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GAZETESi .. 

Çocuk Ansiklopedisi 
Büyük iki cilttir. Her evde bulunması lazımdır. 

lki cildin fiyatı 7 liradır. 
TAN Matba.umda satılmaktadır. 

. 

Atatürk' ün iki Yetimi 
İngiliz-Fransa Dostluğu 

Bir Askeri İttifaka 
Doğru Yürüyor 

Alman Hariciye Nazırının Ziyareti Esnasında 
Nahoş Tezahürlere Meydan Kalmaması 

için de Tedbirler Alınıyor 
Paris, 26 (Hususi) - Siyasi mah

filler İngiltere ve Fransa ricalinin 
konuşmaları neticelerinden bahsede 
rek iki memleket arasındaki sami -
mi dostluğun he~üz bir askeri ittifak 
şeklini almamakla beraber bu hede
fe doğru büyük bir adun athğını an
latıyorlar. 

Temin edildiğine göre Çember
layn, arkadaşlarının tazyiki altında, 
"İş ve mesuliyetin iki devlet arasın
da taksimi,, gayesini güden eski İn
giliz nazariyesini terketmiştir. Bu 
taksim neticesinde kara hazırlıkları 
sahasında Fransaya ağır bir yük tah
mil edilmekte, İngiltere ise deniz ve 
hava hazırlıklannı deruhde eyle
mekte idi. Şimdi ise Çemberlayn bu
na mukabil Fransanın hava kuvvet
lerini bir an evvel ve azami derece
de ıslah etmesini talep eylemekte -
dir. 

Fransa Hariciye nezareti mahafi- yon Ribbenlrop 
li, Almanya hariciye nazın Von Rib-
bentrop'un gelecek pazartesi günü 1 saYJYOr. Ziyaretin ayın 19 uncu sah 
vuku bulması beklenen ziyaretini günü yapılması da muhtemeldir. Fa-
hir kaç gün tehir etmesini muhtemel (Arkası S: 8, Sil: 4 tı&] 

Sevgili Atamu;ın, ıevgili Olküruyle bir resmi (Yazılar 1 nci, resimler 12 nci ıayladadır.) 

Almanyada Yahudiler 
Ekonomik Hayattan da 

Coc.11klar 
Ye ~ençler 
Okuyorlar mı ? 

--0-

}' 0 .zan: M. Zekeriya SERT EL 

ltl Eski neslin yeni nesli beğenme
desi tarihi bir zarurettir. Hayat 
d e:~ş~yor, görüt değişiyor, tel!k.ki 
be ışıyor, düşünüş değişiyor. Bütün 
b~ değişiklikler iki nesil arasında 
., ~ÇUrum açıyor. Eski nesil yeniyi, 

ern nesil eskiyi beğenmiyor. 
dir Bu beğenmeyiş terakki alameti
h~ Dernek ki arada büyük bir fark 
ı.. 1 olnıuştur. Bu sebeple bu nesil 
la a.,,gasıru memnuniyetle kaydetmek 

Zlnıdır. 

* ku l!:ski neslin yeni nesle atfettiği 
le ~~rlarda11 biri de okumamaktır. 
.. ,/ ı nesilde umumi bir kanaat var: 
enı ne il . -

L·· s sınemaya ve spora duş -
~una~ 
latt ur. Kitaba ve gazeteye karşı 

'Yıttır. 

bıt Bu . ~ükmü verirken ellmi7.de il
fah delıiıtniz var mıdır? Hayır. Mü
!lt edelerimiz ilmi bir metoda daya-

Yor ınu? Hayır. 
bıt lfutıak surette veı,1en her umu
tı? h~ü~ gibi bu hüküm de yanlış
~ Bır ınesele hakkında hüküm ver
., en evvel tetk.ik ve tahkike ihti
b aç '\'ardır. tlıni bir tetkik ise bize 
lı~ kahtı hükmümüzde aldandığımızı 

at edec'ekt" ır. 

C.rov 
. . 

Grevcilerin Hasaratı 
Milyonlara Baliğ Oldu 

Hadiselerde Kırkı Polis Olmak Üzere 70 Kişi 
Yaralandı, STOKişi Tevkif Edildi, Divanıharp 
Kuruldu, 360 Kişi Mahkemeye Sevkediliyor 

Paris, 26 (Hususi) - Başvekil M. Daladier, grev 
hareketlerine mukavemet için şiddetli tedbirler al
mağa karar vermiştir. Bundan başka hükumet çar
şamba günü ilan olunacak ve bir gün devam ede
cek olan umumi grevi akamete uğratmak için ted
bir almaktadır. Hükumet madenleri müsadere etti-

Çıkarılıyorlar 

Berlin ıokaklannda camları kırılan Yahudi 
dükkanlarından biri 

lran Heyeti Taksim Abidesine Çelenk Koydu 
• 
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S. - Katafalk nedir 
C. - Tabutu, görünebilecek şe -

1tilde tahtadan yapılmış yüksekçe 

bir yere korlar Bunu daha ziyade 

halka gösterilmesi lazım gelen bü -

yüklerin cenazelerinde tatbik eder

ler. Bu yüksek yere Katafalk deni

lir. Camilerdeki Musalla taşı da aşa-

Kanser Haftası 

Üniversitede 
de Bir Toplantı 

Yapılacak 
ğı yukan bu işi görür. 

* 
Beynelmilel kanser haftası, mem

leketimizde yarından itibaren başlı
Y alıudi yacaktır. 23 ikinciteşrın, bütün d'tin-

- S. - -~lmanyadaki . . yada kanser haftasının başlangıcı o-
~uşmanlıguı!'! sebepleruıı_ aşa • larak kabul edildiği halde, bu tarih, 
gı yukarı bilıy?ruz. . Fakat ~n Türkiyede bayrama rastladığı için, 
beş senedenberı Faşıst oldugu tıp fakiıltesi kanser enstitüsü haf
lıalde şimdiye kadar Y a/ıudile- tanın 27 ikinci teşrinde başla~asını 
re dokunmıyan ltalya neden bir muvafık görmüştür. 
denbire yalmdi düşmanı oluver- Istanbul k~nser enstitüsünün kan
di? Bunun sebebini izalı eder ser haftası için hazırladığı progra
misiniz' Sonrn Faşist olmıyan ma göre, yarın saat 15 de Univeısite 
diğer ,;,emleketlerde neden Ya- konferans salonunda bir toplantı ya-

hud. d.. anl ~ d , pılacaktır. 
ı U§m ıgı var ır • Bu toplantıdan sonra, rontgenle 

C. - İtalyan Faşizmi ırkçı değil- madam ve mösyö Küri'ni~ mesai ve 
dL Onun için Yahudi düşmanlığı da hayatlan hakkında halka mahsus 
prensipleri arasına girmemişti. Son konferanslar verilecektir. Ayr.ca 
zamanda İtalyanın birdenbire Ya _ kanserden bahseden bir de film gös
budi düşmanı oluşunun sebepleri terilecektir. Ayın 30 uncu çarşam -
~ardır: ba günü akşamı saat 18 de Istanbul 

etıbba odasında bir toplantı yapıln
l - Mussollni Bitleri memnun cak ve burada yine kanser mevzuu 

ıetmek sevdasına düşmüş, ve İtalya- etrnfında iki konferans verildikten 
ıda Yahudilere karşı şiddet göst~e- sonra bir de film gösterilecektir. 
7t 1- g- -_.- - Ankara radyosunda da yarından 
6 e uzum ormu;:,~ur. . 

ı. itıbaren konferanslara başlnnacak-
2 - Halkı meşgul edecek bir mev tır. Uç gece devnm edecek olan bu 

zu olduğu için bir Yahudi meselesi konferanslar da münhasıran kanser 
çıkarmakta fayda görmüştür. 

3 - Yahudilerin çoğu Masondur. 

Yahudilere hücum Masonluğa hü-

mevzuu etrafında olncaktır. 
Tıp Fakiıltesi mecmuası kanser 

haftası münasebetıyle 30 ikinciteş
rinde fevkalade bir nüsha çıkaracak 

cum için de fırsat vermiştir. ve bu nüshaya yine kanser mevzuu 
4 - Faşizmin münevver düşman- etrafında bir çok makalelerle rönt

genin, mösyö ve madam Küri'nin 
lanndan bir kısmı Yahudidir. tercümei halleri hakkmda yazılar ve 

5 - Filistinde Yahudilere karşı fotoğrafiler konulacaktır. 
harbeden Araplara ıbir gösteriş yap- Kanser haftasının açılışı dolayısi-

. le yarın halka, kanser mevzuu bak-
mak ar:zusu da bu sebeplerden bıri- k d 1 b" · 1 d ~ w . _ ·ın a yazı mış ır rısa e agı a-
dir. Mamafilı İtalyadakı Yahudi duş caktır. Bu ay içinde muhtelü mcm-
manlığı ciddi bir şekilde tatbik edil- leketlerde çıkan 15 tıbbi mecmua, 

kanser hakkında ilmi makaleler neş
redecek lerdir. 

memektedir. Dava daha ziyade naza 

rf mahiyettedir. Tatbikata geçilme

miş gibidir. 
İstanbul kanser enstitüsü, Mu

lajdan ibnret olmak üzere bir kanser 
Diğer memleketlerdeki Yahudi sergisi nçacnktır. Aynen, hnftn için-

düşmanlığına gelince, bu düşmanlık de gazetelerde, sinemalarda kanser 
mevzuu etrafında neşriyat yapıla

ötedenberl en rlyadc Rusyada ve Po- caktır. 
lonyada görjilmüştür. Sovyet Rus -

yada böyle bir mesele kalmamıştır. 

Polonyada milli bir dava halindedir. 

* 'S. - Bugünkü Almanya, harp 
ten evbelki Almanyadan büyük 
müdür! 

C. - 1914 de Almanyamn nüfusu 

67 milyondu, arazisi 208.830 mil mu

rabbaı idi Versay muahedesinden 

sonra bu arazi 186,672 mil murabba

ma ve nüfusu 60 milyona inmişti. 

Bugünkü Almanyanm nüfusu 75 mil 

yon, arazisi 214,068 mil murabbaıdır. 

Mammıh Hitlertn hayal ettiği bü
yük Almanya henüz tamamlanma -
mıştır. Komşu devletlerdeki Alman
lan da flhnk ederek nüfusunu 120 
milyona çıkarmak tasavvurundadır. 

KARASUDA: 

Pahahhk Var 
İzmit, 26 - Yeni teşkil edilmiş 

olan Karasu kazası şosesinin yansı 
btirilmiş gibidir. Geri kalan kıs
mının da ikmali için tedbirler itti
haz olunmuştur. 

Karasu kasabası içindeki açık la 
ğunlardan yüzde sekseni kapatılmış 

tır. Diğerleri de kapatılmak üzere • 
dir. 

Rusyada kanser mücadelesi 
Moskova, 26 (A.A.) - Tass Ajan

sı bildiriyor: 
Dün Sovyetler Birliğinde kanser

le mücadele haftası bnşlamıştır. Mos 
kovada sıhhat komiseri muavini pr~ 
fesör Gr:ısçenkof bir nutuk söyliye
rek Sovyetler Birliğinde bu sahatıa 
elde edilen muvaffakıyetleri kaydet
miş, tıp müesseselerinde 3.885 röqt
gen cihazı bulunduğunu ve kırk k'a
dar tıp müessesesinde de kanser te
davisi için radyum mevcut olduğu
nu bildirmiştir. 

PiYASALAR: 

Amerikaga 
Keçi Derisi 
Satışı Arttı 

Rusya için 50 Bin 

Oğlak Derisi Satıldı 

TAN 

Şehir Plam 
--<>--

İlk İmar lşleri 
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Gökten Yere 
Edebiyat, vatanını değiştirdi! V 

tık gök yüzünde yaşamıyor. \.. 

Kendi Kendine Giden 
Bir Otobüs, 4 Taksi 
Arabasını Parçaladı 

Çarpışma Korkunç Oldu, Kazanın 
Sebepleri Tahkik Ediliyor 

lçin 19 Milyon 
l LiraAyrzlacak 

Mehtabı hokka, bulutu kCtğıt, yı 
dırımi kalem yapan dünkü sanatkÖJ; 
bugün sadece bir yazı palyaçosudttf 

Sultnnilşşilara. arşı iilfıya kurdıığ11 
tahtından, cfünhuriyetin ilfınındaıı 
önce haledilmişti. Şimdi, toprağın Ço 
cuğudur. 

Dün Fatihte çok garip bir kaza oldu, kendi kendine harekete 
gelen bir otobüs, olanca hızıyle yokuf aşağı kayarak bir sırada 
duran dört taksiye bindirdi ve hepsini haaara uğrattı. 
Nüfusça hiç bir zayiata meydan 

kalmadan savuşturulan bu kazanın 
tafsilatı şııdur: 

Şişli - Fatih hattında işliyen ~ 
tobüsler, hareket sıralarını bekle
mek üzere, Fatih tramvay durağın
dan Sofular caddesine doğru inen 
yokuşun başında dizilirler. Bunla
rın· bulunduğu yerin biraz aşağısı, 
semtin taksi otomobillerine tahsis 
edilmiştir. 

Bu hatta çalışan 2412 numaralı 
otobüsün şoförü Ahmet, dün sabah 
saat 7 de nöbet almak üzere, yoku· 
şun başındaki bekleme yerine yanaş· 

mıştır. Fakat, motörde küçük bir a
rıza baş gösterdiği için, kendisi ara
badan inerek motörün kRpağını aç· 
mış ve arızayı tamir için uğraşmağa 
başlamıştır. 

İşte tam bu sırada, otobüs, nasıl 
olduğu anlaşılamıyan bir sebepten 
dolayı, kendi kendine harekete gel~ 
miş ve yokuş aşağı ilerlemeğe baş
lamıştır. Arabaya athyarak frenleri 
kullanmağa vakit bulamıyan şofôr, 

yokuşun dibindeki taksi durnğında 
dört arabanın sıra beklemekte oldu
ğunu f arkedince, feci neticeler ve
rebilecek bir kazanın öniine geçmek 
için, var kuvvetile bağırmağa başla· 
mıştır. Şoför Ahmcdin bu ikazı, fay 
dalı olmuş ve gerek oradan geçen 
yolculnr, gerek taksilerdeki şoförler 

MOTEFERRlK ı 

eyoğlu Halkevi Kitap 

Sergisi Açıyor . 
Geçen sene olduğu gibi bu ~ne 

de yıl başından itibaren Beyoğlu 

halkevinde bir kitap sergisi açılacnk 
tır. Ser.giye iştirak edecek olanlar -
dan hiç bir nam altında para alınmı
yacaktır. 

Geçen seneki sergiyi 27.~00 lçtşl 
gezmişir. Bu sene sergi müddeti da
ha uzun olduğu için ziyaretçi mikta
rının bu yekunu aşacağı ve rağbet 
göreceği umuluyor. Sergide satıla -
cak kitaplarda, müşteriye % 15 nis
betinde bir tenzilat yapılacaktır. 

hemen caddenin kenar kısımıanna 

kaçışmışlardır. 

Başıboş otobüs, bu sırada yoku • 
şun nihayetini bulmuş ve gittikçe 
artan bir hızla taksi durağındaki ilk 
arabaya bindirmiştir. Çarpışma, bu· 
tün semti ayaklandıracak kadar kor
kunç ve gürültülü .olmuştur. Otobüs 
ilk arabayı parçaladıktan başka, ar· 
kada duran taksiler de biribirlerl ü
zerine bindirmişler ve hemen hep-

si parçalanarak hasara uğramıştır. 

Biraz sonra hadiseye 7.tıbıta el koy 

muş ve kazanın sebepleri hakkında 

tahkikata başlanmıştır. Şoför, sor

guya çekildiği zaman şunları söyle

miştir: 

- Otobüsü bekleme yerine yanaş
tırdığım zaman, arabanın tekerlekle
rine taş koymuştuk. Fakat, / muavi
nim' Selim, bu taşlan sonra, nerlense 
almış.Ben bunun farkına varmedım. 
Ve tam makineyi açtığım. zaman o
tobüs birdenbire harekete geldi. !çe 
ri atlıyarak frenlere yapışmak i~n 
çok uğraştım. Fakat muvaffak ola -
madım." 

Kaza yerinde dün, mühendisler ta 
rafından bir keşff yapılm1ştır. Hadi
sede şoförün dikkatsizliği olup ol -
madığı keşif raponından anlaşılacak 

tır. Zabıta, kaza hakkında tahkikata 
devam ediyor. 

POLlSTC. 

Haliçte Bir Deniz 

Kazası Oldu 
Dün Haliçte bir deniz kazası ol

muştur: 

Hasköyde oturan Abdullah ile ka
nsı Zeynep, Unkapanından Ahme
din sandalına binmişler, denize açıl
mışlardır. 

Hasköy önlerine gelmeden, ansı
zın karşılarına bir mavna çıkmış ve 
sandalcı kıyıya doğru kaçamadığı i
çin müsademeyi önliyememiştir. 
Sandal devrilmiş, üçü de denize dö
külmüşlerdir. Etraftan yetişenler, 
kazazedeleri kurtarmışlar, hadıse 

hakkında zabıtaca tahkikata başlan-
' mıştır. 

Karaliulak' Suyu da Bir Makinist Yaralandı 
lslah Edilecek Dün Kabataş iskelesine yanaşmak-

Evkaf idaresi, Taşdelenden sonra ta olan Tanm motörünün makinisti 
Tevfik, motörün hava süpabını açar

Karakulak suyunu da ıslah etmeğe ken, deponun patlamnsı neticesinde 
karar vermiştir. Bu ıslahat, suyun başından yaralanmış, Beyoğlu has
membaı meselesinden dolayı evkaf tahanesinde tedavi altına alınmıştır. 

ldaresile Dereseki köyü arasında çı

kan ihtilafın hallinden sonra başlı

yacaktır. Fakat idare, yeni tesisat i

çin icap eden hazırlıklara şimdiden 

girişmiştir. 

Mektepler Yarın Açıhyor 
Sekiz gündenberl kapalı bulun

makta olan bütün mekteplerde ya
rından itibaren tekrar tedrisata ha~ 
}anacaktır. 

Oyun Yüzünden Kavga 
Kalyoncuda Çeşme sokağında otu

ran Dimitri ile arkadaşı Kenan, o
yun yüzünden kavga etmişlerdir. 
Kenan Dimitriyi sustalı çakı ile ar
kasından yaralamıştır. Suçlu, yaka
lanmıştır. 

Usküdarda Balaban caddesinde o
turan Hakkı da Ali isminde birini 
kadın yüzünden, bıçakln yaralamı7 
tır. 

Günlük Otomobil Kazaları 

İstanbul ve Beyoğlu cihetlerinin 
teferrüat planları üzerinde çalışan 
şehir mütehassısı Prost mesaisini iyi
ce ilerletmiştir. Mütehassıs bunları 
ikmal ettikten sonra belediye hudu
du dahilinde bulunan diğer kazalA
nn planlanna başlıyacaktır. Prost 
teferrüat planları için tetkikler ya
parken cadde, meydan ve çocuk bah 
çeleri için yapılacak olan istimlak 
bedellerini de tesbit etmektedir. Ha
kiki imar hareketleri bu teferrüatlı 
planlar Nafia Vekaleti tarafından 

tasdik edildikten sonra başlıyacak -
tır. İlk partide yapılacak imar için 
on dokuz buçuk milyon lira sarfedi
lecektir. Belediye bütçesi buna mü
tehammil olmadığından bu para hü
kumet tarafından İstanbul belediye
sine borç olarak verilecektir. 

Gazi Köprüm için istimlakler 
Gazi köprüsünün her iki başında 

açılacak 'meydanlarla şehre doğru 

uzatılacak caddeler için icap eden 

istimlak işlerile uğraşan heyet bu 

husustaki çalışmalarını kısmen ~ 

mamlamıştır. Heyet Azapkapı cihe

tinde istimlak edilecek binalan tes

bit etmiş, fiyatlarını da takdir ede

rek sahiplerine tebligat yapmıştır. 

Bu binalar arasında Azapkapıda 

Fenerler İdaresine ait bir bina da 

vardır. İstimlak heyeti bu binaya 
21,000 lira fiyat koymuştur. Burada 
istimlak edilecek binalardan ikisi de 
evkaf idaresine aittir. ve halen bir 
ilk mektep tarafından işgal edilmek
tedir. Heyet bunların da istimlak. be 
dellerini tesbit ederek evkaf idaresi
ne bildirmiştir. 

BELEDiYEDE t 

Tozkoparan Caddesi 

Asfalta Çevriliyor 
Yeni şehir planile ilk partide as-

Edebiyat, eskiden semavi bir 11 • 
sanla sayıklardı Bugün, beşeri bir 
dille konuşuyor .. 

Dikkat ediniz: Osmanlı şiirinin in
sanı bile insana benzemez. l\f aşuJcll" 
lar, hep ayni bahçıvanın eseridir: 
Servi boylar, sümbUI saçlar, ncrg{I 
gözler. konca ağızlar ... 

Cedlerimb, yıllarca bu nebati bit' 
yali sevdi!. Hayır, o k.mar geri dôO"' 
meğe de hacet yok. Ul(lmu hafiY1' 
asnmn divanları bir tarafa durstt11• 

Pasteur'iln ölümilnden sonra bUe, 
Tilrk şiiri, veremi bit teşbih oyUJl11 

sanmıyor mu? 
8aM bir gDldDn ey adem ç•çeDI. 
letemezdlm una verem demeyn 

On beş yıl, her şeyi, inkılabın haf'" 
elle kendi çizdiği plana göre ktırdO. 
Yalnız edebiyat, Tuba ağacı gibi, }16-

ll kökü yıldızlardan bayat enund• 
çalışarak, bize, meyvasiz dallp,rıııl 
gökten sarkıtıyor! 

Bunun içindir ki, Atattirkiln nııt' 
kaddes tabutu hu:rurundan, vezin, ~e 
kafiye, matbuat kafilesinin en geri• 
sinde, kalemine bir koltuk değneği 
gibi daıanarak, meflôç adımlarl• 
sürfiklene sfirüklene geçti. 

Yusuf Ziya ORTAÇ 

Dahiliye Vekaletinin 
Mühim Bir Kararı 

-<>-
Nahiyelerin Sayısı 900 den 

Yirmi Bine Çıkarıhyor 
An.kara, 26 (Hususi) - Dahiliye 

Vekaleti, devlet mevzuatının daha 
kolaylıkla tatbik ve kalkınma pln· 

--- --... ______ _... "'--.1-~ ' 
temin irin memleketteki tam te~ld· 
lfıtlı nahiye say:ısımn artırılmasını 

kararlaştırmıştr. 

Vekalet bu hususta vilayetlere 
bir tamim yaparak nüfus, coğrafi 
vaziyet ve iktısad.i imkanlan milsıt
lt olan nahiye ve köylerin tesbltıni 
istemiştir. 

fnlta tahvil edilecek caddelerden 
biri de Tozkoparan caddesidir. Bu 
cadde üzerindeki hazırllk epeyce iler 
lemiş, bir uçurum vaziyetinde bulu
nan caddenin alt tarafında beş met
re genişliğinde beton bir duvar ya
pılmak suretile cadde genişletilmiş
tir. Bu beton duvarın uzunluğu 700 , 
metre olacaktır. Duvar biter bitmez 
cadde üzerinde asfalt inşaata başla- , 
nacaktır. 

Bu yeni kararla şimdi 900 lcadaı' 
olan nahiye sayısı yirmi bine çık,.. 
nlacak ve köylerin umuml miktat' 
yirmi bini aşmıyacaktır. 

Belediyelere Yeni 

Varidat Menbalan 

Bulunacak İkinci planda asfalta tahvil edlle
cek caddelerden birisi Sultanahmet
te Ayasofya müzesinin önünden baş
lıyarak Cağaloğlunda Babıali cad
desini geçip Nuruosmaniye cimlinin 
önünde nihayet bulan caddedir. Bu 
cadde tamamile asfalt olacaktır. 

Buradaki istimlakler, en fazla, 
sıhhat müdürlüğü binasından Babıa
li cadesine kadar devam eden kısım
da olacaktır. 

Şişli • Maslal< Yolu 

Ankara, 26 (Hususi) - Hü.kUınet 
belediyelere yeni gelirler temin et
mek için tetkikler yapmaktadır. :BtJ 
arada mükellefe yeni vergiler kO
nulmaıpak prensipini gözönünde W 
tutarak varidatın arttırılması içi.O 
bazı tedbirler alınacaktır. 

Belediyelerin su, yol, kanaliz8~ 
yon, mezbaha, spor meydanlan gl 
yerlerin inşalanna ait planların ınet 
kezce hazırlanması ve vasıtaların dll 
birbirine yakın belediyeler tarafın
dan tek elden ve müştereken ted~ 
riki temin edilecektir. 

ITAKVIM ve 

27 lkinciteşrin 1938 
PAZAR 

İki temiz lokantası ve üç temiz ka
sabı, beş de kahvehanesi olan Kara
sunun iki bini aşan nüfusu, pahalı
lıktan şiklıyet etmektedir. Karasu -
nun sebze ihtiyacı, tamamen Ada -
pazanndan temin olunmaktadır. 

Amerika takas primlerinin yük

selmesi üzerine fiyatların idareli 

vaziyeti keçi derilerinin satışını ko

laylaştırmıştır. Son iki hafta içinde 
çifti 180-205 kuruş arasında ol

mak üzere Amerikaya elli bin geçi 

derisi satılmış ve ihraç olunmuştur. 

Sovyet Rusya için de oğlak derileri 

alınmaktadır. Fob lstanbul ve yüzü

nün ağırlığı 60-65 kilo olmak şar
tile çifti 150 kuruştan elli bin oğlak 

derisi satılmış ve yükleruncsine baş
lanmıştır. 

Şoför Yusufun otomobili ile ve 
Kilosu 75-80 kuruş arasında istek- Osmanın idaresindeki tramvay, 
ler devam etmektedir. Mevsim do - Cumhuriyet caddesinde çarpışmış
layısile piyasamıza gönderilen mal- lardır. 

Nafia Vekaleti, Şişli - Maslak 
yolunu yeniden tanzim etmeğe baş· 
lamıştır. Bu yol, Şişliden Ayasağa 

köşküne kadar, nakil vasıtaları, sü
variler ve yayalara mahsus olmak 
üzere yanyana üç yoldan ibaret ola
cnktır. Yolun orta kısmı nakil vasıta 
larınn tahsis edilecektir. Bu yola ait 
şartname belediye tarafından hazır
lanmışbr. 

Afisai Talimatnamesi 

11 inci ay Glln: 30 Kasım: 20 
Arabi: 1357 Rumi J354 

Buğday Az Geliyor 
tki gündenberi piyasamıza geti

rilen buğday ve hububat ihtiyaca ki
fayet edcmiyecek kadar nzdır. Ev -
velki gün 17 vagon buğday ve 10 va 
gon arpn. dün ise iki vagon buğday 
ve bir vagon arpa getirilmiştir. Buğ
dayların satışı yarın yapılacaktır. 
Gelen arpalar eski siparişleri karşı
lamak içindir. Arpa fiyatı 4,03--4,05 
kuruştur. Buğday fiyatlarında hiç -
bir tebeddül olmamıstır. 

Koyun derileri için de idareli fi
yatlar mevcuttur. Tuzlu kuru koyun 
derilerinin kilosu 42-45 kuruş ara
sında ve hava kurusu koyun derileri
nin de kilosu 53--56 kuruş arasın
da satılmaktadır. Son günlerde 80 
balya kadar koyun derisi Almanya 
için satılmıştır. 

Tiftik Üzerinde Talepler 
İngiliz ticaret evleri namına plya

sammian deri tiftiği aranmaktadır. 

lar bu fiyattan satılmaktadır. Son Şoför Niyazinin idaresindeki oto
iki gün içinde 170-180 balya ka - mobil, Unkapanında Salibe çarpmış, 
dar satılmıştır. Sarı kaba tiftikler - yaralamıştır. Şoför Mehmedin ara
den de Almanya için mal toplam _ b_ası _da _Okçu ~~sa caddesinde Muh
yor. Son satışlar kilosu 70 kuruştan sın ısmınde bırıne çarparak başın-
200 b 1 1 dan yaralamıştır. 

a ayı bulmuştur. * Ah t · · d b. bık 1 b. me ısmın e ır sa a ı, ır 

Diğer taraftan, yerli fabrlkalan - kaç akşam evvel bir motörden çal
ınız için renkli kızıl yapaklardan ki- dığı eşyaları dün Ayvansarayda sa
losu 55 kuruştan 200 balya satılmı~ tarken suç üstünde yakalanmıştır. 
tır. Trakya yünlerinden Amerika i- ikinci Kattan Düşüp 
çin kilsu 75- 76 kuruştan iki yüz 1 Yaralandı 
balya mübayaa edilmistir Yerli fab 1 

~ · Sanyerde Orta Çeşme sokağında 
rikalar Trakyanın kırkım yapakla- oturan Zekinin oğlu 3 yaşında Yal-
nnı topladıklarından ihracat için bu çın evin ikinci kat penceresinden 
cins malların kilsu 68 kuruşa yüksel sokağa düşerek ağırca yaralanmış, 
mbtir. tedavi altına almmıstır. 

Belediye, afişaj için yeni bir tal!
matname hazır)amaktadır. Talimat
name daimi encümence de kabul edil 
dikten sonra şehir meclisine sevke
dilecektir. Afişaj kulesinin inşRsı, 

ancak bu işler bittikten sonra müm
kün olabilecektir. 

Haftanın Pamuk 
Satışları . 

Şehrimiz piyasasında pamuk satış 
lan artmıştır. Maydos pamukların
dan kilosu 40-41 kuruştan yerli c;ar 
fiyat için satılmıştır. Satılan miktı:ır 
500 harardır. Yerli fabrikalarımız 

Sakarya pamuklanndan 30 bin kilo 
luk bir partiyi kilosu 39-40 kuruş 
arasında mübayaa etınislerdir. 

Şevval: S İldnclteşrln: 14 

Güneş: 7.02 - ÖJle: 12.oı 
Iklndı 14 29 lt~am: lfl 43 

Yatsı: 18.20 - lms!k: 5.17~ 

YURTI A HAVA V AZIYE'fİ . ~ 

Yeşilk6y meteoroloji istasyonundan 11 

dığımız malOmatn g6re. yurtt:ı hııvıı AIC~ 
deniz kıyılarında çok bulutlu ve me~ 
yağışlı, diğer bölgelerde umumlyeUe bil' 
lutlu geçmiş, rüzgdrlar cio~. cenup do-' 
jtusu; ve Orta Anadoludıı ~akln 1c11lrrı1~ 
diğer yerlerde şimal istlkameUnde11 ort' 
kuvvette esmişUr. 

Dün İstanbulda hava kı:ıpalı gecrrıfş. 
rüzgAr şimalden saniyede 4 Un 6 ınrıre 
hızla esmlstir. t· 

Saat 14 te hava tazyiki 7R6,l mlllrtıe S. 
re idi. Suhunet en y{lksek güneşte 21. , 
~lgede 13,3 ve en dllşük 6,7 saot~ 
kaydedilmiştir. 



• --

Araba ve 
ı Kaptan 

BUGON il 
~etnber Tu··rk • Yunan . Lozan Oniversüesinde Bir Atatürk ToplanflSI Yapıldı ~Yısetinin lfl6S1 .· 

Yazan: B. FELEK ~:On.er Rıza ooaRUL D ti v p .. 1 s·t . 1 ~ 'ifaa lovuyanın puçaJMnnul1· 05 ugu of esor er 1 ayış e YoDarmus dardır amma kaldmm-
'-' Yet bulan Münib konferamı- r larmm dilqtin cletlldir. Caddeleri-
~1Uada İnciltere ile Almanya mis her eaki yani bclhn tehirlerde 

~her ihtillfı barış 7oluyla Yunan Gazeteleri lnkılaA bımızdan Bahsettı• oldufu sfbi yılankavidir amma an-~k harp etmemek için bir at usıs deiiJdir. Omm içıin sokaklan-
ıı... brızalanmı,tı. Yakında Al- Harareti Neırly mısda seyrüsefer adeta bir hilner-
~ ile Frana• arasınd• da bir dir. Bele bu sıralarda Eminönü ta-
.. ~ inızalanacu ve Almanya yapıyorlar raflannda oldufu sfbl yıkıntl, çö-

"' _____ d• ar•d.ıa her lhtnlfı Atına, 26 <AA.> - Atlna aJansı ~0,n/antıda /sviçre Hükumeti Erkanı, Lozanlılar kilnttl, Yatı11ut1a akıntı, akpmlan ... ıı:nıı._yı. hal için sö•leıecekler· blldlrlyor: r çllkmb, ıwu.. ııldlt pJltte ınlwıtı 
~ aözlepnenhı zeminini Münih Gazeteler, B. Metaksann Anka- ve Ecnebiler, Talebelerimizi Taziyet Ettiler dofmacak lrıza ve Jıldiseler olanca 
" 

1 

temin etmi,ti. Çilnkfl Mfl· radan dönüfiincle Sellnikte Tjirk - bu seyribefer iti bir anp saçma di-
li ~ Fnnunın Alman:ra· Yunan münuebetlerinin mükem • Lozan, 26 (A.A.) - Büyük Şefi· tevlyatmı hukuki cepheden tahm et· .. lsponyol heyeti, diln oabab Yepi· nByor. Hnsıulyle Asmaaltı " ı..ı. S ıçine almu •iyaaetial mel oldutu hakkında yaptlğı beya· miz Atatürk'ün cenaze merasimi mü- ti. Lisaniyat iktısadiyat, içtimaıyat koy hava istasY_o~undan kalkan ~u- mon İskelesi taraflarından söktlp ~ .. t.gıı._ Fra......,. ini nat hakkında tefslratta bulunmakta- ..-tiyle Lozan Türk talebe cemi· ııahalarında Türkiyede tahakkuk et- susl tayyarelen de . ~emleketlerıne y • amiln Slrkeel keçeoine ııeç-
... '"'• ~lıni:ra yardım """''" 

1 dırlar. yetinin Universlte salonunda tertip tlrilen §"ylerden bahsetti, dedi ki: dönerken, heyet reısı, gerek ~- em~ • alısl, 
~-~haia) 23 tarihli ttiği t 1 tı Lo hük6meti er- "Yalnız bir asker değil, ayni za. rada, ve gerekse Istanbulda kendıle- mek ıstıyen araba, kamyon, t ._·~ Sont91rln Proya gazetesi diyor kl: ~lnınd:!: ':.J:n, ;:fesörler, gaze.. manda asnmızın bir daha göremi- rine gösterilen büyük d~!luk~ do- otomobil, çekçek arabası kaflleal de 
.... ki; ~ hldiseden babsederkon B. Metaıuasın phsen dostluk bat- tecller, Lozanlı Türk dostları, Ce- ceği bir dihl idi. İnsaniyet onun zı. layı bir kere ~ah-• t~ur etmiş ve ı.1r kere Muır Çaquuun Bablqıa ... ı,. lıfııo .......... Alma~yayı ..,... lariyle merbut bulunduğu yeni Cüm nevre talebeleri, Lozan ecnebi tale- yamdan pek çok müteessirdir. Türk b!"'.' ve Yenı. Turkıyeyı lsponyada nna "filan ka- inllndon y!"'1ıİ alnıak •lyuetln• ııtııtnııu, hur Bakanı ismet İnönü ve diğer be cemiyetleri iştlrok etmiflerdir. talebelerine candan tazlyetlu •una· butun kuvvetıy~e .•nlabnağa çalışa· mi nlusnna prmiye başlatlı mı .... ~er SÖrlind6itil mHdetçe Türk ziriwndarlan ile yaptılı gö. Hatiplere mahsus klinünün arka- nm.,, cajını vudetmıştır. !anla ezilme telılikesl -'- dflill-
' "'-aya yaptıiı ... yar• rüpnelerden sonra ııöylerımlş olan smda Türk bayrıİğınuı üstünde A· Müteakiben ecnebi talebe cemiyet. Sovyet Konsolosu, Sovyet ahde _. kapma kadar kolaylap. 
'-t, -Seç kati bir surette yı)nl. bu sözler, tıpkı Türk milleti gibi, t-atürk'ün resimleri asılıydı. Talebe leri reisleri de söz aldılar. heyetine Ankarada ve İs~ -
llu...._ ~kthn sun't bir muvazene Türk _ Yunan dostJuk ve teşriki cemiyetleri reisleri, talebe ceıniyet- Alman talebe cemiyeti reisi aziz bulda refakat etmiş bulunan, ~ih- yor. 
L~ llıflzaheret ettiiiai hisse- i · in akı doğudaki ehemmi- lerine mahsus resmi elbiseleriyle ve Türk arkadaşlarına taziyetlerini sun mandarlara dün Perapalasta bir oğle Yol dar, kaldınm kayar diye ara· ('~ ...__ . mesa sın y n b .. "l" larak . . ır.· . .,... L--- 1 d _ _. e-'s "'a' Zatell ........ , Şarkkit Avrupada, etini tamamen müdrik bulunan E- bayraklan mateme uru u o du ve dedı kı: yeme5ı vermıy.ır. IHK:AJI yo un an .,..em :1• ,, • 

-..,L;•'llfll iftirak edemiyecefi ta- i . ·u ti .. . d derin bir akis bulunuyorlardı. Türk talebe cemiye- "Vatanınızda iken Büyük Şefini- /ranldar ~elenir lıoyJalar bir ~ota sıda maddeleri tapyu ha 
~ 'baih bldılı •e İnailtere ı:;• ::ıı ~zerın e ti reisi Ferzan Aras celseyi açarak zin yaptıklarını görüyordunuz. F:ı- Şehrimizde bulunan ve bir müd- nalıııiıl nsıtalannın vasiyeti de J1l-
~ kep taahhltleri y(tztln- et ftır. hazırunu bir .. ~~kika sük\ita d~v~t kat dışardan ~unlan daha iyi ~öre- ı det daha kalacak olan Iran heyeti, yalanlan halli detti • 
..._ ~ istemi idemi k _ Katlmerini gazetesinden: • etti. Ve ilk sozu Unlvenlte rektoru· cek. ve daha ıyl takdir edeceksınlz. hafta reisleri serasker Mehmet Nah. Aneak blrpy var ki: sıız-ııı.--.at •-- · ye ye a Tarihin çizdiği yolu hatırlatmağa ne verdi. Emın olunuz ki, aziz arkadaşlanm, ' .. . ~ - ... nırınd• kaldıkça İngiliz • asli& lhti a oktur Balkan devlet- Rektör, Lozan Universitesi namı- Alman talebeleri sizin mateminize ~ı~an . olduğu halde d~ .. T8:1tsun çarpıyordu: Bizde arabaeılann ara-

llauebetlerinin apaçık bir y ç .Y b . i i d te :k· na Türk talebelerine candan tazı. candan i..+irak etmektedir abıdesme saat 12.30 da buyük bır çe- lıalarmı arabanın tepesinden ldan leri kendilerme al'lf ç n e P'• ı. • AY· .,, 
1 

lenk koymuşlardır Pçlrmeırine brş1 re- 'haz ettikleri g\l"n- yetler sundu. Ve dedi ki: Diğer talebe cemiyetleri reis eri . etmeleri. 
~ • ..._,,_, Ahıum !jork =::::.. 1:,..lan tamamen ay "Siz Türk gen~!~ bugün 13üyül< de hemen ayni. ~alde oözler ile ta- ır!b~=.ı e;:.,m::. "':.:::.: Gertl .-.. lçenlen ldue o.n. 
-........_-..... bz.Mıtı mlaheretl B llc tefriki ~ Şefinizi kaybettığınizden dola~ ne ziyetlerini bildirdiler. d M tte rasker ve mai· lir. Llldıı onma Jaqvanlan iade d• ~~ • ..___ - v dmlanmı§tır. a an m . kadar ağlasanız haklısınız. Unıver- Bundan sonra reis Ferzan Aras'm u.. UaYJen aaa se 
İl...__......... -~ı, enay mua- alnde barıf fikrinin genel barıf fıkri site sizin bu büyük matemini7e ifti- daveti üzerine Türk talebeleri Türk yetınde bulunan bir General bir ko- illdir. ~ ı:::::-- ı..ıı- dtlD berinde bir tesiri olman mesut bir rak etmektedir. Atatürk'ün, bu Bü- Cumhuriyetini ve Türk lstik!Allnl ı.. lo~el, ve Istanbul Iran lı:omoloou, An....._ 'ıop.hıdon ~ 

ı.. • lılosolmıan ...ı. hldlaedlr. Münib konferansı bütıin yük adamın bay atım, burada az bir lelebet muhafaza ve mlldafu ede- ~!anım':~;!',,.~~ h07lqon n s4:ra •!zııhalerlo iün ~ .. :-~ -.ı..ı. mor bGylik devletlerin de hanı armsunn vakit içinde bildlrmeğe lmkln yok- celtlerlne dair and içmişlerdir. nın :'"T,e ııe d a sulJo.y - arabaeılama çok ılela yola 
"'le. 4lta1t 1DLswıiafa arttırmak- ortaya koymuftur. Dört devlet ada- tur. Bu dahinin vı·tanının tar~de Yqoslaoya Tiirlrleri :;rk ez 

1
::= namın ' . • me71inden ft"la pçldia darlıjuulu 

... ,.... ~ber çevirmek ılya- mı barıp takviye edecek olan bır ifgal ettiği parl~k sahifelıeri sıze araıntlalıi leeaiir Ser:ter, bütün heyeti ne lblde- dolan stttltlklere brp koyamı)'• ~ ........ ..., fnatıtere ile tarzı bal buldular. Büyük devletler ba~la~ lsterun. Usküp (Huswdl - Atatürk'ilmil- ,.ı oelAmlachlttan ooma celenlı: yeri- rak, J'01'0lmm - .W... llenlr-S ....._it ınonfMll.rınl polltlkumdakl hlklm fikir bundan Türldye'yl y~ton, ~!" zi1n ölümü, bütün Yugaolav Türkleri ne vuodllmiştlr. ı..t ..... ll7ank ~ -
~ eı...ıorı Jsia nıllflenk Mr bayle beynelmll•l bir teşrlld ......ı en büyük adamını I" j en enn aruında da çok derin bir tewür U· Bundan oonra - millet - 1-7> _......., Mr lıaç - -
...._..., toı.ıp etmeleri lmlıAnı ıı... formülB bulmaktadır. Balkan d<"V. hürmetle eğerek se 7"-~"rlr O. yandırmıştır. Yalnu Usküpte bulu· sUlerl defteri vnnbmmın imza1anut1ar olmi ı.ı.n. ..,__ .. ..._..,_ ~.. . " rıa- Bundan sonra pro esor 

0 
' • nan beş bin kadar Türk toplanarak ve abidenin parkından çıkarlarken Y• :t~ __.... ... '~ 1na tltalhl de- letlerl ~u tarihi gorü§?fteler es. manh Imparatorl~ğunun suk':1t~ Atatürk'ü hep birlikte anmışlar ve kendi kolonileri tarafından alkışlan- için buna, lfi bqmclan 8fllUf, ı.eı .. 

L...- '-lh nı an •n smda numune olacak bir soğukkan- dan başhyarak Turk Cumhurıyetı- diyeye atmadansa bir arabaeı1(. .~ ıı. . ...._ Do AJmuya,. Idık .., tesanBt eseri gi!otermiıler- nln illnını, Atatürk'ün yeni Türk!· ağlamışlardır. mqlardır. ti b dah f ıJaİ. buld 

~!a ~~ek lçıin skleşmi7e sn· dir. Çünkü muazzam Balkan mües- ven nasıl yarat~ını anlattı ve ~ ~ Djin ~Önen haetla.. . ra~:r=~u~te~i:-:kik:di:ey-i,uıw! IOnnaYyıah , ~-~ c h '::_
1

_ 
&.. ~ - ---.- ,.,_., - ~ amr-uswı .r..oedı Şefm cenaze merasımine - 11! -.ua. v• a:1 "--....pg ~ ~ Y.... Elefteron Vfma yazıyor: söylev yaptı. devletlerini temsil etmek üzere ge- cak ve memlek~Une avdet edecek· &atine pPp 1tapndan tutarak,.._ lb.' "'-dır. Türk _ Yunan uzlaşması daha ba- Müteakiben profe96r Sekretan, A· len heyetler, peyderpey memlekeı- tir. _ .... ..ıı_.._,, rlt8ea üha rahat obnn mı1 Araba-
... ile ~nl SoY79t Bir- d ku tl di dakik tatürk Türkiyesindeld yeni hukuki lerine dönmektedirler. Bug(lıı ~· bulanan, Poıo. ma tl&ttbaden dlsstın1e idare ettikçe ""-"'." lıııoııııJı:ıı :rar.ı- .. .._ pnl •it ve vve en il • · vaziyet ile eski hukuki vaziyeti U· Dün bu heyetlerden, $ovyel .., :ra ve Kumanya heyetleri, ınrulyle - - ihllmall nr. 
111 ~ Çelıaalov.ı.,.ı ile 07• da, iki memleketin "'uruna meveu· zun boylu tahlil ederek harlruna lsponyol heyetleri gibnlşlerdir. saat 10 da ve 12 de, Abideye çelenk Arab ırllldll. 
t~ hfte bir mu.bede 7aparak, diyet ve saadetleri için elzem olan Türk Cumhuriyetinin son sistem ha- Sovyet heyeti, Moskova torpitost- koyacaklar ve öğleden sonra saat acı 
~itilaf 41evletleıtyle ittifak bdyük bir re"! olarak nüfuz etmi7 • kuld cihazını anlattı, bundan son • le, sabah saat sekizde fe]ırimizden 15 de kallı:an Rumanya vapuru ile - Ba)'ll1l! dedi. Sla lal, nabaa-
~ k, hatta Lehistan ne de it- tir. lnsanlann iradesine tabi ola • ra Sevr ve Lozan muahedeleri muh- aynlmışlardır. Köstenceye hareket edeceklerdir. hk ettbm mi? 
~ ._'-hedest yapanak tatbik edl· mayıp milletlerin mukadderat ve .Is- - Ba;JV. 

~ l.elaiaı.a Almanya He ade!lll tfbalelerlnf tayin eden coğrafi sebep- k .- Ö,.le 1H ini iti de •'- lmd:mr 
........ 

111
1-hedesl lınzaladıfl için ler Ege denizinin fld sahflinde otu- Rumen. BulCJar &a•an Gene•unnay Nevyor ta - Baylla7! Slsba omm 7,a! Ulıta lı, ..... ~ De ittifakı llhl nııırat ran iki millette, ya müştereken bo- C "dd ı• 9• K .... nudlaka arabanua tlattlad• 

te• 
1
1et alnuttı. nı .. mesai içinde bfrlepniş olnak Hududunda 1 k lan Ati ela yl et 1 ır ar idare edl70l'IUD! 

~ ,.._°_'
1

°"lky• ne yaptıfı 1rarp1ıJE. yapmalı, yahut ta kuvvetlerini ya- ı·ır Ha" d·ıse aı an na l!!.rfınası Oldu - Ey! aer -tın bir ke,.n nr. 
,..._ lll11ahedesl be ba memle- hancı tstiIAlara hedef olacaklan gü- Hararetle rı &Wmı arabllClhk bptanhk sfbldtr. 
ıııı_ ._~ası herine, dftn,,.. ne kadar mtltemadfyen zayıfları!J e- -o-- --o- ~ kapta .... inin lntlndea ıJller 
....._ ... ~haetaız nslkaaa olma9tur. bedt kfne kendilerini sebepsiz yere Karcılandılar 34 Kiti Öldil, 50 lln mi? .... ~ •- Rumenler 3 lulıan s ııa.....--- QQ"Yet Blrlifi ne yaptıfl kaptıran memleketlere mukadder en Kiti Karlan Kaldınnıya - Gitmez -. onlar denk p. ~·ise Yurdular, lu Yiizden llr .. L-lllda , Çekoslov•kY• buhranı büyük tehlikeye mevcudiyetlerini Mlıademe Oldu Atlna, zg (AA.) _ Atlna • Çalltıyor 9'7or. 
'.._ 9b blytlk imtihanı ,.eçir- manız bırakmağı tahmil etmekte· jUISI bildiriyor: Nevyork 

26 
(A.A.) _ 

36 
saat de- - Bls de dalp geçlyorm, bayım! ~ lmtıııanü. bll 1ı1r ına- dlr. Tarihten d.,.. alan iki millet .., Btıkret. 26 (H.....t) - Rumımya Tlhld:ra, Y-lnya " - vam eden flddetli bir kar fırtmuı n- arabama inhe pçenek bhı 

~ ile rıJmuttır. Ba on1ann illrljanlan tefriki meal ;çın- De Bulgaristan arasmda bir hudut -a Genel Kannay llafkan- neticesinde mühim lıasarat n,.ıecııı - delll o Md 1111- sonra! 
"- ""'- .. -ı.ıı • polıı.t. ele mtlşterek bir ııarette :rapnıak .., lıA- olımqtur, üç Bulgar .......,. lan " ~ellerladold unt mı, ve yollarda birçok kazalar ol • Dedi " bmçuuıa pldatarok ... ~ .. •11iaak Wr llata tepil birlbirlerltte yardim etmek lüzumu- runun Tuna üzerinde Rumen nöbet- puartesl stlnl Atinada Elen mUfhır. Şimdiye kadar 34 tişinhı imh: 
~"- ı nu anlamıflardır. çilerl tarafından vurulmalan yü • Genel Kurmay Bafkanı Gene- öldüğü ve bir çok klfilerln de yara- - Deeh! Beygirler samanla eRa-
... ~ •- 61&1 dmetlerlne pllnee Krönos p*lesi de diyor ki: ra1 Papapa'un bafbnhf1ada landığı anlqıhnL,tır. 50.000 kifi kar lanm•ı pan1t bldınm •••Ianmıa ... •'--- zünden iki taraf zabıtam arasında -T 

~....-)'anın ATUStaryayı B&Jveldl Metaksamı _ büyQk a- açılaeak olan Balkan Antantı ları kaldırmakls meıguldür. yuvarlak satıhlarına tımaklanm ta-~ ~lonk:ranm IOnün ..,...., morulmlnde hazır 1>11- bir ÇOIPlflllO vuku bulmllftUr. Genel Kıırmay konf ........... ı,. brak arabayı ,.ıırıııııuer. 
ıl.ı _ '-edet be1d 1111 •nra Franaadan lunrnak gibi acı bir nzlfe hariç ofa- Eskiden Bulgaristana alt olup Bil- tlrak etmek ilsen bu Hbü ıa- ÇEKOSLOV AKY ADA : 

0 
gln bqilndflr araba idaresi 

;"' .. :nını enemiyecefllll anla- rak _ Ankaradan ptlrdlği .., ilk yük Harp neticesinde Runıanyaya al 1.31 da baroya plmlıler • feloefeslni ve her anb .. ının dalp 
ı., ... ı.ı. · •azlyete, -1 prtlara beyanıtlanncla bllhaua kayıt ve IJa- wrilen Iraz! dolayıaile her 8ene Bul dlr. Bepanlar, prda, Genen1 pçllilni blldltlm için timdi hh- .. . ..,,_ı ı.ımı:ra ı..,ı..ı.. nrı ettlllİ mükemmel intiba balJrı~ pıiıılanclıı tezahürat 78pılımsı l . Papa..,. ile .ıe.ıa lnınıuıy baş. Relslcliınh•r Çal'fClınbaya roba Plrllr Slinnea bacak bucak ı... 
~it, ........ le hi-~watında çok sempatik bir akis kanı amiral SuelJarlu ve Bava intihap Edilecek --.ı Pra ~,,, dettir. Bulgar zabıtası bu sene de .... ~.. çıyoraın. ı-. l t._ nsanm femHr 11- bulmu§tur. B. Metaksasın yeni Cüm- kurmayı ~nı albay Guis " Prag, 26 (A.A.J - Cümhur baş -
tf1 ·~) .:'iyle yıkıldı " Prımu, hur Bqbm İnönü ile ;yaptıiı ıörı'It· protesto tezahüratının yapılmaması diler askeri erlin tarafından kanı seçiminin 30 teşrinisani saat ----o----
ı. S ıleıııll ır!M, :raı- ı... me Blon ruhunu levlııçle doldur • için tedbir almıı ı.e de Sofyada yüz. karplanmıtlaMır. 10.30 da parlimento binasında yapı. Alman Ordusu 
'"'tllter....ll d~tlafana -8nnen " mtıftur. Yunanistanla Türkiye ara • lerce talebe saray ve Alman sefaret- lacağı resmen bildirilmektedir. 

"'ıı,._ ı.ı, çızdı;ıı 1
•1'hmet l(lnıle sındakl mllnuebetlerln tanini doğu· baneal llnllııde nilmaylfler yapDlıf • Yu9oslavyanın lstanbul Prag, 26 (A.A.) - Slovak reisi ı..t' q devlet olda. da banpn.en müsbet teminatıdır. lar,,., ''Hayl mtler!" diye bağırarak Konsolosu Tekaüt Ol•yor Ti"", dün, Reislcümhurıuıa nam • 

'1' et.-_ e Almanya aruınd• 1ardır tl' ~ k B H h • zi 
"e .,11 ~ek iffn yapllı•e.k a6zlet- nıilll netideler okumuş . Belgrad, 26 (A.A.) _ Niyabet ze ı5, onan . ac ayı yaret et-
ı.c11t. ~- içinde vuku bulmu- Y.unan Maarif Nazın * meclisi tarafından isdar edilen bir mi§tir. Millt Slovak Partisi parlA -

ili ' kararname, Yugoslavyanm İstanbul mento grupu, dünkü toplantısında ~e 'feı. t'"•fta lıtffa Etti Sofya, 26 (A.A) - Yirminci yıl- general konsolosu Radovan Şumen- Reiskümhur seçiminde müttefikan, .a:ı •tıJa-._•L 11 
Fransa da halya Atina, 26 (A A.) _ Maa~ na-. n dönümü Pazar gun-üne ısabet eden Hacha lehine rey vermeği kararla._ .... .,... "' 1 uı '·' koviç'in tekaütlük hakkını kullan • ... ı .• l'flet p lı: 10 

unu tattufnndan 8. Georgakopulos istifa etm'"ir. Ma· Nö.....ı muahedesi aleyhinde bu ak- tırmı§tır. 
..._ Y•pıJ a tı için mühim bir hazır- AY• 3 ,,. masına müsaade etmektedir. 

1ı11 lllış oluyor arif nezareti işlerini, muvakkat bir film da tezahürat vuku bulmuştur. ---<>- tef acarlar 22 Çekoslovak 
•e h.-ıt:;ı-• to,..ı~nn:an1n istikameti zaman için Başvekil general Metak- 10 binden fazla bir kalabalık teza- Japonlar Çlnde Yeni Tevkif Effller 

Berlin, 26 <Husus') - Orduya ait 
son tayinler dolayısiyle Alman ordu 
sunun altı gruptan teşekkül ettiği 
ve bunlardan 18 kolordu, yani 54 
fırka vücude ~ldiği anlaşılmıştır. 
Bunlardan başka tam motörlü kıta • 
lan ihtiva eden bir .sürat grupundan 
bahsolunmaktadır. Eskiden yalnız 
garp hududunda tahkimat kuman
danı bulunduğu halde '5Ark hududu 
için de bir kumandan tayin olun~11,9 1'11 .,, • .q"he vok kf hagffnkii si- su tedvir eyliyecektir. hürata i§tirak etm,i.ştir. Polia teza- Arazi Zapfetmlıler Budapeşte, 26 (A.A.) - Beregs-

·.., e••i~· 
1 

'"..;"' en «"ok merakla ta- hüratçılan dağıtmıştır. Şanghay, 26 (A.A) - Japonlar zasz'den bildiriliyor: 

'°'" d, t ~ Mk•a•ard•r. Fııkat bunla- Vlekers SHSh Fabrlkall Cenup Çinhıdeki yeni taarruzlan Salı akşamı Ruten hududu civa • !!v!!!!ak!!'y"'!!!!a!!!!!!!!!!!!!!!!Le!!!!!!!!his!!. !!ta'!!"n!!!'h'!!'u!!d'!!!!u!!'d'""'u!!!!!Le!!!!!!!!b!!!'!as!!!!!I-
"" 811.,,,.: lllf1ti gtiç değildir. Ameleı~ Gr•v . Yapta Konya Emniyet Mu-dürlüt"'ü esnasında Do"'-· Nehri ile Hongkong nnda kiin Salank nahiyesinde hu • k le 
.-. '"'.. ın h 

6
"' er rinin en son işgal ettikleri saha .::--- ıa..r.: alkak olan aokta Lonclra, 26 (A.A.I - SIWı lmall- Ankara 28 (Hususi) _ Dahiliye ~ araziyi dilJman bakiye. dudu geçmeğe teşebbüs eden. hepsi !arla, kalllqmiş sayılmaktadır. Leh· 

muştur. 

'-"'-tıııı.. ~on ııüdtilen çember tında çalıpn Wlekım fsbrlkalarmın VekAletl emir Sllbaş-1 Hadi Evrey· sinden lemlzlemiıler ve Honglı:ong'- de Çekoalovakyalı olmak üıenı, dört iller, bu batlan ııeçmedlk1eıi talı: • 
~ k-· .... Pabt ba lflla, iki bin makinisti mensup olduklan bu Wıdonna yüzbafıhlından "1ft- un ,ım.ı hududuna vannııhırclır. Jandarma ile, altı hudut muhafızı .,. dlrde yeni bir bldloe beltlenmiyur • 
.......... --.. :ranl --- '"""1kanm amısu hHlfına ırev l1Aıı lank Konya emniyet müclürliljüno İııglllz mıntalruı Çinli mllltecllerle 12 .... te-vlılf edllmlfllr. Sem lıldloelene cllplomatııı. ;r<111arla 

llllai detlWfr. etmfflm'cllr. taJ1n eclfhnittlr. dol11clm. Lcmclra, 28 (Bunal) - ÇebtJo • hallolunmütachr. 
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lsianbulda Yeni 
anuna Göre 

Baro Kuruldu 
----0-

y eni Kanunun Tatbiki İcin 
Hazırlıklar Dvam Edivor 

T A K 

,,.~~· Bugün SAKARYA SINEMASINDA 

ULU ŞEFiMiZ ve BÜYÜK ÖNDERiMiZ 
Sarhoşluk a yabancı bir A T ·A T O R K ' ün 

Eve gı.rmı·ş so··vm .. Dotmllbahçe SaT'aymdan An.karaya kadar yapılan muazzam ve emsals1~ c~aze merasimhıl bütün ~: , Ş, I silAtiyle gÖ6tereıı tariht filme illveten: Meşhur Zenci mugannisi ve Bozambo filmi Kahrama.n1 P 
UL ROBSON, ANN A. LEE 111: JOHN LODER tarafından temsil edilen: 

U t ı•k h k t t • ' H A Z R E T 1 S O L E Y M A N 1 N H ~ Z 1 N E L: E R 1 s e ı a are e mış e Görülmemiş Türkçe sözlü büyük ve güzel tariht fil=m.~B~ugün~.saa~t ~~~ 
lll!!!!!!ii!~iiiiiiiiiiiiii;~~~iiiiiiiiiiiiii;~~~iiiiiiiiiiiiii;~~• 11 ve ı de tenzilatlı matine • 41~-

"BDeğine Güvenen Yar sa Karşıma Çıksın!" 

Diye Bağıran Suçlu, Dün Adliyeye Verildi 
Asliye birinci ceza mahkemesi, tekmeliyerek kırdı, içeri girdi. Bana 

dün, bir sarhoşluk ve tecavüz iddia- sövdü. üstelik te ağır hakaretlerde 
sını tetkik etmiştir. Hadise şudur: .bulundu, demiştir. 

Küçükpazarda Mehmetpaşa yoku- Polis, Salahattinl zabıta doktdru-
şunda çıkmaz sokakta 5 numaralı na göstererek sarhoşluğunu tesbit 
evde oturan Saltıhattin, evvelki gün ettirmiş, sonra da ifadesini almı~ -
zilzurna sarhoş olmuş ve s:ıat yirmi tır. Suçlu, bu sırada da Sehere teca
birde sokağa fırlıyarak niira atmış: vüzlerini tekrarlamıştır. 

- Allahsız, kitapsız, peygamber - Asliye birinci ceza mahkemesi, bu 

Sah akıamından itibaren 

İ P E K ve S A R A Y Sinemalarında Birden 

AYNAROZ KADISI 
Biletlel' bugünden itibaren her iki ıinema gişelerinde .-hlmaktadll'. 

·-------------------·------------------:sı 

Büyük Millet Meclisinde 27 - 6 -
938 tarihinde kabul edilen yeni avu
katlık kanunu bir birlnciklınundan 
itibaren meriycte girmektedir. Bu 
k:ınunun altmış birinci maddesine 
göre, mıntnkası dahilinde en az on 
beş avukat bulunan her vilayet mer 
kezinde bir baro teşkil edilmesi ln
:zımdır. Barolar teşkil edilemiyen 
yerlerin avuaktlan da en yakın oir 
baroya bağlanncaklardır. 

Yeni kanuna göre, lstanbulda lia
cro teşekkül etmiş, Adliye Vekfıleil
ınin tasvibile bütün mülhak kazalar 
da buraya bağlanmıştır. Baro şimdi
den yeni kanunun tatbiki için hazır 
lıklar yapmaktadır. 

siz ... Bileğine güvenen delikanlı var- tecavüzü tetkik ederek şahitleri din 

i PEK 
ATATÜRK'un 

BUGÜN Yalnız Sinemasında sa karşıma çıksın. Hepsinin canına lemiştir. 

kıyarım. İddia makamını işgal eden müd-
Ar kası kesflmiyen naralar, karan- deiumumi muavini Nurettin suçlu 

hk sokağı çınlatmaya başlayınca Salabattine mesken masuniyetini ih
komşular dışarıya fırlamışlar, Bayan lftlden, Seher ve oğlu Orhana haka
Adviye işin büyümesinden ve ko~ retten dolayı ceza verilmesini iste
şu delikanlılannı da işe karıştırma- mlştir. Muhakeme bittikten sonra 
sından korktuğu için hemen polise reis her iki tarafa da bir söyliyecek
gitmiş, haber vermiştir. Bu sırada leri olup olmadığını sormuştur. Or-

ULU ÖNDER 
YE EBEDJ 
ŞEFiMiZ 

Mesleğe girmek için 
Yeni kanuna göre, avukatlık mes

neğine kabul olunmak için Türk ol
mak, yirmi üç yaşını bitirmiş bu -
lunmnk, bir Türk hukuk fakültesin
den veya mektebinden çıkmak veya
lbut Siyasal Bilgiler okulundan me
ı.zun olup ta noks:ın kalan derslerden 
hu.l..""Uk fakültesinde imtihan vermiş 
olmak, avukatlık stajını yapmak ve 
~fıkim muavinliği imtihanında ehli -
yet göstermek, levhasına kaydı is
itenilen baro mıntaknsında ikametg! 
hı bulunmak, avukatlıkla birleşmi -
yen bir hizmet veya meşgalede bu -
lunmamak, avukatlığa mani bir hali 
bulunmamak, şercl ve haysiyeti mu
hil bir suçtan veya ağır hapsi mi'%s
telrlm bir cürümden mutlak surette 
veyahut bir cürümden bir sene veya 
olmamak lamndır. 

Maaş, ücret veya aldat mukabutn
de görülen hiç bır hizmet ve vaz.üe, 
~ ajanlığı, tüccarlık veya mesle
ğin vakar ve haysiyctile telifi. müm
kün olmıyan her türlü işler nvukti.t
hkla içtima edemez. Yalnız mebu~ 
lnr, vilayet ve belediye azaları, 

profesörler, muallimler, doçentler ve 
asistanlar, hususi müessese veya şa
hıslnrın müşavir ve avukatlan, ha -
kimlik, tasfiye memurluğu, adliye 
memurlarının ve hakimlerin verdik 
leri her h:ıngi bir vazüe, anonim ve 
kooperatif şirketleri idare meclisi ·a
ruılan, mürakipleri, hayır ve ilim mü
esseseleri reis ve azalan avukatlık 

ta yapabileceklerdir. 
Bunlardan mebuslar hazinenin, be 

lediye ve hususi idarelerin, vilAyet 
ve belediyelerin idare ve mürakabe
sl altında bulunan daire ve müesse
selerin ve sermayenin yandan fazla
sı devlete ait şirket ve mücsselerin; 
vilayet ve belediye meclisi azaları 
dn mensup oldukları hükmi şahısla
rın aleyhindeki davn ve işleri kabul 
ve takip edcmiycceklcrdir. 

Disiplin cezalan 
Yeni kanun avukatlara §iddcll c1t

dip1in cezalan da koymuştur. A vu
katlık vakar ve şerefine uymıyan 
fiil ve hareketlerde bulunanlarla 
mesleki :faaliyette v:ız.ifelerini yap
mıyan veya vazife icabı olan dürüst
luge riayet etmiyenler hakkında beş 
çeşit ceza verilmektedir. 

Cezanın birincisi ihtardır. Bu Ce
cı:n ile avukat evvela dikkate davet 
edilir. Bu ceza baro reisi tarafından 
yazılan bit mektupla tatbik olunur. 

Fakat bu ceza sicile geçmez, ve a
leyhine itiraz olunmaz. 

İkincisi tevbihtir ki, meslekt ada
ba uymıyan fiil ve hareketinden do

layı avukat disiplin meclisinin ka
rarile muahaze edilir. 

Üçüncüsü beş yüz liraya kadar 
para cezasıdır. 

Salfilıattinle ayni evin başka bir o- han, söz alarak: 1 

dasında oturan Seherle oğlu da so- - Bay reis, demiştir, bana çirkin 
kağa çıkmışlardır. Seher, iki gözü iki bir isnat ve iftirada bulunuyor. 1 i 
çeşme ağlıyarak polise dert yanmış: Mahkeme, dosyayı tetkik ettikten ı 

Fillın dosyalarımızda mevcut b~ 
fUimlerlnden mürekkep ve b~t 
kendileri tarafından 

BOY OK M l L LE T M E C L 1S1 N DE IRAD BUYURDUKLARI TARiHi NtJ11.11' 
ve ATATORKOMOZON UFULO OZERINE IST ANBULDA ÇEVRiLEN 4000, IZMITIE t00o 
ve ANKARADA 5000 metre filim arasından seçilen 3500 metrelik TAM ve EN MUFASS>J.ı 
ANKARA VE IST ANBULDA YERiNDE VE HAKiKi SESLi MAKiNELERLE ALINr.iJŞ 
KISIMLARI 1HT1V A EDEN YEGANE FlLIM 

- Salahattin, birdenbire kapımı sonra kararını bugün bildirecektir. 11 !.~~~~B!iiiuiiii!iT~arlhi~~fi~l~m~i~h~erkesln görebilme si için: BUGON SAAT 11 - ve 1 de çok aem fiatl~ 
Ilı: • HALK VE TALEBE MATİNELERİ VARDIR 4 - ~ 

ZiNA: YARALAMA : 

A dliyeye Bir 
Zina iddiası 
intikal Etti 

Üç Arkadaş 
Hiç Yüzünden 
Döğüştüler 

HAKARET: 

Bir Hakaret Suçlusu 

Mahkum Oldu 

, 
Bugün S U M E R SinemasındO 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği, Evvelki sabah Nezir oğlu Halil, 
bir zina iddiasını tetkik etmiştir. Feyzullah oğlu Ataullah ve döşeme
Davacı Karagümrüktc Karabulut ci Mehmet b:ıyram münasebetile 
sokağında 17 numaralı evde oturan Tahtakaledeki Küçükhanm bahçe -
seyyar satıcı Şevkidir. Karısı Mura- sinde oturmuşlar, rakı içmeğe baş • 
diye ile komşularından kahveci Ah- lamışlardır. Akşamın human hc-
met Tanay :htıdisenin suçluları ola - nüz başlarından gitmediği için iki 
rnk adliyeye verilmişlerdir. kadehle hemen sarho olmu_şlardır. 
Davacı iddiasını §Öyle anla~ ,. Ortada hiç bir sebep yokken kavga-

tır: , ya tutuşmuşlar, Mehmctle Halil 

Fethi isminde bir kunduracı, ev
velki gün bir arkadaşile Beyoğluna 1 

çıkmış, şarap içmi§tir . Kendisini ida

re edemiyecek kadar sarho~ olduğu i 

için arkadaşı onu bir otomobile bin

dirmiş ve Çarşambadaki evine gön
dermiştir. F~thi, otomobil parasını 

vermediği için şoför polise müraca-

Türkiyenin, Büyük 

ATATORK'e 
son tamnleri Atatiirk'ün hs19tı. 

eserl, zaferi, son sözleri, son manevralan, unutulmaz vecizeleri ~ 
TANBUL ve ANKARANIN muazzez tabuttan önünde tazim ve Ilı 
ramlan ve muazzam cenaze merasiminin bütün tafsilatını göster~ 
.sesli ve sözlü tam ve emsalsiz. tarihi filme ilave olarak: 

AS .1 T KH 
A&oD•ftT rft "'&;a'lll~ 

tarafından oynanmı§ büyük ve mükemmel Fransız filmi :it 
- Bir seneden'beri refikamdan gırtlak gırtlağa gelmişlerdir. Kadeh

şüphcleniyordum. Hatta iki gün iki daşlan Ataullah, bunları ayırmak 

gece karımın haberi olmadan tavan- için arnya girmiş, fakat bu arayı -
da aç, susuz yattım. Fakat bir tür- cılığı bitarafane yapamıyarak Hali
lü şüphemi tahakkuk ettiremedim. lln tarafını iltizam etmiştir. Halil 

linde sövmüştür. 

Sultanahmet sulh ikinci ceza mah 

kemesi, dün, bu davayı tetkik et

miş, suçu sabit gördüğü için Fethi

yi bir ay hapis, 30 l ira ağır ve bir 
Ura hafif para cezalarına mahkftm 

etmi~ir. 

,~• Bu&fın saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. __________________________________ ....,,/ 

• Ataullahtan yardım görünce büsbü-
Dün bayramdı, evıme geldim. Knrım tu-n şımarını e b 1 ld • 1 ş v eyaz sap ı sa ır-

beni çok tatlı karşıladı ve: masını çekince Mehmedi arkasından 
- Sen sinemaya git. Biraz din· - ~aralamıştır. 

len .. Çok yoruldun, dedi. Ben her ~ a Meşhut suçlara bakan Sultanahmet EVLENME 
sulh üçüncü ceza mahkemesi, bu da-

Profesör Sal ih Murat Uzdilek'in 
vaya bakmış, Halile bir ay beş gün Bayan Refika Genç ile evlendiğini 
hapis cezası vererek derhal tevkif sevinçle haber aldık. İki taraf için 
etmiştir. Ataullah, 25 lira ağır pa - de bu evlenmenin mesut olmasını 
ra cezasına mahkum olmuştur. dileriz. 

1-~~~~~;e~!!!!!!!!!!!!~• Bu hafta 

SA AY Sinemasında 
Büyük Şefim iz ATA TÜRK 'ün 

İstanbuldım Ankaraya kadar yapılan cenaı:e törenini bütilıı tafsi1" 
tile gösteren sesli ve sözlü tam film ilaveten: 

ANN HARDİNG veBASİL RATHEBONE 

K A'DT'Na"L AkuRcitAT'i L 1 
Fransızca sözlü büyük film. Seanslar: 

CENAZE TÖRENİ: Sant 1,10 - 3,25 - 5,45 ve suvarede 
KADINLAR KATİLİ: Saat 1,55 - 4,10 - 6,35 ve suvarede 

kit bu tatlı dili ve güler yüzü gör
mediğim için şüphelendim, evaen 
çıktım. Ahmedin kahvesine geldim. 
Orada da çok iltifat görüyordum. 
Ahmet bana bir arkadaş buldu ve 
önüme domino zarl:ırını dökerek bu
nunla domino oyna dedi. Şüphem 
büsbütiln arttı. Ben domino oyna -
mağa başladım. Bir aralık baktım 

ki, Ahmet kahvehanede yok .. He -
men dışarı fırladım ve soluğu evCle 

Skala de Milanonmı methur T enonı 

CARUSO'nm Rakibi TlTO SCHIPPA 

., 
Bugün saat 11 - ve 1 matineleri tenrlltıtlıdır. 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

1 ~--------------------~------,.------------~ 
aldım. • 

Ahmedi orada bulunca avazım çık 
tığı kadar bağırdım, imdat istedim. 
Biraz sonra bir polis geldi, hadiseye 
elkoydu. 

Müddeiumumi, §ahitleri dlnledtk

ten sonra suçluları Sultanahmet 

sulh birincl ceza mahkemesine ver-

miştir. Reis, suçlulan alenen dinle

miş, zabıt katibine kararnameyi o -
kuttuktan sonra muhakemenin gizli 

Önümüzdeki Çarşamba Akşamından· itibaren 

S U M E R SINEMASINDA 
Senenin en büyüli Musikili Filmi olan 

YA$AYALIM 
yapılmasına karar vermi~ir. 
~~~~~~~~~~~~ •~~~~• Super FihninCle ,.mD söyliyecektir. 4~!!!!!!i!!~~· 
her avukat meslek sigortasına yazıl
mağa mecburdur. Bu sigortaya ait 
poliçeler baro kasasında ve ida"re 
meclisinin tensip edeceği bir banka
da bu meclis nnmınn saklanacaktır. 
Sigortaya yazılmıyan veya birilıiri 
ardı sıra iki taksiti ödemiyen avu -
kat taksiti ödeyinceye kadar işten 
mencdileccktir. 

ı ı 
·• Bugün T A K S İ M Sinemasında .. 

Türkiy.enin, Büyük ATATORK'e Son Tazimleri 
ı 1 

DOROTHY LAM O UR 
Nefis bir ŞAHESER YARATTI 

MANUELLA 
:AŞK - ŞtlR - GOZELLIK - MUStJd1 VE HEYECANLI MACERALAR FiLM 

YAKINDA M E L E K Sinemasında 

• BUGÜN MELEK Sinemasında 

Ulu Şefimiz 

ATATÜRK'ün 
ve Ebedi Önderimiı 

lstanbul ve Ankarad~ 

Dordüncü, isten çıkarma cezası • 

dır. Avukatın bir aydan az ve iki s&

nC'd n Cazla olmamak şartile mesle
vapmaktnn menedilmesidir. 

Meslek sigortasının şartlannı hay 
siyet divanı tesbit edecek ve Anka
ra, İstanbul, İzmir gazetelerinde Han 
edilecektir. 

Mevzuu; irtica olan yahut milli 
vahdet ve şuurla telifi mümkün ol
mıynn fillere müteallik davaları de
ruhde etmeyi itiyat edenler disiplin 
takibatına lüzum kalmaksızın baro 
idare meclisinin talebi üzerine hay
siyet divanı knrarile meslekten çı ; 
karılacaktır. 

Atatürkün hayatı, eseri, zaferi, I01l s3zlerl, son manenalan, anatule 
maz vecizeleri, İstanbul ve Ankaranm muanez tabuttan önfinde ta· 
zim ve ihtiramlan ve maazznm cenHe merasiminin bütün tafsilatını 

gö'ltcren sesli ve sözlfi tam ve emsalsiz tarihi filme UAve olarak: 

ALPHONSE KARR'ın meıhur romanından alınmıı 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 

Muazzam Cenaze Mera.simi, Tarihi filmine ilaveten 
F ramızca ıözlü mükemmel bir film olan 

AŞK 
B şincı de meslekten çıkarma!.t r 

kı avukatlık ruhsatnamesinin geri 
al nmasilc tatbik olunur. 

Meslek sigortası 
Yeni kanun nvuaktlara bir de mec 

buri meslek sigortası kabul etmiş
tir. Bir baro levhasında kayıtlı olan 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ARAPÇA ŞARKILI bUyük ve muhteşem film 

Baş rolde: A B D Ü L V E H A P 
l\feşhur Arap Mugannlsl 

Bugün saat 12 de tenzilAth mat ine 

Baı rollerCle 

VIVIANE ROMANCE 
Bugün saat 11 ve 1 de çok ucuz fiatlarla Halk ve Talebe 



r-TAN 
Giincle&k Gazete 
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.. 

HADiSELERiN iÇYÜZÜ 
Amerikadan Notlar: 

Amerikada Nelerden 

Utandım 
TAW. hedeft: ttelter· 
M. flklrd.. hef'tıeyde 

temiz. dOro.t. •rnlmf 
•lmak. karlln gazetesi 
•lmıya phpnaktlr. 

ABONE BEDELİ 
_!l1rklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene %800 Kr. 
750 • 6 Ay 1500 ,. 
400 • 3 Ay 800 ,. 
ıso • ı Ay 300 ,. 

Atnıetleraram ~ tttfhadına dahil 
01ınınn tnemleketler itin abone 

lngiltere Niçin Almanya ile 
Anlaşma Siyaseti Güdüyor? 

Yazan: Belki. Halim 
Bet altı aene evvel bir gün İstan

bulda bir mecliste ıuradan buradan 
konuıurken Roosevelt'in adı geçti. 
İçimizden biri: "Kuzum ayıp olma· 
sm amma, p Roosevelt de kim?,, di· 
ye sormuştu. Aınerikada ben de bir 
çok meselelerde Roo!levelt'i bilmi· 
yen arkadaşımın yerine geçtim .. Bir 
çok yerlerde ben de "ayıp olmasın 
amma,, demek ihtiyacını duydum ... 
Kendimi o kadar hafif bulduğum ye:r-
ler oldu ve utandım ... 3bedeıı ınQddet sırastyle 30, 16, 9, 

,5 llndır. Abone bedeli peşindir: 
Adres detlıtlnnek 25 kur\lltur. 
~P ~in mektuplar 10 ktmıl
Uk Ptıl lllvest lAzımdır. 

[~~~?~ :~~~~~~ 
kanser Haftası 

B&yiik matemimiz içinde bu haf· 
tıa hUtG.ıı dünyayı allkadar eden kan
~ hastalığı ile meogul ol.mai• im • 
~ b11lanıadık. 
'- l'erenı kadar, .., beDd ondan da
LL ıd1ade tahribat yapan bu müt • 
'"""' haatahk nihayet imanlıtın umu
: litdaıunda bir isyan uyandırdL 
~ ıı..talıia karp mnuml bir sefer
'- Uk 11Anıııa karar verildi ve lçin-

bultınduğmnuz hafta kamer haf
~:~ ilin edildi. Dünyanın her 
--OIQDUa kanser hakkında konfe -
~ veriliyor, filmler gösterili • 
~ Defriyat yapılıyor. Bu suretle 
..._~fttblş hastalığa karp halkın ay· 
~asına çalışılıyor. 

n.. llllcadelenln bapnda tngllte
.. ~v. Çilnlril yapılan tetkikata 
::-- İnıtltere, her sene kamere 

·90t kurban TI:rmektedir. Medeni 
~l ada 'bir senecle kanserden ölen-e . 
~rtıı ıniktan iki milyonu bulmakta-

• Bizde rakam olmadığı için kan
;::: verdlğiınia kurban miktarını 
bt Uı bilıniyorm:. Fakat İngiltere gi
.., llledeniyet seviyesi çok yüksek 
bi 111enılekette ftfiyat miktan 60 
dR~ 0~uraa, bu rakam bizi de dtqün-
-uı.aye klfidlr. 

* lfd kaıuıer son zamanlarda tıbbm 
0~etle alAkadar oliluğta 'bir menu 
- .. .!'J,lur. C"ünkil bu ~ta .. ımaa 
keşi ..... uı~n- _ .... m~ • :talJJl 

ltl edildikten sonra cb tedavisi usu-
~ ıııflddet bulunamamıştır. 

~lif lt.naer ekseriya viicudun muh
)~ kısunıannda tufeyli birer et 
•l çası rihl büyüyen Tilmör'lerden 
,:or. Başlangıçta rahatsız etm.i • 

ta~ lebeple de tedavisine Umım 
~ 0.10r. Bahatms etmete bq -
ı1lhr llll sonra da it işten ceçmlf o
~ · llaatahtıa ne vakit baıladı
~ :ıı. vakit seyrini tamamlaJ"lp 
~~!tını tesblt gayet ~çtilr. 

1-. --...erin sebepleri arasında pn-
lt. ~lar: Fena yapılmıı bir diı 
..:~ çok sıcak. piliT, doğuş • 
'-" ~ 'rilcutta hlsıl olan bere • 
~ _...._ aıkm .... ..t ..m çltne-

~ lalre.... 

* ._. bta1'1mm her tarafında tıb 11e-
h ~ bu hutaldda meşgul oldu
-.ıu!'ll, her gftn yeni bir tedavi u
"-. O. ke§fedildiif.nden bahaola • 

~ 'lll.eeıeıı V'i}wuıda balmıaa Od in
~ doktoru, insan kanında kame
~ .. >1bnesine nılni olan bir 
~ bulduklanm ve bu maddeyi 
~ ederek hastahfı tedavi mflm-

lt01dutuna iddia etmişlerdir. 
'nandalı bir doktor ökflz ka -
~ :nıucbe addedilebilecek bir 
~pacatmı illa etmiftir. 

" n elektrikle nj-ahut kısa dal 
~ e tedavi mfhnkfta oldutuını Jd

:&eb:neldedir. 

-~~nlar iddiadan ileri ceçe-

Bt * _, 
•11lll ide kanser tedavisi ne mewal 
cleıq JııUeaaese Gureba hastahanesin· 
)?of radyoloji emtitilaüdür. Burada 
)O... eıtar Dessauer'in ıetirdiği rad -
lrıc'ltt "'•kinesne hastalar tedavi eclll
rrıertı~dl~. Şimdiye kadar vakti ceç· 
\>affak hır çok ha<tnları tedaviye mu 
lan d nlrrıuştur Ve enstitüde çah-

ok• 1 

I• nglltere hükt1meti bntün .. 
keri hazrlıklanna ve hum

malı silihlarunasına rağmen. her 
ne pahasına olursa olsun, Rmıya 
ile elele vererek Alınanyaya kar
p harp açmaktan çekinmiştir. Mis 
ter Çcmberlayn bu yolu tutmakla 
yalnız kendi siyasetini değil, 18 
yıldan beri İngiltere Devlet Ban
kasının şefliğini yapan Monta~ 
Norman'ın direktifleri dairesinde 
hareket etmiştir. Çekoslovakya 
buhranı başgöstermeden önce, İn
giltere Bankası şefi, İngiltetenin 
Rusya ile beraber Alınanyaya 

karşı harbe girişmemesi için ka
ti ihtarlarda bulunmuı ve Rusya
ya karşı birleşik bir cephe vücu
de getirilmesini istemiştL 

Çemberlaynın sulhçi olduğu 
ffiphe götürmez. Onu birkaç defa 
Alınanyaya uçmıya sevked.en A
mil de banşseverliği idi. Dört dev
let toplantısı, dört sene evvel İn
giltere Devlet Bankası tarafından 
hazırlanan bir projenin icabı idL 
Bu projeyi İngiltere Bankası er
k:Anı ile Carlton Klübü erklnı ve 
İnglln te.slihat fabrikalannın şef
leri hazırlamışlardı. 

H Adtsenin içyiizft şu tekilde 
anlatılabilir: 

1934 yılının bahannda İngiliz 
maliy~ilerinin en bellibaşlılan, 

Mister Montagu Norman'm etra
fında toplanmışlardı. Anderson 
Green kumpanyasının hissedada
nndan Sir Alan Anderson, İngiliz 
demiryollan sistemi şefi Lord 
Stamp, İngiliz deniz postalan 
lrumpanyalan şeflerinden E<kard 
Shav gibi zatlar bunların arasında . 

Mlster Norman btmlsra A vnı
panın vaziyetini ve bu vaziyetin 
!ilerisini anlatmış ve İngıltere için 
en mühim meselenin Rusyada 
Sovyet rejimini yıkmak olduğunu 
izah ~L Ona göre İngiltere
nhı 15 yıldan beri bu neticeye var
mak için yapt1klannı, tamamla
ması lAzımdı. Fransa, gittikçe d(i.. 
şen bir devlettL İtalya, bir sürll 
dahilt güçlüklerin ağırlığı altında
dır. Fakat Almanya güçlü ve gür
büz bir devlettir. Bitlerin kurdu
ğu rejim muvakkat bir kabus de
ğildL İstikbali sağlam bir kunmı
du. Onun için, Mister Norman, 
Alınanyadan :istifade edilmesini 
teklif etmişti. 

Teklif mukavemetle kM1Jlan-
madığı için Almanyaya ms 

n yardımda bulunmak, hüklıme
tl Fransa lehdıın siyasetten vaz
geçirmek, yavaş yavaş Almanya
yı tutan bir siyaset takip etmesine 
yol açmak için karar verildi. Ve 
bu karar dairesinde hareket e
dildL 

Atılan ilk sdım, Hltlerln o za.. 
man başlamak üzere olan gizli tes
lihat programını tahakkuk ettir
miye yardım etmekti. Bunun için 
Vikers ve İngiliz İmparatorluğu 
kimyevi endüstrisi teşekkülleri 
Almanyaya yardıma başladı ve 

Rl,lSYaya düşman saydığı memle
ketlerde silih fabrikalan kunnı
ya koyuldu. Looistandaki harp 
malzemesi sosyetesi, Japonyadaki 
Miıtsui çelik fabrikalan, İt.alyada
ki Vikers Terrni ve Arrnstrong 
Pozznoli bunlara aitti ve Almaıı
yanın Knıp ile diğer fabrikalariy
le beraber çalı~yordu. 

tt'ç or nT hn<tnlnrın kendilerine 
tidi rtıuracaat ettiklerinden şikayet-

"· 

Sovyet Rusyanın aleyhtan olan 
herverde bu ~beke k:urulınumı. 

Hatta hu Ş("beke Japon,•a. Alman
ya ve İtalvanın Anti komintem 
pakttnt lmzalamalanndan evvel 
de kurulmuş bulunuyordu. 

hat\ 
~Y ırrııza tavsiye edebileceğimiz 
aöl'İe~~arıda kanseri doğurduğunu 
l'e ilk glnıtz sebeplerden çekinmek 
!'ad.., 

1 
~8Phe ettikleri zaman derhal 

.. o oj'ı 
~ekttr. enstitüsüne milJ'acaat et· 

Çok geçmeden İngiliz donan
ması da İngiltere Bankası

nm Atman lehdan cephesi lehine 
bzanıldı. 

Yazan: 

Ladislas Far.ıgo 
L __ ~'.!~_:,~::~~~ 

lngiltere Devlet Bankcuının Şeli Montagıı Norman 

Bu yolda atılan ilk adım İngi
liz - Alınan deniz anlaşması ıdi. 

Bu anlaşma İngiliz - Alınan deniz 
teslihatını tahdit ile kalmadı. Bun 
dan başka İngiltere ile Alınan a
mirallıklannın en sıkı bera'bE:rlik 
dairesinde çalışmaları da karar
laşttnldL ve anlaşmanın gizli 
maddeleri iki tarafın deniz istih
baratı deniz inşaatı hakkında ma-
10.mat mübadelesini temin etti. 
Anlaşmanın imzasından kısa bir 

---.S.AJna.D,_ _...,.,.,,......... 1:nn'11W. )-ıı.,J...~VQC!;nA 

mensup bir heyet Alınanyaya gi-
derek Berlinde yerleşmiş, Alman
yanın deniz kuvvetini hesaplamış, 
ve İngiliz silah fabrikalannm Al
manyaya müzaheretini temin ede
cek tedbirleri teklü etmişti. Çün
kü ancak bu sayede Alman donan 
ma.sı., Baltık denizinde Rusyaya 
ka~ hareket ettiği takdirde İngi
Jh mühimmat fabrikalan Alman 
donanmasına yardnn edebilirdl 
Buna mukabil Almanya da deni
zaltı gemileri insasında İngil•ere
nln istifade edeceği bir ihtiraı 1n
giltereye sunmuştu. 

Daha 90l'lr& İngiliz harb1yes1 
de ayni hattı hareketi takip 

ettL Ve İngiliz - Alınan harbiyele
ri zabit mübadelesine ba~tadı. 

1934 te Almanyadan gönderilen 
üç zabit İngiltereye gelmiş ve üç 
İngiliz zabiti de Almanyaya git
miştL Ayni yıl içinde İngiltere 

Versayın Almanya çin yasak etti
ği toplan ve tanklan Almanynya 
1N1tmıya koyulmuş ve Vikers şefi 

General Herbert Lavrence'in be
yanatından İngiltere hükfunetinin 
buna vakıf olduğu anlaşılm1ştı. 

General Lavrence, Vikers tarafın
dan imal olunan silahlann, Al
manya tarafından yapılan gizli 
teslihata yardım edip etmediği 

hakkında sorulan bir suale şu şe
kilde cevap vermişti: 

"Bu yolda size katı tP.minat ve
remem. Fakat hükumetimizin mu
vafakatini almadan hıçbir şey 
yapmadığımızı aöyliyebilirim.., 

Mbter Nonnan 1934 ile 1937 
arasında Mister Baldvin'i 

Rusya aleyhindeki cephe namına 
kazanmıya. uğraşmış. Cakat mu
vaffak olamamıştı Bununla bera
ber Mister Nonnan, Baldvin ka. 
binesine mensup birkaç kişiyı ka
zanabilmişti. Bunlann birincisi 
Müdafaa Nazın Sir İnskip'ti İkin
cisi Sir Jon Simon'du. Fakat en 
mühim kazanç, o zaman Maliye 
Nazın olan Mister Çemberlayn'dı. 
Onun Rus aleyhtan cepheye ka
tılması, Baldvinin halefi olına~ına 
ldt oldu ft Cemberla.vn'm Bu-

vekil olmasiyle İngiltere Bankası
nın Rus düşmanı siyaseti İngilte
re hükümetinin merkezine girmiş 
oldu. 

Mister Çemberlayn'ın bu ~ebe
keye iltihak etmesinin sebebini 
anlamak çok kolaydır. Çünkü o
nun İmparatorluk kimya endüs
trileri teşkilatında yığın yığın his
seleri vardır. Bunlann 833 ü bü
yük ve 5414 ü adi hisselerdir. 
Çemberlay'ın oğlu Francis Cham
berlııin hn t1>clrilAhn ~ N>llihıa.sh 
şefleri arasındadır. 

Ç emberlayn'ın ~ bapna geç
tiği sırada Mareşal Blom

berg te Londrada idL O zamanın 
Almanya Harbiye Na7.lrl olan 
Blomberg, İngiliz Kralının taçlan
ma merasiminde hazır bulunmuş 

ve merMlm bittikten sonra İngil
terede birkaç hafta kalmış ve İn
giliz maliyecileri ve siyasneri ile 
görüşmüş ve Çemberlayn ile şu e
saslar dairesinde daha sıkı Al
man - İngiliz münasebetlerini sık
laştırmayı teklif etmişti: 

Almanya Avusturyayı iUıak ve 
Çekoslovakyayı taksim edecek, 1n 
giltere Almanyaya müstemlekele
rinin bir kısmını verecek, İngilte
re Patis üzerinde nüfuzunu kul
lanarak Fransız - Rus ittifakım 

bozacak, ve Çekoslovakyayı Rus
yadan ayıracak, buna mukn:bil 
Hitler İngilterenin R\L.'o/A aleyhin
de kurduğu cepheye girece'k, si
lahlarını tahdide razı olacak ve 
Fransa ile İtalyanın da gireceği 
dört devlet paktına iştirak ede
cek. 

Ç emberlayn bu esaslara razı 
olmuş ve İngilterenin dış 

siyasetini buna göre idareye ha~ 
lamıştı. Çemberlayn 1937 Hazira
nında Hariciye Nazın .Eden'i ça
ğırarak İngiliz - Fransız - Rus be
raberliğine dayanan dış siyasetini 
bırakmıya, Alınanyaya meydan o
kumayı tazammun eden her hnre
ketten çekinmiye ve Fran.oıayı 

Rusya ile teşriki mesaıden uzak
laftıracak hareketlerde bulunmı

ya davet etti. Eden iki §ıktan biri
ni seçmek. yani ya bu siyasetı ka
bul etmek. yahut çekilmek mev
kiinde jdi Eden bir aralık bu si
yaseti tatbik etmek istedi ve İtal
ya sefiri Grandi. Fransa sefirı Cor 
bin Almanya sefiri Fon Ribben
trop'tan müteşekkil bir dörtler 

meclisi teşkil ederek Rus sefiri 
Malsky'yi hariçte bıraktı. Daha 
önce Maisky, İngilterenin her ha
reketinden ilk haberdar edilen şa
hıstı. Fakat bu tarihten itibaren 
nzlyet delifti. Daladier'nin İn-

giltereyi ilk ziyareti esn8Slnda, 
ayni hareket takip olunmuş ve 
İngiliz - Rus diplomatik münase
betleri Adeta kınlınıştı. Fakat İ
talya ve Almanya herşeyden ha
berdar ediliyordu. Mıusky ayni 
muameleyi temin için uğraşmış, 
en nihayet herşeyi öğrenerek Mos
kovaya bildirmişti. Bir aralık Sta
lin, Maisky'yi Londradan çekmeyi 
düşünmüş, fakat Litvınof, Lon
drada birinci sınıf bir diplomatın 

bulundurulması lfızım geld "ğini 

izah etmiş ve Maisky bir sefirden 
fazla bir müşahit gibi Londrada 
kalmıştı. 

Eden'n ikinci vazifesi Fran
sız - Rus ittüakını yıkmak

tı. Fakat bu iş bir hayli güctü. 
Blum bu "dostane nasihati" red
detmiş ve vaziyet olduğu gibi :kal
mıştı. Fakat çok geçmeden l-ıgil
tere Bankası faaliyete geçmiş, 

franga karşı bir hamle hazırlamış 
ve Blum hükumeti fngiltereden 
mali yardım istemiye mecbur kal
mıştı. Fransa Maliye Nazın Auri
ol İngiltere Bankasından 600 mil
yon dolar borç istedL Aldığı ce
vap, İngilterenin Blum hükumeti
ni sağlam birşey saymadığı idi. Bu 
yüzden Blum sarsılmış ve yerine 
Chautemp gelmiş ve Bonnet'yi 
maliyeye getirmişti. Bonnet Nor
man'ın adamı idi. Fransaya bu sı
rada 200 milyon lsti.krllz temin o
lunmuş, fakat halle cephesinden 
ayrılmak, Fransa - Rusya paktını 
terketmek te şart koşulmuştu. İn
giltere Banknsı daha sonra istik
razın diğer taksitlerini verecektL 
Fakat Daladier'nin !§ başına gel
mış otmasına rağmen, ikinci Uik· 
ait verilmiyordu. Çünkü hariciy~ 
ye getirlen Pol Bonkur'mı Rusya 
lehinde olmasından endişe ediliyor 
du. İngiltere Bankası, Bonnet'nin 
hariciyeye getirilmesi üzerine 200 
milyon dolar daha vereceğini bil
dirdi ve Fransa bunu da kabul 
etti. 

Evvela memleketi tanımamaktan 
utandım.. Doğduğum, büyüdüğüm 

yere dair olan bütün bilgim gazete • 
lerden, okuduğum tarih coğrafya ki
taplannın söylediklerinden, ve fs. 
tanbulda kendi gözümle gördüklerim 
den ibaret ... Başka taraflarını bilmi· 
yorum .. gezmedim, görmedim ... Ya· 
hut gezemedim, göremedim ... Bugil· 
ne kadar o imkanları ve kolaylığı 
bulamadım ... Memleketime dair so • 
rulan suallerin çoğuna kitaplardan 
ezberlediğim gibi cevaplar verdim
Biliyorum ki bu bilgisızlikte ben yal
nız değilim., Benim gibi daha nicele
rini tanıdım. Bunda şüphesiz ki şim
diye kadar memlekette mevcut olan 
maddi imkansızlığın dahli pek çok
Fakat ayni zamanda eminim ki sebep 
yalnız o da dejil. Görmeğe, gezme
ğe, alışmamışız. Öğrenmeğe merak 
duymamışız. Maddeten seyahat et
mek imkAnını bulanlar bile Anadolu 
yerine Avrupayı tercih ederler. Onun 
iç.in Amerika kiltüphanelerinde Tilr· 
kiyeye dair olan kitaplann çoğu ec
nebiler tarafından yazılmış ve yine 
onun için çoiu yalan yanllf. 

Gazetelerimizin en kötü yaman 
ta;ah memleket haberleri kımıı
Menu Türkiye haricine çıkıp da hu
dut genişleyince benim bilgisizliğimin 
hududa da genişliyor. Kısa görüşlü, 
dar kafalı oluyorum. Tilrldyeden 
• yanın bilgime rağmen - başka meY.. 
zu "Üzerine konuşamıyorum.- Konu
plan şeylere "Bizde de öyle" yahut 
"Bizde öyle değil" demekten bqka 
şekilde iştirak edemiyorum. Dünya
ya dair, umumi bilgim o kadar u kl, 
konuşamıyorum. Eminim ki bu bil
gisizliğlmde de yalnız değilim ft ... 

nan Jçln yannıyormn- Gazetelerde 
rastladığımız dünya havadislerinden 
ve son :zamanlarda terceme edilen 
birkaç kitaptan başka dünyayı öl -
renmek için elimizde ne vasıta var? 
Umumiyetle gazeteler dünya hava • 
dislerine o kadar az yer verirler, dün
ya işleri hakkındaki diğer neşriyat 

da o kadar u: ki bunlar çoğumuza 

Isttkrazm ftçüncft tabttt an- dünyayı öğretmek hevesini aplamak
cak 1938 bah1tnnda verildt tan bile uzak. Çoğumuz için düny .. 

Sebebi, Fransanın Ruc;ya paktım 
tanımamıya razı olması idi. Hit
lerin Avusturyayı ilhakından son
ra Daladier ile Bonnet Londraya 

uçtular. Çünkü paraya son derece 
muhtaçhlar. Sonra Hitlerin müte
madiyen genişlemesinden endişe 

:içinde idiler. Bunun neticesi ola
rak Fransa, Mster Norman'ın dik
te ettiği siyaseti kabul etti 

Ru..-rya, Fransanın İspanya da

hill harbinde aldığı vaziyet dola-

y:ısiyle, onun aradaki paktı tanı
mamazlığına aldınş etmiyordu. 
Fakat Çekoslovakyanın faşist ve 
yan faşist devletler hesabına fe
da edilmesi karşısında Rusyanın 

kendini bütün dünyaya gösterm~ 
91 icap ediyordu. Onun demokra
siler, Çekoslovakyayı parçalamak
la meşgul oldukları sırada Rusya, 
Doktor Benese taahhütlerini ifa e
deceğini bildirdL 

Rusyanın Benese !eklif ettiği 
iki pian vardı. Rusya, Ruma'l'ya
nın yardım!yle bir geçit temin ~· 
derse Çckoslovakyava doğrudan 

doğruya yardım edecekti. 
Şayet Rumanya Londranın tesi

ri altında kalarak geçit vermezse, 
Benes Çek ordusunu alarak Rus-

om hududu Türkiye hududundan. 
hatta baz.ılarımız için hulundujıu:nmı 
~hrin hududundan ibaret! .. 

Hele mevzu sanat sahasına ~fn
ee btisbütün cahilleşiyorum. Kitap -
lan tiirkçeye terceme edilen birka~ 
Frannz yazıcwndan başka yazıcı, 

Wagner, Bact, Bethoven gibi birkaç 
Alman musikişinasından başka mft
zikçi, sanat tarihinde, eserler1ni gör· 
meden, okuduğum birkaç İtalyan 
ressamından başka ressam ismi bil
miyorum .. Eserlerini tanı1DJyorum ... 
Herkesi burada tanıd1ğım amuhtellf 
memleketlerden gelenleri dünya ile 
bağlayan teller bende kopuk .• Yahut 
hiç kurulmamış bile .•• 

Bilmiyorum .. Kendi memleketimi, 
ba§kalannın, bilhassa Amerikalıla -
nn kendi memleketlerini bildiği ka
dar bilmiyorum_ Dünyayı tanımıyo
rum. Milletler arasında şöhret ka
:ıanlDlı birçok şeylerden, birçok kim
selerden haberim yok.. Amerikada 
bu bilgisizliğimi öğrendim ve bu bil· 
gisizliğimden utandım ... 

Mektepte iken Türkiye ta.rihini, 
Tiirki) e coerafyasını, dünya tarihi
ni, diinya coğrnfvnsını okudum .. Bu· 
günkü genelik de oku:vor. Fakat ., 
kutulurken secilen mevzular, kul -
lanılan metodlar bu bilgiyi kullanı
lacak hale getirecek vaziyette değil. 

yaya gececek ve oradan müst~vli- Öğrenilen eyler ya amıyor. canlı 
lerle mücadele edecekti Bunun ü- halde muhafaza edilmi:vor. Nerde 
zerine Çekoslovakya Londr:mın kalmış ki bunlar mektepte h i se~il
tekliflerine mukavemet etmişti. se ve öğretilse hilf' kafi değil 1ekte

B u sırada Alınanyanın Kiel 
şehrinde İngiliz ve Alman 

maliyecileri toplanmış ve Rusya 
aleyhindeki garp paktını sağli\m

lamışlardı. Çeklerin, tecavüz me
suliyetini Hitlcrin üzerinden ata
cak hadiseyi temin etmeleri umu-

<Sonu: Sa.. 6 Sü.. 1) 

bi bitirince çoğumuz kitapları kapa
tıyor, ıazete bile okumuyoruz. Ve 
dünya ile beraber memleketimize de 
gözlerimizi kapatvor, öğrenmiyor, ve 
bilmiyoruz. Tatil zamanında kitap 
okuduğumu gören bir tanıdığımın 
bir gün "Mektep bitmedi mi, ne hu 
yine kitap elinde" diye söylendiiini 
batırlı)'orum.. 
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© Kömür Havzasında 
Petrol Araştırması 
iyi Netice Veriyor 

Kütahya Mıntakasında 
Sentetik Benzin 

Fabrikası Kurulacak 
An~ara, 26 (Tan muhabirinden) -

Toprakaltı çalı5ffialarımızda memle
ketin beklediği en müjdeE haber, 
petrolun bulunduğudur. 

Iktısat Vekaletine gelen malı"ıma
ta göre, bu müjdclı ve rn c>~ut hudise 
tahakkuk etmiş gibıdir. Adana, Van, 
Mardin, Urfa havalisiııde yapılmak-

Bu gördüğünüz altı dilber kızı dünya a:iizcllik kraliı;esi miisabakasma 
girmiş namzetler sanmayınız! 

' ta olan petrol ara~tırma ları faaliyet
le devam ederken. diğer taraftan E
reğlide Alacaağzı "e Armutc;ok mın
tnkasının cenup kısımlanndaki kal
ker tcşekküllcrınd» petı-ol belirtileri 
tesbit edilmiş, jeolojik ·Jaziyete gö
re, bu petrol te1.ahürlerinin geniş biı 
sahada yayıldığı tesbit edilmiştir. 

Bunlar, Amerika yüzme şampiyonasına iştirak edecek altı genç l\tis'lir. 
Yüzmenin insana en güzel endam ~eren yegane spor olduğunu bu canlı 
dc1illerden daha iyi gösteren ne bu]unabilir? 

Hakem Meselesi Hallediliyor 
Petrol kaynaklnrınm bulunduğu mın 
takalarda vuku hulınuş olan kuvvet
li arzi hareketlerm tesiriyle lıetro-

Eski Sporcular Vazife , 
Almaya Çağrılacaklar j 

1 En büyük dertlerimizden biri hiç kemlerimiz sahadan çekilmek mec- ! 
şüphe yok ki, hakem meselesidir. buriyetindc kalmışlardı. j 
Bilhassa son zamanlarda idaresizlik Bunlarla beraber eski sporcular bul 
yüzünden hafta geçmiyor ki, bir ha- mühim işin halli için davet edile- ı 
dise ile karşılaşıyoruz. Haber :ıldık ceklcr ve fikirleri alınacaktır. ! 
ki, bu hadiselerin önünü almak için MalUmdur ki, hakemin evvela, o-1 
bazı kararlar verilecektir. toriter olması, oyuncuya hürmet tel- J 

Beden terbiyesi teşkilatı faaliyete kin etmesi lazımdır. Bunu gôzönun- , 
de tutan teşkilat, eski sporcuları va- ı 

geçtikten sonra hakemler sıkı bir zife almağa davet edecektir. ! 
kontrol altına alınacaktır. Hakem komiteleri de bu işle ciridi~ 

Teşkilat evvela şimdiki maçları bir şekilde uğraşırlar, bu işi sa- ! 
idare etmekte olan hakemler üı:e- hadan yetişmiş bilgili kimseler eli-ı' 
rinde bir tetkik yapacaktır. ne vermeğe muvaffak olurlarsa spo-

SQn senelerde bazı vaziyetler kar- rumuzun en büyük dertlerinden bı-ll 
flSlllda bir çok eski ve değerli ha- risi hnl yoluna girmiş olur. 

Bölgeler Şampiyonası 
Etrafında Hazırhk 

1938 de Hangi Milletler 
iyi Atlet Y eNştircn ? 

Gürzal'ta petrol aıu,cırma 
kampından bir görünüş 

lün kalkerlere niifuz etmiş olması 
ihtimali müşahede edilmiştir. 

Milli küme haricinde kalan bu ku" _ 1938 . d 1 .. b k Burada ilk etüdü, Havza maden 
sencsın e yapı an musa a a- d. k .. 

1 
.. ~.. ·r · b 

1 d ld ğ · . . ıre tor ugu vazı esme akan ma-
me er arasın a geçen sene o u u gı- l~rda atletızrnın 17 numarasında ya- dcnler bnşmuh::-ndisi Hamdi Ayson 
bi, bu sene de şampiyonanın yapıla- nı 100, 200, 400, 800, 1500, 5000. ile Kandilli maden ocakları işletme 
cağını evvelce bildirmiştik. 10000 metre düz · 110 ve 400 metre 

Ulu Şefin vefatı dolayısiyle yur- direktörü Vorona yapmıştır. Getiri-
dun her köşesinde spor faaliyetinin manialı koşularla tek adım, üç a- len kalker ve petrol nümunelcri ti-
bir ay müddetle tatil edilmesi kara- dım, yüksek ve sınkla atlamalar, zerinde bu mühcndislerın yaptığı 
n üzerine şampiyona teahhura uğra- gülle, disk, cirit ve tokmak atmalar tetkikler miisbet neticeler verince, 
mıştır. da en iyi derece yapan onar kişi ü- ekonomi bakanlığı madenler genel 
Şampiyona, gelecek ay içinde baş- zerinden yapılan bir listeye gore, direktörü Kemal Balkar Havzaya 

iıyacak, grup birincileri Ankaralla 1 dünyada iyi atlet yetiştiren 23 mille- gitmiş, tetkikler yapmıştır. 
"finali yapacaklard,r. 1 tin bu 170 mevkii aralarında nasıl Bu tetkiklerde müsbet neticeye 

Geçen senenin birincisi olan Baf-1 taksim ettiklerini aşağıya yazıyoru7.: doğru giden cereyan kuvYetlendir:i-
raspor bu sene de birinci çıkarsa Amerika 60 Finlandiya 23 Al- ~nce, ~lına~ ör!1c~ler Jkhsat Ve~ale-
gelecek sene milli kümeye .girmek ' ' tıne gonderılmıştır. !\ıtad~n tetkık ve 
hakkını k d k manya 23, Isveç 8, Italya 7, Holan- E t ' t•· ·· h d 'd azanması a ayrıca arar . arama ns ı usu, sa a a yenı en tet 
altına alınmıştır. da 6, Norveç, lngıltere 4, Avustu- kikler yapacaktır. 

lngiltere Niçin 
Almanya lle 
Anlaşıyor? 

(Başı 5 incide) 

luyordu. Diğer taraftan İngiliz si
yasisi Runciman Pragda meseleleri 
karanlıklaştırıyor, muhtelif taraf
lara biribirinl tutmıyan tavsiye-

lerde bulunuyor, ve bir tesviyeye 
vardıracak tekliflerden fazla işleri 
büsbütün kanştınyordu. Zaten 
Runclman 1934 te Alınanyaya tay 
yare motör1eri gönderilmesini em
reden ve Versay muahedesini al
tüst eden zattı. 

EylCilün 12 sinde Hitler Nüren
bergte (300,000) Almana ve 44 1n
gllıiz Lorduna hitaben nutkunu 
söyledi. İngiliz Lordlannın hede
fi, Alır.J1.n Südetlerini ilhak etme-

nin Führer tarafından ilanını din
lemekti. Nihayet Çemberlayn ile 
Dalad'er Ceklcrin mukavemetini 
kırdılar. Fakat Stalin bir kere da

ha müdahale etmiş ve muahede 
hiikümlerinin tanınmasını istemi~ 
ve bu h areket Çembe!'layn'ı ecık
ça harekete sevketmişti. Bu yüz
den sun'i bir harp korkusu hnva51 
yaratıldı. Sulhü korumak için dra 
matik niyazlar vuku buldu ve böy 

ralya, Kanada, Holanda, 3, Polonya. 
Maden tetkik ve arama Enstitüsü, 

Fransa, Isviçre, Estonya 2, Irlanda, bu seneki petrol aranm ve calısma 
Danimarka, Yeni Zeland, Cenubi !programına dnhil oiun Urfa, ~~ardin, 
Afrika, Panama, Lüksemburg, Bel- Hınıs, Basbün, Bi.irzat Adatıadaki 
çika 1. araştırmalarına devam edecektir. 

Bu arada bir tek Balkanlının adı Sentetik benzin labrikalan 
bulunmaması şayanı dikkattir. 

Teşkilatın Bir Suali 
Spor işlerimizin hükiırnete devre

dildiğini, beden terbiyesi umum mü
dürlüğünün devir işleriyle meşgul ol 
duğunu bildirmiştik. 

Tabii petrol aramalnrı devam e
derken, hüküm<?t, yeni hazırlanmış 

olan dört senelik kalkınma progra
mına sentetik benzin fabrikaları 

kurmak maddesi dıe ilave edilmiş
tir. 

Petrol, her şeyrlen P.vvel, bir en
düstri bir milli müdafaa meselesidir. Beden terbiyesi umum müdürlü-

ğü bir çok kimselere mektup yaza- Bu itibarla. hüku~.ct, tabii kaynak-
rak muayyen bir takım sporların en la~~an temı~ edılınc~y~ kadar ve 
az para ile ne şekilde ileri gidebile- musbet netıce çok buyuk bir kuv
ceğini sormuştur. vetle mevzuu bahsolınakla beraber 

- --o-
Yarım Orta Sıklet 

Dünya Şampiyonluğu 
New-York, 26 (A.A.) - Madison 

Garden'de yarım orta sıklet dünya 
boks şampiyonu Henry Arstrong, 
kendisine meydan okumuş olan Fili
pin şampiyonu Ceferino Garcia'ya 
sayı hesabiyle galip gelerek mevki
ini muhafaza etmiştir. 

lece dünya efkan umumiyesi 
korkutuldu. Harbin önüne geçil
rniyeceğl sanıldığı sırada dört dev 
lct Başvekilleri Münihte toplan
mış ve Montagu Norman'ın dört 
sene evvel kararlaştırdığı siyaset 
muzaffer olmuştu. 

her ihtimale karşı sentetik istihsal 
yapan fabrikala~· inşasını muvafık 
görmüştür. 

Bu fabrikalar, Kiitahyad-ıki geniş 
linyit havzasında kurulacaktır. Se
yid Omer'de olan bu linyit, kaJite i-

tibarile çok yüksek olmamakla be
raber, miktar itibarile büyük elek
trik santrallan kurmaya ve sentetik 
benzin istihsal etmeğe elverişlidir. 

Elektrik işleri etüd idaresi, bu mın 
takada kurulacak olan büyük san
trallann etüdünü hazırlıyarak Ikti
sat Vekaletine vermiştir. Sentetik 
benzin fabrikaları için de, Karabük 
tesisatını yapan İngiliz Brossert fir-

ması mütehassıs bir heyet göndere
rek mahallinde tetkikler yapacak ve 
bir avan proje hazırlıyacaktır. 

1' AN 
27 - 11 - 938 

HALKIN DİLİNDEN 
AT ATÜ .RKE 

Mukaddes varlığınla bizi ayıran perde 
Kara pençeli ölüm şimdi yatıyor yerde. 
Hep ölmek mukadderse sen ölümü öldürdün. 
Unutulmak denilen ~ey sana yoktur gördün 
Ruhunun ve .zekanın nurlan içimizde 
Ey! Cihanın güneşi sana gurup yok bizde 
Şimdi göziimiizde yaş kalbimiz yanıyorsa 
Ruhumuzda dermansız bir yara kanıyorsa 
Arnmızdnydın gittin, göriirdiik duyuyoruz 
Maddi varlığın söndü, manevi~·etin sonsuz 
İstiyorduk ki seni görelim yanımızda 
Knııının ateşini duyalım kanımızda 

O ilahi sevginle bir acı karışmasın 
Varlığmla şu ölüm hiçbir giin sarışmasın 
Sevginin ateşile dolu mesut göniiller 
Şimdi hir mezar oldu titreşir orda giiller 
Çiçeklerle renklerle pırıldayan meskenin 
Ebediyen ruhumuz olacak artık senin 

Gözlerinden damlayan ışıklarla can)nndık 
Sözlerine hürmetle ta gönülden inandık 
Sen, arkanda hu millet asırları atladın 
Zaman denilen nehri süratle aştı adın 
Atam. haham, babamız biz sendeniz .sen lıizden 
Asırlar koparamaz acını içimizden, 
Knygusuz uyu Atam kurdu~ın ciimhuriyet 
Değil mi ki mf'rt kalpli bu millete emanet 
Çelik giiğiislii Türkiin hiç sarsılmaz kudreti 
I•'edakiır cesa•·eti sonsuz onun hlirmeti 
Atam! Hunu cihana sen ne güzel anlattın 
niitiin hu insanlığa Tiirklüğü seJamlattın 
llaks17lığı ve zulmü sen yıktın ezdin ancak, 
Bu nurlu ciimhııriyet sönıneıfen parlı •acak 
l\tadem ki <:en hizdcnsin parçasın canımızdan 
Knnıınızda kanın var, hız aldık kanımızdan 

inci ôzkurt 

Son 
Sen daima aşıktın zafer atlı periye, 
Onu esir ederek dönüyordun geriye. 
Senı alıp Yavuza bindirdiğimiz zaman, 
Ağladı çocukların, artık dönmezsin diye. 

Bu nasıl yolculuk ki: Arkanda kalan ağlar, 
Ankara yollarında sana kavuşan ağlar. 
O dağlar ki: Bir zaman eğilip yol vcrird~ 
Nnsı] bu acı ile alev fışkırmıyorlar? ... 

Türkün haritasını Türk kılıcile kazdın 
::>en cihan tarıhine au~v oır aesum )ai.um. 
"Atam yine dön geri!. .. ,, bizim son arzumuz hu, 
Hani sen arzumuzu hiçbir zaman kırmazdın?. 

Birkaç adımlık yoldan gelirken şehrimize, 
Saadeti getirir koyardm dizimize. 
Bu uzun yolculuktan dönmek ah! mümkiin olsa. 
Şüphe yok; Allahı da getirirdin sen bize ... 

Ne zaferin tadı var, ne de sensiz saadet. 
Tarih affetmiyecck, ölüm, seni dikkat et1 ... 

Diinya hiç duymamıştı böyle içten bir acı, 
Sen aldın Atamızı, sana binlerce lanet ..• 

Ağla gözlerim ağla, yan yüreğim isyan et.
Ölüm, bil ki yaptığın bu en büyük cinayet. 
Anafarta, Sakarya, Dumlupmarda hani, 
Secde etmemiş midin Atamıza hiyanet? .• 

* Dolma bahçe 
Ökro;üz sarayın boynu biikük, sapsarı benzi 
.nmiş direğinden o dehanın ulu remzi 

• 
5önmiiş her ışık kubbenin altında kederden 
Giilmez o hayal ~imdi bakıp pencerelerden. 

Sönmüş evet artık o yanan nurlu avize! 
Olmuş bu sükut Türklüğe bir başka vecize! 

Yollarda çakıllar bile sızlar adım atsan 
Kuşlar konacak avcuna halsiz .. el uzatsan! 

Bilmiş gibi kalplerdeki ye'sin nedir aslı 
Rıhtımdaki ıslak kara taşlar bile yaslı! 

Susmuş ebediyyen bize insan beliren hak 
Yok ses verecek ruhunu imdada çağırsak! 

Kiismüş gibi herşey eleminden güne, fecre 
Bir zindana benzer güneşin battığı höcre. 

Sahil boyunun dar kapısından girecek çok 
Mermer sarayın tunç kapısından çıkan er yokl 

Matem tutuyor ıı&lde bulut, daldaki serçe 
Bir dul gibidir, işte bakın, şimdiki bahçe. 

Ay yıldın aldık senin etrafına sardık 
Ey dertli sBl'ay! Kabe mi oldun bize artık? 

Dehlizlere girsek ve bağırsak: - Ata Gazi! 
Tekrar edecek kubbeler eyvah: - O da mazi! 

Mazide de atilere hakim kalacaksın 
Ey ölmez Atam! Sen bize sönmez bir ocaksın! 

U. T. 

Edip :Ayel 

Ata Giderken 
Tarihlere sığmayan büyük adaınt 

abanoz bir tabuta sığdırıldı ve on se
kiz milyon Türkün yiıreğindeki ıııe
zara kondu. 

Atatürk ebediyete intikal ettiJl 
gündenberi bu on sekiz milyon, ~ 
bir kalp gibi sızladı inledi, ferya 
etti. 

Feryat etti, ediyor, ve edecek .. 
O, ebedi olarak giderken, Istanbul 

sokaklarını dolduran mdhşeri kala· 
balık, bu feryadın göz yaşı şeklinde
ki ifadesinden başka neydi ki? .. 

Kaç gündür, onun büyüklüğünU 
ve yokluğunun büyüklüğünü anıata· 
bilmek için gazeteler, mecmuıılııtı 
sayfalar dolduruyorlar. Gençlik !dit· 
leleri, yer yer, mitingler tertip edi· 
yorlar. 

Lakin ne mümkünı 
Onun mutlak bir ölümden kurtr 

rıp yeniden yarattığı aziz Türk ınil· 
leti, mukaddes tabut karşısında se5" 
siz bir ıztırap seli gibi çağlarken b\J 
haki~ati ve her şeyden daha kU\I" 

veW.; tarihe kabul ettirdi. 
Hiç bir mukaddes kitabın '·Ru::'.! 

mahşeri,, , bu kadar manalı ve be.IJ6 
olmamıştır. 

F•uzu mahşer.. Ana bab:ı günil··· 
Hayır! Bunlar da degıl; o gidet• 

keıı muztarip, fakat kudretli mille
tle hıncahınç dolu şehrin salinl anlıı· 

tacak kelimeler, bunlar da değil .. 

Ne kitabi dinlerin lugatinde, ne 
J-,üyük muztariplerin cdebiyatındıı. 

ne ~unda, ne bunda. muhte§em nıa• 

temin, bu derinden derine kaynayaıı 
kıyamet gününü anlatacak kelırııe 

henüz söylenmiş değildir. 

Onun için değil midir ki, o güıı 
bir milyon Istanbullu tek bir kıılP 
gibi, sadece ağladı, inledi, feryat et· 
ti?. 

Feryat etti, ediyor ve edecek. .. 

Atatiirkün tabutu geçerken düşüıı 
düm ki, arkasından kan ağla:raJl 
milyonlarca göz, bir vakitler onll• 
hasret ve iştiyak!a kırpılmadan bıı· 
kardı. 

Ve o, cı.uıucu ~ ... , ·" '-.... ~·- ---J,,. 
ta çıkardığı m1llet111e. şefkatle, ınu· 
habbetlc gülümser, adeta lıakmağ• 
kıyamazdı. 

Heyhat! Artık ne o gülümse~ell 
ilahi mavi gözler vat'. ne de onu gor
mck, ona bakmak kabil .. 

Tarihe gömülü ve biz kan ağlı• 
yoruz. 

Biz ağlıyoruz, biz hıçkıra hıçkıra. 
biz tıkana tıkana, 1:>iz dövüne dövü
ne ağlıyoruz ... Ve onun foni vücudiiı 
ebediyete doğru, durmadan, dinleP" 
meden, yükseliyor, yükseliyor .. 

Reşat Mahmıa. 

* 
Güneşti O 

Çağlamasın ırmaklar, parçalansın şu Alfllll 
Ağlasın akvamı beşer, sarsın cihanı elell't 
Sönsün bütUn yıldızlar, Atası öldü TürkQıSo 

Sönmez bir me:ı'aleydl, parlayan ateşti o, 
Yurdumuza nur saçan ebedi güneşti O, 
Derdimizi paylaşan en büyük karde::ti O. 
Durma ağla gbzlcrim Atası öldü TiirJd111-

Muatala Ersoy 

* 
ATAMA 

Matem geldi kuşlara, hüziln ~kın daJ1aı1' 
Ufuklar kan ağlıyor yu içinde tabiat. 
Türklerin gözyaşından hasıl oldu marmara< 
Atam bir hayal olup göklere uçtu_ Heyha~ 

Atam pek çabuk oldu gldlısln yeryürllndet't 
Ötelerde kimbillr bir cihan mı kuracak 
Irmaklar kan ağlıyor, gUller solmuş 

hiizündeCl 
YUrekler bu matemin aclslle duracak, 

Bacım gamlı kanmdan, oğlum ananı:::. 

İsteseydin uğrunda damla damla ertrdiJc.. 
HalA inanamadık bu göçiln var mı .sıı. 
Atam hepimiz. sana canımızı verirdik. .. 

Sönmedln sen ey ulu, sönmedln sen e1 ıc. 
bily{l 

Gençllğf.n illküsünde parlıyan baharın .,,.r .. 
Türk benliğini saran ey ebedi AtatilrJc 
Gönüllerde hayalin kalplerde mezarın vat .. 

Durdurmaz bir kuvvet senin verdlğlrı tıı111 
Atam büyUklilğünü tabiat tanır. ' 
Senin ca nlı portlren sanca~ın ay yıJrlııl 
Anadolu ufkunda her zaman dıılga ınr1ıt,.. 

'Enver T unçalP 
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Atatürkün iki Yetimi 
KOÇUK OLKO . VE KAHRAMAN SABiHA GÖKÇEN 

n-tü U~k Atatürk fanl zıyaile bü-
n mılleti öksüz bırakıt. Fakat 

onun bu .. ksü 1 . ti . __ o z erı başında, iki ye-
b"rtıi kuçuk Ülkü ve kahraman Sar 
~a Gökçen hatıra gelir. 

~ ::-- Bu çocuk, benim canmım 

41
. Yük bir Pa.rçaaıdJT ! Onu teh
lt eden tehlikeyi aavutturuna-
~ İkinıizi birden kurtarmıt o

uuz !,, 
BU sözler, bundan tam üç yıl 

evvel k- .. k ''ülk.. ·· t dali uçu u,, yu e-
IÖ 

1 
ed~n -~oktorlara, Atatür'ün 

Y ediğı cumlelerdir. 
l'a <? ~an küçük "Ülkü., nün, Pa

ti!~ Ya tutuluşu, müşfik Atamı
~bnbır çok uykusuz gecelere mal 

Uştu. 

Hala Atatürkün Ebediyete Kavuştuğunu Bitmiyen 
Küçük Ülkü "Atatürkçüğüme Götürün Beni Diye, 
Hıçkırıyor, 
Öğrendim, 

Ben Onun istediği Gibi Artık Yazma. 
Beni Onun Yanma Götürün.. Diyordu 

Annesi, çocuğunun bu sözleri
nin manasını şu cümlelerle tavzih 
ediyor: 

- Atatürk, Ülküye: "Okuma 
yazma öğreninceye kadar Ankara
da kalacaksın!,, demişti. 

~undan da anlaşılır ki, Atatür
ba bütün milletine karşı bir ba- " 
tllk~-atiyle çarpan kalbi, küçük ,....,...,.. ... -

Gözlerine biriken damlaları. 

yavrusuna sezdirmeden kurutarak 
ilave ediyor: 

~ n~ ufacık hüviyetinde, ken 
1-11 bır öz evlat sahibi olınak
b-ı-nıahrum bırakan tesadüflerin 
u Ull acılarını gidermiştir! 

• Atatürk, üç gün süren uzun 
hlın ve tehlikeli bir kriz bayguı-

So
dan uyanmıştır. 
ruyor: 

- Ne kadar uyudum! 
~un maneviyatını sarsmaktan 
~en doktorlar, cevap veriyor-

p 10 saat! 
ları.n &rlak şuuru, en yıkıcı buhran
>.. __ darbesiyle bile sarsılmıyan 
k tatUrk, bu cevabın, hakikatin 

e?ldisinden gizlediğini sezmi§tir: 
;::: Bana Ulkü'yü çağırın! 
uıyor. 

~Üçü~ Ülkü, Atatürk'ün huzu
li 

1 
a . gırmeden evvel, hakikati 

bı'I. .edikl~rinin m~yda~a çıkması-
ıstemıyen hekımlerın tehditle-

;ıne nıaruz kalmıştır. Kendisine 
apılan şiddetli tenbih şudur: 

d -ğu Atatürk sorarsa,on saat uyu
u nu söyliyeceksin! · 
Fakat küçük ülkü, biraz son
~ ~tatür'ün gözleriyle karşıla

ca, sendeliyor, Atatürk soruyor: 
&n...ae .kadar-oUl'uclua.? 

1: ~u ıual, ~mbe benzi sapsan 
y e&ilen biçare yavruy:u .kekeleti
b ~r: Küçücük yüreğini dolduran 
)'~et ve sevgi, onu, Atatürk'e 
•-.ıı söylemekten menediyor. 

lı:u Küçücük yüreğini dolduran kor
~ onu Atatürk'e doğruyu söyle

kten menediyor. 
Fakat temiz ve masum bir ço

:::,,,.ı:uııunun geçirdiği bu aşikar 
&4Cll, Atatürk'ün tılsımh birer 1-

~gibi yüreklere işli yen gözle-
en kaçmıyor: 

"1::: ~la~ldı küçük .. diyor ... Ve 
; .. ~un sıyah saçlarını şefkatle 
-FYarak ilave ediyor: 

- Söylemiş kadar oldun! ,,. 
Şimdi ise, haftalardanberi ce-

d vapları araştırılan sualler-
en birisi de şudur: 

atai"- Atatürk'ün bu derece sevgi
ıı:~ Ve emniyetini kazanmış olan 

Uçük 11Ülkü,, ne oldu? 
~ir kaç gün evvel, beni Ankara

. Orman Çiftliğine götüren ::S•· bir fukara bedeni gibi çıp
ları laşrnış ovalardan, vahaya ko

bir Hecin hızıyla geçerken, 
:ı evveı yazdıklarımı hatırlıyor, 
e kendi kendime soruyordum: 

in:-;- Acaba, Ulkü'yü bulabilecek 
1Yıın? Onunla konuşabilecek, is-

Büyülr A(alürk biraz aabi: Sabiha Gökçen'in yere İnme•İnİ ve 
tediklerimi öğrenebilecek miyim? 

Sukutu hayal, en sık uğradığı
mız için, en çok korktuğumuz a
kıbettir. Fakat çak şükür, tesa
düfün ender inayetlerinden birisi, 
beni bu Akıbete uğramaktan ko
rudu: 

Etleri dökülmüş iskeletler gibi 
kupkuru kalmış ağaçlar arasından 
s•t•-.la, küçük bir- çoeat-~ 
ettiği evin kapısın.a vardım: 

Geri döndürülmek korkusuyla 
çaldığım bu kapıyı, küçük Ulkü 
bizzat açtı. Ufak, parlak, siyah 
gözlerinin, hiç kimseyi yadırga
mıyan bakışlarında, bir yabancı 
ile karşılaşmanın küçücük bir a
lameti bile belirmedi. Evinin <lai
mi bir ziyaretçisini karşılar gibi, 
kapıyı ardına kadar açtı ve: 

- Buyurun! dedi!.. 
Ne yalan söyliyeyim: Onu, ma

sum neşesinden hiç bir şey eluil
memiş bulmak, içimi acı bir hay
retle burktu. 

Bu küçük göğsün altında, vahsi 
bir kedi yüreği mi çarpıyordu'! 
Kendisinden daha küçük yaşta bu
lunan yavruları bile hıçkırtan acı, 

' onun kalbinde hiç mi yer bulama-
mıştı? • 

Fakat bunları düşüner~k salona 
doğru, bir zıpzıp gibi sıçrayarak 
ilerliyen küçük Ulkü'yü takip e
derken, beni selamlıyan, ve yanı
ma sokulan babasının kulağıma 
fısıldadığı hazin sır, beni, acele 
verdiğim bu hükümden utandır
dı: 

M eğer küçük Ulkü henüz, A
tatürk'ü bir daha hiç göre

miyeceğinden haberdar değilmiş! 
Dünyanın duyduğu bu hakikati 

Sev,ili Ulkü Savaronanın 
tahli,.iye simidi arcucnda 

ondan büyük bir gayretle, zahmet
le gizlemişler!.. 

Ve şimdi küçük Ulkü, Atatür
kün 'öldüğünü haber alamamış bu 
lunan yegane insan.. . 

Ve babasız kaldığının farkında 
olmıyan yegane öksüzmüş! 

Tatlı, yumuşak şımarıklığına, 
bir yaz yıldızı kadar aydınlık yü
züne, ve insan yüreğini zorla ceı· 
beden sonsuz şirinliğine, zor tu
tulan bir kucaklamak iştahıyle ba
kıyorum: Geniş beyaz yakalı si
yah mektep önlüğü, ona, bücür, 
masum, bir vakar da vermiş. A
nası, henüz altıncı yaşını sürmek-

Ulkünün gelmeıini bekliyor 
te olduğunu söylüyor. Zaten, bir 
çocuğun, en fazla sevilecek çağın
da bulunduğu, zevkle seyredilen 
her hareketinden belli. Evvela ba
na, marifetlerini göstermek arzu
suna kapılıyor: Kanaryasını ku-
rup dinletiyor. · 
Düğmesine basılınca, çalgı çafa

rak açılan orijinal bir tabakadan 
stgara'•ııtram etttytır. 

Sonra, yumurta biçiminde ve 
sarı boyalı ·büyük bir kutuyu ku
caklayıp yanıma geliyor: Kutuyu 
açıyor. içinden ayni biçimde bir 
kutu daha çıkarıyor. Büyük bir 
marüet gösteren bir hokkab&z 

gururu ile, ikinci kutuyu da açı
yor. Onun içinden, üçüncü bir ku
tu çıkarırken, büyük bir hayret 
görmenin masum zevkini tatmak 
için, gözlerini yüzümde dolaştırı
yor. Sonra üçüncü kutunun için
den, dördüncü, onun içinden be
şinci birer kutu daha çıkarıyor. 
Kutularla birlikte, neşesi de artı
yor. Ve nihayet, bir dikiş yüksü
ğü kadar ufalan belki yirminci 

kutunun içinden aldığı bükülmiiş 
bir kağıt parçasını bana uzatıyor 
ve: 

- Al... diyor .... Oku! .. 

Açtığım bükülmüş kağıtta şu 

satırları okuyorum: 
"- Atatürkün yeri de, bu mah

faza gibi, kalbimizin kırk kat 
içindedir. Atatürkü yerinden çı

karabilmek için, kalbimizi bu ku
tular gibi parçalamak lazımdır~,, 

Ülkü: 
- Nasıl? beğendin mi? diyor. 
Sonra, kağıdı elimden alıp, ôik-

katle katlıyor. Yerine koyuyor. Ve 
kutuları, tıpkı, Atatürkü kalbine 
yerleştiren bir insan itinasile tek
rar kapatıyor ! 
"- Ülkü... diyorum... Mektebe 

mi başladın?,, 
"- Evet... Atatürkçüğüm öyle 

istedi!,, 
"- Okuma, yazma öğrendin 

mi?,, 
Bu sualime: 
"- Tabii... Cevabını verdikten 

sonra soruyor: 
"-Adın ne senin? 
Adımı söylüyorum. Elimdeki ka

lemi, ve defteri alıyor. Kalemimin 
ucunu küçük dudaklarile ıslata
rak defterime, iri harflerle ismimi 
yazıyor. 

Annesi, haklı bir iftiharla: 
- Bu kadarını, diyor, on gün

de öğrendi! 
"Zeki,. sıfatına, hakkile Jaylk o

lan şirin yavru, kalemimi, defte
rimi geri verirken ilave ediyor: 

- Zavallı yavrucuk.. Şimdi ge
ce gündüz okuma yazma öğren
meye çabalıyor ! 

Küçük Ülkü, çok sevdiği köpe
ğini getirip bana göstermek 

için bahçeye gidince, annesi; sa.-

rayda geçen son günlerini anla
tıyor: 

"- Cümhuriyet Bayramından 

on beş gün evveldi! ... Atatürk, bir 
gün beni çağırdı: 

"- Ben, dedi, rahatsızım. Be
nim bu halimi görmek, Ülkü'yü 
çok üzüyor. Sen onu Ankaraya gö
tür. Bu fırsattan istüade ederek, 
mektebe yazdır. Bu suretle, hem 
.avunmuı, hem de öğrenmiş olur!,, 

Bu emri aldıktan bir gün sonra, 
v-e Ankaraya hareketimizden bir 
kaç. saat evvel, Ulkü'yü yanına gö
türdüm. Çocuğun onun boynuna 
nasıl sanldığıru anlatamam. Ona: 
"- Bak, dedi, bütün çocuklar 

mektebe gidiyorlar... Annen seni 
de götürecek. Okuyup yazmasını 

öğreninceye kadar 'Qeni göremiye
ceksin!,, 

Sonra çoc~ aöğsünde sıktL 
Ben bile, evladıma o kadar sevgi 
ile sarılmamışımc'lır, diyebilirim. 
Saçlarını, yanaklarını öptü, öptü. 
Ve: 

- Haydi bakalım... dedi.. Op 
beni de, git artık!.. 

Biz odasından çıkarken, o Ülkü

nün selamlarına mukabele etme
di: Çünkü pencereden Boğaza ba
kan gözleri ıslaktı! 
Babası da hıçkırıyor, ve: 

- Ben, diyor, şimdi, Ata
türkün çocuğunu, evlr..: ı!c almıı 
gibiyim. Çünkü çocuğum, benden 
fazla Atasını gördü. Atatürk, onu 
benden fazla sevebildi. Adını bile 
o koymuştu. 

Annesi, Vasfiye Çukurluoğlu: 
- Ta, diyor, doğduğu andan

beri onun yanındaydı!. 
Ben Selanikte Atatürkün hima

yesine girdiğim zaman daha dört, 

bet ~ydım. Ondan daima, 
- Atta Türk! dedi! 
Huzurundakilerden birisi, bu 

'"atta" nın çocuk dilinde "gezmek,, 
bir baba şefkatini gördüm. Çocu
ğum, onun teveccühünü doğar doğ
maz kazandi. Ve bu teveccüh, gün 
geçtikçe biraz daha arttı. Daha 
Ülkü, iki yaşındaydL Atatürk onu 
bir çok defalar, geç vakit görmek 
istemiş, çağırtmıştL O sıralarda. 
çocuğu uykusundan uyandırır, sı
cak yatağından çıkarıp götürür
aük: Fakat çocuk, buna rağmen, 

ağlamaz, hatta bilakis güle giije 
giderdi! 

Seneler geçtikçe, çocuğun bu 
insiyaki zatı da şiddetlendi: Dol
mabahçe sarayında, şafaktan f!V

vel uyanır, Atatürkün zilini bek
lerdi. Hatta bir çok defalar, sabn 
tükenir, ve zilin çalınmasını bek
lemeden yanına gider, onu: 

- Kalk Atatürkçüğüm! diye ö
perek uyandırırdı! 

Babası, Mehmet Tahsin Çukur
luoğlu: 

- Şimdi, diyor, hakikati öğre
necek diye, ödüm kopuyor! Geldi
ğindenberi kaç defa: 

- Atatürkçüğüme götürün be
ni! diye hüngür hüngür ağladı! 

Her tren düdüğü duydukça: - A
tatürk geliyor; diye istasyona ko
şuyor! 

A nnesi: 
- Biliyor musunuz? dedi, A

tatürkün adını da Ülkü koymuş· 
tur! 

Hayretle soruyorum: 
- Nasıl? 

"- Ülkü, henüz iyice konuşma~ 
ya başlamamıştı. Çocuğun ilk öğ
rendiği kelimelerden biri de: 
"Türk" tü. Hatta babasına ve ba
na bile, ara sıra "Türk,, diye hi
tap ettiği vakidi. O sıralarda bir 
gün Atatürke: 
manasına geldiğinin belki kasden 
farkına varmamış, ve Atatürke: 

.. _ I'aşam ... dcnıi;ıU. tJa~m .. Ul
kft 'ize ~lat<nt" diyor! 

İşte bu tesadüf. orada bulunan
lara, milletinin ona vermek iste
diği en münasip ismi ilham et
mişti!,, G enç kadın, sözlerini tamam-

ladığı sırada, küçük Ulkü 
de yanımıza dönmüş bulunuyor
du. Tertemiz, bembeyaz köpeğini 
yanıma getirerek: 

"- Bunu, dedi, bana Atatürk
çüğüm verdi! 

Kendisini bekliyen derin ıstırap
tan henüz haberdar olmıyan biça
re yavrunun bu hazin gafleti, bu 
muvakkat lakaydisi, ve bu masum 
biganeliği, gözlerimi dolduruyor. 

Onu, canlı ve cana yakın bir e
manet gibi kucaklayıp ayrılırken: 

- Ne olur? diyor... Atatürke 
selam söyle ... Yanına alsın beni ar
tık ... okuma yazma öğrendim ben! 

Kiicük Vlkü; kenauini aevgi ile takip ettiğini biLliği Büyük Atan için göıterif yapıyor 

- İstanbula gidersen, Atatür.k
çüğüme söyle!. "Ülkü0

, okuma, 
yazma öğrenmiş!,, de. Beni yam
na aldırsın artık ..• 

Atatürkün iki uetlml: Küçük Olkü -,,e Sabiha Gökçen 
kucak kucağa 
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Sia m Pr gr mımz 

Yakın Bir Zamanda Harp 
Malzemesi i racatçısı 

Memleket Olacağız 
. 

Kara Ordumuz için Alınan Tedbirlerden Başka, 

Hava ve Deniz Ordumuz için de Bircsok Harp 

Gemisi. Tayyare ve Müdafaa Silahları Alınacak 

I 

.,,.~s~~~ 
~~~~- :t:; 

Top fabrikamızın kurulmakta olduğu Karabükte 
osn inşaat laaliyeti 

Almanyada Çocuklar Fransadaki Gre 
Yahudiler Ve Gençler k G • ı· {Ba§flı.-af& 1 ...,.cıe, o uyorlar mı? Hare eti emş ıyor 

Iednmesl gilç olduğu noktasında şid- (Bnll't. 1 .:........:~-) rn .. - 1 incide) Uyor. Ona anlaşamayan insantnr ~ 
detle ısrar etmekte ve bu meselenin ~· nıç"""' '~· 1ç-
Polonya için hususi bir ehemmiyeti bi görünmiyelim" dedikten sonra ı.ıl· 
hniz olduğunu tebarüz ettirmekte- 1955 erkek çocuktan yalnız 105 • i, işletıimestne salahiyet vermektedir. timai ıslahların esaslarına dokun 

dir 1233 kız ktan l 56 Kararnameleri protesto etmek Ü· madığını anlatmıc: ve amele ı:nuka"e 
• • ve çocu ya ruz sı· . . b" k ist d :r ın 

Gazeta Polska, kesif bir yahudi dır Demek ki okumıyanlar erkek z.ere P~ısm ır aç. . asyonun" 8 leleri, ücretli mezuniyet esnslaı:"1 
muhacereti teşkilatı vücude getiril· ·uklard « 

6 
k çocuklarda % 4 şımendüfer amelesi, ışçıler ve ~us· muhafaza edildiğini yalnız mesaı .~ 

mesine dair yapılan istişarelere Po- çoc a 10 ız ~dimler tarafından yapılan ~~a· atlerinin uzatıldığını izah etmişti!'· 
lonya'nm da iştirak etmesi lazım tür. yışler es~asında polis altmış kışı ka· • ıımının-nımı ···-

geldiği kanaatindedir. Bu birinci netice bizi sevindlrm~ dar tevkıf ederek mahkemeye sev· N K 1• • ·n 
• • . . ketmiştir. orveç ra ı~esını 

Macan•tanda Y ahudı gazete ğe k~ıd1:. _ Hükumet işe davet olunduklan Cenaz si 
idarehanelerini lCZfladılar Çunku Turk ~~cu~unun zeka ve halde çalışmıyan yabancı ameleyi Oslo, 26 (A.A.) _ Kraliçenin ce' 

Buenos _ Aires, 26 (A.A.) - ~ıu. alakası, mektep kıtapıarının dar çer memleket haricine çıkaracaktır. nazesi ile kral ve veliahtı hamil bultı-
hncerct işleri müdürlüğünden bildi· çevesi içine hapsedilip kalmıyor de- Bütün sağ cenah fırkaları, grevle- ! T R 1 Oak zırhlısı bugiit> 

·ı · w • •• b · ilk ek · ekt d d k" · nk · · hük" Cı t ·· nan ngı ız oya rı digıne gore, u senenın on ayı m tır, m ep ışın a ı mecmua rı bastırın ıçın me e muza· '"ğl kt" 1 t t · tir Rıh • 
. . h d" lm_,_ ·· • 1 • k 1 h""k' o e va ı muvasa a e mış . 

zarfında ekserısı ya u ı o UA uzc- ve kitaplarla zekasını işletiyor, ala- baret ettiği halde so .ı.ır a ar u U· tı d h - kA t ~ k r be}t].i-
1 lı R "k . . w kted" m a u ume azası ve as e re 11.000 Po onya us, ve gene \: • kasını genişletiyor. metı çekılınege davet etme ır. _ ı:ııı~ 

serisi yahudi olmak üzere 3.200 Al- z· T ı·ı Ç ğıl· anketinin neti- M. Blum da, Daladier'yi istilaya da- yordu. Cenaze onde bir tabur. ve esJd 
man Arjantin'e kabul edilmişlerdir. ıya_ a n a ' vet etmiştir. zıka olduğu halde ~~. ~~a~a ıle ra~ 
Budapeşte, 26 (A.A.) - Nazırlar cesinl şoyle bağlıyor: Daladier, bugün Paris polis mü· Akerşuş şatosuna goturuldu. Ve o 

meclisi saat 18 de toplanmıştır. Halk "Terbiyenin hedefi kültiir dürü vesair hüktimet erkanı ile iki da bir ayini müteakip tabuta konul
ve bilhassa_ talebcle: taraf~?dan .. ~~· politikasının i.stediıii ş;y nedir? saat kadar görüşerek umumi grev du. Yolda elli bini geçen bil' halk ce-
pılan tesanut tezahurntı dun bu tun B' 'U t• "k l' . d b "f" günü bütün umumi hizmetlerin de-- nazeyi selamlamımr • 
gün devam etmiştir. Bir Ç9k talebe-- ır '!l!. e !n _Yll .. se ı.~ın e lu ~m vamını temin edecek tedbirleri al· ~ . 
ıer Esti Kurier ismindeki liberal teknıgın, ıçtımaı muessese erı n, t ---<>--

• l .. dd" " b.. mış ır. 1 
ynhudi gazetesinin işgal ettiği bina· l1!.san !!'ı?., ~~- ı. ve manevı u- Paris, 26 (Husus!) _ Hük1imet Rumanya Krah, Mareşo 
nın ön~e giderek camları ve pcn· tun. kulturıınun. son temel taşı vaziyete htıkim görünmektedir. Göringle Görüıtü 
ccrclerı kırmışlardır. nedır? SefH:ple_rı araştıra a~f!Ş• Amele bu akşam nümayişler yapa· Berlin, 2s (A.A.) _Bugün Roın.sı 

Talebeler bundan sonra gene bir tıra gelecegımız son nokta ın- rak hükumeti protesto etmek iste- kralı K 1 il B Gö 1ng ~ 
liberal yahudi ga~ctesi o~~ Az ~ san zeka,, sıdır. Bit ilk mektep diği halde buna imkan bulamamış· ~a L . .;;

0 
bire mllltık~t vukUbul

tin bulunduğu bınanın onunde nu- ,.ocuğu "Ben öğrenmek için tır Vilayet -birlerinde de vnziyet a aypzı - ~ --
. 1 rdı )' • ' · r . muştur. Göruşme bilhassa lld mıı=-

m'ifJPY~~:şi:tiş~elerine devam et- derslerden başka hıkliyeler, mec ayni merkezdedir. ~ükO.met ıcabın· leket arasındaki ekonomik münaSI"' 
ktedir Devlet Reisinin lmredi'nin mualar, gazete ve romanlar o- da yabnncı ameleyı ~emleket hru:i· betlerin inkic:afına taalltik etmtştlt: 

me · . . k derse bıuıun büyük cine çıkarncağmı gostermek içın :r -__..( 
istifnsını kabul edip etmıyeceğinın uyorum.,, , . . resini al Görüımıeden sonra B Göring hUSU""' 

. edil m nası vardır 7000 Lchlinın ikamet tezke • r·· . :f1ı1J 
bu ak~ anlaşılacağı tahmin • a" .. • .. . .. .. mış ve bunlan iş başına iade ed~ treninde krala ve ve~ta bir ~o-
mektcdır. Turk zekasının boyle kuçuk ği i bildirmişt" ziyafeti vermiş ve kral oğleden sonfS 

Başvekalete Darany veya K~nt ya§tan harekete gelişi bu vatan nM 1. ır.R bu..nn, ~le- seyahatine devam ederek general c;o, 
Teleki'nin getirilmesi muhtemeldır • • b" "k d t ·· 'd • • a ıye nazırı eno 5u. ov;r . : ıçın en uyu saa e muı ecısı· diği bir nutukta .. Avrupa bizi gözet- ring de Berlliıe dönm~oıtitt. 

Parıs, 26 (A.A.) - Fransız - ln~ı- nl teşkil eder. Şimdiye kadar 
Uz ~üzakerelcri esnas~da Daladıe~ yerin altındaki madenler üs-

-t il B t'nin yahudı muhacereti ' !'--' U M d } w .. Ti Ş t... __ !_·~ 
Ankara, 25 (Tan Muhabirinden)- tamamlama ve nnkil .işini azauu m:ScıC::~akkında ciddi tekliflerde tündeki ser?etler neye .bo! kal· Aakeri Fabriıuuar mum Ü ür ügu ıcaret u~uenı 

Geçen seoo tatbikine bnşlanını~ olan derecede kolaylaştıracak surette bul dukl tas ih edilmektedir. dı'! Neye bırrok şeylerı gorme- 200 Ton so·· gvu··ı Çub gvu 
milli müdafaa programının bir~k tertiplenmiştir. HükUınet, ihazır~ ın;lz na:lnn ~u hususta Londra dik ve yapmadık? Çünkü zekli. 
mühim kısımlarına ait ~aslı tes~- mış olduğu yeni bir programa göre hükUmetinin noktai nazarını bildir- 1.§lemiyor, herkes mazinin arta- Ktiçük Yozgat ista5yonunda Devlet Demiryolları vagonlmmda 
ler bu sene içinde kıırulııcaktır. bu maddeleri yurdun lüzumu olan mişlerdir. ne ve görüşüne körkörüne bağ- llm şartlle satın alınacaktır. 

Ordumwxia buluıuın hafif siWı· muhtelif yerlerinde depolıyacaktır. 1ki hük<unetin mümessilleri Ame- lanıyor l'e dola1fl8Ue hayat taş- İsteklilerin: 2. ikinclkAnmı. 939 tarlhtt panrtes1 gibıQ saat 14 de 
lardnn ti lerl eskimiş wya dahn ile- Milll Müdafaa Vekltletl, modern rlkD. Relsi~ümhuru Roosevelt nezdln- ~yordu. Şimdi uyanan, hare- sekiz yüz liralık bir teminatla birlikte ASkerl Fabrikalar Umum Müdill'" 
~ vasınıian çıkmış olanlar bu tip- harp silahlannın inklşafiyle beraber de teşebbuste bulunarak b~ mesele- kete gelen zeka hepsini altüst lüğü Ticaret Şubesine müracaatları. 
lerle değiştirilmektedir. Bu mesai, artan bütün teçhizatı en ince ve nin halline yardım etmelen için" ba- edecek ve bu vatanda yarın yeni Şartname hergün saat 13,30 dan lS,30 za kadar Ankarada ,,earct 
bu sene içinde nihayetlenmiş ola- fenni ölçü ve muhabere vasıtalnnnı, zı ~~~a r:~~~ke~ ı!: bir kültür doğacaktır.,. Şubesinden Te İstanbulda Fındıklıda Askerl Fabrikalar Yollama mü-
.caktır. makineli istihkam vasrtalannı, mo- :1~esini~nd~d~ =u edecek- dürlüğiinden param alınabilir.. 

Diğer taraftan bu tıp sfWılanmı- törlü köprücü kollanmızı ve ayni !erdir. ı· ·ı· F Şartnameyi istida ne isteyenler 20 ~damga ve 6 kuruşluk 
zın sayılan da arttırılmnktadır. Bu zamanda nakliye birliklerimizin Bratislava, 26 (A.A.) - Slovak hft- Dgı iZ • l3DSJZ posta pulu göndermeleri lhımdır. (4837) (8495) • 
sayede :insandan tasarruf edilerek bilhassa uzun menziller 'Üzer!nde kClmeU yahudi partisini dağıtmış- D J 
büyük bir ateş hacmi istWali de te- hareket edecek. mımlıınnı tamamen tır. OSt U ğu ra .. ___ _. ___________ ._._"dkll!li•• ... :~t -s 
m1n edilmlştı:r. Havada ve karada asrlleştirmiştir. (BQ.Jtarafı ı fnd:de) 
zırhlı vasıtalara knrşı piyade birlfk- ihracatçı bir harp enaü tri i animar ·ada ir. 
1erl:miz kendi emniyetlerini bizurt HükUmctJmizin, millt müdafaa- Casuslul< Teşkilôft bt bu takdlrde Almanya harldye 
,yakından tem1ri edebilecek, düş. r,nızın ve yurt emniyetinin lüzum Meydana Çıkarıldı nazırmm Pariste öğl~en eT9'el bir 
manm motörlü ve zırhlı vasıtalan- gösterdiği sahalarda kurmak kara- Kopenhag, 26 (A.A.) _ ttç gün ev lı::a~ saat kalması ve oğleden llOtU'8. 

m da bertaraf edecek bir ynziyete nnı vermiş ve tatbikine başlamış vel Kopenhagda meydana çıkarılan Berline dönmesi bekleniyor. 
sokulmaktadır. olduğu harp endüstrisi üzerinde bu- casusluk teşkilatı hakkında yapılan Her ne olursa olsun komünistlerin 

Topçu sınıfımızın hafif, ağıt' ve güne kadar alınmış olan neticeler, tahkikat neticesinde bu teskilatın zan 
en ağır silahlarla cihazlanmasına bu Türldyenin, coğrafi vaziyet ve tek- nedildi:ır.; .. den daha ge .. ı• .,.oldu"'-• an- tehdidi dolay:ıslle Almanya harlclye 

la l ö"' ·~ 5.. nazın tarafından yapılacak olan bil 

Fcnnt n ahht 1>Jr surette imal edilen 

6ene de devnm · edilecektir. Ordu- nik kadrosunun kuvveti do yısiy e laşılmıştır. Teşki!atm Goteborg, Mal 
muzun malik olduğu top sayısı da yahıız kendi ilıtiyaçları için değil, moe ve Halsingborgda fUbeleri oldu. ziyaret esnasında hAdlseler çıkma • 1 
arttınhnaktad:ır. Bilhassa menzil ve ihracatçı bir harp endüstrisi !kuru- ğu tesbit edilmiştir. Şimdiye kadar sına Te hasmane nümaytı yapılma- TEDAV EDER 
hareket kabiliyeti büyük, yanlara labilcceğini ispat etmi§tir. tevkif edilenlerin miktan otuzu bul- sma meydan vermemek için Fran-- '--....!~~=-!.!~~:.!:~----::!:!?;~!;;~~~==~ 

BiUbnum yanıklar, tr8f 7U8lan T. 1. 

çevrilme lmkanlan en fazla silah- Bu ~ler için milli müdafan emri· muştur. sa hük\ımeti istisna! tec1,i,irler aln· 
larla hasmın yalnız cephesi üzerin· ne verilen tahsisatla, fennin müs. caktır. 

IU . t;····. ~ .... • . • ,·, • ı , .''. . , ' ,. '• ,-.. • ?., 
~: ı •· •• · ~v'.~ t"r.,· ' • '• • •• r . •,, ., · ·,'ı .• J.ı '"'\I 

de değil, ayni zamanda gerileri Ü· tak.bel !lnkişaflan düşünülerek mo- letlerl ve çalışanlan hergün artan Paris, 26 (Husus!) _ İngiltere ne 
urinde mühim tesirler istihsal ede-- de.rn tesisler kurulmak karan ve- laboratuvarlardan bugün; kimya, 
cek silfıhlar elde edileceJdir. rilmiş ve bunlardan bir kısmı ÜZ'C- fizik, muhabere ve barut vasıtalan 

HükUmet, memleketin coğrafi rinde tatbikata geçilmiştir. Kalite laboratuvarlan faaliyete geçmiştir. 
vaziyetine göre, süvari mruf motör· meselesini de halletmek ve fmal ve Kara ordumuz için alınan bu ted· 
'lü ve Drhlı vasıtalarla., büyük sü- tedarik i~ini tanziın ve kontrol et- birlerden başka hava ve deniz ordu

Fransa arasında hava konuşmalan 

haftaya başlıyacaktır. Meşhur siya
si muharrir Pertinax İngilterenin ar· 

tık Avrupa işlerine bütün kuv.vetile 

-
vııri kütlelerimlzl karaya ve hava- mek üzere çalışma sahası çok şeeniş muz fçin de yeniden bll"ÇOk harp kanşacağını, Frnasanm geri olan hıı
,.. karaya karşı her vakit ve her hlr "Fen ve sanat umum müdürlü- gem1si, tayyare, müdafaa silfthlan va kuvvetlerini ıslah edeceğini, fa
'l"Crde koruyabilecek motöTlü defi ğü,, kurulmuştur. Milli Müdafna alınacaktır. Hüktimet, 3395 sayılı 
silfilılariyle teçhiz etmiştir. Bütün Vekaletine bağlı ve her hususta tek kanunun kabulü dolayısiyle hazır
ırilAhlnrmuzın, motörlü vasıtalnn- nik organı ve teknik bürosu olan bu lamış olduğu programı. hiç faS'lla 
mızın bir seferde 4stilı1Ak edecekle- umum müdürlük, modem vasıta ve vermeksizin ve neticeye kadar tat

kat Fransanm ancak işlerini yolu

na koyduktan sonra İngilterenln a. 
na bütün varlığile yardım edeceğini 

ile SABAH. öGLE ve AKŞAM 

iri mühimmatı. ve yabancı maddeleri uzuvlarla teşkilfitlandınlmıştır. A- bi'k edecektir. 

REFiK HALiD 

Bu kanantledir ki, granit direğin fizerinde bif 
-Stylite" gibi beklemekteyim. Arasıra Palınir y~ -
lunda kabarcıklar diziliyor, telde yağmur damlalan 
gibi makinanısı bir süratle biribirlerini iterek a
kıyorlar, çölün boşluğuna düşüp kayboluyorlar. Bun 
lar Zeyncbin beldesini gezmeğe giden medeni seyyah 
kervanları.dır. Bizim tarn!a gelen ne otomobil, ne at, 
ne hecin var! Bir hafta süren yağmurlardan sonra 
hava açıldı, yaz sonunda gibiyiz. Onümüzdeki çöl 
buğulu. .. Arkamda Humus'a doğru feyizli toprak 
hep ekili, ufuklara kadar yeşermeğe başlam~. Şimdi 
daha iyi anlıyorum ki Aynızennube tam çölle topra
ğı ayıran bir sınır üstündedir. Beldenin son, badiye
nin ilk köyündeyim. 

Köyde tek· başına kalmış bir şe!b.i.rlinln geceleri, 
hem de kış geceleri._ 

Güneş bu çöl kenarını sıkıntılı bulmuş gibidir, 

erkenden çekiliyor. Bntıdakl Akdenizin eğlencesine 
ko~uğunu f nrzedlyonım. Şimdi o taraf ta büyük se
hirler, ışıldar, kalabalık, can var, Apartıman pence-
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releri, gece:ntn ~yn:h, yumuşak, terbiyeli ve fondalı 
toprağına iri, azman, elvan lalelerini dikmiş; şehir 

modern bir Babildir, asma bahçeler diyarıdır; Semira 
mis devrini yaşıyor. 

Geceleyin şe.lrlr pencereleri ... Ruhu d1nlendiren 

hayatı sevdGC'il müzeciklcr! Tiryakisi olduğum sen

bollk tablolar sergisi! 

Burada hiçbiri yok. Adi bir mahalle düldtAnı 

ca.mekamnm hasretini çekiyorum. Fakat bu yokluk 
ve hasretten başka türlü keyif duymaktayım. Ne da
ha iyi düşünebiliyorum, ne de daha rahat ettiğimi an
lıyorum; sersem gıoiyim. Bir sersemlik, bir uyuşuk
luk, bir gevşeyiş ki işte keyif veren odur, keyif bu
dur. 

Bir geceydi, sarho~ olmak ihtiyacım duydum; 
ocağa bol odun attım, alevlC'Ildiler; lambayı söndü
rüp, karşısına, ceylıın postlnnnın üzerine uzandım; 
konyak içmeğe başladım. Şişedeki renk beynime geç
ti, alevlere geçti._ Sıcak bir altın suyuna boyandık 

snıuyorum, yanan odunlan altın C"Ubuklar ısanl]'O -

Her yemekten sonra muntazaman ditlerinizi f ırçalaymn:. 

yazmıştır. 

rum, alevleri Zeli'nin saçlan sanıyorum. Her şey bu 
saçlara sanldı, dolandı, ağında çırpınıyor sanıyorum. 

içki bana aldatıldığım vehmini tekrar veriyor. 
Şu saatte neredeydi? Çöller içinde kimlerle ve ne 

işlerle meşguldü? Onu, vapurda, uykusuz geçirdiğim 
gece nasıl tasavvur ettisem, tekrar öyle, fena bir rol· 
de, kalpsiz, merhametsiz, sırf entrika ve hiyanetten 
ibaret görmeğe başladım. 

- Beni aldattı, diyordum, artık onu bulamıya· 
cağını, fakat yarın, ektiği fesat tohumunun çölde 
başardığını göreceğim. 

Camdan dışanya baktım, ne kadar yolsuzluk, va
erıtasızlık içinde bulunduğuma emin olmak için ... 
Sızdığım zaman, ertesi günü, erkenden çöle atıl
mak, sağa sola kopnnk, hesap sormak kararını ver
mişthn. 

Uyandığım vakit her gQnkO gibi yapbm: Sütun. 
lann altında onu sevgiyle, itimatla beklemeğe ko
)'uldum! 

Aym bugün otuza . .::: 
Her ilıtimale karşı Musa Efendty! şehre göndef'o 

mif, eksiklerimi tamamlntmıştım; belki haber ye. 
rine kendisi gelirdi Odamdaki boş koltuğa bakıyo
rum ve acaba, diyorum, Zcliyi buraya uzanmış bu
lacak mıyım? 

Otuz bir ktınun! 
Tuhafı, her günden fazla, sintrlerlmt yatışmış ba

luyorum. Oturup tırnaklarımı düzelttim. itina ile 
Ura§ oldum, golfumu giydim. Sonra hnrabeme git-

. ;.· ··:t'~ o ·t·· l· o o 

tim. Humus tarafından bir otomobil.- arkasından 
bir kamyon geçti. O kadar.. Palmirden deniz isti
kametine ilk otomobil saat on bire doğru göründü, 
hizama geldi, durmadı, batıda silindL 

Eve yemeğe döndüm. Ananas kutusunu açmakla 
meşguldüm, Musa Efendi odama girdi: 

- Tüdmür tarafından bir otomobil bize doğru 
saptı! dedi 

Sarardığını hJssettım. 
Otomobilin köye hızla yaklaştığım penceremden 

seyrediyorum. Kapalı, büyük, mükellef bir otomo
bil... avluda durdu. içinde kim var? Kim çıkacnk? 
Merdivenleri koşarak iniyorum. Kapı açıldı, siyah 
bir elbise, siyah bir sakal... mıhlanıp kaldım. Ta· 
nıdığım bu kara §ekil bana doğra, ilk defa gülüm
seyerek, yaklaştı ve otomqbllin nçık kapısını işaret 
ederek tül'kçe: 

- Buyurunuz, dedi ,zellha sizi Tüdmürde bek• 
llyorl 

Dkfincen Ko~om 
ÇöLDF 

1 
Seraplar J\rkaarndaki Zeliha'ya Do~ru 

Şeyh Şemun, bnşmda siyah agel ve siyah kefiye, 
otomobilde, yanımda, hürmetle, konuşmadan otıJ 

ruyor. 
(Devamı 1'ar) 
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verilen tahsisatla, istifade edilebile-

VaD<an TarDhln En Esrara o Çeıtıııresl : 113 

9 

IHJ 1. KAV E 

AKSI HERiF 
Yazan : Henrietta Leslie 1 

lfanceste köprüsünü nasıl uçurduk 
8ir Yıldırım Hızı ile Köprüye Koştum, Bombaları 
nah Yerleştirdikten Sonra Hemen Fitilledim 

cek bir hale getirilecektir. Kalacak ··~- ~~~~~!!!!!!!~!!! 
noksanların da en kısa zamanda bi-

~~~~~J 

S ta kullanırım, Rumelinin her 
ı:ıı.a~ rafını karış kanş bilirim.Yıl
~ Yorulmaz ve mihnet ve m~ 
~nı. ~~ alışık bir kom1te a_damı
gı>n 1

: çete ile İskeçe taraflarına -.. eceğin· · .. _ 
'Uıa ızı ogrendim, beni yanı-
dinı_ alnıan~ı rica etmek için ge1-

~etcikof gözlerini dikmiş beni 
li atıe süzu· Y .. l . . d Yord or ve soz enmı ın-
llilf u. Arasıra eline verdiğim 

ı.ıs ka ~ d 
~hr gı ırna göz gezdiriyordu. 
. esinden k d ' . d . . b . lir b en ısın e ıyı ır te-
ltarŞıs 1raktığırnı hissettim. Beni 
la go·· ~a oturttu. İki saatten faz-

tüşt "k ltınd u · Edirne ve civarı hak-
iend~ ~;rdiğirn malfımatı çok be

ı. ve nihayet . 
-sıo · 

d.in-ıe Yan, dedi, seni ben de ken-
daresi~uavin alıyorum, çetenin i
llan it'~ &ana bırakıyorum. Yarın
berabL aren her gi.ın yanıma gel, 

'l' - çalışalım 
e§ekk · 

tıın. 0 u~. ettim, yanından çık-
bitirdik n gun içinde hazırlığımızı 
telle b.' Ve on sekiz kişilik bir çe-
1>.ıt l3a ır gece hududu geçtik. Dos
lteçe 8lkanına çekildik. Sıra ile Is
~d arı ~~ban ve Dırama taraf
lto~ı: ~tıl?ı komitası teşkilatına 
tıllndUk u · Bırbirimizden çok mem
~'liyo d Gercikof beni evladı gibi 
l'iıı:ıi r u. ldaremi ve hareketle
Ctlliş Çok beğeniyordu. Hakkımda 
Yordu \'e Yiiksek bir itimat besli
li nUı· 1315 senesinden 1318 sene
baba ayetine kadar dört .sene bir 
lıitllt. "e oğ?l gibi bu ha valide ça
SoJtıl.ılt lConuta teşkilatını her yere 
~ Ve ihtilal tohumlarını at-

B ~ Slralıırda Rumeli çok kal'lşık 
l°tııda ;ereı ve Cumaibala tarafla
~aı:ı Ulgar köylüleri taraf taraf 
tlı ç~ll'ılşıcr ve 1htııA1 t>ayrağı
te) boğ işlerdi. Ilıtilalciler (Karas
l'etle C <ıı.ını tutmuşlardı ve bu su
Slııdaki urn~ibala ile Selimik ara
~taı haghlığı kesmişlerdi. Ko
deJti ~ Ve ihtilalci çeteler köyler· 
l'İiklü Ulgar)arı zorla dağlara sü
Cek /0rlardı. Türkler sizi kese
lar d~y~ korkutuyorlardı. Bulgar
lere 1 u propaganda ve tehdit
ltıı:ı d ~'r1Yor, ev barklarını bıra
~ d: hara çekiliyorlardı. Bir kıs
&-ığın1 Ududu geçip Bulgaristana 
~.Yorlardı, 

~rba~e ".~ Selanik taraflan da 
)'altla ı. Butün Bulgar köyleri a
tet- k~ıŞtı. llıtilalciler şimendü· 
'le te~Prülerlni bomba ile yıkıyor 
)'otdu gt'af . direklerini söküp atı
bÜltu · 'r~bıi bu vaziyete Osmanlı 
eli. ıs;ıetı kayıtsızlık gösteremez
\i Yat anı bastırmak ve muhacere
dit ta~lırtnak için Rumelideki re
\t. Atı llrlarını sillıh altına almış
~b\lrl adoludan da bir çok redif 
znl.thte~·rını Rumeliye geçiriyor ve 
gar kö ıf .!erlere dağıtıyordu. Bul
Uıtilaı Ylulerine nasihat etmek ve 
inek i ~e ınuhaceretten vaz geçir
)'otdu.çı.n heyetler de dolaştırılı· 

B lllgaristan hükCimeti boş otur

'te~~Yo~~· Komitacılarla ihti1il 
ta.rıan1 812lıce körüklüyor, bir ta
l!Q.iy0td da ~~rupaya karşı feryat 
Çıl> l3 u. 'rurk zulümlerhıden ka
ltoyıuıulga:istana sığınan Bulgar 
~ Sef zının hallerine ve çektikle
diye a°:. etlere geliniz ve bakınız, 
lorini glıyor ve Avrupa hükıimet
Atakeq_ acındırmağa uğraşıyordu. 
tr\ayeı 0~Yadaki hemcinslerinin hi· 

:Su erı hakkını istiyordu. 
dı..ık. ~rad~ biz de boş oturmuyor
:aı.ılgarıercikof köy köy dolaşıyor, 
le suflh'r Rus kapaklı tüfenklerı
ltarıy &ndınyor ve dağlara çı-

:Be Ordu. Ya ben? .. 
:_ekı: dd~ G~rcikof'un verdiği di
"Uıerını· aıresınde geçitleri tutuyor, 
tli, llas~e gelen takip müfrezeleri
ltıeğe . ~t heyetlerini geri çevir
trlek ·ig.o d~ğiştirmeğe mecbur et-

I<ar ın ugraşıyordum. 
Seriyefıtndaki ufak müfrezeleri ek
Yordu e a~datıyor ve gafil avlı
l"l"ıanıı rn. ~tr giın iki kuvvetli Os
~a!aza rnuf~ezesi tarafından mu
'liance tedı~ekte olan meşhur 
~ruı s e,, koprüsünün havaya u
tıUn ~ası eın:ini aldım .Bu köprü
buYiik ıltnasıyle bizim tarafımıza 

llBkert kıtalann ve bilhas-

sa topçu alaylarının geçmesine 
mani olmak istiyorduk. 

Bir gece yanımda otuz kişi ile 
bu işi başarmajJa çıktım. Gecenin 
karanlığından istifade ederek köp
rünün muhafazasına memur olan 
müfrezelere iyice sokuldum. 

Orada çetemi ikiye ayırdım, ge
ce yarısını bekledim: Voyvodala
nma icap eden talimatı verdikten 
sonra yanıma bir neferle kafi mik
tarda tahrip bombaları aldım, çe
temden ayrıldım. "Hanceste,. su
yunun kenarlarına indim. 

Gecenin saat dördünde tenbi
him veçhile takımlarım orada~i 
müfrezeye ilci yandan şiddetli bir 
ateş baskını yaptı. Müfrezenin ka
rargahı bu ani baskın karşısında 

karıştı. 

M üfreze ikiye ayrıldı ve taarru
-~.,ı.dı. Takunlanın ovvcloe 

verdiğim talimat dairesinde a~ 
devam ile kademe kademe geri 
çekilmeğe başladı. Köprünün di
ğer başındaki müfreze kendine de 
bir baskın yapılacağını düşünerek 
efradını silah başı etti. Taarruz 
ihtimalini gördüğü sırtlara doğru 
yürüdü. Her iki müfreze köprüyü 
ihmal etmişlerdi. Hemen su ke
narından bir yıldırım hızıyla köp
rüye koştum. Bombalan yerleş
tirdim ve fitilledim. Dört dnkilca 
sonra koca köprü havaya uçmuş
tu. O gece takımlarımdan beş çe
teci ölmüş ve üç çeteci de yaralı 
olarak tutulmuştu. Yaralılar tabii 
gördükleri tazyik üzerine köprü
nün, benim tarafımdan berhava 
edildiğini söylemişlerdi. 

Bu vaka bana büyük bir ehem
miyet verilmesine sebep olmuştu. 
Takip ve derdestime binbaşı Ha
mit ağa kumandasındaki Serez ta· 
buru tayin edilmişti. Binbaşı Ha
mit ağa o havalide çok şöhret ka-
zanmış bir kumandandı. Eşkıya 

takibi işlerinde, çete muharebele
rinde hakikaten bilgi ve görgü sa
hibiydi. Aldatılamıyacak kadar 
kurnazdı. Eşkıya hile ve desisele
rini benim diye gezen eşkılardan 
daha iyi biliyordu. Bu adamla uğ
raşmağa çetemin kuvveti kafi de
ğildi. Bu sebeple Hamit ağayı o
yalıyarak yormak ve takipten u
sandırmak yolunu tuttum. Yalan
cı muhbirler vasıtasiyle aldatmak 
ve başka istikametlere atlatmak 
istedim. Fakat ne mümkün?.. Bu 
koca binbaşı aldanmıyor ve pe
şimden ayrılmıyor; bana Serez er 
vasını haram ediyordu. 

Bir gün aklıma bir muziplik 
geldi.. lzimi kaybetmek ve dola
şıp Hamit ağanın gerisine düş-
mek istedim. Serez ile Dırama a
rasındaki "Bozdağı., nda teker te
ker toplanmak üzere binbaşıya 
muhbirlik ettiklerini bildiğim a
damların önünde çetemi dağıttım 
ve efradıma: 

- Buralarda Hamit ağa bulun
dukça, bizim için çetecilik yap
mak imkanı kalmamıştır. Çeteyi 
dağıtıp Bulgaristana gidiyorum. 
Basınızın çaresine bakın. 

Dedim. Tahminim gibi içimize 
kadar sokulan Hamit ağanın 
muhbirleri bu haberi o akşam gö
türdüler. O an için bu hareketi· 
me inanıp inanmadığını bilemem. 
Fakat vaziyet koca binbaşının bu 
dolniayı yutmadığım gösterdL 

Yalnız beni tekrar bulmak ıçın 

bir aydan fazla uğraştı Ye didindi. 
Ben Bozdağının Karataş mand1ra
sına çekilmiş, fırsattan bilistifade 
biraz istirahat etmek imkanını. 

bulmuştum. 

• Bugün bile şahsını takdir ve 
hürmetle andığım binbaşı Hamit 
ağanın Bozdnğında bana karşı 
yaptığı ani baskın ve benim bu 
baskından kurtuluşum her ikimiz 
için çok zahmetli olmuş ve netice
de ikimizi de günlerce güldürmüş
tür. 

Ben e.fradımdan ayrı Bozdnğına 
giderken yanıma evvelce elime ge
çirdiğim otuz takım asker elbise
sini de beraber götürmüştüm. Bu 
elbiseleri binbaşı Hamit ağanın 
gerilerine sarktığım zaman çete 
cilerime giydirmeyi düşünmüş
tüm Bu suretle Hamtt ağanın ta
buru gerisine sokulmak ve iyice 
hırpalamak planını tatbik edecek-
tim. (Devamı var) 

Vitaminleri yeni öğTendiğimiz 
vakit sadece üç türlüsünü haber 
vermişlerdi. Onların da miktarına 
ehemmiyet verilmez, yemekleri
mizde az bile bulunsalar kafi sa
yılırdı. O zamanlar vitamin bakı
mından işimiz rahattı. Sonra vita
minlerin 5ayısı gittikçe arttı. Şim
di. T vitaminine bile sıra geldi. A
rada kalanların ayni harfe bağlı 
olarak birçok türliisii çıktı: .!\1 ese
la B vitamininin şimdidf"n altı çe
ş'di vardır .. : Bir taraftan da ye
meklerimizde bulunması liizumlu 
olan vitaminlerin miktan ehl'm
miyet aldı. Eskisi gibi, bir ,·ita
mlnden azıcık olsun bulunması 
artık kafi sayılmıyor, çocuklara 
şu kadar, büyüklere şu kadar, ge
be ve emzikli kadınlara şu kadar 
ölçüde ve her türlüsünden vita
minler lazım. 
Güneş ışıklarının vitaminlerin 

üzerine iyi tesiri olduğu da öğre
nilmişti. Onun için süt veren inek
lere -daima güneş ışıkları içinde 
yaşatmak üzere-- billthdan ahır
lar yapılmıştı. Halbuki, yeni alı
nan haberlore göre, vitaminlerin 
mevsimlerle de münasebetleri ol
duğu anlaşılıyor. 

Mesela rn ikroplu hastalıklara 
karşı mukavemet için lfö~umlu o
lan A vitamini inek sütiinde Ma
yı!i ve Haziran aylan içinde 133 
ölçü olduğu halde Eylf.ıl ve İlkteş
rin içinde 200 ölçüye çıkıyor, son
ra kışın 25 niha~·et 50 ölçüye dü
~üyor... Süt veren inekler çayıra 
çıkarılırsa Ağustostan ftkteşrin ~o
ntma kadar 330 dan 500 öh~iiye 
kadar bu vitaminden verebili~·or
lar. İkinciteşrinden Ma:vısa kadar 
karanlık ahırda kalırlarsa vitamin 
120 ölçiiye düşüyor, fakat karan
lıkta ineklere ye,il ot yedirilince 
yine 330 ölçüye kadar A vitamini 
verebiliyorlar. 

Anne sütünün A vitamini ba
kımından mevsime göre deği!imO
sinden şimdilik bir haber yoktur. 
Yalnız doiurduktan aon-ra ilk u-

tirilmesine çalışılacaktır. 
Bilecikte toplanılabilecek hemen 

hemen hiçbir yer mevcut olmadığı 

cihetle bu binanın ikmali, yalnız si
nema ihtiyacını karşılamış olmıya -
cak, ayni zamanda Bilecikliler güzel 
bir salon da kazanmış olacaklar -
dır. 

---0-

KANDIRADA: 

Eski Bir Cinayetin 
Faili Tutuldu 

Kandira. 26 - Üç ay evvel Ra -
mazanlar köyü civarında , Şaşkınlar 

ormanında pek feci bir şekilde öl -
dürülmüş olan İlyas jsmindeki gen -

cin hakiki katili bulunmuş, o zaman 

danberi katil zannile mevkuf bulu

nan İncecik köyünden Recep ve ar
kadaşı tahliye edilmiştir_. 

Şimdi katil olarak tevkif edilen, 

Ramazanlar köyünden K1ptı Muhit

tindir. Tahkikata göre. maktül hyas 

Muhittinin kızı Hayriye ile gayrimeş 

ru rnünasebatta bulunmuştur Hay -
riye gebe kalmış ve çocuğu düşürt -
mek üzere. Çelebiler köyünden Şa

hizcr isimli bir kadına müracaat et

miştir. Lakin yapılan ılaç, Hayriye

yi de öldürmü ·tiır. Kıptı Muhittin 
bunun intikamını almak üzere hya

sı feci bir şekilde katletmiştir. 

Muhittinden başka Şahizer ve 
hempaları da tevkif olunmuştur. 

tNEBOLUDA: 

Pazar Ruhsatiyeleri 
İnebolu, ((TAN) - İnhisar idare

sinden bey iye ruhsatiyesi almış olan 
~ hırdovotçı ve bcık.lmlın pazar 

günleri dükkanlannı tamamen aç -
tıklan görülmekte ve bu hal diğer 
esnafın şikayetine yol açmaktadır. 

larda bu vitaminin anne sütünde 
daha çok olduğu, bir de doğurma
dan önce gebelikte memelerden 
sızan sarımtırak suda pek çok bu
lunduğu biliniyor. 

B vitamininin de ne anne -iitün
de, ne de emzikle verilecek lıaş
ka sütlerde mevsime göre değiş
tiğinden imdilik haber yoktur. 

Buna karşılık, ağızda başlı)·an 
iskorbut hastalığının öniinü aldık
tan başka, kanı kuvvetlendim1iye 
çok yaradığı bilinen C \'İtaminin
den pek önemli haberler vardır. 
Bu vitamin insanların hem ırkma, 
hem de mevsime göre haylice de
ğişiyor: 

Anglosakson ırkında 1,2 ınili
~amdan 10,8 miligrama kadar. 
Ingiliz çocuklarının kırmızı yiizlü 
olmalarının ebebi, demek ki, bu
dur. R :ntlilerde 3,5 miligram. O
nun için Hintliler ;ngilzlere hağ
lı kalıyorlar ... Japonlardn 4.5 mili
gram: Çinlilerinki bilinmiYO?'!ia 
da onlar daha kansız olsa gerek
tir... Latinlerde ortalama he~apla 
3 miligram. Fakat me'1sime göre 
pek çok değişiyor: Haziranda ve 
Temmuzda 5,6 dan 6 miligrnma 
kadar. İlkbaharda 2,7, k.ış mevsi
minde 4,4 miligram .. 

Bu yeni kC:jfin pek mühim bir 
neticesi olacaktır: Çocuklarının 
gürbüz ve kuvvetli olmasını dü~ii
nen ana babalar vitaminlerin ı;üt
te en bol olduğu mevsimden do
kuz ay önceki zamanı da he apla
mıya mecbur olacaklardır. C vita
mini en çok Haziranda ve Tem
muzda bulunduğuna göre, doğa
cak çocuğun kanlı ve cnnlı olması 
için en münasip aşk mevsim~ Ey
lul ayı, Sonhaharın başlangı"ı de
mek olur. Bununla beraber. İlkba
har mahsulü olan çocukların da 
kışın 4,4 miligram C vitamini bu
lacaklarına göre onlar da pek cılız 
büyümiycceklerdir. Yalnız. l\tart 
ve Nisan yavrusu çocukların vi
tnmin bakımından nzıklan bol o
lamıyacab anlasılıyor-

Ocak başındaki koltuktan öı
keyle irkildi. "Allah bela

sını versin" dedi. Gecenin bu sa
aatine kadar da dışarda mı kalı

nır? 

Nişanlıhğın en oynağına ve döne 
ğine başını kaptırdıktan bir müd
det sonra evlendiler. Kız cıva mı 

cıvaydı mübarek. Baş1 Mart ha
vası gib i kararsız ve Psintiliydi. 
Adam "Efendim aklı beş dakika· 
cık olsun bir yerde durmuyor ki" 
" Gözleri, ayaklan, elleriyse ak
lından daha delifişek!,, diye in
liyordu. Bir müddet düşünceye 

varıyor sonra da "bu kadınla ben 
baş edemiycceğim. Ele avuca sı
ğar şey değil, bir bakayım etra
fımda fırdolayı hop hop hoppala 
diyerek harman savunır, dolap 
çevirir, bir bakarım, sanki orada 
yokmuşum gibi, bakışı dalmış. aklı 
sünbüle bürcüne cıvmıştır. (D :ıldm 

yahu!) denune kalmaz, sanki bir 
çocukmuşum gibi iistüme fırlar ö
temi gıcıklar berimi çimdikler. 

Nitekim sıyrıldığı da üç olmut
tu. Kızın sırtını hep duvara dayat· 
~(, "bu bir! Bu iki!. . ., diyerek şe
hadet parmağını sallıya sallıya 

upuzun kabahatler silsilesini yü
züne çarpmış, sonra kabahati ce
zayı sezasiyle yüzyüze lmakan a
dalet gibi şapkasını kapınca göğ
sünü kabarta kabarta ~okak kapı-

sını tutmuştu. Ne var ki kadın 

hüngür hüngür ağlamıya koyu

lunca kapıdan bir türlü çıkamıya. 

rak, gerisin geriye dönmüştü "e

fendim kendini yere çarparak hıç

kırıklarla sarsılan kadını oracıkta 

bırakıp ta gidemezsin a." diye ba-
• ğınrdı. İşte bundan dolayı adRlet 

hamurunu, merhamet suyu ile yu

ğunıp yufkalamak gere.kti. 

Barışır öpüşür koklaşırdı. Re~ 

dini amma, işe nereden girişmişse 

yine hep oracıkta bulurdu. Şu 

farkla ki bu sefer "acaba yine mi 

aldatıldım?" diye aklına bir ışüp

he felfeleği girmiş bulunurdu. 

K ız evlenmekten gölı:r,e gö-
ren kısrak ,gibi ürküp, sa· 

ha kalkıyor, dörtbaşı, içi dışı 

belli,sapasağlam, dos<loğru. olan 

her vaziyetten işkilleniyordu. 

Doğru yoldan giderken apansızın 

sokağa sapıveren köpekler gibi 

huyunda suyunda sapıklık vardı. 
Köşe. dönemeç, ve sapalar buda

lasıydı. "Amanın! Evlenmek m!?" 
Hiç bana bakma, o kati ve eOedi 

bir şeydir! diye el silkiyordu. A· 

dam "Cennet te kati ve ebedidir!,, 

diyince, fıkır fıkır makaralan sa
lıveriyor. "Öteki yer de öyledir" 
diye cevap veriyor, o zaman herif 
kendini kendi gözünde bir aile er 
cağının haysiyetli babası gibi de
ğil . fakat bir cehennemin ba~ re
banisi imiş gibi görüyordu. Kanı 
tepesine sıçrıyor. "Evlenince seni 
avcumda öyle sıkı fıkı zaptedece
ğim ki kıvrılıp, kırıtıp.. kurtula
mıyacaksın . Bu dolambacla -
yılan kanyı neyliycyim? "Evet 
güzelsin amma ... ,, diyerek sözünü 
bitirmeden kız: 

- Al Canını ciğerim. Henrlci
ğim. Kuzum söyle sahiden gii7.el 
miyim?" diyerek kırıtıyor, ba'kıp
nı merak içinde adamın gözlerine 
takıyordu. Ve bir gün mavi gözlü 
san bıyıklı bir adama rastlamış. 
tun. Çizgili golf pantalonu giyi-
yordu. Gözlerimin çok güzel oldu
ğunu söylemişti!,, d iye tutturayor 
du. Neyse a canım. Evlenmişler
di. Yine bildiği eski hoppa, de~ 
men şeydi. Onunla baş~ gide
ylın derken adamın, sapalard~ 

çapraşıklardan, yorulmuş rolu
ğu kesilmiştL Pazar günü olunca 
evden kiliseye gideceğiz, diye çı
karlardı. Herif kendisi.nı müzede 
bulurdu. "Hedefimiz müzedir!,, 
diye kati bir kararla yola düzü
lürler, bir dosta mlsafirlığe gitmiş 

olurlardı. Misafirliğe gideceğiz 

derler, kendilerini tiyatroda otu
rakoymuş bulurlardı . "Yüreğim 

yandı be!,, diye bağırdL 

• 
1 şte saat on iki idi. yahu, cıaha 

hfiliı. eve donm-emişti. Bu 
münasebetsiz saatte evde oturup 
kansını beklesin ha! Bu gece ya
nlannda dışarda acaba ne halt iş
liyordu? Yoo! Artık çok ediyordu 
a canım. Bundan tezi yok artık ay
rılmalıydı. Ona bu akşam çıkmı
yacaksın demişti. İnadına çıkmış
tı. Evet beraber çıkmalan için yal
varmıştı. Pek eski bir dostumdur 
ona uğrıyalım demişti. Amma ko
ca olarak irkilip te ona upuzun bir 
"hayır!,, gürletmişti ya. Kan ka
dının yüzüne harlamıştı. Sesi alev 
kesilmiş, ilci gözü kızgın hızlar gi
bi delici olmuş. Benimle beraber 
gelmezsen, ben yalnız giderim di
ye bağırmıştı. 

O da nereye gidersen git bura

ya bir daha ayak basamnzsın, d iye 
cevap vermişti. Bu sefer kadın bu 

senin evini de seni de keşke göre

mez olaydım. Deli miyim k i döne
yim. demişti. Evin de senin gibi 
kokmuş, yamyassı, eskipüskü. ne
şesiz sönük! Ablak ve bön, senin· 
le yaşamaktansa bir mağarada 

kürklü kıllı bir ayı ile yaşamak da 
ha hoş olur, diye çığlıklar sal
mıştı. 

İki dakika sonra kapıyı camla
n kırarcasına çarparak evi çınçın 
çınlatmıştı. İşte o saatten bu saa
te tam altı saat geçmişti . Herif 
Allah belasını versin dedi Yatak 
odasının kapısını açtı. 

y atak odası karanlıktı. Elek-
triği yakmıya lüzum yoktu. 

Elbiselerini fırlatıverecek, başını 

yastığa vuracak, battaniyelerin al
tına kıvrılıverecekti. Yatağa girdi. 
Sarsıldı . Yatakta birisi yatıyordu. 
Kansı idi. Mışıl mışıl sıpsıcacık u
yuyordu. Usullacık yatağın kena
rına uzandı . Demek ki kadm yn 
hiç çıkmamış, yahut ı:;okak kapı
sından çık1p sessizce art kap1dan 
girmişti. İşte ona karŞJ hRks1z 
davranmıştı. Fakat akhna bir süp
hc geldi. Sakın karısı ona bir oyun 
oynamış olmasın? Saatlerce &aat 
rakkası gibi aklı bir "beni yine al
dattı!,, bir de "ona haksız da\-ran· 
dım,, diye sallana sallana, ve bir 
karar veremiye veremiye nihayet 
uykuya daldı. 



..:=TAN 

P MiTR 
BiR YILDA 100 KiTAP 

Yok be.huma zengin bir kütüphane sahibi olmal 
istiyor musunuz 7 Öyle ise, ıize müjdeliyebiliriz. 

Sabiha Zekeriya senede 100 kitap netrebnek üzen 
10 kunıfluk bir cep kütüphanesi tesis ebnİftir. Bu kitap
lar 10-64 aayfa1ı:k eserler olacak, fakat dünya eciebiya.. 
tının eski ve yeni bütün eserlerini, fikri, siyasi, içtimai 
bütün hareketlerini tophyacaktır. Bu eserleri bir araya 
getirdiğiniz zaman gayet zengin bir kütüphaneye sahip 
olmu9 olacabmız. 

Cep kütüphanesi hakkında bir fikir edinmİf olmak 
için sağ ve sol sütunlardaki kitap listesine bir göz atınız. 
Bütün bu eserleri senede 10 liraya, yani iki üç kitap pa
rasile elde edebilecek, ve okuma ihtiyacınızı temin ede 
ceksiniz. 

E.erler hakkında daha fazla malUnıat istiyenlet\ 
timdiden TAN Matbaasında Sabiha Zekeriya namına 
müracaat etmelidirler. 

İnebolu, <'l'AN> _ Halkevi bq- Harici Askeri Kıtaat ilanları 
Halkevl Reisi Seçi1dl ı 1 

ikam Adil Tığlı, bu n.zifeden istila .._ ______________________ _ 

Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı için aşağıda yazılı erzaklar 
-etmiştir. 

Levazım Amirliği Satın 1 
1 a o isyo u ilanları 

40 bin metre kanaviçenin kapalı 
zarfla eksiltmesi 5-12-938 Pazar
tesi günü saat 15 te Tophanede Le
vazım B.ınirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
6000 lira, ilk teminatı 450 liradır. 

Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
knlarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis
yona vcrmelerl (372) (8478) 

eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve nümuneleri Mersinde A. Sa. Al. 
Ko. da görülür. İsteklilerin belli saatte Mersin Ko. da bulunmaları 

"642,. (8396) 

C1ns1 Kilo Mu. Be. Mu. Te. İhale gün saat ş 
lira lira 

u 

Un 398.000 47.760 3587 ao.U.938 15 kapalı 
zarf 

Sade yağ 18.000 18.000 1350 .... 16 
" " 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alı nacak olan (5) adet maksimeli para

töner tertibi açık eksiltmeye kon muştur. 
2 - Muhammen bedel (2000) lira, muvakkat teminat (150) liradır. 
3 - Eksiltme 2-1-939 tarihine müsadif pa:uırtesi günü saat (15) te 

Ankarada P. T. T. Umumi müdür Jüğü binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 

Baylar! l ~:ıaı;:.nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve saatte o komisyona müraca-

Küçük bir ihmal insana bü- 5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım ve İstanbulda Kınacıyan 
tün bir bayatı zehir eder. hanında üçüncü katta P. T. T. levazım. ayniyat şubesi Md. lüklerinden 

Unubnayınız ki . 

1
,pı:aı•ras-ız•v•e•rı•·li.r.•(•4•78•2•)•(•83•7•8•) -

• 

1 
Deniz Levazım Satın l 
ima· t{omisyonu ilanları 

Uykusuzluk -
Sinir ağnlan

Asabi öksü

rükler - Bay-

gınlık 

iYi EDER 
TATI..I BiR 
UYKU 

TEMiN EDER 

• 
1 

--~-..---, 

a 

B8.l dönmeai

Çarpmtı ve 

ıinİ!den ileri 
gelen bütün 

rahataızlrklan 

iYi EDER 
TATI..I BiR 

UYKU 
TEMiN EDER 

osu 
ı, ıı y:rn gununde kapalı zarfla ikinci keşide: 11 Birincikônun 938 dedir. 

:.:~"'::' 1~:0::::~1r~~p2:~~~~ Büyük ikramiye : 4 S • O O O Liradır_ 
tarihine ra<;tlıyan Salı günü snat 14 Bundan ba.ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
de paı:arlıkla nlınmak üzere müna- (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 
kasnya konulmuştur. Yeni tertipten bir bilet alarak İ§tirak etmeyi lh· 

1 İsteklilerin belli gün ve saatte Ka- mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti· 
sunpaşada bulunan komisyona mü-

1 
yarları arasına 9irmİ§ olursunuz. racaatlan. "856101 ______________ ,_um ________ _ 

' 
1 

{ 

' 
ı 

2JRA 
:e 

Bf RIKT(RfR5EN EL 
ATAMAYACA'G iN , 

iŞ YOKTUR 

biri 

' l 

iŞ·~KASINDAH•Bill·l«JMB.A.RA•~ 
Sahibi ve Neıriyat Müdürü: Halil LGtfi Dördüncü, 

.Gazetecilik ve Neırlyat T. L. Ş. basıldığı yer: 
J AN Matbaast 
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HASAN OZLU ·UNLARiLE 
ÇOCUKLARINIZI BOYUTUNUZ 

Vitamin 
• 

Kalori 

Gıda 

Kuvvet-

Kudret 

Sıhhat 

~eşe 

Enerii 

Zeka 

Pirine 

Yulaf 

Özü 

" 
Mercimek ,, 

Buğday 
" 

Nişasta n 

Patates n 

Arpa n 

Türlü n 

Mısır , D 

Bezelye u 

Badem 
" 

Fıstık n 
, '1\1 

G8rEtLIGINIZ TELEFUNKEN 
Şimdiye Kadar Muhtelif Marka 

Bir Çok Radyo Dinlediniz. 

........ •· -"·· ..... Bugün de: 

·I ' ,..-l"'::"':I 
::-..:~ :".::-:--:~-;;.--:_~: ___ .., __ ,j.ı 1 ! 

. 1 ~f~:~j~~:~Jf.~3~3;~::~~·: ~ 

. il ·~_'"j~----~-:.;-::.·~, .. ·. ~. :~ '• ~ ı. 

h(: A '" 

TELEFUNKEN 
. Radyolarının 
939 modellerini dinliyerel< 

kat'I kararınıZI verebilirsiniz. 

Beı liıt•ada 70 den fazla memlel<ette 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

ruyu bir rağbet ve ltimad görmesi 
sizin için en kuvvetli teminattır. 

Jürkiye Yekin:_ Ankara Satış Yeri: 

Bektron Türk Anonim Sirken Elektrof en Türk Anonim Sirk eti 
Galata Voyvoda caddesi No. 58 • 62 

Telgraf: Elektron • lstanbul 
Telefon 4146tt 

1'nafartalar caddesi No. 10 
Telgraf : Elektrofen • Ankara 

Telefon: 1287 

An.adolunun Bütün Mühim Şehirlerinde 
Bayilerimiz Vardır. 

iÇiN 

1 . ın~ ................ 

1

, KREM 8A[SAM İN 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir ccbl- A 

miş sıhhl· güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin. 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 

hususi vazo ve tüplerde satıhr. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

İSTANBUL __._ BEYOÔLU 

Sultanahmet sulh hakimliğinden: 

ŞUYU'UN iZALESi 
için Cibalide · Vaki 

KORPI DEGIRMENI 
ve müştemilatı her türlü tesisatı 
ile satılmaktadır. İhale tarihi 21 
Kanunuevvel 938 Çarşamba gü
nü saat 14-16. Müracaat yeri İs
tanbul Divanyol~nda Sultanah
met sulh mahkemesi başkatipli-

ti. 
Satış ilAnı: 19/11/938 tarihli 

Tan ve Son Telgraf gazetelerin
de intişar etmiştir. 

, .............. .. 
ı ZDhrevf ve cilt haetalıkları mOte~aesı f 

---------------------- Dr. Hayri Ömer 
PASTİ~ HAKKI KATRAN ::K5o~:E~ K Kı;E~:~ ı l:!:.:d:a::,~~~~,~!~;;;; 

Bütün göğüs hasta
hklarına yol aça· 

bilir. 

Fakat bir teli 

GRIPIN 

Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrılan en kısa zamanda ve en kat'i 
§ekilde dindirir . Nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve emsali 

has! :ılıklara karşı bilhassa müessirdir. 

icabında günde üç liaıe ahnabilir. 
İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : • 
1 - Buı·sada Manyas gölü seddeleri ve regülatör in~aatı keşif be

deli "53l.Oi7,, lira "68,, kuruştur. 
2 - Eksiltme 21/12/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 

"15,, de Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komis
yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri "26,, lira "55,, ku
ruş mukab;Jinde Sular Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "24.993, lira "15 .. ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir 
istida ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika 
alrnalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

ı 5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
'ı bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne m::ıkbuz mukabi

linde vermeleri lazundır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. .. 8493,; 
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T A N E V I 
İstanbul. Ankara Caddesi l 02 

TELGRAF : TAN, İSTANBUL 
TELEFON: 2431 O, 24318, 24319 
DÖRDÜNCÜ YIL - No. 1194 

5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

• 

CEP K 1 T A·P LA R 1 
On kuruşa bir kitap ve senede 100 kitap. Yok paha.sl-

na bir kütüphane sahibi olmak Jçin yakında çıka• 

cak bu kitap ııerlsinJ takip ediniz. 

--

Sabiha Gökçen Ballian turnesinden ilöndüğü zaman 'Atatürk ve liemşiresi tarafından karşılanırken 1<.üfük Olkü, 'Atatürkle beraber tayyare utcayonıuWI• - . 

K~ük Ülkü annesi De babtm üe beraber fırtınaya rağmen 
Sabiha abkuının yere inmesini bekliyor 

' 

Atatürk kahraman kızı Sabiha Gökçenin Balkan turne ıini bitirerek aelmesine heyecan icinde intizarda 

-------~ 

, 

Sabiha Gökçene büyük iltilal: Büyük Atat ürkün hemşiresi kahraman tayyareciyi sevgi ile karşıl;yor Sabiha Gökç~n tur:ne dönüşünde Ankara istasyonuna döf!düğü zaman 

--

-


