlardan anlaşılan mühim 
bır nokta şudur ki eylülde Mü • 
n he gidilerek orada Çekoslovak-

yanın uğratıldığl akibet Fransız
larca hoş bir nazarla seyredilir 
gibi olmamıştır. Bunun gibi İn • 
gilterede de kendini gösteren te
essür mah'.lmdur. Her iki memle
ket matbuatının o zamanki yazı
ları da daha unutulmamıştır. Şiın· 
dl Fransız ve İngiliz devlet adam· 
larının yakında karşı karşıya ge
leceklerine göre A vrupanın bu· 
günkü hali yine matbuat için ta
zelenen en mühim mevzu olmuş-
tur. • 

Lakin bu itibarla yeni gelen 
Avrupa gazetelerine göz atılınca 
neler anlatıldığını kaydetmek 11-
zımgeliyor: 

1 - Çekoslovakyanın mal(lm 
akibetine uğratılması., Münihte 
verilen kararlar ve bunların tat
bikatı Fransa için bilhassa şu ci· 
hetlen acı olmuştur: Bir zaman -
lar, yani umumi harbden sonraki 
devirde Fransa Avrupada en kuv
vetli orduya malik, her cihetten 
olduğu gibi a~kerlikçe de en kuv
vetli bir dost idi. Bu kuvveti! dev
let orta Avrupada kendine müt
tefikler bulmakta güçlük çekme -
nişti. Umumi harbin yeni vücu-

•. ,e getirdiği Çekoslovakya da İŞ· 

cıe böyle bir müttefik idi. Fakat 
sonra ne oldu? Almanya eski Al
manya olmaktan çıktı. Eski mağ
lup lmanyanın yerine kuvveti! 
bir Aiınanya geldi. Şimdi Alman
ya orta Avrupada hakim oluyor. 
Bunun önüne geçilemediği iç.in 
Fransa da Çekoslovakyanın ma • 
lfun akibetl karşısında seyirci 
kalmaktan bir şey yapamad\. 
Bütün o gazetelerdeki neşriyat • 
tan, Fransadakl mühiın siyasi te
§ekkülleri kongrelerinde söyle -
nen sözlerden anlaşılan bu oldu, 
oluyor. 

2 - Fransa tarafından Berlin ve 
Romaya en ileri gelen elçilerin 
gönderilmesi ile Faris, bundan 
sonra Berlin - Roma mihveri ile 
münasebatını düzeltmek ve Av -
rupa sulhunu kuvvetlendirmek 
~'Brelerini ar.yor olduğuna göre 
başka bir nokta daha kendini gös
teriyor: Fransa gerçi sulhun mu
hafazasını ,kuvvetlenmesini is -
t1yorsa .. Bunun için mutlaka yal
vanr bir vaziyette değildir. O -
nun için mesela 935 de Fransa ile 
İtalya arasında a ktedi!miş olan 
itilafın tekrar tazelenmiş Pariste 
arzu edilen bir şey ise de Roma 
taraflı bu itilafın artık zaman geç
tiğini, her şeyin yeni baştan de
ğişmesi lazım geldiği fikrindedir. 
İtalyan Paris resmi mahiyette 
neşredilen Relazioni internazio • 
nali mecmuası Roma mehafilinin 

·--- -· 
YAZAN: NUSRF-~T SAFA COŞKUN 

-~-

beybaba! Bonjur 

bu busustakl fikrini anlatıyordu. 
Son Telgraf bunu dün bu sütun
larda hülasa etmişti. 

Bu böyle olunca Fransız tara
fı ne yapacak!.. Bekllyecek, diyor· 
lar. Mutlaka ne bahasına olursa 
olsun yalvarmak vaziyetine düş

memek için Fransız diplomatları 
müsaid zaman bekiiyeceklermiş. 

Çünkü, diyorlar, Avusturyanın 

ma!Um şekilde Almanya tarafın
dan alınması, Çekoslovakyanın 

malüm şekilde parçalanması ü -
zerine İtalya ile Fransanın men -
faatleri arasındaki temas nokta • 
!arı da azaldı. Onun için Fransa 
daha bekliyebilir deniyor. 

3 - Bundan sonra Fransız -
Fransız - Alman münasebatına 

gelince, Fransızlar Berlin ile mü
nasebetlerini düzeltmek istedik -
!erini her vakit tekrar ediyor -
!ar. Ancak bunda da yalvarır gö
rünmek istemiyorlar. Berlindeki 
Fransız elçisinin Romaya tayin 
edilmesi üzerine Alman payitah· 
tından ayrılırken Her Hitlere ve
da ederken uzun uzadıya görü • 
şüidüğünden evvelce telgraf ha
berleri olarak malumat verilmiş
tir. Bu ziyaret dolayısile Avrupa 

• 

gazetelerinin şimdi yudıklarına· 

bakılırsa Fransa ve Almanya a • 
rasında anlaşmak için bazı im -
kAnlar aranmamış değildir. Fakat 
bundan ileri geçememiştir. 

(Devamı 1 inci acıhifede) 

•Ahi Evet ... Sana hakikati iti
raf edeyim. Senden başka yüreği
mi açacak, derdimi anlatacak 1 
hangi dostum var? ..• Biricik ve 
en eski dostum ancak sensin. Şu 
halde dinle ... 

•Biliyorsun ki yirmi yaşında 

iken babadan ve anadan yetiın 

kaldım. Çocukluğumu geçirdiğim 

kasabayı terkettim, Parise gel -
dim. Mahrumiyet içinde çalıştım, 
mevki ve servet sahibi oldum. 

·Günün birinde, kasabadaki no
terden bir davetiye aldım. Uzak
tan bir akrabamın öldüğünü va
siyetnamesinin açılmasında hazır 
bulunmamı rica ediyordu. 

•Doğduğum kasabayı, o dar so
kakları, küçücük evimizi görece
ğimi düşündükçe yüreğim tit
riyordu. Ah o bahçeın;zdeki 

ıhlamur ağacının altında, meh -
tabda düşünerek ne güzel geceler 
geçirmiştim. 

•Trene bindim. İnkisarı hayale 
uğrıyacağımı hatıra getirmemiş

tim. İstasyona ayak basar bas -
maz, doğru noterin nezdine git
tim. Vasiyetname açıldı, okundu. 
Akşam trenile Parise dönmekten 
başka işim kalmamıştı. 

cTrenin hareketine üç saat var
dı. Bunu nasıl ve nerede geçire
ceğimi bilemiyordum. Birdenbirl!, 
pek eski bir hatıra zihnimde can
landı. Komşularımızdan birinin 
kızL Çocukluk arkadaşı ... Ah! Bu 
kızla ne .unutulmaz, ne tatlı gün
ler geçirmiştik. Fakat, otuz sene
dir biri birimizi görmemiştik ... 

cl!mi J ermen idi. O zamanlar 
sarışın, iri mavi gözlü, güzel, çok 
sevimli bir kl.Tdı. Kendisini sevi
yordum. Fakat bu sevgimi ken
disine söylemiye cesaret edemi • 
yordum. Bir gece bahçede yalnız 

bulunuyorduk. Nasıl oldu bil -
mem, kendisini sevdiğimi söyle
yiverdim. Cevab vermedi, başını 
omuzuma koydu, sarışın saçlarını 
kokladım, öptüm, öptüm ... 

•Ü gPceden sonra birçok kere
ler buluştuk. Fakat aramızdaki 

münasebat çok saf, çok samimi idi. 

İhtimal kasabada kalmış olsay -
dım, evlenecek, m • •d olacaktık. 
Fakat, Paris beni çekiyordu ... Ka
sabadan ayrıldım ... 

cOtuz sene geçti. Kalbim, yine 
evvelki gibi çarpıyordµ. J erme
nin kocaya vardığını biliyordum, 

lrocasını da tanıyordum. Evini 
sordum, gösterdiler. Kocaman bir 
bina ... Kapıyı çaldım . Bir hizmet
çi kadın koştu: 

- Madama, kısa bir müddet i
çin kasabaya gelen Mösyö Lus
yen Menar sizi görmek istiyor, 
deyiniz ... 

•Beni bir salona aldılar. Kol -
tukların ,kanapelerin üzerine 
örtüler serilmişti. Bütün biblolar 
tülle örtülmüştü. Her şey yerli 
yerinde ve temiz idi. Etrafa bakı· 
yor, heyecan içinde bulunuyor
dum. Kapı açıldı, Jermen içeri 
eirdi: 

- Madam ..• Jermen ... Sevgili 
dostum ... 

cAh! Şübhesiz kendisini yaş

lanmış ve değİŞmi§ bulacağımı 
biliyordum. Fakat doğrusu bu 
derece değil... Eski güzel kızdan 

ULU ŞEFİMİZ 
ATATÜRK'ün HAYAT Y• 

IC'1AATINDAN 
PARÇALAR 

Ebedi ve Mukaddes llalırasuıı Tebcil İçin Filim Arşivlerimizde Me,•cut Seseli ve Sözlü ve Bugün 
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~ük Adamlar : 1 rab memleketleri 
., Arasında 
" E M A L A T A T 0 R K Kültür birliği 
~llvaff akiyetin sırları yalnız cok su hus;st• tedklk· 

l k k d 
· ? ler yapıhyor 

Ça ışma , uğraşma mı ır e İrak maarif nezareti, Mısır ma· 

Medeniyetin emir ve taleb 
ettiğini yapmak insan olmak 

arif nezaretine bir mektup gön • 

dererek Arab memleketleri ara· 

sında tedrisat ve kültür birliği 

tesis olunması için ne gibi ted -

birler alınmsaı lazım geldiğini 

için kAfidir sormuş ve acele cevab istemiş -
tir. 

~ariJı 
daıııı te her devrin meıhur a· 
~~r :tı "lll"dır, Bu devrin de meş
~ilı;Qı danu Atatilrk'tlir. Atatürk 
~i d.. harbinde ve ondan sonra· 
"1ııv~~Ya~a en ziyade ıöhret ve 
~. h· altıyet kazanmJf bir asker 
'İııd: devlet adamı olarak kendi· 
~~t 11 

bucun bütün dünya mat
•i>•ı':: bahsettiği tarihl bir şah-

l.oııd~ .. _ 
~•t• lı a,... çıkan haftalık bir ıa-

K. ~.:~.~~~-:..~ Teşvi~i 
yaşınd~ idi. 923 de Münihde hap. Sa na y 1 
se giren Her Hitler 933 de Alman 

İngilterede hükOmeUn başına 
geçmiş olanlardan üç kişi vardır 
ki bunlar daha genç ya,,ıa. par -
lıimentoya girmişler, meb'us ol -
muşlardır. Bu meşhur üç kişi 

fıtrlardır: Baldvin, Loyd Corç, 
Asti'.c. 
Baldvin parlamentoya girdiği za

man otuz dokuz yaşında ımış. 

Loyd Corç yirmi yedi, Askit otuz 
dört yaşlarında meb'us olarak 
parlamentoya girmişlerdir ... 

yanın başına geçmiş oluyordu. Kan u n u 
Hitlerin arkadaşlarından çoğu ise 
daha genç oldukları halde meş-
hur olmak yolunu tutmuşlardr. 

Mesela Görnig tanınmağa baş
ladığı zaman 29 yaşında imiş.40 
yaşında olduğu zaman Prusya 
başvekili olmuştu. Göbels de 30 
yaşında iken Angs!f gazetesinin 
başmuharriri olmuştur. Propa -
ganda nazırı olduğu zaman ise 
·.ri yaşında bulunuyor. 

Sinyor Musolini ise Her Hitler
den 6 yaş daha büyüktür. İtalya. 

da iş başına geçtiği zaman 39 ya
şında idi. 

İtalyanın diğer meşhur bir ada· 
mı olan mareşal Balbu ise milli lk
tısad nezareti müsteşarı olarak iş 
başına geldiği zaman 29 yaşında 
imiş. 

Şimdiki Avrupanın bu meşhur 
simalarından bahsederken Çe -
koslovakyanın sabık cumhur rei
si doktor Beneşi de hatırlama • 
mdk kabil değildir. Bunların u
mumi harb esnasında faaliyete 
başlamış, müstakil Çekoslovak -
yanın Vilcude gelmesi için uğraş
mıştır. 

Beneş yirmi senedenberi Av -
rupanın birinci derecede devlet 
adamları arasında sayılıyordu. 

Milletler arası politikasında bü -
yük bir şöhret kazanmış olan Be
neş şimdi artık memleketinden, 
siyasi hayattan iater istemez u -
zak kalmağa mecbur bulunuyor. 
Memleketin uğramış olduğu akı
bet üzerine Beneşin siyaseti iflas 
etmiş, yirmi senedir devam eden 
siyasi hayatını artık kapamıştır. 

Beneş bir çiftçinin oğludur. Çok 
iyi tahsil görmüş, çok çalışını§ blı· 
adamdır. 34 yaşında iken harici
ye nazırı olmuştu. 

Bu günkü ihtiyaca 
Göre değiştir iLyor 
İktısad Vek!leti, 10 sene evvel-

ki iktısadl vaziyetimize göre ha· 

zırlanmış olan teşviki sanayi ka-

nununu tadile karar vererek bu 

husustaki çalışmalara başlamış -
tır. 

Kanun, sür'atle ve baştan başa 

değiştirilecektir. Bu suretle, bu -

günkü iktısadi ihtiyaçlara daha 

uygun hükümlerle, kanun, daha 

iyi i§ler bir vaziyete getirilecek -

tir. --.·-
Köy bü~celeri ve 
Kö1 çocukla rı 

- --
Tahsi'siz olanlar da 

tesbit edilecek 
Köy bütçeleri yapılırken bu 

bütçelerin baş tarafındaki köyün 

genel durumuna aid bilgilerin ih

zarı sırasında mektebi bulunmı • 

yan köylt!rde bulunan tahsil ça· 

j!ında kız ve erkek çocuklar sa • 
yısının da tesbiti ile maarif mü • 

dürlüklerince tutulacak defter -

!ere geçirilmek üzere kaza maarif 

memurluklarına bildirilmesi Ma· 

arif Vekıi!etinden vilayete bildi· 
rilmiştir. 
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TRAKYA 
Edirne ve havalisi zirai kalkınmanın en 

canh ve verim:i nokta larıdır 
Atatürk prensibinin Türk m~lli hudutları içinde 

refaha kavuşturduğu en güzel yerlerden birisi 
Yazan: K. KEMAL K OP 

Trakya umumi müfettişliği 

bilhassa köycillilk işleri üzerinde 
çok yakından meşgul ololmak • 
tadır, Trakya köy kalkınması iş

lerinin idari bakımdan düzene 
konması için üç senedenberi ça -
!ışınalrta olan umumi müfettişlilı: 
köy bürosunun genif bir faaliyeti 
gö%e çarparpar. Münhasıran bu 

iş ıçın kurulan büro, her türlü 
imkB.nlardan istifa.le ederek ve 
ettirilerek Trakya köylerinin U· 

umumi kalkınma işinde umumi 
müfettişliğin adeta sağ eli vazi -
yetindedir. 

Kurulan köy idarelerinin yo • 
hında ve düzeninde çalışabilme
leri için köy sandıklarının geliri
ni artırmak ve köylünün (salma) 
yükünü azaltmak en önden gelen 
kalkınma işlerinden sayılmıştır. 

Bunun için köy manevi şahsiyet
leri namına (imece) ekimleri ya
pılması temin edilmiş ve verilen 
direktiflere göre alınan sonuçlar 
çı<>k iyi bir netice olarak telıikki ve 
mü~ahede olunmakta bulunmuş
tur. 

Köy kalkınmasında en mühim 
rol köy bütçelerinindir. Trakya 

köy idareleri bütçeleri her sene 
artmakta ve bu sandıklarda sene 
ortalarında zengin stoklar husu
le gelmektedir. İmeceye verilen 
fazla ehemmiyet dolayısile de f. 
mece muvaffaklyetleri şayanı 

dikkattir. 1937/1938 mali yılında ı 
dört vi!Ayetin salma tutarı 833.000 
lira ve imece tutarı ise (392.000) 

1 - Köy muhtar ve katiplerine 
mahsus kurslar açılmıştır. Çün
kü köy idaresinin başında bulu • 
nan köy muhtarını ve köy kati • 
bini yeti§tirınek, köy kalkınınaaı 
davasının ilk maddesini tejkil e
der. Bunun için bölgenin her ka
zasında 15 gün süren muhtar ve 
kAtip kursları açılmış (18 nisan-

lira olarak tahakkuk ettirilmiştir. 2 mayıs). Buralarda verilen dcrs-
Burada imecenin bir tarifini yap· !er ayrıca küçük küçük riıaleleı 
mak Jazımgelirse bwıu umumi haline konularak köylere dağıl · 
müfettiş sayın gı.'lıeralin izahı gi- mıştır. 

bi nakletmek daha uygundur. 2 - Örnek köyler vücude ge . 
- İmece, kol kuvvetidir. Bu tirilmiştir. 1937 • 1938 mali yı -

kol kuvveti daha sonra paraya lı sonuna kadar örnek köylerir 
tahavvül ederek bütçelere gelir sayısı 200 zü bulmuştur. Bu köy· 
teşkil eder. !er bölgenin büyük köyleridir 
Yukarıda izah ettiğimiz rakam- Kalkınma hakkındaki program 

!ardan başka köyün çeşidli gelir· !arı eksiksiz olarak tatbik etmek 
!erinin tutarı da Trakya mınta - tedirler. Şayanı dikkat faideler 
kasında (662.000) lirayı bulur. Bu görülen bu örnek köylerin sayı 
suretle bütün bölge köylerinin ge- sı önümüzde yıllarda da çoğal 
lir yekô.nu ise (1.867.000) lirayı tilacaktır. Ve nihayet birkaç se 
bulur. ne içind<? Trakya köylerinin he 
Şimdi bu suretle büyük bir ye- men hepsi örnek köy vasfını to· 

kı'.ın teşkil eden köy gelirlerinin şıyabilecek bir hale gelecektir. 
nasıl ve nerede harcandığına kı- 3 - Köy evlerinin damların 
saca göz geulirelim: kiremitle işlerine önem verilmis 

Bölge köy bütçelerinin idare tir. Trakya köylerinin bir çoğuı 
larda " vesile ile muhtelif saha
fijhreı llluvaffak olanlardan ve 
lsİıııl .kazananlardan bazıları,.uı 

erın· 
~ı.,.. ı hatırlatıyor. İngiliz ga-
i~kıı~bı\tatürk'üıı kırk yaşında 
lıı~ra 1 başardığını söyledikten 
llüt·lltevıua giriyor: 

ğ un d" 1~ l» unyaca tanınmış de -
"1eııııe~: her halde insanın kendi 
•daııı tınde olsun meşhur bir 
01rıı881~~1l'ıak istemesi neden tabii 

DELi HEYKEL TRAŞ 
Üç kişiyi öldürdüm! Fakat katil d:ğilim. Çünkü 

yalınız cisimlerini ifna ettim, ruhlarını değil .. 11 

masrafları için bu p~anın har _ da evlerin damları ötedenberi g 
canan miktan (299.500) lira ve rülen adete uyarak sazlarla ör • 
köy ekonomisi için aynlan para tülüdür. Bunlar arasında tek tül 
(94.000) lira, kültür işleri için ı kiremitli damlara rastlamak mli 
(214.000) lira, sağlık işleri için kündür. Umumi milfeltişliğin li 

(162.000) !ıra. bayındırlık iş- senedenberi devam eden sıkı vr 
!eri için de (458.000) lira av- disiplinli çalışmaları neticesi c 
rılmış ve harcanmıştı, bu pa· - !arak Trakyadaki köy evleriniı 

!' . 
d akat h 
e Yin erkes bunu istediği hal-

b,. e herke .. 'd' . k . . • h 1 s umı mı esnuş 
ıç· a de b 1 •n Şôhr u unur, artık kendisi 
~tııa 111 et ve muvaffakiyet 
~"Yus :~• geçtiğini düşünerek 
hu llaz;ı.: ur, kalır. İngiliz gazetesi 
ı.'r Ya,

1 
ınevzu etrafında uzun 

'•n h. Yazarak meşhur adam • 
~e~tectaYatından misaller getir -
"'•a• ır a· •. •a n · ır adam meşhur ol -
'• ·ı. aınzed · l '~en .. · ıse bunu kaç yaşın-
8'tn h gosterir? Meşhur adam -

"1e L 8Yatınd . 
"" ~·•uı an uzun bır kısmı 
""nı &eçın t l!;ı ar t ış ir. Bunlar o za • 
d~ lııla,111 •nı?mıyordu. Meşhur a- ı 
tıh ı<u hald Çogu Yaşları geçkin ol· 
Jıa,iltla lrı e Parlamışlardır. Bu i-· 
\oiı atı ş &•lız başvekilinin siyasi 
lııı-~tıı~Yanı dikkattir. Bay Ne-
t 1 lıa!) erıayn ilk olarak meb'us 
'lj·, edi!d· .. 

ldiı '•i zaın •gı, parlamentoya 
~İlq: Cöru/n kırk dokuz yaşında 
•da''· leırkuYor ki bu yaş az de
~I\ il\ o zaın dokuz yaşındaki bir 
!liıı:ııı•tııış ;"na kadar şöhret ka
~ 0~"Ser. se nr~ık bundan ümi
liı laııı1 ,, l<endısınin artık bir 
~ llıi> ' 8Cağın h" ;ı,\. . i'f a ukmedeı· de-
tıı t "ltıı ,/'ede kaldı ki bir gün 

•nı • r k t . 
lıııı, n ct- ngıltcre hükı'.ı 

" "'"'ın· " v (' 1 eline almış ol·· 
0
"' lavndan evvel 

ı~c 

Şimdi Fransız başvekili Da -
ladye de meb'us olduğu zaman 
35 yaşında idi. Şimdiki Sovyet 
Rusyanın başında bulunan Bay 
Stalin ise daha pek genç iken si
yasi hayata girmiş, Tiflisde on 
sekiz yaşında iken faaliyete geç. 
miştir. Otuz sekiz yaşında iken 
Rus inkılabında komiser olmuş _ 
tur. 

Stalinden evvel Leninin haya
tına gelince, Rusyada çarlığı de

virdiği zaman Lenin 47 yaşında 

idi. Bugünkü Almanyanın başın
da bulunan Her Hitlerin hayatına 

dair yeni neşredilen şayanı dik _ 
kat malümatı geçenlerde Son Tel
graf hülasa etmişti. Ifitler ilk o

larak harekete geçtiği zaman 
mahkum edilerek hapse girmiş -
ti. O zamar kendisi 34 yaşında idi. 

Tarihin daha eski zamanlarına 
balctldığı zaman o devirlerin meş
hur adamlarınlJl kaç yaşında iken 
şöhret kazanmış oldukları merak 
edilecek bir keyfiyettir. Mesela 
Romanın meşhur Jul Sezarı genç 
yaşında iken şöhret ve Muvaffa -

kiyet kazanmış bir kumandandır. 
Meşhur adamların hayatında te
sadüf ve talih denilen amilin oy
nadığı rol besbellidir. İşte Jul 
Sezarın da ilk şöhret ve muvaf -
fakiyeti rivayete göre böyle ol -
muştur. Tahsil için genç yaşında 
Romadan Yunanistaııa gitmek Ü· 

zere yola çıkmış, sahilden gemi
ye giderken yolda korsanlara te
sadüf etmiş, bunları taklid ede -
rek yakalamak suretile gösterdi
ği cesaretler üzerine meşhur ol-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Maznun bilahıırc h :ıp isanede m~ruz kaldığı 
işkenceden şikayet etmiş ... 

ralarla 1937-1938 mali yılı içinde yüzde yirmisi kiremitlendiril -
Trakya bölgesinde birçok mühim miştir. Fakat şayanı dikkattir k 
işler başarılmıştır. bu iş köylünün imese sure 

Köy kalkınması ve köyün ba- tile husule getirmiş olduğu kice 
Bir paskalya günü, güzel Vero

nika Gedeoni ve daha iki kadını 
öldüren heykeltraş İrviç'in mu
hakemesi birdenbire ve pek ga
rib bir surette nihayet bulmuştur. 
Buna, hakimler, avukatlar, gaze
teciler ve dinleyicilerde şaşmış
tır. 

Sabahleyin, sekizirıel bir jüri 
hakimi intihabile uğraşılıyordu. 
Avukat Leiboviç, müekkili namı· 
na bazı beyanatta bulunacağından 
intihab olunan jüri hakimlerinin 
salondan çıkarılmalarını taleb 
etti. 

Jüri hakimleri dışarı çıktılar. 

Hakim Vallas, maznuna bir diye
ceği olup olmadığını sordu. İrvin 
yavaşca yerinden kalktı. Dudak
ları titriyordu. Boğuk bir sesle 
şu sözleri söyledi: 

- Ben cani değilim!... Fakat, 
cani olarak muhakeme olunmayı 
kabul ediyorum. Kendimi müda
faa etmezden evvel şunu söyliye· 
yim ki müddeiumumi Rozenblum 
bir yalancıdır. Hakkımda verece
ğiniz karar ne olursa olsun ben
ce ehemmiyeti yoktur. 

Hakim Vallas. - Hyrnes'i, Ma
dam Gedeon'un kızını öldürdüğü
nüzü itiraf ediyor musunuz? .• 

İrvin. - Evet, teknik bakımın- yındırlaştırılması. köylünün ge- mit ocaklarından istifade edile _ 
dan bu cinayetleri irtikab ettiği- nış bır refaha ulaşması hususun- rek başarılmış ve devam edil • 
mi kabul cdiyornm. Fakat haki- da Trakya bölgesinde göze çar • mekte bulunmuştur. 
katte ben bir cani değilim. Katilin pan dinamik çalışmalar denile - 4 - Köylerde itfaiye teşkil& • 
ne demek olduğunu anlamak için bilir ki, baştan nihayete kadar ve tı .. Her zaman yangın çıkması pt 
lügate baktım: •Katil maksadile her türlü teferruatta dahil olmak kolay olan köylerde böyle bir i-
öldüren adam .... diye yazılı. Hal- üzere bir program dahiline alın- fetin önünü almak için, köy ida· 
buki benim yaptığımda katil mak- mıştır. Yapılan işleri hiilılsa et • relerine verilen tiplere göre kaz. 
sa<lı yoktur. mek lazım gelirse: 

(Devamı 7 inci sahifede) 
Hakim. - Byrnes'i bir ayna !"'=====================----~~~ 

parçası ile öldürdüğünüzü de ka-
bul ediyor musunuz? 

İrvin. - Evet. .. 
Hakim. - Madam Gedeon ve 

kızını boğduğunuzu? ... 
İrvin. - Bütün bunları kabul 

ediyorum. 
Maznunun avukatı, müekkili

nin akli müvazenesinin bozuklu
ğundan uzun zun bahsettikten 
50ru·a: 

- İrvin bunları ruhen değil 
cismen öldürdüğünü zannediyor. 
Onlara fenalık yapmak niyetinde 
olmadığını söylüyor ... 

Avukat Lieboviç, İrvin'in ken
disinde ilahi bir kuvvet bulundu
ğu zehabında olduğunu ve müte
hassıslara beş seneden fazla yaşı
yamıyacağını anlatmış ve ademi 
mes'uliyetine karar verilmesini 
taleb etmiştir. 

Hofivud' un Kaybı 
"Oruk Donald,, dilsiz oldu 

Donald'a sesini veren Spenser bir 
otomobil kazastnda öldü 

Donald isminin, canlı resim ta
rihınde Mikey kadar şöhreti var
dır. 

Valt Disney"in sihırlı kalemin
den ve •Sevimli Fare. den birkaç 
sene sonra doğan Donald, koca 
laciverd ceketli, küçük bahriye 
bereli ördek az vakitte büyük bir 
şöhret kazandı. 

Bazılarına göre Donald. Mi· 
key'in pabucunu dama attırdı. 

Fakat, zavallı Donald artık ses
siz kaldı! Kendısine sesini veren 
Spenser bir otomobil kazasında 
öldü. 

Hollywood'dan gelen bu elim 

haber, bütün sinema meraklıları
nı, bilhassa Donald dostlarını bü

yük bir mateme soktu. Acaba. 
Donald'a sesini verecek bir baş

kası bulunabilecek mi? ..• 



·. 

. . "' 
ıctımaı meseleler kt d 

14 milyon kilo 
J'" tün satı dı 

ı si s 
Erzur 

j Memleket Meseleleri Yerinde 
Yeni şurayı devlet Bir ~~rar, m Kısırlaşdırma 

Bu usulün tatbiki lazım m· , 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı ? 

istikrazı 
llyo uk Si ci 

kayıd mua
melesi yarın 

projesi Gece24tensonrı 
Radyo çalmak 
Yas ak 

Doçent Env r Ziya bu 
husus a ne diyor? 

Yazan: Recai Sanay 
Ünlversiteıle rof-.rkll"• DO\....aıleri.ıı bot .akHICl'i pok az bulu-

11ayer, İ~te •n iç' kcudil rile ôrüsmek mcı.cle... Şübhcsiz h~r· 
~n sabahtan ak~ama kadar dcr~le nıe~g-ul değiller, fakat. dersleri ol· 
madığı uman k ilerini orada m bfuobütüu muhal... ~ani, bu-
lunduldan • eri ' rdır; işle:ri ~madıCı zamıuı e - iya bulun-
mazlar-

Doç t ED\cr Zıyııyı ' e o nlidir olnn bo vakitlerinden birinde 
ulabildim. Tenha salonJardaıı bitine çe1.·ı1dik. Kısırlmıtırrna bahsi üze. 

rinde sob eti koyulttuk. tc sayın do ntin 'bn hususta b a anlattık· 
ları-

- Hayat mücadele demek oldu· 
{;<una göre gerek ferdce gerekse 
m;llctce kuvvetli olmak zarureti 

mlyet.n ancak J,uks bir varlığın
dan lbarctt:r. (Llıkstcn lüzumsuz 
münasını kasdedıyorum.) 

- .Bazı mlıtereddi ailelerden 
dfilııler dogabıliyormuş~ .. 

vardır. Ceırı.lyett fazla ve iş gör
mez uzuvla:ra luzum yol>tnr. Kı
sır. !ırmak cemıyct. kendisine 
h vakit hissedi şe~e n::uş

k'lllata u atab. ccek ferdlerden 

- Cen: yet hfıdıscleri bazı ıstis
ru:.;ın ihtiva ed -:.lırler. Mütered
di ailclcrdcn diih çıkmış ola

kurtanr. Bu ame .... ye Wı: bakımda bılir. Filit anutulmaır.alıdır, ki 
insani değil gı'bi g runcbı.>r Çün- c et Jıadjgcleri yüzde hesabile 

\fia ar da oldukça 
iyidi r 

Yeni yılın tütiln piyasaııının 

geçen gün açıldığını ve ilk gün 

zarfında Ege mıntakasının muh -
telif yerlerinde, kumpanya ve 

tüccarlarla şirketler tarafından 

9 milyon kilodan fazla tütün sa· 

tın alındığını yazmıştık. 

Şehrimizdeki alakadar makam

lara gelen malfunnta göre muh -
telü kasaba, nahiye ve köylerde 

satışlar hararetle devam etmek
tedir. 

İlk gün •atılan bu 9 milyon ki
lodan başka 2 inci günde, 5 mil

yon kilo tütün satılmış ve bu su
retle 2 gün zarfında satılan tü -

tün mikdarı, 14 milyon kiloya 
halik olmuştur. 

Fiatlar, fevkalade kalttclerde 

105-110 kuruş, d.jcr kalıtelerde 

ise 65-90 kuruş arasında tehalüf 
etmektcdır. 

--=o=--

Taiebe 
le sil 

• 
1 

e ki 
ku, btt ınsanı kısırlaştınna onun ölçı.lur. l3inaenal ·h birkaç :ıı; - Her sınıf ta bir temsil 
baba vey hud .ana ohnak hakkına tisna yüzıinden cemiyet için çok 
el koymak demcl<tlr. Hakı"katta karlı olan bir tcbdırcwn sarfına- Kolu kurulac 
bu görüş z!ıhiridır. Bır aı has- zar edilnıemclidfr. Mütereddi ai- İlk mektep çocuklarının tem . 
talıklı, -çürük, manasl2 bir ynı.Tu- lelerden mAzide d!ıhiler yetiştiği sil zevkim uyandırmak ve inki _ 
sı1e iftihar dC'mlyC'C · :gı ı bu zikredilerek kısır laştırılmanın a- şaf ettirmek üzere her sınıfta bir 
yavru da buyüdlıkçe şc'kiJS';:Jiği- leyhinde bulunuluyor. Bu keyfi- temsil kolu kunılması ve her 
le cemiyetteki benzersizllğıni gö- yet mazi için duyulan bir esef ise mektebin bir de tem»il heyeti 
rocek, kendi hesabına ailesJ ve doğrudur Fakat kısırlaştırılmağı bulunması muvafık göril:mii§ • 
mensab o duğu . asi kü a - kabul edenler daha ziyade cemi- tür. Bu heyetler; ayda 1 kere ÇO· 

ıruna üzüntü hissedecektir. yetin istikbale aıd halini düşü - cuk velilerine ve diğer arkadaş-
y· ct asıcda•ri milletler nenlerdir. Onun sa_ğlam olmasını )arına mektebin sahnesi olmadığı 

4,5 
tertl 

bathY r 
Varidatı tamamen Sıvas - Er

zurum demiryolunun in~atına 

tahsis olunan % 7 faizli Sıvas • 
Erzurum iatlkr azının 20 senede 
itfası icaberen 4.5 milyon liralık 
5 inci tertibin kayid muamelesi
ne dünkü cumartesi gününden 
itibaren başlanması Iazımgeliyor· 
du. Fakat dün ve yarın bankala -
rın kapalı bulunması münasebe
tile kayıt işıne salı sabahından 

itibaren ıgiri§llecektir. 
Tahviller alanın namına yazı -

lacaktır. 

Beherı 20 ve 500 lira itibari kıy
mette olmak üzere 1 lik ve 25 lik 
olarak 3 J.."!Sma ızyrılmıştır. 
Yalrız bunların ihraç fiatı % 

95 olarak tesbit edil.diğınden 20 
liralik 1 lik tahvil 19 ve500 lira
lık 25 lik tahvıl 475 liraya satı • 
lacaktır. 

Halka bir kolaylık olmak üze
re kayid işi, Cumhuriyet Merkez 
Bankasından maada, Ziraat, İş 
ve Emliık ve Eytam, Türk Tica -
ret, Halk ve Belediyeler bankala
rile Sumer. Eti ve Denizbanklar 
tarafından da yapılacaktır. 

Tahvillerin Suskirpsion müd -
deti 15 gündür. 

-<>--

Her tarafta 
K' y n 
Kurulaca 

P,.,.....,8111ıarına · den evvel isl.(!yenlerdir. l'vLiz.de mütereddi takdirde yakın Halkcvlcrinin f•Ş h' k' h ı · . ...,.. e ır ımya ane·erı,, 

Proje encümende 
şeklini al d ı 

son 

Şurayı Devlet hakkında yeni 
bir kanun projesi hazırlandığını 
yazmıştık. Bu proje, Büyük Mil· 
Jet Meclisi bütçe encümenine ve
rilmiştir. 

Encümence layihada mühim 
qeğişikliklcr yapılmıştır. Bu pro
jenin son şekline göre, dava dai
relerilc, dava daireleri umumi 
heyetinden verilen kararlar hak
kında: 

1 - Mücbir sebeblcr dolayısi
le veya lehine karar verilen fi -
lindcn doğan bir sebeble elde o
lunamayan bir scned veya vesi
kanın, kararın verilmesinden 
sonra ele geçirilmiş olması. 

2 - Karara esas ittihaz olu -
nan bir ilam hükmünün bozu -
larak kat'ileşmek suretile tama • 
mile ortadan kalkması. 

S - Ehli hıbrenin kasde istinad 
ederek hakikaten muhalif beyan 
ve ihbarlarda bulunduğunun kıs
men tahakkuk etmesi. 

4 - Lehine karar verilen tara· 
fm, karara tesir edici bir hile kul
lanmış olması gibi sebeblerden 

dolayı, bir vak'aya mahsus ol -
mak üzere muhakemenin iadl!j;i 
istenebilecektir. Bu kabil kanuni 
sebeblere mevcud olmadığı tak· 
dlrde arzıhalin reddine karar ve
rilecektir. 

Diğer tarafdan dava daireleri 
ve dava daireleri umumi heyet -
[erinden verilen kararlar, müp • 
hem olur veya birbirini tutmı • 
yan fıkraları havi olursa, taraf • 
lardan her birinin, kararın tav • 
zihini veyahud da tenakusun kal
dırılmasını taleb etmek için hak
ları vardır. 

Bundan maada, idari davaların 
açılması ve kararın tashih olun -
ması talebleri, icra işlerini ehir 
~tiremiyecektir. Ancak, dava 
dairelerile, dava daırclcri umum' 
heyetlerin, taleb vukuunda te -
minat ahzeylemek şartile, ıcra • 
nın tehir olunmasına dair karar 
verebileceklerdir. 

İdari daınılar hakkında da, dev
let şurasından çıkacak olan nam
lar, umumi hükümler dairesinde 
infaz ve kra olunabileceklerdır. 

Yalova ile Ankara ar asın
da otokarlar işletilecek 
A grıca 
hattında 

Trabzon - Erzu um 
otokar/ar işletilmesi 

mukarre r di r 
keyfiyet milleti olma~ Jcoymuş- ailelerden da.Jıiler yetişmesi ayni sahnesinden istifade ederek mü-
l:zrdır. Kısırlaştırma alınız a • ailelerden istikbalde de dahiler samerelcr tertip edeceklerdir. için hazırlıklar başladı rMe!YUeketırnız muhtelif şehir Alakadar resmi makamlar; mo-
zari bir ~le gibi münak-~ et- yetışeceg"ini ifade etmez_ Bir ihti- Yalnız umumi matem mün:se - N"f k 1 b ı ve kasabalar aresında işleyen oto- tör ve sür'at asrında bulunduğu-...- u usu a a alık olan vı iıyet-
miyerek latbik etıneğe başlıyan mal olarak ancak akla gelebilir. betile bu müsamerelere bir ay !erimizin ve kasabalarımızın he- büslerin adedi gün geçtikçe ço· muz bir sırada şehirler ve kasaba- . 
n-ı:illötltt de varda. Daniınarkada . Halbuki kısıı'laştırmakla neslin sonra başlanılabileceklir. men. ekserisinde gerek kimyaha- ğalmakta ve bazı yerlerde cyeni lar arasında hfilli böyle jptidal U· , 

v Almal!yada bı.ıgün ,fifüın kı _ karakter ve hususiyetlerinin mu- Ayrıca her sene sonunda da o ne, gerek bakteriyolojlhane ol _ den birçok ·nahiye ve köyler ara· sullerle nakliyat yapılmasını doğ-
nm mevcudiyeti jtÖZÖ- haiaza edileceği bir hakikattir. mıntakanın ilk mektepleri ara • madığı görülmektedir sında da otobüs posta seferleri '.llu bulmamakta ve İstanbul gibi 

'D"ıa,tırmalı kabul Kısırl~tırmağı kabul etmemek, sından seçilecek olan müsteit ta- Halbuki, halkımızın yediği ve >hdas olunmaktadır. büyük vilıl.yetlerılen başlıy.arak 
h • etler kendilerint te- mütereddi ailelerden istikbalde !ebeler tarafından halkevinde içtiği birçok maddelerin temiz 0 _ :Bu münasebetle şehrimizdeki 1 peyderpey ticari na.kliyBttan atlı ı 

rcttöb ııdım ıııı mühim içtimai iş-. dahiler beklemek )lir hakikati bir veya müsaid bir mektep binasın· lup olmadığını anlamak için kim- otomobil acenteleri; Anadolnnun · arabaların kaldırılmasını muvafık 
krden bir.iı;i:ni halletmiş sayıla _ ihtimale kurban etmekten başka da bir senelik müsamere tettip yevi tahlillere ihtiyaç hasıl ol _ mıihtellf yerlerinden müteaddid görmektedir. 
ca'.kları gibi klSlrlqtınlmağı iti _ bir şey dej!lldir. olunacaktır. maktadır. otobüs siparişleri almıştır. Bunla- BunlarJn yerme otobüsler ka-

-- 'ca A lakadarlara ı · ı di 
den emirler verı 

~ 
Geceleri geç vakitıere tsıı t 

radyo çalarak halkı rah3 ğalci 
denlerin bazı semtlerde ço 
şikayet olunmuştur. , den 

Bunun üzerine, saat 22 rdS 
haren ev ve apartımanla ~ 

kk dnl<l ' yo çalınmamıı.sı ha ın ' .0 " 

ğa radyo sahiblcrinıı. 1ıef"· JJ 
ayete mecbur tutu ı.-ıalafl ' 
darlara bildirllıniştır. 

Gecelen bekçıler ve eı!• 
radyolu "Crleri korU-01 

1 r. 
ler ve onların o rını 
sız etmelerine m~ dan b 
yac:iklarılır. 

--l·J-

Bakkal/arda 
Veresiye satı 

ese/esi 

Kaldırılıp kaldırıl!l1 1~ 
cağı tedkik €d:Uyor 

B.r kısım istnnbıu b•:.,1 
veresiyenın tamamilc kııl pt~ 
sı iein bir müddet ,-ve! f'< •e~ 

" - -c1e· lan teşebbüsu, bugunleı _1 ııf 
rar etme ' kararlaştırıı'13:"'"-t't ~ 

Bunlar bakkallar ceJll:il' ç 
veresiye derdine esaslı JıiÇ t 
bulmasını ı.Stemekte ve ?"' 
bakkalın eresiye satıŞ Jl'.11~;ıı 
na müsaade olunmam~o 
sunda cemiyetlerinin ~~~! 
ligat icrB eın:ıesmı ıırztl 
dirler. 1'3• 
Diğer taraftan lıır ,kısı:;,,1 ıe 

kallar · e veresiye satıŞl .~ 
hinde bulunmakta vı;8~d~1 resiye satışlar kalktığı b31'~ı· 
de 1stanbulda mahalle • ııl· rl 
ğının günden güne öicceil' ı#1 
kü iş peşine dol<ülÜJJC~ ,$ 
bittabi daha ucuz olan bıl.. ıl . 
ğazla:rı tercih edece~ı ti~ 
sürmektedirler. Maa!ll.ıfiJı ~' 
yetin de fil<ri veresiyeııı':,.ı ~~ 
men 'kaldmlmasıdır "e j,dı' 
susta e&aslı tetldkler -yapı r.azsız kar ·ılayan terdler de içti- [ İlk mektepli yavrular temsil Ayrıca mühim hastalıklarda rın çoğu ilkbahara kadar yetiŞti- im olacak ve bu otobüsler, müte-

ınai ve hat.ti ınilli bir vazife yap· 1357 Hicri \ lill Rumi :faaliyeti sırasında, güzel öz söy- icabeden tıbbi tahlillerden glise- rilecektir. Şehrimizde otobüs iş- 1 addid araba sahibleriDin lıiı'.leşip tır :--~ 
mış addecllleoeklerdir. · Ramazan ikinci Te~rin 

1

. lemek san'atına da küçük yaştan rin, Kolesterinemi, azotemi, süri· !erile uğraşan bir acente memle- kuracakları, bazı belediyelerin de 0· Ü c~V' 
ftısırlaştınnımm ıstihdaf ettiği 28 8 alıştırılacaklardır. •emi ve saire gib ince ve uzun ketimizde ilk defa olarak yataklı iştirak edeceği kooperatif teşek- Ç K HABı;. 

en büyükıgıcye bir neslin karak _ Yıl ım Av, !1 '°""· Jü Kası 1114 --r ı-- , kan midelerinin de bazı memle _ otobüsler ve otokarlar getM'tmeğe küller tarafından idare olunacak- ,.,p ~ 
ter ve Juıın.ıı;iyetlerlni muhafaza , .. ' p rt fl ...U na 8 bak ket hastahanelerinde yapılama • karar vermiştir. 1 tır. * Üç BylıJı: maaşlar ':,..r. ( "71 2c •· ,r.nı a z a eııı: -c· , __ 1 y :B d -ım b 1 nacııı<- .. ~ 
etmek olduğuna göre bir millet ı::.... I dığı bu yüzden bittabi müşkülat Bu oto"'"- ar, alova - wsa • e verı eye aş a 1et ".ıl 
ferdlerinin başka bir milleıe bağ- vuru mu' çekildiği de anlaşılmaktadır. Eskişehir - Ankara .arasında işle- ' T r. m va y ~ a * İlk ve orta meJcteP.ıııt p_ 
lı insanlarla evlenmemeleri de Ankara caddesinde 203 sayılı Hatta, bazı vakit, bazı hasta • tilecek, l\}'rıca Trabzon - Erzurum i yankesicili ym 26 ıncı sabahına k&ıJa'~ 
neslin ıslahı bakımından lüzumlu dükkônda manav Mehmed oğlu !arın bu kabil tahlilleri yaptır - hattında da bunlar tercübe olu- ! • k lıdır. 26 da der ·kr yaP f•t.l~ :Beyazıdla Fatih arasında a - , 
bir ;.,.; •. Bu jJti i• birbirini ta _ Muhiddin Stenburg lokantası ö- mak ı'çm· , Ankarnya gitmeğe ve nacaktır. 1 * Cenaze töreninde ~ ~ • labalık bir tramvayda Fat hte o- 1 
mamlayıcı mahiyettedir. nüne iki küfe üzüm bırakmasın- ya şehrimize gelmeğe mecbur Yeni otokarlarla Yalovadan turan Ahmed adında birinin ce- ' Üniversitesini terrısi . lrr<'' 

- Kısırlaştırma usulü nüfus dan muğber olan ayni lokantada kadıklarına tesadüf olunmakta • Ankaraya kadar 1 ki.şi iı;in 4 lira .binden iç.ine 650 kuruş bulunan . gençler Ankaraya gitıtııı ; 
garson İlyas oğlu Salahaddin ve t · 'i t k ki b" ]-"' b * Denı"zbank Maf1Tl3r

8 ~ ~ çoğalmasına mani mirur? dır. Sıhhat "e çtimaı " uavene almaca ; yata ı oto us cıu.e u cüzdanı çalınmış polise haber '" 
_ Nüfustan mak6ad her halde kardeşi Ali tarafından başına ta- Vekaleti, bu husus etrafında mü- ücret 5 lira olacaktır. verilmesi üzerine suçlu Hamdi . !erindeki iskeleleri tatil 

..,ükııelı. b>r rakam mertebesine bak vurulmak suretile yaralan • him tetkik ve çalışmalara başla- Diğer tara1tan hala birçok yeT· yakalannuş ve tahkikata iıaşlan- vermiştir. il 
~.mak demek degildir. Cemiyet- mış ve suçlular yakalanmıştır. mıştır. Mahalli belediyelerin yar- !erde ticari nakliyatın hatta İnhi- nıı:Jlır. * Yedikule surıarı 111P • 

te bir iş göremiyecek yahud bir. -=o=-- dımile, büyük şehır ve kasaba · sarlar idaresi mamuliitının sevki- ' için tertibat almıştır. JuPBI'_: * Çukurovada portakal mah • !ardan ba<hyarak bir şehir kim - yatının bile atlı arabalar ile ya- [ * Çorab mütehassısı önümüz - ' * Limanımızda bU •l"' 
işin pek cüz'i bir kısmının hak - ' d n ,,. sulü bu sene yarı yarıya azdır. vahaM,;i tesis olunacaktır pıldığı görülmektediı. dehi ay başı gelecektir: nebi aemiler efradın 8 .lrl 
.kından .gell'Cek fazla nüfus o ce- "' l'!!!!!'!!'_,:;;....,...,!!!!!!!'!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!'!!!!!...,~~:;;;;,;;,.,.._...::.......,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.ı--lll!!-!!!!!!•_!!!!!!~..!!'!!!!!"!l!l!!!!!!!!!!!l'!l!!!l!!!•••----!!!!!!!!!!!!!!"!'!l!!!!!ll!--~-------!!l!lll!!!!!l!!!!!!•--"i"'..,!!!!!..,...,.!!!!!C!U..-11111mı.r-. .., .. "'!!!!!!!!ı ya gitmemiş olanlaf 3 
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G©!kyü~üını©ı~ 
Aşık y©lırnşO~ırn 
~---------------

AŞK VE MACERA ROMANI: 38 

- Bu da ne demek?! Ş~rlok 

Jiolıneı;in atölyesinde sanıyorum 
adeta kendimi .. 

Ve gözünü yanındaki aynaya 
çevirdi .. 

Altındaki petyonıı gördii. 
- Sakın bir muziblik olmasın?! 

:Basayım mı dersıniz? 

Perihan: 
- Kork:mıryın, Bay amca diye 

sesleniyordu. 
l'<likih ımenmru yavaşca elini 

uuttl .. 
Aynanın altmdaki düğmeye 

parmağını dokundurdu. 
O ne?! 
Tayy.arenin tavanında birden-

Yazan: İsken der F. SERTELLi 

bire dönmeğe bıı.~Iıyan küçük bir 
vantilatörün ağzından keskin bir 

kolonya kokusu intişar ediyor ve 
herkesin yüzünü/ince, serin, ıslak 
bir rüzgar tabakası istila edi
yordu. 

Bu, Almanyada, yolcular ıçın 

yapılmış hususi bir ayıltma ens
telıisyonu idi. 

Birdenbire herkes hapşırmağa 

başladı .. göğüs geçirmeler ve ha
iii. esnemelerle ilk hava tazyikm
dan eser kalmıyordu. Şimdi .da -
vetliler birbirlerile biraz daha 
fazla alakadar oluyor ve sağına, 
soluna bakabilmek imkanını bu
luyordu. 

Cahide, Reşadın kulağına fısıl

dadı: 

- Sen tayyareci olsaydın, ben 
de .senin yanına otururdum. 

- Kabul etmezdim .. 
- Niçin .. ? Ayrı kalmayı ne -

den tercih ediyorsun? 
- Çünkü, seninle lafa dalar ve 

yolcuların hayatını tehlikeye dü· 
fÜrebilirdim. 

- O halde Nihad da ayni dü
fÜDCe ile mi Perıhanı yaruna al
madı? 

- Şübhesi2. Buradaki insanla· 
rın canını düşünmek, her düşün
cenin ve her arzunun fevkinde bir 
vazifedir. 

Cahide muzib bir kızd~. 
Tekrar Reşadın kulağına eğil

di: 
- Nihadın bu nikahı Çamlıca 

üstünde kıydırmasının sebebi ne
dir? 
Reşad güldü: 
- Ne olacak .. ? "Bir kapris .. 
- Ne dedin. .. Bunun da mı ma-

nası var? 
- Elbette. Böyle macerapere-st 

insanluın her hareketin.de bir 
mana vaNlır. 

- Sen de hiç kimseye itiınad 
etmiyorsun, Reşad! Artık gökte 
de entrika çevirecek değil ya Ni
had ... 

- Ben dünyada kendimden 
başka kimseye itimad etmem. 
Lozanda tahsile başlamadan, ken
dime de itimıldım yoktu. Bir gün 
Üniversitede tarih profesörümüz 
ders verirken: cKendine itimadı 
olmıyan insenın varlığından şüb· 

he edilebilir. Bir insan bizzat 
kendisini inklır ederse, o, zaten 
cemiyet içinde yok demektir!• de
mişti. İşte ben, bu dersten sonra, 
kendimi buldum.. nefsime itimad 
etmeğe başladım. Fakat, sadece 
kendi nefsime.. anlıyorı;un ya! 
Kendimden başkalarına değil. 

- Pekala. Öyle olsun. Demek 
bana da inanmıyacaksın! 
Reşad işitmemiş gibi davranıiL. 

Cevab vermedi. 
Beykozun üstüne gelmişlerdi. ı 

Reşad: 

- Kuzguncukta başladığım sö
zü Yuşa tepesinde tamamlamak . 
isterim, dedi, belki unuturum .. .sı
ı:ası gelmişken söy!iyeyim: Ni -
hadın, Al.manyaya gitmeden ni-

1 
şanlandığı kız Çamlıcada oturu
yormuş. Bugünkü ııguşumuzu bil· 
tün gazeteler dünden yazdılar .. 

1 
tabiidir ki, bu lazcağızın da gön
lünü almak lAzım. 1şte Çamlıca ' 
üstünden geçişimizin sebebi ... 

Cahide dudaklarını ısırdı. 
- Ne yaman adanımı§ bu NI· ' 

had! 1 
- Yaman kelimesi o kadar ha· ' 

fif, o kadar manasız k8lıyor ki .. 
· fakat, onu tarif edecek bir kelime 
bulamıyorum ben de. 

- Şaştım doğrusu ben bu işe .. ı 
- Yılmaz söylemişti bana. Ben 

de senin gibi hayretler iginde 
kaldım duyunca. 

Cahide kendi kendine muıl -

dandı: 

- Margrit .. Dora .. Perihan .. ve 

nihıryet Çamlrcadaki eski nişanlı
sL Bakalım daha neler çıkacak? 

Fakın, Pakize teyzemin iıüfiln 

bunlııra inanmamasına nf! .dersin 
sen? 

gezdirilmektedir. ~)'~ ~ * Münhal Çek~slo"3cil'c ~; 
hur reisliğine yenı harı 0 f., rı Svalkofskinin nam~e r ~~. 
rilmesine bütün partı e bS ' 
etmiştir. Seçim çarş3ı11 ı 
perşembedir. elol' ~ 
* İspanyanın Bars ıV 

xinde büyük bir yaıılV.ıJ$ 
kadar re:ıııılete kıırşı göz yummak 400 ki§i ölmüştür .. ıra;r~ 
ve kulak tıkamak boş olmasıa ge- sid olduğu zannedilfll ,.3 ~ 

- Sahte bir itimad derim. Bu 

rek. Şimdi ben jle senin sözlerine '. * Almanya ile pol00~ 
da yeni hir ticaret aolB .• rl 
pılm.ıştır. . ölıt1(ir f * Norveç kraliçesı 51td f 

lnanmıya başladım .. 

Cahide: 
- Aman yavaş, dedi, arkamız

da oturuyorlar. 

- Duymc\' arına imkan yok. Mo
tör o kadar gürültü çıkarıyor ki .. 
ağzını kulağımın dibine yaklaş

tırdığın halde, söylediğin sözleri 
güçlükle anlıyabiliyorum. 

'Tavandaki vııntilfttör biroenbi
re durdu. 

(Devanu vıır) 

* İzmir de pazar ıııısı:ı;ıı'ıİ; _ 
nunundan sonra ba7.l .. i· .,,, 
ti.kira saptığı göriiJ.ıtlıı~,,. 
kat derinleştirilmeile ,j. 
tır. ,-ııl' . * N evyorkta A[rnl:'P 0gii rJI 
lehine büyük bir nıı~,~- I' ~ 
mıştır. Ayın 23 ünde 18cJ. 

zam bir nümayİ§ 'to~ 
bin perakendeci esıı 
nnı kapıyacaktır. 



~. 
"• :talt: [B' 1 "-, ft iLyiJc H.ırbde Osmanlı donanmasının mroz ve Mondros baskınlarile döniifte 
~ 4 Q ~ 1 Midilli'nin batışını, Yavuzun 11aralanarak diifman hava filolnnnın bomba 11aOmunı N
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o
1

. B Z altında Çanakkalede karaya oturuşunu anlatan deniz tefrikıuı .. ] 

eklenmiyen bir muharebe vazi-
yeti karşısında çekinilmesi 
imkansız olan _keyfiyet ••• 
lngilizler her 

~ yerlerini 
~~ç, bahriye nazırının bu 
4tı dutd 1ekrar ürperdi. Bir müd
t.ıç terw:ı~:.1'1 efes aldı. Hiddetini 
liti belJi gt kendini zorla zaptet-1., oluyordu. Cemal paşa, 
"ı>ııa le Ya zarardan başka hiçbir 
~: e~iyen donamna ku
~b Çek 8 hiç olmazsa böylece ':e1 ~'l'Ineği, dıvanıharbden 
»ı, bun lece uzmı-ğL iyi bulu -
'ı:nı atı ilııla i{in için ilk intika-

gün mayin Fıatlarının 
de ğişfiriyor !ardı 

~'fo Yordu. ' 
1tııatrıı 'li\ bashl • ı teferrüatını 

--. Cağ;.. dtvam etti: 

~Ilı. ~tun kaçtığını beğen
tv..eı. : ÇUnkü, gambot bizden 
ilı<ytıı '::°ı.a varabilir, orada, 
~ ~ı gerisi::ıe çekilerek 
,e lıaıif lrr Uyuklayan destroyer 
"'~dar UVazör fırkalarını ha -
~ İırı~er ,oraya baskın yapma-

' " nsız bir hale sokardı! 
~,. "'tuv .... .., trıı ~erlerden korkunuz 
, Ydı 

« !lir 
~l; f ;eya birkaç tanesinden 

ıJe b'a at, tahtelbahir filotilla-
~ ltlikt 'hat;ı e yapılacak destroyer 
~Ilı ~Gc zırhlı kruvazör fırkaları· 
h·ııııdeııUıııJar:nı. c..a.yanamaz, ön
itıl)-... Çekıln,e!: kaçmak mec-

'''"~ . '- " .... e kalırdık• 
I' "eti . 
%iıı fen' Toplarınız, gemile-

ret kısmında yara aldığını ifade 
eden işaretler göründü. 

Felaket kendini göstermişti. Ge
ri dönmek, kaçmak liızımdı. Mi
dilliye tornistan ederek benim 
dümen suyuma geçmesini sama
korla bildirelim. 

Gemi, aldığı yaradan bölmele
rine dolan sularla o tarafa meylet
miş, manevra kabiliyeti azalmış -
tı. Bu sırada mukabil bordasında 
ve ayni hizadan bir mayına daha 
dokundu. Bu yara gemi için ha
yırlı oldu. Müvazenesi düzeldi, 
manevrasıru yaptı., tornistanla 
hattan, mayın tarlalarının orta -
sından çıkmağa çabaladı ... Bu sı
rada diğer bir infilik zavallı bed
baht arkadaşımızın dümen kısmı
nı parçaladı.. Midilli için artık 
kurtuluş çaresi kalmamıştı. So -
ğukkanlılıkla çalışıyor, her ta -
raftan yükselen sesler arasında 

manevra yapılıyor, bu arada muh
telif rasad neticelerini de işaret
lerle bize rapor ediyordu. Bir a
ralık Midilli şu işareti verdi: 

- İskele kıç omuzluğumuzda 

torpile izleri var. 
Biz bir hrafdan manevramızı 

yapıyor, bir tarafdan da Mondrös 
limanını kontrol ediyor, dürbün
lerimizj o tarafa çevirmiş, İngiliz 
donanmasının yapacağı hareket
leri gözden geçiriyorduk. Başda 

Göbin Elizabet olmak üzere to -

'l'o evk.l~de kabiliyeti? .. 
~p idec!i o li<Adırd<! düşma
~ ~ b' ı/I un~ müsavı olur
> . iç~ rakam, bır dnız muhare
!ıı hır lı.;çbır mana ifade etmi- parlanan doranm:ı demirini vira 

l ' ıt l!ay, teşkil eder. etmiş, liman a~zından çıkmağa 
!:, y ll!ıarebc için kat'i hüküm- açık denize .:ıçılmağn başlamıştı. 
~ aıı11ın 

~it alcı a~ hesablar yapmak Derhal ric'at emrini verdim. 
boıı. 1 işi sayılmaz amiral! Ayni zamanda !lridilliye de bize 

~lt•nı~kumandanı bahı·iya palamar etmasını, kendisini sü • 
lıt' b~· il: etti: rükliyeceğimizi işarut le anlattım. 
> ltı~u, hakkınız var ama bu, Zavallı Midilli çoklan işini bl·tir 
!\1 lta Yeı, hır muhareb~ vazi- miş, artık suyun üstünde duracak 
~ c.~1 _ıncıa çekinilmesi lmkıin- hali kalmamıştı. 
't>eıc~ır keyfiyettir. · Arkadaşımızın bu haline üzü • 

~'!ite 1b d~. cdıniz! lüyor, fakat bir şey yapmak im • 
1ltııı de ~ ~ulahaza bana terli- kanı kalmadığı için onu bırak 

~ekteıı ~lŞlırttL. imroza ~evcih mak mecburiyetile haşhaşa bu • 
ı,,,~ 'aıgeçtin. Rotamı Mon- lunuyorduk. 
~'il\ lsıJ. ına, İngiliz donanma - Nihayet emri verdim .. tornis -
h hıı ı.. 'il& kuV\·etlerinin, ağır tanla isabetler ala ala çıkmağa, 

tı d "<Uvaz" 1 ,, ,.ar laJı or erin bulunduğu tepemiııden ölüm ya!';dıran hü -
~t aıiııı.ıe aya çevirdiDL Bütün cumlarile tayyarelerin, bizi tı:h-

- Pekal!._ Başkumandanlık 

vekaletine verilecek raporunuzu 
hazırlayıp gör.derin! 

Cemal Paşanın somurtkan bir 
yüzle artık amiral çekilip gitme

sini anlatan sözleri donanma ku

mandanını iyice tazip etmişti. 

Paşoviç bahriye nazırının iğ -

birarmı yatıştırmanın imkansız • 

lığı karşısında nezareti terketti; 

nezaret istimbotu ile Kasımpa • 

şadan ayrıldı, kendi işinin başına 
döndü. 

Amiral fevkaiade müteessirdL 
Halefi Soşon hiç bir muvaffak! -

yet gösterememiş, güya onun bu 

noksanını tel.ifi etmek üzere va
zife başına getirilen kendisi de 

nihayet Osmanlı donanmasının 

en kuvvetli taraflarını bir mace
ra uğruna feda etmiş Midilli 

Ege denizinin derinliklerine gö. 

müldükten sonra Yavuzu da Ça • 
nakkalede yedi yerinden yaralı 
bir halde karaya oturtmuş, Tur

gudun yedeği ve tonoz atma su
retile, güçlükle yüzdürülen Ya

vuz, yaralı bir arslan gibi İstin • 
yeye getirilmiş, artık harb bo -

yunca bir şey yapamıacak bir 
halde Boğaziçi sularına demir • 
lemiştL 

Muvaffakiyetsizlikler birbirini 
kovalıyordu. 

Daha Soşonun zamanındanberi 
bin bir uğraşmaya mukabil bir 
türlü Marmaradan defedilemiyen 
tahtelbahirler İstanbul sularına 
kadar pervasız sokuluvorlar bu
rahrda cirid oynuyorİardı ... ' 

Harbin ikinci senesindenberi 
Osmanlı denizlerine gelen VI' a
deta yerleşen bu mikropların yap· 
tığı zararlar milyonları bulmuş
tu. 

Ne topa tutmadıkları ü:kele 
vardı, ne de yakmadıklraı sahil 
şehri... Batırdıkları gemilerin sa

yısı 4 tanesi harb gemisi olmak 
üzere 25 i geçiyordu. 

(Devamı var) 

Büyük 
Adamlar 

(5 inci sahifeden devam) 
muştur Burada tesadüfün rolli 
şu oluyor: Genç Julün karşısına 
korsanların çıltması tesadüfdür 
Fakat korsanları takib edecek ce
saret ve kuvvet göstermek te Ju
lün işidir. Kendisi o zaman 24 
yaşında idL Ondan sonra gitg:de 
şöhret ve muvaffakiyeti artan bir 
kumandan olmuş, Roma ordula • 
nnın başında Avrupanın büyük 
memleketlerini zaptetmiş. İngil· 
tereye geçerek orayı da almıştır. 
İngiltereyi istila ettiği zaman Jul 
Sezar kırk yedi yaşlarında idL 

Napolyon Bonapart da genç 
iken şöhret kazanmıştır. 24 ya -
şında bir zabit •ken şöhret ve 
muvaffakiyet on akendjni gös • 
termiş, ondan sonra çık:ı çıka im
paratorluğa kadar yürümüştür. 

Akibeti acı olmakla beraber!. .. 
İngilterenin eski devlet adam -

larından meşhur Pit ise gençli -
ğinde en yüksek makama geçmiş 
olanlar arasında en göze çarpanı 
olmuştur. 24 yaşında başvekil!.. 
Yirmi dört yaşında İngilteredc 
hükfunetin başına gecmek az mu
vaffakiyet değil doğrusu. 

Bunlardan bahseden İngiliz ga
zetesi bu isimleri sayarken de -
virleri ve sıraları takib etmıyor. 
Meseli Pitden bahsettikten sonra 
ondan daha pek çok evvel gelmiş 
geçmiş olan meşhur Kramval'in 
adını söylüyor daha sonra da bu 
zamana uzak almayan Bimıark:ı 
hatırlatıyor. Krornvel siyasi ha -
yata girdiği 7aman 29 yaşında 
imiş. Bismark da siyasi hayata 33 
yaşında girerek muvaffak ol -
muştur. 

Bunlar tarihin muhtelif devir
lerinde muhtelif Avrupa memle
ketlerinin yetiştirdiği meşhur a -
damlardır. Fakat şimdiye kadar 
isimleri sayılanlar birer suretle 
muvaffak olmuş devlet adamları
dır. Dünyada meşhur olanlar yal· 
ruz politika ve devlet adamların
dan ibaret değildir. Yalnız ileri 
sürerek şu isimlerden İngiliz ga
zetesinin bahsetmiş olduğu mi
sallerden anlaşılıyor ki eski de -
virlerde yetişme me ·hur adam -
lar daha genç olarak muvaffl k 
olmuşlardır. Bu da yasadıkları 

zamanın ve muhitin kendilerini 
gene iken büyük işlere sevketmiş 
olmasından ileri geliyor. 

İngiliz gazetesi bu misalleri 
göz önüne getirmekle şu neticeye 
varıyor: 

Meyus olmayınız!.. Hayatta 
muvaffak olmak ve şöhreti ka . 
zar>ml<k çin insanın mutlaka şu 
veya bu yaş<h olması şart değil
dir. D~ima fırsat çıkabilir. Siz de 
bir gün meşhur olabilırsiniz!. 

İngiliz gazetesi buraya kadar 
devlet adamlarından bahsediyor. 
Fakat şöhret ve nıuvaf!akiyet sa
ha,ında c:~ha başkaları da var -
dır. 

Yarın da bunlardan bar.sed:Ie
cektir. 

I" '" A Yll 
• 

mazı ••• 
(4 bca sahifeden dnarn\ 

Neden sonra kendimi topladım: 
- Madmazel, dedim, annenizin 

çok eski, çocukluk arkadaşıyım. 
Müs~ade eder misiniz, alnınızdan 
öpeyim? ... 
Şüh bir kahkaha ile, J ermenin 

kahkahası ile : 
- M:aalmemnur.iye Mösyö! ... 
Dedi. Alnını uzattı, sarı saçla

rını kokladım ve öptüm, ayni yu
muşaklık, ayni koku ... 

...................................... 
•Daha ne söyliyeyim, azizim ... 

Deli gibı çıktını. Trene atladım. 
İşte Paristeyim. Halimdeki deği
şikliğin sebebini şimdi anlıyor -
sıın, değil mi? Mazi ölür .. bu mu
hakkak ... Onu aramak, ihyaya ça· 
lışmak abestir. Çünkü geri gelme
sinin imkanı 'yoktur. İşte yaşlı ve 
ümidsiz kalbleri en çok üzen de 
budur! ... • 

=::..:...~·--

O~gunluk 
imtihanları 

Son tebligata gora 
imtihan şekli 

1938 - 1939 ders yılı lise fen vC' 
edebiyat kolları yazılı ve sözlü o! 
gunluk imtihanları Haziran ve 
Eylül devrelerine girecek olan -
!ara sorulacak sualler Kültür Ba
kanlığı kültür kurulıınca tespit o
lunmuş ve alakalı okullara gönde
rilmiştir. 

Lise fen kolundan olgunluk im
tihanına gireceklere fizik kimya 
grupundan fizik için lise sınıfla -

rında eski programlara göre oku -
tulan bütün elektrik bahisleri ve 
bu bahislere ait tecrübe ve mese

leler, kimya için lise ikinci sını • 
fında okutulan madenler ve teo -

rik bahisler, lise fen kolunda oku
tulan organik kimya ve bu bahl>-ı 

!erle alakadar meseleler sorulacak 
tır. 

Matematik grupundan lise sı 

nıflarından eski programlara göre 
okutulan bütün cebir bahisler• 
fen kolıında eski programlara gö • 

re okutulan üçgenölçey bahisled; 
Kotcğ ve Tasarığ Grometri bahis
leri _ve problemler. 

Tabii ilimler grupundan eski 
programa göre insan anatomi ve 
fizoyoloj;sine giren bütün bahisler 
sorufacaktır. 

1 Misafirleri beklerken 
( 4 fuıdl aahifeden devam) 

4 - Almanyanın eski müstem
lekelerini istediği de malüm. Bu 

müstemlekeler umumi harbden 

sonra galibler arasında taksim 
edildiğinden bir kısmı da Fran -
saya geçmiştir. Fransızlar yirmi 

senedenberi ro('Sd5. Kamarun 
müstemlekesine birleştiklerı;-vicn 

orasını pek ziyade imar ettikle -

rinden bahisle bu müstemlekeyi 

tekrar Almanlara iade edemiye -

ceklerini tekrar ed yorlar. Yalnız 

yine malüın ol:ın lıir şey varsa o 

da Berlin ile Paris araımıda res -
mi surette bu meselenin mevzuu 

bahsolmadığıdır. Hattii Parisde 
bıına dair bir de tebliğ neşredile

rek Fransız elçisi Almanyadan 
ayrılırken müstemleke bahsine 

temas edilmediği bildirilmiştir. 

Müstemleke meselesi, hülasa, 
resmi surette Almanya tarafın -

dan ileri sürülmüş. iki tarafın 

diplomatları arasında müzakere 

safhasına girmiş değildir. Sonra 
Fransızlar şunu da tekrar edi • 

yorlar. Her Hitler ayın 8 inde 

sôyledıği nutkunda müstemleke 

meselesinin harb etmek için bir 

vesile teşkil edemiyeceği tabii ol

duğuna ilave etmekten geri kal • 

mamıştı. Fakat müstemleke da • 
vası müzakere yollarile ne suret

le neticelenecek? ... Bunu gör • 
mek için daha beklemek lazımge
liyor. 

Fakat resmi surette bu mes~ -
imin müzakeresinP glr4Lc!iğı z -
man ne olac:ık" t.Ifıs•M:ılekc me. 

selesinde daha ziy.•de İngiltere 

Alman müstemlekelerinin çoğu

nu almış bulunuyor. Ü"lun içiıı bu 

mesele yalnız Fransaya talluk e
den şeylerden değildir. 

Ayın 23 üncü günü Parisde bao;
lıyacak olan Fransız - İngiliz mü

lakatları bundan sonraki politika 

faaliyeti için bir başlangıç ola -

cak. Paris ile Londranın müşte
rek olarak tayin edecekleri hattı 

hareket Berlin - Roma rnihverile 

olan meselelerin halli için bun -

dan sonra bir esas teşkil ~erek
tir. İngiliz başvekili ve hariciye 

nazırının Parise g~lmeden evvel 

Fransız efkirı umumıyesin.n nıil

letler arası politikasındaki dü -
şüncelerini belli etmek için muh

telif vesileler görülmektc:iir. Yu
karıda söylendiği gibi siyasi fır

ka teşekküllerinin kongrelerı. 

matbuatın neşriyatı. müstemleka 

işlerile meşgul teşekküllerin top

lantılar vesaire bu r.ususda hrp 
birer tezahür oluyor 

İşte yeni gelen Avrupa gaze -

telerinde Fransaya ve Fransız!a

rın nokta! nazarları ne olduğuna 

dair yazılan şeylerden böyle bir 

hülasa çıkarmak mümkün oldu. 
Netice şu: 

Fransa anlaşmak istiyor. Fakat 

kendini yalvarır vaziyete sokmak

tan daima çekinmelidir; diyor -
lar. 

Her Hitler yine o nutkunda 
müstemleke meselelerinde Fran
sa ile İngiltere Almanya arasın • l===============ı 
da itilaf hasıl olduktan sonra ar- Beş genci'!'} 
tık Almanyanm onlardan istiye- ç 1. d 
cek bir şeyi k:ılınıyacağını da iM 31 l ğt 
söylüyordu. H d 

Bu hale göre müstemleke me- a ise 
&elesi resmi suı·ette bugün mü • 
zakere sahasına konmuş değilse Hepsi cürmü meşhud 
bile her halde yarın konuşulmak mahkemesine veri:dileı 
;,tenen bir davadır. Bu takdirder 

Fransızları çok meşgul ettiğine 

~üphe edilmemeli. Fransızlar di
yor ki Şimdiye kadar Almanya. 

ya karşı çok uysal hareket edil • 
di. Hep sulhu korumak için yapı
lan bu uysallıkl:ırdan soılra ise 

sulhun ve emniyetin kat'i suret

te temin edilmış olması şüpheli 
bir keyfiyettir. Daha fazla bir şey 

isteniyorsa Fransız nezaketle fa
.tat kat'i surette: 

- Hayır, olamaz!> diye cevap 
vermekte tereddüd etmemeli. 

İşte Fransız tarafı böyle diyor. 

Evvelki gece Beyoğlıında beş 

genç tarafından bir hadise çıkarıl-

mış ve mesele dün akşam cürmü -

meşhut mahkemesine ıntıkal et -
miştir. 

V aka şudur: Yaşlan henüz yir

miyi bulmamış Hüsnü, Yaşar, Ce 

mal, Hasan ve Bürhanettin adın

da beş genç Beyoğluııda Kalyon • 

cu caddesin®n geçerlerken !o 

kantalardan birinin açık oldugu

nu görmüşler ve sahibi Kostiye: 

- Sen utanmıyor musun, bak 

herkes kapatmış, bu matemli gün 

de dVJ<kiın açılır mıT Diye söylen 
mişlerdir. 

Kesti ile gençler arasında uza

yan münakaşa sonıında ortalık ka 

rışınış ve dükkanın birkaç camile 

beş on bardak kırılmıştır. 

ltı. ?.tondros yolunu tut - dide başlıyan düşman donanması- ı===============I 
l,ı Ciizler· ıuıı uzwı menzilli toplan ile talı- Ü'Ç 8 it ' d j t· !============= 
~ı 1ı~ Önümdeki haritada, telbahir torpidolarından kurtul • a ı ı< ev e ı TR AK. y A 

Lise edebi ·at kolund:ın olgun -
luk 'mtihaı.larına girecx:klere ta -
r.:~ · coğrafva gı upundan tarih i . 

çiıı lıseleı de okunan tarihin üçün
cü ve dörn~ncu ciltlerindeki ba • 

hisler, coğrafya için Türkiye, İ

talya, Yunanistan; Bulgaristan ve 

t sviçre coğrafyası, filoı.ofi ve sos
yoloji grupu için lise ikinci sını

fı ile ü'üncü sınıf edebiyat kolun
da gösterilen bütün bahisler '><>

rı:.lacaktır. 

Geçen olgunluk sınavlarında bir 
veya daha ziyade gruptan muvaf
fak olmıyanlann 1938 - 1939 yılı 

Haziran ve Eylül devrelerindeki 
olgunluk sınavları yukarıda işa _ 

ret edilen bahislerden yapılacak • 
tır. 

Alman tarafı ise müstemleke me
selesini hukuki bir noktadan ileri 

sürmek istiyor. Bu Afrikadalri 
yerleri kendisinden galibler ta -

rafında alınmış olmasını bir hak
sı,Jık olarak taşıdLğını ileri sür -

mekt~dir. İki taraf arasındaki mü

nakaşa şimdiki halde matbuat 

sahasında ve gazete sütunların

da kalmaktadır. Bu münakaşa
lara bakılınca Fransızlar da• al

mış oldukları müstemleke yer -

!erini umumi harbdl! döktükleri 

kan mukabilinde ele geçirdik -

terini onun için bunları tekrar 

Almanya'ya veremiyeceklerini 
söylüyorlar. 

Şikıiyet üzerine vaka yerine ge 

len polis Ahmet ve Memduh genç 

leri tevkif edip karakola götür -
müşlerdir. 

Dün Beyoğlu müddeiumunıili 

ğine intikal eden hadise suçun as

liye suçlarından addedilmesi yü -

zünden İstanbul nöbetçi dördüncii 

asliye mahkemesine gönderilmiş 

tir. Dükkan sahibi davasından va 

geçtiğinden dava sukut etmi~tir. 

it Yer1 :-ının, mayın tarlala- mağa karar verdim. Midilliyi Arasında anlaşma 
~ tde kil •rtni ~ret eden kroki- kendi talihine terkettikten sonra 
~d;~lı~ 11Jar gibi gidiyorduk... yapılacak iş bundan ibaretti. Riga, 20 (A.A.) _ Lilvanva 
~ du 18ke!e bordamızda bir Yedi yara alan Yavuza bu, say- Estonya Hariciye Nazırları buğıir> 

tı~,,':en~~ldu. dığım tehlikelerin tehdidi altın • Riga'dan hareket etmişlerdir. Üç 
""ılı d ~,'n, mayın tarlalarına da manevra yaptıracak zaman da- Baltık memleketinin Hariciye Na-

>ı~ lier;ü~l nıi? hi bulamadım. Bütün hızımla zırı zaman zaman toplanan Bal • 
l'j~~ ttiııi de"' mayın hatlarının tornistan ettim. Üstümüzden bir tık antantı konferansının g.,ı,eceı< 
tıı, I~ .. &ıştır~n İngiliz bah • saniye bile ayrılmayan tayyare toplanma tarihini tt:spit etmişler-
ı,:'ğıııııı d~rt beş gün evvel yap- filolarınnı bomba yağmuru al - dir. 
~ ~ellid hkşaftan kuşkulana- tında boğaz yolunu tuttum. Sa - Konferans 19 İlkkanunde Kov-
a~l be:~ tertibatı değiştirmiş- bahleyin muzaffer geçtiğim su - noda toplanacak ve üç gün devanı 

•ti it .al alabanda ettim. !ardan tahtelbahir korkosile yıl- l edecektir. 
~~ tıo11:: dırım gibi seyrettim. Boğaza gel-

i~İ~• a ne kadar mes«fe- dim. Yol kesmeden Nara önlerine 
!':~ yaklaştım.. Çanakkale boğazının 
l!:ıret, :YakJaşmı ·tık! bu en ivicaçlı yerinde bütün hı • 
il sonra• 

it~ il sırad · zile ilerliyen Yavuzu dümene ita-
-Ilı lllıııak i a M:ıdi!liyi sancağı- at ettirmek imkıinsızdı. Narayı 

re b oylecıiınÇın manevra yaprr.a- dönerken şiddetli bir gümbürtü 
llı,~<l~olciıit. " Yu.ptı. tekrar sey- işitildi. Geminin oturduğunu ha-
~ , ~.tekrar 'luruyordıık. Sağı- ber verdiler. İşte bu afetin ver _ 

Uvar· bır ınfilik Juyuldu, diğin müessif neticenin hülasası 
" ı ban tllı)' •ıeı, ta a Şunu rapor etli: anlattıklarından ibarettir pa • 

l.ı ı,, 1 rafta 
" " iaı·etc· n muyınlarla sa· şam! 
, ıler h~ykmşıyor • Cemal Paşa amiralin izahatını 

ı,,, ~Yııı1 can sıkıntısı ile dinliyordu. Pa • 
'<latıı ar 
~~ a dfi. ~· mayınlar .. mayın 

li: "llrJ. IL~IUk! 
"''ne· d ı efa beni ikaz et. 

'lı,,. ~l.ıa .. , 
;"t, . 'Ut ISab 
l.tıq.~t " k' et almış, işaret 

ı"ltıiıı ,e ıyor. 
Prova sereninde ,ip.-

şevi çsözlerine nihayet verince, 
kendisini de, müşevvik olmak 
itibarile bu facianın müsebbible
rinden sayan bahriye nazırı çe -
nesini oynattı, amirale kendisini 
yalnız bırakmasını ihtar eder 
mahiyetteki §11 cümleyi söyledi: 

Bir Alman 
Vapuru karaya 
Oturdu 

Doyçe Levantline kumpanya -

sına ait 1773 gayri safi tonlu'k it

haka adındaki Alm~n vapuru dün 
İzmirden Çanakkaleye doğru gel

diği sırada ve saat 16 raddelerin • 

da Keprez fenerine 500 metre nıe 

saf ede sahıle müvazi bir 1 tk._ e 
kum topuk üzerine oturmu~lur .. 

Geminin telsizle istimdadı üz~ 

rine Türk gemi kurtarma şirketı

nin tahli~iye gemisi kazazede va
purun imdadına koşmuştur. 

(5 fnci sahifeden devam) 
ma, balta, kürek, kova, halat gi
bi yangın söndürme ara,ıarı al • 
dırılmış, birçok köyler, bu yan· 
gın söndürgelerinl sırasında kul
lanma saye .inde fe lake ,!erin ö
r.üne geçmijlerdir. Hiç bir köyun 
bu aletlerden mahrum kalmama
sı için gereken emir ve direktif
ler verilıniştır. 

5 - Azat obaları .. Bunların ne 
olduklarını izalı edeb'1miş olmak 
için kaydedelinl. Fok;r ve ba -
kırnsız köy çocuk 1 :ırının sağlığını 

korıınıak ve onlaı a sosyal yardıı" 
yolu ile kan ve ku vvct vermek 
maksadile bolgeıı;ıı geçen sene 
14 yerind.e Azat obaları (Kind~r

haym) aç:lmış ve bur~larda 4~0 
çocuğa bo.kılını~tır. 1938 d• 15 
verde açılan yeni oba1 arda 560 
çocuğa iki ay mf'dc!etle lıakıl • 
nuş, bol pıda ve. ilmiş 'e bunla • 
nn beslenme S'faforuıda sık sık 

tartıları alınarak sıhhi ve geliş • ı 

me vaziyetieri kontrol edilmiş • 
tlr. Bunlarm bu surNle ayni za • 
manda terbiyevi bir k:ımp haya
tı geçirdikleri şüphesizdir. 

Anlattıklarına nazaran gele • 
cek yılhrda Azat obalarının sa • 
yıbrı çoğaltılacak Ye bu hareke
te <:!aha geni~ bir mesaha ayrıla • / 
c~ktır. KADRt KEMAL KOP j 

AKLINIZDA KALSIN! 
Et ve sebzelerin iyice pişm emesınden meyvaların guz" 1 yık d · il 1 . • e ce anmamasın an, ı.ç en su arın te~ 

ınız ve saf olmamasından hasıl olan solucan dedi""~'- b ak ku tıar h 1 . . . ,.m~ ars r ı en muzır ayvan ardır Bun-
lar; ır .. ;~. b~:sagın ıç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda b~lunur 

Halsız.ık, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri. 
bur n, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya ak-

sar'aya benzer sinir halleri, gece kerkuları, görmede, işit
mede bezukluk hep bu kurtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BiSKÜVITI 
bu ~!arın en birinci devasıdır: Büyük ve. ~çüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve 
seve ~er. Çocuklarınıza senede bırkaç defa ihtıyaten veriniz Ail d kt . d 

DİKKAT· K il dık _ . .. · e o oııınuza anışını>:. 
• . . · . u. an tan Y lrnııdort ıaat sonra solucanlar düşmez ·e çocuğııuuzda solucan olma· 

dıgına ıtimnt edinız. 

Sıhhat VekUetinin resmimüsaadesini haizdir Tar isi- ali kut ı · · d 1 d . • zı ım u arın ıçın e yaZJ ı ır. 

K~l"?.ış tarzı: Bil' blsküvit çizci ile bet müsavi kısma ayrılmıştır. Bilyükler: Gece yatarken iki 
kutu bısku\"lt,. ço~u~ıar: ~0-15 ya~ına kadar bir kutu. 10 yaşından aş~ğı çocuklara her yaş için gece 
yatarken bir çızgı bıııküvıt verilir. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( t S ıu E T ) ismine dikkat .. 
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Karaclter, böbrek, tıı ve 
ku•larındın mütevellid aan• 
cılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şlkAyetleriniıi 
URINAL ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücude top'.anan asid ürik 

ve oksalat gibi maddeleri 

eritir, kanı temizler, lezzeti 

hoş, alrnmnsı kolardır. Ye. 

rn&klerden sonra yarım 

bardak ~u içerisinde alınır. 

INGILIZ K ANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

' 

lstanbul komutanlığı ,,, Deniz Levezım setınel· 
Satınalmı Komisyonu lltnları ma Komisyonu lılnlar! - -Istanbul Merkez Komutanlığı 

için satın alınacak bir hapis 
kamyonunun açık eksiltme ile 
ihalesi 5 Birincikiınun 938 Pa -
zartesi günü saat 14 de yapıla -
caktır. Muhammen kıymeti 2400 
liradır. İlle teminatı 180 liradır. 

Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektublarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
beraber belli saatte Fındıklıda 

Komutanlık satınalma komisyo-
nuna gelmeleri. (8452) 

• •• 
3-4,5 tonluk 3 tane kamyon sa

tın alınacağından k~palı zarfla 
ihalesı 5 Birincikanun 93, Pazar
tesi saat 14.30 da yapılacaktır. 

Muhammen kıymetleri 7800 li -
radır. İlk teminatı 585 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda 
görebilü. İsteklilerin ilk tem~ -
nat makbuzu veya mektublarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
beraber belli gün ve saatte Fın -
dıklıda Komutanlık satınalma 

komısyonuı,a gelmeleri. (8454) . . . 

1 - Gölcükte bulunan Deniz 
fabrikaları ağaç işler ikısmında 

çalışmak üzere bir ustabaşıya ih
tiyaç vardır. 

2 - Taliplerin şeraiti öğren • 
mek üzere Kasımpaşada bulunan 
komisyona müracaatları.(8424) 

* 1- Tahmin edilen bedeli (700) 
lira olan 2000 kilo elvan üstüpü 
3-12-938 tarihine raslıyan Cu -
martesi günü saat 11.30 da açık 

eksiltme usulile alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (52) 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyondan her gün parasız ola • 
rak verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpa -
şada bulunan komisyona müra • 
saatları. (8458) 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu
kuk l\tahkemesinden: 
Davacı İs. Telefon direktörlüğü 

avukatı Emin Raif tarafından İs. 
Galatada Yusufyan han 2 nci 
katta Kemalettin aleyhine 38/1366 
No.Iu dosya ile açılan 115 lira 86 
kuruş alacak davasının yapılmak-

İstanbul Komutanlığına bağlı ta olan muhakemesinde müddei-
birlikler için 420 ton yulaf satın aleyhin ikametgahının meçhul 
alınacağından kapalı zarfla iha- olmasına binaen ilanen tebligat 
lesi 7 Birincikanun 938 Çarşam • icrasına ve muhakemenin 14/12/ 
ba günü saaL 14 de yapılacaktır. 938 tarihine müsadif çarşamba 

Muhammen kıymeti 21630 lira • günü saat 14 de taiikına mahke-
dır. İlk teminatı 1623 liradır. Şart- mece karar verilmiş olduğundan 
namesi he• güne kmısyonda gö- ..yevm ve vakti mez1<1irda mahke
rülebilir. İ>.cklilerinin ille temi- =ede hazır bulunulinadığı tak -
nat makbıu veya mektuplarile J.-<linle gıyaben muhakemeye de • 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü vam ve karar verileceği ilanen 
maddelerinde yazılı vesikalarile tebliğ olunur. 38/1366 
beraber ihale günü ihale saatin • Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu-
den en az bir saat evveline kadat kuk l\tahkemesinden: 
teklif mektuplarını Fındıklıda Davacı İs. Telefon direktörlüğü 
Komutanlık satınalma komisyo- avukatı Emin Raif tarafından 
nuna vermeleri. (8455) Fatih Atpazarı Refah sokak No. 

• •• 
İstanbul Komutanlığına bağlı 

topçu alayı için 300 ton yulaf satın 
alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
7 Birincikanun 938 Çarşamba 

günü saat 14.30 da yapılacaktır. 

Muhammen kıymeti 15450 lira -
dır. İlk teminatı 1159 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temi -
nat makbuzu veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarilc 
beraber ihale günü ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda 

Komutanlık satınalma kmisyo -
nu a vermeleri. (cl456) 

ft3. Tumen ıçin 280 ton yulaf 
sz •ı dlı~3c1ktır K a na.ı zarfla 
il:-alc5i 7 B rin cık:'1ı..ıı 938 Çar
Ş" 'T ba günı.i s· ll Hi ele vapılacak
tır. M.ıhamme, t•J tarı 1-1420 lira
dır. İlk teminat 1082 l•radır. 
Şartnamesi her r . n komis\'Ond:< 
gorülebilir. İsteklilerin ilk temi· 
nnt makbuzu veya mekt~plarile 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
madı.l~lerinde yazılı vesikalarilP. 
beraber ihale günİ.i ihale saatin
den en az bir saat e\•evline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda 

Komutanlık satınalma komisyo • 
nuna vermeleri. (8457) 

69 da Abdullah Naci aleyhine 38/ 
1363 No.lu dosya ile açılan 30 li
ra 75 kuruş alacak davasının ya
pılmakta olan muhakemesinde 
müddeialeyhin ikametgahının 

meçhul olmasına binaen ilanen 
tebligat icrasına ve muhakeme -
nin 14/12/938 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 de talikı
na mahkemece karar verilmiş ol
duğundan yevm ve vakti mezkCır
da mahkemede hazır bulunulma
dığı takdirde gıyaben muhakeme
ye devam ve karar verileceği ila-
nen tebliğ olunur. 38/1363 

Askeri f abrlk..lla r 
llAnları 

1200 !ıra muhammen bedel ile 
Bakırköyündeki erlere ait 4000 
kilo sığır eli 29/11/938 salı günü 
saat 14 de Salıpazarında Askeri 1 

Fabr.kalar yollamasındaki satın 

alma komisyonunda açık eksilt -
meye konulacaktır. İsteklilerin 
muvakkat teminatı olan 90 lira
yı her hangi bir malmüdürlüğü
ne yatırarak alacağı makbuzla 
birlikte 2490 N.lu kanunun iki ve 
üçüncü maddelerindeki vesaikle 
namezkCır giJn ve saatte komis -
yonda bulunmaları buna müteal
lik şartname hergün komisyonda 
görülebilir. (8372) 

PAST~L HAKKI KATRAN 

T, C. ZiRAAT 

ÖKSÜREN LERI 
KÖKÜ~DEN KES ER 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 50 lirası bulunanlara senetle 

4 defa çekilecek kur'a ile aşatıdaki plana ıı:öre ikramiye dağıhlncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » SGJ ıı 2,000 » 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 » l CO •> 4,000 • 
100 )) 50 1) 5,000 
120 )) 40 ı> 4,800 1 

160 )) 20 ıı 3,200 
" DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir ""ne 

takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
içinde 500 liradan aşağı düsmiyenlere ikramiye çıktığı 

DUMAN 

VÜCUD KIRKINLIKLARI 
SİYATİK ACRILARI 
R01\fATİZ1\lALAR, KULUNÇLAR 

BAŞ VE BEL ACRILARI 
!\ YBA ŞI SANCILARI 

NEOKO 
... 

kaşeleri almakla bertaraf edili t· 
Lüzumunda günde 2 kaşe alınabilir. 

NEOKÜRİN mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. ·...uf 
• Ju•r 

Tek kaşe 6 kuruş, 6 Jık ambalaj· 30 kuruş. Her eczant..:le bil ,._ ________________ ı=rm::=--5% 

Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıka~ 
-- e . . .... 

hem kendıaıı~ 
ıııZ• 

hem de Kızılaya yardım etmiş olacaks1 
fıanlarınızı vermekle 

Müracaat yeri: .. 
lstanbulda, Postahane k•rtısında 
bürosu. Tel: 22653, lstanbulde, 

kartıaında hancılık 
Şirketi. Tel: 20094 • 95 

Türk Hava Kurunı &J 
Büyük Piyangosu 

2 ci keşide 11 • Birincikanun . 938 deji" 
Büyük ikramiye 45.000 lirajır .. 
Bundan başka: l 5.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerl~ 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık j~i 

adet mükafat vardır ... 
. ıı~ 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştır . 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piy11nS", , 

mes'ud ve bahtiyarları ar~sına gı' 
elursunuz ... 

Dr. Hafız Cemal 

ŞAPI<~ (LOKMAN HEKİM) 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 rı~ Muayene saatleri: Pazar ha.iç 
Merak/ı/arıf. hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkaraYa. Tel: 22398 ·şı<l 
VİYANANIN Mf· !~ 

Dr. Ali Riza Sağlar P. ve C. HAB 
Birinci sııcl dahiliye 

mütehassısı ~~ ' marka şapkala· 
~ .... <· Muayenehane: Beyoğlu Par 

makka,pı, tramvay durağı. 
rın son model • ~ ' . 
leri gelmiştir. ' 

Kabul saati: 16 dan sonra t 

den Ta~~~lı~:.a~ . ""71'1''/ ~ 
---- ···' ~ Sahib ve neşriyatı idare eden "'" "' '~"" -:7 

Baş muharriri deki markaya s,.Ec~ 0 

ETEM İZZET BENİCE 
dikkat. • • Son Telsraf Matbaası 1 

' 1 


