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A T A T 0 R K ( Albümü ) 
~ Seftn dolumundan ~lQm(lne kadar 300 • 7akm 

canlı batıruı. 

U Sayfa 30 Kuraı 
Tedarikte acele ediniz. 

lngiltere - Fransa 
Müzakereleri Bitti 

H.eyetler Dönerken 

-
1Alman Hariciye Nazırı 

Parise Gidiyor 

Binbir telılikegigöze 
alıp Ankaraga gelen 
I spangollarla telô.ki 

ismet 
lnönü'nün 

1 8eyanatı 
lw ılzler, Cliin olduğu gi
bi, btlgün de Türkiye ha· 
riclye siyasetinin sulh yo
l•acla en kuvvetli bir un
••r olarak devam edece· 
ilne en büyük delildir. 

lngmz • Fransm Asker1 Teıriki Mesaisinin 
Esaslarını Eksperler Tesbit Edecek 

Matem Düğümü Çözülmeden 
gerginliğin izalesi ve sulhun istfkra
n yolunda çalışan iki memleket için 
yeni bir teşriki mesai unsuru mahi
yetinde telakki edilebilir. 

Anla§llan Alman hariciye nazın 

Fon Ribbentrop gelecek pazartesi gü 
nü bu vesikanın imzas\ için Parise 

lspanyol Sefaretine Uğrayan Her Gazeteci 
Şu Cevabı Allyordu : 11 Konuşmıya 

Değil, Ağlamıya · Geldik. 11 

)' cıa..: M. Zekeriya SERTEL 
Atatürk, memleketin dahili ve ha- hareket edecektir 

'1ct ıi Bir aralık, Fo!l Ribbentropun Pa-
Yaaetinde doğr.ıdan doğruya 

~ o!an bir kuvvetti. Onun hari.ç- rise bu sırada gelmesinde tehlike se-
._ go - zildiği için ziyaretini tehir etmesinin 
l>tr ZU yoktu. Hiç bir memleketın istendiği şayi olmuşsa da şayia he-
1{ lantiın toprağını istemiyordu. men tt!kzip olunmuştur. Fransa za -
td ~di nıillll hudutlarımız dllhilin- bıtası, bu sırada herhangi bir hadise 

eki topraklann bu millet için k8fi nin vukubulmaması ıcin icabeden 
~U~a kanidi. Yalnız milli hudut- fevkalade tedbirleri almıştır. 
~Çınde rahatsız edilmeksizin, sulh İngiltere Ye Fransa nazırlannın gö 

e yaşamak, inkıliplarmı tahak- rüşmeleri hakkında verilen diğer taf 
kuJt ettirmek, ve bu milleti refaha ıilata göre milli müdafaa meselesi 
~ek isterdi Bunun için de Tür- çok mühim bir mevki almış ve anla-
._,.eye devamlı bir sulh temin et- Chamberlain §lldığına göre bu te§rlki mesainin Dün gelen tla.t lran ue Algan heyetleri 
~ lbımdı. Londra 25 (Husual) _ Pariste yap başlıca hatlan çızilmiştir. Bu~l~r - Bayraklan yanya indirilmiş lüks 1 nemacılar, hep, İspanyadan gelen hususit ve un bir mellll katarak it-

On beı Belle içinde harici slyase- tıklan temaslan tamamlayan İngiliz dan pratik neticeler çıkarmak ışı as- otomobiller silindir şapkalarla dolu. fevkalade heyeti konuşmaktadırlar. tirak ettirdiği binadan içeriye, ga
~ hep bu gayeye tevcih etti. b&JVekili Mister Chemberlain ile ha- kert eksperlere bırakılmışt.ır. Büyük otellerin Hollerinden sokak- Hayat ve ölüm mücadelesine girit- zetecinin tecessüsü giremiyor. Her 
t Udutlanmız üzerinde yapyan bü- rleiye n,azın Lord Halifax geri dön- Fakat Mister Chemberlaın ile lord lara silindir şapka taşıyor. Ankara mi§ bir Cümhuriyetçi İspanya düşü gazeteci bu binanın kapısından ayni 
6Jı nıilletlerle dosUuk veya itüfak müılerdir. Halifax, Fransa erdnıharbiyesile Palasın Belvünün salonlannda bi- nünüz ki Ulu Türkün clhan!l!aran cevabı alıyor: 
l!ıUahedelert akdetti, Türkiyeyi her Resmen bildirildiğine göre iki ta- gö~şmüşlerdir. İngiltere hava na~ı- r ibirinden parlak üniformalar, mu- şahsiyetine karşı duyd~ğu hayran- - Konuşmıya gelmedik. Alla-
~dan Fransızlann Magino hat- raf beynelmilel meseleleri tetkik et- n Sır Kingsby Wood haftaya ~arıse rassa nişanlar göz kamaştınyor. Se- lığı lihar edememiye katlanamamıı mıya geldik. 
~ daha kuvvetli dostluk " mlfler n her mesele Uzerinde muta- gidecek ve hava ıtlltu meıelesı ile faret binalannın bütün pencerele- ve kardeş kavgasının en kanlı, en * 
9'alb iatihkimıarue ~th:dl. <>mm l- bık ltahnıJlardır. aynca meııul olacaktı~ • •f H.r ~,..., .. , ...,._.._ ınu .korkunç pnlerinf yapdığı bir de- Bu hal, onlan görmek menıkım 
dn .. ...,.. - ~ • • • -•J .-~ uıeseınınm ransız - - Türkün tabutu ard d n son s gı virde bir nazınnı ı. başından Vt' ild bende birkat daha kuvvetlendrimlş. 
ll9f cv.J'lo~ak §OMhre;-buJ--du. tafaillta göre Pranıız - Atman '--an talyan cepheei hakkında 18 nisan ta- 1 ta k ın 8

hh , __ ay - .,. .LtU- • .,.., annı şıyaca mura asuu.ı se- Generalle bir Amiral ve dört harp ti. Ankara Palasın bannda, biraz 
name projesi Cemberlain tarafından rihli İngiliz· İtalyan itili.fının Fran- k · ıı tl 1 h . d · t _ · çer en mı e er as a asıs avran- uçakçısını kara, deniz ve hava cep- ısınmak için konyak yuvarlyan ga-

l!artct ~ 
tu nyuetimizi dolnıdan dol-

tamamile ~p ~iJmek~ir. B~ sız- talyan munasebetlerinin ıslahı i- mamışlardır. Hem en önde gelenle- helerinden ayırmış, Ankaraya yol- zetecilere: 
yeni diplomatik vesika, vazıyettekı (Sonu: Sa. 6 Sü. 5) rini gönderm.işlerclir, h~m de bol lamıştır. - Belki ... -dedim- hep birden gi-

Ya idare eden en büyük Amil oldu-
:ı 1~ ölümü haberi biran için ba-

bol göndermişlerdir. Bunlar Barselonadan yola çık- dersek bizi reddetmezler. 
İran, Yunan, Rumen, tngiliz. Fran mışlardır. Barselona Avrupada ve Talih denemi§ olmanın verdiği bir 

sız, Alınan askeri müfrezelerinden Akdenizin garp kıyısındadır. Likin çekingenlikle birer birer itizar ettl
gayri An.karada tam beş yüz yirmi bugünkü siyasi şartlar bu Akdeniz ler. O zaman tek başıma yola dü
yabancı devlet mümessili asker ve limanını Ankaradan o kadar uzak- züldüm. 

A\rrupa siyul mahfillerinde mu-

~t bir telat uyandırdı. Atatürkü 
et 1becuııce acaba, Türkiyeııin harici ;'8eti deği§ecek miydi? Avrupa
'J.raakaaıp kavuran ~yasi ihtirMlar bu 
lhi ttan istifade ederek Türkiyeye 
lar P Yerleşmek fırlatım bnel.,.. 

Leh - Çek Musademeleri 

Hudutta Kanl1 
Çarpışmalar Oldu 

diplomat vardır. Bunlann arasında larda bulundurmaktadır ki... Her türlü hud'aya başvurmıy1 
2 Mareşal, 25 General, 11 Amiral, Hükumetçi İspanyadan bir heyet karar vermiştim. Yenişehirdeld 

llllydı? 

Başvekiller, Nazırlar, Sefirler, her gelmiştir denince insan, bu heyet köşkün ziline basınca kapıyı açaıı 
rütbeden diplomatlar, subaylar var- sanki bir Avrupa merkezinden de- hizmetkara gayet hakim bir sesl@· 
dır. Va bnnların lı.r blrl ayn ayn ğil de Merihten gelmişmış gibi bir - Son ekselans de Loa Riyos b& ~Urkiye Atattlrk zamanında bal

~ığı dostluk ve ittilak bağlarını enteresan adamlardır. Fnkat bütün hayrete düşüyor. Tayyare ile yola ni bekliyor ... -dedirn-

CaJt mıydı? 

~" endiJe bir aralık Avrupa mat
........ lından bazılarmuı sütunlarma 
~ ıestı!i' ." 

Hadiseden Sonra Çekler lngDtereye, 
Rütenler de ltalyaya Müracaat Ettiler 

Ankara ve bizzat bu fevkalade mu- çıkmışlar. Balearlan geçerken Fran Ve tek kelime söylemesine mey
rahhaslar, sefirler ve yabancı güzi- konun uçaklan tarafından kovalan- dan bırakmadan şapkamı, paltomu 
deler, dünyanın dört bir tarafından mışlar. Majorka bataryalannın sed eldivenlerimi uzatarak salona daJ. 
gelmiş gazeteciler foto~afçılar. si- ateşi arasından geçmişler. Tunusta dım. 

~~ iradaW1:fnni dört saat geç
~ C~ur Riyasetine Ismet ı- Landra, 25 (Huaual) - Lehistan ukerleri bugün Çekoalovak-

.-------.------... tevkif edilmişler ve buna benzer sa- De Los Riyos heyete başkanlık _. 

e)d ii leçilince rejimin bir kuvvetli ya hududu içinde, gelecek pel'f9mbe günü itıal edilmeai li.zım 
ı~ ~iğer kuvYetlı bir ele geçtiği olan bir .alıayı birdenbire İ9gal etmit ve bu yüzden iki taraf ara

Atatürk Daimi yısız wrluklara rağmen yine Tür- den Münakalat Nazınnm adıydı 
kiyeye gelebilmi§ler. Yabancı gaze- Herhalde o beni protokoldan hm 
tecilerin, fot~~afçılann ve sint-ma- veyahut bir davetli sanmı§ olat"aktı 
cılann hepsinde İspanya sefaretine ve salona girer girmez, sonradu 
doğru bir akın var. Fakat Emniyet İspanya sefiresi olduğunu <>trendi· 
abidesinden on adım ötede, durma- ğim çok zarif bir bayanla kar:fl!.aŞtn

~1.a-:- lll Derhal bütün endişeler da
~ l.i~89' ihtiraslar &Onüverdi aında bir takım sarı>ıfll)&lar vuku bulmuftur. Çarpıtmalar eana-

Ankara Mebusu 
Kalacak 

Ankara 25 (TAN) _Eski Ad· dan yağan yağmurla ıslanmıı sa1>ılı ca derhal selamlayıp elini öptüğü-
kırmızı bir bayrağın matemımize (Sonu: Sa.. 6 Sü. 1) 

tf-. ... -;Ye~ dahili ve ıarici ıiyase- nnda birkaç kitinin yaralı düftiiiü bildiriliyor 'ı 
~i istikrarın devam edeceği an- Lehı.tan hükılm . rtfJQı. Avru · · mahfillerin eti, Çeklerin bır Peşteden haber verildiğine göre, 

~ ~Y~'ğelctia sıyası e takım muntazam hücumlarından Beregazacz'daki Ruten cemiyetleri 
ÇUııJ[ .. "'- __ , _ baluetmekte ve hi.ikumet bu vaziyet Sinyor Mussolinıy\! Lir telgr:ıf çeke- liye vekili Mahmut Esat Boz · 

'-lik ~ ıame~ ~onu nun on bef se- karşısında haklanru Aağlamlamak rek Çekoslovakyada kalan ,Riitenle- kurt ile arkadaılan tarahndan 
• •iy~\şy~killı~ı zar:ıanmda tuttu~ için bir müddet soma işgal edeceği rin kurtanlmasını ;stemişler~ir. Meclise bir kanun layihası teklif 

t. auııı •~a .Dahılde. sulh, . h~ı~- araziyi derhal i§ga1 ettiğini bildir- Çek mulahatgtizan B. Braunerda edileceği haber alınmıştır. Bu 
'l'üı-ki " ~ecızesıyle hu1asa edilmıştL mektedir. dün Romada, B. Ctano ile mlihim bir layiha ıu esaslan ihtiva ede • 
le be:ı:~ ~arici siy~~-tini Atatürk- Prag. res~l mahafiline göre, Leh ~ülik~tta bulunmuştur. Zannedildi- cektir. 
~ 8 'i• .. r çı~en ve yuruten o 0Jmu1- çetelerı, Rutenyayıı taarruza devam ğine gore, maslahatgüzar. Münib kon 1 _ Atatürk dalmt A.nkıara 

~fi' 0 b tun '1ttifak ve dostluk bağları- ediyor ve Macaristan ile müşterek feransında tes1>it edildiği v~hile, mebusudur. 
~tı . a~la.mıştı. Binaenaleyh, Ismet hudut tesisi için uğraşıyor. yeni Çek hudutlanmn garanti edil· 
~i u, ~tikrarın ve şimdiye kadar Almanyanın karıı.rlaştırılan hudu- mesini Italyan hükumetinden ıste- 2 - Atatllrkten inhilal eden "le:. edilen siyast!t in bir devamı de- du kat'i mahiyette saydığı ve Leh is- miştir. Ankara mebusluğuna bir başka 
.. ~ı. . ~ tan ile Macaristan arasında müşte- Slovakya Dahiliye nazın Alman sı intihap olunmaz 
}ehh et lnöoü, her hangi bir suite- rek hududun teminı için yeni hudu- sosyal - demokrat partısini feshet- 3 - Mecfüı umumi içtima -
~ Uıne mahal kalmamak için, .1\n- dun değiştirilmesıne Ulraftar olma- miştir. ı lanndakJ yoklamalarda Ata -
l'iıı ~l matbuat mümessille- dığı anla§llıyor. Macar sosya] demokrat partisi de türkün adı okunu" ve Meclis ht' .;.ti . a:ta bulunarak tekit etti: Lon~ra ~mi .. ~ahııfiline göre, faaliyetten menolunmuştur yeti umumiyesi ''burada,. diye 
a .. ıL rluyenın h.uid siyasetinde Çek hukumetı, Mumh anlapnası mu- p •- _ h··~ ti" h .~ tt cevap verir. 
-a da 'bi 1 h d d . . i O&ı;1ft_,- URUme uau a 

bıaı· Vasına sarlıkane batbhk, Ke- cı nce yen u u unun temmın ke L..: • 4- Bu kanun hükümlerinin 
hü1t:t rejimin birlıil'ini takip eden istemiş ve bunun için Jngiltere bari- '" r ta.~,t eclıyor 1 tatbikine Büyük Millet Meclisi 
da metleri tarafından simdiye ka- ciyesine nota vermiştir. ~otada. Mü- Londra, 25 CA.A.J - Evenıııg stan- memurdur. 
laır tatbik olunaı:rf!lcliği şekilde an- nihte kararlaştırılan beynelmilel te- dard gazetesinin bildirdiğine göre, 
doa";" ve berabt'r çahı;ma zihniyeti, minatı tatbik etmelc sırası geldiği,Polonya hükumeti Rüten hududunda Bu llyihanın hukuld forma· 
~e t tddanna ve ittifaklarına hnl(ıs anlaşılmaktadır. (Sonu: Sa. 6 Sü. 6) litesl ile te,ldlitı nasiyeye ta · 
aı e •a~akat ve sulhun muhafaza- allök eden cihetleri llyiha okun 
>'tik ınr.nde gösterilen itinanın t'n bti· kiye, ıayretlerini bu prensipler yo- de Türkiye hariciye siyasetinin sulh duldan sonra kararlaıtınlacak· 
••nı ın~vaf~akıyet ~anslariyle ihata· l~da aarfetmete devam eyliyetek ve yolunda en kuvvetli bir unsur ola- tır. 
•lııd nıünıkun ktlaıı kuvvet H\'iye- dünyada sulhu mubaf1t.ı:a makaadl· rak devam edeceğinin en büyük de- Bu habn btltiln Meclis maha 
kay e ite. · ini miitem~i m ~ le kendisine her milracaat vukuun- lilidir ve Atatürk'ün ölümünden son- ı filinde alila ve heyecanla kar-
'ek~ısı ha · olmakta da "mevcut,, cevnbını vermekte ku- ra Türkiyede bir deği§ikllk olatıile- l şılanmııtJr. 

~·"· miyecektir." ceğini vehmedebilenler var:ıa, bunla- ._ ____________ _ 
ızall\ iler, dün olduğu gibi. bugQn nn vehimlerini boğmağa kilidir. 

Atamızın Son Günleri 

Ebedi Şefimiz Atatürkün, hatti her nefeı ahtı millet için bir 
bi.bra bi.diaeai oldu. O aebeplec:lir ki bugün bu aütunlarda, aziz 
Atamam Sa•arona yatında, latife ettiii bir anda aldll'dıfı reami 
&Öl'ÜJ'OIMIDUL ,(J>enım 12 nci aayfadadll') 
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Hayal 
insan bn~ı dedjğfmiz bu esrarlı 

mnkinenin dokuyabilcceği en mü
kemmel kumn~ bu: Hayal; 

Bütün büyük hakikntlcr hayalin 
rocuğudur; bütün güzel şeyleri ha· 
yal doğurur. 

Kahramanlar, hayalperestlerdir, 
dahiler, hayalperesUertlir, ilimler 
hayalperestlerdir, mucitler hayalpe
restlerdir. Kimi hir milletin başmda, 
kimi yazı masasıncln, kimi kütilı>ha
nesinde, kimi liiboratuvannda sade
ce bir hayali hakikat yapmuğa uğra
§ır durur .... 

l\luhayyilcsi:z adam, en ıreri insan 
safına, ancak mnutık!;ılann 0-Iay~ a· 
nı natık) tarifiyle girebilir. 

Hayalsiz ne sanat, ne inkılfıp olur. 
Türk inkıliibı 1919 Ja bir hnynl

di. Bir c-ece, Sawsnııa gitmcğe ha· 
zırlanan üçiincü ordu miifcttişine, 

Cevat Paşa yavaşça ~unu soruyor
du: 

- Bir fCY mi yapm.ıkistiyorsu
nuz, Paşam? 

Henüz, hayalini ırönlünde sakla
yan l'tlustnfn Kemal şu cevabı verdi: 

- Evet, bir şey yapmak istiyo
rum! 

-Bugünkü Türkiyt"., işte, bu "Bir 
şey,. den doğdu; yarınki TiMtiyeyi 
de bu "Bir şey,. ler doğuracak .. 

insanlar, hayalsiz yasayamaz. Ha
yalini kaybeden adaın. yaşamak i~in 
hütfin ümidini kayheı!eıı adamdır. 
l'rfilletlcr de haynlsiz yaşayamaz. Ga
yesini kaybeden bit' ~emiyet, miina
sız bir kalabalıktır: inkırnz bulma
ya mahkum bir kalabalık! ... 

Türk mnieti, AtatiirWrmn kaybet
ti; fakat hayalini def'm 

Bogiln yeni bir Şefin arkasında 

kendini daha iyi tanıyan ,kendine 
daha çok gfivenen hir millet Tar. Ne 
yapmak istediğini ve nereye gittii;;ri

nl pek iyi biliyor. Sarsılmaz bir azim 
ne bu yepyeni medeniyet yolunda 
y(irürken, 1919 da içimizden yalnız 
'birinin söylediğini, Pnıcfl hepimiz 
'tekrnrhyablliriz: 

- Evet, bir şeyler yapmak isti-
7onız ve bir ,eyler ynpacağı7:! 

Orhnn Seyfi ORHUN 

HARlÇTE: 

Yunanistan da 
Zeytinyağı 

Rekoltesi Az 

Kurakhk ve Böcekler 
Bazı Mıntakalarda 

Mahsulü Bozdu 
Yunanistanın zeytinyağ rekoltesi 

geçen seneden noksandır. 1937 sene
sı rekoltesi 120 milyon kilogram tut 

muştu. Fakat geçen sene Yunanis -

tanın on seneden beri görmediği be -

reketli bir sene olduğu için bu mik

tar azami bir randıman olarak ka -

bul edilmişti. Bu seneki zeytinyağ
lannın geçen senenin kilosundan 

yüzde yırmi kadar noksan olacağı 
tahmin ediliyor. Bu sene zeytin bö
cekleri ve kuraklık yüzünden bazı 
mıntakalarda % 20 ve bazılarında 
%25 rusbetinde zeytinler bozulmuş
tur. 

Para Cezası Ödeyecel< 

Beş Kişi Yaralı 
--<>-

Bir Günde 6 
Otomohil 

Kazası Oldu 
Son yirmi dört saat içinde şehri

mizde 6 otomobil ve araba kazası 

olmuş, beş kişi muhtelif yerlerin -
den hafifçe yaralanmışlardır. 

1 - Şoför Ramazanın idaresinde
ki 1834 numaralı otomobil, Okçumu
sa caddesinden geçerken Galatada 
oturan Halile çarparak başından ya
ralamış ve bir dişinin kırılmasına 
s~bebiyct vermiştir. 

2 - Şoför Ömer tarafından id'U'e 
clunan 3398 numaralı otomobil ile 
124 numaralı Taksim - Fatih tram
vayı arasında Tepebaşında bir çar · 
pışma olmuş, ikisi de hasara uğ!-a
mıştır. 

3 - Şoför Ahmet tarafından ku 1 

lnnılan 9 numaralı Edime otobüsü, 
Saraçhane başından geçerken o ci -
vnrda oturan 7 yaşında Mustafaya 
çarpmış, bnşından yaralamıştır. 

4 - Şoför Serkisin idaresindeki 
3322 numaralı otobüs, Pangaltıden 
geçerken Muharrem isminde birine
çarparak başından yaralamıştır. 

5 - Sürücü Osman tarafından i
dare olunan 1886 numaralı yük :ıra
bası Feriköyden geçerken ayni semt 
tc oturan Şahabettine çarparak ko -
lundnn yaralamış, arabacı yakalnn
mıştıi. 

iHRACAT: 

Alivre Pamuk 
Satışları 

Devam Ediyor 
---o

Çekoslovakya ve 
ltalyadan Yeni 
Talepler Oldu 

tzmirden Almanya için yapılan 
sahşlardan son günlerde pamukla -
nn sevkedilmesine başlanmıştır. İs
teklerin artması ve alivre satışların 
devamı Ege mıntakasında pamuk du 
romunu muhafaza etmektedir. Ada
nadan dış talepler az olduğu için pi
yasa biraz durgun gitmiştir. Fakat 
son günlerde Çekoslovakya ve İtalya 
için talepler vaki olmuştur. Ayni 
günlerde Filistin ve Radosa da bir 
miktar satış yapılmıştır. Evvelki ay
lara nazaran pamuk satışlarında gö
rülen piyasa vaziyeti Çukurova rnüs 
tahsillerini memnun edecelC nlsbet
tedir. Bu sene hariç piyasalardan 
fazla miktarda pamuk talep edilece
ğine dair piyasalarımızda iyi haber
ler dolaşmaktadır. Yerli fabrikala -
rımızın da geçen seneden fazla pa
muk işliyecekleri söylendiği için bu 
seneki rekoltemizin kolaylıkla erit1 • 
leceği ümitleri günden güne kuvvet 
bulmaktndır. 

lzmirde Tütün 
SatıJları 

f zmirde tütün satışları iyi bir sai 
hada devam ediyor. Almanya ile A
merika kin alınacak tütünlerden baş 
ka Polonya ve Çekoslovakya için de 
gelen siparişlere göre, bu sene İzmir 
piyasasından mühim partilerin satı
lacağı bildirilmektedir. Bu hafta i
çinde yapılacak satışlar Egenin tü -

Tahtakalede snııdıkçılık yapan I- tün piyasalarındaki vaziyeti daha 
nebolulu Mustnfa, hemşerisi ve rnes- sarllı olarak gösterecektir. 

lekdaşı Recep oğlu Ahmede geçen- Limanda Bahk Bekliyen 
lerde bir keçe satmış. Ahmet, 125 
kuruş borçlanmıştır. Mustafa dün, Gemiler 
sandıkçı Hakkının ddkkiinında Ah- Limanımızdan balık yüklemek ü-
mede rastlamış ve: zere gelmiş olan 18 Yunan ve 9 hal-

- Arkadaş bayram arası, elim yan balık gemisi havaların müsait 
dardır Şu benim 125 kuruşu verir- gitmesinden dolayı tutulmakta olan 
sen işime yarar, demiştir. torik ve palamutları yüklemektedir-

Oteki: ler. Bayram münasebetile balıkÇJla-
- Ne parası istiyorsun? Benim rın bir kısmı çalışmadığından tutu

borcum yoktur .• deyince ağiz kavga- lan balık miktarı bu gemilerin an _ 
&ı bıçağa dayanmıştır. cak ikisini doldurabilecek kadardır. 

Ahmet saldırmasını çekerek Mus- Bu hafta büyük partilerde balık ih 
tafanın usttine yüriımuş, ve başından rnç edilece~ ümit ediliyor. 
yaraladıktan sonra polis yetişmiştir. Otobüs Servisleri için 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza mah- Otobüs servisleri hakkında Avru-
kemcsı, dün bu dava~ı t~~kik . e~~rek padn tetkikler yapan belediye maki
Ahmedin suçunu s:ıbtt gonnuştur. ne ve sanayi şubesi müdürü Nu•ret, 

Henüz on dokuz yaşını bıtirmcdi- raporunu bugünlerde belediye reislı
ği için kendisine yfnni dört lira dok- ğine verecektir. Raporun tctkikin
san kuru~ ağır para cezası vermiş- den sonra şehir otobüslerine ait şart
tir. ume hazırlanarak ilan edilecektir. 
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Otobüs Davası Eminönünde Son 
istim ak İşleri de 

Bitiriliyor 

Tramvay, Tünel 
Şirketleri İle 
Müzakere 

S - Alman matbuatı Atat~lt' ti 
ölfimü Ye ismet InöntPnün Cu~_.. 

--o- riyasetine seçilmesi mi..nnsebetı1 .. Recai Nüzhef bir teYler yazmadı mı? Avrupa ır 
zetelerinin neşriyatı arasında .~ıın;, 

--<>-
Bandırma da !::;~erinin yazılarına t(',Sadiil c 

Konuımal~s Olacall vakalandı c - Atatfirk'ün ölümü hakk•°" Galata Köprüsünün Kati 
Vaziyetini Prost 
Tesbit Edecek 

.l ~ Alman matbuatı ilk ~ün teessür ,r Bütün Meseleler · ti; 
Arkadaşımız Ahmet Emin Yal- zılan yazdılar ve onun şahsıyc 

Tesbit Edildi man, bazı kimselere verilen otobüs rafında neşriyetta bulundular. faıs' Emlnönunde, Yenicamün ön kur 
mına rastlıyan adalardaki binalar
dan bir kısmı yıktırılmış, yerlerin~n 

düzeltilmesine başlanmıştır. Bu haf
tadan itibaren, eski Seliınik· Bonmar
şcsinin karşısındaki ada üzerinde bu
lunan binalann, istimlaki tamamla
nacaktır. 

Yenicami meydanının geniş1eti1 • 
mesi işi bittikten sonra Galata köp -
rüsüne verilmesi icap eden vazlyet 
henüz tesbit edilmemiştir. Bazı mü
hendisler, Eminönündeki rıhtım se
viyesinin 30 santim kadar yükseltil
mesini ve bu ucun gümrük binası is· 
tikametinde yana çekilmesini teklif 
ediyorlar. Bazıları bunun maksadı 

temin edemiyece~ni, köprüyü vazi
yeti umumiyesile Haliç istikameetin 
de çekilmek ltızım geldiğini söylü -
yorlar, 

Tramvay ve Tüneel şirketlerinin ımtiynzlarını tetkik ve tenkit eder • ismet lnönü, Cümhur l?eisliğine : 
satın alınmnsı için yakında müzake- ken, dişçi Avni Bayer bir protesto çildiktcn sonra hu neşriy1tt JıirdeP 
relere başlanacaktır. Nafia Vekaleti göndererek arkadaşımıza bin lira ver re durdu .•. Bir dahu Alman nıatbfl' 
nin bu şirketlere yaptığı tebligat Ü· diğini söylemek suretile hakaret "t· tından bir ses çıkma<lı. Bilirsi~ ~ 
zerine, her iki şirketin murahhas~ı.- tiği ve Recai Nüzhet Baban da ken- Almanyaaa matbuatı propaganda fi' 
rı bu ay sonunda Ankarada bul•m· disine bu işte yardım ettiği için asl!- zareti idare ede-r. ı·azılıp yazıımıtr 
mak üzere bugünlerde Belçikadan ye birinci ceza mahkemesi dişçi Av- cak mevzuları 

0 
tayin eder. lhti

hareket edeceklerdir. ni Bayeri. üç ay, Recai Nüzhet B~ - Alman propaı:anda nezareti nctritr 
Nafia Vekaleti, evvelce bir komis- banı da bır buçuk ay hapse mahkum • . tJtı 

yon toplıyarak müzakerelere ı:su etmişti. Bu hükümler katiyet kesbet tın devamını faydalı ııörnıenu~ur 
olacak me.seleleri tesbit etmiştir. Ni- tiğinden müddeiumumilik hüküm - ~~at Ç~ matbuatuıuı bile Dl:,... 
hayet bir ay içerisinde müzakerc!e- lerin infazı için mahkümlan arıyor. kar neşrıyatı karşısında Alman u-1' 
rin neticeleneceği ve yılbaşından iti- fakat adreslerinde bulamıyordu. Re- buatının susması her halde ı:ı 
baren her iki şirketin hükumet tara- cai Nüzhet Babanın Banc!ırmada ya- olmaktan uzak d~f'iJdir. 
fından işletilebileceği ümit edilmek- kalandığı ve hUkmün infazı için müd * _MI 
tedir. deiumuınillğe gelen bir telgrafta .ban S - Dünyanın en kalabalık ~· 

Tramvay ve Tünel şirketleri kA· dırma hapishanesine konduğu bildi- hanı:isidir? 
nunuevvelin 19 unda umumi he.,•ct rilmiştir. Mısıra gittiği söylenen Av- C - Dünyanın "n kalabalık 
toplantılarını yapacaklar ve satış işi nl Bayer henüz bulunamamıştır. Londradır. Nüfusu .ııekiz milyon 
üzerinde meclisi idarelerine salahi • fazladır. 

Mütehaw, Prost, bu husu~taki 
tetkiklerini yakında bitirerek kara· 
rını belediyeye bildirecektir. 

yet vereceklerdir. MOTEFERRIK : Yani bizim nüfusumuzun ~ 
--<>-- kadar nüfusu vardır. Ondan so.-ı 

ONlVERSITEDE : M kt 1 D • J Nevyork şehri xelir ki, onun da ot, e ep er ve aıre er f usu sem milyondur. 
BELEDiYEDE : 

Bugün de Tatil 
Şehir Meclisi Bu 
Hafta Üç Gün 

Toplanacak 
Şehir Meclisi toplantılarının 15 

gün müddetle uzatılacağı doğru de-

Şeref Sütunu için 
Hazırllk Başladt Bugün resmt ve husust bütün da

ireler kapalı kalacaklardır. Buna ııe
Universiteye dikilecek olan şeıef bep, iki resmt tatil günü arasına bir 

sütununun yazılış ve rekzi ~!erile yarım çalışma günü girmesidir. A
Güzel Sanatlar Akademisi profesör- rndaki yarım çalışma günü, bu va

ziyette kanunen tatilin devamı ola-
leri meşgul olacaklardır. Başta eh& rak sayılacaktır. 
eli şefimiz Atatürkün hayatı olmak 

Bütün daireler ve mekteplerle ğildir. Meclisin işleri bitmek üzere üzere milli mücadeleden bugüne ku
olduğu için buna lüzum görülmemiş- 'Üniversite pazartesi sabahından iti

dar gerek içtimai, gerek siyasi nha- haren çalışmağa başlıyacaklardtr. 
larda mühim vazifeler deruhte et -

tir. Yalnız bu hafta salı, çarşamba 

ve perşembe günleri fasılasız topla
nılacak, elde kalmış bulunan tek tük miş büyüklerin hayatlarını ihtiva e- Bayram Neıesiz Geçti 
meselelerle bir iki müesseseye ait decek olan bu sütun, bir ihtimale 
hesabı kat'i rapo'!'ları ve yanan göre, 'Üniversitenin giriş kapısındaKi 
maddeler hakkında hazırlanan tali · iı; meydana dikilecektir. 

Büyük matemden sonra gelen üç 

giınlük Şeker baYl."amı, havanın gü
zelliğine rağmen, tatsız ve ne:;esiz 

matname müzakere edilecektir. İ1k 
devre toplantıları bu suretle nihayet 

Rektörlük, şeref sutununa aıı ı~ '1Pcti. Bavr.Am :v .... 1.,.ri }.,,,,, .. ,,._..,... 

bulacnkbr. 
lerle bu haftadan itibaren meşgul o- Pek çok kimseler, bayram ziya • 

Posta Kongresi 
lacaktır. 

Toplanıyor POLiSTE: 
Milletlcrarası posta kongresinin 

-
gelecek nisanda Boenos Ayreste top Sarhoşluk vu··zu··nden 
lanrnası kararlaştırılmıştır. Bu kon-

greye dünya hükumetıerinden sek - aı·rbı·rıerı·n·ı Yaraladılar 
sen dokuzunun murahhasları iştirak 

edecektir. Kongre birkaç hafta de - Beşiktaşta Bosna sokağında otu
vam edecek ve milletlerarası posta rsn Artin ile arkadaşı Muzaffer ve 
işlerinin 1934 senesindenberi teknik B("yazıt Çadırcılar caddesinde soba=
olarak tesbit edilen esaslarına göre cı Mehmet ile arkadaşı Halil sarnoş 
yeni posta birliği mukavelesi hazır- •uk yüzünden kavga etmişlerdir. Mu
hyacaktır. Beynelmilel 'l'icaret Oda- zaffer Artini, Halil de Mehmedi bı
sı bu kongre için bir proje hazırla - ~akla yaralamışlardır. 

mıştır. Bir Çocuk Yaralandı 
Yeni Koşu ve Yarıı Yeri 

1stanbulun imar planile şehrin Üsküdarda Araplar sokağında <>-
haricinde bir de koşu ve yarış ma _ tm an Ercüment, Emin ve Emrallah 
halli yaptırılacaktır. Şehir mütehas- ismindeki üç çocuk ellerine geçirdik 
sısı Prostun bugünlerde meşgul o~a- !eri karpiti bir kutu içinde yakarlar 
cağı bu yarış mahalli İstanbul clhe- kE:n, kutunun patlaması netice;ındc 
tinde, surların dışında olacaktır. Emı ullah ba~ından yaralanmıştır. 

Şehrin merkezinden koşu mahal

retleri yapmadılar ve tebrik kıırt ~ 
Jr.n göndermediler. 

Parti Kaza Kongreleri 
Cümhuriyet Halk partisi O~ak ve 

nahiye kongreleri bitirilmiş, bu kon
gre J erde verilen kararlar ve tesbit 
edilen temenniler kaza parti kurul
larına bildirilmi§tir. Kaza parti Jcoa· 
grelcrine de bugünden itibaren baş
lanacaktır. Bugün Kartal, Sarıyer, 

Beşiktaş ve Beyoğlu kaza kongrele
ri toplanacaktır. Ayın 27 inci pıızar 
günü Bakırköy, Eyüp, Beykoz ve Ka
dıköy; 28 pazartesi günü Yalova, 29 
sah günü Şile,Üsküdar, 30 çarşamba 
günü de Silivri, Eminönü ve Fatih 
kazala.n kongreleri toplanacaktır. 

line 60 metre genişliğinde bir ca1 · ırr ~~~--~~~~~~~~~~~ı 

de açılacıJktır. Bundan başka yine [ A d Cüm.huriyet Halle Partisi Genel 
bu anacaddeye mülaki olmak üzere ananın Sekreterliği şu tebliği neşretmiştir: 

C. Halk Partisi Genel 
Sekreterliğinin 

Neşrettiği Tebliğ 

şehrin muhtelif semtlerinden ikinci V • D k "Büyük HaldskAr, Milll Şef .Ata-
deıece caddeler açılacaktır. Anacad- 1i, .l en l r Qm U türkün fani hayata gözlerini kapa . 

denın, şehir haricinden koşu mahal- ı ı Stoku yıp istiratgtıhına tevdj.i anına kadar 
line kadar devam edecek olan kıs - 11 geçen günlerde yurdun her köş~sin-
mt!'lda iki taraflı hayvanat ve neba- ı a~ vatandaşlarımız huzur, sükun ve 
tat bahçeleri yapılacaktır. Bu aym iptid<Utn.da Adana büyük milletlere yaraşan vakar fçln 

Ankara Caddesindeki mınt.akannın pamuk .stoku öe derin teessürlerini izhar etm\ş 
Asfalt inşaatı 71220 balya tahmin edilmi§tir. lerdir. Bugünler zarfında bütün va 

Kanalizasyon, elektrik, haya gazı ı I Bu miktardan 3545 balya yerli tan çocukları ölçüye sığmıyan · de~ıı 
ve su şebekelerine ait hatların de · i !i pamuk ve 8652 balya Klevland te("ssürlerini istisnasız ve farkst~ su-
f.işt~rilmesi yüzünden asfalt inşaatı , pamuğu ihraç edilmi§ 1'e 8920 rette her tarafta muazzam tezahürl~r 
ı?ec•ken Ankara caddesi üzerindeki 1 balya yerli dokuma f1J.!.rrika- "uılinde ve inkıtasız surette Ahtür-
foaliyet dünden itibaren tekrar baş- lan tarafından satın alınmı§ ol- 1 ! kün manevi huzuruna arzeylemışler 
Iomı ıır. Bu cadde üzerindekı şebe _ duğundan stok olarak 50103 bal ' dir. 

keler kısmen yaya kaldırımlan alh- ya kalmı§tır. Değil sade Türkiye huduttan içln-

na alınmıştır. Yalnız bu saha dahı - Adana Ticaret ve Sanayi o- ıe. hariÇ'te de herkes Türkiyenln bu 
linde Evkaf idaresine ait altı bina dan tarafından yapılan tahmin- milll mateminden dolayı duydukları 
nın elektrik, havagazı ve su borula- lere göre 1938 - 1939 devre • 
rı he.-ıüz değiştirilmemiştir. Beledi- 1 sinde yerli pamuklardan 124000 derin ve içten teessürleri muhtelif 
ve. bu cadde üzerindeki asfalt lnşaa- , 1'e Klevland nevinden 50 bin •resilelerle göstermişlerdir. 
tın daha fazla gecikmemesi için Ev- balya olduğu. anla§ılmıştır. Ege Dahiliye Vekili ve Parti Gencl 
kaf idaresine müracaat ederek bu ev-

11 mıntakasında rekoltenin 80 bin kr<'teri Doktor Refik Saydam, y• 
lere ait su, elektrik, kanalizasyon ve balyası Akala ve 10-15 bin bal- lı günlerimizde vazife alan valiler~. 
havagazı borulnrının değiştirilmesini il yası da yerli olmak üzere 90 - idare amirlerine ve zabıta memurla-
i frr<>rektir. 95 oin balya oldu!)u. tahmin edil rımıza büyük teessürün izharında bı 
Hazırlıklar bitirilirse, belediye, ilk- .: mi.ştir. Birleşik Amerikada re - le gösterilen vakar ve sükundan do 
bahardan itibaren şahir dahilinde o- kolu 11.988.000 balyadır. 1 layı hü.kW:netin takdirlerini Parti ve 
tobüs servislerini :kendisi idare ede- ~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~!~! -ılkcvleri ~tına ~~"'9rJıtıillfı. 
cektir. . 'b!Mtı 11~ııte:: 

* S - Bayramda ni~in yalnız 
lay 'azetGS.i ~ıkar ve bu ,a~ 
yi klın çıkaru? 

C - Otedenberi Türk gazetel; 
nin bayramda tatil yapmalan 
mili haline ıelmi~tir. 1''akat 
okuyuculanru ,azetcsiz bırak..J 
da mümkün değildir. Hem karie t1J 
gazete vermek, lıem de bu vesile # 
Kızılaya bir yardımda bulunJIJ 

olmak maksadiyle, bayramda gaı 
çıkarmak hakkı bu cemiyete v 
miştir. Kızılay cemiyeti mevcua 
baalardan biriyle ontaşarak, bu " 
zeteyl neşreder. Gazete)i çıka~ 
müessese bayraıp ..müd~etinçe KJ# 
• • a. • ., .. ı..-- .. -• -- Klı:r mi.inh~ 
ran Kızılaya+1Uttir. 

* S - lstanbulda ne kndar kab~ 
hane yardır? 

C - Türkiye kahvehanesi ooJ r 
lan memleketlerden biridir. En ~ 
çük ka.'labalarda bile bakkal d- ..J 
kAnından çok kahvehane vardır.Is~ 
buldaki kahvehaneJerin miktan 25",~ 
kadar tahmin edilmeldeılir. Her~ 
bu kahvehanelere vasati onar 1'11" 

gitse, ıünde kahvehane müdavinıll' 
rinin adedi 25 bi.ni bulu.tor deni~ 
tir. 

Tren Erzincanda 
1 

Erzincan, 25 (TAN muhabi.rlD ' 
d~) - İlk posta treni, evvelki P* 
halkın coşkun tezahüratı arasındl 
Enincana geldL Bu münasebetli 
halk ve civardan gelen köylüler ti ' 
tasyonu sabahtan itibaren doldut; 
muşlardı. Tren, akşam saat 20,55 O" 
halkın alkışları ve muazzam tezsh 
ratı arasında istasyona girdi uııır
sonsuz bir neşe ve sevinç içindcdif• 

~ 
!!2--

ITAKVIM ve HAV~ 
26 lkinc:iteırin 1938 

CUMARTESi 

11 inci ay Glln: 30 Kasım' 19 
Arabi: 135T Rumi 13~ 
Seval: 3 İkhıclteşrln' 13 

GOn~: 7.oı - Öğle: 12.oı 
İkindi: IU9 - Akşam: Hl.43 
Yatm: 18.21 - tm.,~k: 5,15 

YURTTA HAVA VAZIYE'ff 
Yeoillt15:r meteoroloji istasyonundan al" 

nan malOmllta gl5re hava yurdun, Tra1'1" 
Kocaeli, Ege ~lgclerf ile Akdeniz: 1011:: 
nnda çok buluUu ve kısmen lağışlı. er' 
ğer Mlgelerde umumiyetle bulutlu I Ol 
mtş, rO.zgfırlıır doğu ve cenup doğusU ~ 
Orta Anadoluda sakin kalmış, diğer 1 
terde umumiyetle şimal lstiknmetfnd: 
ortll kuvvette, Ege denizinde kuvvetti 
esmiştir. 

DQn İstanbulda hava kapalı geçmlS r:: 
gir prklden saniyede 2 - 4 ~ 

esm~ttr. Saat 14 te hava tıı ~ 
etre idi. Suhunet en ytl 

1 ~e 18,S Te en dQşilk 
lt' f,..,hTt ~f..tir. 
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BUGON 
'" ·ı· ~ gı ız • Fransız 
0nuşmaları 

1 

l' 
~: ômeı- Rıza DOCRUL 

~tl.ıuı t~e Başvekili !\fjster Cham
lil~ F e llariciye Nazın Lord Ha
li~ u:n~~ Ba~vckili ve Hariciye 
~ Lo gorüşnıeleriui tamamlıya-

Bulgaristanın 
Harici Politikası 

Dün Sabah Üniversite 
Talebesi Tarafından 1\oıııındraya döndiilcr. 

~ tebI~ala~d~ sonra ne~olu
~l't hüt .. gde ikı tarafın da aşağı yu. 
tliştiikJ u~ arsıulusal meseleleri gö-
4ğ1 ,. .. e.~1 ve aralarında fikir tıpkı· 

Bir Nümayiş Yapıldı 
Sofya, ~5 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 

.. orutd··w .. 
\'eril ugu anlatılıyor. 

llıtseıetn. tafsilata röre, görüşülen 
lesidir erın birincisi müdafaa mese-

hies~Ie . 
fa letkkYı hu sütunlarda bir b.ç de-

Bugün Sofyada bulunan bütün 
mebusların iştirak ettiği bir toplan
tıda başvekil B. Köseivanof, Bulgar 
dış politikasının ana hatları hakkm
tla izahat vererek demiştir ki: 

ılehiliriı. etnıiştik. Tekrar hulasa e
~ll""et:· .Avrupanın burünkii askeri 
)ettediterı, dahd fada tedafüi mabi
de......, b' • Fransanın hududund._ mo-

·4 it ç· 
llııttıh ın ıeddi var. Fakat Al-
~tin:ın• Fransaya lıitişik hududu 
llıı İJti ~ de buna benzer bir sed var. 
1-a~ 81'aftan hiı·inin diier tarafa 
~~at b etnıesine imkan yok gibidir. 
'ilitb. tı tedafüi va:ıiyetı bozan bir 
lig ~ tayyaredir. 1ayyarc halis mub
ı.:ı caviiz .1A 

""'tete, 61 iludır. Bir aralık Jn-

Bu politika, Bulgaristanm Avru
pa ve Balkan barışma olan kat'I ve 
halisane merbutiyetine, Yugoslavya 
ve Türkiye ile olan ebedi dostluk 
paktlarına ve Romanyaya ve Yuna -
nistan iJ,e bu memleketlerle muallak 
ta olan meselelerin hürmet, s-amim:i 
karşılıklı itimat, hüsnüniyet ve hak -
haniyet havası içinde hallini tazam
mun eden fili teşriki mesai ve tam 
anlaşmaya dayanmaktadır. 

~1'aıııda ~:tansa, Ahnanya ve ltalya 
ÇJ.ll b· ava yıuışmı durdurmak i
~~t ~ IUılaşnıadan bahsedibni§ti. 
lıt1:1.iiı 11 

•• Yolda yapılan kon11:.~alar 
~ \'e ~Usbet bir istiknmet alma
~ ha,, ll\'a Yanşım durdurmak im
~lt ı.l 0lı:nanıı§ttr. Bilakis her 'tni. et ha\'a kuvvetine en büyük 
~~ il ";rnıektedir. Anla§dan, Ingil
ı:ıe ": ransa hava silahına karşı e
~l'erek; çalışmak lüzumunu da 
~ <lar. Çünkü ancak. bu şekH
~ iis . Yanın hava silAhı bakımın
~ 0ı::ı\iğüue karşı &elmek milm-
'r~ aktır. 
~ ~· ~uvazeneyi bozan.. ha~a 
~de eııuz bu vaziyette oldugu 
d-, ·· ~aıın ile Fransa aras1nda 
d 01:1.iiın·· 
e~ U%deki günler,te., bir sulh 

lttı.ı)' Yonun\Ul imzalanması bek· 
?tt ~~ 
'~t~ lnrittera .He Almanya a
J:l~ ~~ 1tnzalanan bu deldirasyo
~ ~\l>~a ile Almanya arasında 
ti)e ~ası için Almanya Hari· 
~ti~ Zırı Von Ribbentrop'un Pari· 
~~esi beklenmekte ve Fransa 

s~de eti de bu ziyaretin iyi hava i
de ~~llunu temin için fevk.ala· 
~~J&ler ahna~~dır. . _ . . 

>aıllyla ~~'t\'kan ihtilafian barış 
ilıuıaı .~etmeleri, ve her hangi 
~ İçitt ~den silaha sanlma-

lıu 
3

.. Söı vermeleridir. 
. ~l~ı:leşnıe ne netice verebilir? 
i1'ı at ~re ile Fransanın Almanya 
~~ .,• t"'tllıdaki bütün meseleleri 
h~~ ~eç~~Yla halle ve bu yiizden biç 
ı.~lı e silaha aanlmamak için 
~ .\."1' sözleşmeleri, !Üphesizdir 
"1.~114: °llpa siyaseti bakımındu bir 
~r v•l haizdir. 

l~ s~· bu şekı1do hareket etmek.
~ et Birliği ile imzaladığı kar
~ı~;rdını paktını büsbütün ınıya 

)'tatıs ~ .olnı117or mu? 
~ e • ıle Almanya birbirlerile 
~~ ~enıeğe ~zle~erine göre, 
htt ş:1!tı Orta ihrupada ve Cenu
~li.ttef~ A Vl'Upad!l dost edinmeğe, 
'Qo llll~ sahibi olmağa ihtiyacı ka-

l) • 

h;,. ~ek ki b - l · üh. 
'<" ltı~ , u soz eşmenın m 1m 
llatt• eti vardır. 

lıa ile a., bu ebenuıı.iyct Orta Avnı· 
lıal>._, ~en~bu Şarki Arupa. Avru
ı, ile ~tta Sovret Rusyanın Fran
~ae:thıascbetlcrine münhasır kal
'O~ıe tu-. Çünkü bu anlaşma ve 
~n~ll.le, .. belki de dörtler paktına 
lit. 11.ıiilıinı. bir adım te~kil edebi-

b· li'~t b • 
•t Snlt 11 neticeyt" varmak içın 

lt~Yot llleseleleri halletmek gerek
dadır · hava yartıfl. bunlann başın
•eced~ İspanya ıneseJesi ise, ayni de
clit-. ç·'· belki de dalın fazla mühim
~den~tıkU, Ingiltcre ve 1''ransanın 
~il"ttıa~tdeki istikbali. ispanyanın 
ll~ltd Yetini muhafaza etmesine 

l>atıya.:· Alınanyn ;1e Jtalyanm Is
~da a ~ldıklan vaziyet ise, bu ba· 

lfttı~ hır tehJike teşkil ediyor. 
ha""ii~sa, .A'Vl.'1.ıpanm siyaseti bir ta
~esinde görüniiyor. 

BulCJar Krall, 

Orta El~imizi 
Kabul Et~i 

Sof ya 
hiıcı ·l'i ' 25 (A.A) - Bulgar Ajansı 

t>- Yor: 

Bütün mebuslar, hizip fark~ ol
maksızın, söz alarak memnuniyetle
rini ve hüklı:rp.etin dış politikasına i
timatlarını bildirmişlerdir. 

Sofya; 25 (A.A.) - Bugün yüzler
ce üniversite talebesi halen parl~ -
ıttentonun hariciye kamitesinln top -
land1ğı parlamento binası önünde 
toplanarak Nöyyi muahedesinin tadı· 
1i ve bu muahede ile bazı komşu mem 
leketlere geçen Bulgar ekse"~yetıı 

yerlerin geri verilmesi lehinde teza
hüratı bulun. uşlardır. 

Polis tezahüratçıları dağıtmtştır. 
Nümayişler hakkında · kendisine 

sorulan suallere cevap veren Dahi· 
liye nazırı, B. Nedef, demiştir ki:: 

Bazı · kimselerin hiçbir kimsenin 
menfaatine hizmet etmiyecek olan 
tezahürata hazırlandıkları hakkında 
malumat aldım. Halkı sükılnu muha
fazaya ve bu tezahürlere iştil'alc et • 
memeğe davet ederim. Bundan baş
ka, bazı müfrit unsurlar bu t~;ı:ahii
rattan ikendi gayeleri için istifade et 
mek istiyorlar. Polise halkın toplan
nıasına mani olmasını ve alınan ted-
ht~ı~- u •• .- otmivPnlo,..,. t...a .. .,., '°'..t -
detıe hareket edilmesi için emir ve-
rilmiştir. · 

Müstemleke 
Meselesi 
~ 

ParlSmenfo Azaları 
Fronsanın Bu Bahiste 

Müzakereye Glri§memesinl 
istiyorlar 

Paris, 25 (A.A.) - Bütün parti
lere mensup mebuslardan mürekkep 
olan parlamentonun müstemleke gu
rubu aşağıdaki karar suretini kabul 
etmiştir: 

"Gurup, Fransa halihazırda, man
dası altında bulunan ve sözlerine 
ve insani idealine itimat etmiş olan 
yerli ahaliyi Almanyaya devrettiği 

takdirde haysiyetşiken bir hareket· 
te bulunmuş olacağına kani olduğu 
için bu ahaliyi Almanyan:m hakimi
yeti altına koymağa matuf müstem
leke talepleri hakkında müzakerele
re giııişmeği kabul etmemesini hükıi 
metten talep ederiz.,, 

Afrika Birliği Müdafaa 
Nazınnın Roma ve 

Berlindeki temculan 

• 

Londra, 25 (A.A.) - Daily Mıail 
gazetesinin bildirdiğine göre cenubi 
Afrika birliği müdafaa nazırı Pi -
row gelecek pazar günü Romaya ge
lecek ve Kont Ciano ile Afrika müs.: 
temleke meseleleri ihdası imkanları 
hakkında görüştükten sonra Musscr 
lini tarafından kabul edilecektir. 

* 
Berlin, 25 (A.A.) - Emin bir mem 

hadan öğrenildiğine göre Hitler ile 
cenubi Afrika birliği müdafaa nazı
rı Pirow arasında yapılan mülakat 
esnasında birkaç mesele hakkında ve 
bilhassa İngiliz • Alman münasebet
leri hakkında bir noktai nazar teati
sinde bulunmuştur. 

Fransada Umumi Grev ilan Ediliyor 
"Yüksel ki Yerin 
Bu Yer Değildir ... 

Yazan: B. FELEK 

Sosyalistler, Hükômeti 
İstif aya Davet Ettiler 

Sen ~airlerin adını unuturum. Şi
irlerini de pek zor ezberlerim. Bir 
hayli güçlükle hat.trladJğun şu nus
raın kime ait olduğunu bulama1ı. 
~mı gibi_ 
Küçüklüğümdenberl, kimin f'liuİ 

öpsem, tuhaf bir tesadüf eseri ola
rak ekseriya: 

- inşallah yüksek makamlara çı. 
karsın! 

Hükumet, Tedbirler Alıyor, Demir Yollarını 
lşletmek için Askeri Ruvvetlerden lstifade 

Ediyor, Bu Hadiselerde 80 Memur Yaralandı 

- Allah, ali etsin! 
Falan, kıvamında duaıar alırdun. 

HatU babam merhum, mektepte, şu
rada burada çocukluk çağımın mu
vaffakıyetli hadisclerjni kendisine 
naklettiğim zaman, bana ekseriya: 

"-Yüksel ki yerin bu yer değil-

dir"" 
Paris, 25 (Hususi) - Fransa a

melesi sindikalar birliği gelecek çar
şamba günü umumi grev ilan ederek 
hükumeti, uzun çalışma saatleri yü
zünden protestoya karar vermiştir. 
Demiryolu amelesi, hüklımeti, uzun 
saatler kararnamesini ilgaya davet 
etmiş bulunuyor. Dün akşam binler
ce amele tarafından işgal edilen re
no fabrikalarının tahliyesi sırasında 
polisle amele çarpışmış, 10 kadar 
polis, 12 seyyar muhafız yaralanmış
lardır. Tevkif edilenlerin sayısı 500 
kadardır. Bunlar silahlı isyan çıkar
mak suçile muhakeme edilecekler -
dir. Reno fabrikaları tamamile tah
liye edilmiştir. 

Paris, 25 (A.A.) - Petit Journal 
gazetesi, Pariste ve şimali Fransada
ki grevler hakkında yazdığı bir ma
kalede, bu hareket·n komünist pro -
pagandasından doğduğunu ve komü
nistlerin her ne pahasına olursa ol
sun Fransız - Alman deklarasyonu 
yapılmadan evvel hükUmetin düşme
sini istediklerini yazmaktadır. De
miryolu amelesi sendikal meclisi dün 
gündüz servisleri için umumi greve 
karar vermiştir. 

1919 danlberi bu kadar mühim 
grevler kaydedilmediği bildirilmek

tedir. 
Matin gazetesi. grevcilerin bir po 

u.. ı.. .. ~ .. ,ronunu Çt:!Vlrdiklerıni ve Ra-
vas ajansı da diğer kamyonun teker
leklerinin tahrip edildiğini bildiri -
yorlar. Hadiseler esnasında iki ·sivil 
ve bir jandarma küçük zabiti yara
lanmıştır. Geceye doğru, Valancien
ne vali muavini, Denain komünist 
belediye reisi ve maden amele sen
dikasının mümessilleri arasındaki 

görü"Şineden sonra seyyar müfrezeler 
çekilımiş ve grevciler işgal ettikleri 
fabrikaları boşaltmışlardır. 

Go.M~ıol ıPM mütalealan 
Nafia nazırı, hükumete t=l Icnymak 

salahiyetini veren bir kararnameyi 
Başvekile imza ettirmiştir. Hükt1met 
bu salahiyetine dayanarak Anzinde 
madenlerin Belçika hududuna giden 
demiryolu hatlarına el koymuştur. 

Paris, 25 (A.A.) - Şimali Fran-

Küçük haberler: 

Yu9oslav Başvekili 
Rumen Askeri Heyetini 

Kabul Etti 

sadaki Anzin maden havzan kom.ite 
si, umum grev ilan etmiştir. 

Hükiimet Anzindeki 
fİ.m.enclilere el koyda 

Polis gözyaşı gazı kullanmak mec 
buriyetinde kalmıştır. Bir aralık a
mele zabıtanın hareketini geciktir -
mek için barikatların birine ateş ver 
miş, fakat yangın derhal söndürül -
müştür. Amelenin yarın yapmak is
tediği miting menolunmuştur. Paris 
amelesinden 80.000 i bugün hük.Ume
ti protesto etmiş bulunuyor 

HükUmetin alclı.ğı tedbirler 
Paris, 25 (Hususi) - Fransa hü

kumeti grevler yüzünden amme iş -
lerinin arızaya uğramaması için ted
bir almaktadır. Grevciler yalnız bi
na içlerinde toplanacak ve söz söy
liyeceklerdir. Halihazırda matö .. ·, me 
tal ve maden ameleleri grev halin
dedir. Maden amelesi, maden kuyu.o
larından zorla çıkanldıkları takdirde 

Almanya 
Japonya 
Anlaşması 

-<>-
Japonya. Yahudiler 
~leyhine Tedbirler 

Almıyor 
Berlin, 25 (Hususi) - AlmanYa. 

ile Japonya bugün yeni bir kültürel 
anlaşma imzalamışlardır. Bu anlaşma 
iki tarafın edebiyat sanat, spor ve :fa
ir sahalarda faaliyet iştirakini temin 
etmektedir. Yalnız Japonya, Aln:Iclfi: 
yada olduğu gibi yahudiler aleyhin
de tedbirler alacağını tekzip etnılş
tir. 

Almanya hariciye nazın Fon Rıô

bentrop bugün radyoda söylediği bir 

nutukta AJmanya ile Japonya ara • 
sında ımzaıanan · antı komintern 

paktına İtalyanın da iştirak ettiğini, 
bu üç devlet tarafından komünizm 

aleyhinde açılan mücadelenin iyi ne

ticeler verniği, komünizmin Ispan -
yada, Çinde ve Çek-OSlovakyada mağ 
lup edildiğini söylemiştir. 

İSPANYADA: 

Barselon Yine 
Bombardıman Edildi 

Salamanka, 25 (A.A.) - Barsefön 
Belgrat, 25 (A.A) - Başvekil ve 

Hariciye Nazın Stoyadinoviç, Bal-
limarunın askeri hedefleri bombar -kan Antantı devletleri Erkam Har-

biye Reislerinin kon!eransına işti· dıman edilmiş ve birçok mağazalar-
rak etmek üzere Atinaya giden Ru- da yangın çıkmıştır. Barselonda Pu
men ordusu Erkanı Harbiye Reisi eblo Nuevo istasyonile asker! hedef
Jonesco ile Rumen askeri heyetini lere ve cephane yüklü vagonlara bir 

kabul etmiştir. çok bombalar isabet etmiştir. 

Kaliforniyada Büyük Bir Valansiya, 25 {A.A.) - Saat 11.50 

Yan9ın Çıktı de beş deniz tayyaresi liman bölge. 
Nevyork, 25 (A.A.) - Kalifomi- sine elli kadar bomba atmıştır. 

anın cenubundaki ormanlarda çıkan lsveç, Frankistleri 
yangın 50.000 "akr,, genişliğinde bir 
sahaya yayılmıştır. 700 ev harap olr Tanıyor 
muştur. Binlerce kişi yangını tecrit Stokholm, 25 (A.A.) - !sveç bir 
etmeğe çalışmaktadır. kaç güne kadar Burgos hükıimeti 

Mısraıın söylerdi. kuvvet kullanacaklarını bildirmiş • 
lerdir. HükU.met demiryollarını iş -
letmek için askeri kuvvetlerden isti
fadeye başladı. 

Fransanın en kuvvetli . fırkası 
olan sosyalistler bugün hüktimeti teh 
tikeli ve irticacı bir siyaset tuttuğu 

için istifaya davete karar vermişler
dir. 

Merhumun ve bana yiiksekh'k cB
leyenlerin. duası makbul olduğunu 
hele son günlerde, durmadan mutta
sıl yükselişimden, yükseklere çıb
şmıdan anlıyorum, bekmu nasıl: 

M. Blum. hüktimetin tuttuğu si-

yaseti tenkit etmekte ve onun Fran
sız efkan umumiyesini ayrılığa sev-

Bir apartımarun beşinci kattaki 
son dairesinde oturuyorum. Her ıün 
iki, üç defa beş kat, yani yüz on ~ ı 
ayak merdiven çıkıyor-um. 

Bir mektepte hocalığım var. Okut
tuğum sınıflar binanın en ilst kat;m.. 
da. Her derste, yani saatte bir kere 

kettiğini söylemektedir. yetmiş sekiz ayak merdiven çıkQıo-
Paris, 25 (A.A.) - Hük<tmet mah· rum.. 

filleri, meclisin 6 kanunuevvel için Son rfuılerde, belediye fen heye.o 
derpiş edil -,ıiş olan toplantısının 13 tinde bir ~im oldu. imar §Ubesiue 

kanunuevvele tehirini mümkün ad- intikal etti. Al~ ayak kadar da ()-
rada, merdien çıktım. Ayni iJ, Emidediyorlar. Bunun sebebi Finans ko· 

misyonuna bütçe projesini tetkik iın nönü belediyesine intikal etti. Elll ' 
ayaktan fazla dsı orada çıktım. -.e. 

kanını vermek olacaktır. Zir~ komis böylece durmadan her ı:ün yübeli-
yon geceleri de çalışmak şartiyle, me onmı. Ama bu yükseliş, bana d11aı 
saisini 12 ld.nunuevvelden önce bi - !denlerin kasdettikleri manada de
tiremiyecektir. ğilmiş. Orasını iddiaya hııkan yok. 

Yükselmemi istemediler miydi? l§tc 

A l K •• ıt •• merdiven! Çık bire çık! rap ar U Ur Ve eğer: 

B • ı • .., • - Bay yerin dibine ı:f:r! lr ıgz Diye dua etselerdi, ya kuyucu, ya. 

Yapıgorlaor 
-<>-

Mısır Maarif Nezareti 
Bu H ususto Te§ebbüslere 

Giri§fi 
Bağdat, (Hususi) - Elyevm ga -

zete.si ya •. ;ıyor: Mlsır Maarif nezareti 
bütün Arap memleketlerinin tattın 
ve terbiye programını birleştirecek 

bir kongrenin toplanmasını temin 
için Mısır hariciyesinin Arap mem
leketlerile temas etmesini istemişfii. 
Mısır hük.Um.etinih bu maksadı te
min için evvela Irak, Suriye ve Lüb
nan hükUmetlerile temas etmesi bek 
!eniyor. Teklifin mukavemetle ltat" -
şılanmaması umuluyor. Çünkü Arap 
aleminde kültür birliğini sağlamla -
mak cereyanı çok kuvvetlidir. 

,. ••wumuııtııtlltllf'ffft10ffltlll! f''tllf lllllltıtmıı11uoo11•-

P olonya Mason 

Cemiyeti Lağvedildi 

maden amelesi olacRkmL.~ 
Hadiseler, bunu ~östenyor.. 

Dua bahsinde bektaşinin hilkı 

varmış. Dinleyin neden 1 
Vaktiyle bir bekta~i dervip, Eyüp 

Sultanda hacet penceresinin h.iinı
den geçerken üstii başı yerinde b~ 
adamın: 

- Aman yanbbi! Sen bana şu 
reisliği ihsan et! diye dua etiğini işit.. 
miş. Hemen yanına sokulup sornıll§: 

- Efendi hazretleri! Affedersi
niz. Niyaz etti~niz reislik ne reisJ.i... 
ğidir? 

Duacı bu mud:ıhnleden memna. 
olmamış. 

- Ne vazifen senin be adam! Ba~ 
ka işin yok mu? Benimle Allah ara
sına ne girersin? 

- Haşn! O maksatlıl söyleme~ 
Yani ne rcisliii istiyorstmuz? 

- Bizim mahkeme rcisliii mün
hal; onu istiyorum. 

- Çok &iizel! Hak mm affak et
sin! Yalnız ne reisliği olduğunu t~ 

Varşova 25 (A. A.) - "Kanunlar rih etmeden isterseniz: ucuza daya. 
gazetesi,, bugün meriyete girecek er namazt sizi tulumbacı reisi yapar.. 
lan iki kararnamenin metnini neşret Bütün ömrünüz oldukç,1 sandık ar
mektedir. Kararnamelerden biri rna dında koşmaktan anımız ağlar. 0-
son cemiyetlerinin IAğVı, diğeri dev- nun için malıkenıe re;sliğini i~tedi
letin bazı menfaatlerinin korunması ğinizi açıkça söyleyin! demiş. 
hakkındadır. Bana da dua ed~nler yjjkselmemin 

Bütün mason cemiyetleri bu sn - mahiyetini açıkra sö;•: lemf'clikleri i
retle kaldınlınış oluyor. Bu cemi - çin yükseliyorum, yükseliyorum a
rine ve arşivler de hükfunete dev - ma asansörle hile dt"~I. mcrdiven
yetlere ait emlak hayır müessesele - le Üst katlara yükscliyorı.ım. Bu yük
rolunacaktır. selişim devam ederse, hu yaştan 
Diğer kararname, milli müdafaa - sonra tayyareci alamıy'lca~1m için 

run zararına yapılan faaliyetler, dev ya selatin camilet"dcn birine meyzin, 
letin mali kredisıni izrar edebilecek yahut yangın kulesine nöbetçi tayi
hareketler. umumi greve veya lou . nimden haklı olarak korkmaktayım. 
kauta her türlü teşvikler ve devle . 
tin menfaatini tehdit eden yalnış ha
berlerin işaası için şiddetli cezalan 
ihtiva etmektedir . 

Chamberlain, Windsor 

Dükü ile Görüştü 

Yeni Bir Hava Sil6hı nezdine bir mümessil gönderecek ve 

Edirnemizin 
Kurtuluş Günü 

Londra, 25 (A.A.) - B. Chamber
lain ile Vindsor dükü arasında Paris
te yapılan mülakattan bahseden York 
Shir gazetesinin hususi muhabiri bu 
sabah yazıyor: 

Amsterdam, 25 (A.A. ) - Fokker halihazırda Stokholm'de bulunan 

Kont Fernandes de Dorata'yı general 

Frankonun resmi mümessili olarak 

tanıyacaktır. 

~l'al 
Çisi ~ saat 11 de Türkiye Orta El-
tı .: Berkeıi kabul etmjşti.r. 

~~ i Çı. I<rala, büyük Türk matemi
L §°ttrak· 
~~ İs ınde~ dolayı Cümhur Baş· 
~~ İnonünün teşekkürlerini 

Hitler ile Romanya kralı arasın.da 
yapılan görüşmeler esnasında da Al
manya ile Polonya arasındaki yalnız 
siyasi değil, fakat iktisadi ve kültü
rel münasebetlere dair en mühim me 
seleler tetkik edilmiştir. 

tayyare fabrikaları gelecek Faris se~ 
gisinde teşhir edilecek olan yeni bir 
avcı tayyaresi inşa edildiğini bildir
mektedir. Tayyare saatte 500 kilo -
metre süratle uçabilecek ve büyük 
çapta silahlarla mücehhez olacaktır. 

Papa Ağır Hasta 
Vatikan, 25 (A.A.) - Papanın sıh

hi vaziyeti yeniden endişe verici bir 
mahiyet almıştır. 

Meıhur Alman Tarihçisi 
Öldü 

Berlin, 25 (A.A.) - Meşhur Al -

man tarihçisi profesör Erich Marcks, 

bugün 77 ya~ ölm~. 

Edirne, 25 (A.A) - Edirnenin 
kurtuluşunun yıldönümüne rastlı

yan bugün, Edirneliler, Atatürk a
nıtı önünde toplantı yapmak!tı ik
tifa etmişlerdir. Toplantıda bir nu
tuk söyliyen vali, yurdun diğer kö
şelerin.in olduğu gibi, Edirnenın de 
kurtuluşunu Atatürke borçlu oldu
ğumuzu,, anlatmış ve bu münasebet 
le Ebedi Şefimizin aziz hatırası bir 
kere daha minnet ve şükranla yad 
ft tam edilmiştir. 

Dük ile B. Chamberlain'in mülfl.. 
katı. !ngilterede büyük bir alaka u
yandırmaktadır. Kuvvetle zannedı -
liyor ki. Dük. halen yaşadığı ış">'zfik 

hayatının kendisin in pek de hosuna 
gitmediğinı bildırmiş ve hizmei t~
lif etmiştir. Dükün İngiltereyi ı.iyı.ı • 
reti meselesine temas edildiği hab-ar 
veriliyor. B. Chamberlain bu mese . 
lenin kendisi Londraya döner dön
mez tetkik edileceğini vadetmiştir. 



• 
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Atatürk bir gün bana demişti ki. 
Ybml 8ene evftl alınm, w a; 

ai:formasının :içinde oma dimd:ik 
bpanm11 olarak ve ince yüzünün 
ötesinde berisinde cüzice sarkık
lariyle gösteren fotolrafilerkla ba 
kılacak oluna, bugün cen•NS! bii
tün bir millet tarafından takip .. 
dilmekte olan Atatürkün o mrada 
yüzünim hafif bir bilzfhıle balu
landığma hükmetmek llznndır. 
Onun bu tavn, o zaman1ar henOz 
giymekte olduğu fesi, ve hryıkla
riyle kendisine muharip görilnnı 
ve mahiyeti veriyordu. Birkaç 
sene evvel, ODU ziyarete gLttiğim 
zaman çalikfırlnden birJey .bybet
memiftl. Yalnız artık mit giytm. 
,-ordu. Ve giyimi bir dikkat n 
sevki ifade ediyordu. Be7reklet
miş saçlan ve a1mnın kınşı:klan.; 
o zamandanberi ne1eri ,..mış, 

neleri yaratm.ıf oldujwuı aösteri
JWdu. 

Ankarada, tehrfn chpnde btr ya 
maca yaslanan villAsı, gösteripiz
d!, mobilyası Türklerin Fransız 

tbltlbunu beğenmekte olduktan 
bir zamana aittL Muhafız ve müs
tahdemini ihtiyacın haddi ugarl
slne ind.trilmiftt 

Atatürk odaıım kuytu bir kö
psine çekildi. Bana da 911' ışılı 
ile gözlerimi tamamen kamqbran 
bir avizenin altında yer gösterdL 
Eler AtatÜJ'k aruıra aigaruını 
,..ırmak için Jdhrit çakmuaydı he-

. ,ecanJı bir iman aTCln olan ben, 
ganlmetimtn bir kısmından mah
rum kalmıf olacaktım.. Kibritin 
ışılı ile hAsıl olan ve birkaç aaııi
'r! ıiiren yan loşlukta yaşla hır
palanan yüzünün çizgileri seçile
biliyordu. Açık mavi gözleri, ta
mamen hareketsiz denecek kadar 
sakin ve durgun tavn, clddt, d• 
vad1 sesi bidayette kendl8hıe IO

kulunulıamıyacajı int!bama bırab 
)'Onla. 

Evvelce daha eevnt canlı ve aıı 
1;mık oldulmm. maim daha zi. 
1-1• derin diifi)nx! ı • dalmıya 
temayill ettilfDt, ft hazan hafta
larca devam eden siüdlt devreleri 
ıeçi:rdiliDi bana 96ylemlflenH. 
Xendlshıjn kahramanlıkla tavsif 
edilecek bir silih menkıbeslne alt 
btr llÖzle muhavereyi atıeflememif 
o1Baydmı btıtim konupna mildde
tince kendisini mltrlrkenb ve ahe
nin bir sükdt tçine kapıyaca&ı mu
hakkaktı.. 

1916 da Gelbla ~ Ylld 
olan o meşhur menkıbeyi bana ob
jdltif b1r vüzuh ve kaüyetle an
Jatblar. ErUııı harpler bazan mü
bmmel bir ııAkil olmama• iyi W. 
lıf.7orlar: 

- Karpmudakl İng111zlerln top 
ldıefiıal daha tanzim edecek kadar 
Taldt lmlamamlf olduklranm ft 

btdm için hiçbir tehlike mevcut 
olmachiuu bru,ontum, dedi, bu 
pek buit bir h-.p me.eı.t leli. 
Ben sadece millait bir vaziyetten 
lltifade ettim. 

Tam Sll'Ul 8'en Gazinln ml
menız ftllfına bir işHet edeyim. 

Kenclislnde hayal w fantezi kati
,_ memat delfldl. Bu vufın& 

iman kenctiai de ipret, w bun
duı dola11 iftihar eder. Kitapları
mın iki8bıi Türk~ tereame et
ttrt:mittl. Napolyon hak)nnda]rl 

eeerJm dolayısiyle, bilyilk KorD

bhyı mahveden Amilin hayal oı.. 
cluğunu ispat için kendi DOktat na-

zarını mufassalan f&yle anlatb
Jar: 

Napol70n'un l'Bsilfii 
~Takip edilen gayeler hiçbir 

aman şahsi olmamalıdır. GeçnUf 
.ı.temlere takılakalan, ve an·ane
lerden sıynlamıyanlar hiçbir za
man modem bir devlet bina ed• 
mezler. Napolyon muk1trribinJ ara 
ımrla kendis ne hıvanf!t edenler 
bulunduğunu bildığ halde bun. 
lan yanında tutuyordu. Ondan 
sonra gidip kendini en büyük 
düşmanına teslim etti. Bu ha! an
cak aklını oynatmı, olmakla ka
bllı izah olabilir. Hi~bir plln ta
yin etmeden işe batlarnıt ve onu 
bQyük eserler arkasında ririlkli
yeıı ancak hAdiseler olmupar. B11 

11 $ef, Büyük Kararları Milli 
Varlltın Özünden Almalldır .. 

"Gazi Mustafa Kemal Sultanlığı ve Hali/eliği Reddetmiş 
Adamdır. Bana - Reisicümhurluktan, Başkumandanlıktan 

Feragate Hazırım," Demişti. Fakat Parti Reisliğinden 
Hiç Bir Zaman. Çünkü Fırkam, Mübrem Telakki 

Ettiğim Milli Siyaseti Temsil Eder.,, 

Ebedi ŞJ, •eosili milleti arauwia_ 6ir İhtİ7111'la l'ÖriifÜ)Or 

sebepled!r tı demokrasinin tees- cftmlmr mevkllnden, hatta orcıu 

üünü altımf ~ ıeride buak- y AZAN: EMiL LUDWIG ,eıııgm<ıen ıeragaıe tıazumı. 
mıştır." - Ve Parti reisliği! 

Bu hilkümler Gazinin siyasi ~~ - Ondan hiçbir zaman, Çt1nkü 
PJ'Oll'8DWU bana tenvire medar kendi kıymetine artık eren ve kıy- Ve Atatilrk müsavi sesiyle de- fırkam, mübrem telttld ettiğim 
oldular. Napolyon kadar büyük metini bilen adam görilnilyordu. vam ederek: milll siya1eti temsil eder. 
bir rüya ıörücü. kurucu w bndl Bafkuuıın tudUderfle düfündük- - Hırstan bahsetttnlz. Evet on- Milletin 6a6aa 
milletinden hetlr•m. lflpheyle ba lerinl teyide ihUyaç garmıyen a- dan vazgeçilemez, fakat hırs phs\ Memleketin llyul hayatuu Jt.. 
bcak kadar mllllcl. Kendlal hem elam. olmamalıdır. Hırs mUll menfaati yıkıyle tanıyan yabancı mildekktk 
bidbnt, hem h'1timi olduğu bir Yeni bir dn1etbı bapnda bir gaye edinen objektifler Qzeriııe ler, hayatının mahvlyetklr meba-

reddetmışe. Bunclmi do!ııJI 
70D1J. tenkit etmekte de bU 
laall idi. 

Kem1eketln her tanfıDa 
J..ı JaY1]dı. Bir banknot JflJI 
fl 1utulunca, iezyiııat ~ 

_,..,,._ 
bolik bir ihtar kabtlindent 
Jaqali görünüyordu. ~ 
lmldulmm kendieine SÖJ~r.m 
saman hayret etti. 

f - Bu evin kapıcısına 
O bile benden korkmaz. ~ 

dayanan bir kuvvet ancak 

labWr. Belki bir ihtiW -
t.ayı. 191lere teftssQl ~-. 

Ratti dfktatörltığü bile sık ,..,. 
mm ]plan vaziyetter olabilir• 
meclisle. engin tefebbilllere 
dili hiç görülmilt müdür? 
özüne kadar sulhsever bir 
töriiıomınm. Şimdi ~ 

• - Bir milletin muırfkl 
d.ald zevki nazan itibara 
dıkça onun yükseltilmai 

olmadılmt Montesquleu'de 

ınuştum. Bu çok doğrudur. '*fi 
te bundan dolayı bu sanatın 
pf ettirilmesine kendimi baP 

eli, bizim milli musBdmlz 

k&ylerde çobanlarda duyulur. 
- Öyleyse bu sanat hep 

af halindedir, tekAmQl ııraıı.--• 

tinden mahrumdur. 

- Garp muslldsbıfn ffmdld 
.ı,...me yübelJJaek için ne 

tek fikre inanan bQyük Türk, ra- ıeneralin bulunmama Avrupanm tevcih edilmelidir. Şef büyük ka- dislne ve mWeUn bab• o1mak 
bmlarla iıfade edilemiyen ne var- pştığını söyleyince kendisi hayret rarlan IOD derece dikkatle takip hüviyetine tanıaJlldl uy&D demıok- •••n• muhtaç oldutu.nu 
a onlan :istihfaf ederdi. Ve rasyo- etti. Fakat hemen: etmesi lAzmı gelen milli hayat ve .raıi:k prensipleii tatbik 10lunda nQnüz! 
Del olana karp duyduğu zevkinin - Tabiidir. Bir general her za- varhlm 6zünden 111malidır. Stıl.- Gazinin çok utra§tıJım tasdik e- - Takriben dört ..ır. 
heyecmılyle mistiklere karşı açtı- man bir diktatörden daha tehl!k. tanlarda.o IWrtulunca, brr Millet derler. 1924 te kendisine sultanlık - Bu kadar beklemek•-•......:: 
lı mncadeleye devam eclelldi. li<iir, eğer o general ancak bir dik· MecU.l topladun. Ben reis olarak ve hattA halifelik teklif edilmişti. Onun için Avrupa musDdsinl 

- Ben Kur'anı ilk defa olllrak tatörse, ve kiıme tarafından kon- haJdanmdan vazgeçtim: hatıl af- Birçok mOslilman memleketlerln-
Türkçeye tercüme ettirdim. diyor- trol edilmiyorsa! Mesel& Alman- fetmek haldamdan. Bütün kuvvet den Ankaraya murahhaslar gel- le ulrapyonız. 
du. Ayni amanda Muhammedin yada olduğu gibi. Harp esnasında- halktan plir, yani batkın mümee- ml§lerdi. Sultam deviren askerl te- Bu ıalabatçmın realiteyi d 
bir bil>liyoinfiaini de. Hocalann ki tefiniz kimdi? alllerinden. Ben eandıtınırıdaıı çok f"m ona halef olması, Türk tarlhl- itte ~Jeydi. Ve imamu 
munıdının yalnız bnnlannı do- - Ludendorff. daha u faallmdir. t,ıe nazımna nin kalabalık saray tsyanlantım ~ fotolrafımn a1tma 
yurmak olduğunu halkın bihnesi - O bir tef delfldl. JJozıunden mrunuz, kendisine müteallik işle- pek kadim an'aneslne tamamen u- - ken Kemalin "l" sini doldolfd 
~ Camileri hiç kimseye :kapa- sonra kaçan bir adam... re hiç karışır mıyım! Ben Reisi- yardı. Fakat Atatilrk sultanblı pfıya doğru iten bir ç~ 
mayı düfiimnediji halde onlann 

gitgide bombof kalmHına hayret -~~!!!i• Bugün SAKARYA SINEMASINDA •!iiiiiilii!iiiiiiiiii!,ı = Denllebillr ti bu 
ediyorsunuz. BUDıUD tebebi fUdur r k•hn•=~e·=-..AIL ki, Türk yalmz 8ÜDeflt yıldız]arı. "6MM ~in--

===~=·~= ULU ŞEFiMiZ ve BUYUK ÖNDERiMiZ l•ltarhtawcla 
Kenevir Ekimi _J aJdılııu bilen bütün dünya köylü- A T A T u·. R K , u·· n lerinden Türklerin farkı yoktur. 

Türk tabiatten batb hirfeye hfir. Bulgar htık1lmetl, 80D ~ 
da, bııevir ziraatiııe eh~~ 
mif*. BulpriNnda 1UJ11 bol -_,j 

mmtakaluda ıenlt 6lçDde ~ 
yetifttrlJmesine baflamnııtır· "1 ~ 
Mllnde 6590 dekar arazide ~ 

met etmez ve sevmez." 
Tecrübem dolaywiyle feı.ete ya 

pan bir ..:terle hiçbir zaman mD
nakıp edilememek 1lzmı geJdılfni 
bildijimden, bahsi bqka bir mn
sua naklettim. 

- Ejer aiz mllletlnlzin bapna 
~ devletin yenilenme 
si ve yeniden tefkilAtlandınlmuı 
itini bafllnblleeelı: btr bqkuının 
çıkabileeelbd mmeder mJydlntz? 

- Bafkalarmm bu hususta ne 
dOfO!llnÜf o1ac.ıdanm bilemem, 
bildilfm pı ki, bu yenileşme ve 
teflrllAtlmnmayı ben yaptım. 

* Bbe terenmanlıt eden Hariciye 
Nazın onun 8&yledlk1erinl bana 
naklederken .aziertne bJıt zam. ni
dası UAve ediyordu. Halbuki Gazi 
bu sözleri milsavl ve heyennmz 

Dolmlıl>ahçe ~ ~ bdar yapılan manam w ~ cenaze merasimini biltihı taf
lllltiyle pteren tarlıl fUme Dlwten: Methur Zenel mupnnlsi w Bo zambo mmı Xahr8mam. PA· 
VL ltOBSOlf, ANNA LR ee JOlflf LODER tarafmdan temsil edilen: 

HAZRETi SOl&Y.MANIN H~ZINElERI 

Göriilmemit ~ *1il b6JOk " iGml taribl mm. Bugiln aat ı " ziraatı yapllmıf '" 396100 JdJıO 1' 
'l@!!!!!!!!!iiil!!!l!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!l!ii!iiii!iii!!!!iile• 2,30 _ Tenzlllth matine. •!!!!!!ii!!l!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!l!!!!!ll!!_m!!!!_!!!!!!!m_!ll DeYlr ipllli istihsal olunmuştur~~, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nevlrbı Almanyaya ihracı bU ~ 

BU G ON Yalnız 1 p E K Sinemasında = ==.:~,' 
ULU 6NDER A T A T u·. R K 1 • • rmm d.osyalarmmda meveut btıtiba 

YE EBEDi Un fillmlerinden mürekkep n bizzat 
IEFIMIZ kendileri tarafuıdaJl 

razidmı 3.810.2'1'1 Jdlo, kenevir uo ..411 
tihal edilmiftir. Her sene Al~ 
ya 200 - 800 bin kilo kenevir v'.. 
~ olunuyor. Aynca Anvefl8• ~ ~ 
draya da Uıracat yapılmanna b'I"'" 

mlfbr. "* Rumanya bmdbneti 1..-ı~ 
, lecek bir kısım zeytinyağ ~ 

gilmrilk resmini indlrmlştlr. ~ .. ı 1 
kilodan küçük kaplar içinde H11P 

BUYUK MiLLET MECLiSiNDE lRAD BUYURDUKLARI TARiHi NUTUK 
ve ATA TORKUMUZUN UFULO UZERINE ISTANBULDA ÇEVRiLEN 4000, lZMllTE 1000 
ve .ANKARADA &000 metre filim arumdan MÇilen 3500 metrelik TAM " EN MUFASSAL, 
ANKARA VE IST ANBULDA YERiNDE VE HAKiKi SESLi MAKiNELERLE ALiNMiŞ 
KISIMLARI IHTlV A EDEN YEGANE FiLiM 

bir katiyetle söylQyordu: onun n- ' 
kin w metin söyı.,tp çok hotmna Bu Tarihi filmi herkesin pebllme el için: BUGON SAAT 11 - 1 w 2.30 Çc* UCUZ lit.mlfti. lb&1a verdili cevaplaıda, ._ ________ HALK Q TAI.JDU! MATlNEI&t VABDIR •1!!1!1!!!!!!!!!!!!!-1!!!!!!!!!!!!!1 ___ • 

11YATLAllLA 
dlleıa zqtlnyallarmın gümrük 
,.as kiloda 1300 leJdan 1100 JIJt' 
cllrGialftlr. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

:TAN'nı tıedeft: Haber· 
., flklrd.. tıe,..ıde 
tenıt-. dDrOn, .. nılml 
•lmak, karllıı ıa:utnl 
•lmıya t•lrımaktır. 

ABONE BEDELİ 
!!_rkiye Ecnebi 

•::: ıtr=:- t Sene 2800 Kr. 
too • 1 Ay 1500 .. 

150 • 3 A 1 soo .. 
P.I .. l Ay 300 " 
0ı!'Ueraruı posta ittihadına dahil 
bect 1>'an memleketler için abone 

3 S el1 mllddet sıruiyle 30, 16, 9, 
Aar liradır. Abone bedeli peffndir 
C ea değiştirmek 25 kuruştur 
uC::ap fcin mektuplar 10 kuruş-

'PUl lllvesı llıımdır. 

G°Nô~ ·;.;~ii:~~~] 
M. ............ :::~-
'-'liimünde Biae 
----------~~~~~~-
ıet t t. t~rk, bütiin hayatını bn mil· 
)iiJt 11. 1:ilkselnıesin3 hasretti. En bü· 
le\'d'iteaU hayatında her ~yden çok 
~it~ Türk milletine hbmet et· 

..,_lfaıbtakj bizler, ölUmür.de bile o
tiii bu lllillete büyiik hi7.m.-tler et· 
-..:e ~it olduk. Onun ölıiınü mü· 
tllr:tıyle bütün cih:m onunla ve 
ile )'e ile meşı:ul oldu. Bu vesile 
'l'llr~Pıla11, ne~riyat onun yalnız 
\td Yede değil, uilU\n cihanda ne 
terd.8( levillp, takdir ('dildiğini gös· 
te l»İ BUtün dilnya :nntbuata gilnler
teııı ze dhanın, Afat;\rk'iin ya.rnttığı 
llıdıb:. ~~vvetli fückiycyl nuıl ta· 

ş· otretti. 
llıat1111di biliyoruz ki, Avrupa dlplo
li 1-rı ve cihan eiknn umunıi;>e· 
lçı:;ıdinde yeni Türkiye. on bq yıl 
~t e, beı yüz senelik bil' merhale 
~~nılş, modern hir memlekettir; 
~ • katalma~n lazım r,elt"n bir 
itti .ettir; en büyük A vnıpa devlet
~, :1~ kur yaptıkları bir miJJettir 
llett iinya sulhunun ec bilyük ınes· 

- e'fiııden biridir. 
lıad fi _.,. u<ClLllllcıuuua uu ~e-

°t'atf etı' A.tatnrk'ün on beş yılda ya
.&... L ... h~kanın azametini anlatma• 
... -ticlir. 

* DıroLt • • 
1( ıgı Mıras 

~falım 
1lılt .&t.tGrk'iln bize bırak1ıtı bllylik 

'l'Uı~ 1~ bundan. ibaret detildir. 
laltı~letine cnıanet ettifi miras, 
'bil . ve modenı bir memleket ve 
f~ l»ir İnlıllliptır. Onun altı nm· 
~ .h~ edilen inkalip prensip· 
.. ~diden sonrn l:idece~imiz 7olu 
~. altı meıale vuifcaini göre-

ft• 
"-, ı., arkada kalanlara dflşen vazı. 
"tatt bıa lhiru fizerhıdo titiz olmak, o
' 1'1lhtına halel getlrilmesJne mey
~ Vernıemektir. Başta hükfunet ol· 

'l'tıt~ ~re, bütün gençlik ve bütün 
~ lb.illetı bu altı meşalenin biç 
tİliJc dıt aöıunemesini temin için be~
'."ıl 1•Pbıakla mükelleftir. Mitli is
~~ •e İnkıllp ruhuna mOnafi en 
'lfl lllftsanıahalara, en ufak inhi

ltlJt ~ l?z yummamak lbundır. Kli
~ il' inhirafın bizi nerelere ka
'lal~llıilJdiyecef ini tahmin etmek 

0 U.. delildir. 
teaı, ll;a' eserini muhafaza kin and l-
1l)'a...L ilrk milleti bu huan.stıı daima 
~ bwuaaeaktar. 

* ' 1 loırna 
~ 
.,.:•7•t her ıe::rd~n lnTVCtlidlr. BD· 
htı_ lllatenı günlerinden sonra ha· 
lcllpl ka111 kar,ıya~'U. Onun gOnliik 
~ ;l'lııa uymak mecburiyetinde. 
llJt •lnız yürüy~eğimiz yol aydın· 

' \>e 'd •ld il eeefimiz hedef muayyen 
Şiırt~ için lıimu kolaylaşmıftır. 
'l'iirk 

1 1! baıına rteçıp Atatiirk'ün, 
lllıtd lllılletini terakki ve inki~af ro
tlJ:d'~ Yilriitmck ve ~·iikscltmt>k için 
>'ıı 1

0 
Yolda vüriimc~" ba,tamah

tok i nfiırıtizde yaınlacok dnha rck 
ilki \vardır. lş1ml.: hitm~mi~tir. Bl"'•t s undan 11onr:ı ;ktasndi ve içti· 
lbe)ı; •ah~da lnkılılhı kııvntlt"ndir· 
~f h Türk milletini .ründcn güne 
~ • .. ıötüren bir istikbal İ[İD taht-

ı. lazımdır. 
ı...u..ı. 

s 

ve Ona Kur yapanlar 
Bugünkü Türk Milleti, Ekseri Avrupalı 
Milletlerin Bakmağa Korktuklarındiı.n 

Çok ötelere Bakabiliyor 
Nabız = 116, TeneUÜI - 20, den

cei hararet - 38,6. 
Nabız - 88 teneHüs - 18 derecel

hararet - 37 .2. 
Gazinin sıhhati hakkında İstan

buldan gelen ve fenadan betere 
işaret eden tebliğler, Gazinin ne 
tehlikeli vaziyette olduğunu pey
derpey dünyaya bildirirken, her
kesin zihnine ayni sual varit o1u
yordu. Gazi ölünce acaba ne ola
cak? Memleketi dağılıp parçala
nacak mı? Yeni Türkiye, Gazinin 
onu kurtannazdan evvelki berbat 
haline mi dönecek? 

Türkiye harpten evvel olduğu 
gı'bi, yine büyilk devletlerin şikln 
mı olacak? 

Mevcut alametler bu gı'bi ke
rametlere hak verdirec~k gibi idi. 
Sultan Hamid?n, bir sefiri öteki 
sefire çatıştırma dolabını çevirdi
ği zamandan beri, Tür!tiye büyük 
devletlerin hiç te bu kadar itiba
nna mazhar olmuş değıldi. Türki
ye harp sonunun, karanlık yı11an
nı geçiştirmişti. Yeryüzünde dostu 
artık yalnız Sovyct Ru!>-yadnn iba
ret değildi. Eş1ğinde devletler bi
ribir! ardınca sıralanmış. -İngiliz 
lcr, Fransızlar, Almanlar hattA İ
talyanlar bile çek defterleri elle
rinde-- ona arzı ubudiyet için is
tical ediyorlardı. Atatürkün 
ölümü, memleketin dah.U Jstjkra
nnı sarsarsa, Türkiye kapısını ça
lanların, içeri dalıp ta. girdikleri 
yerleri benimsemelerine mani o
labilecek miydi? Türkiye kendisi
ne aldırış edilmez, ehemmiyet ve
rilmez bir kemiyet olmllktan çık
mıştı. Balkan Paktının en kuvvet-

.,. ····- ·-··· ... -
mış bir önderi, ve bilhassa bütün 
harp gemilerinin, ve Avrupunın 

muhtaç bulunduğu petrol ihraca
tının boğazlardan geçidini kontrol 
eden ve peyderpey silnhlanmakta 
bulunan kuvveti bir devlet olmuş
tu. 

Türkiyenln hlr.;nü nazanna ma
lik olmanın, İngiltere ve Fransaca 
ayrı bir ehem.mtyetl daha vardı. 
Çünkü Türkiye bir statüko kuvve
ti kU veyahut olması fcııp ederdi. 
Türkiyenin gayesi pek geri zirai 
bir memleket vaziyetinden kurtu
larak, modem ve endustriyel bir 
devlet haline girmekti ve bu dev
'38 ifi başarabilmek için i.se, baş.
lıca muhtaç olduğu şart, uzun bir 
Avrupa sulh devresi idl 

Son ıreneler esnasınd::ı, Atatitr~, 
memleketini iki rakip saf teşk;l e
den yalvarıcı devletlerin tam ara 
yeri ortasından rota çizerek irlare 
ettl 1921 senesinden beri, yani 
kendilerine bütün dünyanın yüz 
çev~rmesiyle biribirine bağlandık
larından beri, Türkiyenin dostu 
olagelmi§ olan Rusyadan sonra, 
kendisine dostluk illnına gelen ilk 
devlet Almanya idi. Doktor Schacht 
ecnebi dövizine karşı gelebilmek 
için Türkiyenin tatbik ettiği kll
ring sisteminden istifade niyetiyle 
Türk mahsulitına, o mabsul~tm 
dünya piyasasında haiz olduğu kıy 
metten çok daha aşın bir bedel 
teklif ederek, müşteri çıktı; bu 
bedelleri yüksek fiyatlı Alman 
mrumuatiyle ödiyeceğini ise ancak 
çok sonralan bildirdi. İkinciteşrin 
1936 senesinde bu te,ebbüaatının 

muvaffakıyetin!, bir Ankara seya
hatiyle tetviç ederken Türkiye it
halatının yüzde 45 inin Almanya
dan verilmesini ve Türkiye ihra
catı.nın da yüzde 51 iru Almanya
ya sevkini temin etmiştı. Halbu
ki 1933 te ithalat yüzde 25 ihra
cat ise yüzde 18 idi. 

Türkler bu kavrayışın hızlıca 

sarılışından endişelenerek, ak
sülamelde bulundular. Türk eko
nomistleri, fakir Anadolu köylüsü
nün mahsulatını dolgun bir bedel
le ödeyip, o bedelin · yükünü, bir 
Alman metumı wyahut bir Al-

man radyosunu pek aşın fiyata sa
tın alan İstanbullu müatehlik sır
tına yükletmek çaresini icat eden 
bu muameleden dolayı Almanlara 
medyunü şükran kalırlarken, Türk 
diplomatlan bu Alınan üstünlüğü
nün tehlikesi karşısında meyusane 
baş sallıyorlardı. Ankaradaki Al
man müşavirlerinin seslerinde be
lirmiye başlıyan mütehakkim ö
tüş, diplomatların endişelerine 

hak verdi Ve ifte o zaman Ata
türk daha ziyade Büyük Britanya
ya temayül gösterdL 

Britanyaya yapılan avansl:mn 
tarihi olan 1936 senesinde 1ng:lte
re hük\imeti bu avanslara dostane 
bir tarzda mukabele etmekten çok 
memnun kalıyordu. Gerek (Musul) 
hududunun tayini hakkındaki mü
nakaşalardan ve gerek Yunanlıla
nn İzmire çıkmalarına önayak ol
muş oldu.klanndan dolayı İngilte
re ile Türkiye arasında o zamana 
kadar bir dostluk teessüs edeme
mişti. Diğer taraftan Habeş haTbl, 
İtalyayı Süveyş yolunda İngiltere
ye rakip gösterd'ği için. İngiltere
nin de Şarki A.kdenizde dostlan 
bulunması icap ediyordu. Binaen
aleyh Türkiye Çanakkale Bo~azı
nın tahıJc:lminl isteyince, zaten mu
kadder olan bu tahkim keyfiyf'tin
den istifade ederek, İngiltere Tür
kiyenin bu baptaki talebini müda
faa etti. 

Bu hadiseyi bir İngiliz - Türk 
yaklaşması takip etti. Bu yaklaş
ma gerek yukarda anlatılan hari
ci saikler ve bilhassa Gazinin iyi 
secilmi.ş bir sefire Sir Percy Lo
raine olan teveccühü dolayısiyle, 
• ---nıc111aaı, ucn kuvvetleşmıştır. 

O vakittenberi &y geçmez ki mü -
tckabil hüsnüniyetlerin tezahürle
rine vesile çıkmasın. 1936 Son ba
harında Kral Edward'ın bir yatla 
İstanbulu ziyareti Tür1t efkan u
mumiyesinde güzel bir tesir uyan
dırdı. Bunu müteakıp Ankara 
Krupp müessesesinin Çanakkale 
tahkimatı hakkındaki teklifini red 
detti. 

Boğazların tahkimine matuf Je
v;ızım ve eslihanın tedat'iki için fn
gilterede muıttHCftU'ler açıldı. Ve 
nafıa işlerinde (Sir Alexanat:. OiLl> 

ve Şürekası) bir İngiliz şirketi mü 
§avir tayin edildi. BraS5ert v~ şü
reklsı da §imdiye kadar Türkive
de beş senelik im~r plAnınca ~a
bancı lara havale edilegelinmiş o
lan işlerin en büyüğünü taahhüt 
ettiler. -Yani 3 milyon İngiliz li
rasına mukabil Karabükte.ki milli 
demir ve çelik endüstrisinin teessü 
sü. - Türklerin nazannda en güzel 
ıemere mayıs 1938 de imza edilen 
istikraz anlaşması idl Bu }'{"k0-
nun 6 milyonu İngiliz fabrikala
rından alınacak ealihaya hasredi· 
lecektl;; mütebakiıl de Export Cr&
dits Guarantee departm.ent delule
tlyle satın alınacak ticari mevat
la ödenecekti. Eslihaya ait bir is
tikraza mukabil tahriri bir vnadi 
istemiyen bir hükumete kıı~ 
Türklerin teveccühü arttı. Bu tti
matklr tarzı hareket Almanlnnn 
takip etiği taktiğe tamamen zıttı. 

Bir Türk ae!iri bir Amerikalı 
dostuna: 

.. _ Artık ne olursa olsun di-
" yordu. "Britanyaya aleyhtar bir 

safta yer almıyacağız". 
Münasebat bundan daha fazla 

pemberenk olamzadı. 

İngilizlerin bu kadar beğenil
dikleri sırada, onlann mütefikleri 
Fransızlar unutulamazdılar. Bun
dan dolayı Fransızlar da Türklere 
karşı nüvazlşklr davranmıya bq
lad'ılar. 

Fransanm Suriye mandasının 
Türkiye ile hemhudut olUfU, v~ o
rada yani İskenderun Sancağında 
Türklerin ekseriyette bulunufU, 
Jl'ransWaruı yolunda dikilen bir 
-ceı oldu. 1'abt Parla, TtbtiJ'9 

De anla§IIUl uğrunda, Suriye hu
dudunda bile fadaklrlık yapılma
sına karar verdi. İngiliz şerikinin 
muvafakatiyle, Sancak hakkında 
Milletler Cemiyetinin kararlaştır

dığı hal tarzı bir tarafa atıldı, ve 
1938 Temmuzunda Sancak mmta
kasının filli askeri kontrofünü 
Türk kıtaatına havale eden Türk 
Fransız muahedesi imzalandı. Bu 
manevrayı tamamlamak için Fran 
sız hükumeti Ankarada beğcnil
miyen sefirini kaldırarak onun yeri 
ne, hariciyenin en ka':>iliyetlı ha
dimlerinden biri olan Rene Massig 
li'yi sefir tayin etti. İki ay evvel 
Atatürkün kati surette Statuko 
devletleri meyanında ahzı mevki 
ettiği tahmin edilebilirdi. 

Fakat bu tahmin. geçen ayın bi
dayetinde bu sefer Almanyayla 
endüstri ve teslihat hususlarında 
kullanılmak üzere 12,5 milyon lira 
lık bir istikraz akdi havadisinin in 
tişarı üzerine biraz fazla nikbinlik 
oluyordu. Bu iş Doktor Schacht'm 
evvelce avlandığı mıntakalarda 

gezen Rayh Nazırı Her Funk'un 
bir ziyaretinin ille semeresi idi. İ
ki ziyaretçi arasındaki fark şuy
du ki, ikincisi, Südet arazisinin ve 

Avusturyanın ilhnkından miite
vellit prestijle mücehhez olarak 
seyahate çıkmıştı. Muvaffakıyet 

Şarkın ~ok hayraru olduğu bir va
sıftır. VikıA bu sebepten dolayı 

Almanyadan daha ziyade korku-

luyordu, fakat şu da muhakkak
tır ki bu kuvvetli hareketleri do
layısiyle birçok Türkl('r Al!l1nn
yaya daha ziyade hürmet etfler. 
~rft'tye nıırrcr s yasennCfckl 
bu aşikar dönüsün gizli sebebleri 
hakknda ortaya konulan faraziye
ler çoktur. Bazılarınca bu hadise, 
Almanyanın ticari faikiyetinin taz 
yiki altında mukadder bir mağlubi 
yetti. İngiliz istikrazının tenkit -
karlannca ise bu bir "Size ben söy 
lemedim miydi .. yollu laf başlan
gıcına vesile olan bir vaka idi. 

Fakat en yakın bir ihtmal (ki 
beynelmilel münasebatta ekseri -
ya en materyel olanıdır.) Türkle
rin hiç de hissiyat değiştirmedik -
)eridir. Alman istikrazı Türklerin 
fırsat .ıtapuııya :tıı:: .kadar hazır ol-

Yeni Zelandda 

Mahkemeler 

Makineleştiriliyor 
Londra (Hususi) - Yeni Zelanda 

da mahkemeleri makineleştirmek i
çin bir ceryan başlamıştır. Bu yold'n 
atılacak her adım, !her mahkemeyi 
bir tek sözü k&çırmadan kaydeden 
makineleri mahkemelere koymaktır. 

Bu suretle ifadeleri hülAsa etmeğe 
lüzum kalmıyacak ve hAkimler her 
davayı rahat rahat dinliyerek tetkik 
edecekler, bilhassa yüksek temyiz 
mahkemesi kendisine gönderilen da 
valan, daha etraflı bir şekilde kav -
rayarak reyini bildirecektir. 

Fakat bu ceryan henüz kuvvet • 
lenmemiştir. 

Macaristanda Yahudi 
Aleyhtarı Tezahürat 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Yüzler

ce talebe bu sabah liberal gazeteler
le sosyalist organı önünde yahudi a
leyhtan tezahüratta bulunarak bu 
gazete idarehanelerinin camlarını kır 
mışlardır. Ayni talebe yarı resmi 
gazetelerin önünde bir lmredi kabi
nesi lehinde tezahüratta blllunmuş
tur. 

Diğer bir talebe gurubu da bn -
yük bulvarlarda tezahürat tertip e
derek büyük bir kahvenin ve müte
addit mağazaların camlarını kırmış
tır. Polis, tezahüratın şiddetli bir ma 
hiyet aldığı yerlerde halkı dağı~ 
tır. 

duklanm lsbat eder. Zaten Ata -
türk Avrupalılann rekabetinden 
istifade ederek 16 milyonluk istik 
razı ve İskenderun sancağım pek 
ucuza alabilmişti öte taraftan ken 
dlsine verilen 12 milyon onu siya
ıeten bağlayamazdı. 

Atatürk, rakiplerin ne biri ne 
ötekisine karşı taahhüt altına gir
memiş oluyordu Almanyaya karşı 
aldığı tertibat, İngiltereyle aldığı 
tertibattan daha mantıki idi. Çün
kü Britanya imparatorluğu Türki
yenin başlıca mahsu:lerine muh -
taç değildi. Bundan dolayı İngiliz
Türk kliringi ekseriya acınacak bir 
tarzda tıkalı kaldığı halde, Alman
ya ne kadar çok olursa olsun, Tür
kiyeden herhangi bir mıktar Chro 
me, kuru yemiş. ve tütünün alıcı
sı olduğunu iddia ediyordu. 

Senelerce devam eden tecrübe 
dolayisiyle Atatürkün her hangi 
bir büyük devletin tazyikinden ko 
runabileceğine itimat edebilirdi. 

Ölümü yalnız Avrupada değil 
hatta Türkiyede de bir endişeye 

meydan verdi. 
Atatürk öldüh-ten henüz 24 sa

at geçmemişti ki, onun sabık baş
vekili ve en yakın arkadaşı hemen 
dümene geçti; ve Türkiye sakin 
ve salim olarak, kemafissabık ile
ri doğru yoluna devam ettL 

Bugünkü Türkiyeyı tanıyanlar 

bu değişmenin pürüzsüzlüğüne hi~ 
te hayret etmediler 

Çünkü millet Atatürkün nihai 
gayesinden tamamen haberdardı. 

Gazi gayelerinden emindi, onlan 
tesb it etmişti. Halk da mellerin
de ona iştirak ediyordu. 

Bu emniyet ve itimat Ankaraya 
her gidenin mutlaka orada apaşi
kare göreceği bir vasıftı. Yirmi se 
ne yahut on se~e sonra tahakkuk 
ve ikmal edilecek olan bir işten 

bahsederken memurlann veya iş 

adamlarının o sakin emniyetine 
hayran olmamak mıiınkün değil -
di. 

Bugünkü Türk, ekser Avrupalı 
milletlerin bakmağa korktukların
dan çok ötelere bakabiliyordu. 

İşte bu hususiyet, istikrara işa -
ret eden mukni bir alametti Diğer 
almm de hep bu noktayı takviye e 
diyordu. G zi kendi planlannın ta
yin ve tatbikinde arkadaşlannın 
fikirlerini de alırdı. İsmet İnönü, 
Celal Bayar ve Fethi Okyar. 

Bu planlarla şahsen alakadar ol 
duldan için, onların bir muvaffa
kıyete iktiranı dolayisiyle kendi • 
lerine bir hisseı gurıır ayıracakla
n tabiiydi Saniyen, eski rejimin u
fulündcnberi ancak on beş sene 
geçmişti. Bu müddet ömrü beşerin 
ancak kü~ük bir fasılasını teşkil 

ettiğinden, mesut bir mevki işgal 
eden herhangi bir Türk, işlerin 
Cumhuriyetten c-vvelki berbat va
ziyetini pekala hatırlıyor, ve şim· 
diki vaziyetin çok daha iyi olduğu 
nu takdir ediyor. ve daha dün ha -
rici müdahalelerden kurtarmış ol
duğu hürriyet ve istiklalini, şefinin 
halefi hakkında kavgaya girişerek 
tehlikeye sokmaktan çekiniyordu. 
Binaenaleyh, AtatürKün muvaze -
neli harici siyasetinin yeni cum • 
hur reisi tarafından da takip edi -
lememesi için ortada bir sebep yok 
tu . 

Türk istiklali Atatürkün olduğu 
kadar İsmet İnonünun de aziz bir 
yavrusudur. Çünkü 1919-1922 Türk 
Yunan hayat ve memat savaşı sı
rasında (o zamar.Jd) İsmet paşa, 
(o zamanki) Kemal paşanın er -
kanı harbiye şefi idi. ondan sonra 
da 1923 de Lausannede toplanan 
sulh konferansında Türk delegas • 
yonunun reisi idi Bu iki geçitte de 
fevkalade bir asker ve fevkalade 
bir devlet adamı olduğunu isbat et 
ti. 

İşte bundan dolayı Türkiyenin 
mukadderatı, dün olduğu gibi bu
gün de pek kabiliyetli ellerdedir. 

Çırılçıplak 
Karakola 

Giren Adam 
Sofyada, Bir Memurun 

Baıından Tuhaf 

Bir Hadise Geçti 
Geçenlerde, Sofyada çok garip 

bir hadise olmuştur. Bulgar gazete -
lerinin bu hadise hakkında verdikle

ri tafsilat §Udur: 
Sofya istasyonundaki polis ~ 

koluna. bir gece, çırılçıplak bir genç 
giriyor. Vücudu yer yer kan ve ça
mur lekeleri ile dolu olan bu gencin 
nefes nefese soluyuşu ve damdan dO. 

şer gibi gelişi, karakolda.ki büütn me 
murlan ürkütüyor ve hayrette bıra

kıyor. Çıplak adamın ilk sözü: 
.. _ Çabuk, beni sıcak bir yere ko

yun! Size hepsini bir bir anlataca • 

ğım., demek oluyor. 
Dk önce deli olmasından §iiphe 

edilen bu genç, çırçıplak bulunmak • 

tan başka hiçbir geyritabillik göe • 

temediği için, memurlar, kendainl 

ılık bir odaya alıyorlar. Dikkatle ba

kılınca, birçok yerlerinde ve bilhu

sa yüzünde derin yaralar göze Çarplr' 

yor. 
Bu vakitsiz ziyaretçi, kendine p 

lince §Wllan anlatıyor: 
"- Siz, belki beni deli zannet ; 

mi§sin.izdir. Halbuki görüyorsunuz 

ki, ben normal adamım. Başımadn 

geçenleri kısaca §Öyle hülasa edebi • 

lirim. Ben Kumanitsa köyünden kaç 

tını .Çünkü orada öldürülmek tehJ.i.. 

kesine maruz bulunuyordum. 
Sofyada bir nezarette memurum. 

5 aydanberi terzi olan bir kadın doıt

tumla oturuyorum. Metresim, birkaç 

gün evvel Kumanitsa köyünde evli 
olan kı:ıJtardeşinin yanına glttL Beni 

de ablasına takdim etmek için o kö
ye davet etti. Geçen cumartesi günü 
oraya gittim. Metresim, hemşiresile. 

beraber, bir pansiyonda oturuyordu. 
Pansiyonda biri muallim, öteki ban
ka memuru olan iki erkek daha var 
eh. Banka memuru, genç ve güzel o
lan metresimle münasebet peyda et
ti, üstelik beni de fena halde kıskan 
mağa başladı. Bu sefer, köy delikan
lıları, banka memurunun teşvikiyle 

beni köyden kaçırtmak ve metresim
den uzaklaştırmak için geceleri otur
duğum pansiyonunun kapılanna, pen 
cerelere taş atmağa, bağırmağa, ve 
rezaletler çıkarmağa başladılar. Ve 
dün gece de beni öldürmek için ~ 
ren pansiyona girdiler. Ben, giyin -
meğe vakit bulamadan hayatımı kur
tarmak için don ve gömlekle dışarı 
fırladım, şimendifer yoluna doğru 

ko~ğa başladım. Yolda tabancalı 
bir adam önüme dikildi. Ne, kim 
olduğunu anlıyacak takatim yoktu. 
Bir yumrukta, yere devirdim ve kaç 
mağa devam ettim. Bir aralık, hat 
boyunda gerihni-ş olan tel örgüleri
ne çarptım, yere yuvarlanırken do -
num param parça oldu, vücudum, ya 
ra bere içinde kaldı. Fakat koşmak
tan bir an geri kalmıyarak bu \ızla 
yoluma devam ettim. Bu sefer de 
hat boyunun arkasındaki dereye yu· 
varlandım. Derenin bataklıkları için 
de çırpınırken, sırtımdaki fanila da 
yır.tıldı. 

Güç bela, bataklığın içinden çık
tığım zaman uzerımde elbise namına 
bir ıey kalmamıştı. Yoldan geçen 
bir kövliı . beni arabasına alarak şeh
re getirdi. 

İşte başımdan geçen macera bu -
dur.,, 

Polisler~ bu talihsiz aşıkın başın
dan geçenleri merak ve alaka ile din 
Hyorlar. Kendisi kimseden şikayetçi 
olmadığını söylediği içın. sadece evin 
den elbiselerini gefrterek giyinme
sine tavassut ediyorlar. Ve bır daha 
böyle karışık aşk oyunlarına kapıl • 
mamasını tavsiye ederek serbest bı • 
rakıyorlar. 
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lngiltereFrarısa 
Müzakereleri 
Bitti 

e·nbir ~ Tehlikeyi Göze Ahp Ankart.ya 
Gelen lspany oll rla TelcJki 

(Başı 1 incide) 
yedi fırka ve Romanya hududunda 
da 40.000 kişi tahşit etmiştir. Hük(ı
metin maksadı Macarıstanın yardı
miyle ayin yirmi yedisinde Riıten a
razisini işgal etmektir. 

Söylenildiğine göre, Polonya hü
kumeti, Rüten meselesinde müsaıt 
bir tarzı hareket n.ukabilinde Dant
zig meselesinin hn!l;nde müzaharet
te bulunacağını Almanyay~ vaadet
miştir. Bundan maarla Romanya hu
duduna kadar bir şirıendüfer hattı 
ve bir otomobil yolu inşa etmesi i
çin Almanyaya RiHen arazisinin bir 
parçası verilecektir. 

(B 1 incidCJ 
aşı ı:O 

çin ne dereceye kadar bir esas teŞ •;. 
edebileceği keyfiyeti tetkik edi~11• 
tir. İki memleket arasındaki rnu~st 
sebctlcrin iyileşmesini Fransa ita 
İngiltere de arzu etmektedir. 

İspanya meselesine gelince, zail~ 
dildiğine göre ik: hükumet ad ıd 
müdahale komitesinde hasıl olan 
lafla iktifa etmeğe karar verınişle!: 
dir. Bu itilafnamede general fratı. 
konun muharip haklarının tanının' 
sı için her ;ıeyden evvel bütün ecn~ 
bi gönüllülerinin geri alınması ıs 
zım geldiği tasrih e4,ilmekteydi. 

(Ba11 1 incide) 

fmü görünce artık benimle meşgul 
lolmadı. 

Sefire de kim olduğumu sorma
dı ve beni birdenbire muhite alış

tıran bir iltüatta bulundu: 
- Size ne ikram edebilirim Mös

yö? 
Likör içiyorlardı. Masa üstündeki 

atadehlcrdcn birini yuvarlıyarak ce
vap verdim: 

- Bu kafi bir ikram addedilebilir 
ınadam. 

Bu hazırcevaplığım hoşuna git
miş olacaktı ki gülümseyerek uzak
laştı. O zaman İspanya sefaretinin 
dört küçük salonunu dolduranları 

dikkatle gözden geçirdim. 
Bir kenarda göğüsleri nişanlarla 

dolu iki yüksek rütbeli asker gözle· 
Tl1l1 uzun purolann dumanlarına 

daldırmışlar düşünüyorlardı. Deniz 
harp uçaklarına mahsus üniformayı 
gi~ dört genç ve bir yaşlı asker 
başbaşa vermişler güfüşüyorlardı. 

Türle deniz Albayı İbrahim ile pro
ıtıc>Koldan Fuad birer koltuğa gömül
müşler, bir kanapede yanyana otu
nn biri lacivert biri gıri kostümlü 
iki kişi ile konuşuyorlardı. Ve se!iı-e 
bu gruplardan birini bırakıyor, bi
rine koşuyor, ev sahibeliği vazifesi
rni büyük bir kibarlıkla başarıyor
du. 

Salonun havasına bir parça daha 
~ca bir tost yapışlanndan isti
fade ederek uçakçılara sokuldum: 

- Affedersiniz ~ Los Riyas'u ba
na gösterebilir misiniz? 

Bunların devamlı faaliyeti, orduda
ki sendika, parti ve zümre ayrıliğı
nı tamamile ortadan kaldırmıştır. 

Cümhuriyet rejimi etrafında tam bir 
tesanüt ve bir birlik temin edi1m~ş- 1 
tir. Cümhuriyet cephesi, harbin ilk 
yıllarında hem asi düşmanla hem on 
lara yardım eden yabancı gönülliirer 
le, hem de muhtelü partilerin tahrf
katile çarpışmağa mecbur kalıyordu. 
Hükumet işçilerin bütün içtimai ve 
iktisadi arzularını elinden gelen en 
mükemmel şekillerle tatmin etti. On
larda umumi selametin tahakkuku i
çin ayni dikkati gösterdiler. Siya~i 

telakkilerden feragat ettiler. 
- Temsil ettiğiniz hükumetin ha

k.iki şekli nedir? 
- Demokrat cümhuriyetçi. Mü -

cadelenin başlangıcında bir halle ce!) 
hesi kurulmuştu. Şimdi bu cephe ta
mamile müttehit bir heyet halini al
mıştır. Cümhuriyetçiler, sosyalist1er, 
anarşistler, komünistler, parti ayri -
lıklarından tamamile vazgeçmişler -
dir. 

- İspanyada hükı1met tarafı çok 
partili rejimden vaz mı geçmiştir? 

- Hayır. Parti olacaktır. Fak9t 
bugün değil. Mücadele bitmeden par 
tiler siyasal hodkamlık hürriyeti is -
tememek feragatini gösteriyor! 3r. 
• General Miyahanm mücadel"?niz

deki hakiki hüviyeti nedir? 
- Madritin müdafii olması. O 

bir baba adamdır. Asker, sivil herkes 
onu seviyor. Esasen Miyaha, müda
faasını, ilk safhada askerle değil si
villerle, halkla kurmuştu. Bunları, 

sonra, talim ettirerek, geceli gündüz 
lü çahşarak hakiki asker haline yük
seltti. Madriti şimdi tecrübeli, ciddi 
askerler müdafaa etmektedir. 

Ve çoktanberi kahkahayı unuttu
ğu pc:k belli olan bu asil adamın yli
zünde hafif bir gülümseme dolaş -

Ajans haberlerinin lkide bir on 
beşin.in, yiniıisinin birden kfıh Ma
jorkhklıh Madrit, kah Salaınank üst 
IJerlride harp ederken kah Guadala
barayı, Ebreyi bombardıman eder
ken yaralnnıp düşüp öldüklerini ha 
ber verdikleri uçakçılar bunlaı- mıy 

dı? Bu gençler miydi? Sanki dört tı: 
- Bilir misiniz? - dedi - general 

gün evvel her tarafından ölüm fış-
kıran bir cehennemden değil de bir Miyahanın en iyi askerleri kimler 

olmuşlardır? 
l:ıalayı seyahatinden geliyormuş gibi 
tatlı tatlı gülümsiyerek Albay İb

rahimin karşısındaki lacivert elbise
liyi gösterdi: 

- Son Ekselans Giner de Los Ri
yas işte odur. 

- Ya bu göğüsleri Jt.şanlarla do
lu ild yaşlı asker? 

- Onlardan biri Vjs Amiral Fu
entes'tir. K.ınnızı ceketli ve gözlük
lü olan ise General Rikuelme dk. 
Barselon askeri valisi. 

Bu sırada sefire bir Tann ml~a
firi gibi gördüğü beni tekrar ağırla
mayı düşünmüş olacaktı ki gülümsi 
ye• k bir kadeh uzatmıştı. s ı'1dıu 
!stif ade ederek kendimi takdim et
tim: 

- Sanının ki maden - dedim -
Sinyor de Los Riyas'ın ağzından bu 
günkü İspanyayı dinlemek imkan
larını bana ancak siz temin edebile
ceksiniz. 

Kırmadı, İspanyol sefiresi~ na
zik tavassutundan dolayı buradp te
fekkür etmeliyim. Zira bir dakika 
sonra her gazeteciye Ankaraya an -
ca'k ağlamnk için geldiğini söyliyen 
İspanyol heyeti reisile beni karşı 
karşıya oturtmuş bulunuyordu. Ona 
ilk sualim şu oldu: 

- Bir kardeş kavgası içinde bu
lunuyorsunuz. Şüphesiz bütün ener
jinizi askeri zaferi temine hasretmi§'
sinizdir. 

Yüzü yorgun, saçlan kır, fakat 
endamı dik ve gözleri parlaktı: : 

- Hayır ... - dedi - harble bera
ber memleketin sosyal ve kültürel 
kalkınmasına da devam etmekteyiz. 
Askerlerimiz hem harbetmekte hem 
de çalıştırılmaktadırlar. Okunuyo -
ruz. Asırlarca cahil bırakılmış olnn 
İspanyol vatandaşını siyasi hırslara 

körük.örüne alet edilemiyecek bir bil 
gi derecesine yükseltmekteyiz. ~..ı

ten ancak bu sayededir ki orduda ve 
millette milli bir birlik bir görüş ve 
anlayış birliği temin etmiş bulunu
yoruz. Hükumetin cephedeki büt~n 

kuvvetleri irşada memur ettiği siya
ıi komiserlerden çok fayda gördiik. 

- .... - . 
- Berberler. 
Ben de gülümsedim:: 
- Desenize .. Barbiye dö sevil bir 

sahne kahramanı olmaktan çıkmış, 

bir memleket müdafii olmuştur. 
- Evet. Figaro, kulağından tara

ğını atmış, omuzuna silahı vurmuş. 
süngüyü usturadan iyi kullanabilc;lf
ğini isbat etmiş"tir. Mamafih Mn~·7-
tin ilk müdafileri arasında bcyneel -
milel fırkanın büyük yararlıklarmı 

da unutmamalıyız. 
- Fakat onlan gönderdiniz .•. 

dedim - Bu kadar yararlığı görül
müş "Kuvvetleri dağıtırken hası1"la
rınızın da kendi cephelerindeki gö -
nüllüleri ayni civanmertlikle terhis 
ettiklerine inanıyor musunuz? 

~Hayır. Franko yanındaki gö -
nüllüleri muhafaza etmektedir. 

- O halde yaptığınız hareketi bir 
nevi intihar saymıyor musunuz? 

-Hayır. 

- Neden? 
- Zira bizde gönüllü pek azdı. 

Bizim cephemizde harbeden asker İs
panyoldur. Onda ise İspanyol ezdtr. 
Kar§lmızda harbeden yaban -
cılardır. Eğer o yanındaki gönülfü -
leri terhis ederse evvela askersiz 
kalır, zayıflar, sonra ... Sonra._ 

- Sonra İspanyollar tek başlanna 
kalırlarsa bizimle harp etmezler. 

- İspanyadak1 bu kanlı ikilik ne 
zamana kadar bitecek? 

- Ne zaman cümhuriyet nihai za
feri elde ederse. 

- Fakat bize gelen haberler cum 
huriyet cephesinde vasıtasızlık ve 
mühimmatsızlık yüzünden büyük sı
kıntılar çekildiğini ihsas etmektedir. 

- Yalan. Dış:ından mühimmat ve 
vasıta almağa ihtiyacımız yoktur. 
Yüksek bir skeri enaüstri kurmuş 

bulunuyoruz. Tayyarelerimizi, mo -
törlerimizi, hafif ve ağır top ve mit 
ralyözlerimizi, elbise ve cephanemi
zi kendimiz yapıyoruz, askeri mek -
teplerimiz mütemadiyen münevver 
subay yetiştiriyor. Bunları eski mü
himmat nnzınmız Priyetoya borçlu-

General Metaksas 

Söylüyor: 

İspanyada terör devam ediyor 
mu? 

- Hasım cephede evet. Zira terör 
onların sistemidir. 

"Türk ve Yunan Milletleri 
Tarihi Yollarında 

Beraber Yürüyorlar.,, 

- Demokrasinin yP.r yüzünde bir 
ı gün nihai zafere ulaşacağına inanı
yor musunuz? 

Gizli evrakı a~ıranlann 
fiddetle tecziyesi isteniyor 

Prag, 25 (A.A.ı - Harıciye neza
retinin arşivlerinden çalınarak ecna
bi matbuatı tarafından neşredilen 

gizli evrak meselesinde mesuliyetle
rin tesbiti için yapılan tahkikat hak 
kında Express gazetesi ezcümle şöyle 
yazmaktadır: 

Uzak şarktaki vaziyet de frıgtJJ1 
ve Fransız nazırlarınca dikkatten ır 
zak tutulmamıştır. Gorüşmeler eSJlf 
sında Amerikanın Irt'lıhtemel bir ~ 
tirakile iki memleketin mütelt8~ 
menfaatlerini koruyacak çarele~ 
araştırılması keyfiyeti de tetkik ed 
miştir. 

Atina, 25 (A.A.) - Atina a
jansı bildiriyor: 

Başvekil B. Metaksas, Sela
nik gazetecilerinin suallerine 
şu cevabı vermiştir: 

- Elbette. Bunun için haroeden
leri temsil etmiyor muyum? Esasen 
biz yalnız kendimiz için değil, de
mokrasi dünyası için harbediyoruz. 

1 Ve sesini ağırlaştırarak ilave et
ti: "Bu evrak Beneş Reisiciimhurluk

tan çelölmeğe irnrsr verdiğı E:snada 
arşivlerden çalınmağa başlanmıştır. 

Evrakın bulunduğu 5ar.dıklar bir çok 
ihtimamlarla evvela Bratislavyaya 
sonra da Köstencey:! nakledilerek 
buradan nereye sevkedilecekleri hak 
kında bu şehirde bir karar verilmiş
tir. 

' 
- Bir dünya harbi mukadderdir. 

Seyahatimin hazin mevzuu
nu teşkil eden ve bütün Elen 
milletinin iştirak ettiği acı ha
ricinde, Türkiyenin dirijanla -
rını ve ezcümle yeni cümhur
başkanı İsmet !nönünü görmek 
fırsatını buldum. İki devlet mtı 
nasebetlerinin mükemmel ol -
duğunu ve sıkı ve sarsılmaz bir 
surette birleşmiş olan iki mem
leketin tarihi yollarında birlik
te yürümekte olduklarını teyit 
ve tevsik edebilirim. 

Fakat tehlike henüz uzaklardadır. 
1 
Bununla beraber bir dünya harbinin 
mukaddemesi sayılacak olan bir Ak
deniz harbi gittikçe yaklaşmaktadır. 

1 Böyle bir hadisenin akla gelmesi Ak
ı denizin iki ucundaki ;ki devleti Tür
kiye ile İspanyayı birbirine bir hayli 

Gazete bu skandal:ı sebep olanla
nn şiddetle tCt~7.\yesini !~temekte

dir. 

İki hükumet mümessilleri, tetlcİl 
edilen meselelerin mcvzulan etrB~ 
da sıkı bir şekilde teması muhafst' 
etmeğe karar vermişlerdir. 

Bugün Fransız gazeteleri ile ln ' 
giliz gazetelerinin bir kısmı tngiltt' 

"l F ' ··ıçudt yaklaştırır.,, 

Cevap vermedim. Vakit bir hayli 
gecikmişti. Bir hafta sonra ölüm sa

re ı e ransa araı:ınd:ı geniş o 

* ' vaşına çıkmak üzere kimi bir harp 
gemisine kimi bir bombardıman filo
suna iltihak edecek olan şu genç v.:ı 

Varşova, 25 (AA) - Leh kıta:ıt1 
bu sabah. Leh-Çe!t anlaşma~iyle ta
mamen Polonyaya verilmiş olan 
Czaca şehrini işgal etm~şlerdir. 

müdafaa iştirakinden bahsediyor "
1 

İngilterenin icabında Fransaya sefe
ri heyetleri azami süratle göndel' ' 
mek için tedbir aldığını anlatı~ 
Fakat bu haberler resmen teeYr 
etmemiştir. 

yuz. Münevver subayların çoğalma
sı askeri tekniğin cep':ıelerimizde düş 
mana faikiyetini doğurmuştur. 

Faraza Ebredeki son harpler bunu 
isbat etmiştir. 

- Lakin Ebre nehri kenarında 

öbür taraf hakim bir vaziyette görü
nüyor. 

- Oradaki hı.:rekat, Valansı her 
ne bahasına olursa olsun zaptetmek 
azmine tutuln duşmanın nazan dik
katini başka istikametlere celbetmek 
niyetile yapılmıştı. 
Maksadımız toprak kazanmak de

ğildi. Bunda muvaffak olduk. Zira 
işte görüyorsunuz ki dü man Valan· 
sa girememiştir ve giremiyeccktir. 
Yabancı askeri mütehassıslar bu ha
rekatın son derece zeki bir idare ile 
başarıldığını söylemekte müttehittir 
ler. Beş günde yaptığımızı tazmin et
mek için düşman üç ay sarfetmiştir. 

- Madrit müdafaasmın devam e
debileceğine emir. misiniz? 

Güldü: 
- Madrit asla düşmiyecektir. O -

rada Cumhuriyet "Non Pasaran,, de
miştir. Oradan çekilemez. 

- Yabancı askeri mütehassıslar 

İspanyada tam c-ephe bulunmadığı -
nl, cephelerde bır çok gedikler oldu 
duğunu, bilhassa nükumet cephesi 
kademeli olmadığı için taarruzlara 
mukavemet edilemediğini yazmakta
dırlar. 

- Eskiden öyle idi.Fakat şimdi 

cephe hem devamlıdır, hem de dört 
kademelidir. Eskiden ordumuz baş -
sızdı. Şimdi İspanyanın en bilgin ge 
neralleri tarafından idare edilmekte
dir. Merkeze harp akademimizin es
ki profesörlerinden general Assado, 
Şark cephesine general Saraluya ve 
merkeze general Rojo kumanda et· 
mektedir. 

Rojo ayni zamanda başkumandan 
dır ve yalnız münevver kurmay su
baylardan mürekkep bir büyük er -
kiınıharbiye ile çalışır, şimdi bir ordu 
vardır. 

Ve biı:denbire muhavereyi milli 
matemimize intikal ettirerek devam 
etti: 

- Hükumetimin rey birliği ile bu 
matem merasiminde tspanyayı tem -
sile memur edilmiş bulunmam beni 
çok mütehassis etmiştir. Türk mil -
Jetinin, bu en hassas devrinde kendi
sini candan seven bir milletin sevgi
lerini bildirmek vazüesi beni çok mü 
teheyyiç etmektedir. İspanyol mille
ti daima Atatürke hayran olmuştur. 
Bilhassa biz Cumhuriyetçiler ona d-ı 
ima modern telakkilerle ve deha ile 
yepyeni bir millet ve devlet kurmuş 
muvaffa°k büyük insan gözü ile bak
mışızdır. 

H ükümet reisimiz N egrin onun 
harpte ve sulhteıd es~rlerinin izleri 
üzerindedir. 

Biz Atatürkü hiç bir zaman bir dik 
tatör saymamışızdır. O iktidan kuv 
vetle ele almıştır, fakat bu kuvveti 
ancak modern bir demokratik cam· 
huriyet kurmak için kullanmıştır. 

yaşlı her sınıftarı askerlere bir dahıı 
baktım. 

Sokakta yağmur serpintileri ile hüsnü kabulü tarif etmek için kelı 
alnım kamçılanırken düşünüyor _ me bulamıyor ve bu kadar büyük bir 
dum: teessür içinde bana yaptıktan iltifa-

Faris 25 (A. A.) - Ayan meelisf 
nin hariciye encümeni reisi Bers1l ' 
ger, yakında imza edilecek olan ft~ 
sız - Alman beyannamesinin be1!1 fd 
milel gerginliğin izalesi için yeDl~..:..l 
kıymetli bir unsur teşkil edeceF 
beyan etmiştr. Mumaileyh Tuna ~ 
Akdeniz mıntakalannda sulhun tıt' 
sini için İtalyanın da bu beyanJl• ' 
meye iştirak etmesi temennisinde ~ 
lunmuştur. 

- Acaba hangisine ölüm daha ça- ta nasıl teşekkür edeceğimi bilrniyo

buk gelecek ve en çok yaşayacak ola rum. 
nı daha kaç gün ~üneş görebilecek? Biz Afganlılar kalben Türk mille-

Nizamettin Nazil tini bir kardeş olarak telakki ediyor 
ve şimdiye kadar olduğu gibi bun -
dan böyle· de daima sizinle beraber 
olacağımızı, saadetinizin saadetimiz. 
felaketinizin felaketimiz bulunaca 
ğını alenan bildirivoruz.,, 

-0--

Dün fehrimize dönen heyetler 
Dün sabah saat sekizde Haydarpa

şaya gelen hususi trP.nle, Ankarada 
cenaze merasiminde hazır bulunan 
heyetlerden Sovyet ve Afgan heyd
leri ôc şehrimize dönmüşler ve Sov· 
yet heyeti reisi Potemki11 bir müddet 
sefarethanede kaldıktan sonra Pe -
rapalas oteline giderek istirahat et
miştir. 

Afgan heyeti; doğruca Tokatlıyan 
oteline gitmiş ve bir müddet sonra 
şehirde ufak bir gezinti yapmıştır. 

Sovyet heyetine refakat eden. :ıcı
keri kıta dün memleketlerine avdet 
etmislerdir 

Şah Veli Hanın beyanatı 
Afgan heyeti reisi , Afganistanın 

Faris sefiri, Şah Veli Han dün ken
disiyle görüşen muharririmlte de -

miştir ki: 
" - Bu kara haberi aldığım za -

man, son derece müteessir oldum. 
Bizzat kıral bu vaziyet üzerine bana 
bir telgraf göndererek, derhal Türki
yeye hareket etmemi emir buyurdu
lar. 

Türkiyede hem Afgan milletini 
hem de kıralın şahsını temsil etmiş 
bu 1 un uyoru m. 

Buraya gelmek benim için, en bü· 
yük emell<!rden biriydi. Bugün bu e 
melime kavuşmuş bulunuyorum. Fa
kat, keşke bu arzum böyle feci bir 
günde yerine getirilmiş olmasaydı ... 
Türkiyeye gelince: bu dost ve kardeş 
milleti, acı hadise dolayisivle. müs -
tağrakı yeis ve elem gördüm. 

Bu yeis o mertebede idi ki. bütün 
hayatım esnasınaa böylesine ne tf'
sadüf ettim ne de bir daha tesadiif 
edebilirim. 

Muhtelü devletlerin bu nevi ce -
nazelerine iştira!t ettim, fakat hiç bi 
rinde, burada gördüğğüm büyük ma 
tem ile karşılaşmadım. 

Bu acı matem havası içinde iki 
nokta nazarı dikkatimi celbetti ve 
bunlara istinaden diyorum ki Türk 
milleti en büyük milletlerden biri -
dir. 

lranlılar abideye çelenk 
Koyacaklar 

Bugün şehrimizde bulunan İran 

Nelere karar verildi? 
Paris, 25 (A.A.) - Saint Briı:t

Le Journal gazetesinde Dabdiel'' 
Chamberlııin göı::üşmeleri hakkııtd' 
tefsirntta bulunarak diyor ki: 

h<>;vPtİ h::>s-f., C::o.-'lt:Wl'\7" ,,,.._,. __ 1 T- '- a..c , ... • • .-..~- , 
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cıvan o a uzere, saa e me- selesinin Lcindra komitesine bavs ~ 
rasimle Taksim abidesine çelenk ko- si üzerinde kolaylı.ltla mutabık kıılıır° 
yacaklardır. mıştır. Bu komite 6 temmuz pllıl)Y 

Frannz heyeti Atinada bit 
nın ne dereceye kadar elastiki 

Parls, 25 (A.A) - Bahriye Bakan ~· 
hale getirilebilece~ıni tetkik edec 

lığından tebliğ edilmiştir: ... ~ 
tir. Milliyetperverleri daha sabv 

B. Sarraut, Fransız hükutn<'tinin ., 
Atatürke son ihtiram ve tazimini bir hale koymak için de,, Burg~ 
yaptıktan sonra yanında Vis Amiral Tic Ajanı ünvanı altında yarı re. 
de Laborde ile Türkiyedeki deniz a- bir delege gönderilmesı tasavvur e' 

taşemiz olduğu halde:, 24 Te~rlnisa- dilmektedir. 
ni saat 12 de 1stanbuldan Emile Uzak doğu harbine geJince, gatJ'_ 
Bertin kruvazörü ile hareket etmiş- te, Tokyonun da Çaıı·Kay-Şek'in dl 
tir. harbe devam arzu:;unda olduklarııı' 

Gönderilen Fransız :-:ahitleri ve kaydediyor. Buna binaen, Japorıll' 
müfrezesi Ankarada Türk makamla- rın bir Çin hükumeti teşkiline ııı~' 
n tarafından hararetli bir ihtimam tedir olup olmadıktan sabit olunc~ 
ve alaka görmüşlerd-:r. B. Sarraut, ya kadar, dramın .ıkislerini müınlcı.J 
Çanakkalcdcn Umumt Harpte ölen olduğu kadar t.ahdıde çalışmakts" 
Fransızları selamlamadnn geçmek is başka yapılacak ~ey yoktur. ' 
temedi. Kruvazör Boğazda tevakkuf - F~ansız - ı.ngiHz g~rüşmelerl, ~ 
ederek saat 19 da Gelibolu yarım hudı meselesınde verılecek kara~ıet 

d d k
. Ab•d . . .. d B Londrada açılacak olan muhac 

a asın a ı a ı enın onun e . k ·t · b k t 
omı esme ıra mı.j ır. 

Sarraut di!nize bir çiçek çelengi attı Ek ik 1 k d ,.,.~ . • onom mescıe er o a ar "v 
ve demz zabitleri bir dlkika c;iikut ve 0 kadar muğlaktır ki, bunlsrıfl 
ettiler. Bu müheyyiç merasimden yalnız ana hatlarının tetkikiyle ~& 
sonra vapur Fransaya doğru yoluna fa edilmesi mecb•.ıriyeti hasıl oıınılf 
devam etmiştir. tur. Fransız ve tngi!izıer daima, f 

Atina, 25 (A.A) - Atatürkün ce- taliter ve liberal re:;ım!er arasın.' 
naze merasiminden dönmekte olan ekonomik münas<'betlerin tesisi i~ 
B. Sarra ut, Emile Bertb kruva •örü Van Zeeland raporunu t"krar ele 

ile buraya gelmiştir. Yaııında Ami-
ral de Laborde vardır. Atinayı ta
mamen hususi mahiyet.te olarak zi
yaret eden nazır, eski Yunanistan 
harabelerini gezdikten 5onra ayni 
kruvazörle Fransaya hareket etmiş
tir. 

Pazartesi sabahı 
tır. 

Pariste olacak-

Bulgar ve YugoslaO 
heyetleri 

mak arzusundadırlar. 

Bu umumi sistem haricinde. husıt' 
si bir mesele mevcuttu::- ki, o dik 
Tuna piyasasının .aksinıidir. 

Muhalifler istizah takriri 
veriyorlar 

Londra 25 (A A.) - Avam Ka:rıııı· 
rasında muhaleft.-t reisi B. Attıee. pıJ 
zartesi günü B Chamberlaindan pa• 
ris ziyareti hakkında beyanatta btl " 
lunmasını isteyeceğini bildirmiştir· 

Yugoslav gazetelerinin 
Nazan dikkatimi çeken şeylerden Sofya, 25 (A.A.) - Atatürktln 

biri, inandıkları daha doğrusu im'ln cenaze merasimine iştirak etmiş o- mütaleaları 
ettikleri bir adamın gaybubetinde, lan Bulgar ve Yugoslav heyetleri Belgrad 25 (A. A.ı _ Gazetele! 
her ferdin ayni acıyı duyması, diğeri saat 13,40 da ayni hususi trenle Sof- diin Rumanya hükumdan ile Altıl9 

de, şeflerinin halefini mutlak bir it- yaya varmışlardır. Heyetler garda devlet reisi arasındaki mülakata bil" 
tifakla seçmiş olmalarıdır. kralın ve başvekilin birer mümessi- yük bir ehemmiyet atietmektedirlel'• 

Ankara şehri; Atatürkün ve onun liyle demiryollan nazırı B. Avranof Diğer cihetten gazeteler pek ya • 
hükumetinin sayi ve ciddiyetinin bir ve Yugoslavya ve Türkiye orta el- kında Pariste tmza edilecek oıııtı 
timsali mücessemidir. çileri tarafından karşılanmışlardır. Fransız • Alman itilafına dair Parif' 

Ankara şehri oyle his ediyorum ki Yugoslav harbiye nazırı B. Nediç'e ten gelen haberleri ncşretmektedif" 
bir kaç sene sonra dünyanın çok mo askeri merasim yapılmıştır. Yugos - ler. Matbuat bilhassa Paris gazete• 
dern ve mamur şehirlerinden biri o- lav heyeti bu akşam Belgrada hare- lerinin büyük bır kısmı tarafınd8ıı 
lacaktır. Buna da sebep, esaslarının. ket edecektir. Şerefine bugün har - ı bu münasebetle ızhar edilen menırıır 
çok güzel kurulmuş .:>lmasıdır. biye nazın tarafından bir öğle ziya-' niyeti ehemmiyetle kaydetmcktedi!" 

Merkezi hükumetinizde gördüğüm !eti verilmiştir. ler. 



'I' AN ., 
Profesör Afetin Evinde Elim Bir Saat 

.Eyvah, Kubbenin Desteği Çöküyor 
Çukurova Çiftçisine 

Yeni Tohum Veriliyor 

Atatürkün İlim ve Mefkure Talebesi, Havası Çekilmiş Bir Hücrede 
Çırpınıyordu, Yalnız "Duygularımı Anlatayım Diyorsunuz? 

Köylünün Ziraat Bankasına 
Olan Borcu da Tecil Edilecek 

Diye inledi, Ne İle Kelimelerle mi?,, 

lZMIRDE: 

fehir .tadının geni,letilmuine ait faaliyet 

1 
Adana, (TAN) - Sel, dolu, ku

raklık ile diğer Metlerden mütezar-
rır olan Çukurova çiftçisine hasattan 
sonra tohumluk olarak dağılmak üze
rf' Adana için 500.000, Ceyhan içln 
300.000 kilo yerli pamuk çiğidi il • 
tenrnlştir. 

Proluör Alet; Büyük Hocan Atatürkün karr•ınJa, onun yük•ek fikirlerini ve diktelerini alırken 

Su am~ işleri 
iç n Yeni Bir 
Proje Yapıldı 

Vekalet, bu mıktar tohumu gön -
dermeğe karar vermiştir. 

Çukurova çiftçisi bu sene, Afet -
!erden çok zarar gördüğü cihetle, 
Ziraat Bankasına olan borçlarının 

banka usul ve mevzuatı dairesinde 
tecili için de emir gelmiştir. 

A tatnrkün ailesi,, denilince, 
hemşiresi bayan Makbule -

deıı IOnra batınmıza Profesör A -

fetııı, tayyareci Sabiha Gökçenin, 

"le küçük Ülkünün isimleri de ge-
lir!.. • 

~ü memleket hududlann -

dan çok uzaklara kadar yayılmış 
birer §Öhret kazanmış bulunan bu 

iainılerin talili sahipleri, Atatür -

~ payansız şefkatine, yüksek hi 

lbayesiJıe ve teveccühüne birer ha 

kikı avl&d kadar muhatap olmuş 
l>aııti:yarlarciır. 

!Su yüzdendir ki, onlann matem 

lert. ıztıraplan, ve felaketleri. by 
haJıtfyarllklan kadar büyük ve 
80llaUz olmuştur. 

ltara haberin, idraklerimizde kes 
kiıı bir zehir gibi yayıldığı gün -
denberi, bu isimler, dimağları kur 
ealayan birer istifham şeklini alı -
~: 

- Profesör Afet nerede? 
- Sabiha Gökçen nasıl? 
- Küçük t.tıkü ne oldu? 

ltabllinden sualler, hakikate hiç 
~yan muhtelif rivayetlerle bir 
lilrte, ve hakiki cevaplannı bula -
lbadan dillerde dolaştı durdu .. 

Ben, Ankaraya giderken, içine 
leni§ bir alaka cezbeden bu sualle
liıı cevaplarını da aramaya karar 
~it bulunuyordum. 

Onlar hakkında sorduğum sual
lere alabildiğim ilk cevaplar, ıun
lar oldu: 

-ProfeslSr Afetin nerede oldu -
h belli değil. Sabiha Gökçen Nü -
ltlune hutahanesinde. t.tıkü de Or 
lban çiftliğinde, anneslnin, baba -
lalın evinde! .. 

l!:ıı cuip buldutuı'n mevzu, al -
dıtım bu cevaplann en meçhulü 
Oldu.Fakat, Profesör Afetin, Ye -
lllfehirde, babasının evinde bulun
dutuııu öğrenmek için, tahmin et
tlitın kadar fazla yorulmadım. 

Dostum Nizarr..ettin Nazif, ha -
'1rh bir tesadüfün, .kendisini, Mon
tr6de, Profesör Afetle konuşturdu 
luııu söylemişti. 

Suat Derviş, kadın olu'1JnU, ba
)"an Afetle konuşmasını kolayla§ -
tırabilecek bir mazhariyet sayıyor
du. 

Bu yüzdendir ki, Profesör Afe -
tt ziyarete giderken onlarla bera -
her bulunmayı, büyük bi rtesadüf 
laYJyordum. 
Yapacağımızı umduğumuz mü -

llkatın resimlerini de - fotoğraf 
l!lakinesini, içinde milyonlar bu -
lunan meşin bir kasa gururu ile 
taşıyan - Celal Ergun alacaktı!. 

* 'Yeni§ehirdeki ev, sapsan rengi 
ili, bu soldurucu matemden almış 
gib~ görünüyordu. Kapıyı açan hiz 
ınetçi kız, bize: 

- Buyurun! derken, kim oldu
lumuzu sormamak g.ılletini gös -
terdi. Hele ihtiyatsu; hizmetçiden, 

Profesör Afetin evde olduğunu da 
öğrenince, konuşamamak korku -

sundan hemen hemen tamamen kur 

tulmuş bulunuyorduk. 

Ortasında büyük bir soba yanan 

salonun havası sinsi bir rüzgarın 

soğuttuğu vücutlarımızı, sıcak bir 

yorgan gibi sardı. 

Perdelerin, halının, koltukların, 
kanepelerin tatlı maviliği, b:ıharın 

kurutup sararttığı ağaçlara ba1cnak 

tan kurtulan gözlerimizi, dinlendi

riyordu! 

Sobanın arkasındaki koltukta, 

ak saçlan, siyah bir hotozla örtülü 

-.lı bir .kMiul oturıı.vonlu. Elini 
bize öptürürken bile hıçkınldannı 

dindiremiyen bu kadın. Atatürkün 

öksüz bıraktığı en ihtiyar çocuk -

!ardan biriydi. Nizam ettin Nazif 

onu tanımıştı. Kulağıma eğildi, ve: 

.. - Profesör Af etin ninesi! de

dL 
Onun hıçknklanndan daha be

IAgatli, daha manalı, ve daha kuv
vetli söz bulabilmenin imklnsızlı
ğı hepimizi susturmu~u. Uzaklar
dan atılan topların gümbürtüsü, 
yükseklerde uçuşan tayyarelerin 
gürültüsü, sımsıkı kapatılmış cam 
lann yan sağırlaştırdığ kulakla -
nmıza, semavi bir inilti halinde ge 
liyordu. 

İhtiyar nine, dışarıya kulak ve
rerek sordu: 

- Cenaze merasimi mi? 
Hepimiz, beklediği cevabı, bat

lanmızı önlerimize eğerek verdik. 
O bu koskoca hakikati bir türlü is
tiap edemeyen yorgun dimağını 

çatlamaktan korumak ister gibi el 
lerile başını sumıkı kavradı, ve 
haykırdı: 

- Eyvah! .. Kubbenin desteği çCS 
küyor demek? 

Bu feryat üzerine açılan salon 
kapısına çevrilen gözlerimiz, on 
iki, on üç yaşında bir kız çocuğu 

ile karşılaştı: 
Onun Proesör Afetin hemşiresi 

olduğunu anlamak için, hiç kim -
seye sual sormak lüzumunu duy -
madık: Çünkü bize: 

- Bayan Afet çok rahatsız ... Bu 
konuşmayı başka bir güne bırak -
manızı rica ediyor! diyen kız çocu
ğu, Profesör Afetin küçültülmüş 

bir modeliydi. 
Ona, bir kaç saat sonra İstanbu

la hareket edeceğimizi söylemek
ten, ve bir kaç dakikalık kısa bir 
konuşmadan mahrum bırakılma -
mamızı tekrar dilemekten kendi -
mizi menedemedik. Ablasının ya -
nına gidip, tekrar salona dönen kü 
çük ablanın: 

- Bir parça bekleyiniz! demesi, 
biraz evvel kökünden sarsılan ü -
mitlerimizi yeniden kuvvetlendir
mişti. Ablanın bize ikram ettiği si
garaların Üzerlerinde gözlerimize 
ilişen "K. A.,, harfieri, kibritleri -

Bayan Alet Tarih Kurultayı 
ltünü•ünd e 

' 
mıze uzanan ellerimizi durdurdu: 

Onun bu hatıralarını bile kül ve 

duman haline sokup, havaya sa -

vurmaya kıyamııdık. 

Ve ellerimizdeki sigaralan, çok 

ağır pahalı bir müct?vheri, mahfa

zasına koyan titiz birer kuyumcu 

itinasile paketlerimize yerleştir -

dik! 

O sırada, Nizamettin Nazif, Ba

yan Afeti Ataturkle karşılaştıran 
tesadüfü, Doyran kasabasından 

hemşeri çıktığı ninesinden dinle -

miye muvaffak olmuştu: 

Bayan Afet, Bursa kız muallim 

mektebinden mezunmuş. Şimdi Bo 

lu mebusu olan bab.!sı Bay İsmail 

Hakkı, on üç sene evvel, İzmirde 
orman müdürü imiş. Prof. Afet te, 

İzmir kız lisesinde muallimlik et

mekteymiş. O sırada Atatürk, mu

allimler tarafından verilen bir çay 
ziyafetini şereflendirmiş. Ve o zi
yafette, Bayan Afet, Atatürke, mu 
allim arkadaşları nam:na yazdığı 
bir hitabeyi okumuş Bu hitabe
nin ince ve seyyal u:;lubu, Atatür
kün yüksek teveccühüne mazhar 
olmuş. Yazdıklarını, kuvvetli bir 
hatip muvaffakıyetilc okuyan genç 
muallimin işlek zekası ve zengin 
istidadı, Atatürkiin teveccühünü 
büsbütün arttırmış. Ve Bayan A
fet, o günden itibaren, Atatürkün 
yüksek himayesine xavuşmuş. Bu 
büyük himayeye layık olmak az -
miyle çalışan genç muallimin, şim 
di sahip bulunduğu yüksek sıfatla
ra hak kazanmak için neler başar 
dığına, hepimiz vakıfız! 

Ondan gelecek haberi bekler -
ken, abla Uzmayla konuşuyoruz. 

Ablasının mesleğine intisap e -
dip etmiyeceğini öğrenmek istiyo
ruz: 

- Ben, diyor, gazeteci olacağım! 

- O halde ne duruyoriun? di -
yorum. • 

Türk Tarih Kurumu As başkanı 
ile, Türk tarihinin en büyük şah -
siyeti hakkında bir mülilkat yap
sana? 

Müstakbel meslektaşımız, zeka
sının olanca inceliğini belirten bir 
cevapla, beni mat ediyor ve: 

- Sizin gibi, diyor. eski, ve kur 
naz gazetecilerin bile beceremedi -
ği bir işi, benim gibi tecrübesiz he 
veskarlar nasıl başanr? 

Salonun yeniden acılan kapısın
da görünen bir genç kız, Suat Der 
vişe: 

- Buyurun .. diyor. Bayan Afet 
arkada~rllllz namına sizi kabul 
edecek! 

Tahmininde yanılmadığı anl:ışı

lan Suat Derviş, muzaffer bir yü
rüyüşle, genç kızı takip ederken, 
hepimiz ona, ömürlerimizde belki 
ilk ve son defa olarak kadınlığa 

imrenerek bakıyoruz: Fakat onun 
geri dönmesi, çok uzun sürmüyor. 
Salona girdiği zaman, gözleri yaş 
doludur: 

- Pişman oldum! .. diyor Onun 

o derece yıkılmış, ve sarsılmış bir 

halde bulunacağını umsaydım, ka 

bul edilmeyi bir nimf't saymazdım. 

--0-

Kanallcar Açllarak 
Menemen ve Manisa 
Ovaları Sulanacak · 

İzmir (TAN) - Gediz nehrinin su
larından istifade edilerek Manisa ve 
Menemen ovalarının sulanması için 
hazırlanan baraj projesi Nafia Ve -
kaletince tasdik edilmiştir. 

İnşaata yakında başlanacaktır. 
Gediz nehrinde açılacak kanallarla 
Manisa ovası, Emirilem nahiyesin
de inşa edilecek bir regülatör ile de 
Menemen ovası sulanacaktır. 

Tütün uıhflan devam 
ediyor 

Amerikan lfompanyalan ve husu
si müesseseler, Ege mıntakasında tü
tün mübayaatına devam etmektedir
ler. Şimdiye kadar satılan tütün 18 
milyon kiloyu bulmuştur. 

Bunun on milyonunu Amerikan 
kumpanyaları almışlardır. Fiyatıar 

son günlerde bira1 düşmüştür. İyi ka 
lite yetmiş kuruş, diğerleri 30-50 ku
ruş arasındadır. 

Yunanistanın alacağı 

hayvanlar 
VilAyetimizin bazı köylerindeki 

hayvanatta görülen prbon hastalığı
nın önüne geçilmiştir. Hayvan ihra
catına kapatılan İzmir ve Kuşadası 
limanları gelecek hafta ihracata açı
lacaktır. 

Vakıa çok ıztırap çektiğini bilmi -

yor değildik! .. Fakat ben. ıztırap 
Yunanistana sevk ve ihraç olunan çeken değil, havası çekilmiş bir 

hayvanata Yunan hükumetince nark 
höcreden bunalır gibi çırpınan bir konmuş ve fiatlar şehrimizdeki ala-
insan gördüm! kadarlara bildirilmiştir. 

Bilseydim, acısı kadar büyük ne · K.aTakolcla yaTalama 
zaketinden istifadeye cesaret ede- İzmir (TAN) - Dolaplıkuyu ma -
mezdim. hallesi karakolunda bir yaralama ha 

Beni görünce. 
"- Görüyorsunuz ... dedi... Size 

ne söyliyebilirim? Duygularımı 

mı? 

Sonra bapttı yastığına gömüp 

hıçkırarak sordu: 

- Onlan ne ile anlatayım? Ke-

limelerle mi?" 

* 

disesi olmu§, kadastro memurlann -
dan Hikmet, karısını kaçıran garson 
Mehmedi tabanca lle yaralamıştır. 

Hikmet yakalanmıştır. 
Çalcla 4 ev yaıwlı 

Çal, (TAN) - Denizliye tabi kaza
mızda bir yangın olmuş, itfaiye teş
kilatı bulunmamasından ateş birden
bire genişlemiş ve dört ev yanmıştır. 
Zarar, 6 bin lirll kadardlr. Yangın 

gece yansına doğru, tuhafiyeci Os -
manın evinden çıkmıştır. 

Cellatgölü aTazuinJe 
ihtilal 

Salondan, mesleğin bize yükle

diği bu vazifenin ağırlığı altında 

ezilip kızararak çıkarken, titreyen 

elini öptüğüm aksaçlı nineye: 
İzmir, (TAN) - Cellad gölünün 

kurutulması ile elde edilen arazi hü
- Bari diyorum, bu muhitten kumetçe bu mıntakay:ı iskan edilen 

uzaklaşsanız ... Bu sayede, hiç de- göcmenlere tevzi edil:niştir. Ancak 
ğilse etrafınızda. onu hatırlatan gölün civarındaki köyler halkından 

§ekilleri azaltmı~ olursunuz! 

Dünyayı tutu~uran bir yangına 

bir maşraba su dökmeyi tavsiye et 

miye benzeyen bu' cılız ve zoraki 

teselli, tıpkı torunlan gibi bıçkı -

ran nineyi acı acı güldürüyor: 

'"-O, diyor, bizim dlJlmızda, et 

rafımızda değil ki ... diyor. Ve so-

bazılan bu arazi üzerinde hak iddia 
etmişler ve göçmenlere verilen tar
laların bir kısmını zaptetmişlerdir. 

Gayri resmi krokiler ve evrakla bu 
araziye sahip çıkanlar hak.kında tah 
kikata bqlanmıştır. 

* İzmir, (TAN) - Bucanm yukan 
mahallesinde İlyasın evinde mevlut 
okunurken fazla kalabalıktan evin 

Portakal Fidanları 
Getirtiliyor 

Adana, (TAN) - Ziraat müdür

lüğü, aı:zu edeıdere parası mukabi

linde dağıtılmak üzere Filistin ve 
Hayfadan altı çept portakal, üç ~ 
şit limon ve mandalin getirmeğe ka
rar vermi§tir. 

Bu fidan cinsleri, ambalAja daya

nıklı, tatlı "çekirdeksiz, mart ve ni -

sanda kemale gelen Valansiya çep-
di ve soğuğa dayanıklı meyvalan 

iri ve sulu, çekirdeği az Vaşington 

nevali ile kan portakalıdır. Ayns::a 

Limekan ve cumkan portakallarile 

kırmızı Grepfurt portakalları ve ı.. 

kinci teşrinde kemale gelen sulu kır

mızı limon, senenin her mevsi:mlnde 

meyva veren yüreyka, ve eylt11de ye

tişen Lizbon limonları, Klamatil' 

mandalinidir. 

Bu cinsler; Çukurova toprakla

rında yetişmeğe müsaittir. Bu suret. 
le Çukurova portakalları çok çeşitle-

necek ve alıcının arzusuna göre mah 
sul elde edilebilecektir. 

Muallimlere Mesken 
Bedelleri Yerildi 

Adana, (TAN) - Vilayet ilk • 
kul öğretmenlerinin bu yıl hazir"n, 
temmuz, ağustos ve eylw mesken be 
delleri ile şimdiye kadar tediye olu
namıyan 935 yılma ait mesken be -
dellerl tamamen verilmiştir. 

Vilayet orta ve ilk tedrisat okul
larının Kızılay mümessilleri, ,ehri -
miz Gazi ilk okulunda, müfettişi Ze
ki Dörtok'un riyasetinde toplanarak 
yeni idare heyetini seçmişlerdir. 

Başkanlığa kız enstitüsü tabiiye 
öğretmeni bayım Mesadet, veznedar
lığa Çi.narlı ilk okulu öğretmenle -
rinden Akif Yüksel, sekreterliğe öğ
retmen Rüstem Okan, Azalıklara da 
lise öğretmenlerinden Can ve Cengiz 
seçilmişlerdir. 

Müzede Yeni Salonlar 
Adana, (TAN) - Müzemiz her 

yıl biraz daha genişlemektedir. Yeni 
ilave edilen Kazılar salonu ile "Yur
dun Etnografya bölümü., salonu tö
renle açılmıştır 

Belediye tarafından yaptınlan ve 
bilahare Cümhuriyet Halk Partisine 
terkedilen küçük tipteki Adan:ı şe
hir stadlan da genişletilmektedir. 

Dörtyol Elektriğe 
Kavuıuyor 

ruyor: 

"- Nerden uzaklaşalım? Nere

den kaçalım? İçimizden, kalbimiz

den mi? 
Naci Sadullah 

ikinci katı çökmüş; enkaz altında ka Adana, (TAN) - Dörtyolda ~lek
lan iki yaşında İlyas, altı yaşında tr.ik tesisatına bu yakınlarda başla
Gülsüm ile altmış y1tşında Nermin nacaktır. Elektrik. su kuvvetinden is 
ve 80 yapnda Ayşe yaralanmışlar - tihsal edilecek ve tesisat 30.000 lira 
dır. ya mal olacaktır. 
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OKUYUCU 
MEKTUPLAR( 
--

ir Dile 
Fatrhten "'Nihnt Cnm'" im%asfyie lf:ılr mek

ıtup aldık; -rnunvııy c:ıddesi!ıde oturduk
lla.n halde yaya )'Qrllınlye mahkQm bir 
semt halkı• başlığı ile gOnderilen bir 
mektupta ~ sabrlar var: 

"'Blıler Edlmekapı ne P'aUh anısında 
oturu7oruz. Tramvaylar, sabııh snat 8,15 
ille 9 arı:ısında Edlrnekapıdnn basamak
lara kadar dolu gcldlklcri ve istasyon
larda durmadıklıın için binmek kabil o
lamıyor. Binaenaleyh ya çok erken gft-

ZiRAAT: 

Yur a Kışlık Ekim 
işleri Bi irildi 

Yurdumuzun muhtelif mıntakala:

rmdan gelen haberlere göre, birinci 

ve lldnciteşrin aylannın müsait ge

çen günlerinde yurdun her tarafın

da kışlık ekim işleri bitirilmiştir. Top 

rağm tavlı olması ekilişin kolaylıkla 

tamnmlamnasma ve geçen seneden 

fazla ekilmesine yardımı olmuştur. 

Trakyada dahi ekiliş çok iyi ve mü

sait vaziyette devam ederek bitiril

miştir. 
ımek veya geç knlmak: mecburiyetinde============== 
lbulumıyoruz.. Altay Esklallpaşa ve Mal-
ıtadıı oturan halk her sabah vnzlfcslnc, 
.1ş1ne bu y(lzden geç gitmekte ve Fatihe 
!kadar 3 kilometrelik yolu yaya yürilmek 
ıınccburlyetf.nde knlmaktadır. Ynzın bu
:a.a tahammfil edilse de kışın Nnıur ça
murda ne kadar gQç oldu~ tasavvur 
ıetınek kolaydır. Acaba. ~rket sabahlan 
lbu yarım saat rarbnda daha ııık sefer 
(78Ptıram11% mı? Halkı çok olduğu için 
tEsldallpaşa durak yerini mecburl yapsa, 
ı,rahut Bebek tramvaylan gibi ild ro
ımork ku11ımsa ol.mu mı? İstanbul bele
~ ve trmnvay ofrketin1n nazarı 
ldlkkatlni ccibctınenb:l rica ederiz.• 

Fatihte: Mlthat ÇAM 

lneboludan Bir. 
§il ayet 

f:netiohı&m aldıltmm: bir ~ .,_ 
~ vnpurlara evrak, emanet, 
Te ~ alt bOtthı postaların ve

trnmes1 ve bunlnrm wpurlardan alınma-

A 
TARiH 

sı işinin tek bir ş:ıhıs tarafından taııhhQt 

edildiği blldlrlllyor. Mektuba g!ke işin 

dikkate de~er noktası. İç Anndolunun -mQhlm bir kımuna da bu iskeleden pos-
ta gellp gittiği lçln bunların çıkarılması. 
vapurun gelmesinden itibaren 2,5 saat 
sOrmektc, h alk gazetelerinl ancak bun
dan wnra alabilmektedir. Halbuki pasta
nın yalnız gazete ve mektuplara tnallılk 

eden kısmını, en geç. vapurun gelmesini 
takip eden y1rm1 beş dnklknda postane
ye geUrmek mfunkOndllr. 

Posta ldarcslnin nazarı dlkkııUn cel
bedcrlz. 

Ceoaplannnz : 

Adnpazan, Dilzcenln Hneı Atıf k~ytın
den Mustafa oğlu Mustafa Mahcup lm
zaslylc mektup gönderen okuyucumuza: 

"'Bahsettiğiniz meseleyi, bir mektupla 
Ml11e Vektıletinc bUdlrlnl.z.,. 

Kanaat Kitabevi ~etmetde olduğu ANKARA KOTOP
HANF..SI çerçevesi dahilinde bir de T ARIH SERiSi vücude 
getinniştir. Bu seriye dahil mühim tarih eserlerinden üçü inti
şar etmiştir tl 

Fransa Tarihi: 

Başka Kim 
ENÇLEŞMEK 

İSTİYOR? 
Bayan Marcilla, nasıl on yaş daha 

gençleştiğini anfatryor 

Bayan Marcllla'nın yii
zündeki şayanı hayret 
güzellik tebeddülünü 
gösteren fotoğraflan 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz ::u:nı::: 
Lutfen bunları okuyunuz Biocel'li Tokalon 

60 - 70 yaşlanndaki kadınların bu- Kremini kullandığımı ani.attım. Bir 
ruşukluklan altı hafta zarfında zail çokları bana güldüler, fakat bizzat 
olmuştur. İşte, hastanelerde tecrübe- tecrübe edip şayanı hayret semeresi
si yapılan ve bir Viyana 'fıp mecmu- ni görünce, hepsi de hak verdiler ve 
ası tarafından ilan edilen şayanı hny- memnun kaldılar. Geceleri yatmaz
et neticeler ... Cildin BtOCEL cev- dan evvel pembe renkteki B!ocelli 

heri ile beslenmiş olmasıdır. Bu kıy- Tokalon kremini kullanınız. Siz u
mctli cevher, pembe renkteki Toka- yurken cildinizi besler ve canlandı
lon kreminin terkibinde vardır. 

İşte bu kremi kullanan ve yüzün
deki şayanı hayret güzellık tebeddü
lntını yukandaki fotoğraflarında gö
rülen Pariste Bayan MARCİLLA'nm 
tecrübesini anlatan şu mektubu oku-
yunuz: 

nr. 
Her sa\>ah biraz daha gençleşmiş 

kalacaksınız. Gündüzleri de beyaz 

renkteki Tokalon kremini kullanınız. 
Bu suretle cildiniz yumuşamış ve be 
yazlaşmış olur. Bütün siyah nokta-

lan eritip açık mesameleri sıklaştı-
"Bu, benim için bir harika oldu. nr. Binlerce ahvalde görülen tesiri 

Takriben iki ay oluyor; alnımda ve 
gözlerimle ağzımın etrafında buru- kuvvetli bir garantidir. Hemen bu-

1 
Harici Askeri Kıtaat ilanları J 

Beher çiftine tahmin edilen fiat 470 kuruş olan 130.000; 145.000 çi!t 
kundura kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 2.12.938 cuı:n• 
günü saat 11 dedir evsaf ve şartnamesi 34 lira 10 kuruş mukabilinde 
Ankarada Ko. dan alınır. İlk teminatı 31010 liradır. Eksiltmeye girecek· 
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle temınııt 
ve teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Ankarada M. M. "{. 
Sa. Al Ko. na vermeleri (639) (8394) 

Cinsi Kilo Mu. Be. Mu. Te. İhale gün saat şekli 
lira lira 

Un 398.000 47.760 3587 

Sade yağ 18.000 18.000 1350 

* 

30.11.938 

" " 

15 kapab 
zarf 

16 

Müstahkem mevkii birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile ek " 
siltmeye konulmuş olan 58791 kilo benzin, 1773 kilo valvalin, 5919 kilo 
vakum 1181 kilo Gres, 589 kilo gazyağı 1.12.938 tarihine ka-:lar pazarlı
ğa bırnkılmıştr. Bu iş için taliplerin teminat akçesi olan 1303 lira ve 9~8 
senesi Ticaret Odası vesikasile birlikte 1.12.938 tarihine kadar her gun 
Çanakkalede Mst. Mevki satın alma Ko. na müracatlan. (645) (8399) 

* ln~aat lılerinden Anlar Bir Mimar, Mühendis veya 
Fen Memuru Aranıyor. 

Konya kolordu İnşaat Şubesinde vazife görmek üzere (150) ura 
ücretle aşağıda evsafı yazılı bir fen memuru aranıyor. 

Talip olanlar yol masrafı kendilerine ait olmak üzere derhal Kon
ya kolordu Komutanlığına bizzat veyahut istenilen vesaikle birlikte 
mektupla müracaatlan ilan olunur. 

Aranılan evsaf: 
ı - Nafia Fen Mektebi mezunu ve hususile yapı ve mimar! işleri 

ne vukufu olmak "Diplomalı mimar veya mühendis tercihan kabul olu 
nur,,. 

2 - Askerliğini yapmış olmak. 

3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 
4 - Polisten musaddak vesika "siyast cemiyetlere mensup olmadı

ğına, mahkumiyeti bulunup bulunmadığına dair." 

5 - Bonservisler. 
6 - Nüfus kağıdı veya musaddak sureti. (650) (8531). 

• * L Kor Merkez Birlikleri ihtivacı de Ko. dan alınabilir, isteklilerin r 
için 10/11/938 tarihinde miin;ma- hale saatind~ ilk teminat veya 
sası yapılan 11000 kilo sadeyağına makbuzlariyle I<o. da bulunmala-
tcklif edilen fiyat komisyonca pa- rı. (656) (8556) 
halı görüldüğünden yeniden kapa- * 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kor mıntakasındtt KırklnreUnde 
!halesi 6/12/938 Salı g.üni.ı ~aat ~6 iki ve Çorluda iki tep hangnnnııı 
da Çorluda Kor Satınaıma komıs- münakasası kapalı zarfla yapıln-
yonunda yapılacakbr. llk pey pa- caktır. !hale günü l 2/12i938 Pa-
rası. 825 :ira olu.p Pvsaf" ve ~artı~~- zartesi günü san: 16 dadır. Kı~k-
mesm' gormek ıstıyl'nl ... r her gun larelinde yapılacak garajlann ılk 
Çorluda Komisyona g0lmeri. istek- pey parası 4180 lira ve Çorluda 

Jaqoues Bainville'in bu mühim eserinin Fransızca aslı, 273 defa 

ba3ılmıştır. Hüseyin Cahit Yalçın tarafından tercüme edilen bu ese
rin..birincl c11d1 çıkniı§bı:. lhtiva ettiği başlıca habisler ı;unlardır: Ga
ule ülkesi - Merovenglen'ler Carolingien1er - Capitien1er - Yüz se-

şukluklar vardı. Bugün ise bütün ar- günden itibaren her iki kremden bi
kadaşlanm kadüe gibi yurnusak ve rer vazo alarak tecrübe ediniz. Bir-

1 buruşukluklardan ari olan ~züme kaç hafta zarfında faydalı tesirini 

liler knnunun 2,3 cü mnddelet'inde yapılacak garajlnnn ilk pey para· 
yazılı belgelerle birlikte; belli cün sı 4066 liraaır.' Her iki ycrô~' ya· 
ve saatte Çorludn _Komısyona gel- ılaca1t garnjlnru. bıraen talip o-

ne Muharebesi - Dahill ve din! Ha rpler - Lous XIII Richelieu-
takdirle 1bak1yorlar. Hep n .n~ p.. görmediğiniz cllrde bayiinfze inde mclerl. l 6:>9) 8559) }anlar içinde ilk pey p.ırn:ıı 6097 

~ Fronde isyanı - XIV Loi5 - lnkılab a doğru. tığımı söyledim. ederek parayı geri alabilirsiniz. * lira olup şartnnme ve projesitrt al: 

Fiatı 125 kuruştur.. İnk:ıliiptan zamanımıza kadar Fransa tarihJ 
ikinci cllttedfr. Yakında çıkac~ 

1 il ere Tarihi: 

rnak ve görmek istiyenler kanunı 
bedel mukabilinde Çorluda Kor 
Satınalma Kom\syonu~dan alabi
lirler. Taliplerin kanunun 2,3 cii 
maddelerindeki belgelerle birlikte 
belli gün ve saatten bir saat ev".'el 
teklif mektuplarını Çorluda Ko
misyona vermeleri. (658) (8558) 

* 

Andre Maurois"nm meşhur eseridir. Aslı 153 üncü tab'ıdır. H\ise
yin Cahit Yalçın tarnfmdan tercüme edilmiştir. Birinci cildi çıkmış
tır. Başlıca münderecatı: Britanyanın ilk sakinleri - Celte1er Roma 
Fütühatı _ Anglo Saxon ittihadı - Hristiyanlık ve Cermenlik - Dani
markalılar - Normand Fütühatı - Feodalite - Haçlı seferleri - Büyük 
Charte Yüz sene bubi - Klisede kanşıklık - İki gül muharebesi - Tu
dor'lar - Ellsabeth devri Fiatı 125 kuruştur. Zamanımıza kadar İngil
tere tarnıinJ llıtiva eden fkinci cild basılmnktadır. 

ş, Diş, ezle, Grip, Romatizma 

Kor Merkez Birlikleri fhtfyacı 
için 7/11/938 tarihinde müm .. ka.cıa
ya konulan 5000 kilo soğana talip 
çıkmadığından yeniden açık eksilt
meye konulmuştur. !halesi 5/12/ 
938 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
Ilk pey parası 33 lira '/fJ kuruş ~ 
lup evsaf ve şartnamesini görmek 
istiyenler her güo Çorluda Kor 
Satınalma Komisyonunda görebi
lirler. Talipler kanunun 2,3 mad
delerindeki belgelerle birlikte bel
li gün ve saatte Çorluda Komis
yona müracaatlan. (660) (8560) 

Edremit birliklerinin lhtıyac:ı i-
çin 430 ve Bergama birlikleri için 
315 ton yulaf kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli Edremit için 23650 lira Ber
gama için 17323 liradır. Eksiltme-
12/12/938 pazartest günü saat 14 
de yapılacaktır. Edremit için te
minat akçesi 1764 lira Bergama 
için teminat nkçesı 1300 liradır, 
evSaf ve şartnameyi gönnek isti
yenlerin mesai saatinde Ko. na 
müracaattan. Isteklller gününde 
teminat mektuplarile Ko. na mü-

nevralji, kırıklık ve bütün airtlanmzı derhal keser. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. * Kaysertde yapılacak montaj şl r: ılCibına B 
Peyami Safa'nm Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilen bu de-

Toplantılar, davetler: hangarına 17 /11/938 gtlnü istekli 
çıkmadığından bir ay ıarfında pa
zarlıkla intaç edileceKtir. Muham
men bedeli 87369 lira 20 kuruş, 
ilk teminatı 5618 lira 50 kuruştur. 
!halesi 29/11/933 salı günü saat 
11 de Ankaradıı Vekalet satınal
ma Ko. da yapılncaktır. 
Şartnamesi 438 kuru;? mukabilin-

ğerli etüdü her taraftan vaki olnn arzu üzerine kitabcvimiz tarafın-

ı 
dan kitnp halinde neşredilmiş ve ehemmiyeti gözönünc alınarak ta

rih serisinin Dk nmnarnsı bu esere verilmiştir. 

Halkvinde Lisan ZOhrevl ve elit hastalıkları mDte .. anı • 

Dersleri Dr. ayrİ Ömer 
. lnkııabın meydana getiren sebepleri ve lnktlabımızm l~a! ve 

Kadık1'y Halkevlnin İtalyanca, Almnnca, , ,gleden onra Beyoğlu Ağacanı 
İngilizce, Fransızca lisan derslerirtt! 10 Bi- q rc:ıtc:ıırıdı. No rn~ l'1>lpfrın ·4:-tfi" 

rlnclktınmıda başlanncaktır. 1.steklller, iki 1 iıimım:::E:::ı:J1m:::::mı:::limm:::.:mammı11 
fotoğrafla müracaat edeceklerdir. 

felsefi vasıflarmı tebarüz ettiren bu eserin fiatı. 100 kuruştur. 

,., ................... w .. em•~ı .. ır.m_.11m11 ... .-=~ 
( 

EFIK HALiD 

.Musa Efendi, Slkıldığmn zannederc1t bann ara
mra Humusa gitmemi, toy avına çıkmamı, Tüdmüıil 
gezmemi söylüyor; Halebin knfeşantanlnnnı, yerli 
ve :frenk ıkızlannm danslannı övüyor. l1k günleri 
ekilecek ıtohumdan, satılacak buğdaydan bascdiyor
du; dinlemek istemediğimi görünce Çerkez terbıyc
sile artık ısrar etmiyerek bunlardan söz açmadı; 
§imdi gezme, eğlence tavsiyelerini de kestL Çağı-
rırsam geliyor. , 

Yalnızım. boşum, sessizliğe, hareketsizliğe gömtl
Iüyüm; harabede sırtını sütunlara verip saatlerce 
oturuyorum. Fakat sıcak kayaya yapışıp, güneş al
tında, kımıldamadan durduğu halde mütemadiyen, 

• sert sert yüreği çarpan bir kertenkele gibi benim 
de bağrımda bir çalknnış. bir coşkunluk var. 
Zeyne~ve Zelil 
Zeynep buralarda hüküm süreli bin altı yüz alt

mış şu kadar sene oluyor. Onun tarihini düşünüp 
zihnimde kahramanlığını, kudretini yaşatırken çeh
resi bana, beraber düşüp kalkmışız gibi ne kadar aşi 
nal Zinı bu çehre tanımadığım Zeynebinki değildir; 
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daha yirmt ~ lSnce ayrıldığım Zelininkidir; onun 
içindir ki Palmir kraliçesinin destanı, kendi adını 
ta~yan kuyu başında ve onun askerlerini barın
dırmış olan sütunlar altında benim aziz düşüncem
dir. 

Zeynep Mezopotamyada küçük bir Arap emlrl
nln kızıydL Roma devleti hizmetinde bir yerli hu,. 
dut sergerdesi olan Uznüye ile evlendirdiler. Gelin 
kafilesi develer, aıtlar sırtında ine kalka, dura, otu
ra, kalkan kılıç oynayıp mevnl okuya dinliye Pal
mlr vfilıasınaj geldiği zaman burası, vaktiyle Sü -
leymnn tarafından kurulduğu ve Belkis tarafından 
ziyaret edilcllği efsanesini tutmıyacak kadar göı;te
rişsiz bir köyden başka bir şey değildi. Bu adsız 
köy, dört, beş sene sonra dünyanın Roma, lskende
riye, Atinayı şöhrette geçen bir medeniyet merke
zi oluvermişti. Bunu tok başına yapan, daha yirmi 
yaşına henüz basmış olan dul Zeynep'dir. 

Arap ve Avrupa tarihçileri onun için hem çok 
giizelcll, hem çok malumatlı diyorlar; ana dilini bü
tün lehçe ve §ivelcriyle bilirdi, Yunanca ve Ut.in-

ceye de ayni kudrette v8.kıftı; ayrıca yaman ata bi
ner, yavuz silfth kullanırdL Zell'de de bütün bu bas
salar yok muydu? Kitaplar kıyafetini şöyle tarif 
ederler: Ba~nda miğfer, göğsünde zırh, elinde mız
rak, sırtında purpr manto .... 

Kocası öldükten sonra etrafını saran çöllere bak
tı, bunların daima ileriye gitmek. ufkun arkasına 
geçmek ve düzlükten kurtulup tepelere tırmanmak 
istenen tesirine kapıldı; kendisini tutamadL Ordu
suyla Cezireye yürüdü, Anadoluyu aştı, lskenderi
yeyi kuşattı, Romayla Iran arasında bir koca im
paratorluk kurdu. 

Erkek Sezar bu kadın Sezar'ın karŞtSına bir ser
dar götiderdL Karşılaştılar. Fakat Kleopatra'nın 
Tarsusta Antuvanla karşılaştığı gibi ziyafet sofrala
n ve şehvet kucaklaşmalariyle değil.. Ok lokmaları 
ve ölüm raşeleriyle .. Kleopatra gibi dil dökmemiş
ti, kan dökmüştü; cilve yapmamıştı, harp yapıyor

du. Romalı serdarın koynuna ginnemişti, ordusunu 
yerin dibine sokmuştu! 

Bu serdar Zeyneb'in taze Basra hurması gibi i
çinde - güneş ışığının ballandığı ılık ağzından öpme
ği düşünerek gelmişti. Onu miğferinden, zırhından 
erkekliğinden soyup kurtaracak, kucağına yatıracak, 
muzaffer çehresini esir gözlerinde temaşa edecekti. 
Bunu yapamadı, ters yüzüne döndü. O zaman Roma, 
koparamrltığı başa bir taç koydu. 

Artık Palmir bir sanat, irfan, ticaret kıblesiydi. 

Onu tavafa gelen hayran kafilelerle doğuya ve baı-
tıya gönderilen yiğit taburların ayakları bu Wiz 

racaatlnn. (655) (8555) 

kum denizlerini köpürtüyor, dünya yaratılalı beri 
uyuktıyan sahra havası, çan, borazan, kaside sesle. 
riyle çalkanıyordu. 

Işte benim köyüm de o zamanlar bu cünbüş için
de kim bilir ne kadar gürültülü, kalabalık, hareket
liydi ... Şimdi, ayda yılda bir uğrıyan dört dalgın de
venin geçişi bir vaka; çanlarının sesi bir velvele o
luyor. Odamda yanan lüks lambasını dışardan ilk 
gördüğüm gece çöllerin ürperdiğini hissettim ve bir 
ölüm şuaı uzatmışım kadar nedamet duydum. Artık 
bir kısık lamba yakıyorum ve benimle beraber bü
tün boşlukların, düzlüklerin rahat edip sfiltln nefes 
aldıklarını anlıyorum. 

Sonunda Aurelien, Zeyneb'i güç bela, yendi. An
takyaya zafer arabasına koştu. Romada zincire vur
du ve bu destan da bir masal oldu. Zeli ne olacak? 

Birinci kanunun yirmi yedisini buldum. Dört gü
nüm kaldı... Haber vermeden gelecek, hangi taraf~ 
tan? 

Kararıma rağmen Mata - Hari'me inanarak Bcy
rutta peşini bıraktım; burada bekliyorum B r oyu· 
na uğramadığıma eminim. Zeli gelccektır; hana he
nüz bilmediğim bir iş için ihtiyacı var Zira, rıh -
tımda ayrılırken, sanki onun hakkında yaptığım fa
raziyeleri biliyormuş gibi: 

- Aklınızdan geçen fena düşünceleri siliniz: Hiç 
bir kimsenin hesabına işlemiyorum. Memleketinizin 
de düşmanı değil, bilakis, onun ban.:ı elini uzatması
nı istemekliğim ihtimali olan bir dostuyum! demişti. 

(Devamı tXJr) 
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~~BLILBAR 51\UI K Bir Mütecaviz Hapse 
MahkGm Oldu 

Silifke (TAN) - Burada mües - ı l 
sef bir zal!ıta vakası olmuş, gece sa- 1 

at 10 da otomobille buraya gelen ya
bancı bir kadın, bekçinin refakatin

Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi : 12 

9 

HiKAYE 

D1$1 iNSAN 
J azan : Hallliarnas lahlisısı 

t Unca kenarında bir otelin odasında de akrabasının evine giderken, ken- •i!!!!!!!!!!!!!!!!!i!~!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!! 
disini alüfte zam.eden birisinin teca 
vüzüne uğramıştır. Mütecaviz, cür -
müme,hut mahkemesince altı ay 20 
gün hapse mahktim edilmiştir. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~• 

cek bir dalga mı? diye aklı kayık 

ve dalga fikirleri arasında sallana 
kaldı. 

Beni Eskiden Tanıyan ve Kaçak Olduğumu 
Bilen Otelcinin Ağzını Altınla Kapadım 

~ Öyle bir yol ve yliruyüi .. · . · 

KAŞTA: 

Bir Köylünün Bütün 
Hayvanlarını Çaldılar! 

de ~ttırnıişti ki, hudut üzeriu
lariyl 8 Pınar) a kadar t.akip kol
lelt . e tutuşturmak değil, Lıze 
\i. llısan yuzu bile göstcmıemiş-

btrlla"~ kışlamış ve dondurucu 
~ Soğuk başlamıştı. Lapa lapa 
~ı:rağıyor, rüzgarın .avurduğu 
,. beyaz bir perde gibi etra
hl ol &arıyor, yürüyüşümüze en-

1.eı U:Yordu. 

tfl~ ~ kaptan bu vaziyette yü
l!tr.f .~~~anu tehlikeli buldu. 
~p :orlUUnediği için çeteyi bir 
~ olunun pususuna düşür
~ teıı korktu. Dako ile beni ça-

- \>e dedi ki: 
Sen Arkadaşlar konaklıyalım. 
~Uklarla şuracıkta karaka
cliJ'o Yazlık kulübelerine gi
~ Hava açılıncaya kadar 
~ Ofada ... Siz Karapınar kü
'it. biraz yiyecek alıp getiri-

~~~d. bulunduğu sırta 
~'44" u. Biz de yanımtza 
~ Vaau ile Yuvan ve ye
~ e birer hayvan olduAu 
Uç ~pınar köyüne atrdiL 
~ ile bir çuval patatft 

'~ bulamadığımız i;tıı 
~ iıınız ekmekleri bekle-
' ~köyün kahvesine gir
bet lluıgar kö1lülerile oturup h«>1 
~ettik. 

1' )O llaat aorıra yüklil hayvan~ 
l't ~tık. Kar yine yağıyor 
~ rüzglr esiyordu. Kara
~ kulübelerinin bulunduğu 
lb._- etetindeki dereye indiğimiz 
~ &ilah sesleri i§ittik. Ben 
~\..,.. kutkulandım. Yanımda yü-

- ""-'1Pl\)ra• 

hk h Ar~ dedim, bu sealer 
'- biı: •na alamet deiiL Sakın çe

l:>ako ~ utramıf olmasın. 
~ durdu ve le8leri cliale

IOııra: 
~ - 'tok canun, dedi, bizim kap
~ ~ kw§tırmak için ni-
'r~t~Yor galiba-
~ ~ilk. işittiğim ıillh 8eSlP

~" p. hiç beğenmiyordum. Çün
~ tlı:ran ai1ihlaruı sesleri tıp-
'tt; ~ benziyordu. Durdum 

~ l>aıto, dedim, bu martin ses
~ betızi1or. Her halde bir fe-

~ar. , 
btt-d llayır. !tarlı havada manli-

Otı e böyle kaba patlar. 
~dakika aonra vaziyeti anla
~ Çetemizi kuvveW bir Os
dıltııı ~ip kolu sarml§tı. Sarıl
~ ~oren Lefter siliha sarıl
~Usademe bütün pddetile 

&t.ı ltı. 
tbı bn için ilerlemek Te çetem'-
)'0~ ~dına yetişmek imklnı 
~~ · Çünkü arkadaşlarımızın as
~\lı •ttıtı lrur§unlar bulundu~"l
tıh... _ deteyi ve yukan çıkmak için 
~~ak mecburiyetinde bulun-

De UZ meyilleri yalıyordu. 
d~ ~ilin kuytu bir yerine gir
~lendik. Ateş gittikçe şi.i
~ 1Yor, gerilerden bir kaç mü( · 
~daha geliyordu. 
~ llrada hayvanlann ikisi de 
\tJt du, yere yıkıldL Dako ar
~lt "•ıiyetteki tehlikeyi kavram1:Ş, 
itle ~rknıuştu. Titriyerek yüzü-

ıyordu. 

tt. ~rn olmuş, ortalık kararmıı
l'ibirJ. l1ll tUfekler ve bombalar bi
datı arkasına patlıyor; dere ve 
)'o?d llı'da korkunç uğultular yapı
le ~· . .°ako bir aralık ümitsizlik-

- ZUrne baktı ve: 
ltasalı~e byapacağız İstoyan, dedi, 

l( uradan._ 

ll'ıuşel\~i~i korkmuş ve dili tutul
~ ~ıhı gösterdim. Ben de kaç
ltişi ~· t Yordum. F aka t böyle dört 
bey ırden top luca yola çıkmak, 
libı'~ kar üzerinde kara bir leke 
l'ürı olaşınak, takipçilere körü kö
clen e hedef olmak demektL Ben'° Ce\Pap alamayınca evveli Da
tili &rkaaından Vasil ile Yuvan, 

ekleriJı ibırakaralt laWIDlUI-

lardı. Ben de çantama altı ekmek 
soktum .ve kuytuluktan çıktım. 
Dere boyundan yavaş yavaş iler
liyerek müsademe .yapılan sırtın 

ıerllerine geçtim. Şam karşıma 

iyi bir sığınacak yer çıkardı. Bu
rası ağız tarafı yeşil ve yabani 
dal defnesile kapalı bir kaya ko
vuğu idi. Hemen katlı olan kepene 
gimi ç&dürn. Sarındım, uzandım. 

O gece için uyudum diyemem. 
Fakat tutulmak ve donmak tehlir 
kelerinden korundum ve kurtul
dum. Burada üç gün, üç gece kal
dım. Dördüncü günü sabahleyin 
kovutumdan çıktım. Ortalığı din
ledim, gözledim. Yavaş yavaş ö
nümdeki sırta çıktım ve etrafa ba
~dun. ~en b_aW kimsele.f 
yoktu. O akşam hu<ludu aşmağı ve 
Bulgaristana kaçmağı kurdum. 
Gece geçeceğim noktayı uzaktan 
tJıyin ettim, markaladım. Yavaş 

yavaş sığınağıma indim. Bıçağımla 
kazdığım çukura sili.hımı ve cep
hanemi gömdüm. Gece olunca hu
dudu atladım ve Yanbolunun yo -
lunu tuttum. 

Dört gün sonra Yanboluda ve 
Tunca kenannda bir otelin odasın
da idim. Beni eskiden tanıyan ve 
kaçak olduğumu bilen otelcinin 
ağzını altınla tıkadım. Otelciye 
aldırdığım elbiselerle şık ve zen
gin bir Gospodln oldum. Bu otel
de tam Od ay kaldım. Lefter Kap
tanın müsademe gecesi bütün ef
radile beraber vurulup öldürül
düklerini, Dako kaptan ile Vasil 
ve Yuvanın da gece kaçarken Bul
gar hudut nöbetçileri tarafından 

telef edildiklerini öğrendim. Ha
lime fükür ve taliime te§ekkür 
ettim. 

Yanboluda iyi ve rahat bir ö
mür sürüyordum. Fakat temiz ye
yip ve içmek, muntazam bir kar
yolada yatmak, rahat oturmak ba
na batıyordu. Zorla değil ya, isti
rahat ve sükunet ruhumu eziyor 
ve üzüyordu. Gözüm ve gönFim 
yine dağları ve ormanları özlüyl)r
du. 

Bir g(in tanıştığım bir komiteci
den Gercikof'un Filibede bir çete 
teşkil ettiğini öğrendim. Bu haber 
benim huzur ve rahatımı kaçır
mıştı. Tesirine dayanamadığım 

manevi bir kuvvet beni dürtüyot', 
itiyor ve Filibeye gidip Gercikof 
çetesine girmeğe tepik ediyordu. 
Bir gün o sürükleyici kuvvet beni 
Yanboludan Filibeye götürdü, bi
lahare Makedonya ihtilalinde bü
yük şöhretler kazanan bu yaman 
ihtilalcinin karşısın!} dikti. 

"Gercikof", topraklan lnl ols 1n, 
Sokolof, Mercanof, Lefter gibi 
dağdan ve eşkiyahktan yetişmiş 
değildi. Yüksek tahsil görmüş, na
zik bir adamdı. Bir dağ adamı ol
maktan ziyade bir salon adamına 
benziyordu. Beni nezaketle kabul 
etti. Ne istediğimi sordu. Mukad
dime yapmağa lüzum görmeden: 

-~ dedim, ben iki ay 

Kaş, (TAN) - Bezirgan köyüri -
de, pek az halkın esrarlı bulduğu bir 
hadise olmuştur. 

Köyün mezarlığına yakın bir yer
de kain olan Mustafanın evi bir 
müddet geceleri taşlanmış, sonra 
hayvanları aşırılmıştır. 

evvel (Karapınar) da Osmanlılar 

tarafından kırılıp yok edilen Lef-

ter çetesinin birinci voyvodası ve 

Lefterin muavini idim. Tesadüf l>e

ni bu kanlı çarpışmadan sağ ola
rak çıkardı. Soyum Kırkkilisenın 

(Yenice) köyündendir. Babamın 

ismi Vasil ve benim ismim İsto
yandır. Lefter ile gezdiğim zaman 
Hüseyin adına bir nüfus kağıdı -:ı
karttım. O taraflarda beni herkes 
islAm ve ismimi Hüseyin bilir. 

(Devamı var) 

Açıkgöz hırsız ve hırsızların, ha
makatten bilistifade, peri geldi hissi
ni vermek için bu şekilde hareket et
tikleri anlaşılıyor. Hırsızlar aranmak 
tadır. 

ULUBURLUDA : 

Yeni Belediye Reisi 
Uluburlu, (TAN) - Belediye reis

liğine Mustafa Dülek seçilmiş ve i~ 
başlamıştır. 

ŞEHiR iŞLERi : 

Belediye, Antenleri 
Gözden Geçirecek 

İstanbul belediyesi Daimi Encü
meni İstanbuldaki antenlerin şehri 

çirkinleştirdiği kanaatine vararak bu 
bakımdan tetkiki hakkında Umumi 
Meclise bir teklifte bulunmuftur. Ba
zı noktaların tavzihi için encümene 
iade edilmif olan teklifin kabul e<li
leceği aöylemnektedir. 

ŞEKER VE KANSER 
Bu yıl kanser haftnsmın baş

langıcı tam da bizim Şeker Bayra· 
mınm birinci gününe dü,til. 
Bayram günü öyle muhiş bir has· 
talıktan bahsetmek pek te hoşa 
gitmezse de bu tesadüfte bir ka
bahat vana, o kabahat ne, b1:y
ram sttnünil kanser haftasınm 
başlangıcına getiren, rasathanede, 
ne de , bir hastalığa ka~ a(ı1an 
savaş baltasını bayram giiniinde 
başlatan, kanser mütehassudann
dadır. Kabahat ancak, biribiriyle 
uyuşamıyan ayla güneştedir. On
lann ikı' si biribiriyle uyuşamadık
ça böyle aksine tesadüfler olması 
zanıridir. 

Vikıi, bizim bildiğimize göre 
kanser burcu yaz içinde 2Z Hazi· 
ran ile 23 Temmaz arasına geldi· 
ğinden ilk hatıra gelen !'ey kanser 
haftasını o zamana tesadüf ettir
mektir. Hattl herkesin taliini, in
sanın hangi burc zamanında, dot
muşsa ona göre tayin f'den eski 
zaman müneccimleri kanser hur
cu zamanında doğan çMuklann 
ya gemici yahut hekim olaukJa
nnı haber verirlerdi. Onun için 
kanser hastalığına karşı savaş ya
pan hekimlerin kanser burcu için
de söz söylemeleri daha yakış2rdı. 

Fakat bilirsiniz ki 22 Haziran 
ile 23 Temmuz arasındıt üniversi
telerin ya imtıhanlan vardır, ya
hut tatilleri başlamış bulunur. 
Kanserle mücadele haftasınt ku
ranlar da, hemen hepsi, üniversi
telere mensup hekimlerdir. Burc 
hesaplannı bilenler az çok mü-
nttcim olduklanndan, kanser 
hastaı.tı mütehassıslan kan -
ser burcu zamanını bilseler de, ü
niversitelerin imtihan yahut tatil 
zamanında halka konferanslar 
vermek, sinemalar vermek tini· 
venite mensuplan için "eşref sa
at" sayılamıyacağı şüphesizdir. 

Kanser haftasının İkint'İteşrin 
23 ünde başlatılmasına gelince bu, 
hiç te biT tesadüf eseri değil, ince 
ve pek nazikçe bir düşünüş ne-ü
cesidir. Bu avın yinni üçünde ak
reb hurcu biter, kavs burcu baş
lar. Akreb burcunun bu yıl bize 
ne kadar uğunuz geldiğini biliyo
ruz. Halbukıi kavs burcu saadet ve 
optimizm zamanı sayılır. Birinci
kinunun ZZ sine kadar ıdlrecek o
lan bu burcun umamnda dolacak 
çocular saadet içinde optimist o
hırlar, denilir... Kanser hastalılı
aa bqa mtkadelmin de optimist 

olması, mUcadelentn neticesinde 
muvaffakıyet beklemesi tabii ol
duğundan mücadelenin tam hu
giln başlatılması kavı burcunun 
vadettiti saadetten istifade etmek 
içltl demektir. 

Bu yıl Şeker Bayramının da yi
ne o sün başlamasını haşkaca bir 
hayırlı alirnet sayabiliriz. Bun
dan önceki akreb burcunun ~etir
diği uğursuzluk içinde tutulduğu
muz pek bilyilk kederi bize artık 
hiçbir şey unutturam,azsa da sa
adet getiren bu yeni burcun haş
ladığı gün gelen bu bayramdan 
sonra yine saadet görecelimizi um 
mak ta teselli verecek bir şeydir •• 

Hekimler arasında milneccimlik 
modası çoktan beri geçmiş olmnk
la, kanser mUtehassıslan arasında 
-kanser burcundan dolayı- mü
neccim olanlar vana onlar Şeker 
Bayramı ile kanser haftasının ay
ni günde başlaması büsbütün bir 
tesadüf eseri olmadığını -belki
iddia ederler, çünkü kanser müte
hassıslan arasında bu hastalıkla 
şeker arasında münasebet bu~nn
lar da vardır. Bu mütehassıslar 

kanser hastalığına tutulmuş n~siç
lerde blr nevi şeker (glikojen) bu
lunduğıına ve bu şekerle dolu kan
serlerin daha zorlu bir hastalık 
yaptığına bakarak kanser hastalı
ğında şekerin de tesiri olduğunu 
kabul ederler. 

Bu nazariyeyi uzun nzadıya an 
latmanıa yeri burası olmadığı şüp
hesizdir. Fakat nazariye dotm ol
sa bile Şeker Bayrllllll ,Unünde bi
zim aizımızın tadını kaçıracak şey 
değildir. Vlkıi yakın zamnalara 
kadar, o türlü şekerin de bizim y&
diiimiz şekerden karaciierde hi
sıl oklupnu zannederdik. Yenl an 
!aşıldığına göre o tDrlü şekerin 
fazlalığı gerçekten kansere st>bep 
olsa bile o bizim yediğimizden bils 
bütün başka bir şekerdir. Onu ka
raciğer bizim yedit"miz şekerden 
değil, yallardan ve alhilminlerden 
ken~si hiınl eder. Zaten biT ta
raftan vücudilmilze triren ŞPhr 
işi, bir taraftan da kansf!r hastolı
iı henüz o kadar kanşıktır iri şe
kerle kanser arasında gerçekten 
münasebet buluriduiuna şimdiden 
hükmetmek kabil delildir. 

Onun için fhndilik -kanser 
hastalıtını hl( dDşibuneden- hem 
bayramda, hem de bayramdan soa 
ra bir eok feker Ji7eb1Hris.. 

Bir gün 90kaktan g~erken g.ör 
müştü. Belediyenın vermış 

olduğu arsenik dolayislyle gözö -
nünde pek acıklı bir tarzda can çe
kişmekte olan bir köpeğe zeytinya 
ğı içirerek kurtarmağa çalışıyordu. 
On dokuz yaşını, güzelliğini, kaçı 
göçü hep unutmuş hayvanın haya
tını kurtarmak için örtyleri ruz -
gardan sokağa fırlamıştı. Ölen köpe 
ğin başını çıplak göğsüne basıyor; 
ve ona zorla, elinde tuttuğu bir şi
şedeki zeytinyağını içirmeğe caba
lıyordu. 

* K öyde ona Balık Fatoş derler-
di. Şefakleyin denize girer

di. Kuşluk girerdi. İkindi demez, 
akşam, gece demez denize dalardı. 
Yüzmede bir eşi daha yoktu. Altı 
kilometre uzunluğundaki altın plaj, 
insanın nasıl isterse, denize öyle -
ce girmesine serbesti veriyordu. 
Bir yerde bir insan giriyorsa, o iki 
kilometre öteye gider, onu deniz 
kenarında, uza 1da iman değil mar 
tı sanırlardı. Gözleri masmavi idi 
ya Afrodit gibi denizden çıkarken, 
ya bir melek gibi gökten· inerken, 
gözlerine mavileri toplaya topla -
ya gelmiş maviler gözlerinde de
rinlemiş, ve gözlerinde baklf ol -
muştu. 

Güzeldi. Güzeliği masumiyeti ile 
müsellahtı. 

Köyde fakat bazı adamlar var
dı. Onu görünce ağızlan kulakla -
rma varır, ve gözlerinin budala
ca bakışı, üzerine b3sılarak yam
yassı patlatılan bir domates gibi, 
sulanır ve kızanrdı. Bunlann ba
kışında kudurmuş bir köpeğin u
luyuşu, bir ayının sağır kefieri ka
nırta kanırta anınşı ve- ıkınıp var
dı. Fatoş o bakışlara açık kalan yü 
zünün gözünün göğsünün mundar 
lıklara bulaşmakta olduğunu du
yar gibi olur, işte o zaman değil ör 
türunek, fakat yer 3çılıp da yerin 
dibine geçesi gelir. Fatoş o bakış -
lar karşısında, gövdesinden utan -
dığı, yahut güzelliğini koruduğu 

için değil - ne bilsin ! - ona ba
kan insanlann gözlerindeki çir
kinliği anlamak için, herüi la
boratuvara çekip de, yüz se
ne mikrofonlarla, tüplerle, has -
sas terazilerle ölçülüp tah -
li1 etseydi; varacağı netice bir sa
niyede kendi insani varlığının, yek 
ten duyduğu antipati kadar mü -
kemmel ve doğru olamazdı. 

Çünkü Balık Fatoşta sinema en
düstrisinin uydurması seks apel, 
meksapel yollu bir martaval yok -
tu, 

Hatta, tastamam insandı. Kadın, 
hanım, kız değil ı İnsanın erkeği ol 
duğu gibi o da dişisi idi. 

* B alık Fatoş gilya evdeydi. Fa-
kat fırtınada gümbürde -

yen ev, ona dah& ziyade bir davu
. lun içinde ikamet ettiği duygusu -

nu veriyordu. 

Bazı evlerin damlan çocukların 
uçurduğu uçurtmalar gibi uçtu. 
Rüzgar kapı pencereleri sarsıyor, 
içeri boşatmağa cabalıyordu. A -
tef demiyor, kül demiyor, ocakta 
har vurup harman savurtuyordu. 
Akşam oluyordu. Balık Fatoş gi 

deyim de kıyıdan denize bir göz a
tayım dedi. Kapıyı açtı. Kapı kana 
dı o kadar büyük bir şiddetle, ar
dına kadar açılarak, duvara çarp -
tı ki, tokmağı çivi gibi duvann sı

vasına saplandı. Şak~ değil, rüzglr 
dı bu! Fatof çamlıktan geçerken, 
çamlann ödleri koptuğunu, saç -
lan diken diken olduğunu, ağaçla
nn bütün kollan ile birbirine sa -
nlmalanna ratmen belkemikleri -
nin çatırdadığını gördü. Tosun a
ğanın turp tarlasından geçemedi. 
Kabaran deniz turplan yanm ku -
laç suyla örtmüş. turp yapraklan
nm arasında kefal balıkları yüzü -
yordu. 

Gemileri batmıştl. On kişi zar 
zor koca kayığa atlamışlar

dı. Gemideyken hep birbirilerini 
kıskanırlar, birbirinın gözlerini oy 
mağa çalışırlardı. Fakat denizde 
tehlike karşısında, her kini, unut
tular. Gönülde doğan yoldaşlık du3 
gusunda kavuşup birbirine bağlan 
dılar. Bu insanların birisi yeryü -
zünün en mağrur imparatoru, öte
kisi de, en eyilici dilencisi olsa, iki
si de öyle bir sanlışla birbirlerine 
canciğer olurlardı ki, onlan ayni 
ana bağrından doğma, birbirinin 
tapatap tıpkısı iki eş evlid sanır 
dınız. 

Otuz saatten beri ne yemek, ne 
su... Sade kürek çekiyorlardı. Ni -
hayet kıyıyı hayal meyal seçtiler. 
Çamlann, portakallıklann yeşili, 

sonra kumlann sansı, daha aşağıdı 
beyaz köpük çizgisi, daha, daha 
yakında beyazlı mavili bir mah -
şer. İşte o upuzun san plaj üzerin
de incin top atıyordu. 

Fakat onlar yine küreğe davran 
dılar. Gitgide yaklaşıyorlardı. Dal 
gaların bembeyaz köpüklerlle kum 
1ar üzerinde kayan koca dudaklan 
m, teker teker, seçebiliyorlardı. 

Bir de siyah bir nokta! Acaba in -
san mıydı, kaya mıydı o? 

Yanaşıyorlardı, birden kayık -
lan havaya kalktı. Dalga tekneyi 
çevirdi. Bordasından kavradı, bir 
dikiş makinesi masır3sıymış gibi a
labura ederek fınl fırıl altüst dön
dürdü. Mecalsiz kalmış insanlar su 
lara döküldüler. Dalganın kamçı
sıyla sular altında çenberler gibi 
döndürüle döndürüle getirilip gö
türülüyorlardı. 

Ege rüzgan Balık Fatoşun ba -
şını san saçlarla tutuşturmuş, bir 
alev parlayışı estiriyordu. Fatof 
görüyordu. Baıkalannı çağıracak 

vakti yoktu. Ustbaşını paralarca -
sına soyunmağa başladı. Katmer 
katmer elbiselerinden soyunuyor -
du. Çırçıplak gövdesini rüzgara 

verdi. Çıplaklığı havaya, ışığa te -
mizlik veriyordu. Bütün utancı ce 
saret oldu. Dalıyor, yeşiller için -
den ok gibi kayan bir ağartı gözü
küyor. Sulan şapur ~upur, çınla -
ta çınlata bir veya hazan iki kişi
yi birden kumların üzerine sürük
leyip çıkarıyordu. 

Bu sırada battaniyelerle, çamapı 
larla yüklü insanlar koşuşarak ye
tişiyorlardı. Fatoş kurtarmakta d&o 
vam ediyordu. Bu Ege kızının • 
çıkta açılan gövdesi, ateş gibi sa -
mimi, buluttan çakıp çıkan şim§ek 
gibi parlak, kınından fırlayan kı -
lıç gibi sadeydi. Görenler hayran
lık, hayret ve korkudan başka bir 
şey duyamıyorlardı. Gövdesinde 
öyle bir ahenk vardı ki kaplanlar 
yırtıcılıklannı, çiyanlar, yılanlar 

akrepler zehirlerini kaybettiler gi

bi oldu. Parlayan bembeyaz gövde 
sinin ışığında habis, karanlık, çir

kin ne varsa, hep birbirlerinin il -
zerine abana abana alabildiklerine 
kaçtılar. 

Gece olunca kıyıda kimsecikler 
kalmadı. Rüzgar hala denizin o ko 
ca sesini kıyıya getiriyor. O ses güıı 
düzün, insan gönlünde görmüş ol
duklanna tercemanlık ediyordu. 
İnliyerek geliyor, hınldaya hınl -
daya çekiliyordu. İnsan yüreğinin 

çarpışı gibi idi. 

Kurtanlanlar kendilerini kurta
ranı bir defa görmüşlerdi. O görü§I 
ona bakmıt olanlann bakışlannm 
ta kendisi oldu. Gözlerini nereye 
döndürseler, hafızalannın sabah 
yıldızı olarak süzillüyordu. Ve göz 
lerinde, yaşadıklan dünyanın ma -
nasını değiştiriyor, aydınlatıyordu. 

Haşim efendiııin portakal bah -
çesinden dolanmak mecburiyetin
de kaldı. Kıyıya vardı Kapkara kir 
pikli mavi gözlerini ufka dikti. De 
nizin kaynayan bembeyaz köpük -
leri arasında, bir noktada, ayrı bir 
:yazlık vardı. Kayık mı. yoksa bOri 

Onlann her birisi insanlarla a
lış verişte, veya başkaca bir pazar
lıkta, aldatılmış old uklannı anla -
yınca, içlerinden "Biz şöyle kurta
nldı idik,, diye düşünüyorlar, al -
danmış olmalan kendilerine koy
muyor, ve insan tarafından bir mil 
yon kere aldatılsalar da, insan oğ
luna karp beslemekte olduklan 
engin gibi inançtan, bir damlasını 
bile artık kavbedemivorlardı. 
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~:/~~ l nd •• 
ı..ınnız~ şen e ı~ı~ 

7· 7 \\~ 11 " ~ ..-- r:ıl--------
Bunun için defçi buzlu Osram·nJ·•m· 

pulünü tercih eımelisioiı.. Osram·EJ· 

ampullan &arf edecekleri •cereyana 

ınukabil elde edilebilecek azami u~ılı 

oisbetini temin ederler, yani 1 
Ucuz. ışık! 

AMPULLARI 
AEG ;orkiyc. Vekilleri; Elekt~on 

·...:X""1ra:ıM:.•EJckıni. Şirk Uiiia~ TOrlı. Anonim Şirk,.ti • 1 

- !ş_T_ANB~I, P.K. 1449 \STANBUL P.K. 1144 EViNiZE HER VAL<IT • 
Samsun Vailliğinden: 
Açık eksiltmeye kom11an iş: -Mukaveles! feshedilm1ş olan Samsun -

Bnfra yolunun o+658-33+ooo kilometresi arasında.ki şosenin esaslı 
tamiri ile on adet bir metrelik ve bir adet üç metrelik menfez ve 2+ 137-
2+349 kilometreleri arasında varyant inşaatının müteahhit tarafından 

{!f.a edilmemiş kısmıdır. 
ı - Keşif bedelrerl -ıss.764• ııra "'94" kuru~ 
2 - Muvnkkat teminat "8.088" lira "25" kunıstur. 

s - İhale ı Birinclkanun birinci Perşembe günü saat "16" da Vilayet 

Daimt Encümeninde "2490" numaralı kanunun "51" inci maddesinin "l" 
inci fıkrası gereğlnce açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

4 - Bu işe alt evraklar §UDlardır; 
A - Keşffnameler 

B - Eksiltme şartnamesl 

C - Fennt ~eler 
D - Hususi §arlname 

E - Projeler • 
F - Mukavele projes! 

G - Bayındırlık işleri genel prtnam.est 
5 _ Eksiltmeye girebilmek iç.in cari sene içinde Ticaret Odasında ka

yıth bulmıduğuna dair vesika ile bundan evvel bir defada yüz bin li:-alık 

iş yapmış olduğu.na ait vesika ibrazı şarttır. Bu husustaki talimat gere

ğince ehliyet vesikasının ihale tarihinden sekiz gün evvel Samsun Vila
yetine müracaatla istihsali liimndır. 

6 - İhale "2490" sayılı kanun hfikiimlerine göredir. 

"l - İstekliler bu işe ait evrakı sekiz lira on bir kuruş bedel mukabi

linde Ankara, İstanbul ve İzmir Vilflyetleri Nafıa Müdürlüklerinden ala-
bileceklerdir. ..8229" 

, ..... Beyoğlunda: Taksim meydanında 411 

FlORYA KAHVE, LOKANTA 
ve BiRAHANESi 

Hergün saat 11 "den itibaTen 

Maestro KAPATZIS'in Çigan ve kl6sili orliestrası 
Nezih ve tık aile yuvası - Birinci nevi konıomasyonlar -
İtinalı hizmet - Alaturka; Alafranga ve Alarüs yemekler. 

AGARAN 
SAÇLARA 

NEŞ'.E VE ZEV~ GETIQIQ. 
RADIO 

Teşhir ve sallş salonu: Beyoijlu lstiklôl caddesi No. 34 
E D i S O N Müessesesi _./ 

Beyoğlu üçüncu sulh hukuk hl- ~ 
kinıliğiodcn: Mahkemenin 938-1409 
saÇılı dosyasiyle Tophanede iskele 
caddesinde 12 No. lu dükkanda Mah
mut vekili avukat lsmnil Cenani Er
ten tarafın an Beyoğlunda Ağa Ha
mamında Güllabiyeci sokağında Laf- j 
lilya apartımanında birinci katında 1 

oturan ve hali hazır ikametgahı meç
hul bulunan Karaağac mczbahnsın-
da toptancı Davit oğlu Albert aley-

W hine açılan (195) Hra alacak davası
nın duruşmasında davacı vekili da
vavasını şahitle ispat ve ikame ede
ceğini söylemiş ve gelmiyen dava 
edilene de bundan bahsile ve 20 
gün fasıla ile ilanen tebligat icrası-
na karar verilerek muhakemesi 15/ 
12/938 tarihinde saat 10 a talik kı
lınmış olduğundan itirazla işbu gün 
ve saatte mahkemeye gelmediği ve 
bir vekil göndermcdıği takdirde va-

ROMATiZMA, 

LUMBAGO 

ve S l YAT 1 K 'e 
KARŞI 

Yalnız 2 CARE VAROIR 
1 • BURSA ve YAL OV>

KAP L l C ALA R l 

BİR TUP 
A KUMRAL ve SiYAH A kınlan kn~ul etmiş sntılacağı .gıyap 

1 kararı teblıgat makamına kaım oJ-
renktc sıhhi saç boyalarıdır. mak üzere ilan olunur. 

İNG1LIZ KANZUK ECZANESİ 

-BEYOC:LU - ISTANBUL 1,----------..... 
1 ,_ Bu mevsimin K A D I N M E R H E M l ~ 

87 SENELİK MEVCUDİYETİ MUŞAMBALARI gelecek - ~ı 
esnasında olduğu gibi daima iyt mevsime kalmamalıdır. !Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanlcıf1 , 
cins mallan her yerden müsait Bu, BAKER MACAZA • 

rtı f" tl 1 t LARININ kat'i ıkararıdır. - "oı> şa ar ve ucuz ıa ara sa - 1 _ Tahmin edilen bedeli (700) 50 kuruştur. Şartnamesi koıni.S.1 
mağa devam edecektir. Binaenaleyh stokun verdi- ·ııt• 

1 K k ğı. imkaAn daı'resinde he: lira olan 2000 kilo elvan üstüpü dan her gün parasız olarak \l'Cf1 .A Trençkot arımız, over ort - Y 
larımız, Renkontlanrnız ve Ga- yerden iyi şerait ve ucuz 3-l2- 938 tarihine rastlıyan cu- 3 - İsteklilerin 2490 sayılı .f' 
bardinlerimiz biçim, cins, ve fiatlarla satmağa devam martesi günü saat 11•30 da açık ek- nunda yazılı vesikalarla birliltte 

siltme usulile alınmak üzere müna- ııır Şıklık itibarile emsalsizdirler. edeceğiz. bell' " tt K ndB 
tL # kasaya konulmuştur. ı gun ve saa e asımpaş ,( 

Beyoğlu BAKER mağauılan ~·------------•., g4:ı" ·~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~31 ·------------ 2 - Muvakkat teminatı (52) lira lunan komisyona müracaatları. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___.,,, 
GRi P NEZLE 

• 
BA~ • DIŞ ve 

BÜTÜN AGRILARINA KARSI 
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~~R .. KESEYE EL VERiŞLİ' 
H fCAG.ı 

Her Oçü de Memnun 
Çünkü yeni çikan Has bıçaklarDe gayet mükemmel ve pek 

acuz traı olmak kabD olduğunu tecrübe De gördüler 

10 Tanesi 15 KuMlştur 

HASAN ve PASLANMAZ TRAS BlCAKLARI 
Diinycının en mükemmel ve yülcıelc ve ldbar ıevafıa 

en lıaııaı fraı l>ısağıdır. 

HASAN DEPOLARI - Satıı yerleri ne bütün ıtriyatçı 

( Yemek lanntılan dit •nl•nncl• ~ineme 
( satıhlumdakl çukarlard• bbru ekfir w 

um olan ..ıt mbaeleri bour, ditleria rl
rfbne1ine 1ol •pr. Bele bu •itler bitin 
pce mlad• buakılcbp takdirde mmır 

mikroplar mllyonlue• artar " ditler il· 
ntle bomlar, beyulıtını. aailamlıtım 

( tamamen kaybeder. Atzmızın sıhhhat " 

Levm1m Amlrlğl Satınalma 

Komisyonu ll&nlan 

._ ~00 nıetre kıl tell müteahhit nam 1 atte .komiJyona gelmeleri. 
•t 14eaabına 2.12.938 cuma günü aa- (365) (8405) 
it de Tophanede Levazım lmirli-
liltlltınabna komisyonunda açık ek- * it ille ile alınacaktır. Tahmin bedeli -"~bin adet bfiyük ve 150 bin adet 
~ SO lira, ilk teminatı 258 lira 75 küçük kopça ile 75 bin adet Panta-
tlruttur Şart " lon arka tokası 2 12. 938 cuma ..r. .. 6 

lhı~ • name ve numunesi ko &""" 

ll 875 lira, ilk ~minatı 65 lira 62 
kuruştur. Şartnamesi ve nümune
ıd komiayonda görülür. Isteklllerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona ~elnıeleri. 

(378) (8653) 

* Ji'YOl\dı görülebilir. İsteklilerin bel s~ıt 1~ de Tophanede Levazım lmlr-
lttte ko-ı...,..... lm 

1 
rl lıği Satınalma komisyonunda açık _,, ...... a ee e e . eksiltm il ima ak Levazım Amirliğine balb miles-

(360) (8400) e e 8 c tır. Hepsinm 1e1atı için 25500 kilo çubuk, 25500 * tahmin bedeli 1531 lira, ilk teminatı kilo kesme makarna, ve 6250 kilo 
3'12S hin adet mat kaput dOğme.i 40 liradır. Şartname " nilmunest tel, ve 6250 kilo apra 19briyesinin 
~ bin adet büyük. 150 bin adet kü· komisyonda göridebWr hteldtlertn kapalı zarfla eksllunesi 12/12/938 
llıa ~at ceket diiğmesi 2.12 938 cu· :;tenu~ol v:'..9lka1arl1•lmberal ber belli ,. Pazartesi günü 'ilUlt 15 de Topha-
Le gtinü saat 14 30 da T h ed A m ... yona ge e eri nede ı.tanbul Levazım lmirliği 
)'o"'aıırn Amirliği. satınalmao~oa;is ~ (366) (8408) utınalma komisyonund5 yapıla-

tıund * caktır. Hepsinin tahmin bedeJi 
tır fi 8 açık eksiltme lle alınacak· 12382 lira 50 kuruş~ur JJk temina-
5o k epsinin tahmin bedeli 2887 lira Ordu hastahnnalerl fçfn 250 • tı 92~ lira 69 kuruştur. Şartname 
lı:llru uruş, llk teminatı 216 lira 56 d~t sofra ortüsiJnün açık eksiltme- ve numunesi kombyonda görülür. 
lt §tur. Şartn11me ve .. i sı 12/12/938 Pazartesi günü saat Isteklllerin kanuni vesikalarile 
OJlıfsyo d _ .. numunes 14 de Tophanede Istanbul Lev be ltaıı n a gorulebilir. İsteklilerin zım Amirliği satın 1 k a- raber teklif mektuplannı Jhale 
~e beraber belli 

18
• nunda yapılacakhra~h ı:mı:o- aaatmden bir saat evvel komlsyo-

OKSURENLERE: KATRAN a.HAKKl~Kİ(~Maş
54

) 

f5_40~ 5wa;ıır fooız 
,53911,e 5L4MBALI lÜJ<J 1101/. 
748 rıJ' 7tAHBALt ~ Uor4 

SAHİBİNİN SESİ 302İS'ikAİ.~ 
VE ACENT!jLAQJNDA ~oOlıJl .. 

iNHiSARLAR U. MÜDÜRLOGU ILANLARI 1 
........................ "':T~a~ri~m~a .... 1~M~uh~•amm .. e•n• .. Bed•eU .... ~~7~.S~~;~:~ .... 

Clml Miktan kabilivetl 
70 

Ebiltmenia " Beheri Tutan teminatı ...U 
L. K. S. L K. Lira IC 

Sfip(lrge 3000 A. 11 Baskül 3 - 371 Ml 2S 25 60 14 
• 1000 Kg. 248 - - '7'4 15 80 

Etil eter 1500 Kg. _ 90 _ 1350 14 .• 
İçki bandrol :Ulıch '70Xl00 eb- lOl 21 15 ~ 
adında. \ - 40 - 2800 - 210 15.30 

1 - Niimuneıdne uygun olmak ,.rtlyle 3000 adet .;up(lrfe rtnam~leri 
blliyetinde 3 adet yerli mamulltı bukül ile suıat iflerde ıruiı!:ılmak muetbtnce 1000 k!lo tartma a; 
dtlnii ifa etmiyen müteahhit hesabına nümunesi evsafında 70X100 eb.= 1500 kilo Etil eter ve teahhtl
ayn ayn açık eksiltme usuliyle satın alınacakbr. 7000 kilo içki pandrol kAjıda 
il - M~mmen bedelleriyle muvakkat temlnatlan hlzalarmda 
m - Eksiltme 29/Xl/938 tarihine rastlıyan Salı - il h1za1aruı ~. 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla:tır. da 7azılı uatlerde !Cabatafta Lnanm ft 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü bed kAjıdı nümunesi de gönlleblllr. geçen 111 en almabllecell ~1 .Opilrge ft Sçki bandrol 

V - İateklilerln eksiltme için tayin edilen g6n ve saatlerde ~ 'I 5 
da adı geçen Komisyona gelmeleri illn olwıur. "8355" ' lflvenme paralartyle bitlikte JU~ 

Sahihi n Netriyat Müdilril Halil 
L11tftl DÖBDtlNCC Gazetecilik ye 

Nefri7atı 'I'. L. Ş. Basıldıp 7er TAN 
llatb ... 

r. 

her Jürlü so~ukalgınlıkların_alveı.aa1' 

rılar• karı• •tesiri ıaıma.; bir .. illÇJ 
olduOunu rsbat etmi~tir. 
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5 KURUŞ GÜNLÜK SiY ASİ HALK GAZETESi 

CEP KITAPLARI 
On lcunıaa btr kitap ~e senede ıoo kitap. Yok pa.haSt-' 

na bir ldl«lphane sahlbl obnak için yakında çıka ... 

eak bu kitap ııerlsinl takip ediniz. ' 

Atatürk ün Hususi Hayatından Bir Sayfa 
. - ~ ___.,..: 


