
Bugin Çıkan Sayısında 

BÜYÜK ATAMIZIN 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Bet renkli nefiı bir fotoğrafmı güzel 
bir hatıra olarak bütün okuyuculamıa 
MJDUYOr. 

~t8inlzın Vasiyetnamesi 
Dün Ankara Mahkemesinde 
Açıldı ve Tefhim Olundu 

Ulu Önder Paralarile Emvalini Halk Partisine Bırakmakta, 
Arkadaşı ismet lnönünün Çocuklarının Tahsil Masraflarını 
Ayırarak; Hemşiresine ve Manevi EvlCitlarnıa Maaş Bağlamaktad1r 

Ankara, 28 (A.A.) - Büyük Şef Atatürk'ün 
l'asiyetnamesi bugün mahsus meruimle Adliye sa-
1'8Y1nda sulh hukuk mahkemesinde açılmıştır. Bu 
lllerasim esnasında, Atatürk'iin hemşireleri Bayaiı 
1'fakbule Boysan ile Adliye Vekili Hilmi Uran. Ha
riciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, Dahiliye Vekili Re
fik Saydam, bazı mebuslar ve birçok hakimler ve 
•VUkatlar hazır bulunmu~lardır. 

Sulh hikmi, evveli üzerinde sivil elbise oldu
iu halde bir hitabe irat ederek Büyük Önderi teb
~ etımı ve bunu müteakip kanuni vazifesine baş
la:racağı için hikim elbisesini siyerek, üzeri muh
telif :ıı:ıübürleri ve Büyük Şefin imzasını havi bulu-

Hakim, bu zabıt münderecatını mahkeme za
bıtlarına geçirmiş, ve bunu müteakip zarfın şimdi
ki halini tavsif ettikten ve üzerinde bulunan mü
hürlerin ve imzalann aynen muhafaza edilmiş ol
duğuna tesbit eyledikten sonra bu ikinci zarfı da 
açmıştır ki, bunun içinden b;zzat Atatiirk'ün ken
di ellerile yazılmış olan vasiyetname çıkmıştır. 

Hakim bu vasiyetnameyi alenen nkumuş, ay
nen zabta geçirttikten ve kanuni merasimi ikmal 
ettikden sonra celseye nihayet vermiştr. 

Ankara, 28 (A.A.) - Atatürkün bugün açılan 
"asiyetnamesi aşaiıdadır: 

llaıı bir zarfı, halihuırdaki vaziyetini zabta geçir· Dolmab~çe 5.9.938 Pazartesi 
inek auretile tesbit ettikden sonra, açmıştır. Maft olduğum bütiln nukut ve hisse senet-

Ba zarfın içıindn ikinci bir zarf ile a1"Tlca bir lerile Çankayadaki menkul ve gayrimenkul emva-
kltıt çılanııtır ki, bu kitıt Atatürk'tln, Taptu ha- lbni Cümhuriyet Halk Partisine atideki prtlarla, 
llıncla Albncı Noter İsmail Kanter'in, Hasan Riı:a terk ve vasiyet ediyorum: 
Soyak•ın ve doktor Ne,et Ömer İrdelp'in imzalanm 1 - Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş 
laa~ olan bir zabıt varakasıdır. bankası tarafından nemalandınlacakbr. 

BWm, Noter tarafından tutulmuş olan n me- Z - Her seneki nemadan, bana niııbetlerl p-
.U apğıda münderiç bulanan bu ubtı alenen oku- refi, mahfuz kaldıkça, yaşadıktan müddetçe, M~-
llıl11fhrr: bule'ye ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, 

NJlugtln S Tep'1.n.levvel 1938 saat 11 i 10 geçe- tl1kü'ye 200 lira ve Rükiye ile Nebile'ye fimdiki 
~ dairemde ifle mewuI iken Atatürk'Un beni yilzer lira verilecektir. .. 
çaiırdıimı tebliğ ettiler. Saraya sittlm. Hururla- 3 - Sabiha Gökçen'e bir H' de alınabilecek 

-ruı.a çıktım. Orada Genel Sekreter Hasan Rıza aynca para verilecektir . 
.. Soyü: ile doktor Neşet Ömer İrdelp hazır oldafa 4 - Makbule'n.in yaıadığı mftdcletçe Çanka-
llJıaıde Atatilrjt ibtfl kapalı ye mtlhllrlll ba zarfı yada oturduğu n de emrinde kalacaktır. 
cı,ana 11Zattı n : 5 - İsmet İnönü'nün çocuklanna yüksek tah· 

Ufla ben.im nslyetnamemdtr. Sin teslim edi- ın11erini ikmal için muhtaç olacaklan yardım ,.a. 
-,._~ kanmıl :leabatmı lera ederainls,. pılaeaktır. 

'fDccli. lsti1L•lah .it~ •-..im ettim. t - Her 9911e -Hiift MetelHtırt='Wl'llttiiFft~tl' 
~ hem Atatllrk, hem de hanr bulnnan H•an 7anya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarınna tahıla e-
~ Soyak ile doktor Nefd Ömer İrdelp b"nim- dilecektir. 

birlikte imza ettiler.. K. Atattlrk ----............... ...-....-. ............ .__ ............................................ ..._ ..... ~ ........................................................... ..._..-~ ..... · 
Balkanlarda 1 Fransadaki Umumi Grev 
Siyasi 
Faaliyet Hükiimet icap Eden 

Bütün Tedbirleri Aldı 
lılerlne Devam !d.cek Olanların Tazyika Uğramama11 

için HükGmetin Emrınde 36 Bin Asker Bulunacak 

;' . 

PARTi KONGRESi TOPLANIYOR 
Büyük Atatürk, Halk Partisinin 

Reisi ,, Olarak Kalacak 11 Ebedi 

Ebedi şefle arkadaşı Cumhurreisimiz ismet lnönünün hayatından bir safha: Gülhane 
parkında bir dinleniş vakfesi 

(Yazııı 8 iMi, Atamızın hayatına dai.r resiml.er 7 ind aayf alnrımuda) 

Sofyada Nümayişçiler "Bize 
Topraklarımızı iade Ediniz" 

Diye Bağirdllar 
Zabıta Kuvvetleri intizamı Muhafazada Mütkilatıa Karşllaıınca 

itfaiye Kuvvetlerinden istifade Edildi ve Nümayişçiler Daiatlldı 

Türk · Sovyet 
Dostluk Siyaseti 

Hic Değişmemiştir 
Ankara, 28 (A.A.) - Hariciye 

Vekili Şükrü Sararoğlu, "Tas,, 
ajansı muhabirini kabul ede
rek, kendisine aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

"Tas,. ajansı muhabirini bü
yük bir menuniyetle kabul edi
yorum. Şefimiz İsmet İnönünün 
s-cıen gtın ecnebi basınına yap
tığı umumi beyanatta, Kema
list rejiminin hususi vasfının 
onun devamlılığında mündemiç 
olduğunu teyit eden cümleyi 
her halde bizzat siz de kaydet
mişinizdir. Milli faaliyetin b\i
tün sahalarında hakikat olan bu 

(Sonu Sa: 8, SO: 4 te) 

Tramvay ve 
Tünel Şirketleri 

Aslls1Z 
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~ 
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i 
~ Bulgar Bcqvekili Kö.e luanol Nifte, Yugo.lav BClfVekili 
~ Stoyatlinov~le beraber 

i Sofya 28 (A. A.) - Bulgar Ajansı Sofya (Husustl - Münib konfe • 
bildiriyor: ransından sonrs Bulgaristanda Nöy-

Dünkü gün, bütün memlekette yi ıulh muahedesini değiştirmek le
tam bir süluin içinde ve hadisesiz o- hindeki arzu büyümüştür. 
larak geçmiştir Sofyada gündüz ke- 31 te§rlnh~vvelde Bulgar parllmen 
ıilen münakalAt akşam saat 22,30 tosu reisi Muşanof irad ettiği bir nu-
dan itibaren serbest bırakılmıştır. [Arkası Sa: 11, Sü ı de] 

MATEMİN DEYAMI 
R.,ı Nuri GVNTEKIN 

Daireler, mektepler ve bütün if müesseseleri dünden iti
baren ralıtmağa bafUunıf bulunuyorlar. Hayat tekrar eski 
manzarasına dönmiqtür. Faka.t matem deuam ediyor. 

Bu nevi bir matemin devamından korkmamak ldzımdır. 
Bir ideal, bir fikir ka.rflMnda ağlayan insan alelade bir ölüm, 
bir ana veya kardeı ka.ybı karfl.llnda ağlayan iMandan çok 
farkhdır. 

insana her ,eyin bittiği ve hayatta tutulacak bir şey kal· 
matlığı kanaatini veren ban ,ahi f eldJultler vardır ki vücut 
ve ruh için hakikaten felakettir. 

Bu neviden bir ümitsizliğe uğrauan insanda ı:ücut adeta 
fQkulünü ka.ybeder; ayaklar.. ka.ldınm iiurinde avare ıüriik· 
lenir, kollar gövdenin iki ytınında bomboş Mllanır. Muayyen 
bir noktaya aa11anan zihin hiç durmadan kiiçük, mi.akin, asa
letsiz fikir ve hayaller çıka.nr. Göz bazan cılgın YtUJ buhranla· 
rlle ulak, bazan bir nöbet ateıUe kuru ve kırmızıdır. Fakat da
ima bulanık ve boftur. 

Devamından korkulacak matem vikrıt ve ruh için kısmi 
bir ölüm demek olan bu nevi ümitsizlik/erdir. Faknt tetJlim et

(Lttlen sayfayı çeviriniz) 
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1 BUGON 
Balkanlarda 

}' 
Cl%cın: Ömer Rıza DOCRU L 

8111, • 
Sot arıstanın hükiimet merkezi 
4ı. Ya, dün adeta örfi bir idare altın· 
~eu:~dı .. ve zabıta ile itfaiye kuv
lıh 1

• nuınayişçileri dağıtmak için 
ll~tı, Sebep, liulgaristan, Umwni 
~ le_n ınağdur ~ıkmış ve Bulgaris
tle~t topraklan kaybetmiş sayan 
lııll..it ların sulh muahedesini artık 
'etnıek ve Bul&aristana ait hak· 
' tanıınak sırasının geldiğine i
ti h ~~arıdır. Gerçi Bulgar hüküme
~ enuz . ~-u istikamette bir siyaset 
~~ et.tıgıni söylememiş bulunu~or, 
4iğ bır taraftan Bulgar matbuatı, 
~rk ~raftan Bulgaristanın istirdat 
l~ ıstediği yerlerden hicret eden 
h llrlar bu mesele ile uzun u7adı
~eşıuı. olmakta, Bulgaristanm 
ilçQdel'Uıı ıs.pat etmek için en geni!'j 

8,. neşrıyat yapmaktadır. 
~ hareketleri Bulgar hüktimeti
~ ~olda vuku bulacak teşebbüs
~ bır başlangıç saymak milin
\,. ilr. Batta b&11 neşriyata ıöre, 
tt ~le, Bulgaristan ile komşula
~ llıda ~zliden &izliye konuşul
'- ı...._ 'te bu yolda bil' takım plan
~ ~!anmaktadır. I~in bu safha
~ ~p Iİl'lnedi&'i henüz belli deiil· 
'- 4_ akat muhakkak olan nokta, Or
,._ l''9Jııpada batlıyan ve ilk hamlo
~~1_ muahedesinin sayfa sayla 
~ neticelenen tadil cero
lt.~ Cenaba Şarki A vrupaya ve 
~ İnıni3 olmasıdır. 

.... -..ı bu tadil cereyanı hen O.~ bir 

.... ~bulunuyor. Ve onun -.._ aıı..- da bil' hayli mühim me-
t -.U edecektir. 
~--- t.. tadil meselesinin Bal· 
......._ ......._ tehdit etmesine imkan 
~ edemi.yorus. Mesele ancak, 
~ ~e ,,. barıt çerçevcllİ 

ıa..toı.,..ı,ıu .. 

"""-

Londrada Bir 
Arap Kongresi 
Toplanıyor 

Kahire 28 (A A.) - Ba~attan Ah 
ram gazetesine bildirildiğine "öre, 
İngiltere hükum!'ti Irak hariciye na
zırını Londrada toplan'lcak olan A
rap konfennsında memieketini tem
sil etmeğe davet etmi§tir. Mısırın, 

hariciye n:ı.zın Yahya Pa§8 tarafın • 
dan temsil edileceği zannedilmekt~ 
dir. İbnissuut h~nüz murahhas tayin 
etmemiştir 

Kahire 28 ( A A.) - İyi bir kay
naktan öğrenildiğine göre, Mısır hü· 
kumeti Filistin konferansında müza
kerelerin esası hakkında Londra hü
kUınetinden izahat istemiştir. Bu e
saslar bildirilmediği takdirde Mısır 

hüktimeti konferansa iştirak etmek 
niyetinde d~ğildir. 

Diğer taraftan İngiltere hüktime
tinin Filistin meselesinde Mısu m 
noktai nazarını geçen ay sonlannda 
esasen tamamiylf' öğrenmiş oldu~u 
kaydedilmektedir. 

Polonyalılar da 
Miistemleke 
istiyorlar 
Varşova 28 (A. A.) - Varşovad'I 

ve Polonyanın bütün merkezlerindf' 

müstemleke propagandası yapılmak 

üzere bir çok içtimalar tertip edil -

miştir. VarjOVada içtima esnasında 

müstemleke cemiyeti reisi general 

Kvasnievski bir nutuk söyliyerek bü 
tün Polonya halkının, demokrasi işi
nin ve iptidal maddeler meselesinin 

• .\-,._~ek olan Mısır, Irak, Suu: halli için müstemleke iatediğini söy-
-......~ ıibi . Arap devleUen lemiştir. 
,-~ tayıne başlamışlar- Bu toplantılar esnasında bir çok 
r...;._"llllltere hükUm.e~ Filistin kon- takrirler kabul E'dilmiştir. Halk ke-
'-~~ ba devletlen davet etmek- . . 
~"'lltbı nıeeel inin a1ııız Filistin sif kitleler halinde bu toplantılara ış 
~ deiil, b:ün ~ap dfiııyuını tirak etmiştir. Gazeteler yaptlaxı mi
),~ .... ıt;l.ul ı...ı..ı otmiı olu- tingler h9kkında bir p taı.UAt ver 

~ lı. Arap memleketleri ise, - .. J..•«.un-_. __ ,n.... __ 

~~in, kendileri ~bi, iatiklaı Çemberlayn Yalanda 
lllilu . • ve ba Arap ~eml.eketinin 
lfit. ~•tllıi bybetmemeaıni dılemekte RomaVI Ziyaret 
de ~ Yiizden bu devletlerin hepsi ' • 
~ ltel'e nezdinde teşebbüste bu- Ed k 
liatt.a 111~, bn memleketler halkı Fi- ece 
~, tı'ıı!~~de tezahürler yapmı'l"r 
~it "'5bnın mukadderatı yüzünden Londra, 28 (TAN) - Ba~ekil 
lıt; ere 11~ Araplık l~mi arasında Mister Çemberlaynla Lord Halifaks 
)eldi 

11f11J'unı açılacağını &9-termi1• gelecek sonkanunun son yarısında 
l.o r. Romayı ziyaret edeceklerdir. Mister 

1-.ı.; 0
drada toplanacak olan 7uvar- ~berlayn t&Tafından bugün ha

'-ıaı~ konferansında Filistin A- ber Vbildiğine göre bu ziyaret Mü
'-lia~. kendilerini Arap dünyaıunın nih toplantı- sırasında kararlaştınl 
~1aki~. memleketleri arasında aıör- mıştı . O zaman 3i.Jı.yor Mu~olini 
lıtt~ fUphe yok ki, davalarını dRha Çemberlayni Romada sörmekten 
tt~~~yet içinde müdafaa ede· memnun olacağını bildirmiş, bunu.11 

._ ~p _devletleri murahhaslannra üzerine Mister Çemberlayn ile son 
«-ilist kanunun ilk yansı içın mutabık kal t~ ~~ murahhulannı teyit ede-
~ §Uphe .:ötürmez.. mıştı. 

tt.Jı~t •:mi konferansa yahud\ mu- Roma gazeteleri, haberi büyük 
"'Illt llaları da iştirak ve yahudiliğin bir ehemmiyetle kaydetmektedir. 
~11· Y1lrd davasını müdafaa edecek- Jurnale d'İtalia ziyareti son derece 
~l ır. ~ah udilerin bir tok memle-

mühim sayarak Fransadski dahili va 

ziyetin Münihte beslenen ümitleri 

bozduğu sırada Münih anlapnasına 

aon derece sadık kalmak istiyen Mb-

' etde tazyike uğradıkları, bir çok 
~eketlerden kovulduklan hu •ı
~ >'~ryilzünde bir yurd sanibi ol
tt~ i~ın bütün eayretlerini aarfede
~1ldi~l'i • fiiphe eötürmez. Fakat ya
l\ı»ı_ erı yurd sahibi etmek i,in A· ter Çemberlaynin Romayı ziyaret et 
le h.i rı ~dlarından mahrum etmek mesinin derln manası olduğunu an
>~e~· bı~ akıl ve insafın kabul etnıi· !atıyor. 

it gı bır harekettir. 
t'ri 'llı11nıa beraber, muhaceretin as- Londra gazetelerinden Daily Mail 
tlla ~ereceye tenzili ve bu&ünkiı mi- gazetesinin bildirdiğine göre. Başve
lliıı ~1•5betinin muhafazası ile mesele- kil Chamberlein , Akdenizdeki İngi -
!b.iilllk~· tesviye suretine bağlanması liz - İtalyan menfaatleri ve Avrupa-

t;'iJ· ll~ Eibi .:örünüyor. daki umumi vaziyet üzerinde görüş-
Ş-.,lt •stın meselesinin bütün yakın mek maksadile kanunusani sonhmna 
tiııi Araplık alemini alakadar etti-
leııı 11 kabulü, haddi zatinde bir iler- doğru Romaya g idecektir. Bu husus-
llitl ~.noktasıdır. Madem ki, ma.~le· taki kat'i karar ve Mussolininin da
l'tt it •r Araplık alemi meselesi oldu- veti yakında resmen bildirilecektir. 
t'PI ~bul olunuyor, o halde onun A· 
lıaıı~ b alcınini hoşnut edecek surette 
~eklenir. 

t.1Qhrnut Esat Bozkurdun 
Dünkü Dersi 

"-ıık ts ara, 28 (Hususi) - Mahmut 
sırı~t l3orkur t bugünkü inkılap der
~j,,...Ataturkün hatırasına tahsis et-

l'•lr. 

baıvekil Ankarada 
~~kara, 28 (Hususi) - Başvekil 
'1t Bayar dün Zonguldaktan şeh

ıe dönrnüştür. 

Polonya ve Rusya 

Anlapnası 
Paris, 28 (Hususi) - Lehistanla 

Rusya arasındaki yeni anlaşma bu -
rada menuniyetle karşılanmıştır. tki 
taraf aralarındaki ademi tecavüz 
paktını teyit etmiş, ticareti kuvvet -
Iendirmiş ve aradaki her meseleyi 
müsbet tarzda halletmek imkanını 
temin etmiştir. Sağ gazetelerinden 
biri Almanya ile Rusya . arasında 
sunl bir mania koymanın doğru ol -
mıyacağını söylüyor. 

!' A. M =-========================= .. .. 

• 
Rusyada Yahudiler 

için Bir Miting Yapıldı 
Alman Faşistlerinin Yahu.diler Hakkındaki 

Hattı Hareketleri Takbih ve Protesto Edildi 
Moskova, 28 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Dün Moskovada, konservatuvar 

salonunda Sovyetlerin en büyük mu 
harrir, artist, ressam, heykeltraş, mi
mar, musikişinu ve sinema rejistr
lerinin iştirakile büyük bir mittr.g 
yapılmıştır. 

Mitingi, meşhur muharrir Aleksis 
Tolstoy, heyecanlı bir hitabe ile aç
mış, Almanyada Yahudilere karşı a
lınan tedbirleri takbih edici bir çok 
nutuklar söylenmiş ve nihayet, a
samble, Alman faşistlerinin Yahu
di halkı hakkındaki hattı hareketini 
takbih ve protesto eden bir karar 
sureti kabul eylemiştir. 

Macar ifÇilerinin Macarütana 
avdeti temin edilecek 

Budapeşte, 28 (A.A.) -Ari ve Ya
hudi müstahdemler arasında gözeti -
lecek nisbet hakkındaki kanuna ria
yet etmiyen 50 Yahudi müessesesi -
nin muhakemesi yakında başlıyacak 
tır. 

Hük\imetin naşiri efklrı olan Bef
toe gazetesi, ecnebi memleketlerde 
bulunan İtalyanların vatana avdet -
leri hakkında faşist makamları ta
raf mdan verilen karardan bahsede -
rek bu usulün Macaristan tarafından 
da tatbiki icap ettiğini yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre, Macaristanı ter
kedecek olan yüz binlerce Yahudi -
nin yerleri ecnebi memleketlerde, 
bilhassa Amerikada bulunan ve mem 
leketlerine avdet etmeği arzu eden 
hakiki Macarlarla doldurulabilecek
tir. 

Alman Y ahuclileri Liik•emburga 
kabal ediliyorlar 

Brüksel 28 (A;;A)> - I~b.rg 

hük\imetl yeni bir emre kadar Al -
man Yahudilerinin gran düklük ara
zisine girmelerine müsaade etmiştir. 

Polonyat/a Yahudi aleylatarlıfı 

Varşova, 28 (A.A.) - Matbuat 
Polonyada Yahudi meselesinin biran 
evvel hallini şiddetle istemeğe de -
vam etmektedir. 

Milll Parti bir karar sureti kabul 
ederek radikal tedbirler alınmasını 

Yahudiler hakkında hususi kanunlar 
tatbik edilmesini ve Yahudileri mil
li hayattan uzaklaftırmağa matuf 
bir çok tedbirler ittihaz edilmesini 
istemektedir. 

Amerika Cümlaıırrem de 
Y ahadilerle meJıral 

Vaşington, 28 (A.A.) - Boose
velt Amerikanın Almanya sefiri Vil
son ve İngiltere sefiri Philips ile 
Warnsprings'de görüşmüştür. Bu gö
rüşmeyi müteakip hiç bir tebliğ neı
redilmemiştir. Temin edildiğine gö
re Roosevelt, Yahudiler meselesiyle 
Almanyada katolik ve protestanlara 

karşı gösterilen müsamahasızlık hak 

kında Reisicümhurun misafiri ııfa -

tile geceyi Warnspring'de geçirecek

lerdir. Yann görüşmelere devam e
dilecektir. 

Kudüste Doliuz Yahudi 
Öldürüldü 

Kudüs, 28 (HUSU8f) - Bugün Hay 
fada bir bomba infilik etmiı ve 9 
Yahudi yaralanmıfbr. Askeri kuvvet 
ler Kudüsün garp ve cenup kısımla
rında araştınııalar yapmıı ve netice
de bir kaç kişi tevkif olunmuştur. 

Büyük bir saha kordon altına alın
!nlf bulunuyor. 

Japonyanın Rusya ile Harp 
Etmesi İhtimali Vardır 

Bu ihtimalden Bahseden Japon Harbiye Nazır Yeklll 
Ruslann Çinlilerle Birleımelerlnl de Muhtemel Görüyor 
ve Buna Göre Vaziyet Almalan icap Ettiğini Söylüyor 

. . .. .. 

;!IClEK 
Ya.zan: B. FELEK Balkan Antantı 

Nazar 

Ge 1 K 1 
Şimdiki yavrulan bilmem ama. ne urmay an bizim nesille, bizden evvelki nesilleı 

ve bizden bil' batın sonrakiler hep, 
nazarlık taşıyarak büyüdüldük. Ço-

loplantlsl Ba(ladı tumuza dotum hediyeleri olarak, 
" cetirenin kudretine göre, bil' altın 

• veya eümüt (Maşallah) takarlardı. 
Atina 28 (A. A.) - Balkan Antan- Bütün bunlar daha doğduğu.muz an-

tı Genel Kurmay reisleri konferansı dan itibaren (nazar) denilen pzli, 
bu sabah ssat 9 da Yunan Genel kur- mahiyeti meçhul kuvvete inanarak. 
may reisi general Papagosun riyase- büyüdüğümüzü göstermiyor mu? 
ti altında mesaisine b&şlamıştır. Bana sorarsanız: * - Sen phsan nazara inanır mı-

Atina, 28 (Hususi)- Balkan Antan sın? 
tını teşkil eden dört devlet Erkam Vallah azizim! Muhtelif bldisele
harbiye reisleri içtimamda bulunan rin üzerimde bıraktıiı .. ani tesirlerle 
Yunan erkanıharbiye reiai söylediği arasıra inanmıyor değilım. Fakat ba· 
nutkunda 4 devlet ordusu birliğinin na bunun nasıl şey olduğunu anlat
cenubu şarki Avrupada sulh için en mamı, veya neden ileri ıeldi~ hak
sağlam desteği teşkil ettiğini söyle- kında mütalea beyan etmemı teklif 
miştir. ederseniz, size bir sıra tesadilftea 

Bu nutka di~r Balkan meslek- başka bir teY ıösteremem. işte b• 
.. tesadüflerin heyeti mecmuasına b;. 

taşlan namına Türk genel kurmay • kil . . ( ) aclmı veriılo 
başkanı Mareşal Fevzi Çakmak mu, ~ım es erıınn nazar 

kabele etmif, yıllık konferansların ~azar kime değer! 
çok faydalı olduğunu ve son bazı hi- Bunu fütursuzca söyliyebilirim: 
diselerin Balkan bölgesinde i§birliği işi yolunda evi barkı derli topla 
ve yaklaşma havasının gittikçe yer- ailesi ve kendisi sıhhatte, dünyada 
le~eğe _ müte~~yll oldutunu ıröster- hiç kayıısı yok. Gün ıUnden parb-
diğini soylemıştır. yor. Ev, apartıman otomobil alıyor. * Seyahatten seyehate koşuyor. F• 

Atlna 28 (A. A.) - Balkan Antan- yizden feyize yükseliyor. 
tı genel kurmay reisleri dünkü pazar itte bu adama nazar deKer. 
günü saray ve veliahtin köşk'ı.ine gl- Bu demektir ki; tıkmnda cfd• 
derek defteri imzalamışlar ve müte- iş, adam, sıhhat, düzenlik nazar ıs. 
akiben ba7Vekil Metaksuı, kolordu betine maruzdur. 
kumandanını harbiye bahriye ve Bu satırları okuyunca beni, ceıf 
hava müsteprlannı zl;aret etmiıler fikirli bir adam sanac~"~· Pek lıo 

. . leri fikirli oldulumu ıddıa etmem 
dir. Bu ziyaretle-r kendilenne iade in ki· k -ri fikil'll de de-
ed·ı i . ama anın , pe •-

ı m ştır tilim. 
Yunan erlrlnı harbiye relst. misa· Ancak dostlarımızdan, tamdıJda. 

firler şerefine bir öğle ziyafeti ver - runızdan birinin başına bir fellket. 
miştir. işine bir sekte, sıhhatine bir lrwı 

Dünkü Kamutay 
Toplantısı 

--0--

Saylavlarımız Belçllia ve 
Macar Meclislerinin Ata· 
türk Hakkındaki Teıahürle· 
rlnden Mütehassis Oldular 

Ankara 28 (A. A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtezin bq -
kanlığında toplanmıştır. 

ıeldiğini eörürsek çoğumuz: 
- Vah vah! Nazar deydi adama% 

Demes miyiz? 
lıte, deydiiini söylediiiıiıh ba na. 

zarın henüz mahiyeti meçhul bir 
kuvvet oldutuna insanın inanacağı 
geliyor. Avrupada böyle mahiyeti 
meçhul kuvvetlerin mütaleasnn 
mahsus ilmi cemiyetler var. Bunlu 
bu ıibi kuvvetlerin mevcudiyetini 
eserleriyle kabul ediyor, kanunlan
nı ve maddi mahiyetlerini keıfe ça· 
lıpyorlar. 

Frenkçe nazarın adı Mauvab oeil 
yani, fena ıözdür. Bu da gösteriyor 
ki bu kanaat orada da var. 

Reis celseyi açarken çok muhte - Bizde nazar detmesin, diye evlere 
rem ve çok büyük ölümüz Atatürk papuç asmak, çocuğa sarımsak ta&· 

hakkında Belçika mebusan meclisin- mak, onu çirkinleştirip hasut nau.r
lann iinelemesine mani olmak mak
sadına matuf hareketlerdir. de reis Camille Huysmans tarafın -

dan söylenen nutkun okunacağını bil 

dirmiştir. 

Belçi mebusan meclisi reisinin nut 

Dün ziyaretine pttiğim bir dos
tumla müşterek bir aşanamızın hu
talıiından bahsediyorduk. Birlikte: 

Londra, 28 (Hususi) - Japonya 
harbiye nazın vekili Toto bugün vu
ku bulan beyanatında Japonyanın 
Rusya ile harp etmesi ihtimalinden 
bahsetmiştir. Nazır vekiline göre Sov 
Y•tler, Japonya ile dövüşmek için ha 
zırlannıokt.adırlar. Hatta Ruslann 
Çinlilerle birleşmeleri muhtemeıd;r. 
Japonya da buna göre vaziyet alma
lı ve icabında iki cephede de harp e

kunu takiben de Macar mebusan terenin pefinden gittiğini, Ameri -
kanın vaziyeti tanımadığını söyle _ meclisi reisi Gyula Komis tarafın -

- Nazar! dedik. 
Ben dayanamadım, sordum: 

debilmelidir. 
Japonya harbiye nazır vekili da

ha sonra d.evletlerin vaziyetinden 
bahsederek lngilterenin değişikliği 
takdir ederek Japonya ile teşriki 
mesai etmediğini, Fransanın lngil -

Macar Kabinesinin 1 

istifası Kabul Edilmedi 

miştir. dan gönderilen tezkere ile yine müşa 
- Doğru! Lakin bu nazar niçin, 

bize deyer de mesela, lneiliz milyo
nerine deymez. 

Yeniden bin Çinli OlJürüldü 

Tokyo, 28 (A.A.) - Dömei ajan
sı bildiriyor: 

.Japon kıtalan, Hongkong Çin -
İngiliz hududu boyunca temizleme 
hareketlerini nihayete edirmiştir. Ja 
pon kuvvetleri halen Kantona doğ -
ru ilerlemektedir. Çinliler, bin ölü 
vermişlerdir. Diğer taraftan Japon 
kıtalan, Hongkong - Kanton yolu 
üzerinde Şumçun köyünü ele geçir
miştir. 

Rumanya Kralı 

Bükreıe Döndü 

rünileyhin Mac~r meclisinde irat et- _ Deyemez ki. 

miş olduğu nutkun metinleri okun - _ Neden? 
muftur. - Çünkü nazar deyecek şey yap-

Nutuklann okunmaSJnı miitealdp mu. Biz elimize be3 on kuruş geçin-
ce veresi bir otomobil alınz. Sonı-~ 

söz alan Refik İnce (Manisa) ve Mu- moda olmuş bir sayfiye yuinde bir 
bittin Baha Pars mecliste telgraflan köşk yaptınnz. Sonra taksitle ev dö
okunan ve büyiık kayıbımı7.dan do- ıetiriz, ziyafetler verir, i~i o hale ge-

tiririz ki, dost, düşman içini çekip 
layı millefünizi taziyet eden bütün "- Yahu! Amma parladı,, der. 
milletlerin parlılmentolanna parla -

mentomuzun şükranlarının bildiril -

mesini istemiflerdir. 

Halbuki ln&iliz, parasını kazanır, 
milyonlarını bankasına yıear. Fakat 
kendisi, elinde belinden bailı bir 
baba yadiıin şemsiye, ayağında altı 

Reis, hatiplerin beyanatlannı mü- pençelenmiş bir kara potin ve sır-
teakip riyaset divanının meclia tara- tında tüyü dökülmüş koyu eri par
hndan ihzar edHen hissiyata terce _ desüsüyle otobüse binip işine gider 

gelir, ve böylet'e halk İ!;İnde kaybo
man olarak lazım gelen teşekkür ce- lup &öze batmaz. Yani kendi kendi-

Budapeşte 28 <A. A.) - B. İmredi, Bükreş, 28 (A.A.) - Londra, Pa- vaplarını göndereceğini bildirmiş ve nin nazar takımı olur, dedi. 
dün öğleden sonra iki kere naip ami ris, Brüksel ve Münib seyahatinden ruznameye geçilerek birincikinun Doğrusu bu pzel cevaba karşılık 

d h bulamadım. ral Horty tarafından kabul edilmiş avdet eden kral Karol vanmda veli- 1937 şubat aylarına ait ivanı mu a-
ve kral naibi ikinci mülakattan :>on- , aht Mişel olduğu halde· 'Sükre,e gel- sebat raporu tasvip edilerek, cuma --==---=ı::ıı::o==--=--=-=---
ra, saat 18 de İmredi hükumetini iş miş ve halk tarafından hararetle kar günü toplanmak üzere içtimaa niha- Romada Apar+ıman 
başında tutmak kararını almıştır. şılanmıştır. yet verilm~~tir Kapıcllarına ikramiye 

Amiral Horty, B. İmredinin istifa- Üniversul gazetesi kralın yakın- Yerilecek 
sını reddedPn mektubunda başvekile da Romayı ziyaret etmeai muhtemel Atatürk Adının Roma, 28 (A.A. ) _Emlak sahip-
hitaben ezcümle şunları yazmakta - olduğunu yazmaktadır. leri federasyonu He emlak sahipleri 

dır : lstanbula Verilmesi müstahdemleri federasyonu arasında 
"Milli menfa'ttin acele surette ya- Hatay Dahiffye ve hasıl olan bir itilaf neticesinde ka -

pılmasını emrettiği ıslahat bahsinde isteniyor pıcılara noel yortularında sekiz gün-
mebusan me<'lisinin ekseriyetinin ka j Müdafaa Müsteıarlan lük yevmiyelerine tekabül eden bir 
rarı ile sizin fikriniz arasında objek- 1 • Ankara 27 _ Ankaraya Atatür _ ikramiye verilmesi kararlaştırılmış-
ti( bir fark bulunmadığına eminim. · Geffyorlar kün adının verilmesi hakkındıt yapı- tır. 
Gerek bu SPbepten dolayı ve gerek lan tekliften sonra bu ismin İstanbu-Ankara, 28 (HU5usi) - Hatay datecrübe görmüş meziyetleriniz ve 

biliye ve müdafaa müsteşarlan yason harici politika hadiselerinde gös 
kında Ankaraya gelecekler, hudut terdiğiniz sPiabet ve sadakatiniz do-
ve pasaport meselelerini görüşecek· 

layisiyle, tevdi ıettiğiniz istüanızı ka !erdir. 
bul etmiyorum .• , 

İmredi kabinesinde büyük değişik tiği hariciyE: nezaretine, pek kuvvet-
lik yapılacağı sanılmaktadır. Yalnız 11 bir ilıtimalle kont Czaky getirile
§imdiye kadar B. Kanyamn idare et cektlr. 

la verilmesı hanında yeni bir teklif 
yapıldığı haber verilmektedir. Tekli
fi yapanlar bı.ından on bir sene ev -
vel de İstanbuls Atatürkün adının 
verilmesini Uıteiiklet'! r.i, fakat ebedi 
şef tarafından 1:-unun şimdilik mev -
simsiz tel&kki eiudiğini kaydetmet -
tedirler. 

-<>---
lnglliz Krah Bükreıi 

Ziyaret Edecek 
Bükreş, 28 (A.A.) - Gazeteler 

İngiliz kral ve kraliçesinin kral Ka
rolun ziyaretine mukabele olmllk ü
~ 1939 haziramnda Bükreşi res -
men ziyaret edeceklerini yazıyorlar. 



E 
Suçlu, "Hadise Tam Manasile Bir Kazadır, 

Benim Bu işte Hiç Sun'u T aksirim Yok
11 

Diyor 
:Müddeiumumilik evvelki gün Fa- Bekçi hiç adam öldürür mü? Size 

d'hte Sinan mahallesinde Sinan ca- anlatayım da bakınız. Ben evvelki 
ınil müezzininin 12 yaşındaki oğlu gün ayaklanma takunya giyerek 
Salfilıattinl tabanca ile vurarak öl- su doldurmak için çeşmeye gidiyor
düren Sinan mahallesi bekçisi Ya- dum. Ceketimin dış cebinde de ço
kup luddruıdaki tahkikatını bitirdi cuklann oynadıklan küçük bir 
Ye bekçiyi dosyasile beraber Sultn- klober tabancası vardı. Bunu vaktile 
nah.met sulh birinci ceza hakimine <almış ve cebime yerleştirm~im. 

verdi. Yürürken takunya kaydı, ben yere 
Bekçi Yakap mahkemede ağh • düşer gibi oldum. O sırada cebimde

yordu. Hfilcim Reşit, hüviyetini tes- ki tabanca kaldırıma düştü ve he -
btt ettfkten sonra ilk sualini sordu: men ateş aldL Çıkan kurşun orada 

_ Sen Klober tabancaslle milez- oynayan zavallı yavrunun başına 
rastlamış. Çocuk hemen yere yuvar

zhıhı oğlu SalAhattini başından ya- landı. Biraz sonra da öldü. Bu tam 
n1ıyanık öldürmüşsün. Böyle diyor manasile bir kazadır. Benim hiç 
lar. Ne diyeceksin? stm'i ve taksirim yo1...-tur. 

Yakup ağlıyan bfr sesle cevap Hakhn suçluntm tevkifine karnr 
ıırerdi: verdi ve dosyasını müddeiumumiliğe 

- Bay h§ktm bir kazadır oldu. iade etti. 

HIRSIZLIK~ CiNAYET: 

H lk Sandığı için 
Kurulaca 

Halk Sandığı İstanbul şubesinin 
açılabilmesi için icap ooen hazırlık
lar tamamlanmıştır. Fakat, sandığın 
ne zaman faaliyete geçeceği henüz 
tesbit edilmiş değildir. 

Sandık, umumiyetle bütün banka 
muamelelerini yapacak ve esnafa 
450 liraya kadar kredi açacaktır. 

Bundan daha büyük miktarlar için 
meclisi idare karan alınacaktır. 

Sandık merkezi faaliyete geçtik
ten sonra, vilayet dahilindeki muh
telü kazalarda ajanlıklar da kurula
caktır. 

29 - 11 - 938 === 
Avukatlık Kanuna 
Merigete Gir !Jor 

Müddeiumuminin Beyanatl 

Bir Kısım Avukatlar Meslek Haricinde 
için de Kalacaklar, Resmi Avu ·atlar 

Mühim Kayıtlar Konuldu ~ 
alı 0 

kısmı da avukatlıkla içtlroal c ı. .,e-
mıyan bir vazüe deruhte c?tnıc ~ 
ya avukatlık şartlarına uymaya:~ 

Atatürkün cenaze merasimini takibe&: TEŞEKKÜR deni haklardan mahrum katr.ıa OY~ 
mek üzere memleketimize gelen v~ Zevcim ve bAbnmın ebediyete in- si ve müşavir tayin edilmek s~~ lı!I~ 
dı1n ıehrimizdcn ayrılan Suriye ve tikali dolayisiyle en acı günlerimizde tasarruf ehliyetleri tahdıt .,~ çr 

Lübnan gazetecileri bir arada gerek telgraf ve mektup göndermek bulunmak, yahut devamlı sur: bit ; 
suretile gerek bizzat gelerek bize te- lışmaya mfıni bedent ve aklı c;JıP' 

Atatürkün cenaze merasiminde nzaya uğramak, Türk vatıınd1
8,ı.tt-' selli veren ve elemimize iştirak eden es cı-

hazır bulı,ınmak üzere memleketimi- nı kaybetmek, işten veya m ı~rııı' 
ve merhumun cenazesine gelmek zah 1 k 'b' d ' '"'l' ezaw 

ze gelen Suriye ve Lübnan gazeteci- çıkarı ma gı ı ısıp ın c d 'l'*İO' 
metinde bulunan dostlarımıza ayn ~ t 1 ı k h t ken ı ~~~ leri ile Hatayda çıkan "Ycnigün., U5~a ı mış 0 ma veya u aıcw 
ayn teşekküre imkan olmadığından den mesleki terketmiş bulunfll 

gazetesinin muharriri Bay Selim muhterem gazetenizin tavassutunu dbarettir. 
Melik arkadaşımızın refakatinde mat rica ederiz _,_ 
baamızı ziyaret ettiler. Avukatlık yapamıyacCJI' 

1 i Merhum Pski Kadıköy belediye re- olanlar "_ıı 
Suriyeli ve Lübnan 1 gazetec ar- isi Sadıkpaşa znde Kemal Özdemirin lstanbul Cümhuriyet Mü:ldeiu- vY 

kadaşlanmız Beyrut gazetesi mesul Eşı' oıı:.lu .• H'km ONAT Kanunen avukatlık evsafını dl' 
5 mumı&ı ı et olnııyanların tabiatile Baroya J>ll~ıır müdrü Fuat Kasım, Beyrutta çikan Behzar Özdemir Sadık Kemal Öz- P"" 

Savtul Abrar muharriri Ahmet Di- Yeni avukatlık kanunu, birincika- lan icra edilcmiyecek ve bunl~r~ıt 
k. ş d k Elfb dem nunun birinci gününden itibaren me- netice avukatlık yaparruyacak1 0ır maş ıye, am a çı an a sermu- . -ı 'e 

Ş -------------- riyete geçecektir. Yeni kanunun em- Bunu kanun; baroya bir v~ harriri Vedi Saydavi, yine amda çı-
Teşekku··r rettiği şekilde Istanbulda Baro te- rak vermiştir. kı:ın El-Eyyam gazetesi muharr~ri 

Hamdi Babilden, muhtelif gazetele- O 1~ şekkül 1etmdiş lsve mbülhl akB kazalardba~ Resmi avukatlar 
lçüsüz kederimize gösterilen a u avukat ar a tan u arosuna ag- . . ~ I' 

rE yazı yazan Muhittin Tavilden mü- ka burkulan kalplerimizin ıztırap _ lanmıştır. - Hazıne avukatlığı ıle ser ;!J1' 
teşckkildiler. lanru tadile yaradı. Ayın birinci günü 12 kişiden mü- vukatlığın içtima edemiyeceği t>ıl' 

.Matbaamızı gezen ve tesisatımızı Bu samimi y'lkınlı~a karŞl duydu- teşekkil olan eski Baro inzıbat mec- lenınektedir. Yeni kanunun b~:tf 
ğu · t b k lisi toplanarak yeni kanuna göre, a- sustaki hukümleri neden ibaret -111' gören Suriye ve Lübnan gazetecifo- muz mınne orcunu anca cena- . . . . ıa 

1 
M .. t ' d ıet ti' 

ri, Türk 'matbuatının tekamülünü de b Hakkı h ·ı . b- l b' f lii vukatlann tescılı ıçın zım ge en - aaş veya ucre ı ev 'n. f 
Sa.at Rırsızlıg"'ı Bı·r cı·narııet 1 

n er aı cyı . oy_e ır .e - kararlan alacak ve hemen işe başla- yet veya belediye bütçelerindCı·..ıe•e' 
3 rin bir memnuniyetle görmüşler, ketten koruması duasıle ödcyebıle - nacaktır. Yeni kanunun halkı ve a- lıut devlet, vilayet veya beled ~ 4' 

hepsi de Türkiyenin her tara!ınaa ceğimize kanliz. vukatlan, muhtelif müe~scselerj ala- rln idare ve murakabesi altınd~ıt et' Yapan DaVQSl Son gördükleri kalkınmayı ve ilerlemeyi Şükran hislerimizi ııyn ayn ifade kadar eden bir çok yeni hükum:eri ire veya muessesc veyahut şı.r1'e tlf 
takdıxle karşıladıklarını söylemiş - edememektcki özrümüzün kabul e - vardır. Yeni kanunun istediği ş.ırt- den verilen müşavir ve avult~)<t 

G A dl• d S fhaya G frdi lerdir. Yenigün muharriri Bay Se- dileceğine emin olduğumuzun h'.itfen lan haiz olmıyan eski avukatlardan yalnız bu daire ve müessese ~' enç zye e Q lim Melik şehrimizde kalm1*, diğer sayın gazetenizle iblıiğına müsaade- kayıtları tescil edilmiyerek avukat- şirketlere ait ~lerde avukaUılt 
Müddeiumumilik, dün Tanıbyada 

balıkçılık yapan Hl.%U' isminde bir 
genç bakkmda tevkif karan alınış -
tu'. Hızır; amcası Hüseyinin evine 
girerek saatini çalmaktan suçludur. 

Dün ağır ceza mahkemesinde g~ gazeteci arkadaşlanmız dünkü To- nizl dileriz. lık mesleğinin haricinde kalacakla- bilirler. e#. 
K ros ekspresile memleketlerine dön- R f' M T cll'-ik M nn da bulunduğu anla§llmaktadır. Mahkeme veya kaza! m~n.ıe' 

çen nisan ayı içinde Çatalcanın um au 1 anym, .LAllı a anyas, Kanun bazı avukatların serbest mensup oldukları daireyi temsıl t" IJ 
luca köyünden Muradı öldürdüğü müşlerdir. Füsun Manyas. avukatlık yapamıyacaklannı da ka- hukuk müşavir veya muavınteı1 titl' 
i~~~~~~nÇaw~~~·~-~-~~mc~~~mm~e•mE~•E•m•ma~q~~~Y~~~~~m~~~~~~~akm~~~ 

kat yedinci maddesinde "Bu kanu- de olduklarını kanunun beşıncı kemesine devam edildi ve müdafaa 

şahitleri dinlendi. Bunlar hadise gü
nü Hüseyin çavuşun balık tutmağa 

gttiğini, Muradın ölü olarak bulun

duğu çütlik köyü fle balık tutulan 

yer arasındaki mesafenin çok uzak 

Kendisini müdafaa ederken: 
- Ben her vakit amcamm evine 

girer çıkardım. O gece de gittim Ev
de kim yoktu. Pencereden girdim. 
Saatini aldım. Esasen saat bozulmuş 
olduğu için daha evvel bana tatr.ir 
ettirilmesini söylemişti. Amcam eve 
geldiği zaman saatini bulamayınca 
polise müracaat etmiş. Eğer L~nim 

nldığımı bilseydi dava etmezdi, de
miştir.. 

Suçlunun bu müdafaası kabul e -
dilmediği için tevkif "edilmiştir. 

On Beş Gün Hapis 
Yatacak 

Sabri isminde 13 yaşında bir ~ -
cuk, dün tramvayda Kandilli ktz li
sesi hastabakıcısı Haticenin cebinden 

olduğunu söylediler. Bundan sonra 

suçlunun avukatı hôdise yerinde ke· 

şif yapılmasını ve mlıekkilinin tahli
ye edilmesini istedi, mahkeme bu iki 
isteği de reddettl Müddeiumuminin 
mütaleası alınmak üzere duruşma 

başka bir güne bırakıldL 

• 
ızamna eye Aykırı 

are et Etmiı 
para çnntasını çalarken yakalanmış., Sultanahmet birinci ceza mahke -
adliyeye verilmiştir. mesinde, dün 3018 numaralı yumur-

Asliye dördüncü ceza mahkemesi, ta ih t k i - raca ı anun ve n zamına mu -
dun bu davayı tetkik ederek çocu-
l\..n su bit - - d halü hareket ettiği iddia edilen ih-6.. çunu sa gormuş. yaşını 3 ı 

nazan itıbare alarak kendisine on racat tüccarlarından Hikmetin mu -
beş gün hapis cezası vermiştir. hnkemesine bakılmıştır. Suçlu mah 

iki Hırsızhlt Suçlusu kemeye gelmediği için duruşma gı-
Hasan ve Muzaffer adlı iki sabıka~ yaben devam etmiştir. 

h kafadar Eminönünde bir sergiden 
bir çift ayakkabı aşırdıklan için ad

Suç, Dıraç ettiği sandıklarda üç ta-

liyeye verilmişlerdir. Sultanahmct ne çürük yumurta bulunmamır . . 
sulh üçüncü ceza hakimi Kamil, dün Hakim şahitleri dinlemiş, dosyayı 
bu davanın şahitlerini dinlemiş, dos· tetkik etmiş ve kararını vermek için 
yayı tetkik ederek ikisinin de suçla- muhakemeyi başka bir güne bırak
nnın sabit olduğu neticesine varmış mıştır. 
tır. Karara göre, Hasan dört ay, Mu-
zaffer de üç ay on beş gün haplrle 
yatacaklardır. Mahkeme ayni zaman- OLVME SEBEBiYET: 
da ikisini de tevkif ctmi§tir. 

:\DLIYEDE; 

Son Yap lan Ta ·nıer 
İzmir müddeiumumisi Asım ne 

Ankara maliye temyiz birinci ko
misyonu reisi Abdullah temyiz aza
lıkJarına, İstanbul müddeiumumi 
muavinlerinden Hakkı Şükrü de 1m
ralı ceza evi müdürlüklerine terfian 
nnkil ve tayin edilmişlerdir. İzmir 

miıddc'umumil iğ ne de eski İstnnbul 
ai;1r c Z:'l rnnhkPm<'!;i azasından h: • 
m't C'C'Z h:k'mi K<'malin tayin edi-
len vlımmek tPdir. 

Avukatlar için Sıralar 
Baro inzibat meclisi, mahkeme 

salonlarına ve mahkeme koridorları
na konmak için bir çok sıralar yap
tırmış ve dün adliyeye göndermiştir. 
B u s ıraların arkalarına "Avukatlar 
oturabilir,, yazısı da yazılmıştır. 

Mas!ak Faciasanm 

uhakemesi e Bakddı 
Dün ağır ceza mahkemesinde, ga

zetemizin yazı i~lerl müdürü Tahir 

Şükrünün ölümüyle neticelenen Mas 

lnk yolu faciasının duruşmasına de

vam edildi. Davacı yerinde Elektrik 

Şirketi şeflerinden Osman Kemal 

vardı Suçlu yerine de mevkuf şoför 

Kemal getirilmişti. Müddeiumum!, 
daha evvelce iddiasını söyliyerek ni
zama riayetsizlik, sarhoşluk, ve sey

rüsefer idaresinin muayenesine göre 
şoförün gözlük kullanması lazım ge
lirken hadise zamanında gözlüksüz 
bulunnuğunu ileri sürmüş ve suçlu
ya ceza verilmesini istemişti. Dün 
suçlunun avukatı müdafaasını yap -
tl ve muhakeme, karar için başka bir 
güne blraktldı. 

Doğumundan 'ölümüne Kadar 

HAYATI 

Yazan: i 
r ş 

Bütün Kitapçılarda Bulunur, 

Daijıtan: OLKO Basımevl - ISTANBUL: 

nun beşinci maddesi hükümlerinin desi yazmaktadır. _.ıd 
· tatbiki üç sene tehir edilebilır,, den- Buna nazaran bu gibi müesse:.& 

mektedir. Hazine avukatları da ser- hizmetlerinde m üsttahdem ol~,ı" 
b.oat aunt.....U, uarcunıyııc~~ 191n ;:)'r'!'rhe t aVUKtıtllk: ~llJ;mıunuı .~'1 

1 
kanunun bu muvakkat madaesınden nen mcncdilmcktcdır. Ancak~~ 
istifade edeceklerdir. Bu husustaki nun muvakkat sekizincı madd eıJ 

müddeti adliye vekaleti tayin ede- bu tahdidatın tatbiki .iç~ ~ç se~ııP' 
ccktir. bir miıddet kabul edılmıştır. el r 

Dün müddeiumumi Hikmeı: Onat kanun bunu bu gibi avukatlarıtl. 1' 
bir m~harririmi.ze şunları söylemiş- rindeki işİeri tasfiye etmeıcrı ifC' 
tir: mensup oJduklan dairelerin de~ 

"-Bu kanunda tasfiye namile bir rinln geri kalma~~~ temin .it 
hüküm mevcut değildir. Yalnız mu- le yaptığı zannedılebilir. e f 

1 vakkat altıncı madd~e "Baro. ~ec- Şu s0ylediğim şc~le~en lı~c~' 
lisinin bu kanuna gore ıeşkıline,. vukatlarwın da vazıyeti anlaşıl 

1 dair bir hüküm vardır ki, buna na- tır. ~ 
dı"'.-;:~mmsmm~;s;~~m:ı:r:~~~~~ı:z:mm:•'JS;;:t!2!Ell~mm zaran Baro yeniden tcşekkul edecek .Mahkeme, hakem veya kaz& ıJt/ 

ve avukatların yeniden baroya ka- hiyetini haiz bvtün merciler ll ~ı 
yıtları yapılacak. Bu kanunun avu- runda hakiki veya hükmi eşh~ ~ 
katlık için aradığı vasıflan haiz o- bir hakkı dava ve müdafaa etJllC 1 ;ıt 
lnnlar baroya kaydolunabilecekler- Qunlara mütedair evrak ve lfıyıll11 ~ 
dır. Evsafı liizuneyi haiz olmlyanla- tanzim etmek yalnız avukatıarJJl tı' 
rın bittabi kayıtlan ya~ıl~m!yacağır_ı- züelcridir. Ezcümle kazai roahi~ 
dan bun~ar avukatlık sılkınoen harıç kararlar veren maliye teşkil~tı ... 1'' 
kalacaklardır. . . daki muhtelif vergiler için route~ 

, 
ULU ÖNDER A T T " R ' • Dosyalarımızda 
VE BOYOK . Un mevcut bütün 
ŞEFlMlZ filmlerinden 

ve Türkiya Büyük Millet Meclisinde irat buyurduklan hendi 
nutuklarından mürekkep muazzam film ile 

İstanbul ve Ankarada yapılan törenleri tam v~ mufassal olarak, 
hakiki sesli makinelerle filme çekilen kısımlan gösteren 

yegane film. 

alnız 
• 

sanda 

1 Avukatlıkla .. içtıma edemtyecck kil itiraz ve temyiz komisyonl• 
11
t· 

1 s~~~~ar .maaş, ucret vey~ aıd~tlı her daki işlerde de münhasıran nv~ ~ 
turlu hızmet ve vazüe ile tuccarlık farın bulunması lfızımdır. Diğer 9 
daimi bir meşgale olduğundan bun- • d · elerde yani kazni salfıhı~ 
larla uğraşacak kimselerin avukRt- mlı aır işlerin takibinde btr g .... 
l k t 1 . .. d d'J k o mıyan _,,.. 
ı e me erme musaa e e ı meme - t hd'd t yoktur Yalnız ihtilaf Z:lP' 

tedir. Kanunun 57 inci ma.rldesindc a 
1 8 

• .~. "nh n 
8

\1111"' 
Sayın halkımızdan binlercesinin ve bilhassa bu muazzam filmi avukatın levhadan silinmesıni müs- runda . i~ın takı :. rı:ıu :sıra. bit cı,1• 

görmek için memleketimizin her tarafından İc:tanbula gelip sinema- telzim halleri dokuz bentle tarif edil- ta racıd~. Mc:se a . er angı,, \Jğf". 
mıza müracaat eden yüzlerce halkın arzusu üzerine daha üç gün tem· mektedir. Evvelil ikametgahı oiınası rede tnkı~ cdılen bır"iş re~~ldP' 
dit edilmiştir. ve büro açması gibi kanunun emret- dı~ ta~dırde ondan otcsinı 

"'llDDmaıM ı tiği mecburiyetleri yapmamak ve blı lahıyctı avukatındır." ı Bugün seanslar 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 dn 4..., 

YARIN AKŞAM 

Sinemasmda 

Nefis musikisine - Heyecanlı mevzuuna 

sriizel tarkılanna doyamıyacağınız bir 

fa}ıeser batlıyor 

Fransızca Sözlü - Orijinal tarlalı. Blll RolJerde: 

DORO HY LAMOUR AY MILLAND 
Yarm -gece için numaralı koltuklar timdi den satılmaktadır. Tele fon: 40868 

~-mK~ Perşembe 

Akşamı 

SARAY ve iPEK Sinemalarında ·---(!ıı 
Birden 

A A z D Si 
Numarah biletler evvelden satılmalitadır. 

' Bu 'Alişam için satılan biletler Peer§embe akşamı için muteberdir. 

DENiZ VE LiMANDA: 

Bütün Liman iskeleleri 

Tamir 
·t-ıı ıt .uenizbank memleketin b~ ll ti 1-

rrıanlanndaki iskelelerin tamırl.c f. • 
çin faaliyete geçmiştir. Heybelı ştıt· 
da iskelesinin tamirine başlanJ11l gır 
Bütün iskeleler "'Jrnsile tamirden ıc· 
çec~k ve bazıları yeniden yapılB~~c~ 
tır. İskeleler yapldıktan sonra Y g.IC 
lann kara ile irtibatı kolaylııc:ııC 1'' 
ve sandal ihtiyacı ortadan kall•'1cıı 
tır. 

Etrüsk Es i Süratini 

Buldu 
tı· 

Etrüsk vapur•.ınun Mersine 18~ i' 
ğı üçüncü seferinde, süratinin ço tc!C 
yi olduğu görülmüştür Vapururı 1' • 
rar Almanyava gönderileceği t19 ır 
kındaki haberler tahakkuk etrncf1llJ!Ç 
tir. Geminin müvazenesinde de 
bir bozukluk yoktur. 



-Y'AN 
Gündelik Gazete 

-0--

TAN'ın hedefi: Haber· 
de. fikirde. her•etde 
temiz, dDrOat. samlrTtl 
olmak, kartın gazetes 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDEL1 
.2'Urkiye Ecnf!bi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 " 6 y 1500 •• 
400 ,. 3 Ay 800 ,, 
lSO ,, 1 Ay 300 o 

iilletıernrası po ta ittihadına dahil 
1rnıyan memlekctltt için abone 
edeli müddet sıraeiyle 30. 16 9. 

3,5 liradır Abone bedeli peşindir 
Adres d lıttrmek Z5 kuruştur 
Cevap için mektuplar ı O kurus-

lıt PUi lldv t~ıımdır 

ııı:::--.......======================'-=-rc .................... . 
GONON MESELELERi İ 

...., • • 1 ••••••••••••••••• 

En Güzel Yazı 
~e En Güzel Söz 

Atatürk hakkır.da yazılan yazıla • 
~ belki hepsim okumadınız. Her • 
b ea kendi ltabilıyetine göre onun 
tılkkındaki duygu ve düşüncesini ka 

da doltıneğe çaııştı. 

'f A N 
5 

~A~~Tı;;~ 
~ ~ 

Kolomb 
Meydanı 

Yazan: Belki. Halim 
Amerika ve dun) a si) asctinin mu

nakaşa edildiği yer ... 
O gece B. l\l. 'l'. yeraltı trenlerin

de çalışanların 65 inci ı;okakta iıir 
nıitiııelerı ~ardı. Onu eormck üzere 
ora) a gıtmiştım. Mitin~tcn sonra ka
laba&lıgın bır kı:mııyla beraber ben de 
Cenuba dol'ru ) urudum.. Kolomp 
mo) daıııııa gelince orada da bır ka· 
labalık, toplanu gordüm .. Ne oldu· 
gunu anlamak uz.ere yaklaştım .• 

Kırk, kırk beş yaşlarında bir a· 
dam yüksekçe bir yere çıkmış, etra
fında bir halka ) apan kalabalıga bag 
rı) or: "Yok mu, Jçinizde clınulekt 
beş on senle, ila \ e edecek kimse 
)Ok mu? •• E&cr butiın bu konuşmala
rım sonunda. yalnız yalnız para ve
ren bu on kişiyi kazannıJşsam yazık 
bana... Ha) ır ben daha çok arkada1 
i~tiyorum. Haydi durmayınız., yıiziı· 
me i>yle bakmayınız. Elinizi cebıni· 
ze sokup için8eklnin beı sentini de
iil, fakat hiç olmaua bir dolannı 
yirmi beı aenti benim avucuma bı· 
rakınız ••• ,, 

Din aleyhinde kon111an bu hatibi..n 
etrafındaki halkaya arkasını dön· 
milf bir halka daha var.. Onwı da 
ortuıiıda yüksekçe bir yere çıJı.:m~ 
bir adam baimyor .. 

h Bunların i,inde en güzeli, hiç şüp
estı, İsınet tnönunün yazısıdır. Ce

:aıeslnln arkasından millete neşret
~ beyanname Atatürk hakkında 

~azılnuş yazıla;m en kuvvetlisi, en 

Atatürkün Ankarcuından bir •ilüet, ortada :.\tatürk mesai arhada11 l1tna lnönü Ve Bapekil Celal Bayarla 
"Biz içti.mai adalet uti7orm. Bu· 

na utenenh demokrasi de)'iıı, İlter• 
seııh komünimı deyin, :istencnia 
fapmı de11D- Adı bize vu ıelir. 
Yeter ki. utedltimiz adaleti aetir
ain.-,. 

Udretlisi ve en güzeliydi. Anlaşılı • 
~or ki Atatürkü onun kadar kimse 
lrılanıanuş onuu kadar kimse duy • 
~anıış, ve onun arkasından onun ka· 
ar kimse müteessir olmamıştır. 

Atatürk hakkında aöyle -
ilen en giizel sözü de, yine bi1-
ıat kendisi ıöylemiftir. 

•/ki Mustafa Kemal var • 
dır. Biri ben kendimim; ben 
fani olan. ölecek, kaybolacak 
~an 'beni Hır ikinci Muatafa 
qe111a1 var ki ondan bahae • 
derken "ben,. değil ''biz., de • 
baenı lazım. lfte o varlık mü· 
letle temsil edilir ve burulan 
dolayı ebediyen yqar • 

Türklerin Babasının 
Kıymetli Hatıraları 

Onmı 7UW1da daha bir halka.. Da 
ha bir iman kilmeai... Ortada batka 
bir..._ 

Salvatlon Ulll7 • kurtancı erda u;. 
mini taşıyan durmadan din propB* 
gandası yapan, bu yüzden zeıııi..n ... 
lan bir tetiklitı tenkit ediyor. 

~ Dili kurumuş, sesi kısılmı~ durma
'I~ dan bağınyor.. A.rasıra etraftan ge
ı, len ltiru seslerine cevap vermek i.. 

1, çbı duruyor .. 

"""' """'"~""""""""" iki Mustafa Kemal Vardır, Diyordu: Biri Ben Kendimim, Fani Olan; Kaybolacak 

De~:ı Biz.. Demem 
Ebediyen Yaşar 

Olan Ben. Bir Baıkası da Var ki Ondanlahsederken "Ben 

Lazım. işte O Varhk Milletle Temsil EdiHr, ve Bundan Dolaya 

* t.,,,. 111snıc+1nJ• ~ anAV1"'8 mnhııblrl.m17. madam Noollo Rogar bir kaç defa 
.........___ ~ Atatürk tarafından kabul edilmişti. Onu görmüş, ve-
l llartciye vekili Sarocoğlu şnkrll i· •yahut onun hayatını tetki~ etmiş olanlar l(~n Mustafa .Ke
e Balkan Anta t s d b t pak mal Atatürk, ... ani Türklerın babası, devrlmızin, ve belkı de 
l. n ını ve a a a • "' h kk d ki h .. ·· .. ~ı:ru inı"'alay d 1 tl d t her devrin en büyük adamıdır. Onun a ın a şa sı goruş 
atı .. an ev c er arasın a e- • • w • • 

ltlk ~ilen telgraflar, Türkiyenin dost lerını aşagıya dercedıyoruz • 
~ !arına, ve ittifaklarına bağlılığı • Anadolu topra'klannı kurtarıp 
~-~Yit eden yeni bir vesikadır. Bu Yunan ordusunu denize at· 
._ ~larda .kullanılan lisana billıas- tığının ertesi gt.inü, Atatürk "Yeni 
~ a.Unizi çekeriııı Hariciye ve • fen ve ekonomi zaferi için ha.zır.. 

.. Feyizli 8ulh kaynağıtıdlfn 
ilham alan harici siyasetin di 
'f:ktiflerine azimle bajjlı ka • 

"ak bu harici siyasetin un· 
8lll'lanndan birini Sadabal 
Paktını imzo eden devletler 
tlrfUı.nda müesses sıkı te~rikl 
l>ıesaide arayacağım ue sul .. 
hun hizmetine konıdan eseri
mizin kendine has olan iti • 
:;'«tlı dostluk havasının için· 
k e Uelebet deı·am edeceğine 
n atiyen knniim.,, 

!ttif aşka ınernleketlerln dostluk ve 
1-rd alt :rnua11edelerinl okuyunuz. On· 

a hep müşterek düşmana karşı 
~ birliğinden bahsedilir. Biz yap 
luıı ız ittifak.lan sulha hizmet yo -

ada b!t'er eser telAkkt ediyoruz. 
d u buyüt fark, TürJdyenin ne ka· 
~ •ulhcu ve sulh yolunda ne bQ • 
btı bir unsur olduğunu isbat eder. 
ll! başkalannın hücumundan kork
ı.!lltnuz, veyah:..t başkalarının hak· 
de ~a tecavüz etmek istediğimiz için 
bı!ı1• sulha hizmet edebilmek için 
let~~Yor:_uz Türk harici siya -
)Ük ın ~~tün dunyada yaptığı bü -

tesll'in sırrı da buradadır. 

1'ro1nvay Şir:efl 
~ 
-. l!:crıebi sermavesinin lstanbuldald -vn ın-
l'rıek unıessi}j de aramızdan çekli . 
lretı Uzeredır Nafıa Vekaleti bu ~r
firk de satın almDk üzeredir Zaten 

111 1
;t de !tendts;nce 'tarlı olmadığı

blak dia "ttıği bu müesseseyi bırak -
,, niyetnıd~rr 
( l . 

.nut nız du-sl'nu'ecek nokta şudur: 
~or.ut dünvada ıramvaylar sökülü -
ları b' tanb•ıl Jtibf ana caddesi az o -
gUçı ır 'ehirde münakalatı biisbütiln 
bütQ Ştiren bu nakil vasıtasını bütün 
detıı"' 0.rtıdan kaldırmak ttıümkün 
otob Jnıdir7 Be!ediye bir taraftan 

Ua de bletmete buladıktazı mıı-

lanalım,, dedL 
On bir sene süren muharebeler· 

lıı::. ve sultanların felaketengtz tda
resile hor:ıp olmuş btr memlekette 

bu zaferi temın etmE:k hakikaten 

gilçtil. 
Birinci zafer Ankara mucizeny. 

dl. Kurak dağhr ve gayri sıhhi sah 

ralarla çevrili bir yaylanın üstü • 

ne kurulmuş Ankara şehrinin o 

zaman ~u tamammen mefkut • 
tu, nüfusu tseı Ancak :!0.000 kişiy • 
di. Bu Je:!'ıir asırlardanberl tarih sa 
hasında bir rol oynamamışken veh 
!eten merkezi hükümet mertebe • 
sine terfi edildı. 

Bu tarihten beş sene sonra, Ye 
nişehlr, yamacın eteklerine 

kuruldu <Çünldi asan atikadan ol
duğu için eski şehirin surlarına 

dokunulmuyordu) saraylar inşa e
dildi. Cadde kenarlarında ağaçlar 
yetiştirildi. Sahra sıhhi bir vazi • 
yete ifrağ edildi. Sıtma ortadan kal 
dınldı. Ve ~hr€ su iysal edildi. 

Geçen sene bu mucizenin kema· 
le ermiş ;-eklini gözlerimizle gör • 
dük. Geniş cadclelerile büyük ma • 
tazalan ile enstitülerile, müzele • 
rile, 'Oniversitesile, musiki mekte
biyle, bahçelPriyle, gölgelik istira
hat mahallerile, genç ormanları ile, 
Çubuk barajı ~ayesinde hasıl o • 
lan suni ~ôllerile Ankara. 150.000 
nüfuslu ml)denı bir merkezi hüktl 
met oldu EvvP.lce beyaban olan 1~ 
bin hektar arazıve altı milyon ağaç 
diktiren rırası"lı bir ıtültür merke
zine kalbPttikten sonra. onu sev • 

ra tramvayların zaten vücuduna se
bep te kalmayac3khr. Şehrin bu na
kil vasıtasından kurtulması genit ne 
fes almasına sebep olacaktır. 

Şüphesiz Nafia vekileti bu nokta
n da tetkl~ etmlstlr. 

1 

1 
1 
1 

... 
YAZAN: 

Mme. Novelle 

Roger 
il ... ili 1 ili il il 

gili halkına ihsan eyleyen yine bu 
Gazi ldL 

Allabe inkılabı 

1. kincı zafe" allabenin değişti· 
rilmest ldl 1928 de Cwn -

bur reisi arap alfabesini kaldınp 

onun yerine latın alfabesini ika • 
me ederke:n yani tarihin kaydet
tiği içtimai inkılabın en büyüğü • 
nü tatbJk ederkf'n, Türklerin va • 
tanperverHklenne hitap ederek, 
"En mücbır vatani ödevimizin li
sanımızı veni harflerle yazmak ve 
yeni harfl~ri öğretmek olduğunu 

bir an bile unutmamalıdır,, diyor
du. Maarif verli ise "'Atatütk, (bu 
hedefe vasıl olrnalıt için bütün vatan 
daşların çalısmasına intizar ederim, 
ancak bu sayede içtimai varlığımı
zı yükseltebiliriz) diye bağmyor" 

diyordu. 
Çünkü arap yazısını öğrenmek 

ancak uzun senelere mütevakkıftı. 

1928 de Türkiyede va:r.ma okuma 
bllmiyenlerin nuıbeti yüzde seksen 
dokıanı buluyordu. 

Latin harfleri aayeslnde, okuma 
yazma, yalnız küçük bir ekalliye
tin inhiaannda kalmaktan kurtu • 
luyor. ve herlu~sin eriıebilecezi bir 
nimet oluvordu 

Atatürk "Maarif bir lüks un • 
suru değil fakat her günkü müca
delenin bir muavini olmalıdır.,, di
yordu, ve böyle istiyordu. 

Şefinin !Azım tellkkt etttğtnl 
halk kabul etti. Marmaranm 

kıyılarından Tcıroslara, Dicle kı • 
yılarına kadar bütiln Türkiye, öl· 
retmen ve tslebenin istekle ~alıt
bklan ıeniJ bir okul halini a~ 
Sehtrlerde halk mahfeDertnde den 

veriliyordu V<'klletler, tramvay 
şirketleri, endüstrlel şirketler, me
murlanna öğretiyorlardı. Hatta 
Cumhur rt>lsi bizzat halk önünde, 
yeni harfleri hır kara tahtaya Çi· 

ziyordu. 
En yüksek rr.emurlardan köy -

lülere kadar her yaşta ve her mev 
kide adamlar yeni harfleri hum -
malı bir tarzda ezberliyorlardı. 

İstanbuld1& Türk gramerini ha
zırlamakt3 olan bir komisyon da
tmt olarak toplr.nıyor; diğer taraf
tan da fakültelc>rin profesörleri fen 
ni isimlerın ortografyasını tesbit 
ediyorlardı Gazeteler hergün latin 
hurufattle bir fıkra neşrediyorlar
dı. Tedricen lm:a fıkralar yerine 
bir sütun dercedildi Sonra birçok 
sütunlar ... 

Mantıltf 5'Utttte tesbit edilen 
plan ve mıişterek mesainin .kuvve
ti sayesinde bu mucizevi inkıllbın 
tatbikine aı zamanda muvaffak o
lundu. 

Atatürk, "bir kaç asır geriyiz, 
bu zamanı bir kaç sene zarfında.ka 
zanmalıyız diyordu. 

Ticarete. endiistriye, maliyeye 
hastalığa karşı mücadeleye, maa • 
rife mucizevi s3yılacak bir hamle 
verdi. 

Atatürlı dil müclekkiki 

1928 senesı yazı idi, Atatür -
ke ilk defa Ankarada rast

geldlm. Uzun bir seyahatten dön
müştü. Vekilleri ve kendisini bek
leyen hlakı selamladıktan sonra 
Büyük Millet Meclisine gitti. ve 
orada akş.;1ma kadar dil heyetiyle 
çalıştı. 

Gözlerlntıe bil' kere bakmış o
lan o bakıpnı bir daha unutmak 
mümkün değildi. Onun açık mavi 
gözleri uzağı gorücü kendisine karf1. 
gelmenin bir cinnet olacağı tesiri
ni verecek kadar iradeyle doluydu. 

Bana gencin biri söylemişti: :İs
tediğini elde e.:ieceğini görmek i -
çin "bir sdamı bir kere bakması 

klfldlr.11 

Türklenn babası, ondan hiç bir 
,eyini eıirgememelerl için mille -
tine bir kere bakması kafi idi. 

Evvelce tanınmamıı olan bir 
plajda floryada, yazlık evi

m denize çakılınlf direkler üzeri ~ 
ne tnp ettlrmlftl. 

ı Konuşmaia 113• nrdili ~ ile bel
i ki de, dört saati doldurmak için boy. 

1 le etraftan ıelen seslere cevap ver-
mek lazım.. Bazruı bu konferansın 

1
1 mevzuunu büsbütün dee-iştiriyor

Fakat asıl maksat o münaka~ he
yecanını uyandırmak ve saati dol
durmak.-.. 

Kitap sıraları ile donatılmış ça· 
hşma odasında ve pencereleri bir 
tahta levha ile denizden kurtulan 
yemek odasında insan kendini bir 
evden ziyQde bir vapurda sanıyor
du. Cumhur reisi işte orada ıabah· 
lara kada!' çalıs:rdı. 

"Yorgunluk mevcut olmayan bir 
teYdir,, diyordu. Vek11lerine ''Yal • 
nız ild saat uykuya muhtacım!,. 

derdi. Zaten pfak sökmeden yat
mazdı. A'ı uyur, erken uyanır, ve 
gözlerini açınca denize girer, yil
zer ve dönüşte yine masa başına ge 
çer, ve ruhu olduğu memleketinin 
bin bl.r çeşit meselelerini halle ça
lışırdı. 

Fakat kendisinin tercih etti -

Bazan dinleyiciler, batfbl unutu
yorlar. Aralarında müııakqaya da
lıyorlar ... 
Meydanın ortasında, ufak bir boş

luk kalmış_ Burada da ortaya biıısi 
çıkmış, kon111uyor. l.'trahnda kimse 
olınadıiı için, bunun ayağuwı altın
daki tahta kutu ıörünüyor. 
Arkası dünük kalabalıia baim

yor .. Allahtan, lsadaıı bahsediyc.ır. 
Çırpıru,or. Ağlıyacak &ibi oluyor. 
Dönüp bakan bile yok.-

Kendi sesinin duyulmadığım gö
runce, yanında beraber &etirdiği ild 
kadını tahta kutusunun üzerine çı
karıyor ve onlara ilahi sôyletiyor
Bu heyecanlı ilahilerin de kinıseyi 

ği bım tetkikat vardı O da tarih - cezbetmedigini eôrünce, daha .kala
ti (Atatürk kongrelerini İstanbul- balık daplmadan tularını, taraJµa. 
da Dolmııhahc;e sarayında akte • nnı toplayıp ıidiyorlar-
den tarih encümeninin müessisi - Bir kadm kar§ısındaki rençle, p-
dir). kışırcasına münakaşa ediyor: "l."ahu-

Orta boylu •dt, fakat çok boylu dilikmiı, protestanlıknıııı.. Bilnıem 
olduğu te;ırini veriyo1'41u. CalAk- . neymi~, ne de~ek bunlar ••. Böyl.e elin 
ti. Deniz rüzgarile esmerleşmişti. aynlıklarıyle ınsanlan bırle~tırece-
y - "'yü - h ı j tl · f 1• t gi gınıze, ayırıyorsunuz. Kaç tane Al· 
.uru şu ız 1• es ~n 8~ ıye e . lah var? Bir deiil mi? işte bittl-
nşenlere. hu -~t: katıyet üade edı· Baııka laf dinlemem.,, Etrafta topla
yordu. Bm gorunce hemen i~ oda· nanlar, münakap eden iki ki iden 
sına götürdü; VF- hemen Türklerin bazan birinin, hazan ötekinin ~özü
asli meselesini ortaya koydu. Son- nü tasdik makamında, arasıra kafa
ra dile ait faraziyelerini izah etti. larını sallıyorlar ... 

Sözlerde?, Yunan köklerinin da- Ve böylece burada, &ece karanh-
ha derininde nasıl Türk menşeleri ğında birleşip, eece karanlığında ay• 
bulunduğunu anlattı. Zaten "ne • rılan, belki de birbirlerini bir daha 
den Yunan esaslarında durmalı?,, 
diyordu. Neden daha derine, Hi -
titlere. traş edilmiş taş devresinin 
insanlanna göçebe ve cahil Av -
rupa ırklarına bir noktada sakin 
olarak iş gonneyi, ziraati, ehli hay 
vanları öğreten küçük Asyanın 

yeni taş devri insanlarına kadar 
dertnlernemelt? 

Etrafında kendisinin derkenar
lannı ihtıva eden lCıgat kitaplan 
gidip geliyor. açılıp kapatılıyordu 
Kağıt yaprağın üzerine kelimele • 
rin harflennı dıziyor onları sonra
ki ilavelennden birPr birer soyu -
yor, ve ayrı ayn kökler ara~mdan. 
asıl ana kökü çıkartıyor. İnce par
maklan arasındn esas kökü bize 
takdim ederken. dud&klarında bir 
zafer tebesı;üm•i dolaşıyordu. 

Bir gün kendisine kuvvetinin 
sırrını sor~um Bana: 

•- Oradayım.- dinliyorum,, 
dedi. 'Ve "dlnli:rorum., diye tekraf'. 

hiç görmiyecek olan bu kadın ve er
kek kalabalığı birbirleriyle hararet
li hararetli, harici siyasetten, dahili 
siyasetten, ticaretten, demokrasiden, 
bahsediyorlar .• Ve ıece karanlığında 
tekrar etrafa dizilen seyyar satıcı· 
ların, ıazete müvezzilerinin arasın

dan geçip ayrılıyorlar. 

Ve "Alem yine ol alem .. Devran 
yine ol devran,, bilenler, yine bU. 
diğini okuyor .•. 

ladı. Ve sustu 
Hakikaten de dehasının ilhamın 

dan daha ötelerini, kendi vatanını. 
dinliyor gi~iydı. ve tarihle yüklü 
topraklannın kuvvet ve tereşuha
tını kendinde toplamağa çalışıyor 
du. 

Yıkılmaz iradesile bu adam aca
ba hiç bir ıstırahat devresinin ra
hatına vardı m.? Gôr.lü hiç sevgi
ye doğru aktı mı? 

(Arkan 3 incidel 
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Önümüzdeki Ayın Dördünde Napolide Yapılacak Futbol Maçı 
• 

1' AN 

BURSADA: ______ , 
Mağarada 
Yaşayan Bir 
Yarı Meczup 

-<>--
yanık Kilisedeki 

Italyan ve Fransız Milli Kovuktan Köye Alandı 
Bursa, (TAN) - Yanıkkilise civa

rında Kırkmerdiven yanındaki kiı -
çük mağaralardan birinde garip bir 
adamın bulunduğunu gören çocuklar 
polise haber vermişlerdir. 

Takımları Karşılaşması 
Çok Heyecanlı Olacak 

Fransız Milli Takımı 

T akım1n1n Yaptığı 
Maça 

idman 
iyi Hazırlamyor, 

t~-. iyi Netice 

Gayet 
Maçı Hiç 

ltalya Milli 
Vermedi 

Tam kadro•uyla Berlin. Stadyomuna dolmu1 200,000 kişi önünde Almanlara karşı vaktiyle 
fevkalade bir oyun çıkaran ltalyan takımının eaki muhacimleri 

İtalya tek seçicisi Pozzo'nun bu
günlerde gözlerine uyku girmediği 
muhakkaktır. Berlin olimpiyadında 

dünya futbol birinciliğini kaz:ınan, 
ondan sonra Pariste 938 dünya ku
pasını en sağlam rakipler elmden 
kurtaran İtalyan milli takımı kanu
nuevvelin dördünde Napolide Fran
sızlara karşı oynıyacak ... 

İtalyan kadrosu eski halin<fo ol

saydı, tek seçici Pozzo rahatça müsa 

baka gününü bekliyebilirdi Bugün

lerde gol çıkaran başlıca üç hücum 

elemanından mahrum olan ltalyan -

lar haklı olarak derin derin dtlşün
:rnektedirler. İtalyan tek seçicisi ra

kip Fransız takımını ha:ıırlıyan 
Fransız tek seçicisi Gasfon Barreau 
nun pek zeki ve anlayışlı bir idareci 
olduğunu iyi bilenlerdendir. Fazla 
olarak Fransız oyuncularının dA ha
zan coştuklan vakit koby kolay ön
lerine geçilemediğini hesaplar. ltal
yada Pozzo'nun çıkardığı takınıların 
mağlubiyetine halle alışık değildir. 
İtalyan takımının son senelerde elde 
e~iği neticeler, kendi topraklarında 
bır Fransız takımile beraberliği af-· 
fettiremiyecek kadar büyüktür. 

Bütün bu manevi ve maddi vazi
yetleri lehte ve aleyhte terazileyen 
İtalyan futbol diktat·· .. .. .. 

M •• orunu son gun-
lerde buyük bir telaşa ,,. k d 

~~v e en e-
hemmiyetli bir hadise de olmuc:tur. 

1 

Tecrübe maçını halkın aleyhte te
zahüratı önünde yapan milli ı takım 
oyuncuları ve onun idarecisi kuvvei 
maneviyeleri çok bozulmuş olarak 
kamplarına dönüyorlar. 

F ranıızlara gelince 

İtalyanların böyle makucı bir ne
tice ile kamplarına dönJüklerı gün 
lerde Fransız tek seçicisi Gaston Par-

Mektepliler Klüplerd an 

Alakalarını Kesecekler 
U1us refikimiz, mekteplilerin spor 

klüplerine giremiyeceklerine dair o
lan haberi şu şekilde veriyor: 

Ulus'un çıkmadığı bayram günlc:
rinde intişar eden Kızılay gazetesi, 
mektep talebelerinin sivil klüplere 
giremiyeceklerine dair bir haber ver
di. Öğrendiğimize göre, Maarif Ve -
kaleti milli talim ve terbiye dairesı. 
bu hususta hazırlanmış olan bir ta
Jimatname ve merbutunu tetkik et -
mektedir. 

Bilindiği üzere, 930 senesinde de 
böyle bir talimatname hazırlanmış 
fakat klüplerimizin inkişaflarına ma
ni olacağı düşüncesiyle tatbiki geri 
bırakılmıştı. 

reau da kendi takımını teşkil ile 
meşguldü. 

Fransız esas kadrosunda bu sıra
da İtalyanlar gibi hasta ve sakatlar 
olmadığı için Fransız idarecisi ele -
man hususunda rahattı. Takımın sağ 
iç mevkiine pek seri koşusu ve yo
rulmadan oynamasile meşhur bir zen 
ciyi koymuştu. Dünya kupasına çı
kan takımın soliçinde de yenı bir 
oyuncuyu tecrübe etmek üzere Pa
ris takımı ile bir idman macınn gir
di. 

Fransadaki idman maçının cla 1-
talynda olduğu ~ibi gizlı yapılması

na karar verilmişti. Fransız ahalisi 
tek seçicilerinin maçı gizli tutmak ka 
rannı İtalyada olduğu gibi alaka ve 
heyecan yüzünden bozmadılar 

Yalnız ~yundan sonra halle ara
sına sızan haberlerden •ecrübe edi
len zenci oyuncunun ve solıçin çok 
iyi neticeler aldıklarını ve P!iris muh 
teliti kadrosunun milli takıma venil
d iği anlaşıldı. 

İşte iki taraf bu vaziyetlerdP ola
rak kanunuevvelin döriüncü günü 
N apolide karşılaşacaklardır. 

İtalyan milli takımının bu ~cfer
ki karşılaşmada en müşkül dakikala 
rını yasıyacağı muhakkaktır Fakat 
maçın Napolide yamlmssı ve İtnlyan 

!':eyircilerinin tecrübe maçında oldu. 
ğu gibi kendi milli takımları s ley -
hinde bağırmıyacaklan nes::tplanır -

Zabıta memurları, bir takım pis 
eşya ortasında, saçı sakalı biribiı·ine 

karışmış, mübalağasız bit içinde yü
zen bu adamı mağaradan çıkarmış -
lar ve Orhaneli köylülerinden Ka -
mil olduğunu tesbit etmişlerdir. 

Yan meczup Kamil, eşyası ve ça
maşırlan yakılıp saçı sakalı kazın -
dıktan ve yıkanıp temiz giydirildik· 
ten sonra köyüne yollanılmıştır. 

Eve Taarruz Etmek 
istemiş 

Bursa, (TAN) - Doğanbey ma -
hallesinden Ferhat oğlu Ahmet Ru
hi, sarhoş olmuş ve ayni mahallede 
23 yaşında dul Firdevsin kız kardeş· 
leri 20 yaşında Melek ve 18 vaşın
da Huriye ilen beraber oturdukları 

eve· zorla girmek istemiştir. Lakin, 
buna muvaffak olamadan yakalan -
mıştır. 

Bodurumdaki Mücevherler 
Bursa, (TAN) - Kefensüzen ma -

hallesinden Kani Ôzkoşar, tamir etr 
mek için gittiği Veli Şemsettin ma
hallesinde Rifat karısı Behiyenin e
vi bodrumunda bir teneke kutu için
de saklanmış olan iki elmas iğne ile 
muhtelü altınları çaldığı iddiasile 
tutulmuştur. Mesruk eşya meydana 
çıkarılmıştır. * Bursa, (TAN)- Ar:ıplar m~hal
lesinden Ali oğlu çoban Hasan To
puz, terzi Şevkinin oğlu 12 yaşında 
Abdullahın otlattığı iki kuzuyu çalıp 
sattığı iddiasile yakalanmıştır. 

Bir Kızı Kaçırmak istedi 
Bursa, (TAN) - İğdir köyünden 

16 aşında_Eatm:ı Şerife... yarundJ:ı 4..fi 

kadın olduğU halde, araba ile tarla
dan gelirken bir tecavüze uğramı~
tır. Köyden yirmi dakika uzakta Se
lim Çiçek önlerine çıkmış, bıçağile 
tehdit ederek Fatmayı arabadan in
dirmiş ve kaçırmak istemiştir. Fat
ma kaba etine bir kaç bıçak yedi[; i 
halde teslim olmamış. Selim de kaç
mıştır. Sonradan tutulmuştur. 

Yolunu Kesip Para 
istemi~ 

Bursa, <TAN) - Hoca Hasan ma
hallesinden Musa oğlu 318 doğumlu 
Muharrem, Ilgazlar mahallesinden 
İsmail oğlu Siileymanın geceleyin ö
nüne çıkmak ve onu bıçağile telıdit 
edip para almağa teşebbüs etmek su
çuyla yakalanmıştır. 

--o--=.: 

Sivasta 4 Eylul 
Sivasta. önümüzdeki ayın ilk haf

tasından itibaren, "4 Eylül ., isimli 
haftalık bir gazete çıkarılmağa baş
lanılacaktır. 

Bu yeni mcslekdaşa muvaffakıyet 
temenni ederiz. 

idman maçında çıkan ha~i•e 
Pozzo İtalyan milli takımının üç 

<>rta mühaclminden mahrum olarak 

Yeni beden terbiyesi kanunu mek
teplerde, kışlalarda ve 500 ü müte
caviz mensubu bulunan müesseseler
de birer spor yurdunun teşkilini em ken, neticenin behemehal F'"an,.ı:r.lar ======== ====== 

Fransızlara karşı çıkaca"ını he 1 s !':ap a-
d~ğından birkaç kadro Y&parak tec-
rubeye karar veriyor. 

Halle tek seçicinin müşkülat için
de olduğunu öğreniyor. Meazza, Fer
ra~i ve Piola gibi üç oyuncunun yer
lerıne bulunmuş yeni oyuncularla 
gizlice yapılacak idman maçını se _ 
retmek istiyenlerin adedı binleri ~
şıyor. Tek seçicinin idman ve te('rübc 
maçını Milanodaki Ambroisana saha 
sında Ambrosiana takımının ihtiyat
lanna karşı tertip ettiği de haber ve 
riliyor. 

Maç günü ahali sahanın önüne bi
rikmiş behemehal girmek istiyorlar. 
Maçın gizli yapılacağı ~Öylenıyorsa 
da dinleyen olmuyor. Kapılım zorlı
yarak sahaya dolan meraklılar milli 
takımı kndrosuna çıkan Ambroısana 
ihtiyatlarını mütemadi teşvik edi -
yorlar. Meşhur oyuncuların yerleri
ne konulmuş olan yenilerin temposu 
halkın tarafgirliği ile fena halde bo
zuluyor. Neticede Fransızlara karşı 
~acak İtalyan milli takımı Ambro
si.ıına ihtivatlanna maelt'.'ıo oluvor. 

reden hükümler koyduğu cihetle Ma- lehine teveccüh etmesi lazımgeımi -
arif Vekaletinin bu işi tanzim E>den veceği de dürunülmelidir. 
bir talimatname hazırlaması bekle-

niyordu. fazla oyuncusunu başka arkadaşla -

Vekaletin bu tabii hükmü yerine rile tebdile mecbur kalacaktır. 

Haribaur ekrar 
Şehrim ·ze Geliy~r 
Fransız sanatkarı Harri Baur. bi-

getirişi, azasının ekserisi talebe olan 

klüp idarecilerini telaşa düşürmas -

tür. Dün, Ankarada sporcuların ve 

idarecilerinin toplu bulundukhrı 

yerlerde günün mevzuu bundan ıba

rC'tti. Ekseriyet, bir müessese içinde 

vücut bulmıyan teşekküllerin bu ta

limatnamenin tatbikine geçilmesi aka 

binde kapanmaya mahkum olduğu 
kanaatindedir Ier. 

Galatasaraylıların da epey tadifat rincikanunun .c;ek izinci nersembe ırii-
nü trupu ile beraber şehrimize gele· 

yapmaları beklenir. Beşiktaşla Fe - ceklir. Artist, birincikanunun 8. 9. ıo 

Haber aldığımıza göre, talebelerin 

sivil klüplerden çekilmesi kararın -

dan zarar görecekleri zannında bulu

nan klüplerin idarecileri, bugünler -
de bir toplantı yapacaklar ve vazi -
yetlerini açıkça münakaşa ederek 
Ankara bölgesi başkanlığı vasıtas:le 
ait olduğu makamlar nezdinde te _ 
şebbüslerde bulunacaklardır. 

Bu karara göre, birinci küme mu
vazenesinde değişiklik olacağı tabii
dir. 

lstanbul spor takımı yarısından 

nerbahçenin esas kadrolarından uzak 

laştıracaklan oyuncu adedi pek faz
la değildir. 

11 inci ak şamları ve ayrıca cumarte
si ve pazar giinleri birer matinE> VPr
mck suretile altı piyes ~,.,msil ettik· 

Fenerbahçeliler takımlarında 11G- ten sonr::ı memleket ine dönf'<'"ktir . 

len mektepli olarak bir sağaçık Sai-

min bulunduğunu söylüyorlar. 

TAN 

Mekteplilerin irfan vurtlannın ta

kımlarına avdetle mektep futbolü 

teşkilatının kuvvet bulacağı şüphe

ı:lzdir. Bir zamanlar mektepliler mü

sabakalan fevkalade rağbet görür -

dil. Hızı iki sene kadar devam ettik
ten sonra biraz yavaşlıyan o hamle

nin bu kararla tekrarlanması ve bir 

gencin hakkiyle yetişmiş olarak spor 

klüplerine mektepten çıktıktan sonra 

iltihakı nkımlanndan hu haberi 

sporcular icin hayırlı addediyoruz. 

VEFAT 
Birinci kolordu kumandanı M 

Muğlalının eniştelerı , Gümü.şsuyu 

"hastahanesi göz mütehassısı binbaşı 

Visali Ersanın bt:yük pedc>ri İstanbul 
Davutpaşa topçu böliik komutanla -
nndan yüıbaşı Fethi ve Eskişehir 

hava hastahanesi diş hekimi yüzbası 
Hikmet Oralkırnın babası emekli 
askeri levazım müdürü Ali Vehbi 
Oralkan kısa bir hastalığı müteakip 
vefat eylemiştir. 

Cenazesi bugün Çemberlitaştaki 

hanelerinden kaıdırılıp namazı Be . 
yazıt camiinde kılınarak Edirnekapı-

1 daki aile kabristanına defnedilecek -
tir . . 
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1 E K O N o M 

Turfanda Ziraati için 
Yeni teşkilit yapılacak 
Muhtelif Turfanda Sebze, Meyva ve Çileklerin 

ihracı için Bir Proje Hazırlanıyor 
Yurdumuzun turfanda mıntakala- ......, 

n olan Ege, Antalya, Mersin ve ı\- • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • ' 

da~ada yetiştirilecek ıw:anda. muh- p ortak al 
telıf sebze, meyve ve çileklerın In-

g~lterey~ ihracı için alakadarlarca ve Mandalina 
bır prOJe hazırlanması kararlaştınl-
mıştır. 

Bu projeye göre, soğuk bava depo
larını havi vesaitle, bu mıntakalar
dan A vrupaya ve Ingiltereye taze ve 
erken yetiştirilmiş mahsullerimizin 

müsait ambalaj kaplan içinde ihracı 
yapılabilecektir. Turfanda mıntaka

lannda, halen yetiştirilmekte olan 
bu gibi mahsuller ancak, halkunwn 
ihtiyacına kifayet ettiğinden turfan
da ziraatinin inkişafı için yeniden 

teşkilat kurulmasına ve ziraat s~hala 
rının genişletilmesine lüzum görül· 
müştür. 

Bu arada Çeşme ve Bursada kış 
başlangıcından mayısa kadar fayda
sız bir şekilde akıp giden sıcak kap
lıca sularından da istüade edilmesi 
düşünülüyor. Bu turfanda mmtaka
larımızda, ziraat vekaletince, tetkik· 
ler yaptırılmasına başlanmıştır. 

Tetkikler, ziraat kongresinin top

lantısına. kadar bir rapor halinde ha
zırlanacak ve bu kongrede bu mev
zu üzerinde ehemmiyetle görü~ül~ 

cektir. 

BORSALARDA: 

İngiliz Lirası 
579Kuruşa 
Kadu Düştü 

İngiliz lirası son günlerde 605 kıı

ruşa kadar düşmüş, bayram haftası 

içinde 590 kuruşan muamele görmüş 

tür. Dün piyasalar sçıldıktan sonra, 

bu tenezzül 579 kuruşu bulmuştur. 

Bir buçuk aydanberi isterlin 630 ku 

ruştan 579 kuruşa kadar düşmüş o

luyor. 

Yaptığımız tahkikata göre, bunun 

sebebi şudur: 

Son zamanlarda İngiltere ile A
merika arasında bir ticaret muahede 

si imzalanm1ştır. Bu anlaşma ile ln

glliz lirasının kıymeti 4 dolar 60 

santi molarak tesbit edilmiştir. Bu 

vaziyet karşısında, bütün dünya bor 

salarında olduğu gibi şehrimiz piya

salarında da istedin fiwıtları. tabii 
olarak tenezzül etmiştir. 

İngiliz - Amerikan anlaşmasile 
tC'sbit edilen İngiliz lirasının kıyme

H bizim paramızla 590 kuruş kadar 

tutar. Tenezzülün başkaca sebebi 
yoktur. 

B o// aş f l 
iki ıründenberi piya.9aJll1ıa 

Dörtyol, Alanya, Fenike ve sod· 
rum'dan bol portakal ye ınaıı· 
dalina ~etirilmiştir. Dörtyol= 
36 lık sandıklan, 250 - 300, 
lük, 300 - 325, 80 lik 200 -
250, 100 lük sandıkları, ıso -
160 kuruştan toptan satılınlJtıf· 
Alanyanın 100 lük ıan~ 
150 - 200 kuru~tan., Fenik~ 
160 lık olanlan, 380 - 400, ıe 
lük ise, 350 - 370 kuruştan ~ 
rihniştir. Bodrum mandaiinaJall 

i 
100 lük olanlar, 150 - 170 :r;e
ruştan satılmıştır. 

Muzun kilosu toptan 40 -
80 kuruş arasında verilmi§tlr• 

;,,, 

iÇ PiYASALARDA : 

Gelen Malların 
Hemen Hepsi 
Dün Satıldı 

Dün şehrimizdeki bütün ~ 
faaliyete geçmişlerdir. Tatil .o;;. 
rinde şehrimize get~ olaO ~ 
sen beş vagon buğday ve hububl ti" 
ka!!esi satılmı§tır. Buğda! ve ~ıd· 
fiyatlannda tebeddül oJ.ı:naıDJr il 

Yumuşak buğdaylar 5,10 - 6,3~ 
• .-..+ hnl!'t111yıstr. ~ - " · '"' ,..,r1lf""f 
arpalar 4,03 - 4,06, çavdar -' -

mısır 4,10, ıruuemi 5,16 - 5,25,' 
sam 17,30 kuruştan satılmıştır. 

Dünkü Tiftik Satı§lart 
Dün tütik ve yapak piya.salarıs' 

da canhlık olmuştur. 80 balya~ 
hir malı kilosu 109 kuruştan, ç~ 

li mal 60 balya 106,5 kuru~.Ad'• 
lak tiftiği 144 kuruştan satııJDJ9"" 

Yt:rli fabrikalar ve ihracat içill ~ 
pak aranılmaktadır. Amerikar- ti' 
raç için yıkanmış göz yünü kil 
76,5 kuruşa yükselmiştir. Trakya 1' 
paklan 45 kuruştan satılmıştır. 

Erzurumda iplik FabrikOfi 
Iğdır mıntakasının 1938 senesi ~ 

muk kooperatüinin senelik satıf 1J 
saplan memnuniyet verici bir ~ 
de kapatılmıştır. Kooperatüin ı..ı1 
yeti çok semere vermiştir. Iktısat 11' 
kaleti, bu mıntakanın iplik yap~ 
ğa elverişli olan pamuklarını ~ 
mek üzere Erzurumda bir iplik 

rikası kurmak için hazırlıklara ~ 
mıştır. Erzurumda aliminyüm 111 11 
kebatını işliyerek aliminyum ~ 

======ııı-=:=ıı:o=-====-....,.====- mamulat istihsali ve bir fabr~• ~ 
rulması ve aynca bir de kömut ~ 
rikasının tesisi için tetkikata baŞ1'JY 
mıştır. 

BORSA 
28.11 .938 

ÇEKLER 
Londra 
Nevyork 
ParL<ı 

Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brilksel 
Atlna 
Sofya 
Prag 
Madrit 
Varşova 

Budapeşte 

Bilkreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

--<>-
Esham ve Tahvi~t 

l!l38 % 5 ikramiyeli 
ikramiyeli Ergani 

5.80 
125.0875 

3.245 
6.5875 
28.425 
68.ı55 

50.1525 
21.1875 

J.0575 
I.515 
4.2875 
5.08 

23.50 
24.555 

0.8925 
2.7525 

33.86 
29.885 
23.615 

19.-
19.30 

'-----------------

iHRACAT: 

Almanycrdan Yeni t.4C1I 

Talepleri Oluyor 
~ 

Bir çok Alman firmaları ticat' 
müesseselerimize müracaat ed~ 
Türkiye mahsulatından mübay~• lY 
mek istediklerini bildirmişlerdir· JJ; 
tenilen Türk mahsulleri arasında b ıY 
h k . . k .. - lç fi assa uru ıncır, uru uzum, 1'Ô" 

dık, iç ve kabuklu ceviz, meyan ))"' 
kü, tuzlu ve koyun barsağı, iç ci• 
dem, kuru kayısı, muhtelü barn ırı;,,, 
deler, halı, taze ve kuru meyve 
pamuk, şarap vardır. 

T .. r•cO" * Takas komisyonu dün u rıl'' 
fiste bir toplantı yaparak Arne r 
ile yapılan takas işlerine ait ınusırı Jlf 
latı neticelendirmiş ve bazı karat 
ittihaz eylemiştir. 



Af;fÜrk'ün Hayatından S~fhalar ve Milletin Mat~mi 

Ebedi Ş,el1. müli mücahedeyi teıbit eden yıllarda, büyük haleli ismet lnönii ile, Genaral 
Kazım. ôzcılp ve Salih Bozok'la beraber 

Ulu önder,. A.nkaradaı Türkocakları Merkezinde 

Ebedi Sel. aziz arkadaşı lnönü ile samimi bir mÜ•alahada 
Cihanlara ve asırlara 

Hükmeden bir bakı, 

ŞQlt[ı Ata, motörJe kahve içiyorlar Büyük Atamızın Yalovada istirahat günleri 

Demokrat Şef, halkten birisiyle görüşüyor Orgeneral Ali Saitle beraber 

'Atatürkün aziz neişı ebediyete tevdi edildiği giin Burstida yapılan ilıtilaltle halk 

• ıı ...L :.\'. J~Z' . ~ .ıAt. ·~!t 

Tokatta Cümhuriyet Meydanında Atatürk heykeli önünde yapılan toplantıdan bir gö~ 

... 

~;;.., ?~ ... ~~:>$~~·% .~ .. ~ 

,,_ 

Etrafında meşaleler yanan Tıokat Atatürk abideıinin gece manzaraaını tesbit eden lotoğral 

-~- --~----

I'. 

~yancıkta Atatürk büstü önünde yapılan ihtilalde çelenkler konduktan sonra 



--~-a ümayişçiler 
• • 

op akları ızı iade 

al 
Si asi 
Faaliyet 

Fransadaki 
' Umumi Grev 

Parti KonCJresi 
Toplanıyor 

· iz , iye Bağırdı ar 
(Bcııa 1 fııcide) 

her valdtld gfbt açılacak, hük!ımet 
işlerine devam eden işçilerin hiç bir 
tazyike uğramaması için askeri kuv· 

(Bafı l tncfde) vetlerden istifade edecektir. 36.000 

--0--

Büyük Atatürk, Halk 
Partisinin "Ebedi Reisi'' 

Olarak Kalacak 
(Ba,tarafı l incide) vo, Varna, Vidln, Orehovo ve Lom gt asker hükfunetin emrinde buluııa· • 

bi belli başlı kasabalannda .da Nöyyi mek fçin hAdlselerl tahlil etmek lA· caktır. Ankara, 28 (Tan muhabirinden) -
ıtukta umum! harpten sonra Bulg - muahedesi aleyhinde tezahürat yapıl zımdır. Şimalde vaziyet iyileşmiştir. Va· Cümhuriyet Halk Partisi Kamutay 
ristanın kaybetti~ arazisinin iadesi· mıştır · Çekoslovakya parçalandıktan son- lensiyen'de bütün işçiler işlerine dön• Grupu yarın (bugün) toplanacnktır. 
ni ve Bulgaristanm bugünkü hudud- Lo~da '""'an hAdlse dur: ra Almanya Balkan hudutlanna kn- düler. Bu toplantının büyük hususiyeti; 

'Jı.... §U dar inmiş bulunuyor. Almanya mak- 1 Başvekil Celİıl Bayann birinci kl • 
lannın deği5tirllmeslnl istemiştL Ve Tuna sahilinde kAln Lom sahf1J a- sadım arıkça :flaAn etmiştir. Onun he- 22.000 om. e

1

le ya"~ işlerine başı-
lm ı .. H :s - 1 nun ayı içinde toplanacak olan Cüm 

bu hareket resmen hoş görü em~ .... çıklannda bir Bulgar motörlü kayığı defi Ukranyadır. Buraya giden yol, yacaktır. Lıll de butun grevciler işe-
tku huriyet Halk Partisinin beşinci bü • 

Hatta, z:abıta Muşanofun nu n- Tuna nehrinin ortasından • yansını Rumanyadnn geçer. Ve Almnnyanın rlne dönmüş bulunuyorlar. 
,__ yük kongresine ait izahat vermesi 

dan bududlann tadiline ait A1")mınm geçerek Rumen sahillerine doğru Rumen petrollerile hububatına ihti- Rcno fabrikaları yeniden 2000 a-;., · • ,. ı olacaktır. matbuatta o~edilmesini menetm"'j' yaklaşmış, bunu gören Rumen hudut yacı vardır. Binaenaleyh, .,ekos o- mele almış, fakat amelenin çoğu fŞ 
ve bu maksatla Sofyadaki bütün ga- muhafızları motörle gelip Bulgar vak devleti ~arçalan.~ca~ ~umanya haricinde kalmıştır. Bugün Reno Maltim olduğu üzere Parti Gnıpu-
2etecflere gece yansı zabıta tarafın - kayığında bulunanlan tevkif ederek haklı bir endışeyehdtuşmludşt~r. ikin 

1 28 000 ameleyi azlettiğini bildirerek, nun normal toplantı ~amanı önümüz 
..... ,,_,.,+, R h 11 ık 1 B Ahnanyanın mu aç o ubu c , d ki d Eb di Ş fi i A 

dan mtar ysp~- umen sa ı erine ç armış ar. u şey, Balkanların zirni man':iulleridir. tekrar ~e girmek şaı1lannı izah et- e mayıs ayı ır. e e ım z: • 
Son zamsnlarda Çekoslovakyanın arada vukua ~elen çarpı~ada R; : Daha bir kaç hafta evvel. Balkan· miştir. tatürkün madcll hayata vedaları do-

parçnlnnmaslle Bulgarların bu istekr kov isminde bır Bulgar gumrokçusu lan aolaşan Alman maliye nazırı Atatürkün cenaze merasiminde layısile açık kalmış olan umumt re· 
Jeri ve ümitleri daha ziyade k~vvet- ölmüştür. Hadise hakkında Bulgar ve doktor Funk bunu açıkça söylemiı::, ve h b 1 ak uz-ere Tu"'rkiyeye gı·- l )b ı 7 azır u unm - islik için seçim yapı ması uzım ge -
'lenmiştir. Netekim, evvelki gün Nöy Rumen hudud kumandanlan derhal bu maksatla da bütün Balkaıı dev- d d hil' M S g ri dön-
:yt muahedf'Sinln iımalandığının yıl· tahkikata başlamışlardır. letlerile iktısadi mukaveleler akdine e:ı a ıye n~zın ~ .~. e miştir. 
-dönümüne tesadüf eden 27 teşrlnisa Lom hlıdiseslni müteakip Sllistre çalışmıştır. muş ve Başvekıl ile goruştüktcn son- Husus! olarak haber ald1ğtma gö-
;nide ayaklanan on binlerce Bulgar ile Dobnç ar!lsındaki Bulgar - Ru - Uçüncü htıdise de şudur: Çekoslo- ra işe başlamıştır. re, Atatürk inkılabunızın ana kay • 
talebesi Sofya s,,kaklannda nümayij men hududunda da bir çarpışma vu vakyadaki, azlıklar meselesinin bu Umumiyetle anlaşıld1ğına göre, u- r.ağı olan partimizin ebedi reisi ola· 

k ..... raklarım:w iade edi ku 1 . ir kadar süratle ve bu kadar kolaylıkla mumi grev yapılırsa da iaşe. posta, 
ya para .Lop · 8 ge mışt · halledilmiş olması, diğer memleket- telgraf, telefon, metro, otobüs, su, rak kalacak ve Parti tözüğündeki bu 
niz!,, diye bağırıp çağırmışlardır. Büyük Erkanı harbiye reisi gene- lerin de azlık davalarını halle teşeb- gaz, elektrik, sıhhat teşkilatı, hasta- vasıf değiştirilmiyecekir. 

İki gündenberi fevkalade günler ral Peev ile binbaşı Stoyanov'hırın brı.- etmeleri için onlara cesaret ver- neler, belediye daireleT'i nüfus dni-
ws ·-. Umumi reisliği milll şefimiz Cüm· :Yaşayan Sofyada ve diğer şehirlerde güpe gündüz Sofya sokaklarında öl- mic:o+ir. releri, nezaretler, liseler, belediye o-

'11.T hed -'-1 testo - · 'i~ hurreisi İsmet İnönü alacaktır. ,.,öyyi mua e:.;ııu pro numayış dürülmelerinden beri Bulgar z:ıb~- Nitekim, Polonya ne Macaristan dalan, bankolar, işliy.ecekti~. Trenle-
leri ve tezahüratı §12 suretle yapıl - tası, Sofyada miiteyakkız davranıyor derhal Çekoslovakyada kalan azlık- rin yalnız kısmen işlıyeceğı tahmin Yannki (bugünkü) Parti gnıpun-
.:mışhr: ve müteaddit defalar evlerde, kah • lann, kendi hudutları içine alınması olunuyor. dan sonra Dahiliye .Veklll ve Parti 

Bulgar 'O'ntverstte, yüksek ve llse vehane, birahane, lokanta, meyhane nı temin ebnişlerdir. Paris 28 (A. A.) - B. Daladier, va· genel sekreteri Refik Saydamın vi· 
talebeleri, };)undan evvel büyük mi • gibi, toplantı ve eğlence yerlerindt> Hudutlan tashih ve azlık.lor dava· lllere gönde~-diği bir tamimde mesai- }ayetlere bir tam.im yapıp toplantı 
ıtf.ngler yapmak için hük<imete müra geçen güne kadar tarama ynpmaktay sı Orta Avrupadan Balkanlar~ doğru n1n herhangi bir surette tatil edilme- tarihi tesbft edilecek olan Kurulta
ıcaat etmişler. fakat dahiliye nezareti dı. Bu taramalara tekrar başlanaca- buniştir. Macaristan, Rumanya ve sinin azil ceıasm1 intaç edeceğini ve 
bu resmi mOrncaati reddetmiş ve po- ğı batta bugün, yann Sofyanın aske Bulgaristanda, ~ulgarisltıknnl' Rumit han· 30 teşrlnisanide hiç bir memura me- ya iştirak hazırlıklarına başlamala-

rl . _ yada kalan arazı ve nz ara a u- . . \ bildi · bild' esi muhtemeldir lls, yapılacak her nevi tezahürat ve ışgl altına alınacağı da soyleniyor. dutların tashihini istcmeğc başlamış· zunıyet verilemıyeceğini rmış - rını ırm · 
ıllÜmayişlerl menetmek için emir al- Bu suretle hiç kimsenin sokağa ç!k· !ardır. tir. Bugünlerde Parti merkezinde top-
ımıştır- maması ve sükfuıetin zail olmaması Bu meseleler ortaya çıkınca Yu- lanacak bir komisyon büyük kon-

Bunu haber alır almaz bütftn Sof· için şiddetli tedbirler alınacaktır. Nü goslav Başvekili Stoyadinoviç Niş'te Tu·· rk - Sovyet grcnin esas işlerinden biri olarak 
;ya talebesi. sabahleyin derslerini ter mayişçiler arasında bir çok tcvkifat Bulgar Başvekili ile görüştü. Prens vilayet kongrelerinde tesbit edilmiş 
lkederek sokaklara dökülmüşlerdir. yapılmıştır. Paul, Bükreşe giderek Kral Karol'le D olan dileklerden Kurultay nızname-

Tıılebeler, daha evvel hazırladık - konuştu. Sızan haberlere göre, Prens OSt UğU sine alınacak olanları ayıracaktır. 
lnrı siyah üzerine ''Topraklarımızı ı- 'T'. Paul Rumanya Kralına, gerek Alman (Ba.ştarafı 1 incide) Kongre için Ankarada büyük hazır-

---~,, tlerl -1h'\ .. l .l TQmVay Ve istilltsını durdurmak, gerekse Maca- lıklar yapılacak ve müzakereler rad 
1tde edin:fz', ~~ roze go6...., e- ristan ve Bulgaristanın iddıalarını şey, harlct siyasette evleviyetle 
rine taknn,ıardL Yine bu rozetler. ~·· l' (' • kef /eri susturmak için muayyen bir plan tek- bir hakİkattir. Bugün bana ver· yo ile memleketin her tarafına yayı-
dcn ve nynl menlde yazılarla doldu- .l une V lr lif etmiştir. Bu teklife göre, Maca- diğiniz fırsattan istifade ederek lacaktır. 
rulmuş, yine etrafı siyah beyanna • • (B~ 1 mctdeJ ristan ve Bulgaristanla, onların di- size, ve sizin vnsıtanula da Sov- Kongreyi Başvekil Celfil Bayar 
melerden blnlerceshıi de halka da - teklerini kısmen tatmin etmek" su- yet efkarı umumiyesine demelt mühim bir nutukla açacaktır. Büyük 
ğıtmışlnrdlr. Evvelki gün hnrlciye gehnlşlerdlr. Bunlar, §irketlerln Bel retiyle, anlaşmak ve bu iki devletin isterim ki, Türkiyenin harici Parti kurultayının her toplantısm-
nezareti binasının önünde yapılan te çikadaki merkezi müdürlerinden Dö- de iltihakıyla Balkan itillıfını biıyü· siyaseti Türk - Sovyct müna- da memleketin ihtiyaçlarını en sa-
:uhfirat akşama kadar sürmüş ve po- banıi ile mütehassıslardan Klercn - tüp kuvvetlendirmek. sebatına müteallik bütün teza- lahiyetli ve riyazi şekilde tesbite 
llis tez:ahfiratçılan dağıtmak için geç dtr. Her ilrl murahhas çnrşnmba gü- Rumanya Kralı, bu plan etrafında hüratında iki memleket arasın.. dmkfm vermesi s!oll\Y.l,sile hükUme-
vakte kadar uğraşmağa mecbur kal- nü akşamı Anltaraya hareket ede • görüşmek üzere Londraya ve Parlse da samimi dostluk rabıtaları tin icraatında esas olacak hatları ta-
mıştır. ceklerdir. gitti. Onu Prens P

1
aulhtakb ip etti .. ~a- teessüs ettiği andanberi değiş· yine yaramaktadır. Yurdun bilhassa 

• • kat Londradan ge en a e"lere gore, ekonomi ve endüstri sahasında bü -
Polis, ve mbrta kuvvetledl, niima· Şirketin, tesisatı ve imtiyazı sat- Ingiltere Balkanlarla alakadar ol· memiştlr. yük bir inkişaf içinde bulunduğu şu 

yişçilerl d:ığıtımayınca imdada, it - mak için 15 milyon lira istediğı hak- mak niyetinde değildir. Büyük komşu memleket için sıralarda kongrenin meşgul olaca -
faiye yetişmi~ ve dört bir taraftarı kında çıkarılan haber yalandır. Bü- Orta Avrupa meselesinde oldu6ru olan dostluğumuz yalnız siyasi ğı mevzuların memleketin umumi 
toplanan on binlerce talebe ve halk tün tesisatın tızaml iki üç milyon ll- gibi, Balkan meselelerinde -ie mesu- bir vahime değil Türkiye ve hayatında çok faydalı neticeler do -
'üzerine su sıkmakla gücile dağıtıla. ra kı~tinde olduğu, yapılan tet- liyet ve taahhüt altına gin:ıck ist~ Sovyetler Birliğinde yeni re- ğurması beklenmektedir. 
lbilmişlerd!r Bu esnada bir çok kişi- ketler neticesinde tesblt olunmuş _ memektedir. Fransa da lngıltereıım jimler ktirulalıdanbcri geçen 
!l.cr yaralanmıştır. Bunlnnn hepsi k.ll t siyasetini takip ettiği için, Balkan hadiselere kök salmış olan bir Başvekil Parti Grupunun yann -
ınik ve hastahanelere naklolunm~ • ur. devletleri de kendi hallerine terkedıl- hakikattir. ki toplantısında bu hususları genl§ 
_ Mevcut tesisat ve §cl>eke, urun mislerdir. s· d • 1 kl bfi bir şekilde izah edecektir. 
,.~ • ıze şunu a soy eme e -

· yıDardanberi tamamen ihmal edil - Fakat Balkan devletleri birbirleri- hassa bahtiyarım ki, nasıl mem· 
Bundan sonra gece saat on bire t ~1 b' . - ,..__ k l b -ı sadakati . 

doğru nümaytgiler Rumanya sef:ırc- miş ve dddı n ç ~ t~mır gormern~ ne ar§! 0 an ag anna erı- leketimin Sovyetler Birliğine 
.... tir Nafia V knletı Şırketler Ba~u ni teyit etmişlerdir. Yugoslav ve Yu· karşı olan siyaseti değişme-
'"' önünde toplanmışlar. Sefarethane · e :r··· - nan başvekille~ kendi topraklarm-
tnin polis ve süneülü asker kuvvetle- fettişliğinin yaptığı tetkiklerden son dan hiç bir fedakarlık yapm,yacak· miş ise Türk milletinin de his-
ı:rlle ihata edilerek muhafaza edilme- ra raylnnn alt tarafındaki taban kı- !arını füm etmişlerdir. siyatı, derinliklerinde hiç bir 
Bine rağmen burada da hepsi bir a . sımlannm çürümüş olduklan görül- Büyük demokrasilere güvenmek değişikliğe uğramamıştır. 
ğızdan DObnıca marşını ve .. Kanlı _ uhtelif 

1 
den alınan nü mümkün olmadığı için, Balkon dev- Geçenlerde eski ve aziz dos-

'Meriç çağlryor dal kadınlar ağlı - muş ve m yer er letleri birbirlerine daha ziyr.de san- tum ve Sovyetler Birliğinin 
yor_ sötlcrlle başlayan Bulgar mn- munelerin fotoğraflan çekilerek bu lacak, ve ittUaklnrını daha ziyade mümtaz mümessili Hariciye 
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Türklerin a asının 

Kıymetli HCitıraları 
(Başı 5 incide) 

i yi blr adamdı, insan adanı ' 
dı. Onda Türk halkını tanı

mak mümkündür. Onda derin su· 
rette beşeri duygula!' vardı. sev~ 
ye muhtaçtı Topladığı genç fakit 
kızlardan küçük çocuklardan ken 
dine bir aile te~kil etti. Bir tanesi 
Londraya ingilizce tahsilini bitir· 
meğe giderken bir tren kazası~& 
kurban gitti Onu daha mini ııııni 
iken bir öksüz müessesinden alınış 
tı. Müessesenin O:üdircsi, şefinin 
geleceğini duyunca çocuklara ş~fe 
söylenecek şiirleri ezberlemelerı • 
ni tenbih etmişti. Nevmit olan ço
cuklar "yarma kadar vaktimiz yok 
tur,, diye üzüliıyorlardı. Araların· 
dan bir hnesi bütün gece göz yuın 
madı, ertesi gün şiiri tamamen o
kuyan bir o çcx:uktu. 

Böyle bir lektör küçüklerin iS • 
nünde yılmayamn hoşum. gitti, ~ 
çocuğu evladlık diye aldı. 

Evlatlıklarının bir diğeri Af~ 
hanımdır. Öğretmendi, bit 

gün o ders verirken Atatürk onu 
dinlemiş, ve derin evsafını hemen 
takdir etmişti. Bu anda kendisi 
Türk Tarih Cemiyetinin ikinci re
isidir. Bir diğe:i askeri bir tayYa· 
recidir. Dünyada tanınan yegane 
kız askerl tayyarecisidir • 

Cesaretlle çok güç uçuşlan ile 
ve disiplini ile orduyu hayran bı • 
rakmaktadır. En küçükleri ise 01· 
küdür. Altı yaşuıdadır; bir bahç& 
vnnın kızıdır. Zarif edası nazarı 

dikkatini ~elbetmiştir. Ve onu da 
evlatlığıns almıştır. 

Geçen son bahar, ilk Türk Ta
rih kongresini küşat için, el· 

de makas, sarayın kapısına gerili 
kurdeleyi keseceği zaman yukar • 
dan "Atatürk' Atatürk!,. diye çığ· 
)ıklar salan, ve kendisinin yanma 
varmak için, kendini pencereden 
atacağını ihtar eden kız bu Ülküy· 
dü. Atatü!'k kurdeleyi keserken 
onun yanında idi 

Etrafımda işkence ile ağırlaşan 
sesler duyuyor:.ım: 

- Ömrü uzun olmalıydı. Onsuz 
Türkiye ne olacak, ) ani Türkiye 
bize bırakılırsa ı 

- Sergı.izeşUerle dolu hayatı es 
nasında bir gün ölümden kurtul • 
muştu. 

-- İki Mustafa Kemal vardır. BI 
ri ben kendimim! Ben fani olan ö
lecek, kaybolacak olan ben; bir 
başkası d:ı varki ondan bahseder • 
ken "ben,. değı1 "biz,, demem lA -
zun. İşte " varlık milletle temsil 
edilir, ve bundan dolayı ebediyen 
yaşar. 

ll marşını roylem:fşlerdir. vaziyet tesbit olunmuştur. sağlaınlaştıracaklardır. Komiser muavini B. Potemkin'i 
Nümayi,.~er, Alman sefareti ö - Bu vaziyet, esaslı tamiratı icap burada kabul ettiğim sıra_da 

nünde de toplııruırak "Hcil Bitler " ettirdiği için, hüktiınet satış için is- dir. dostluklarımızı yadetmek ve 
ile öGLE ve SABA 1 

diye bağtrnıışlardll'. tekli davranmamıştır. Çünkü iş ran- HWdlmet test.satı satın aldıktan size bütün söylediklerimin bir 
Sofya nümayişlcrlnden başh, Bul dımanlı değildir. Bil1ilds Fketler sonra, şebekeyi baştan bqa ıslah kere daha inüşahedesini yap-

Her yemekten sonra muntazaman ditlerinizi fn-çalaymrz. 

garistanın Pırnova, Plevne, Gabro • 1 kendileri tesisatı satmak istemişler- edecek ve ycniliyecektir. makin bahtiyar olduk. 

işte bundan dolayıdır ld nşağıda Akdenh; ~ 
ler ve çiçekler içinde, lame dekoltesiyle fing atar-
ken Cezirede kilsltün, vakarlı ~ yüksek aşkını lA
yık olana veremediğinin gı.inahım çekiyor ve çile
sini dolduruyor.. 

Beyaz yazılı stynh btr yol levhası: Palm!r - 16 
kilometre. 

Bunu çoktan batmış olan gQneşhı bavnya SIVanıp 
kalmış sanılan sebatlı aydınlığında okudum. Beş, 
on dakikamız kaldı... 

Otomobilin fenerleri yanmıştı. Tepemsi bir yere 
çıkıyoruz. Birden karşımızda ışıklar cıvıldadı ve bir 
hurmn ormanının loşluğu arasında sütunlar, kem~ 
lcr, kuleler belirdi. Fenerlerimiz ne tarafa çevr~ 
se resimli, oymalı, işlemeli yüzlerce tn§Ul güneşll 
bir yağmura benziyen akıcı ve cllfilı yaş ışığımız 
altında parladığını görüyorum. 

Boş, tenha. çıplak bir arsaya oturtulmuş tek kat 
bir bina önünde durduk; beyaz smokinli bir garson 
bizi karşıladı. 

JEFRIKA No. 14 

~ mr k~ ayak mercllven- flmdi otelin holündeyb:. 
Şeyh Şemun bana bir: "Bekleyiniz, haber vereyim!,. 
demek isti.yen işaretle bir koltuk gösterdi ve içeri
ye doğru yürüdü. Halecan duymuyorum, galiba._ O 
kadlU' bitkinim ki hissim nabızlanmın vuruşuna in
hisar etmi§; otele elektrik veren motörü mü, yoksa 
bunlan mı :işitiyorum, fark edemiyorum. 

Koridorda yine p?yhin kunt vücudü göründil, yi
ne bir el işareti: "Geliniz!" 

O önde, ben arkada, teşr:if ntı andıran blr vakarh 
y(irüyüşle gidiyoruz. Bir kapıda durdu, vurdu, son
ra aldığı cevap üzerine beni usulcııcık içeriye itti: 

Zeliha, gülümseyerek, ayaktn bekliyordu. 
Ayaklarına kapanmaktan kendimi güç zaptettlm. 

il 
Yılbatt gecesi bir Metanpsikoz baha~ 

::....... Ruh ölmez, ebedidir ve faaliyet sahası sayı
SIZ şekillerde canlı hüccyrelerdir. 

Zeliha sözüne, bu cümleyle başladı ve yine fran
sızca olarnk şöyle devnm etti: 

- Size Brahmanizm. Budizm ve F'.ıravunlar Mı-

sırının metanpsikoz nazariyelerinden, Pitagor ile 
Platonun bu husustaki fikirlerinden bahsetmiyece
ğim. Onlan eski bulursunuz. Fakat ruhun ölmedi
ğini, şekilden şckile geçerek müebbet yaşadığını id
dia eden yeni iıllmler vardır. Fourier, Picrre Le
roux, Jean Reynaud gibi.- Misilsiz şair ve filozof 
Maurice Maeterlinck de artık ruhun kaybolmaz var
lığına inananlardandır. Metapsişik kelimesi ki pro
fesör Richet'nln icadıdır. bugün milyonlarca insanın 
uğraştığı bir rum mektebi olmuş; bayağı ispritlzm 
kadrosundan uzaklaşmıştır. 

Dikkatle dinlemediğimi gören Zeliha bahsin a
ğırlığını tebessüın'iyle hafifleştirmek ferasetinde 
bulundu ve sözüne şöyle devam etti: 
'" - Daha fld ay evvel Ostende deniz hamamlarm
da konuştuğum Maeterlinck bana demişti ki: "Olü
lerimlzin vücutlanmu:da kaynaştığını unutmıyalım; 
bizler ölülerle dokunmuş bir nesciz ve bir gün, vü
cutlarımızda yaşıyanlan isticvap ~ebilirsek niha
yet kendimizi tanım1ş olacağız.,. 

Çöl otelinin küçük husust salonunda ve külfetle 
donatılmış bir yemek masasının önünde başbaşayız. 
Gümüş vazoda, belki de bilhassa getirtilmiş taze 
Lübnan gülleri, hasır kaplara uzanmış tozlu şişeler
de siyah şaraplar, buzda bekliyen içkiler var. Yıl
başı gecesi .• Yeni seneye yanyana gireceğiz .. Yeni se
neye ve bambnşkn bir yeni sergüzeşte! 

- Mnetcrlinck, şimdilik, yalnız ruhlann yok ola
madıklanna inapıyor. Onun fikrince ölmediğini an-

lachğı ruhlar loş bir boşlukta ve sersemleşmiş bir 
halde, yem etrafında balıklar gibi, bizim civarımız· 
da dönüp dolaşmaktadırlar. Son tecrübeler esnası~ 
da verdikleri tereddütlü, bağsız noksan cevaplar gös
teriyor ki pek te gıpta edilecek mevkide değildir
ler; neşesiz, miskin, yorgun, zekasızdırlar. Yeniden 
yaşaµıağa mı başlıyorlar, yoksa ölümlerini mi ta· 
mamlıyorlar? Bunlar bizim hnfıznlarımızın sefil po
salan, rüyalarımızın karışık tortuları mıdır? Med
yumlar karşısında, ansızın uyandırılmış çocuklar gi
bi kekelediklerini görüyoruz:; sıkıntı ve şaşkınlık 

içindedirler. Hepimiz böyle bir hayata doğru mu 
gidiyoruz? 

Zeli sarsılıpaz kanııatini anlntan bir tavırla ilave 
etti: 

- Hayırl Ruhlar bir canlı kalıptan diğerine ge
çerler, yaşayanda barınırlar ve mütemadiyen deği

JC değişe yaşarlar. Ruh muammasınm en doğru hal 
şekli budur; ben metanpsikoza iman eden1crdcnim 
benim dinimin temelini tenasüh teşkil eder dınımin 
ve ilmimin esaslarını ... Artık gızlcmeğe liızum yok: 
Ben Yezidin kızıyım! 

Elimdeki kadehi bıraktım, ağzıma götiirüvor
dum ... gözlerimin açıldığını kendim bile farkettim: 

- Yani dedim, Yezidisiniz, bu cemaate mensup
sunuz? 

- Evet, Yezidiyim, fakat o cemaate adını veren 
büyük Yezidin de kızıyım! 

Sertleşmiş olan sesi düştii: 

(Devamı vcır) 
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Hey, Andrea, Beni T ammadın mı? 
Öldürmiye Niyetim Yoktu, Sadece Onu Bu 
Perişan Halile Sereze Göndermek istiyordum 

1( 0VUğun başına geldiğimiz . "~~\\l~t ,.. 
'lllı Zaman gördüğümüz sıyrıl- . ; "\~ · 
lerı§ıtı~en:ıik yığınlarından, didik
Par ış ve kemirilmiş tüylü koyun 
'uvÇalarından buranın bir kurt 

t> ası oldugu- nu anladık 
~·h . 

,ı_ ~ Yalar buradaki mandıralar
"<! Şlıtıd' 
çi k ıye kadar hiç koyun ve ke-
s1 oıapılrn: veya paralanma vaka
~ak tnadıgını ve fakat iki üç saat 
Slk kta bulunan mandıralarda sık 
diler apılıp ve paralandığını söyle
hay · Yuvanın karşısında hepimiz 
der:tl~~ !.çinde donup kaldık ve 
de b duşuncc1ere daldık. İçimiz-

Ulunan ihtiyar bir kahya: 
ll.U.; Abe kızanlar, dedi. Ne düşü
het kaldınız böyle? .. Dedelerimiz 
lt.urt Vakit söylemezler miydi ki 
kar kornşusunu yemez. İşte bu fu~ 
hak~ı kur~ kancığı da komşuluk 
va. k nı gozetiyor ve arasına yu
ha)' Urup sığındığı mandıraların 
l'et v~ncıklarına dokunmuyor. İb-

a lllalı bundan. 

E: Yet ibret almalı ama alama
~as dık ve alamıynruz işte. Ar-

ında ko<:t ğu t " l'' ı ·· ı·· ~en.r :ı: u muz ur u ur u 
l'ibı' .aatler için komşularımızı, bi-

tın:ı· . 
&idi ızı boğduk ve hala da boğup 
btı ! 0ruz. Ne vahşi mahlfı.klarız 
say ınsanlar? .. Kurtlar kadar da 
~ı· gın:ıız ve duygumuz yok değil sn..,, 

:B .J •n okuyucularım?. 
donu esnalarda Bulgarlar Make
h YaY'l ıst' u· <lalk alan altına almak ve 
1eşk·~nlaraa kuvvetli bir hükumet 
ttı.etıı .et.mek için Avrupa hüku
.l'orı erının kapı eşiklerini aşındırı
~ ardı. Sofyada büyük toplantı· 

~apıyorlardı. 

~edltu.rduklan çetelerle Ma -
on" .l'otı .J anın her tarafını karıştın-

\>e tardı. Bulgarların bu düşünce 
lru eşebbüsleri yerli Rumları ve 

l'lanhlan d" .. d '' ·· e+·· B ı {!'arı uşun urmu:i.u. u -
ket a:a karşı tedbir almağa sev
kar:ıştl Onlar da gizli gizli çı
~ilın ·'kları çetelerle karşımıza di-

ış Ve dikilmislerdi. 

lar~ele Bulgar k~ylerindekl Rum
\re b Bulgar kiliselerini tanıtmak 
j>apı]Unları Bulgarlaş!ınnak için 
tıanlı~n tehdit ve tazyiklere Yu
~1·.. ar Pek ziyade içerlemişlerdi ... e 1' .. 

(Karamandıra) rnevkiinde "İ.j te -
ro,, kahyanın yanında birkaç gün 
dinlenmek kararını verdim ve yo
la düzüldüm. 

Bir akşam karanlığında kahya

nın ağıllarına yaklaştım. Köpek -

lerin ürü.memesi dikkatime çarp

tı. Mandırada yabancı bulunduğuna 

ve köpeklerin sahnmadığına hük

mettim. Çetemi bulunduğum ye
re bıraktım ve yanıma bir kişi al
dım ve ilerledim. Mandırada s:m
ki bir Rum düğünü, yapılıyordu. 

Mandolin ve kitaralar çalınıyor, 

:ı .\rkılar söy !eniyor ve 
Rumca var mı bize yan 
diye naralar atılıyordu. 
patlıyordu. 

arc>s;ra 
bakan? .. 
Sil~htar 

Biraz daha ilerledim ve mü-

B ana yapacağını ben ona yap-
tun ve yaralı kalan arka -

daş1arını da kaptanlarmdan ay!r
madım. Mandıradan ayrılırken üç 

filinte ile birkaç kat Efzon elbise

si aldım ve üzerlerindekı paral9rı

nı ve göğüslerindeki çapraz gümüş 

köstek ve saatlerini topladım. Bu 

patırdıda yaralanan "Kıresnalı,, 

Dirnitri ile Çalık Yorgiyi hayvan
lara bindirdim. Rondeibala yolu
nu tutum. Bakırdağmda "Lakos,, 
Manastırına vardım. Yaralılarımı 

bakılmak için bu manastıra hı -
raktım. Bir hafta dinlendikten 
sonra Demirhisara !ndim ve "Ka
ramandır.a,, hadisesini öğrenen 

binbaşı Hamit ağanın taburu ile 
üzerime geldiği habe~ ile karşı -
laştım. Buralarda artık durula -
mazdı. Dramada da Rumlarla gö
rülecek hesaplarım vardı. Demir
hisanndan Selanik taraflarına ge
çeceğimi söyliyerek çıktım ve or
talık kararınca Drama yolunu ~t
tum. 

(Devamı var) 

--. 
~ 

HiKAYE 

BiR DAMLA! 
Ege denizinin bir çeşit lormı

zı midyesi vardır. Pina der--
ler ve bir metre boyunda olur. 

, Pinalann her biri bir değildir. Di
şi ve erkek olmak üzere bir çifttir. 
Gıdaları içtikleri yeşil ışıktır. Yu
valarını o ışıkla, kabuklarını sedef
le döşerler. Yuvadan farkları şu 
dur ki yuvanın içinde yaşıyan çili 
te yuvada hep ayni vücuttur. 
Çiftin biricik koynu ikisinin bir
den bağrını sarar. Kabuk, kapak, 
yuva, ev, saray, her neyse, pina
nm kendi gövdesinin mabaadidir. 
Sarayın mimarı da, saray da, sara
yın harcı da, sultanı da hep ken
didir. Alaca aydınlığın sıcak loş

luğunda esrarengiz hulyalarına 

dalgındırlar. Yeşil ay ışığındaki 

rüyaları, sinelerinde inci olur; di
bin altın rıhlarına ışıktan imal et
tikleri upuzun tellerle tutunurlar. 
Bisüs denilen bu teller camdan şef
faf, pırlantadan parlak, ipek ve 
örümcek ağlndan çok daha ince-
dir .. Ege kadınlan pembe, yeşil, 

mavi pina incilerinden ziyade pi
na tellerini ararlar. O telleri saç
larının boyunca uzatarak saçları,. 
nı örerler. Saçlarına ışık dolamış 
olurlar, ay aydınından yüzlerine 
hale edinmiş olurlar. 

K üçük Deli Alişin annesi bü
tün o kıyının en usta fıta, 

başörtüsü, ve fistan dokuyucusu 
idi. Pina bisüslerinden de gelin 
kuşağı örerdi. Aliş hep annesinin 
yanında durur, hep seyrederdi. 
Yıllar geçti. Aliş büyüdü. Annesi 
evde tezgah başında kalır, Aliş 

küçük bir kayıkla denizde Pina av
lardı. Sonralan annesi de öldü. 
Aliş yalnız kaldı. 

Bir gün koyun cam gibi durgun 
suları, üzerine, bir çillenti fısılda
dı. İşte ogün bir rahmet damlası, 
tam Afişin bakış hüzmesinin öz 
ortasından geçerken, gözlerinde 
her nurla her renkle çaktı. Ondan 
sonra Alişin bütün hayatı değişti. 
O saniyede Aliş için her günkü ma
lfun dünyanın perdesi yırtılıver-

HalilCarnas Baldiçısr 

mişti. Sanki gök açılıp cennetin 
nuru gönlünde çakmış, musikisi, 
koynunda çınlamıştı. Sarsıldı. A
caba körüm mü? Yoksa bana mı 
öyle geldi? diyekaldı. Fazla değil 
bir damla yağmur. O doğdu doğalı 
milyonlarcası yağmıştı. Her insan 
gibi, o yalnız ıslanmakta olduğunu 
göregelmişti. Hatta o gün yine 
milyonlarcası düşmüştü. Fakat 
boyunca damlacıklar arasından 

her nedense bir tanesi ayrılmış, 

düşüş çizgisini Alişin tam görüş 

zaviyesine uydurmuş, ve Alişin 

gönlünü, üzerine yay, çekilen ke

man gibi öttürmüştü. İnsanlat' ha

kika ten termometreye benziyor

lardı; ancak muayyen bir zaviye
den balnlınca büzmeleri çakıyor, 
ve derecelerini gösteriyorlardı. 

kat duvağı örmeğe başladım.,, de
dL Gözlerinin alt kapakları, için
den gelen bir hasret, bir özleyiş 
kaynağından çıkan yaşlarla taşa

caktı. Titriyen damlalar pırıl pırıl 
parlıyorlardı.Acaba gördüğü rahme 
damlası böyle mi idi? Sesi içten 
kopup gelen acı bir çığlık halini 
almıştL "Duvak,. diyordu. "Yer
den Okyanusun zindan gibi karan-o 
lığından başlıyacak, renkten ren
ge, ışıktan ışığa yüksele yüksele 
gelinin yüzüne doğru bir yalvarış 
gibi dolanacak ve, varmış oldu
ğu insan simasını nurla saracak. 
Bunun için altı yüz bin Pina teli 
18zımdı. Her teli bir evvelkisin
den daha açık olmak üzere ayn 
ayn boyayacağı.mı. Bu duvağı otuz 
senede bitirdim.., 

Köye sekiz sene sonra yine uğ
radım. Deli Aliş hfila sağ

dı. Bana "duvağı örüp duruyorum. 

Şimdi gelini arıyorum, ama bula.

nuyorum. Kainatın en güzel duva

ğını en güzel gelinin giymesini is

terdim.., dedi. "Vay çapkın şim

di gelini arıyorsun ha!,, dedim. 

"Hayır benim için değil! Kimin 
olursa olsun bana ne! Ben '"duvak

la güzelliğini sarmak istiyorum. 

Bak ne kadar ördüm,, dedi, ve ör
müş olduğu yarım arşına yakın 

duvağı gösterdL Tül siyahtı. Ama 

nasıl! Engin denizlerin derin ka

ranlığı gibi. Zavallı budalanın ar

tık pek çökmüş ve ihtiyarlamış 

bir hali vardı. 

"'' 1 Urkler kadar düşman kesil
··'-lş erdi 
li · Son zamanlarda bu ateş-"e k: lrıtşlar an]ı .~ahaya onlar da atıl -

nasip bir yerden gözetle -
dim. Gözlerime inanamıyordum, 

aralarında fistanlı Efzonlar da bu
lunan bir sürü silahlı yerli ve Yu
nanlı Rumlar cünbüş yapıyorJar -
dı. Bunların (Andrea) çetesi olup 
olmadığını tabii kendilerinden so
racak değildim. Ben hükmümü ve 
karanmı vermiştim. Mandırayı 

güzelce sarmış ve haklın nokta -
lara efradımı yerleştirmiştim. Etra 
fının bir kısmı duvar ve bir kıs
mı çitle çevrili ve üzeri kuru me
şe dallarile örtülü bir ~ardak al,.. 
tında eğlenceye dalan ve korun
ma tertibatı almıyan bu dalgın ka
badayılara birbiri arkasına dört 
bomba savurdum. Ardı sıra dR şid 
detli bir ateş açtırdım ve yerime 
çekildim. Silahı elinde Mandıra
dan dışan uğrıyan paıikaryalan 

birer ikişer tepeliyorduk. Çarpış. 
ma sabaha kadar sürdü. Ve orta
lık şıyınca durdu ve ses seda ke
sildi. Mandıranın avlısına girrii -
ğim zaman bil'biri üzerine ytkıl

mış cesetlerle karşılaştım. Yar ah
lan ayırdım ve sorguy:ı başla -
dun. Meğer bunlar beni anyan pa
likaryalarmış. Kaptanlan (Arı dre
a) da yaralıların arasında •miş. 

Buldum ve karşıma otnrttum. Ve: 

Vitamin Verecek Yemekler 

A lişin gördüğü ışık alaimise
manın renkleri gibiydi. Fa

kat onlardan çok daha parlak ve 
çok daha cana yakındı. İşte o dar 
kikadan sonra Deli Alişin artık 
alaimisemalar peşine düştüğünü 

duydum. Benim o köyde biraz 
mal mülküm vardı. Kırk yılda bir 
bizim ortakçıyı görmeğe giderdim. 
O sene, oraya vannca köylü~er 

bana Deli Alişin aklını oynattığı
nı söylediler. Sözü sohbeti kesmiş. 
Köy kahvesine uğramaz olmuş. 

Ya gider Pina avlarmış, ya evine 
kapamr bir şeyleri boyamakla uğ
raşırmış. Zaten evveldenberi., ken
di halinde sessiz bir adamdı. Aca

ba ne oldu? Şunu gidip bir göre

yim dedim. Onu bayağı zayıfla

mış buldum. Üstü başı da periş3n· 

dı. Kendisiyle alay etmeğe geldi

ğimi sanmış olacak ki beni sevinç

le karşılamadı. Köyde onu tefe 

koyarlarmış. Ses çıkarmazmış. Ta 

neden sonra dayanamaz, ve kendi

sile alay edenlere "Yahu siz insan 

değil misiniz? Hanginiz alaimise

mayı beğenmez? Ve hanginiz o

nu ele geçirmeği istemez? Eğer o

nu tutamıyorsanız kabahat alaimi

semada değildir!,. dermiş. 

Aradan altı sene geçti. Yine kö
ye vardım. Bu sefer Deli Alişi ya

talak hasta buldum. Duvağı bitir

meme artık on sene kadar kaldı 
diyordu. Ertesi sabah kapı komşu

su Ayşe kadın gelip beni köy oda

sından çağırdı. Geceleyin Deli A

liş meğer ölmüşmüş. Odasına gir

dik. Ne ıssızlık, ne yoksulluktu o? 

Yerde, bir keçe parçasının üzerine 

serili idi. Ayşe kadın üstünü ör
müş olduğu duvakla örtmüştü. Tü
le bakakaldığımı görünce kadın 

"göğsünün kaburga kemikleri bir 
bir sırıtıyordu da örttüm,, dedi. 
Onu gömerlerken duvağını gövde
sine kefen yaptılar. Deli Aliş aca
ba muradına erdi mi? Yoksa ken
di alaimisemasında, çoktan kendi 
cennetinde mi idi? 

tla dı · Royde, kasabada ve dağ 
, ovad İ . 

~es· a rastladıkları slamları 

ları~o~r, bu cinayetlerini Bulgar
l'~le ~ze:ı-ne atıyorlardı ve bu su
lle k" ~Uunlan Bulgarlar aleyhi
]~ oruklüyorlardı. Ayrıca da İs
ll1.t1 Ve Bulgar köylerini basıyor, 
~orf ar Çetelerine pusular kuru -
'ay-i ardı. liesapsız can yakıyor ve 

sız znekan yıkıyorlardı. 

r Qnanlı AnJrea Kaptanı 
Sete • l . 8 'Y e nasıl yok ettım? •. 

B ]zjtn tarafımızda gezen Yu
'\>e S nan çetelerinin Serezden 
<l~n ;rezin belli başlı zenginlerin
ları apa Anastas ile Rum despot
bUi.., la.rafından idare edildiklerini 
· .JOrduın "K t 1k d •ll'ld · ar a aya,, ere -

~İ.l-i ey görüştüğüm kahyalardan 
drea) Unan kaptanlarından lAn
belli nın seksen kişilik çetesile 
tenin aradığını söylemişti. Bu çe
~ll'lın Utnulınadık bir zamanda bas 
"l> .a uğramamak için hemen 

erırn b 
lar s " alkanından '9trafa adam 

aldun B' k .. 
tıi arı · ır aç gun sonra be-
dağt ı Yan (Andrea) kaptanın (Boz
l'li ala taraflannda olduğu habf>ri
(J\n,ı ıın Ve yola çıktım. Niyetim 

rea) ·ı 
'1e 0 

1 e m1sızın karşılaşmak 
,.._ak ~u rnegaloideasına kavustur-.. , ldl ~ 

Bozd ~ 
dırn S agını birkaç defa araştır-
tıtrı · 13~rı Şaban taraflarını dolaş. 
leri. ırçok mevkilerde gecelı>di.k
lıyarY~rleri buldum. İzlerini kol -
bu ta tam on gün aradım. Artık 

aranardan gittiklerine hiik -

- E ... y Kirye Andrea. Dedim. 
Tanıdın mı beni? .. 

- Hayır Gospodin. 
- Ben Kaptan İnceoğlu İsto-

yanım. 

"Andrea,, gözlerini açtı, dişle

rini gıcırdattı. Ve ağza alırunıya

cak birçok Rumca küfürler ettik

ten sonra: 

- Haydi. Dedi. Ne yapacaksan 
yap. 

Öldürmeğe niyetim yoktu. O 

perişan halile Sereze göndermek 

ve diğer çetecilere böylece bir ib

ret dersi vermek istiyordum. Sor
dum: 

- Kirye. Ne yapayım sana? .• 

- Ne istersen yap ... 

- Sen beni bu halde tutsay -
dm ne yapardın? 

Kaşlarını çattı, 

Ve: 
suratını astı. 

- Ben mi!. dedi. Hiç. söylet -

Bir günde, dört tÜTlü vitaminin 
her birinden lüzumlu olan mik
tan öğrendikten sonra onlan han· 
gıi yemeklerde bulabileceğimizi an 
lamak işi kalır. Onu da bu yazı
da gösteriyorum: 

A Vitamininden 100 ölçü bul
mak için 0,17 gram maydanoz, 0,20 
gram taze ıspanak. 1 gram dana 
ciğeri, 2 gram yeşil salata, 3 gram 
kırmızı biber, 4 gram yumurta 
sarısı (çiğ olmak şartile) 5 gram 
peynir, 5 gram tereyağı, 5 gram 
taze kayısı, 5 gram havuç. 15 
gram domates, 25 gram buğday, 
44 gram halis siit, 66 gram arpa 
haşlaması, 200 gram sığır eti yeti
şir. Görülüyor ki bn vitamini hul
mak pek de giiç değildir. 

B, Vitamininden 100 öl~üyü: 
3,3 gram Amerikan fıstığı, 10 
gram bira mayası, 15 gram buğ
day, 10 gram kuru bezelye, 50 
gram arpa, 50 gram fındık, 50 
gram ywnurta sarısı, 50 gram da
na ciğeri, 50 gram istiridye, 66 
gram kurufasulye, 100 gram mer 
cimek, 200 gram pjrinç, 250 ırram 
patates, 500 gram süt verir. 

B' Vitamininden 100 ölçüyfi: 5 
gram bira mayasında, 10 gram da
na ciğerinde, 50 gram bu~dayda, 
80 gram kuru bezelyede, 100 ~ram 
lahnada, 200 gram unda, 200 gram 
ıspanakta, 288 gram yumurta sa
nsında, 330 gram patateste, 660 
gram halis sütte bulunur. 

C Vitamininden 100 ölçü (yine 
gram hesabile) veren yemekler: 
2,5 maydanoz, 5 kırmızı biber, 10 
limon, 10 portakal, 15 dana ciğeri 
15 mandarina, 17 kırmızı domates 
17 yeşil salata, 11 lahna, 50 kiraz, 
2 litre süt. 

D Vitamininden 100 ölçtl, 3 
gl'.am ringa balığında, 200 gram 
tavuk ciğerinde, 200 gram yumur
ta sansında 250 gram tereyağın-

Bu sayılar da öğrenilince her 
gün lüzumlu olan vitaminleri te
min etmek kolay gibi gorunur. 
Mesela A vitamininden bize yeti
şecek kadar bulmak için, 60 gram 
yeşil salata, bir buçuk litre kadar 
süt, yahut 30 gram dana ciğeri ... 
B, vitamini için 2 litre süt yahut 
200 gram dana ciğeri veya 4 gram 
bira mayası ... Fakat B' vitamini i
çin 4 litre süt içmek yahut 60 
gram dana ciğerini çiy olarak ye
mek haylice güçtür... C vitami -
ninden lüzumu kadar bulmak için 
30 gram portakal suyu kolay bu
lunsa da 45 gram çiy karaciğer 
yenilemez. Bereket versin ki bun 
ların hepsini, yukarkdaki cetirel-
de gösterilen, başka yemeklP-rle 
daha kolayca temin etmek müm
kündür. 

Yalnız D vitamini her vnkit 
yediğimiz yemeklerde bulmak 
pek güçtür. Bundan lüzumu ka
dar alabilmek için 400 gramdam 
fazla çiy dana ciğeri yiyebile<"ek 
kimseler bulunsa bile, 6 litre SÜ· 
tü içmek imkansızdır. Halbuki bu 
D vitamini çocukların kemik has
talığma tutulmamaları için, bir de 
dişlerin çürümemesi için lüzunıJu
dur. Bereket versin ki güneş ışık
ları bu vitamini "'Ücutta temin et
tikleri için, bu usul öğrenildiğin
denberi, çocuklar kemik hastalı -
kından kurtulurlar. 

Dişlere gelince, onlar güneş 
ı!)ıklanna kakrşı tutulamadıihn • 
dan ve yemeklerimiz de bi?.e D 
vitamini vermediklerinden dolayı
dır ki dişler çok çürürler. Bu vi
taminden halik yağında çok bu -
lunduğundan balık yağı hem ke
mik hastalığına, hem de dişlerin 
çilrfünesine karşı iyi ille olnak 
tanınmıştır. Kışın ondan içebilir
ıeniz, güneş ışıkla.nnm yerine' im
dadnu:a yetişerek, size D vftami.. 

O dasınm hali neydi. Oda
nın enine de boyuna da Pi

na telleri geriliydi. Çil çil çıngır
dayan yıldız pırıltıları mı ister

siniz, göz kamaştıran güneş yıldı

rayışını mı istersiniz, serin ve sa

kin ay hüzmelerini mi istersiniz. 

Hepsi oradaydı. Nihayet kulak ve

ren bir insana rastlamış olmaktan 

memnun, Deli Alişin çenesi bo

şanmış, harıl harıl anlatıyordu. 

Bana "ışık gördüm!,, diyordu; ve 

dudaklarında bir tebessüm uya

nırken, gözleri doğmakta olan u

zak bir şafağa bakıyormuş gibi ay

dınlanıyordu. "Bir rahmet damla

sının düştüğünü gördüm!,, İçimde

ki bir tele vurdu. Ha.la ding .. g .. g .. 

diye ötüyor. Artık kulağım başka 

bir şeyi duyamaz oldu. Bir rüya

dır görüyorum. Ve öyle bir şey ya

pacağım ki onun eşini şimdiye ka

dar hiç bir insan yapmamıştır.,, 

Y'me durdu, yutkundu. Devam et

ti; "Alaimisemadan bir duvak öre
ceğim, bir gelini onunla saraca.-

Vatan Vapurundaki 

Kaçakçıllk HCidisesi 
Köstenceden göçmen nakleden 

Vatan vapurunun, son seferinden 
sonra, muhafaza teşkilatı memurla
n geminin su deposunda gaz teneke
leri içerisinde kaçak eşya bulmuş -
lardır. Eşyalar, depodaki suyun içe

risindeki lehimli tenekeler içerisine 

saklanmışbr. Bu işte suçlu olarak, 

geminin lostromosu Hüsnü, mürette 

battan Hızır, Kenan, Şemsi ve Ni

yazi tutulmuşlar ve dün asliye be

şinci ceza mahkemesi müddeiumu -
miliğine verilmişlerdir. 

Bulunan eşyanın kıymeti 1500 li
ra kadar tahmin olunm:ıktadır. Bu 
arada 130 parça kadar erkek ve ka-



YAS 
GltBn u1usan kalbini b1r mmn gibi yaltm! 
Gittin ve melekler gibi sonsuzluğa aktın! 
Git.tin buradan Ahrete flmşek gibi raktınl 
Gittin deni~ milleti arlaında bıraktın? 

Uııet §ti ölQm kartah A.zrnlle linet! 
Lfınct surunu çalmayan İsra.file linet? 
Lanet sana ses vermcğe !iclz dile lanet! 
Lfuıet seni, bizden ayıran hiile lanet! 

"' 
Önünde 

Macit Ercan 
(Tıb fakültesinden) 

Omm, !en de doy artık göz yaşınm scltne 
Diz çöktük ağlıyoruz Atanın heykeline 
Ona yalnız biz değil, dünyalar ağlaşıyor 
Yer yüzünde ne varsa her şey vedalaşıyoı 
Bugünlerde çok yavaş, güç batıyor giıneş de 
A tamıza biz gibi o da gönül vermiş te 
Yükselen ahımızdan göklerde alçalıyor 
Rüzgarlar bestelenmiş bir matemi çalıyor 
Koca tarih titredi bu Türkün korkusundan 
Asırlar dile geldi, uyandı uykusundan 
Kiıinat ta ürperdi bu giden Türk erinden 
Eğer fırlarsa diye arz tekrar mihverinden 
Ey zalim ölüm bil ki, öç aldım sanma bizden 
Haşre kadar çıkar mı Atatürk içimizden 
Atam, sen ölmedin sen: bizde en son nefesin 
Sesin göklerde gürler, göklerde gürler sesin 
Şüphe yok ki, biliriz mekanını nerdesin 
Yarattığın ulusun göynünde, kalbindesin 
Bu ölüm değil asla, asla bu uyanıştır 
:Bu mükaddes meşale, bir ülküde yanıştır 
İçimizde bu ocak yanacak, sönmeyecek 
,.ürk ulusu and içti yolwıdan dönmiyecek. 

Çorwnlu Sabri Dil 
(Nazilli) 

En Büyük Türk 
Bir anda kapandı go""'k ve snnldı zenunler, 
O sehhar mcş,aleler söndü yanan gözlerde. 
Bugün her söz ağlıyor, bugün kalpte eninler
Aynlığın matemi uçuşuyor yüzlerde. 

Mavi gözler dünyaya gülerek kapandılar, 
Aziz ruhun milsterlh uçtu ebede doğru.. 
O nurlu 'bakış1ann artık rüyalandılar, 
Ulyemut varlığınla gitti tarihe doğru_ 

* 
Zafer Ayrı ı ken 

Kalplerbniz hüzünlü, gönüllerimiz Jon:k, 
Bağrımızı yırtıyor, tesellisiz hıçkırık 

Recai Ol/et 

Baloyoruz, giderken yaşlı gözle arkandan; 
Göğsümüzü deliyor kalbimiz heyecandan 
Naşının üstünde panldıyan o sancak 
Ebedlyyen yıldızla, ayı kucaklıyacak 
Atam, hangi yükseklik seni eder ifade 
Türklüğe Allah oldun desem, kalır bu sade 
Yaptığın, yat'nttığın o işler ne uluydu, 
On beş yılın içinde hep asırlar doluydu. 
Zafer Yavuza gitti dalgalarla çarpışıp 
Bir vücut olmuş gibi durduk sana bakışıp 
Der.im: - Zaferle doğdun, herşeyleri yaptın, tam 
Hayatın sonunda da gittin "Zafer,, le Atrunl 

Cemal Salim PEK 

* 

~:. ,.. -. . .. 
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Nedamet 
"Ölmüş!" dediler. Hıçkırığım taştı boğuldum; 
Gittim ecelin hftkiıni Azraili buldum-
Lfuıet edebilmek gibi sonsuz bir hevesle 
Haykırdım evet bir acının verdiği sesle: 
" Sen ey ölüm allahı, neden yurdumu sonsuz 
Bir mateme soktun da bıraktın bizi "O,, nsuz 
l'tfesut vatanın sen açılan bağnnı yaktın 
Tam on yedi milyon adet öksüzle bıraktın .. 
Hf'llik bunu bi1seydi eğer, mani olurdu. 
1:1 unharca teşebbüs de muhakkak boğulurdu. 
Hem bak, ne tuhaf şey! Şunun hiç nisbeti var mı?,, 
Benden boşanan yaşlan görmüş ki. derinden 
Şaşkın, o güneş hiç ufacık arza sığar mı? 
l\f ücrim gibi hıçkırdı şuursuz kederinden .• 
Tırpan denilen rnenhusu bükmüş kırıyordu: 

"Yarab! .. Beni affet!,, diyerek hıçkırıyordu. 
"Bir milyarı aşkm beşerin laneti haklı; 
Affet beni kıydım ona senden bile sakh
Yıldız· denilen nurlara eşmiş, ona kıydım 
Yıldızların üstünde güneşmiş, ona kıydım.,, 
"Bilmiş olasın ki ağu sunmakla tasından 
Bir milleti tebit edemezsin "ATA,, sından 
l\ladem ezel ölmez, ebc'diyet hiç öJür mü? 
Yarab! Ne teşebbüs: Güneş hiç söndürülür mü?, 
Sen ölmedin ey şef; sana kimler demiş öldün? 
Sen on yedi milyon yaşayan JuılbP f!Ömüldün ... 

.. M. Sabahattin Gökmen 
(Türk Harita ~irketl ressamlarından) 

* ATAMA 
On yedi milyon millet, ağlıyordu arkandan, 
Atamızı vermeyiz, hiç bir zaman dünyadan. 
Bir benzeri var mıydı, neydi o ateş gözler? 
Dünyada eşi olmaz, mucizeydi o sözler. 

Tannm sen ba kederi kalplere nasıl saldın? 
Nasıl gözlerde tüten hayalden uzak kaldın. 
Lanetler olsun sana ecel denilen alçak 
En nihayet senmiydin onu bizden alacak? 

On yedi milyon pınar, arkasından ağlıyor; 
Çekiyor millet elem, mateme bulanıyor. 
Bir kahraman kaybetti; bütün millet ağlıyor; 
Millet değil göklerde yıldızlarda ağlıyor: 

Yıldızlar secde edin, size güneş geliyor. 
O güneş değil, ancak bir tanrıdır geliyor. 
Açtığın bu yollarda sel gibi akacağız, 
Altmış yıllık mazine, hürmetle bakacağız .. : 

Kem.al Ô:z.tek 
(Bilecik) 

Atamın öldii2ii Gün 
Mavi gözünü yuman ATAMIZ'ın önünde, 
Ademden beri beşer ne varsa yer yüziınde, 
Mukaddes tanrılarda kara geydi bu, günde. 
Ölümde can veriyor Altı meşalesinde, 

Ne güneş, ne ay, yıldız ne halk olunan kürre.
Görmedi, görmiyecek bu matemin eşini. 
Tannlar da kıskandı beşerden yoldaşını. 
O, bir insan değildi sığmadı fani yere, 

ATAM sen öldün demem, göçcttin semalara, 
Öksüz bıraktın bizi nereye gittin ATAM? 
Onsekiz milyon Türkün içi döndü mezara. 
Beşikteki yavrular soruyor nerde babam? 

Türklerin peygamberi inan ki, O, kô.bene, 
Bugün tapınan Türkler yann da tapınacak. 
Bize armağan olan O, altı meşalene 
Ülkümüz kaynak olur o, sönmeden yana<'ak. 

Vahit ôzben 
(TarSU!) 

Hergün Evinize 
Neşe Yeren 

~~~" \} 
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Öksiiriik Su rubu 
' 11 Sirop Pectoral,, 

Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları tt' 
mizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa şı1" 
nı tavsiyedir. 

1 

1NGILIZ KANZUK ECZANESl 
BEYOGLU - lSTANBUL 

1 
Harici Askeri Kıtaat ilanlar. 

Mersin garnizonundaki Jotaatın ihtiyacı için aşağıda yazılı e~ 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve nümuneleri Mersinde A· Sa· 
Ko. da görülür. İsteklilerin belli saatte Mersın Ko. da bulunmalnn 

"642,. (8396)~ 
Cinsi Kilo Mu. Be. Mu. Te. İhale gün saat şe 

lira lira i1 
47.760 3587 30.ll.938 15 .k8 P1 Un 398.000 

Sade yağ 18.000 18.000 

* 150.000 kilo unun kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 
18000 lira ilk teminatı 1350 liradır. 
İhalesi 5.12.938 Pazartesi günü sa
at 15 de Mcrzifonda Muhabere ala
yı garnizonunda satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi pa 
rasız her gün İstanbul ve Ankara 
Levazım amirliğinde ve komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanunun 2, 
3 cü maddelerindeki vesaik ve temi
nat makbuzu ve teklif mektuplarını 
havi zarfın kanunun 32, 33 madde -
}erindeki tarifat dairesinde ihale gü
nü saat 14 de Komisyon başkanlığı-
na verilmesi. "652,, "8533,, 

* Edremit birliklerinin ihtiya(.."1 i-
çin 430 ve Bergama birlıkleri için 
315 ton yulaf kapalı zarfla E'ksilt
mcye konulmuştur Tnhmin edilen 
bedeli Edremit için 23650 lira Ber
gama için 17325 liradır. Eksntme-
12/12/938 pazartesi güniı !-nat 14 
de yapılacaktır. Bdremlt için 'te
minat akçesi 1764 lira Bergama 
için teminat akçesı 1300 liradır, 

znP 

1350 " " 
16 

·st~ 
evsaf ve şartnameyi gönnck 1 ıı' 
yenlerin mesai santinde ı<.o; d' 
müracaatları. Istekliler günll11 tr 
teminat mcktuplarile Ko. na tJl 
racaatlan. (655) (8555) 

* ftOD' Milas, Küllük. Bodrum gam de' 
lan ihtiyacı olan 13650 kilo sS ~ 
yağı 15.12 938 günü saat 15 de )lO 
palı zarfla ihalesi yapılacaktır. 
hammen bedel 13984 lira ilk ıe 
minatı 1048 liradır. İstekliler ti ; 
caret odasından alacaklan ticııft 
vesikalan ile ve ilk teminat :ııııJ • 
kabilinde malınüdürlüklerine ~-;. 
tıracak1an makbuzla birlikte f.8>' 

lan saat 14 de Alay satınalma ~; 
misyonuna verilmiş olacaktır. 1't J 
las, Küllfik ya~ıarı Ue Bodruın 1'e 
lan bir müteahhide ayni şartnıı~ 
dahilinde verileceği gibi Milas ,rı 
Bodrum garnizonlat'ının yağl tV 
ayn ayn şartn::ımclerle başka iS • 
lilere de verilecektir. Parasız .oll 
rak şartname Milas ordu evinde: 
tınalma komisyonunda her zaJll 
alınabilir. (662) (8637) 

Ulu Ataya 
öntınde lltfldl s:ıyıınz başlar, 

Eyüp, Fatih. Eminönü; Beyoğlu; Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy Malmüdürlüklerind en : 
E:y ıen ki tapılan bir nruı oldun. 
Neden ba hıçkırık gOzlerde Y•ıılnr 
Neden c5nüllcrde depn ah o1duni 

Var mıdır, sOyleyin, taıihtc eşi. 
Yelesi savrulan koca ıınlanın? 
Hakikat ıı;ıf,ı, Türklük g(lneşi. 
Ey sen ki tapılan bir nah oldun. 

Bire he!m ebed.sfn, hem de czelstn 
K lpl rl attıran, kuran el zt.'llsln; 
F.n AM'ı rözlerden daha g(lze.lsln; 
Ey sen ki tapılan bir llAh oldun. 

R. Rılkr. Bilge 

* ÖZVAŞI 
On " ' iz milyon dl'ğll bütün dünyıı a~hyor, 

v n ki hrr kalp san:ı el batlıyor. 
İn n n ti u'lutur bu elem dolu g{lnQ 
Ecel mi düğumlcdi elli sekiz yü ömrQ. 

On sontıısrln ııı:ıbahı ftınt uykuyn daldın, 
Cih n 1 Ot verdin, bizleri Httsüz bıraktın. 
G c- yı Urıdılı yarıtın şimdi eündüı:lcr gece, 
H urn bı tın gözyaşı dolu mendıl bize. 

J\. Kubüli7 

Eyilp mnlmfidOrlüğnndcn: °()'skfidar malmüdürliiğündcn: Beyoğlu mnlmüdilrlfiğilndcn: Kadıköy malmüdürlüğündcn: 

As. Yetim ve Mülk. yetim As. Yetim ve Mülk. yetim As. Yetim ve Mülk. yetim As. Yetim ve Mülk. yetiın 
tekaütler! ve tekaütler! tekaütleri ve tekaütlerl tekaütler! ve tekaütler! tekaütled ve tekaütleri 

Pazartesi 5-12-938 1-150 1- 50 1- 350 1- 30C>~ 1- 400 - 300 1- 400 1- 200 
Salı 6-12-938 151-300 51-100 351- 900 301- 600 401-1100 301- 800 401- 800 201- 400 
Çarşamba 7-12-938 301-450 101-150 901-1400 601- 800 1101-1700 801-1200 801-1200 401- 600 
Perşembe 8-12-938 451-600 ı5ı- na 1401-1900 801-1100 1701-2300 1201-1500 1201-1600 601- 800 
Cuma 9-2·938 601- lltı 1901-2400 1101-1300 2301-2900 1501- ila 1601-2000 801-1000 
Cumartesi 10-12-938 2401-2900 1301- na 2901-ili 2001-2400' 1001-1200 
Pazartesi 12-12-938 2901-ill 2491-na 1201- na 

Fatih malmnmırmgıınaen: EminönO malmOdürln,-rfinden: Beşikta, mahnüdfirlüğiindeıı: 

Btrtnef ki~ 2. inci kişe 
&. Yetim veı Aıs. Yetim ve Mülk. yetim As. Yetim ve Mülk. yetim Aıs. Yetim ve Mülk. Yetirn 

tekaütleri tekaütlerl ve tekaütlerl tekaütlerl ve tekaütler! tekaütleri ve tekaütlerl 
Pazartesi 5-12-938 1- 450 3001-3450 1- 450 1- 500 1- 500 1- 250 1- 200 
Salı 6-12-938 451- 900 3451-3900 451- 900 501-1200 501-1000 251- 650 201- 400 
Çarşamba 7-12-938 901-1350 3901-4350 901- 1350 1201-1900 1001-1500 651-1050 401- 600 
Perşembe 8-12-938 1351-180-0 4351-4800 1351-1800 1901-2600 1501-2000 1051-1400 601- 800 
Cuma 9-12-93R 1801-2250 ~01-5250 2251-2700 2601-3300 2001-2500 1401-1650 801-1000 
Cumartesi 10-12-938 2251-2700 5251-5700 1801-2250 3301-ili 2501-ili 1651-2200 1001- ilA 
Pauırtesi 12-12-938 n 2701-ilA 5101- na 2701- na 

• 
1 - Maaşlarını emlruc ve eytam bnnkasındnn alanlar c6zdanlnnnı ayın birinden itibaren mensup oldukları malmüdürlüklerinden alacaklardır. 
2-Zat maaşlan sahiplerinin muayyen günlerde kişelere müracaatla maa~lanm almaları lAzımdır. Aksi takdirde istihkailan umum tediyatın hitamında verilecektir. 
3 - Tediyat sabahleyin saat (9) dan itibaren ba~layacak ve on fktye (12) kadar devam edilecek ve şğleden sonra saat (13) de bqlanarak 17 de nihayet bulacaktır. 
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Panayırda iyi f 
Alııverişler Of du i 

ltııı l, lluzda lcahamam., (TAN) - Kaza • 
tı, bu sene kurulan çorak paza- l 
tet:eçeu senelerdekinden çok hara • i 
)11 alış verişe sahne olmuştur. Her ,. 
~redenin büyük panayırını ta- i 
orta.Iık açılan çorak pazan, kar yağıp f 
d~ tanıarnen soğuyuncaya kadar i 
!)ı :ın etmektedir. Bu sene havalar 
IQu gitti~nden pazar daha devamlı ol 
bir~ etın kilosu 10-15 kuruşa, bütün 
"1ıı, OYtın 2,5-3 liraya satılmıştır. Ka 
oldu k~uz ve meyvanın 1>ek ucuz 
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OSMANLI BANKASI 
31 Ağustos 1938 Tarihindeki Vaziyet 

AKTiF. PAS. IF. 
JsterDn Ş. P. 

1.000.000 - - Smma,. 10.000.000 - -
Statii ID1IClblnee ayrılan 1htlfat 
eJq;em uıı.nı a 10 

2.128.IM 13 8 
a. '181.840 ı., s 
2.844.382 14 1 
'1.515.778 2 -
2.804.152 8 1 

1.250.000--
302. 762 14 11 TedavGlcle bahman banknotlar 

06rilldqbde Menecek ..US 

820.888 5 ' 
587.799 13 2 

Tl.185 3 3 

I0.571.668 5 10 

'ft vadeli aenetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabulı.r 

Müteferrik 

1tuyuda muvafık oldulu tadDı: olmmr 
:Mes'ul Murahhas 

ft 

t7maml Muhn ebe Şefi 

208.488 18 5 
18.349.223 3 ' 

1.287..!57"1 18 ., 

820.• 1 ' 
352.967 ., a 

lo.5'11.868 1 10 

-....____ G. DELLA SUDDA 

------------------------------------------------------------------------
ÖKSÜRENLERE: KATRAN HAKKI EKREM ....____ _______________________________________________________________________ _ 

auomoro BULMA.o.& 

ı 2 ı ' ı ı T ı ı ıe 

............. 
---------------------

Dilı 
REh~~I 

'f" ""' Ki.in. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Mikıan Muhammen B. "'1.S feminetı eksilt. 
beheri tutan menin 

Lr. K. Lr. K. lira kuruf tekli aatf 

Beyaz toz yaldız 100 kilo 2,80 280,- 21.- pazarlık 14 
Silnger klğub 15000 adet -, 1 1200.- 90.- açık 14,30 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme prtname ve 
nflmuneleri mucibiıice btq]annda 7UJ]ı mullerle &Jft ayn satın alı-
nacaktır. • ... 

D - MQh•mTMD becidleı'lle maftkbt temtnı:tıan hizalarmda p.. 
terilmiftlr. 

m - Eksiltme 7-XII-938 tarihtne rast1ıyan çarşamba günil hiza
lannda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat pbesindeld • 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gftn .oztı geçen tubeden alma
blleceli niiımmelerde ıörülebillr. 

v - İsteklı1erin ekstltme için tayin edilen gfhl ft .. tıerde " '1,5 
g(lvemne pua1arile birlikıe JUkanda adı aeçeıı koJIÜl10Da plıneleri 
ilAn olunur. (8485) 

* Mıktan Muhammen B. " ?,S Drslltme 
Beheri Tutan Temlııatı saati 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Elektrik :motöril 2 adet 175.- 350.- 26.25 14.-.. motöri1 •o,s .. a • '15.- 225.-
B. K. kudretinde 

• • "2. a • 150r- 450.- 50.62 14.30 
IB. K. Jmdretlnde - • 875 

1 - fdaremizbı İzmir TQtftn fabrikası kıyım makineleri için 2 adet 
elektrik motörü ile paket makineleri bandrol kısmı için 3 ve paket kıs
mı için de 3 adet olmak ilzere 8 adet elektrik motörü tartnameleri mu
cibince ayn ayrı pazarhlt usuliyle aatm alınacaktır. 

n - Muhammen bedelleriyle muvakkat t.eminatlan hizalarmda 
gösterilmiftir. 

m - Eksiltme 13.1.939 tarihine rasthyan emna gilntı hizalannda 
fazılı saatlerde Kaba~ Levazım ve MUbayaat fUbesindek.i Alım Ko. 
miayonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gtın sözü geçen ıubeden al> 
n8bilir. 

V - BfrsDmteye ~at etmek isteyenlerin &tsız fenni teklif ve 
btaJollarmı tetkik edilmek Ü7.ere ihale gününden en geç bir hafta ev
ftlıine kadar İnbiarlar Umum MüdQrlüğü Tütün Fabrfkalar Şubesine 
'ftrilmeli 'ft teldifJeriain bbulünil mutınmmın vedm almalan IA
mmdır. 

vı - İlteklf1erln ebntme lçtn tayin edilen ,on 'ft saatlerde %7,5 
f6vemne paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilin olunur. "8832,. 

..4 

Clıısl lıUrtan Muhammen B. ~ 7 ,5 Eblltme 
Beheri Tutan Teminatı saati 

Lira K. Lira K. Lira K.. 

Mühür kutşunu 1500 kilo -.32 480.- 38.- 14.-
Araginal 400 litre 1.50 800.- 45.- 14.30 

1 - Nümuneel evsafında 1500 kilo mühür kurfunu De prtnaml'lli 
mucibince 400 litre araginal açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Il - Muiıımmeıı bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalannda 
glilterilmifth'. 

m - Eksiltme 14.XIl.938 taİihtne rastlıyan Çarşmnba gftnl hl
zalannda yazılı ... tlerde Kabatafta Levazun ft U:üi>ayaat fU'beslndeki 
Alim Komisyonmıda 1apılacaktır. 

!\' -~ parw o!anık her dil l&Al w llJbeda aJa. 

TORK TiCARET BANKASIA. s 
Merkezi : A N K A R A 

KAMBJYO iŞLERi 

Ve Sair 

BANKA 

ŞUBELER 

Ankara 
Adapazan 
Bandırma 

Barhn 

Bola 
Bursa 
Eskiıehir 

Gemlik 

lstanliul 
lzmit 
Safranoolu 
Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Yardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TORKBANK • Şub.eler : TICAREt 
la•liammn lstanbul fubeılnde hılı eclDen 

, 

''GECE KASASI,~ 
Ço1t mGsaid fU"llarla •7111 müfterilerimizin emrine lm&de bal~. 

izahat a1mmalr &zen AeJerimise müracaat olu•--.. 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

IFAKAT 

Levcmm Amlrllğl Safin 
Alma Ko111lıyona ilanları 

80 bin kile ıspanak, 2~00 lahana 
'10 btn kilo pırua, ,edl bin kilo ha
vuç 15 btn kilo kereviz 60 bin kilo 
kamebahar, 34 btn demet maydano-

270239 No. : : :!'::.-:::':;::: -~ =~lılı ~~~~ 
K'Cç'CK MELAHAT 938 pe?1f!mbe gWıil saat 14 de Top -

270240 N - Llz prkm - Parqutla meyim hanede Lv. Amirliği Satmalma Ko. 
O. : - Nlkrlz ıark.t - lt1J1U}an var derince 

REFİK BAŞARAN da yapılacakbr. Tahmin bedeli 18710 

270225 N 
• _ Hacı bey şarkısı • Ay\ a .ım ~an taşı lira 50 kunı' ilk temfn:ıtı 1403 lira 

O. • _ Yqar prlası - Nevşeh r dedikleri 29 kuruştur. Şartnamesi Ko. da gö -
NUREDDiN ŞENEBMAN rülebilir. İsteklilerin kanun! vesaik-

- Nlğde prlası • Ylne yeşillendi lerile beraber belli saatte Ko. na gel-

.. ____ 2İİ7ıııİOiiİ2İİİ2İİİ611İİNİİOm.•:İmıİİİııİİICollnmyaİIİİİl&l'Iİkmlİ•İİI• ilBa:iibiiceı>iilze-lirQfmiiiiİİllll• meleli. * (376) C855U 

nabJ.eceil lfbl nibnuneler de ıörillebDir. 
V - İsteklilerin eksiltme içlin tayin edflen gt1n ve saatlerde "''1 ,1 

g(lvenme paralariyle birlikte JUkarda adı geçen komiayona gelmeleri 
illn olun.ur. "8634,, 

* 1 - fdaremtzhı kutu fabrldası lçbı şartnamesi muctblnce satn alı-
nacak bir adet "Ofset,,· Tab'ı makinesi ve teferrüatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmUJtur. 

n - lıf nhunmen bedeU (15000) lira ve muvakkat teminatı f1125) 
llradır. 

m - Bbiltme 18.1.939 tarihine rastlayu euma tünü la&t 15 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Abm komısyonunda ya
pılacaktır. 

tv - Şartaameler paruıs olarak her gün ıözü geçen tubeden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni teklif mek
tuplaruu ihale gününden bir hafta evveline kadar İn.hisarlar Umum 
Müdürlüğü Tütün fabıikalar §Ubesine vermeleri tekliflerinin kabulünü 
mutazaımnın vesika ahnalan lbımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yuılı vesika ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu thtiva edecek olan kapalı zarf1ann eksiltme günü en geç 
l8at 14 de tadar 7utarda adı pçm komJ8ycm bafkanlıtına makbuz ma-
JrabD""'e wrilmml ı•znndır. •am. 

LY. Eşya ve teçhizat am ; 
barı için 2500 adet çuvalın 

pazarlıkla eksiltmesi 30.11.938 
Çarşamba günil saat 15 de Top-

hanede Lv. Amirliği Satınalma Ko. 

da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1025 

lira ilk teminatı 76 lira 88 kurustur. 
Şartname ve nümunesi Ko. da görü
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikala • 
rlle beraber belli saatte Ko 1" gel • 
melen. (377 ı (8552) 

* İstanbul LV Amırli~ne ba~lı 
müessesat t<."ln l !I\ bin kilo pırasa 15 

bin kilo lS'Dana:- 15 t,ın kilo lahna 

1500 kilo havuç 5000 kilo kereviz 
5000 demet maydanoz 30.11.938 • çarşamba günü saat 11 de Tophane 
de LV. amirliği satınalma Ko. da 

pazarlıkla ebiltmesi yapılacaktır. 
İsteklilerin katı teminatlarile be • 
raber belli saatte Ko. na gelmele -
rl. (380) (8831). 



Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, 
kırıklık ve tekmil ağrılara karşı 

• • • • • • 
1 1 1 1 1 

Çünkü bir tek kaşe a~makla hastalığı def eder ve ilerlemesinin 
önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe "Gripin,, en muannid baş diş 

ve romatizma ağrılarını, üşütmeden mütevellid sinir ve 
adale ağrılarını izaleye kafidir. 

Kat'i Tesir Seri Şifa 
•Gripin11 bu yağmurlu ve soğuk havalarda 

\lcudünüzü hastahklardan koruyacak en kuv

)Gfr. ~açtır. 

Bir kaşe 11Gripin11 çok kısa zamanda 

sizi rahat ve sıhhate kavuşturur. le abında günde 3 adet alabifirsiniı. 

Her yerde ısrarla Gripin isteyiniz ve 
Gripin yerine başka bir marka verirlerse 

şiddetle reddediniz. 

~ORTiNC: 
SiZi AHE~g,LE SARAR 

OYA•Aa 

' 

rn" TAN Gazetesi •11m1:1 ~ 
İ i~Gn Fiyatları İ 1 AEKTA 
: 1 inci sayfa santimi 400 i 
= 2 ' ' ' 250 = 
-3 200 =-= ' ' ' -- 4 100 = 5 , ' ' -3 iç sayfalarda , 60 : 
~ Son sayfa , 40 ~ 

- - ! ... -

p A T 

BASUR MEMELERİNİ 
CERAHATLANMIŞ FISTOLLER ve 

HER TURLU İL TlHAPLARI 
TEDAVi EDER. 

-
=Dikkat: = r•• kk •ı k ı• ve d ~ı-!.::.~:!m~ ;:.::~in ince~ ur .. uşu spe ter ıgın en: 
~ 2 _İlanların fiyatı gazetenin E 1 - Turkkuşunn yeniden üye kaydına başlanmıştır. 
: tek sütunu üzerıne hesap· : 2 - On yedi yaşını ikmal eden ve boyu 1,58 den aşağı olmıyan 
:: : lise ve yüksek tahsiltalebelerinden arzu edenlerin altı fotoğraf, nüfus 
: lanmıştır. : k ik 
_:3 _Kalın ycızılar da gazetede E ve me tep ves alariyle birlikte her gün öğleden sonra 
S kapladığı yere göre santim· : 3 - Şimdiye kadar A. B. C. ve Turizm pilot brövesi alanlar ve ge--
E le ölçülür E çen sene Türkkuşuna yazılıpta kampa sevkedilmeyen eski ve yeni bü-
:iaPUlllllllllll l lllJ lllllll&rlllJllllr. tün Türkkuşu üyelerinin' kayıtlarını bir hafta zarfında yenilemeleri 

için mektep vesikalariyle her gün öğleden sonra Türk Hava Kurumu 
ı.t.anbul mer'keZi.nde TürkkufU ~fine miıraeaatlan. "8631" 
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Teşhir ve satış salonu: Beyoğlu lstiklCil caddesi No. 34 
E D i S O N Müessesesi 

ZAYİ - İstanbul ithalat giimrü -

ğünden aldığım 15. 8 938 gün ve 

11613 sayılı ith~lat beyannamesinin 1 
birinci nüshasını tarafımdan zayi ol

duğundan diğer bir nüshasını çıka

racağımdan eskisinin hükmü olma -

dığını ilan ederim. 

Abdurrahman Lutfi 

İstanbul, Emiroğlu Han 

ZENITH 
En eski ve halihazırda en 
mütekamil ve dünyanın her 
tarafından en fazla aranan 
radyodur. Yalnız Beyoğlun· 

da B A K E R mağazalarında 
satılmaktadır. 

1 •• Dr. Suphi Şenses .._ 

1 
ldraryolları hastalıkları mOtehueıaı 1 
Beyoğlu Yıldız slnemnsı karıuı Lek· 

ler apartıman. Fakirlere parasız. 

Tel. 43924 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 

Lutfü DÖRDÖNCÜ Gazetecilik ye 

Ne~riyatı T. L. Ş. Basıldığı yer TAN 

Matbaası 


