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Ebedi Şefin Daimi 
lstirahat96hı 

Salih Bozok Diyor ki 
Salih Bozok1 Atatürke Ait En Küçük, En Eski Bir Vesikayı Mukaddesata 

Karıı Gösterilen Bir itina ile Saklamııtır. 

Dün Toplanan Parti Meclis Grupunda 

Baıvekil Anıt. Kabir ve Parti Kurultayı 

Toplantısı Hakkında izahat Verdi 
r 

~nkanı Z9 ( A. A.) C. B. Partlai Bii.y;Jk Millet Meclt.i 
Ollrupu bugün 29.11.1918 Trabzon mebuau Buan Sakanın 
batkanlığuula toplandı. 

Söz alan sayın Btıfvekil CeUl Baynr, ebedi tefin dal
ını iatiralıat maJıalUnJ.n iallüdk gaptınlacak anıt için teı· 
1cU olunan mütehauu lcorrtQgonun tanzim edeceği. raporun 
OUrup tavibiM arudiltllkten aonnı tatbiktitına geçilece· 
iini began etmlf, bu beganat hegeti ·UllUlmigece tavip o
lıaun.,,,tur. 

Bundan aonra, 6afbaian, eWt ,elin ıdulll ile hadi• o
lan CıunJıuriuet Halle Parllal reüllğinin lntUıabı me.ıe
alnin 1ıalll ifln Parti bnıllaf/ının gakıntla toplanmaaına 
liııun luuıl oUulunu blldlnnlftlr. 

Ruınamecle bafkaea ~k bir madde bulunma
dıiuwlan eeltlege nlhal/d Nl'lllnlftlr. 

r 

SafJa: Büyii'k Atamı.an Salih &zok' a hususi bir mektuba, 
yulrarula: Büyük Atatürlı lzmir~ Karf1yaluula 

Anatürkiin mezan b'lflnda 

lngilterenin 
lakın Şark 
Siyaseti 

Orta Avrupa Buhranı ve Bulgaristan 

Bulgarlar M 
Atatürkün Vasiyeti 

.. , •• ftmdrasner or
fa Avrupada ve Yalun 
larkta mağlGp olm•ı· 
lardır. 

T-.. __ ..,.. .. 
Tarilı ve Dil Kurumları Bir Toplantı Yaparak 
Atatürkün Büyük irşadını Şükranla Yô.dettiler 

YCIZcrn: M. Zekeriya SERTEL 

Fransa ve İngiltere uzun müddet 
Otta Avrupa ve Yakın Şark tılerile 
~Akadar olamadılar. Fransa, Çekos
t0"akya, Yugoslavya ve Rumanya it· 
ifakına güvendiği ve onlara zaman 
~n yardım ettiği için bu mütte
huı erbıi elden kaçırmıyacağına emin 
~ Unuyor, ayrıca uğra§DlAğa lüzum 

lörrnüyordu. 

l İngntere ise Orta Avrupaya ve 
.._akın Şarka ehemmiyet vermiyor· 

l>6ııya buhranmdan sonra ortalı
lı boı bulan Almanlar Orta A vru· 
~'Ye Bal.kanlarda çabpnağa bat
tı.adılar. Evvell bu memleketlerle ik-

di münasebetlerini arttırdılar. 
l>ünya piyasalarında müfteri bula
~aıı Orta Avrupa ve Balkan mem
eketlerinin mahsullerine yükaek fi
~•tla ınüşteri çıktılar. Buna muka
U Onlara muhtaç olduklan makine 

: ~mulAtı verdiler. Sonra iktıaa· 
ınunasebetin arkasından propa

lllıda faaliyetine giri§tiler ve bu 
~eketleri içlerinden fethetmeğe 
--,ebbüa ettiler. 

B_u faaliyet Rumanyada Kordeanu 
~de, Nazizm tesisine çalıfllJl bir 
azı ajanının h~meti devirmek 

~lebbüsüne kadar devam etti. Bu 
edlebbüs Almanlar tarafından tertip 
l'; ilnıişti. Dahilde vücude getirilen 
ee~zi teşkilatı iktidar mevkiine gele
ın., 'Ve Almanya ile siyasi bir anlat-

Yapacaktı. 

1 
.. lhı hadise Fransa ile tngilterenin 

/\.
0

Zün.ü açtı. O vakte kadar Orta 
?li:u~a .. ve Balkanları ihmal etme-

g.. buyuk neticeler doğurablleceıHnJ 
ord"l e• 

Kral Borlse Yerilen Muhtırada Mlll Bir 
Kabine TeıkiD, Sansürün Kalchnlma11, 

Çiftçi Borçlarının Hafifletilmesi isteniyor 

Bal,ar 8 C1f1Jekili 
K&eiuanol 

"BiiyUk Britanya ve Şark,, mec· 
muasmdan: 

Cenubu Garbi Avrupa dışında ika- ı 
met edenler, Almanların Südet top-' 
raklarını, Macarların Slovakya ve 
Rütenyadaki ekalliyetler sahalan
nı işgal etmeleriyle, Orta Avrupa 
buhranının unutulabileceğini sanır
lar. Halbuki bu memleketlerde mua
hedeleri tadil cereyanı baş gösterdık
ten sonra haritaların yeniden değiş
ti.rilmesi için geniş bir temayül göze 
çarpmıştır. 

Bu yüzden doktor Stoyadinoviç 
bir kaç hafta önce, "Yugoslavya top
raklarından bir tek kar111 bile bırak
mıyacaktır. Yugoslavya kan akıta
rak serhatlerini çizmiş ve bunlan 
kahramanlarının kemiklerile tesbit 
etmiştir.,, demiştir. 

Bu sözler doktor Stoyadinoviç'in, 
muahedeleri tadil aleyhinde olduğu· 
nu gösteriyorsa da, bu muhitlerde 
muahedeleri tadil havası esmektedir. 

Naip Prens Paul'un Kral Karol'u 
Kral Karol'un Londrayı ziyareti hak 
kında bir çok pyialar dönüyor. Bu 
pyialara sebebiyet veren bir iroil, 

[Arkua Sa: A, SQ 1 de] 

Umumi Sulh için 
Çalışmalara Hız Verildi 
Fransanın Almanya ile Olduğu G•i ltalya 

He de Bir Beyanname imzalaması 

Derpiı Eclilyor 
u er. Onlar da faaliyete girl~ 

:e~ karar verdiler. Fransa Harici· • Londra, 29 (Husus!) - Mister re, terek Italya için ortaya bir takım 
e azırı eski müttefiklerinin payi· Chunberlain ile Lord Halifax'ın 10 meseleler çıkmıftır. Bu meseleler 
tahtlarını dolaştı. İktısadi müzake- aonkAnunda Romayı ziyaret edecek- dostça görütülecektir. Bunların ara,. 
l"elere girişildi. Bu memleketleri Al· teri ve Ro üç gün kalacaklan nnda bilhassa Ispanyol meselesi, 
!ban nüfuzundan kurtarmak için on- anlaıılı ler umumiyetle Fransız - lt{llyan münasebetleri ve 

Yeni 
/.stanbul Valisi 

Manisa Valis i L Qtfi 
Kırdar'ın Tay in i, 
Yüksek Tasdike 

A rzedild i 

' 

11ıira nıau y d d b 1 1 ._ Ingiltere - 1- Süveyş kanalı da,•alan vardır.,, 
ar ım a u unu muı ı.a· · b" d Ti t · b ·· beti rarlaştı. Bi . yenı ır e- mes gaze esı u munase e " • . 

:O.Uta r taraftan. ~ngıltere bazı sonra di- Ingilterenin Berlin ile Roma'nın ara- Dun gece Ankara salihıyettar 
Doktor ı.atfi Kırdar 

\'en n memleketlerını nakdi mua· nnı açm&k istiyeceğüıe dair yapılan :mahafillnden şu maltlmatı aldık: 
etıe elde etmeğe çalıftı. asının me- tahmin leri fiddetle reddetmektedir. İstanbul valiliğine, Manisa valisi 

[Arkan Sa: a, sa.: 1 te] gerek lngilte- [Arkm S: 1, sa: ' te] [Arkası Sa: •• sa. 2 de] 

SAtatürTdin vasiyetnamesll • : sullı hukuk mahkeme-

!:!:~: .~~~':.~.~~~!'.:'[.":!' • 
dı c:dilen bu yüksek vazıfonın bütün 
icaplarını yapmayı bir namus borcu 
tdakki ettiklerini müttefikan ifade 
etmı~lerdir. 

Ankara, 29 (A.A.) - Tütk Dil 
Kurı,ımu genel sekreterliğinden: 

'fürl: Dil. Kurumunu kendı kutsal 
Ankara, 29 (A.A.) - Türk Tarih elile kurmuş ve onun çalışmalarını 

Kurumu genel sekreterliğinden: hayatında sonsuz bir ilgi ve sevgı ile 
Ulu Önderimiz Atatürkün fani ha- idare etmiş olan 'l'ürklerin ebedi 

yata gözlerini kapadıklan gün fev- Şefi Büyük Önder Atatiırkün haya
kalide biİ- toplantı yaparak himi ta gözlerini kapadığı 10. 11. 938 per· 
reislerinin aziz hatırasını tazim ve şembe günü bir yas toplantısı yapa
minnetle anan sonsuz teessürlerini rak göz yaşları içinde onun yüksek 
izhar eden Tw'.k Tarih Kurumu aza- , Dil Kurumu genel merkez kurulu, 
lan Atatürkün vasiyetini öğrendik _ bugün gazetelerde .. çıkan ~asiyetna
ten sonra dün yeniden bir fevkalacJe mede de kardeş Türk Tarıh Kuru • 

mu ile birlikte kendisin~ ayrılan ye-
toplantı yapmışlardır. Bu toplantı- ... • d " ·· k b' d h t 

1 
d ,.._ . . . . . • • ı uşunere ır a a op an ı. ue-

da tarih ıle dılın mılli şuurun en kıy 1 k k 1 b 
1 

d A . . ne mer ez uru u, u top antı a -
metlı ıki kaynağı olduğunu en iyi kav tat •· ,._ .. k d · · · 

1 . . . urAun mu a es vasıyetının ası rayan, kendısının her şeyden çok ıev .. 
d "w• Tü k .11 t" . d "" d . amacı, onun kendi açtığı yol uze _ 
ıg~ r. mı e ının ~-nya. me ~n~~ rinde dil çalışmalarının daimi suret-

yetındekı yapıcı ve muessır rolunu te "le · ··ı ·· ·· ı · ld ğu akd" 
ı rı go uru mesı o u nu t ·r 

tebarüz ettirmek, ve Türkün bu sa - ederek, hayatında okadar önem ver 
hadaki hakkını bütün dünyaya tanıt- (Sonu sa: 8, sa: 4 te) 

mak için ömrünün sonuna kadar ve ----=-==-====-==-===-==-
herkesten fazla çalışan kahraman ve 

dihı Şefinin ölümünden sonra da 
tarih ve dil çalışmalarının milll iş
forimiz arasında en çok ehemm•yet 
verilerek devam ettirilmesi liıı.m 
gelen bir milli iş olduğunu t~Jarüz 
ettirmek suretile yaptıklan bljyük 
irtındı minnet ve ş\ikranla yadet:niş

RefikHaJidin ' 
Eügıik 

H ikayeleri ,'' 
ler ve en büyüklerinin bu mukaddes Büyük UcıtRdın her hafta oku. 
emanetini kendi azalarının ve bü - ı ı yacağımz bu harikulAde yaula-
tün tarih sevenlerin gönülden çalış- nndan ilkini ba pazar okuyacak 
malarile her gün biraz daha tlerilet- sınıs. 

meyi ve bu suretle kendilerine tev • '.!li!!!i!!!!ii!!!ii!!!!iii!ii!!ii!i!iii!!!&!!!!!!!!!!imi!!!!!~ 
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S - Demagoji nedir 11e 
demagog kime derler? 

C. - Demagoji, hallan batıl iti-

Yedikulede 
Emtia Dapoları 

Kurulacak 
--<>

katlanndan veya ihtiraslanndan is- M 
:tüade ederek onlnrı sürükıemeğe ça arşandiz Katarları 

Donanmamız 
~ 

Karadeniz 
Manevralarına 

Başlıyor 

'l' A 'N 

Elektrik 
Şebekesi Islah 

Ediliyor 
---<>-

Fabrika için 

30 - 11 - 938 

• Konuşma rı arıs 

ispanyanın Berlin - Roma Mihverine 
Boyun Eğmesile Fransa Çember 
içine Alınmış ve Müstemlekelerinden 

bşmak demektir v d te ikulede Kalacak Başta Yavuz zırhlısı olmak i1zere, 
Demagoji yapan adam ekseriya donanmamıza ait bütün gemiler, Ka-

Aynlmış Olacaktır 

lhiç bir prensibi o~yan politikacı - Devlet demlryollnn, Avrup~ hat- radeniz manevralarına çıkmak üze- Elektrik işleri umum müdürlüğü, Münihte yapılan dört devlet top- ispanyanın siyasi ve askeri i~tikbsU 
il.ardır. Halkın ibtıraslnnnı ve batıl tında marşandiz katarlarının Sirke- re Sarıyer ve Büyükdere önlerine şehirdeki şebekenin ve Siliıhtarağa lantısından sonra Parıste iki devlet en büyük ehemmıyeti kazaOLr çun· 
litikatlannı istismar ederek inanma- ciye kadar getirilmiyerek, Yedikule gitmişlerdir. fabrikasının ıslahı için mühim ted _ toplantısı yapıldı. Fakat hadiseler o kil, General Frankonun lspany:ısıi 
ldığı bir takım davaların arkasına ta de bırakılmalan ve her türlü eşya Donanmamız, bundan on beş gün birler almıştır. kadar süratle yürüdi.ı ki, konuşula- Beneş Çekoslovakyasının AlmanyaY

8 

lkılır. İşte bu adamlara demagog de • nakliyatı için merkez olarak Yedi- evvel de manevra için hazırlanmış- s·ıaııt ğ f b 'k lt k cak meselelerin mevzuunu dcği~tir- karşı aldığı vaziyetı Fransaya karşı 
ıııilir kulenin nplması yolunda Na!ia Ve- lar, fakat büyük yas dolayısile ma- ~ ~a~ a 1~

1 asıı:ıı? ad'~· a~~- mek mecburiyeti hasıl oldu. alacaktır. O halde General FrankO · · * . kAletince tetkikler yaptırıldığı haber nevralar tehir olunmuştu. ~ :/0 ş· d'l~ ~~~ ~~ın r egıştı:~: Mi.inihtcn sonra yapılacak iş, Af. ilkönce ispanya harbini kazanac~ı 
'S _ y ahudilerden yefiR. veriliyor. Gemiler, Karadenize çıkmak için ke::an ~i a1:: ~ilmi tir.ın ıraya 1 1 

rikadnki bir ta~ım sahaları, bir ta- sonra kendi idaresınde birl~şec~k o-
.. • "'Y Marşandiz trenlerinin Sirkeciye Iırtınalı hava bekliyorlar. P ş . ş . kını şartlar daıresinde Almanyaya lan ispanyayı Roma - Berlın mth'\te-

mif buyiık adam var mı "' kadar gelmeleri, emtia depolarının Bun.ları~ yerme ~onul~ası içm de devretmek, Almanyayı Afrikada tat- rinin emrine amade bulundt.racak 
dır1 burada bulunması ve deniz ve karn MOTEFERRIK: 400 b~n lıra sar~e~ıle~ektı~. Bu .su- min ettikten sonra Avrupadn silah- olursa o zaman Fransa çember i..:ine 

C - Pek çok. Gerek siyasette, ge- cihetinden tevzi sevkiyatının bw·a- ret!~ ~i kazan ıçın hır mılyon hıa- ları tahdit etmekti. alınmış olur. Bu yüzden Fransa Pe-
lrek fende, gerek sanatte, gerek fktı- dan yapılmasını icap ettirmektedir. ya ihtıyaç vardır. Bugün bunların biri de ameli bir rene hududunu müdafaa mecburi· 
satta ve gerek felsefede büyük rol- Şehrin bedii manzarası. bakımından Bu Yd Gelen Diğer taraftan, fabrika ile Kurtu- mahiyeti haiz değildir. Almanyadaki yetinde kalacağı gibi Şimı:ıli Afrika 
tıer oynam!f, beynelmilel şonret ka- depo~.a~~~ bu çeşit faaliyet mahzur- luş arasında yeni bir havai hat dö- y~udile~in ?ö.rdükle~i mu~mele, ~f- ile .muvasalasının da inkıtaa u~rarna· 
jzanmı§ b1T çok büyükler yahudi _ lu ~~r~luyor. Göçmenler şenmiştir. Kurtuluştan Tozkopara- rıka :erlılerını Nazi ıdaresıne tcshm sı ıle karş:ıl~şacnk~ır. B~ su~et~e F'r~ 
ldJr Duşunillen şekle nazaran, Yedfku- na ve yine Kurtuluştan Ayazpaşa- etmek mevzuunu ortadan kaldtrmış- sanın askerı vazıfclerı buyuyecek. s· btr k !shn • lede sur haricinde eşya depolan ku- 21 Bini Buldu Silahtar w d d B t b' tır. Zaten Alman ırkçıhk siyaseti, fakat askeri kaynakları kısılacnktır. 

ıze aç sayayım: rulacak ticarl faaliyet burada teksif ya, aga an a eyazı 8 ırer Almanyanın müstemlekeler bakımın Fakat bu vaziyet Ingiltereyi de de-
Almanyada: En büyük Alman şi- edilecek ve aynca deniz kıyısında Senenin göçmen nakliyatı sona er- kablo konulmuştur. dan tatminine karşı duran en belli rinden alfıkadar eder. Çünkü Fransa 

,,nnI yazan Hetnc, bilyük filozof Karl bir de iskele açılacak ve sevkiyat bu- miştir. Vatan ve Nazım vapurlan • Silahtarda, Beyazıtta ve Karagüm- başlı maniadır. yeni bir serhaddi daha müdafaa)'• 
IMarks, dünyanın en mefhur psikolo- radan yapılacaktır. Bu suretle Sirke- nın tekrar göçmen getirmek üzere rükte yeni birer transformatör tesis Bu yüzden müstemlekeler mesel~ mecbur kalır ve Akdeniz yolu ile 
~ Freud, dünyanın en büyük fen a- el istasyonu yalnız yolcu nakliyatına gönderildikleri haberi doğru değil- edilmiş ve Ayazpaşadaki büyük si, artık yanaşılacak bir mesele olma müstemleke kuvvetlerinden isti(ade 
damı Einestein birer yahudidir. tahsis edilecektir. d' transformatör de tevsi edilmiştir dığı gibi silahları tahdit meselesi de cdemiyecek olursa Ingiltereye Ma~Ş 

Fransada: Fransanm en bn-·n .. fe- ır. · ayni vaziyettedir. Çünkü siliıhlann denizinin açık tutulabileceğini ve bı-
3""" Bu mevsimde getirilen göçmen hd · d · k 

!ezofu Bergson en büyük sosyoloğu ONlVERSITEDE. miktan 21 bindir. Bunlardan Varna lŞ DAlRESlDE: ta ı ı, ancn müstemlekeler mese- naenaleyh Afrikadan gelecek yar-
IDurkheim d l t damı Blum birer • lesinin halli mukabilinde istf'nebilir- dım yerine lnglltereden yardım gel• 

ahudidir • eve a dan getirilenler Anadolu ve Kösterr di. mesi icap ettiğini söyliyebHlr. 
:.Y • • rln iftilı t- Dil Mektebi Talebesi ceden getirilenler de Trakyaya is - Tramvay Amelesinin Halbuki bugünkü şartlar buna im- Paris konuşmalarında hallolunma· 

İngiltered~ fngllizle ar e kan edilmişlerdir. Gelecek haziran - klin vermemektedir. Mesele konuşu- sı beklenen büyük mesele ouydU· 
itikleri en büyük devlet adanılan: Arasında imtihan da yeni nakliyata başlanacaktır. Şikayeti Hakh Iacak olsa dahi Almanynnın Ingllte- Çünkü Ingilterc ile Fransanm Ispnw 
iDisrnelli, bugünkü İngiliz harbiye na re ve Fransanın birleşik hE1va kuv- yaya kar§l siyesetleri, askeri kuvveti 
rzın Sir Samuel Hoar, Hoar Beleyl ve 'Oniversite Edebiyat fakültesine Telefon Şebekeleri Görüldü vetlerine faik hava kuvvetleri esası bakımından Ingilterenin dahili siya· 
Glire... bağlı ecnebi .:filler mektebi, muhtelif üzere anlaşmak lstiyeceği şüphe ı;;ö- seti üzerinde büyük bir tcsırı haiZ• 

Rusyada: TroçkL kurlara devam etmekte olan talebe Takviye Ediliyor Tramvay şirketinin yol tamiratında türmez. Onun için silahlan tahdit dir. Yeni bir harp vukuu takdirinde * arasında bir muafiyet imtihanı yap- çalıştırdığı ameleden bir çoklan, ba- meselesi de bahis mevzuil değiJdir. Ingilterenin Avrupa kıtasmn büyük 
S - iki gündür gazete - mağa karar vermiştir. Muafiyet söz- Nafia Vekaleti şehirler arasında zı haklardan istıfade edemediklerini O halde Ingiltere ile Fransanın bir ordu göndermek mecburiyetinde 

lerde Rulgaristanda bir ta- 1ü imtihanlarına 12 kAnunuevvel sa· mevcut telefon şebekelerini takviye- öne sürerek daimi kadroya alınmala- Almanyayı tatmin yolunda takip et- kalacağı resmen söylenmektedir. Bil 

kım nl·ı·mayı"Rle ld .. lı günu- bac:lanacaktır. İngı'lizce, al _ ye karar vermiş ve bu hususta alaka i t . 1 d' tikleri siyaset ne gibi işler ba§armak gibi sözleri peşinden söylemek mfın~-
Y r yapı .ını - -s darlara tebliğat yapmıştır. Bu arada nnı 5 emış er ı. vaziyetindedir? sızdır. Çünkü harp kadar, bütijn ı-

m '!k!ıyor~z. Bu_!uarı~tan manca, fransızca ve italyanca dille- Ankara_ İstanbul, Ankara_ Kay- Tramvay şirket! bu talebe red ce- Bugünün en mühim meselesi bu- caplan peşinden hesap ed\lemiyecel< 
ne •• ıst:yor. Bu numay•Rler rinde yapılacak olan bu imtihanlar dur ve diğer meselelerin ht"psi de bir şey yoktur. Fakat muhnkkak o-

7 seri, İzmir, Bursa telefon hatlarını vabı verdiği için amele, iş dairesi ü-
mçın yapılıyor? da muvaffak olanlar, ecnebi diller bu meseleye bağlıdır. lan bir nokta büti.in ispanyanın Be~ 

Yeniden üç taklm üçlil kuran porto-r çüncü bölP.e amirlig·ine müracaatlc mektebinden sertüika almış olacak- - Bu ann yol üzerinde ~öze çarpan lin - Roma mihverine bağlandığıdır. C - Cihan harbinden sonra galip 
lmilletler mağllıp milletlerden bazı 
larazi parçalan almıştı. Bulgaristan 
anağlfıp o\an devletlerden biriydi. 
JHarp sonunda yapılan euilly mua
İhedesiyle Dobnıca Rumanyaya ter -
lkedilmişti. Yugoslavya ve Yunanis
ltana da bir klSlm toprak vermişlerdi 
ıruna, bu araziyi Balkan harbinden 
ısonra kazanmışbrdL Dobruca öte -
ıdenberi Bu1garistana alt olduğu için, 
!.Bulgarlar ötedenberi bu vil!yetleri
ıni geri alacaklannı hayal ederler. 
!Bu defa Çekoslovakynnm parçalan -
=ınası Bulgarlara biraz iimit ve cesa
ıret vermiştır Bu ümitle onlar da nü
ımayişlere ba~lamışlardır. 

tardır. ile kuvvetlendirilecektir. Böylelik - haklarının korunmasını istemişler - biricik ilerleme Frnnsa ile Almanya o halde yeni bir harp vukı.ıundn In· 
• • le muhabcratta mükaiemclcr dokuz dirı İddiaya nazaran bu 45 amele her arasında, Ingiltere ile Almanya ara- giliz or.dusu A m.ıpaya sevklö,unıı-

Edebiyat Fakültesi misli kuvvetlenmiş olacak ve daha hiri o n "J:o ... .vıorı ~ .. "1 .. l-ıt• 1 to .... ,,dık sınd_jl. imzalanan deklar.?c:!-'ann- ..... ·-"hM-- - ~--··-" :.~ 
Mezunları Hakkında sarih ve net olarak konuşulacaktır. S' h!;:,.ıu1 w ......... u mu.-:u . ~ aKa~ ou utik- snnoıunncak emeıtıer nudUı.:.l.l ... ..,,,... 

Yeni Bir Karar İstanbul - Bursa arasına da dört ta lan halde sırf bu haklardan istifade larasyon Cla Kellog .ı. Briyan paktJn- caktır. 
kum tek kuran portör, Kayseri, Ada- ettirilmemek için daimi kadroya a - dan ayrı bir şey değildir. Onun mu- İngiltere ile Fransanın bu m~ele-

IPOLISTE: 

Bir Yük Arabası iki 
Coçuğu Çiğnedi 

Sürücü Etem tarafından idare olu 
,can çift beygirli yük arabası Cibali
lden geçerken o civarda oturan Neza
'hat ve Necmeddin isminde iki çocu
,ğa birden ~arparnk her ikisini de 
"tlluhtelif yerlerinden ağır ve tehlike
'li bir surette yarnlamıştır. Yaralılar, 
Şişli çocuk hastananesinde tedavi al
ıtına alınmışlardır. Kaçan arabacı a
ıranmaktadır. 

Kahvede Düşüp Öldü 
Şehremininde Saray meydanında 

Saidin kahvesine gelen 60 lık bir ih
tiyar, ansızın yere düşerek ölmüştür. 

Civardakiler, bu ihtiyarı teşhis e
dememişler, üzerinde de hüviyetini 
tesbit eden bir ~ey çıkmamıştır. Ce _ 
set, morga kaldırılmıştır. 

Otomobil • Tramvay 
Kazaları 

Vatman Şevketin idaresindeki Be
şiktaş - Fatih tr:ımvg.yı ile Behçctin 
tdareslndekı Şişli -Fatih otobüsü a
rasında bir çnrpışma olmuş, ikisi de 
hasara uğramıştır. 

'Oniversite Edebiyat fakültesi ted
risat talimatnarr.~sine göre bu fakül
tenin herhangi bir şubesine yazılan 
bir talebe, ikin-:\ ve üçüncü disiplin 
namlle diğer şubelerden de., kendi 
şubelerile alakadar derslere devam 
etmek mecburıyetindedir. Halbuki 
bu fakülteden mezun olup da mual
lim olmak !steyen gençlerin hayat sa 
hasında disiplin branşlarından isti -
fade edemedikleri görülmüş ve bu 
yüzden Maarif Vekaleti Edebiyat fa 
kültesinde1d tedrisat hakkında yeni 
bir karar vermi~ir. Veknletin ver -
diği yeni karara göre, Fakültenin ta
rih §Ubesine girip de sonradan orta 
tedrisatta muallimlik yapmak iste -
yenler, mecburi olarak ikinci disip -
lini coğrafya şubesinden ve coğraf
ya şubesine girenler de, yine mecbu
ri olarak l!tinci disiplini tarih şube
sinden seçer.eklerdir. * Edebiyat fskültesi felsefe şube
si profesörlerinden Fon Aster, dün 
akşam 18 -ie konferans salonunda 
"Aristo ve Galile,, mevzulu bir kon
ferans vermiştir. 

DENiZ VE LiMANDA: 

Denizbankın Yeni 
Antreposu Açlldı 

Denizbankın eski Mumhııne antre 
posu yerinde yaptırdığı yeni aP-trepo 
binası işletmeye açılmıştır. Bu De
nizbankın 7 numarah antreposudur. 
Antreponun vinçleri ve makine ter
tibatı sonradan yapılacaktır. 

Adalar için Yeni 
Motörler 

* Şoför tıısanın idaresindeki 2801 
Dutnaralı otomo!::il de Taksim - Sir
keci tramvayı ile Tepebaşında çarpış 

Dentzbankın YAlova ve Adalar nat 
tı için yaptırmak kararında olduğu 
üç seri motorün siparişleri yapılmı~ 
tır. Yakında tezgfilıa konacak olan 
bu motörler 18 mil süratinde olacak 
ve her biri beş yüz kişı alabilecektir. 
Bu motörlerle Adalara yarım saatte 
gidilebilecektir 

mışt1r. 

Balyelerin Altında Kaldı 
Fenerde bir yun deposunda çalı -

pn hamal Hasan. yığılan balyelerin 
altında kalmış ve muhtelif yerlerin
den yaralanmıstır. 

Hasan Cerrahpaşa hastahanesinde 
Edavi altına alınmıştır. 

* Çanakkalede Kepez mevkiinde 
1876 ton hamule ile karaya oturan 
İthaka Alman gemisi, Türk Gemi 
Kurtarma şirketinin Alemdar vapu
ru tarafından yüzdürülmüştür. 

na. Eskişehir _ Bursa arasına bl- tınmamışlardır cib_ince de iki taraf aralarındaki ih- yi konuşmalarının sebebı, Ingılterc-
, tiliifları ancak barış yolu ile tesviye nin Almanya ile, Fransanın ltalY11 

rer kuran portör kurulacaktır. Bu Tramvay ~irketfnln bu hususta etmeğc bakacaklardır. ile anlaşmak hususunda ileri adııtl 
yeni tesisat ile Adapazannda kuru- verdiği cevaba r-azaran Cumhuriyet Almanya hariciye nazın Von Rib- atamama1arıdır. 
lacak yeni telefon merkezi için 370 hükumeti teşekkül etmeden evvel bentrop, bu deklarasyonu ir.:ızala- Bugünkii vaziyet bu merkezde bu· 
bin liralık tahsisat ayrılmıştır. mak üzere Parise gelecektir. Fakat lunuyor. Belki de M. Daladier. M· 

1922 de amele zamanın Nafia neza- e Y J M"llf B bu deklarasyon Kellog - Briyan pak- Chamberlain'e lngiltcrenin insnn v 
UCJOS av 1 ayramı retine ayni müracaattc bulunmuş ve tını bir çok taraflı olmaktan çıkara- para bakımından mahdut h2hhutler_-

Kanunuevvelin birinci günü Yu • nezarette kurulan bir komisyon ame rak yalnız iki taraflı yapmakla onu le emniyetini muhafnza etmek kabı• 
goslavya milli baryamına tesadüf e-

1 
h takviye etmiş olmuyor. Sonra bu liyctini kaybettig· ini anlatmağa ınu· enin akstz olduğu neticesine var -

diyor. Fakat, Atatürkün vefatı do- . deklarasyonda bahis mevzuu olan vaffak olmuştu . 
Jayısile, Yugoslavya Ankara sefare- mıştır. Bununla beraber, ış kanunu "ihtilaf,, ların şümulü nedir? (Thc Economist'ten) 
tinde ve şehrimiz konsolosluğunda hükümlerine göre amele, bugün hak- Acaba en dar manasiylc milli men .... ~~~---~-----"""'!~ 
hiç bir merasim yapılmıyacnk ve res tı vaziyettedir tnatıer hududu haricindeki ihtnauar Himaye Teş i16tı 
mi ziyaretler kabul cdilmiyecektir. da bunlara dahil midir? Almanya Is-

lı Talimatnamesi panyanın, yahut yahudilerin, y~hut Maarü Vekaleti, Istnnbul ilk rnek
teplerindeki himaye heyetlerinin 
çalışma vaziyetini, teşkilatı ve bU 
teşkilatın mahiyet ve idare şekli hak 
kında İstanbul maarif müdürlüğüıı· 
den -malumat istemiştir. 

Vitmor Amerikaya Gitti Vermiyenler Milletler cemiyetinin mukadderatı 
Bir müddettenberi Mısırda bulu - J.: k unu.cun tatbikine başlanalı ı yüzünden İngiltere ve Fransa ile ih-

nan profesör Wittemore, bir kaç gün 
evvel Ankaraya gitmiş ve ıehrimiz
deri geçerek Amerikaya dönmüştür. 
Bizans Enstitüsü azasından olan pro 
fesör, Ankarada etnografya müzesi
ne giderek enstitü namına Büyük ön 
derin katafalkı önünde hürmet va
züesini ifa etmiş ve bir çelenk koy
muştur. 

Tevzi Edilecek Fidanlar 
Büyükderedeki mevya ıslah is -

tasyonu, yarından itibaren fidan tev
ziatına başlıyacaktır. Bu sene ar -
mut, elma, ayva, şeftali, kayısı, erik, 
vişne, kiraz, badem, dut, incir, ceviz 
ve fındık fidnnlarile çit fidanları 
tevzi edilecektir. * Şehrimizde bulunmakta olan 
kardeş İranın murahhas heyeti, dün 
bazı İranlıların ziyaretlerini kabul 
etmiştir. Heyet azası yarından son
ra memleketlerine döneceklerdir. * Son zamanlarda şehrin Beyoğ
lu, Fatih ve Beyazıt kazalarında, so
kaklarda serseri dolaşan kedilerin 
miktarı artmıştır. Vuku bulan şikl
yetler üzerine belediye bunların 

toplattırılması lilzumunu temizlik 
işleri müdürlOğüne bildirmiştir. * Şehir meclisi dünkü toplantı -
sında bazı komisyonlrra aza seçmiş, 
bütçede münakalcler yapılması hak
kındaki teklifleri görüşmüş ve ka -
bul etmiştir. * Atathrk köprüsüne ait inşaat 
ilerlemiştir. Azapkapı cihetindeki ka 
zıklann çakılması işi de tamamlan
dığı için köprünün bu cihetine ait 

~ an - tiltıfa düştüğü takdirde Münih an-
buçuk sene olduğu halde, i~ yerlerin- }aşmasından önce de, sonra da tebcil 
den bazılnn heniiz talimatnameleri- ettiği kuvvetini kullanmıyacnk mı? 
ni hazırlamamış1ardır. Sonra bu deklarasyonun imzası 

İş dairesi üçüncü bölge amirliği kaça ve neye mal oluyor? 
Son Alman - Fransa müzakereleri 

şimdiye k:ıdar 1300 talimatnameyi 
sırasında Almanya, Fransa hariciye 

tetkik ve tasdik etmiştir. Geri kalan naz,ınndan, Fransa adliye nazırı ta-
kısının da bir an evvel muamelesi rafından reddolunan iki kararnnmc
bitirilecektir nin neşrini istedi mi?.. Reddolunan 

bu kararnamelerin biri, yabancı hü-
• kiimetleri rahatsız edecek neşrıyat 

Erbaada Parti Kongresi yapan Fransız gazeteleri aleyhmde 
Erbaa, (TAN) - C. H. Partisi ka

za kongresi toplanmış, dilekler tes
bit olunmuştur. İdare heyetine Şev
ki Önder, Ziya Geğin, Halis Hakim
oğlu, Bedrettin Üstün, İsmail Dlk
taş seçilmi~lerdir. 

takibat yapmağa dairdi. Diğeri, ya
bancı devletlerin teşebbüsleri üz~ri
ne ikame edilecek davaların gızJi o
olarak görülmesine aitti. 

Fransız - Alman paktının ıcapları 
ne mahiyette olursa olsun Ingıltcre 
ile Fransa arasında Pariste konuşu 
lan meselelerin en belli başlısı müş

olan iskeleti, bir kaç güne kadar ı:a- terek müdafaaya aitti. Geçen Bylul 
zıklara raptedilecektir. hadiselerindenberi Ingiltcre ıle l•'ran

Himaye heyetleri teşkilatının dl -
ğer vilayetler ilk mekteplerine teş
mili ihtimali vardır. * Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunmakta olan Maarif Vekaleti 
orta tedrisat müdürü Avni, lise ve 
orta mekteplerdeki tetkiklerini bi • 
tirmiştir. Bugünkü trenle Ankaraya 
gidecektir. 

ITAKVIM ve 

30 lkincite~rin 1938 

ÇARŞAMBA 

11 inci ny 
Arabi: 1357 

Gün: 30 Knsım· 23 
Rumt: 1354 

Şevval: ti İktnclteşrln: 17 

GOneş: 7.04 - Öğle: J2.02 
İkindi: 14.28 - Akşam: 16.42 
Yatsı: 18,20 - tm 5k: 5.18 

* Kanunuevvelin ikisinde, Paris- sanın müşterek müdafaası, Akdt'n~ı
te toplanması kararlaştırılan Sem· den Şimal denizine kadar uzanan bir 
plon ekspresi demiryolu konferansı. hattı tutmak demektir. Fransanın 
Kanunusaninin onuna tehir edilmiş- harp sonundanberi Almanyayu kar
tir. Konferansta, Türkiye de dahil şı bir muvazene tesis ~t~e~i sistemi 

ld ~ h ld b-t- A ... tamamiyle yıkılmış gorunuyor Ru- I 
o ugu a e, u un vnıpa m .. m - ·ı y 1 d · YURTTA HAVA VAZIYET . . . . . . . manya ı e ugos avya. yar 1m ıcın 

leketl.erını.n ıştirak_ıle, ekspres. ın1 tarı garbe bakmakla beraber go'" zlerı p... 1 .. Yeşllkl5y Meteoroloji lstao;vonundıı•ı n ı• 
felerı yenıden tetkık ve tesbıt o .una- risten ziyade Londrnya :likılmıştır. nnn mnllımata ıı:öre hava vurdurı cPnuP 
caktır. Fransızlar. Şarki Avrupa sıyasetJeri- ve cenup doğusundo kapnlı ve ver yer • * Tahtaka\ede bir teneke fabrika- nin temel tn~nı teslim ettiktr>rı, ~·a- yağışlı , Trnkya ve F.ı:ıcde cok hulutlıı dl-
sında çalışnrı Tahsin ısminde bir iş- ni Çekoslovakya hududunun müda- ğer bölgelerde bulutlu g~ml rOz •ar111r 

f b kt kt 'k' · b' doğu ve kısmen de ortıı Anadoluda sakin 
çi elini makine vıe kaptırmış parmak nasını ıra ı an sonra, ı ıncı ır kalmış, diğer yerlerd" umlımlyetle sımnl 
1 

' d ğ st ' Şarki Avrupa müdafaa hattı •mrma- " -
an o ranmı1' ır. ğ bb '' 'b 'di istikametinden orta kuvvette -!'Smlstlr. 

* Ed b. f k"lt . t .h b . a teşe usten vaz geç pı ı r- t ı~ e ıyat n u esı arı şu esı 1 B d • .1 Dün ı;tanbulda hava kapalı g('('nı ~· er. unun a ana , ı e ııa 
seminerı ıçın hazırlanmakta olan Rus'-•a arasınd ki p kt n olu y a- rOzg~r şimali şnrklden saniyede be" 

· b' · · y · J yedi metre hıila esmiştir. Saat 14 te h:ı\'tı 
salonun tamırat! ıtmıştir. enı se - cak bir hale lmi olmasıdır. t 'ki 765 2 ıı· 'di - t erı • b .. d •t'b 1 b azyı , m ımetre ı . Suhune 
mıner ugun en ı ı aren ta c eye Şayet Ga bi Avru a kendin n- yüksek güneşte 38 4 gölgede 14 4 ve en 
açılacaktır. halli kaynaklarile müdafaa Pdccekse düstlk 9.9 santigrat kaydcdllmi~tır. 
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§fi.f.K . 
~ansa Etrafında 
Oriilen Çember 

}' 
~: Oıner Rıza DO<lRUL 

Jl· 
•• lt kaç giin .. 
~ Alın once, Fransa. tarafın· 
~tıı.he . &_nyaya karşı takip olunan 
1's ett~ :ç~n~, Alman siyasetinin Ü· 
l-0-a.und ğ nı sôylem.iş, fakat yazımızın 
bit k a bu iflasın başka bir veya 
karşı~· devletin, bir başka devlete 
"Itnadı~r ı;ember kurmalarına manı 
bıı §ek~'lnı anlatmıştık. Hakikatte 
~be ı de kurulmakta olan bir kaı; 
~Ya k: var~·~. ve bunların biri Fran· 

Çinliler Yeni Bir 
Muvaffakıyet Kazandı 

Fransada Umumi Grev 
Bugün ilin Ediliyor 

Rengarenk 
Yazan: B. FELEK 

Bir Fransız muharriri Amerika~ 
gemıit ve (Eğlenceli Amerika) js.. 

miyle bir eser yazmış. Ben est-ri o
kumadım· Yalnız tenkidi hakland= 
bir makaleyi gözden geçirdim. 
Fransız muharririnin Amerikada 
en çok üç şey gözüne çarpmış: Bah
şiş bolluğu, binaların yüksekliği ve 
renkler. Ben burada bu üç şeyi müta 
lia edecek değilim. Yalnız tenkit ma 
kalesine göre eserin muharriri Ame 
rikada gördüğü bu rengarenklik 
meselesini Amerikalıların estetiğine 
gayriiradi olarak zenci zevki karış

mış olmasına atfediyormuş. Bu fik· 
ri okur okumaz derhal bizim Be
yoğlunda, büyücek caddelerimizde 
ve çarşılardaki dükkanların hele şu 
son zamanlarda türlü renklere bo-

Mühim Bir Japon Kuvveti imha Edildi, Bazı Hükumet Vaziyete Hc1kim Olmak için icap 

Eden Bütün Tedbirleri Aldı, Fabrikalara 

Askerler Y erleıtirildi 
Şehirler istirdat Olundu, Çinlilerin 

Taarruzları Muvaffakıyetle Devam Ediyor 

tiiıı y ltşı orulmektedir. Fraıı~a bu· Hong - Kong 29 (A. A.) - Yungşa 
~p lı adnı2 Şark huduı:lundan değil, veyde ÇinlilPr parlak bir muvaffakı
•llttd u udundan ve Perene hudu· yet kazanmışlardır: Çin kıtaatı Ja -
~n da tehlike l1issetınektedir. ponlan bir tar;ıftan sararken di~er 
~d Ya, ltalya ve panya taraf· taraftan Çin tayyareleri bu kuvvetle 
tan ~n emniyetsizlik içinde yaşa· rin gerilerıni bombardıman ederek 
llıe~ i ~sa ve tehlikelere karşı gel· takviye kuvvetlerirün gelmesine ma
llıilli ~kın her şeyden evvel kendi ni olmuş ve bövlece üç saat süren 

Şimdiye kadar Kanton civannda 
yapılmış o!an muharebelerde Japon 
ordusunun ölü olarak zayıatı on bin 
kişi tahmin edilmektedir. Mtltema • 
di takviye kıtaatı geldiğinden mü -
hiın ve uzun sürecek muharebelerin 
olması bekleniyor. 

Paris, 29 (Hususi) - Hükumetin gerekse askeri sahada bütün mesai

bütün teşebbüslerine rağmen yarın- yi ve memleketin iaşesini yüksek 

ki (bugünkü) umumi grev karannı nezareti altında bulunduracaktır. 

geri aldırmağa henüz imkan basıl 

olmamıştır. Bir taraftan cümhuri -

yetçi sosyalistlerin liderleri, diğer 

taraftan sabık muharipler cemiye

ti liderleri bu yolda gayretler sarfı

na devam etmektedirler. Fakat bu 

gayretlerin ne netice vereceği he -

nüz belli değildir. 

Hükumet, memleketin selameti l

çin lüzumlu gördüğü takdirde her 

nevi hususi teşekküllerin amirletine 

kumanda edecektir. 
it · aynakl ·· t l k -tınd . arına ve mus em c e· kanlı bir çarpıc;madan sonra Japon -
~tirı en temın edeceği kuvvetlere • · 

.,, at etnıck b . . d d' lar hemen hemen tamamıle imha o-
"ak ıncc urıyetın e U', 

lollıa at . Frankecu ispanya Berlin • lunmuşlardır. 
ttteğ· tnıhverinc her kolaylığı .;üste- Diğer taraftan Çin kuvvetleri ka
~\'a 1' .. hatta bu mihvere deniz ve ra ve deniı yolıarile Japonların Ki
~İrliJctusI~ri temin edeceği, belki de yangsi - Hupeh - Hunan cephelerine 
~e .,.: arekcte geçeceği için ,tch- umumi bir taarruzda bulunmuşlar -
~~tletjnı:rıunda ı;ransa ile müstem· dır. Tungşeng'i geçerek Binkiang ve 
li~esi d asındaki muvasalanın ke.- Şang istikametinde ilerlemek iste -
ta~ e ku\'vetle uhte ld. O ~•n Fra m me ır. yen düşman kuvvetleri tam zama -
!la g.. nsa yalnız, ana kaynakla- 1 · ·· k-t'lt uvennıek b . t' d k 1 nında durduru muş ve gerı pus ur -

tet Ve son der:eecm~~)k.~lınb.e a ~- tülmüştür. Düsman Hunan'ın şima-
e d.. uş u ır vazı- -

\r .uşecektir. linden müt·~madiyen taarruz etmek-
~ ad~~Yetin bu merkezde o]du.ı:.u na- te olan Çin kuvvetleri karşısında ri-
lt ıkk t ,. . 
oq • t> a c alındığından, ~on Ingi- cat etmektedır 
L· "'rans llh11s ız konuşmaları esnasmda Çinliler Çony:ıngı istirdat ettikten 
~l~~. hu bahsin konuşulduiu ileri sonra ileri yürüyüşlerine devam et -
~a uş Ve lngilterenin icabında mişler ve bu şehirden 4 mil mesafe

i tay~~~k bilyiik kuvvetler sev· de bulunan Kıvaşana varmışlardır. 
l<'aıt11~ 1 

u~ ettiği şayi olmuştu. 
(!Qatnhe n~ıltere Ba,vekili Mister Kıvang - Selu demiryolu boyunca 
.ı. &orurlaın dün, Avam kamarnsm- ancak müd9faa için bir kaç Japon 
~tı h' an .suallere cevaben, lngiJte- garnizonu k:ılmıştır. Japonların asli 
'l.llt " 

1~ hır yeni taahhüde ginnedi- kuvvetleri Kantonda toplanmakta • 
~ttl-. e !'ransaya bUyiik se(ed kuv- d 
•ıi~ ~.- (Conderın k . . b' .. ır. 
-ıı;ıııı e ıçın ır soz vemıe-
~· anlatınıştır. 

h.. •ster Ch l-.q lı:ı •
1 

anıberlain'in anlattıkla-
~ de g; t~renin ~alahiyettar asker
~iltereeyı~ ediyorlar. Bunlara göre, 

1l'denhi; hır .. h~rp ~optuğu takdirde 
~tte)c Frc buyuk hır kuvvet temin 
~ıı itrılt~nsaya gönderemez. Çünkii 

Filistinde Kanh 
Çarpışmalar Oldu 

~ ı.. .. ~ an hnl--L. ·=·-· .. _ ...... .a~ 
~it la _..__,u,.. uı>uıuuu tntınk et- 26 Arap, 21ngiliz Oldü, 
. lldis·z dınıdır. Sonra lngilterenin 

iti 1 e l'ian .. · ı b J 75 Arap Evine ı..~ biiYUk b. ayıını ~e er er etmek 
~tr ır askcrı kuvvete muh- Bomba Atıldı 
~akat b Kahire, 29 (A.A.) - Buraya gelen 

~l başv ~·ıböyle olmakla beraber, haberlere göre, Filistin Arapları 
ltt ltihi ine ! Lord Baldvin'in dedi- Londra konferansına ancak aşağıda
~•dd gılterc imparatorluğunun 
~ ede~~~tı Ren kıyılarında takar- ki iki şart dahilinde iştirake karar 
~lllterk· ı ır, Sonra yine General vermişlerdir: 
ı lfra Irk tarafından söylendiği gi- 1 - Müzakerelerin esası evvelden 
>•teyen~a, Bel!;ika, lngilterenin tay- tespit edilecektir. 

() haıd ar§ı i~k müdafaa hattıdır. 2 - Filistin Arapları, İngilizler 
~aay ~ lngılterenin Fransa:> ı mü- tarafından feshedilen ve fakat faali
. l ltı;ilt OŞacağı muhakkaktır. Fa· yetine devam etmekte bulunan yük-

4İııdeıı . ere her nedense bunu pe- sek Arap komitesince temsil olunl -
'lılıiit ~ e kat'i, sarih bir surette ta- caktır. 
d 1"rarı e tnek istemiyor. Bir Çarpışmada 26 Arap, 2 lngiliz 
~~letı sanın Faşist ve yan Faşist Oldü 

~IJtetederle Çevrildiği bu sırada In-
ı:. e k d Londra, 29 (Hususi) - Filistinden 
~t hi en isine isabet eden teh-
"~elt ~sesini takdir ederek bunu Ön· gelen haberlere göre Hayfanın cenu-

lı 18tenıektedir. bunda İngiliz kuvvetlerile müsellah 
~d:nun için Fransanın tehlike sıra- Arap kuvvetleri arasında vukubulan 
~tllıern nı_Ustemlekclerinden istifade muharebede 26 Arap, 2 İngiliz mak 

1~1>arıy CSıne sebep olması beklenen tul düşmüş. iki taraf bir çok yaralı
~·İtap a ~eselesinin kat'i surette hal lar da vermişlerdir. 
f ıs~r ~dıyor. Ve hiç şüphe yok ki, 175 Arap Evine Bomba Atıldı 
~'ırı hanıberlain'in ve Lord Hali- Beyrut. 29 (A.A.) - Filistinde A-
~11. heıi-akında Romayı ziyaretforinin rap!ar Saffet civarındaki bir İngiliz 
~Uhirn 1 başlı sebeplerinden J.iri bu kampını basmışlar ve bütün binala
~lıvasa1lltescledir. ÇUnkii Fransanm rı tahrip etmişlerdir. On beş İngiliz 
lltilt... alarını tehdit eden tehlike 

PA- .. re r . ağır surette yaralanmıştır. 
"\:illet ızcrınde en geniş tesiri :n-

t~hlike•r: Ve Ingiltere ile Fransa bu Buna mukabil İngilizler de Ra-
ti ~ap Yi herataraf etınek irin her şe- sahmarada 175 Arap ev~ni bomba ile 
"-td.ır lllak mecburiyetinde kalacak- atmışlardır. 

() 1ı' 
1 

Alman Gazetelerinin Ne~riyatı 
11l ile~ de. acaba meselenin barış yo- Berlin, 29 (A.A.) - "Reuter ajan-
dofn.u ~il.' ve her tarafın tatminine! sının muhabiri bildiriyor,.: 

'• gıdıJcbil'ır m'ı 7 F·ı· ı· d h"k" ·· kl. tı:ı .r ani lt . · ı ıs ın e u um suren na ıyat 
• il}( v alya ılc Fransayı har1~tır- grevi dolayısile İngilizlerin Arap 

* Hongkong, 29 (A.A.) - Çin ajan-
sı bildiriyor: 

Son günler zarfında düşmanı Hu· 
nanın şimalinde mağlubiyete duçar 
eden Çin kıtaları, ileri hareketlerine 
devam eylemiş, Tsonyangın şimalin
den Puşiye hücuma kalkmışlardır. 
Halen bu m.ntakada şiddetli muha
rebeler olmaktadır. Japon kuvvetle
rinin büyük bir kısmı mağlup edil -
miştir. 

Utundan hareket eden Mavu~an 
yolu ile garbe doğru i1erliyen diğer 
Çin kuvvetleri, düşmanı Tunçevde 
baskına uğratmıştır. Çarpışma de -
vam etmektedir. 

Dündenberi Çin kuvvetleri Sin • 
yanga şiddetli bir hücuma geçmiş • 
lerdir. Tabişandaki Çin mevzileri ta
mamile tarsin edilmiş bulunmakta -
dır. Her taraftan çember altına alın
mış bulunan düşman, takviye kıtala 
rına intizaren Siyanga çekilmekte -
dir. 

Prens Pol Lord Halifax 

ile Görüştü 

Fabrikaların daha çok mikdaraa yanan cepheleri aklıma ~eldi. 
Gerçek söylüyorum. Bilmem dik

kat etmediniz mi? (Halbuki biitün 
bu adamlar dükkanlarını sizin .:özü
nüze çarpsın diye o renklere bula
maktadırlar). Bunların ckı;erisi ne 
çızgı ne de boyanın intihabı bakı

mından güzellikle alakadar şeyler 
değildir. 

Parlamentodaki sosyalistler yeni 

bir hattı hareket takip etmektedir

ler. Sosyalist mebuslar gelecek cu· 

seyyar muhafız elde bulundurmak 
maksadiyle askeri kıtalar tarafından 

işgal ettirildiği bildirilmektedir. 

Öğrenildiğine göre Nord vilaye -

tinde yarın amelenin işe gidememesi 

için otobüsler kasden tahrip edilmiş 

ma günü toplanacaklardır. Bu top - tir. 
lantıya ancak sosyalist mebuslann Hükıimet, bütün mahkemelerle 

meclise alınmamaları mani olabillr. hakimleri seferber hale koymuştur. 

Vaktiyle belediyelerin sokaklar-
daki binalara birer yeknasak boya 
rengi tayin edeceğini işitmiş ve bu-

H h 1. d h'.k·"' t f k 1. Hükumet Alzastaki bütün maden-arp a ın e u ume e ev a a - nunla latife etmiştim. 
de salahiyetler veren ve bilhassa ka- leri inhisarına almış ve çalışmayan Doğrusunu ı-öylemek lazım J!elir· 

bineye bütün vatandaşlar tarafından ameleyi işlerinden çıkaracağını ilan se, bu biribirine bağıran renk çığ
yapılan servislere vazıyet etmek hak etmiştir. Demiryolu servislerine de lıklarını gördükçe belediyenin böy
kını veren bir kararname imza edil- ayni hattı hareket tatbik olunmuş- le bir karar vermesini şimdi haklı 

buluyorum. Belki bu dükkan sahip· 
leri: 

miştir. tur. Valensiyende askerler fabrika -

Kabinenin hemen bütün erkanı ta- lan işgal etmişlerdir. Amele burada - Efendim herkes istediği rengi 
rafından imza edilmiş olan bu ka - mühim tahribat yapmış ve komünist intihapta serbesttir. diyebilirler • 

rarname mucibince hükumet bu fev
kalade salahiyeti kullanmağa ka -
rar verdiği takdirde gerek mülki, 

Arnavutluk lstiklaUnin 
Yddönümü 

olan belediye reisinin kumandası 

altında hareket ederek belediye salo
nunu işgal etmişlerdir. 

O halde bu zatlar neden ba~lanna 
bir penbe şapka sırtlarına bir fıstıki 
pardesü ve bacaklanna bir al pan· 
talon &'iymiyorlar? Sualine de ce
vap vermelidirler. 

Zevk denilen şeyin, medeni 

Belgrat, 29 (A.A.) - Reuter'in Tiran, 29 (A.A.) - Arnavutlu. 

Rumanyada Müessif 
Hadiseler Oldu 

memleketlerde kollektif bir !'iınırı 

vardır. Onun dışında kalan şeyler 

umumi zevki hırpalıyor sayılır ,.~ 

onun için böyle renkler ve biçim
lerden sakınılır. Ban delikanlılann 
ya kendi karihalarından yahut zir
zop ve acemi bir terzinin teşvikiyle 
yaptırdıkları alelacaip beli tokalı, 

yakası kanatlı, omuzlan sivri ban 
ceketleri gördükçe nasıl gülüy'>rsak, 
böyle hoppa renk ve biçimdeki dük· ~ 
kanları gördükçe de öyle rencide 
ze\'k oluyoruz. 

bildirdiği veçhile Naip Prens Pol ğun 26 ıncı istiklal yıldönümü, bü
dün Londrada BuclcinahJlm ....,,__ •~•- --ı.ı •• H. pcu-l .. k b.l..r aurctt.e 
yıncfa Ingiltere Hariciye Nazın kutlanmıştır. 

Lord Halifax ile görüşmüştür. A- Bu sabah saat 11 de Kral, yeni 
vala Ajansının Londra muhabit'inin Tirana radyo postasını millete hita
bildirdiğine göre saat 12 den 13 e ben söylediği bir nutukla açmı~tır. 
kadar devam eden bu mülakat es-
nasında dünyanın umumi vaziyeti 
gözden geçirilmiş ve doğrudan doğ
ruya Yugoslavya ile İngıltereyi ala
kadar eden bazı meseleler tetkik e-
dilmiştir. • il'"'" 

, p " 

-0-

Şanghaya Gönderilen 
ltalya Taburu 
Geri Dönüyor 

Şanghay, 29 (A.A) - Beynelmilel 
imtiyaz mıntakalarının muharebe 
halinde bulunan iki ordu tarafından 
muhasara edilmesi ile hasıl olan va
him vaziyet üzerine Addisababadan 
Şanghaya gönderilmiş olan humba
racı taburu İtalyaya dönmek üzere 
Conte Verdi vapuru ile hareket et
miştir. 

- --0>---

lran • Afgan Posta 
Mukavelesi 

Tahran, 29 (A.A) - İran ile Af

ganistan araSlnda doğrudan doğru

ya posta münasebetleri tesisine ma

tuf bir mukavele projesi, dün tasdik 

edilmek üzere 
tevdi edilmiştir. 

Mebusan Meclisine 

Eden Nevyorka Gidiyor 
Nevyork, 29 (A.A) - Haber alın

dığına göre eski Hariciye Nazırı E
den, yakında Nevyork'a gelerek 9 
İlkkanunda toplanacak olan Ame
rikan endüstri cemiyetinin senelik 
kongresinde bir nutuk söyliyecektir. 

Ademi Müdahale Komitesi 
ikinci Reisi istifa Etti 

Londra, 29 (A.A) - Ademi müda-

hale komitesi ikinci reisi 

Van dulın istifa etmiştir. 
---O-

Amiral 

Ticaret ve Sanat 

Okullarında Tayinler 

----0---

Bir Unlversite Rektörü 
Vuruldu, Bir Lokanta ile 
Tiyatroda Bomba Patladı 
Bükreş, 29 (A.A.) - Dün akşam 

iki talebe tarafından tabanca ile mü
kerreren ateş edilmek suretile yara
lanan Cluj . Üniversitesi rektörünün 
sıhhi vaziyeti pek vahimdir. Rektö
rün kurtarılabileceği ümit edilme
mektedir. 

Polis tarafından verilen maluma
ta göre mütecaviz talebeler teşhis e
dildiği için bunlar yakında tevkü e
dilecektir. 
Diğer cihetten dün akşam Cluj'da 

çantasında fişek halinde dinamit ta
şıyan bir adam tevkif edilmiştir. Bu 
dinamitin diğer suikastlerde kulla
nılmak üzere taşındığı zannedilmek
tedir. 

Targujiu'da bir lokantada bir bom 
ba patlamış ve beş kişi yaralanmış
tır. Bundan başka Transilvanyada 
Timiscioare nahiyesinin tiyatrosun
da geçen cumartesi akşamı bir bom
ba patlamıştır. İnfilak neticesinde 
üç kişi ölmüş ve bir çok kişiler ya
ralanmıştır. Matbuat lağvedilen "De 
mir muhafızlar,, teşekkülünü bu sui
kastlardan mesul tutmaktadır. 

Cluj hükumet makamlan üniver
sitenin kapanmasını ve inzibat me -
murları tarafından işgal edilmesini 
emretmişlerdir. 

Tıp fakültesinden bir çok talebe 
tevkif edilmiştir. 

Unutmamalıyız ki yüzü bir soka-' 
ğa bakan her binanın estetiğinde e> 
memleketin bir hissesi vardır. Böy'· 
le zirzopluklan ~örenler -Amerika 
hakkında yazdıkları gibi- o mem
leketin zevki hnkkında tiirlü zanla
ra düşer ' 'e pek lehde olmıyan ka
rarlar verebilirler. Onun için bu 
dükkan cephelerinin renk ve örnek
leri hakkında pek laübali olmasak 
hiç fena olmaz. 

lran Matbuatı 
---o-

Yeni Cümhurreisimizden 
Sitayiıle Bahsediyorlar 
Tahran 29 (A. A.) - Pars Ajansı 

bildiriyor: 
"İsmi hatırahrdan silinmiyecek o- ' 

lan Atatürkün yerine reisicumhurlu 
ğa İsmet İr.onüniın intihabım büyük 
bir memnu•liyet1e öğrendik. Mem -
leketinin tarihinde pek yüksek bir 
mevki işgal eden İsmet İnönü pek 
haklı olarak hararetli bir vatanper
ver ve mümtaz bir general olarak ta 
nınmaktadn· .. . 

11ld e araları d k' • • f li e .. etınck n 11 • es 1 sannmı~e ı köylerine yiyecek taşınmasını menet 
ııllf!] ' Akdemzde tam emnıye· t'kl · d · B · ,. anııamak .. kü·. . . ., ı erıne aır eyruttan verılen bir 

Assama Yanardağı 
Faaliyete Geçti 

Tokyo, 29 (A.A.) - Karuiva kap
lıcalan civarında bulunan Assama 
yanardağı dün gece birdenbire faa
liyete başlamış ve şiddetli sarsıntı

lar hissedilmiştir. 

Ankara, 29 (TAN) - Üniversite 
profesörlerinden Şkrü Baban Yük
sek İktısat ve Ticaret okulu dok· 
trinler profesörlüğüne, Suphi Nu -
ri İleri ayni okul siyasal tarih pro
fesörlüğüne, coğrafya enstitüsü do
çentlerinden Besim Darkot Yüksek 
Ticaret ekonomik coğrafya öğret -
menliğine, İstanbul kültür direktör
lüğü sıhhat müfettişi Ragıp Kara -
caoğlu Yüksek Ticaret doktorluğu -
na, Ankara ticaret lisesinden Nihat 
Sayar yüksek ticaret lise kısmı eko
nomi öğretmenliğine, ayni okuldan 
Salih Zeki Diyarbakır sanat okulu
na. Necati Güredin İzmir ticaret li
sesine, daktilograf öğretmeni Abdi 
Yonsel Adana ticaret okuluna, Kon

Bu şehirde akşam saat 9 dan son
ra sokaklarda dolaşmak yasaktır. 

Bundan sonra müşarünileyhin bi
ografisini ~i:ı:en w yaptığı hizmetler 
den bahseden Etelabat gazetesi, şöy
le dE.vam etmektedir: 

.cok mum n n.n. h b . Al f tik sa şimdi" k d .... 1 .... y • a erın man telgra ajansı tara -
ı gi 1. ., e a ar goru nu~ 

\'11rn 1 ı acık rekabet siyaseti de- J fmdan neşredilmesi üzerine Alman 
İto tdccek ıni? matbuatı İngiltcreye tekrar hücum 

ital> ~~ lltülakatlarını da beklemek etmeğc başlam1stır. 
e 1Yor. Bir Yahudi Mecmuası Kapatıldı ---<>---

Mac • arıs~an Hariciye 
n ~azırhğı 

~ lldapl' t aı1r1 d ş e, 29 (A.A) - Hariciye 
tli Yer· e Kıınya'nın istifasına meb
İla11vek~~ gelınek üzere Pn .çok eski 
l:i4krl' 

1 
E ?nranyi ile Macaristanın 

c;Ye ~ lçısı Bardossi ve eski Hari
ltada; azırının en kıymetli mesai ar 
~ Ş~f~lan de Kanynnın hususi ka
~diL ı Kont Saki'nin jsimleri zik-

""11ektedir. 

Floransa, 29 (A.A.) - İtalyan si
yonistlerinin organı olan İsrael mec
muası valinin emrile kapatılmıştır. 

lnqiltere, Yeni Bir 

Amerika • ltalya 
Mü na sebatı 

Vaşington, 29 (A.A) - Reis;<'Üm
hur Roosevelt ile ikinci bir mülakat-
tan sonra sefir Philips 10 veya 14 

Silc2hlanma istikrazı İlkkanunda Romaya avdet edeceği-
Aktedecek ni beyan etmiştir. Zannedildiğine 

Londra, 29 (A.A) - Maliye Na- göre Roosevelt Alrnanyaya karşı 

zm Sir Simon, Avam Kamaraı:ında. tatbikettiği siyaseti İtalyaya karşı 
hükumetin önümüzdeki sene içinde kullanmıyacakhr. Almanyadaki A
yeni bir silahlanma istikrazı akdet- merilca sefirinin gayri muayyen bir 
mek niyetinde olduğunu bildirm~ 1 zamana kadar geri alındığı malUm.-
~ d~ 

Filipin Adalarının 
lstikl&li 

ya sanat okulundan Saim Emekçi Vaşington 29 (A.A) - Hariciye 
İzmir sanat okuluna, Kastamonu sa- Nezareti, Filipin adalarının istikla
nat okulu direktörü Kemal Ertekin l lini hazırlıyacak istihale devresi 
Bursa sanat okulu öğretmenliğine, hakkında muhtelif Amerikan - Fi
İzmir sanat okulundan Sabri Buyan lipin komitesinin Reisicümhur Roo
Kastamonu sanat okuluna, İstanbul sevelt tarafından tasdik edilen ra
Yüksek Ticaret okulundan Vahit Sa porunu neşretmektedir. 
yın Elazığ kız enstitüsüne, Bursa Bu rapora göre, Filipin'in :stik
sanat okulundan Cemil Sümer Kon- lali 4 Temmuz 1946 tarihinde tnhak 
y~ sanat okuluna, Tarsus orta oku- kuk edecek, iki memleket arasında
hından Turgut Pekin Mersin akşam ki rüçhanlı gümrük tarifesi bu ta
ticaret okulu öğretmenliğine, Edirne rihten itibaren dört sene daha de
sanat okulundan Hakkı Özcan ile İs- vam eyliyecek ve ondan sonra da 
tanbul sanat okulundan Kemal An- her sene yüzde beş tasfiye suretiyle 
kara inşaat ustası okuluna nakil ve bu rüçhanlar 1960 tarihine kadar ta 
tayin edilmişlerdir. mamiyle ortadan kaldırılacaktır. 

"İsmet İnönü. ~on teşrin 1924 den 
mart 1925 e ka:for devam eden kısa 
bir fasıla müstesno olmak üzere 14 
seneye yakın bir zaman yeni Türki
yenin başvekalt·t makamını işgal e
derek Atatürk t~rafından çiz.ilen bü 
tün ıslahat ve ımar ;:ılanlarını mü -
kemmel surette tatbi!< etmiştir. Bü -
tün bu uzun zaman -zarfında vatanı
na parlak hizme~ıer ifa eden İnönü, 
bilhassa harici styaset sahasında bÜ· 
yük adımlarla ılerlemi~ ve ezcümle 
muhtelif BJlkarı memleketlerile o -
lan ihtilafüı.rı halletmiş, Montreux 
konferansını tarr. bir muvaffakıyet
le neticelendirmiş. şark memleket -
!erile paktıar ve muahedeler imza 
etmiş ve daha bir çok hizmetlerde 
bulunmuı;tm: 
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Açık Sütunlar 

Şair Akifin Meıan 
Büyuk Türk şairi Mehmet Akilin 

TAN 

Maarif Nazırbğını 

General Me a sas 
Kabul Etti 

S l 
•k kabrinin yapılması işinde bazı genç 

ene l ark~daşlanmı~ g?stermek~e olduğu Atina, 29 (A.A) _ Başvekil, Me
yennde hassasıyetı ehemmıyetle na- taks M arif ve Mezhepler N eza-

Kı c ınıDavaEdig 
znn itibara alarak kendilerine mev- ~· . a . . 

t · t hakk d al. t retinm idaresını muvakkaten ele al cu vazıye ın a m uma ver- • _ r meyi borç biliriz: mış ve mezkur nezaretin yuksek me 
Mezarın yapılması işine geçen yıl murlannı davet ederek kendilerine 

27 birincikanun ayının sonunda baş- bazı mühim tavsiyelerde lbulunmuş-

0 K k 
lanmıştı; lüzumu olan hasılatın temi- tur. 

Kocası da .. Karım Boşanma avasım azanma ni maksadile bir de broşür· çıkarıl- Başvekil, nezaret erkanından, 
mıştL Bu broşürün ndı "Mehmet A- son zamanlarda bazı tahrikata sah-

l ~in Bana iftira Ediyor u Diyor küin kabri için,, dir. _ . ne olan kilisenin düzeltilmesi ve di-
~ Bu mesullyetll ve şerefli işi uzerı- y • • 

- . .. - • ne alan arkadaşların gayreti ile bro- ger taraftan mektcplerdckı tedn-
" Dün Asliye 'Oçuncu Ceza Mahke-,Korkumdan komşunun evınc kaç- _ d d h b satın milli prensip ve hedeflere uy-

. • Fu 1 h · . ·o şurlcr az zaman a yur un er uca-
mesmde hamurknr at a ey ıne t~. Oraya gel~~ Kapıyı kırdı. us: ğına dağıldı. Bilahare baytari mües- durulmasına devam hususunda mu-
27 senelik kansı Ze~nı tarafından ı~~~e kap~ denuı:ıyle saldırdı. Se~ı sesclerin bu husustaki teşriki mesai ti bir teşriki mesai talebinde bulun
açılan korkutma ve sovme davasına oldureceğım dedi. Ben artlk kendı· arzuları kabul olunarak böylece, bu muştur. Metaksas demiştir ki: 
bakılmıştır. Hakim iki tarafın hü- sinden korkuyorum. Cez:ısını veri- iş ümidimizin fcvkındc bir inkişafa "Milli gençlik teşkilatı benim ese-
viyetlerini tesbit ettikten sonra sö- niz. mazhar oldu. rirndir, bu, kendisine büyük ümit-
:zü davacıya verdi. Bayan Zehra da Bundan sonra söz suçluya veril- istiklal marşı şairi Mehmet i\ki- ler bağladığım bir devlet tcşekkülü-
şikayetini şöyle anlattı: di, o da kendisini şöyle müdafaa et- fin kabri işinin böyle .. b~ inkiş:ifa dür. Bunu mekteplerde de tatbik e-

- Bu adam benim 20 senelik ko- il: mazhar olacağı pek tabııydL derck her iki teşkilattn biribirini 
camdır. Uç sencdenberi ayn yaşı- __: Benim iiç çocuğum var. Birisi B~ işle canla başla uğraşan kı?'· tamamlaması zaruridir." 
:yorum. Tam 20 sene bu adamın kah on dört, birisi 10 birisi de sekiz ya- ~~li :rk~~a~m~ Musta!a Kemalın --o-

ckd- Be ı b. - b"l -ı şındadır Bunlan öksüz bırakmak d a u 1
1şın b"~t~.angıb cınl ad ara~ız- Umumt Ma9"' azalar Müdürü nm ç usu. n ır gun ı e gu - · . an ayn ışı, u un un ar an once .. 

dürmedi. Güzel ömrümfı, gül genç- istemem. Geçenlerde şı~di ayn ya- talebelik vaziyetimiz, nihayet mıllc- Sekteden Oldü 
liğimi fabrikalarda ağır işler altın- ş:ıyan knnm bana muracaat etti. timizi derin yeise düşüren büyük ka- Ankara, 29 (TAN) - Umumi mn-
da harcadım, tükettim. Artık çekile Eşyamı ver de barışalım. dedi Ben yıbın kalplerimizde açtığı son taze E;azalar Anonim Şirketi genel direk
mez ibir hale gelince kendisini bı- de çocuklannun hatın için bu tek- yara, nazarı itibara alınırsa çalışma- törü Fahri Atamer evinde kalp sek
raktım. Çünkü üç çocuğum vnrdı. lüi kabul ettim. Eşyayı alınca yine larımızm her şeye rağmen bugüne tcsinden ölmüştür. Cenazesi yarın 
iBunlar da aç kalmıya mahkumdu. dirsek çevirdi. Maksadı başkasiyle k~d~r- normal bir seyir takip ettiği (bugün) törenle kaldırılacaktır. 

' -----

1ZMlRDE a 

Belediye Mükemmel 
Bir Otel Yaptıracak 
İzmir, (TAN) - Belediyenin bi - i 

rinci kordonda, şehir gazinosunun 1 
bulunduğu yerde yaptıracağı 140 ya 
tnklı otelin inşasına 1939 da başla -
nılacaktır. Bu otel her türlü asri 
konforu ihtiva edecek, odalarından 

gürültü işitilmiyecek ve sızmıyacak, 
bir balkonunda oturan diğerindeki -
Jeri görmiyccek şekilde yapılacaktır. 

Sinemada Yaralama 
İzmir - Karşıyaka® bir sinema· 

da yer meselesinden çıkan kavga 

sonunda, Mehmet oğlu Raşit ismin

deki kunduracı, Ç>sman oğlu Refiği 

kunduracı bıçağile başından ve boy
nundan ağır surette yaralamıştır. 

imar Phinı Hazırlanıyor 
İzmir, - Müstakbel imar planının 

tanzimi hazırlıklan ilerlemiştir. Pltı 

nın tatbikini takip eden beş sene zar 

Alma:ny~dan yeni getirttiği!P 
ve mütehassıs mühendisler d 
rafından kurdurmuş 01 \ 
kinelerle bu sene süMER . ııı 
ğumuz son sistem yenı 

TAKSİM si:ıemalarının seÇ 
!ilimlerini "Östermekte ~~~~ 
Şehzade ~fı\V 
başı 

Bugün matiııelerden itib:ırell 
bi•yük film 

rıııırııl Kate De Nagy - Jcan t .. .ii) 
Mevsimin en mutcnn bıt~ 

Fransız filmi Ayrıca: 

Silahşor Kov oylar 
(ESRARI ENGİZ BIÇA~) 
meraklı Amerikan fi}nlİ 

Programlar her çarşamba ~ 
nelerde demsir Pazartesi - . 
Bavaıı lıır Pilı;ii VE' SfPC"f'l rı 

fında tahakkuk ettirileceği, lzmirin var açılacak, Eşrcfpaşadaki esltiv 
bu kısa zaman içinde tamamen imar zarlıklar büyük birer park ll 
olunacağı söyleniyor.• getirilecek, asfalt yollar yapıla 

Tasavvura göre, Eşrefpnşadan, Ka Hilalde kemer çayı mevkiinde!l 1' 
dile kalesi üzerinden ve civarınd:ın nekli semtine kadar olan sah11• 

Sinekli istikametine üç büyük bul- mirin spor sitesi olacaktır. 
Ben santral :fabrikasında çalısıyor- evlenmek imiş. Ne yapsam faydası go~~u~. .. .. .. _ _ .. 
'dum. Evlıne giderken geçenlerde bu ~k. Ben kendisine ha.ltaret etme- ~uyük şairin olu.m~un -~ldonu· ~--•l!!ll!mım••••11112••n:ı••••••!•••••••••••••••••mmllll~11 
Fuat peşime takılru. Bu karun hır- rum, korkutmadım. Bunlann hepsi mune mezarını yetıştirmek ıçın,_ son BÜTÜN ISTANBUL HALKININ BAHSETTIGt YEGANE ve TARIHf FiLM: 
sızdır bacağına kumaşlar sararak a- !boşanma davasını kazanmak içJn uy gayretimizi sarfed~rek! evvelkı yıl • • • 

şınr diye bağırdı. Bütün çocuklan durulan şeylerdir. karşılaştığımız: hazın iıkıb:te mey- 20 A R G ES ve ISTABUL, IZMIT ve ANKARADJ\ 
da peşime taktı. Sokakta deliye dön Muhakeme şahitlerin çağrılması dan bı~akınamağa ç~lışacagız.. .Yapılan Törenlerin Sesli ve Tama"'' 
ıdüm Evime kadar lbcni takip ettL için başka bir güne bırakıldL Yerli bazı sanatkarlarımızın de-

. vamlı ihmallerini, maddi menfaat-

Mad m Ati a 

a kı ika 
Bir adın Yen esini 
Öl .. mle Te dit Etm·ş 

Genç kızlan fuhşa tahrik ettiği ve Yedikulede oturan Ahmet ismin-
gizli randevücülük yaptığı iddiasiy- de bir seyyar sat1cı dört ay P.vvel 
le iki ay evvel tcvkü edilen Madam ikansı Fatma ile kayınbiraderi Ali 
Atina bu !karara itiraz etmiş, Asliye tarafından öldürülğü için her iki 
Dördüncü Ceza Mahkemesi tarafın- suçlu da tevkif edilmiş, Ağırceza 
dan 500 lira kefaletle serbest bıra- Mahkemesi tarafından muhakcmele 
kılmıştı. Müddeiumumilik te bu ser- rine başlanmıştır. Mahkeme on beş 
bcst bırakılma kararma itiraz etmiş gün evvel Fatmayı serbest bırak-

lerinden fedakarlık yapamamalarını 
nazarı itibara almıyarak kendi işimi
ze kendimiz bir çare bulınağa çal şa-

Yal iZ 
YARIN 

• 

Son 

Sinem Si da 
Matineye KADAR Gösterilecektir. 

cağız. Eger mezarı gününe yetişti- Bu~n seanslar 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

rcmezsek, bunu arkadaşlarımız ve iil••••••••••m••••••••••••••••••••••••ım•::mm:m•". büyüklerimiz tecrübesizliğimize ver• 
sinler; yoksa bu işte sebepsiz en 
küçük bir ihmal mevzuu bahsola
maz. 

Benim sarih adresimi öğrenerek 

imzasız mektup gönderen arkadaşım 
da artık müsterih olabllır. 

1\tuhittin Onbaşıoğln 

B U AKŞAM 

Sinemasında 

Sinema Ylldızlarının en CJÜzeli 

DOROTHY LA o 
ve Atina tekrar tcvkü edilerek, tah mışhr. Öldürülen Ahmcdin kı1.kar- SPOR : 
.kikat dosyası dördüncü sorgu ha- deşi Süzan Fatmanın tahliye edildi- , ___ _ 

Fransızca sözlü orijinal §arl<ıh nefis bir aşı< ve güzellili §aheseri olan 

kimliğine verilmişti, Madam Atina ğini haber alınca sokağa fırlamış ve 
Ağırceza Mahkemesine müracaat e- avazı çıktığı !kadar. 
derek son tevkif karanna da itiraz - "Eğer Fatma beraet karıtn a
etmiştir. Dün mahkeme bu talebi lırsa ben onu öldüreceğim. Onun 
reddetmiştir. Bazı gazetelerin yaz- bir avuç kanını içemeden Allah be
dığı gibi müddeiumumiliğe ibaştan nim canımı almasın. Zaten Aliyi de 
çıkanlan ikz velilerinden on bec:ı ki- küçük oğlum öldüerecektir." diye 
şinin müracaat ettiği doğru değildir. bağırmıştır. 
Madam Atinanm 200 bin lira mı"k- Bunu haber nlan Fatma Su1tan
tarında kaçakçılık yaptığı hakkın- ahmet Sulh Birinci Cezn Mahkeme 
dalrl haber de yanlıştır. Sorgu h3- sine müracaat ederek Süzan aleyhl
kimliği dün dosyayı müddeiumwni- ne bir hakaret ve tehdit davası aç
lğe vermiştir. rruştır. Dün mahkemede Fatmanm 

·r Kam o 

hş a 
3 Güin 
a 
• 1 

iki görümcesi şahit olarak dinlen
miş, ikisi de Fatmanın şikayetini 

teyit edecek sözler söylemişlerdir. 

Süzan ibunlan kabul etmemiş, mu
hakeme karnr için başka bir güne bı 
rnkılmlştır . 

-o--: 

MANUELL 
.:)uper rıımı a.kaım edilecektır • 

Be§ Hafta Zarfında Lig 
Maçları TafsilcSh 

Beş hafta zarfında her üç stadda Ayrıca: Paramount Dünya havadisleri gazetesi 
Yapılan lig maçlarında hasılattan 1 ı_ ltukl rk d Jd l 1 d 

Bu gece ·ıçin localar kamilen ıatılmı•tır. Numara ı KO ar e en en a ırı ma ı ır. bölgeye isabet eden hisse iki bin yüz -r 

liradır. ---------------Telefon: 408~ 
Bu paradan birinci küme klüpleri- -------·-------------------------------------ne avans olarak yüzer lira verilmiş.--

tir. 

Güne§in ekilmesile Puvan 
Vaziyeti Ne Olacak? 

Güneşin spor ş>.ıbelerinin lağvıyla 
lig maçlarından çekilişinden sonı·a 

puvan vaziyetinin ne olacağı spor 
efkarı umumiyesinde münaka~r.yı 

mucip olmuştur. Bölgeden salahiyet
tar bir zatla konuştuk, bize talimat· 
namenin sarahatine binaen, gerek 
infisah, gerek çekilme neticesinde 

, 
İzdihamın önüne geçmek ve sayın hallnmımı filmi rahatca görebllmesin! temin için 

En büyüli filmimiz • lstanbulun en büyüt< iki sinemasında birden 

Y arm Akşam İ p E K ve S A R Ay Sinemalarında 
BüyülC Edibimiz Musahip Zade Celôlin ölmez eserJ 

AY N A. R O Z K A D 1 s 1 
Sultannhmet Sulh Birinci Ceza Şüpheli Bir Çoeuf< 

Mahkemesi dün bir otomobil müsa- Düıürme Hadisesi 

oynanan maçların sıfır olması. oy- Numaralı koltuklar her iki ainema gi,esinde bugünden aldınlabilir. 

nanmıyan maçlarda klüplerin u:rer \••••a•••••••••••••••ı•••••••••••••••••mmım~~ puvan alınası lazım geldiğini söyle- li 

demesi davasını tetkik etmiştir. Ke- Zabıta dün geç vakit müddeiumu- dL 
Bu vaziyete göre, Beykoz, Topka

pı, ve Fenerbahçe klüpleri zarar gör- ÖLÜM 
mektedir. İstanbul Belediyesi Sabık müfeJ 

Li9 Maçları 11 Birinci ti.§lerinden Kıbrıslı Mehmet Kamil 

Konunda Baıhyaeak G~nenç eşi .ve Ankara. S~'lıat Ve-
.. ,.. . kaleti neşnyat şubesı mutehassısı 

Ataturk un vefatı ~olayısıy~e yur- doktor Remzi Gönenç Bakırköy em-

Bu9ün Matinelerden itibaren ___ .... 

YILDIZ 
Sinemasında: 938-939 mevsiminin en büyük fılmi 

ve POLA N EGRI iN 
Hakiki hayat içinde her gün geçen bir facianın kudreti 

rnal isminde bir şoför, idare ettiği mUiğc bir gaz tenekesi içine konmuş 
otomobil bozulduğu için Tahtakale- bir çocuk cesedi tevdi etmiştir. Bu 
de 'Jaya knldınmına çekmiş, tnmir çocuk Ahırkapıda Nemli zadeler de
ediyormuş. Bu sırada Alinin idare posunda çalışan ameleden Hüseyi
cttiğl kamyon arkadan otomobfüne nfn kansı Pakizeye aitmiş. Bir kaza 
çarpmak suret'yle 120 liralık hasar neticesinde düşürmüş. Fakat polis 
yapmıştır. Hakim Reşit l':!htileri din bu düşürmeyi şüpheli gördüğü için 
lcdi, dosyayı tetkik etti. Alinin su- çocuğıın tabibi adlllere muayene et
çunu sabit gördüğü için kendisine tir.llmesine lüzum göstermiştir. Ta
bir gün hapis, bir lira para cezası bibi adil Em•er Karan cesedi mua
verdi. Alinin kamyonu üç gün de yene etti ve ölüm sebebinin tnyini 
çalışmaktan menedilmiştir. dçln morga gönderilmesine karar 

dun her tarafında bır ay muddetlo kl" h t . di h kim· Ce-
spor hareketi yapılmaması karan ü- razı a ıye as anesı ş e ı s A H A N E TA 
zerine lik maçları 10 blrincikanun mal Gönenç, Beyoğlu İsta~bul Kı~ 
tarihine kadar tehir edilmişti. Lig Sanat Okulu Fransızca oğretmenı 

1 
GO 

Bir Tecavüz iddiası 
Dün Beyoğlunda oturan İreni is

minde bir kadın müddeiumumiliğe 
müracaat ederek 15 yaşındnki kızı 
Eleninin bir tecavüze uğrayıp uğ

ramadığının tcsbitini istemiştir. Ma
dam iddiasını şöyle anlatmıştır· 

- Benim kızım terz'dir. Çok ta 
güzeldir. Malıallemlzdc komsuluk 
yapan Madam Nina arasıra bunu e
vine davet ederek yabancı erkeklere 
göster:rmiş. Bunun için de her sefe
r·nde kızıma on lira verirmiş. Bunu 
kız m da itiraf etti. K• .. ndisi henüz 
on beş yac:ını bit"rmemistir. Bir te
cavüze uğrayıp uğramadığının tes
bitini ve uğramışsa, Madam Nina 
hakkında takibat yapılırulsını iste
r m. 

Müdde"umumilik Mntmnzel Ele-
niyi tab"bi adillere muayene ettir
miştir. Verilecek raporn göre tah
l:i:knta devam edilecektir. 

maçlarına ı 1 birincikanun tarihındc Ulviye Gönenç valideleri ve Afyon- .. ••m••••••••••••••l!l•a••••••·~ 
fikstürün ikinci devresinin ikinci hat karahisar saylavı Mebrure Gönencin 

vermiştir. tası maçlarile başlanacaktır. kayınvalidesi Naciye Kamil Gönenç 
--0-- Kadıköy stadında yapılması mu- muztarip olduğu hastalıktan ıkurtu- /1ıfll•••••• KATIA 

,,,.. 
Şair azım Hilimetin 

Muhakemesi 
karrer olan lig maçları bölge tarafın lamıyarak hayata gözlerini kapamış 
dan Taksim stadında oynatılacaktır. ve Allahın rahmetine kavuşmuştur. 
Bu suretle teahhura uğrayan maçlar Cenezesi 30 İkinciteşrin Çarşamba 
ikinci devre sonunda yapılacaklır. günü saat 11 de Pnngaltı Satırcı so-

Dün Ağırceza mahkemesinde ko
münistlik tahrikatı yaptıkları iddia 
edilen şair Nazım Hikmetle arka
daşlannın muhakemelerine gi7.li o
larak devam edildL Muhakemenin !!. • 

devamı karar tefhimi için başka bir • 
güne bırakılmıştır. 

YENi NEŞRIY AT : 

ATATÜRKO'N ÖLMEZ SÖZLERİ - Al
fabetik ve kronolojlk tasnife riayet edile
rek basılan ve Ebedi Şefin vccizclerlnJ ih
tiva eden bu eser piyasaya çıkanlmıştır. 
TAŞAN - Merzifon Hnlkevlnln bu kül

tür dergisi, Cumhuriyetin 15 inci yıldönQ
mü münasebetiyle, fevkaltıde bir nüsha ha
linde çıknrılmıştır. 
TEŞVİKİ SANAYİ KANUNU - Bu 

kanunla ilgili olarak BfiyOk Millet Mec
lisince kabul edilen kanun, tefsir, karnr
larla, nizamnameler bir ~· toplanarak 
eşredilmlştlr. 

E YORK. 
Sergisinde 

250.000 kişinin rahat yiye
bileceği muazzam Resto
ranlar. 

40.000 kişinin bir arada ge
zebileceği eğlence paviyon
lar tamamlandı. 

TAFSiLAT iÇiN 

ATTA iTA 
Gnlatnsarny Perapalas 

kal"Şlsında 

kak 9 numaralı evinden kaldırıla-

rak namazı Feriköy camiinde kı

lındıktan sonra Feriköy kabristanı-
• na defnedilecektir. Allah rahmet 

eylesin. 

Fransız Tiyatrosunda 
6 Birincikanun Salı akşamı 

Münir Nureddin 
Mevsimin ilk büyük 

Konserini Veriyor 
Biletler: Beyoğlu, Ağacami 

Philips mağazasında :::atıı. 

maktadır. 

DANiELLE DARRiEUX 

Bu Akşam SUMER Sinemasmda 

CARUSO'nun halefi ve GIGLrnin rakibi SCALA de :r..flLANO' 
nun Meş'hur Tenoru 

TiTO SCHi p 
tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

YA ş AYAL 1 
Hakikt, eğlenceli, şarkılı ve musikili filminde 
Bütün İtalyan Şan ve musikisini ve sercnatların. d:nıeyeceksiniz J{'ÖJl 
Yalnız bugün son matinesine kadar Ebedi Şefimiz ATATÜR . 

Muazzam C"ena:re merasimini bütün tafsilatiyle gösteren tarihi filf11
1 



~ 30-U-938 

-Y'AN 
Gündelik Gazete 

-.0--

TAN'ın hedefi: Haber 
de, fikirde, her,e,rde 
temiz, dOrUlt. Hmlml 
olmak, karlln gneteal 

otrnıya ç•lıtm•ktır. 

ABONE BEDELİ 
~kiye Ecftf!bi 

l -400 Kr. t Sene 2800 Kr. 
~~o ., s Ay ıson .. 
15

0 • 3 Ay soo .. 
O ,, 1 Ay 300 ., 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
~~1Yan memleketler için abon<.> 
""Uelı müddet sıraslyle 30. 16, 9. 
3,S liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres değiştirmek 25 kuruştur 
Cevap itin mektuplar 10 kuruş
luk Pul ilAve~i l~zımdır. 

G?~?~ :~~~~~~~~ l 
Freni Bozuk 

Tramvay 
~8~ ilk hadise değildir. DOn yine 
ııe ili .bozuk bir tramvay bir kazaya 
bebıy~t verdi. Bir tramvay araba· 
~ •ıkı kontrollerden geçmesi za
h 0lnıalda beraber, böyle bir kaza. 

iabij olarak kabul edebiliriz. 

l'lkat bizi düşUndllren ıu oldu: 

..:;:a 'VekAIPtf tramvay şirketini 
tlıe için müzakerelere başlamak 
. redir. Yapılan tetkikat tramvay 
r~etinın umn müddettenberi elin· 
ti eılti arabntan ve malzemeyi değiş • 
~ediğinI, tamir ettirmediğini, bir 

~-- lıruun, işe yaramaz halde oldu-
5'Ul1I. göıtermistir. Müzakere başla-l:naJt . 
ı:n • bere olduğuna, ve şirket de bu 
.._:esseseyi hükfımete devretmeğe ta 
llo tar bulundutuna göre, şimdiden 
ı llJ'a tramvay arabalarına para sar
~tırıekteıı tamamen vaz geçecektir. 
I Vakit ne olac11k? İşte bizi bu satır. 
~l"ı Yaznıa~a sevkeden bu sual ol -

Uf tur. 

Çiiııkü önümfüde bir de kötO ml
=I Vardır. Kadıköy su şirketi, şirke-
ll belediye tarafından ergeç alı

~a~atına k:..ni olduğu için, mukave • 
lı~uıde sarnhat olduğu halde, süzme 
-..::zıarı yapbrmaktan (ekinmiş ve 
iti :ı__..._ s.ı;.._.J..,J...:.:,.,. .1..-U..a.uu \"Qau .... &•U 

içirnıiıtir 

da 'harnvay ve su umumi ihtiyaçlar • 
d Ildır. Bu servislerin bir gün bile 
b~.l'ıtıasına imk3n yoktur. Fakat fre-
8 

1 
bozuk arabaların i5lemesine mil

lıllade etrnck de mümkün değildir. 
... ~ •ebeble Nafia Vekaletinin ona 
'"ore ı· lı azım gelen tedbirleri alacağını, 
:• •lnu~ bulunduğunu zannediyo-

* Okıunal istiyoruz, 
~ 
~alcat/ ---ltı l<arstan bir okuyucudan bir mek-

d P •ldıın. mühim bir yaraya dokon
ttiıı .. 

1 ıçın hu mf.'ktubun bazı parça -
1trı11ı aşağıya naklediyorum: 

) " Zanıım zaman okumuyorlar di
le bir feryat yükseliyor. Okumuyor
I~! Ne okuyalım ve nasıl okuyalım? 
~~ııbul ve Ankarada çıkan kitaplar 
ltl tıkJan ,-e.rde kalına, bulunduğu
ltl 111 Yerlere kadar kitap getirmek 

flıııkün olmazsa, n11sıl oku:valım? 
~ . 

... =-Bakın size başımdan geçen bir 
-.qal: 

ki ~undan bir kaç ay evvel bana bir 
te~p tavsiye ettiler. Bulunduğum 
ile _JPde arıyorum yok. İstanbolda e. 
\> ~ ınuharrlrine yazıyorum cevap 
,:rıyor, filin kitapçıda satılır. Kil • 
•qı>hıuı 
)oJc.. eye yazıyorum, fakat cevap 

il. "\:ine bnndan aylar evvel Tosya. 
tıp ldinı. Fiatı 50 kuruşa olan bir ki
ltl bana l 85 kuruşa mal oldu. Bu 
h elllleket içinde bu meseleden dola
•e ll~ce 1ik~yetdJer var. Okuyorlar 

; uyacaklar fakat ... ,. 
..... u okuyut'unon şlkiyetl yeni bir 
ırcl' def'i •e 1 ı · Tevzi teşkilatının noksan 
bur:tldaf ,.Jdofunu hep biliyoruz. 
•c nlerdc> hepımiıi ntlatan büyük 

1 nthn ., 
•atıld as~ etfl,. herkes gazetelere 
lıi 1

• Ren vat:.ındaş Atatilrke alt 
trı rkş~:vler ok ıtınak hir şeyler ötren • 

e ıht' 
§ik ıyacırıdR. Fakat her taraftan 

ayetle ı ti b 
1 

r a ı yomz, burada ıazeteni· 
o~ aınıynruz diye. 

teşk·ı~a ihtiyacı artmıştır. Tevzi 
tek ı tını da btı ihtiyaca cevap vere 
lşt telde !lokrnak llzım . Fakat nasıl? 
,.: lenelerdenberi cevabı bulunamı. 

911.aı budur. 

TAN 

Atatürk, bü)'iik arlcaılClfl ı.,,.et lnönüyle Tarih Kongrnintltt 

Ebedi Atamızın Millete 
·iki Büyük Mirası 

o·. Şöyle Diyordu: "Tarih Yazmak, Tarih Yapmak Kadar Mühimdir. 
Yazan, Yapana Sadık Kalmazsa Değişmiyen Hakikat 

lnsanhğı Şaıırtaeak Bir Mahiyet Ahr .. 

Ebedi Şef Atatürk, ölümüyle 
Türk milleti, Türk yurdu 

gibi Türk kültürünü ve bu arada 
da, Türk tarih ve dilini de öksi.lz 
bıraktı. Fakat onun arkada buak· 
tığı hava ulusun ve yurdun yük
seliş ve temeddünü gibi Türk ta· 
rih ve dilinin inkip.fı için her 
türlü hamlelere ve hızlara gebe
dir. Atatürk'ün ulusa emanet t:t
tiği rejim henüz kundak içinde bu
lunan Türk tarih ve dilinin En şef
katli bir dayesidir. 

Cumhuriyet devrinin kültür iş-
10 .. ; .. ,.llsmda tarih ve dil faaliyeti 
.l"l.LatCllh ınn.rtauımu • aı-.ı..~n.-

tik vasıflarını taşımaktadır. 
Yıkılan devir bize, tehnamecl 

ve vakanüvis adlı maaılı saray tK
rihçilerinin bir düzine kadar e'Je
riy le garezkar Garp kanalların
dan geçen ve dilimize çevrilen üç, 
beş dejenere kitap bırakmıştı. Ye
ni nesil saltanat devrinden yanm 
düzine kadar "Lilgatı Osmani,, 
devralmıştı. Bu llıgatçeler sü· 
tunları arasına ôz diline ait mater
yali değil, tebelbül eden bir dil 
ucubesinin kelimelerini geçirmiş

lerdi. Türk tarihi yerine vakanü-
• vis dastanlan, '!'ürk dili Kamusu 
yerine de Babil lehçelerini oku
yorduk. 

Omrü altı buçuk asn bulan Os
manlı imparatorluğunda Türk ta
rihini, Türk dilini ve Türk harsını 
hakim kılmak istiyen münferit ze
kalar doğmamış değildir. Fak'lt 
bunlar kendilerinde eskiyi sustu
racak enerjiyi bulamadıkları için 
etraflarını saran karanlık içinde a
teş böceği ışığı bile bırakamatlan 
geçip gitmişlerdir. 

A.tatürlı, Tarih Kurultayında meılaur lngiliz 
alimiyle görüıüyorlar 

l lbrahim Hakkı Konyah 
••••••••• .... •••••• YAZAN: ................. ] 

İ ..................................................... . 
gibi Türk bilginlerinin önünde Şimdiye kadar tarihi kazılar an-
durdu ve duracaktır. cak yabancı bilginlerin yapabile · 

Bu direktüin projektörü bize, cekleri bir iş sanılırdı. Atamızın 
Türkün gözler ve gönüller kamaş- irşadlan bu yanlı§ zanları da yık-
tıran parlak bir mazisi ve tarih; . tı. 
olduğunu gösterdi. Tahrü edilen 
bütün yanlışlar düzeltildi. 
Ata'mızın işaretleriyle 1932 tem

muzunda Ankarada ve 1937 eylü
lünde Istanbulda Dolmabahçe sa
rayında toplanan birinci ve ikinci 
Türk Tarih Kurultaylarında yer
li ve yabancı mütehassısların hu
zurunda tarih tezimizi ilini bir su
rette ispat ettik. 

.... 

A tatürk rejiminin bir "Nefse 
güvenme,, den doğduğur.ıu 

iddia edersek hiç yanılmayız. 
ikinci Tarih Kurultayı münase

betiyle açılan Dolmabahçe sarayı 
sergisi Türk tarihinin sağ ve sağ
lam olarak bize kadar gelebilen 
ata eserlerini dünyaya göstermiş
tir. 

Atatürk eski ve tarihi eserlerin 

üstüne titriyen bir sistem de kur
du. 

Türk tarihini ilgilendiren bütün 
neşriyatı bizzat tetkik etti. 

Türk tarihinin ana hatlarını çiz
di. Sağlam bir tarih cereyanının 
granit temellerini attı. Bugün eli· 
mizde telif ve tercüme bir çok ta
'fih kitaplan vardır. 

A tatürk'ün bıraktığı rejimin 
en parlak cephelerinden bi

risi de milli dilimizdir. Dünyanın 
en güzel ve en zengin dili o1an 
türkçemiz, eski devirlerde arap, 
acem dillerinin tesiri altında kal
mış, yeni medeniyet ve bilgi inki
şaflarına ayak uyduramamıştı. 
.tconuşma dilimizle yazı dilimiz a
rasında derin bir uçurum açılmış
tı. 

Türk kültürü ilerlemiyor, halk 
tabakalan arasına yayılamıyordu. 
Atatürk, 1932 yılında kurduğu dil 

, kurumuyla bu ihtiyaca cevap ver
di. Bu kurum halk dilinde yaşa
yan türkçe kelimeleri derletti. llk 
bir buçuk sene içinde 129,792 fiş 
toplandı. Yerli yabancı yazma ve 
basma yüzler<:e kitap ~arandı. Iç
lerinden Türk dilinin cevherleri 
çıkarıldı. 1309 sayfalık "Osman
lıcadan, türkçeye tarama det'gisi,, 
bastırıldı. Kurum bundan başka 
en mühim bir eserini daha v~
mek Ü:leredir. Pek yakında elleri
mizde bütün Türk lehçeleıinı için
de toplıyacak bir Türk lehçeleri 
lugatı ile Türkiye türkçesinin 11:.i
tün varlıklarını ıçıne alacak 
"Türk Lehçesi Lılgati,, ve türkçe 
lehçesinin bugünkü ve dünkü an
lamlan ve kullanış örnekleri ile 
kucaklıyacak büyük bir Türk Ka-

5 

~ı::;;kadan 
~ ~' 
Peri Masah Gibi 

Yazan: Belki. Halim 
Amerikanın bilhassa zen~in smn.. 

al'asmda bir adet vu.. Kız on SW:& 

yaşına ıeldi mi, ailesi abbaplarwı, 
tarudıklarını, kızın arkadaşlarını ça
ğırır, büyük bir toplantı yapar, ziya
fet çeker.. Hemen her gün gazetenin 
salon havadislerine ait kısımlartnda 
bu kızlardan bir kasının resmini, ça
ğırdıkları misafirlerin ismini bulur
sunuz. 

Yarı gösteriş, yan da kızı reklam 
mahiyetinde bir şey .. Eski esir paza
rının medeni şekli .. Böylelikle satı
lık kızı olduğunu yahut ta sattlık 

damat aradıklarını ilan ederler., 
Bugünlerde hemen bütün Ameri

kanın dedikodusunu yaptığı, ıaze

telerin geçen kıştaııberi diline düşen, 
hazırlığı altı aydır bitmiyen böyle 
bir esir pazarı bugün, New Port'ta 
kuruldu ..• 

N ew Port bir çok zenginlerin, Av
rupa kontlarının, düklerinin şatola
rına, saraylarına taş çıkartan kaşa. 

nelerle dolu bir yerdir. 
Yazın yelken, kotra. her çeşit de

ni:& yarışları burada yapılır .. 
işte Lesley adındaki küçük bayan 

da bu zengin yatağının, zenKİJı ka
şa,nelerinden birinin mukimlerinden. 
Denizin üstünde yağ gibi kayan za
tına mahsus kotrasiy le bugünkü ya
nşlara mı karışsın, yoksa ailesıııin 

şerefine verdiii 75.000 dolarlık ei
lencede mi bulunsun bir türlü karar 
veremiyor. ikisinin bir araya gel
mesi çok fena •. Her halde yarışı ha
nrlıyanlar bu fena tesadüfün farkın
da değillerdi- • 

Toplantı için kızın annesi babıısı, 
25.000 dolara ayrıca bir paviyon yap
tırıyorlar. Merasim, evlerinin bahçe
sinın denize hakim bir kısmında ya
pılan bu paviyonda olacak.-

Bu kadar masraf, bu kadar ıaşaa- ' 
bir &ece için Amerikanın her ta
rafından çağırılan binlerce misafir 
yarın evlerine yollandıktan 5onra 
paviyon da yıkılacak .• 

Amerika gazeteleri bile böyle bir 
merasimi şimdiye kadar ancak sine
malarda ıördüklerinl yazıyorlar. 
25.000 dolara mal olan bir eecelik 
paviyondan başka yemek ve içki (ta
bii şampanya) masrafına 15,000 do
lar ayrılmış.. Kiralanan 2S parçalık 
orkestra masrafı 15,000 dolar. (Bir 
gecelik paviyon) un süslenmesi 5.000 
dolar.. Fiyatı ilan edilmiyen elbise
nin masrafı da başka.-

Misafir!erin bir kısmına ailenin 
yatı tahsis ediliyor. Bir kısmı da ev· 
de kalıyorlar. Elli senelik olan bu 
ahşap ev sonradan ilave edilen kir
gir kısmıyla Windsor'lann şatosunu 
andırıyor ..• 

Hem bunlann hepsi peşin para ile 
oluyor. Çünkü gelecek hafta içerisin 
de aile Avrupa gezintisine çıkıyor. 

Arkalannda bor~ bırakmak istemi
yorlar. 

l~te Amerika böyle hiinerler yeri
dir. 

James Roosewelt, Reisicümhunm 
oğlu, senede 41.167 dolar yalnız ver
gi verdiğini, zengin olmadığım gös
termek için illn eder. Ripley ailesi 
de kızlannı eğlendirmek için 75.000 
dolan bir get'ede dansedenlerin ayak 
lan altına döker ve peri masallann
daki şaşaa, debdebe ile boy ölçüşür. 

musu bulacağız . 
· Atatürk, yüksek işaretleriyle 

hazırlanan bu külliyat çıkt1ğı gün 
yalnız Türk bilginleri değil, dün
ya ilim, alemi muazzam ve hari
kulade bir eser kazanmış C\lacak
tır. Dün mekteplerimizde Türk ta

rihi yerine 400 çadırlık bir 
aşiretten türediği iddia edilen Os
man oğullarının tarihi okutulu
yordu. 

Türkün; başlangıcı hılkate yas
lanan uçsuz, bucaksız asil tarihi 
ya bilinmiyor veyahut unutturul
m:Uı isteniyordu. Bir çok yabancı 
dillere anahtarlık yapan zengindi
limiz de ancak, arapça, farsça ve 
daha başka ekalliyet dillerinin 
desteğiyle yaşayabilen bir dil ola
rak gösteriliyordu. 

A tatürk askerl dehaslyle ölüm 
çukurunun kenannda ku

cakladığı bu milleti ebedi bir is
tiklale kavuşturduktan sonra ken
disini ilme ve kitaba verdi. Onun; 
içine gömüldüğü kitaplar arasın
da sabahladığı geceler pek çoktur. 
O kitaplardan kendisine bir hale 
örmüştü. Kitaplardan aldığı ışığı 
dehasının içinde işliyerek tarihi
mizin ve dilimizin üstünde günet
ler yaktı. 

1 
( _____ M_u_v_a_f_f_e_k_o_ı m_a_n_ın_s_ır_r_ı ____ ) 

Ulu Şefin Onderlili ile yurdda 
bir tarih ıevgiai başladı. Bil

ginlerimiz, Türk tarihi hakkında 
geni§ ölçüde ilmi tetkikler yaptılar. 
Türklerin ana vatanlan olan Orta 
Asyada ilk medeniyeti kurdukları
nı, buradan omuzladıklan mede
niyet meplelerini dünyanın dört 
tarafına taşıdıklarını, tarihin ber 
çağında kültür sahasında cihana 
rehberlik ettiklerini reddedilemt-
yen delillerle bıitün cihana ispat 
ettiler. 

Ata'mızın "Tarih yazmak, tarih 
yapmak kadar mühimdir. Ya:tan 
yapana sadık kalmazsa değişmiyen 
hakikat insanlığı şaşırtacak bir 
mahiyet alır . ., vecizesi, Türk tari
hi hazırlanırken nurdan bir sütun 

Tarih metodlarımız, dil teorileri
miz afaki şeyler değildi. Onlar uy
kusuz geceleri gündüzlere ekliyen 
uzun senelerin mahsulleriydi. Ata
türk bir taraftan kitaplan karı~ 
tmrken, öbür taraftan da top:..·ak
larımızın - üstü kadar zengin o
lan - derinliklerine, karanlıklanna 
zekbının ışıklannı soktu. Buralar
dan kitapların verdiği hakikatleri 
teyit eden bir çok tarih malzemesi 
çıkardı. Bunlann başında Alaca· 
höyük hafriyatı gelir. 

Bu kazı bize, tarih tezbnlzi kuv· 
veUendiren pek çok kıymeW eaer
ler verdi. Pazarlık, EtiyokUfU, Ka
raoğlan ve Ankara kalesiyle Çan
kınkapı ve Alpullu ile Topkapı 
sarayının içinde yaptınlan arkeo
lojik araştırmalarda tuttuğumuz 
tarih yolunun doğruluğunu göste
ren sayısız yadigArlar ~tı. 

ZAAFINIZ NEDiR? 
Hepimizin bir zayıf tarafı var

dll'. Ne kadar olgunla!IDJŞ olursak 
olalım, hepimizin bir zatı olduğu
nu kabul etmek zaruridir. 

Kimisi kumara düşkündür. Kl· 
misi içlcıiye, kimisi kadına. Bazı 

insanlar cimridir bazdan müsrif. 
Bazı insanlar metlhteo hoşlanır, 

bazılan sert muameleden. 

Fakat hiç birimiz " bu zifımızı 
tahlil edip üzerinde durmayı dü
§Ünmemişizdir. Halbuki modern 
adamın vasıfianndan biri de dfı
nı tanımak ve ondan kurtulnuya 

çalışmaktır. Çilnkii zafiarımız in· 
sanlarla olan münasebetlerimizde 

kendilerini cösterir. o vakit bizim 

içiın fena neticeler verir. 

Gerek siyasi hayatta, gerek it 
hayatında zeki, parlak, kabiliyet
li insanla,.• rastgelirs.iniz, fakat 
banlar layık olduklan mevkie 
rikselememif, eemiyetla. dar ~er-

çevesi içinde eriyip gitmişlerdir. 

Çünkü bu adamlann ziflan etra
fındakileri daima küçük görmek
tir. Onlann küçüklüklerine ta· 
hammill edemez. Herkesi kendisi
le beraber yürilr görmek ister. Fa· 
kat ekseriyet adımını ona göre 
uyduramadıiı için o ilerler. O va
kit yalnız kalır. Ve bu yalnızlık 
onu ricate mecbur eder. Çünkü 
imanlar kendilerinden üstün in

sanlardan korkarlar, umumi sevi

yenin i9inden ıivrilmiı başlar da· 

ima kesilmiştir, ekseriyet bu sivri 

uçlan düzeltip keneli seviyesini 
muhafazaya çalışır. 

Bazı insanlar da vardll' ki. zil. 
lan herkes tarafından beğenilmek 
ve takdir edilmektir. Bunlar se
vimli ve terbiyeli görünmiye çalı
şırlar, herkesi memnun etmek is
terler. Maiyetindekilere namusla 
ve dürüst görünmek emelindedir-

ler, fakat herkesi memnun etmek 
mümkün değildir. Hayatta başka
sının nasırına basmadan yaşamak 
imkansızdır. Onun için bu adam· 

lar tedricen şahsiyetlerjni kaybe
der ve gülünç olurlar. 
Sonra insan .ıaiına nümtme o

larak tu iki tipi de göz önünde bu
lundurmak lazımdır: -.uı kimse
ler kendilerinden dun kimselerle 
düşüp blkarlar. Bunlar methedil. 
mek ve isted'klerini yaptırmak ih
tiyacıJHla olanlardır. 

İkinci tipe mensup olanlar da, 
kendilerinden ıenç olanlarla dü
şüp kalkanlardır. 

Bu iki tip insan da kusurlarının 

görünmesinden korkanlardır. 
Şu halde bu misallere bakarak 

siz de zifınızı tanıyınız ve onun 
mevcudiyetini kabul ediniz. Sonra 
bunun tam zıddı olan vasıfları el· 
de etmek için ısrarla çalışınız. 

Pıikoloğ 
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Tarih ve ehrin Bütün Mazisini 

ıstanbul yepyeni bir müze 'f'e ~ 

kütüphane kazanıyor. Be- J [.:J. 
l~iyenin ayırdığı tahsısatla şim-
diye kadar materyeli temin edilen İ 2 
bu müze ve kütüphane yeni direk
törü Sellin Nüzhet tarafından tas
nü edilmiş ve "Şehir ve İnkılap 
Vesikalan Müze ve Kütüphanesi,, 
adıyla halka açılmak için hazırlan
mıştır. Birkaç güne kadar kapıla
rını İstanbullulara açacak olan bu 
yeni müessese şehrin ve İstıtnbul
lularn öz bir malı olacaktır. Bu ta
rih ve hars yuvası bize yeni ma
nasiyle kütüphaneciliğin ve müze
ciliğjn mütekamil birer örneğini 
vermektedr. İstanbul kütüphanele
ri henüz Ortaçağ tasnifinden kur
tarılmamıştır. Eski müzelerimizin 
bir kısmı antikacı dükkanlarından 
pek te farklı değiller. Bir kısmı da 
eski zihniyete göre şaheserler 

meşheri olarak kurulmuştur. Bun
ların öğretici ve tanıtıcı cepheleri 
yoktur. Eski müzelere asan atika 
anbarları da diyebiliriz. Yeni mü
ze millete birçok dede vadigarlan 
ve hatırası tanıtmakla beraber bir 
çok şeyler de öğretiyor. Şehircilik 
tarihinin herhangi bir sahasında 
çalışanlar burada kendileri için 
loymetli vesikalar bulabilecekler
dir. 

İkinci Beya~~t.. medreseslnde 
kurulan kutuphane ve mü

zeyi dün gezdim. Medresenin der
sanesi okuma salonu haline kon
muştur. Kubbenin üst sıra pence
relerine Yenicami kasrından se
çilen alçı çerçeveler geçirilmek 
suretiyle Türk zevkinin yüksek 
blr örneği verilmiştir. Salona bi
risi Arap diğeri Şark eserlerini 
gösteren iki büyük fiş kasası kon
muytur. Fişler kitap, miiellif isim
leri ve mevzul!ln itibariyle h:?7.ır-

lanmıştır. Medresenin beş odası 

kitaplara tahsis edilmiştir. Bir 

odada muallim Cevdet merhumun, 

diğer bir odada Ziya Emir oğlu

nun vakfettiği kitaplar vardır. Mü 

ze için alınan kitaplar yeniden tas
nife tabi tutulmuş ve yalnız :nkı
liıp ve şehri alakadar edenler kü
tüphaneye konulmuştur. Burada 
Atatürk inkılabına dair muhtelif 
ecnebi dillerinde yazılmış 600 ki
tap için de bir kısım ayrılmıştır. 
Kütüphane kısmının koridoruna 
18 camekan sıralanmıştır. Bunla
rın birisinde Türkiyede matbaa 
yapılmadan evvel Avrupada Arap 
harflerile basılan kitaplar, iki ca
mekanda bizde matbaacılığın ka-

' .. , 

' 

bulüne dair vesikalar, üç came
kanda İbrahim Müteferrika, Mü
hendishane, Üsküdar ve Dariittı
baa matbaalarının bastığı khap
lar, diğer camekanlarda da harf 
inkılabı teşebbüsleri, talik harfler, 
en son Arap harfleriyle basılan 
kitaplar, Türk harfleriyle basılan 
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Eskiden kalma dergah 

ilk ve son kitaplarla Cümhuriye
tin on beşinci yılına ait neşriyat 
teşhir edilecektir. Duvarlarda 1867 
yılında İstanbula gelen re:>sam 
Prezios'un İstanbula aıt kıymetli 
tablolan görülüyor. 

Şimdi müessesenin en canlı ve 
enteresan kısmına geçiyoruz. Mü
zede yalnız Atatürk inkılfıbını ala
kadar eden eserler değil umumi in 
kılabı ve şehri ilgilendiren vesika
lar ve eserler teşhir edilmektedir. 

Müzenin iki büyük odasiyle 10 
camekanı inkılfıp eserlerine, diğer 

on camekanla bütün koridor 'ehir 
mevzuuna tahsis edilmiştir. İstan
bulun en eski ve tarihi resimlerin
den başlanarak son devirlere ka
dar şehrin bütün safhalarını gös
teren bütün resimler ve planlar 
bir araya toplanmıştır. Vat!kan 
müzesinden alınan iki minyatür 
Bizansın hipodrom kurulmadan 
evvelki halini gösteriyor. Kar1uni 
devrine ait şehrin on muhtelif 
manzarası ressam, Brindizi, Mel
ling, ve birçok garp ressal"(llarının 
şehre ait resimleri ve bilhassa İs
tanbul planları bir seri halinde zi
yaretçilere şehrin tarihi hakkında 
malUmat vermektedir. Moltekenin 
yaptığı İstanbul plaru cok entere
sandır. 

jnkılaba tahsis edilen birinci 

çalgıları ve başlıkları 

Hakkının Reşat fermam eski Arap 
yazısına Türklerin verdikleri yt.ik
sek sanatı gösteriyor. 

Yine bu salonda hattatlık ica
zetname1eri, Arap yazısının Tiirk 
elinde ve kaleminde kazandığı 

tezyini şekiller, kesme kağıt yazı
lar ve yazıların istifi ile meydana 
getirilen yazılar ve yazılarla yapı
lan resimler tarihin kıymetli par
çalarıdır. Ortadaki camekanda cil
de, tezhibe ve yazıya Ait mühre, 
mak'ta', divit, kalemtıraş, ma
kas, kubur gibi yazı aletleri ve ta
kımları teşhir edilm~tir. Burı.~da 

muhtelif yazılar için kullanılan 

kalemlerden de kıymetli bir kol
leksiyon yapılmıştır. 

I• nkılap eserlerine ıansıs edi
len ikinci odaya geçiyoruz. 

Tekkeler lağvedildiği zaman İs
tanbulda 17 tarikate mensup 307 
dergah vardı. İşte bu salonda 1 7 
tarikatin pirlerinin tablo halinde 
hazırlanmış isimleri vardır. En 

büyük ve kuvvetlilerden Kadiri, 
Rüfai, Bektaşi ve Mevlevi tarikat
lerinin ayinlerini canlandıran es
ki resimlerle bu ayinlerde kulla
nılan kuddum, ney, mazhar ve zil
ler ibretle tetkik edilecek mevzu
lardır. Burada mevlevi, Kadiri, 
Nakşi ve Bektaşi tarikatinin elbi
seleri de mankenler üzerinde teş
hir edilmiştir. Bir rafa Şazeli, Uş
şaki, Gülşeni, Cerrahi, Sinani, Sün 
büli, Şabani, Celveti, Sadi, Bede
vi, Bayrami şeyhlerinin garip ve 

rengarenk taçlan sıralanmıştır. 

Köşede Rüfailerin zengin bir mih

rabı kurulmuştur. Bu mihrapta 
teberler, şişler, ziller, kılıçlar, a
salar, müttekalar, nefirler, keş
küller, matara, hançer, kuddum, 
güllab, buhurdan tesbih vardır. 
Mihrabın önünde siyah pösteki
nin üstünde bir taç ile ~eyhin tes
bihi göze çarpıyor. 

Ortadaki camekanda Mevlananın 
resmi, Fazlullahın hurufilik re--

simleri, taç gülleri, avutlara soku
lan eski şişler ve binbir taneli bil
yük tesbih göze çarpar B.: c:.nıe

kanın en hazin eseri Çelle kuş11ğı· 
dır. Müritler yükselmek için ka
ranlık odalara girerler kuşağın bir 
ucunu kafalarına, bir ucunu da 
dizlerine geçirerek çömelmiş va· 
ziyette kıskıvrak kendilerini bnğ
larlar ve günlerce böyle kalırlar
dı. Burada tarikat icazetler] de 
vardır. 

Şimdi şehir sanayiine tahsis 
edilen on camekanı göre

lim. Bu camekanlarda teşhir edi
len şeylerin hepsi İstanbulda ya
pılmış şeyler olması itibariyle şeh
rin küçük sanatlar tarihini alaka
dar etmektedir. Bu camekanlArda 
mükeyyifata ait esrar nargileleri, 
afyon kutuları, enfiye kutuları tü
tün tabakalar, çakmaklar. nargi· 
leler, lüleler, cam ve porselen eş· 
ya, tahta yontma ve sedef kakma 
eserler, taraklar, aynalar, meşin 
mataralar, sililhlıklar, taş yontma 
işleri. fenerler, üzengiler. zarflar, 
eski oyun aletleri, kahve takımla· 
rı, kadın süsleri vardır. 

Bu eserler arasında ~elin yüzü
ne örtülen ve üstü tamamen eski 
gümüş paralarla kaplanmış peçe 
ile demir bilezikler nazan dikkati 
çekmektedir. 
Şimdi sıra müzenin hayret ve 

ibretle temaşa edilecek olan inkı· 
IB.p camekanlarını da gözden geçi
relim: 

Birinci camekan büyü, cifir, tı

lısım ve havasa alt eserlere tahsis 
edilmiştir. 

Burada insanların hayatına kas
teden büyüler vardır. Bı.ınlann bir 
çokları ölü insan ve baykuş ke
mikleri üzerine yazılınıştr. Bir in· 
san kabure:a kemi~ınin üstüne ya-
puan ouyiltn! l' B'tlll<:l h.1.<. '-"-l- - · -

der ha} öldürülmesi isteniyor Bir 
tur'anm ıçıne anahtar soku!malc 
suretiyle hazırlanan büvü ile bir 
ev ve ocak yıkılmak ıstenmiıjtir. 
Burada yılan gömlekleri de .,ar
dır. 

İkinci camekanda nazarlık, mus 
ka, bazubent, karınca boynuzlnn, 
kaplumbağa kabukları, domuz diş
leri vardır. Burada binbir hastalı
ğı tedavi eden muskalar göze çar
par. Bir destimalin üstünde aynen 
şunları okudum: 

Ramazanın on beşinci günü Hır
kai Saadette Padişah tarafından 

vükelaya verilen destimal ile sün· 
ger lohosalann doğurmasını teshil 
ve bazı ağır hastalık.lann tedavisi 
için başlarına örtülür. Süngerle 
göz hastalıklan olanlar gözlerini 
silerler.,, 

Diğer camekanlarda hak aletle
ri, mühürler, eski kadın sfü;leri. 
sünnet takımları, eski tartı ve öl
çü aletleri, eski saatler. takvimler, 
basiteler, eski musiki aletlerini 

görüyoruz. ~ '"'' 
En son camekanda 19 Haziran 

1872 de Hicaz demiryolunun te
mel atma merasiminde kullanılan 
ve vaktin Nafıa Nazın Etem Pa
şaya verilen büyük çekiç ile Ah· 
met Mithat Efendinin tam elli se
ne kullandığı hokka vardır. 

I brahim Hakkı Konyalı 

Büyücülerin aletlerinden bir kolleksiyon 

odada Türk sanatkarlannın 
ve büyüklerinin Arap harflerine 
verdikleri tekamül bütün merha
leleriyle gösterilmiştir. Burada en 
eski devirlerden başlıyarak kufi, 
!':Ülüs, nesih, Celi, talik, divani, 
siyakat ve nk'a yazılarının en gü 
zel örnekleri vardır. Burada Ka
nunlnin, Birinci Mahmudun fer
rnanlariyle ve Genç Osmanm Ok 
Meydanı hakkındaki vakfiyesl ve 
divanı yazı ile tuğrakeş İsmail fri;m Mücahetlede top çeken arabalardan biri 
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Salilı Bozok, Atatürke Ait En Kii.çii.k, En Eski Bir Vesikayı 

Mukaddesata Ka'rşı Gösterılen Bir itina ile Saklamıştır 

.&11,..-.r.hman ...... .-. 
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Adıea: MAmrharbtyet mnaml-
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A tatDrkGn, Türk mm.tbdıa 

mads wu ile dölfllm* 
brarmı, benib mektep aıralanD
da iken verdJtl meçhul dellldlr • 
Bir çok kimaeler, onun, vatamm 
kurtarmak ve mllletinl Uerlye &6-
tOrmet l•Y•lni. Samsuna a7Q 
~ tGnclm çok evvel benim-. 
dJlbd 815yhıcUhıır Ve biz, bu ~ 
ela bal1.11'anlarm 7U*Dmak em.U. 
18 ~mn fthmedea btça. 
nJen de rut1ac1ıt. rmı bat 
Atattbtiln blemtnctım çılrınıı o • 
lan bu ~~ fi!~plar, vıtlrlt 
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- ufak fÜpbtierden bile WnHt 
~ kactar ~· tevalt aJık 
bat etmektfıdlr; bu mektuplar, ba-
ihk6 ftTkl~ bıJnialwD 11111 
tala ltND•lln a,m dlm•IJını dc.a. 
duran gaye oldujunu anlatan •Jı 
sız delillere kantan ilk veslblar
dır: Ve onlara göz gezdirirken bJr 
daha anlıyoruz Jd, Mllltafa Kemal 
Türk lnkılAbuıı dotamwmttu': 
Çünkü Tirk iniallbı. Mustafa Ka
m.alla ~ doilnuttufl 
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Orta Avrupa 

Buhranı 

HiKAYEDEN MABAAT 

İngilterenin Umumi Sulh için Adananın imarı için 

(Bcışı l incide) ı sine gidemE'den güçlükle dağıtıla bil-
mişlerdir. 

Bulgaristan başvekili Köse İvanofun Rumen • Bulgar hududundaki ha
Niş'ten, Prens Paul'un da Rumanya- dise henüz kapanmış değildir. Ru -
dan d?n.üşü üzerine bir şey söyleme- menler tarahnd:ın tevkif edilen üç 
melerıdır. ~ _ . .. A Bulgar askeri Bulgaristana henüz 

Yakın Şark 

Siyaseti 

Calısmalar 
(Bcqtanıfı l hıdde) 

-------· 
Man~er Gardiyan gazetesi, ziya

reti, Cumhuriyetçi İspanyayı teslim 

Son 10 Senede 8,5 
Milyon Lira Harcandı 

Anlaşıldıgına gore, Nış mulaka- t r ed'l . 1 d' 
tında Köse Ivanof, Yugoslavyanın, es ı!11 . 1

, memış er ır. 
Dobrice meselesini barış dairesinde H~dise ile Bulgar - Rumen hudud 
hal için ortaya atılmasını rica etnıiş- komısyonlan meşgul olmaktadır. 
tir. Dobrice, Tuna deltasının cenu- Bükreşten gelen haberlere göre, Sof 
bunda ve Bulgar hududunun üzerin- ya hadiseleri Rumanyada fena akis
dc Bulgarlarla meskun bir sahadır. ler uyandırınıstır. 
.B~ndan başka Prens Paul'un, ~a~ Zabıta vç a~l':eri kuvvetler nüma
Karol'le yalnız, Dobrice me~elcsını yişlere mani olmak için halka evle-
değil, M

1 
acaristakn ile .

1 
B~l:;:~:ııe~ rinden sokağa <'lkmayı menetmiştir. 

komşu arına arşı ı er • B ~ . 
metalibi tatmin edecek bir planı da .u suretle ep"y zama? karantına 

.. .. ·· tür geçıren Sofya halkının yıyecek ve i-
ıgoruşmuş · lmil ı ç kl · l' t · 1 t · d'l Bulgar hüktimeti, beyne e va- ece erı po ıs vası asıy e emın e ı -

cid ) mahiyetinde saymaktadır. 
(BCJ§ı 1 in e Italyan muharriri Gayda ziyareti, 

'Chamberlain'in realist siyasetinin bir 
Bu suretle Orta Avrupa ve Bal- tezahürü olarak göstererek iki grup 

kanlarda demokrasilerle totaliter meselelerin konuşulacağını, bir i
devletler arasında bir nüfuz mınta- nin umumi meseleler, diğerinin Ital
kası kavgası başlamış bulunuyordu. ya - 1ngi1tere meseleleri olduğunu 

Bu kavga Münich konferansına anlatıyor ve emperyal meseleler ile 
kadar devam etti. Münich anlaşma-· Akdeniz meselelerinin bu gruplara 
sından sonra vaziyet değişti. 1ngilte- dahil olduğunu ilave ediyor . 
re ve dolayısile Fransa Orta Avru- Londra, 29 (A.A.) - Press Asso
pada ve Balkanlarda mağlubiyeti ciation dün akşam Chamberlain'in 
kabul ettiler ve ricat ettiler. yakında. Rornaya yapacağı seyahat 

< hakkında yan resmi bir nota neşretB undan on beş gün evvel Avam miştir. Notada bilhassa Godesberg ve 

uyeti karıştırmaktan çekinen bır si- miştir. Polıs yiyecek almak için an
yaset takip ediyor. ~Iatta .Köse Iva- cak nümayiş ve tezahürata iştirak e
ınof, Bulgaristanın sıyasetıni apaçık demiyecek gibi olan ihtiyarların so
anlatm~dığı -~çin mecliste mağlup .~ı- kağa çıkmalarım» müsaade etmiştir. 
mayı bıle goze alın~şt~. Ve. bu Y~- Sokağa çıkmak isteyen gençler, ka
<len Köse lvanof hukumetıni, ycnı- ıl - 1 . d - g- il k ıI 

ed cks d · dilik' p an on enn e .sun u e arş aş • den tanzim ec e e, şım - mu 
ahedeyi tadil meselesini ileri sürmi· mışlardır. 

--~~~-c:ıı--~~~-

Kamarasında mebuslardan bir Münib tecrübelerinin şahsi görüşme
ri, Orta ~vrupada ve Balkanlarda lerin en çetin meselelerin tetkik ve 
Alman nüfuz ve ticaretinin inkişaf hallini kolaylaştırdığını ispat ettiği 
etmesi karşısında İngiltı:renin ne dü- için Chamberlain'in bu seyahati ih
şündüğünü sorduğu zaman, Başvekil tiyar ettiği kavdedilınektedir. Lon
Chamberlain ŞU cevabı vermişti: dra ile Berlin ~asındaki münasebet-

"Almanya, coğrafya bakımın- lerin ıslahı Almanyada cereyan eden 
dan Orta A ~vrupa ve Yaıc:11 son hadiseler dolayısiyle şimdiki hal 
Şarkta hakım Tol oynamaga de müşküldür. Bununla beraber 

Adana gazoz labrikaaının kurulduğu büyük 
mezbahadan bir görünüş 

ıv ece kt ir. 
- Bulgar gazeteleri ise, muahedele- yeni lstanbul Valisi 
rin tadilinden uzun uzadıya •bahse- , 
diyor ve buna dair yığın yığın neşri
yat yapıyor. Bulgar ekalliyetleri 
lıakkında bir çok eserler neşrolun
muştur. 

Bulgaristandaki ek~lliyet unsur
lnn, yani Dobriceden, Yugoslavya 
ve Yunanistan Makedonyasındı.ın, 

Trakyadan hicret edenler, nümayiş
ler yapmağa başladılar. Rusçuk, Var 
na, Şümni, Razgat vesair şeh1rler bu 
nümayişlere sahne olmuştur. 

(Başı 1 incide) 

doktor Lutfi Kırdar'ın tayininin 
yüksek tasdike arzedildiğini mem -
nuniyetle haber aldık. Lutfi Kırdar 
daha evvel valilik yaptığı büyük 
merkezlerde ve tahsisen Manisa va
liliğinde yüksek eserleri ile temayüz 
etmiş, kudretli bir idare amirimiz -
dir, ve yüksek bir rejim şahsiyeti -
dir. Bu itibarla İstanbula tayini ala
kadar bütün mahafilde memnuniyet
le karşılanmıştır. 

mecburduT. Bu, bizi aUikadaT Ch b 1 · rbe lın'l ı ulh · · am er am yne ı e s ıçm 
etmez. Almanyayı ne bu mem· . . 
l k tl d k k 

faalıyetme devam etmeğe karar ver-e e er en çı arma arzusun-
dayız, ne de onu iktısaden a~- mi~ti~-. Binaenaleyh ~e~disi. ile Mus
luka etmek. Filvaki vizim de solını arasında samımı bır telgraf 
aralarda ticari aldkaianma.ı teatisine vesile olan Ingiliz - ltalyan 
tıardıT ve bu alakalanmızı mu- itilafının meriyete girmesinden isti
h.af aza etmek ihtiyacındayız. fade ederek İtalya tarafına dönecek
Bunun için bu memleketlerin tir. 

( Adana (TAN) - Dört, beş sene-
1 denberi Yansen planı esaslarına g~ 
re imar edilen Adana, her gün biraz 
daha genişlemekte ve güzelleşmek• 
tedir. Son on senedenberi AdananUl 
yapıları, yolları, ve sıhhati için taIO 
8,500,000 lira harcanmıştır. 

Sıvasta 

120 Yaşında 
Bir Nine 

Son üç ay içinde Adanada yapılan 
işlerin bir kaçı şudur: Halka ucuz ve 
sıhhi gazoz içirmek için be1ediye ~ 
rafından bir fabrika kurulmuştur• 
Şehrin içme suyu inşaatı nihayet 
bulmak üzeredir. Önümüzdeki ay so-

Bazı Bulgar diplomatlarına gere, 
Bulgaristan, Rumanyanın deniz mah 
recine ihtiyacını takdir etmekle be
raber Rumanyanın Dobricenin mü
hinı bir kısmını Bulgaristana iade 
etmesi mümkündür. Bunlara göre, 

Muhittin Ostündağ tekaütlük 
talebinde bulunduğuna 

tekzip ediyor 
Dün bir gazete, Vali ve Belediye 

bir çok mesul Rumanyalılar, sulh . . . . .. _ 
. b - t·· D b . relSl Muhıttın üstundagın, gelecek 

muahedesi mucibınce u un o nce- .. d t k .. tlük "dd t' · d 1 
nin kendilerine verilmesini hayretle ay ıçın~ e e au . . m~ . e mı 0 

-

kar 1 1 dı duracagını, bu ıtıbarla ıstırahat et-
şı amış ar • k .. zif · d k ·ı -

M ah 1 · t d·ı· t -ıtar me uzere va esın en çe ı mege u ede erın a ı ıne ar>.ıı o-
lan Bul arlar milli bir hüküınet karar verdiğini yazmıştır. Bu haber 

g ' d - d -·ıd· teşkili için propaganda yapı; orlar ogru egı ır. 

ve milli hükumetin Bulgar parla- Muhittin Üstündağ, dün, bu hu
ıncntosuna mensup sağ ve sol Me- susta malfunat istiyen bir muharri
buslardan teşekkülünü müdafaa edi- rinıize şunları söylemiş-tir: 
yorlar. "-Tekaütlük müddetimin dolma-

• 

hüsnü.niyetine güveniyoruz. Mumaileyhin Romayı ziyareti es
Çünkü. bu memleketlerin bey· nasında İngiliz ve ltalyan nazırlan
nelmilel piyasalan her ne ka- nm İngiliz - İtalyan itilafı ile halle
dar Almanya ise de, Almanya- dilmiş olan meseleler sahasından 

dan mallarının karşılığını ya daha geniş bir sahada tetkikler yap 
emtia şeklinde veyahut pazaT- malan muhtemeldir. Müzakere edi
lık sureti1e ve çürük mark ola- lecek mühim meselelerden birini şim 
rak alabilirler. Bundan dolayı diki halde pek şayanı memnuniyet 
da Almanya ile iktısadi bir har- olmayan Fransız _ ttalyan münase
be girişeceğimizi zannetmeyi- betleri teşkil edecektir. Fransız - Al
niz. Yalnız aramızda bir reka-

man beyannamesine benzer lJir İn
bet mevzııubahsolabiliT. Bence 
bu memleketlerle ticaret için 
Almanyaya da, bize de 11er var· 
dır.,, 

giliz - Italyan beyannamesinin imza-
sı da derpiş edilmektedir. 

1 ngiliz Başveki1inin bu sözleri-
nin daha aksi kulaklardan si-

Roma, 29 (A.A.) - B. Mussolini 
bugün öğleden sonra Venedik sara
~a Fransız büyük elçisi B. Fran

~ois - Ponce'yi kabul e~iştiT. •w• 
linmeden Romanya kralı Karol Lon
draya giderek İngiltereden yardım 

istemek cesaretinde bulundu. Ona 

l nunda açılma t öreni yapılacaktır. 

1 
Yepyeni b ir çarşı da kurulnıUŞ, 

1 saat kulesi civarında, şehrin taJJJ 
1 merkezinde belediye tarafından oIJ 

J kadar zarif beton dükkanlar inşa et· 
1 tirilmistir. 
j İcm~ suyu deposu civarında bil : 
l yük bir çam korusu meydana geti• 
l rilmiştir. 
l Bu sene kırk yataklı modern bit 
' 

l turist oteli, 500 kişilik bir kons~r 
hol, çocuk bahçesi, 1üna park, tenı9 
kortları, yeni belediye meydanı, be-

1
' lediye sarayı ve büyük bir çarşı da 
yapılacaktır. 

oturan Hatice ninenin bir oğlu, bir 
kızı, bunların da torunlarile beraber 

Kral Bo~'~ t~kdim. ol~nan ~t~ sına daha iki buçuk sene vardır. Ve 
mutırada millı pır knbıner:ın teşkılı, tekaütlüğümü istiyeceaitn hakkında 
sansürün kaldırılması .ve ~ütçi ~o~ç- verilen haber de uyd;rmadır. Bugü
rannın hafifletilmesı ~tenmı~ttr. ne kadar olduğu gibi, bugünden 
.Kral henüz cevap vermemış bulwıu- sonra da, büyüklerimin teveccühi.ınü 

da verilen cevap şu oldu: 

Kont Cianonun da iştırak e} ledıgı 
bu görüşme yanm saat sürmüştür. 
Görüşmenin mevzuu hakkında, hiç 
bir tebliğ yapılmamıştır. Esasen bu 
görüşme, ilk teması teşkil eylemek

"Biz Rumanya ile iktısadi müna- tedir. 
sebetlerimizi arttıramayız. Yaptığı

mız tecrübeler menfi netice vermiş
tir. Size karzan para da veremeyiz. 
Ancak bir miktar kredi açabiliriz.,. 

Hatice yazıcı 157 torunu vardır. 
. · Yazın bahçe ve kışın da ev işleril~ 

yor. haiz olarak vazifeme devam edcce-
Sofyada Sükunet ğim.,. 

Avdet Ediyor 
Sofya 29 (Humsi) _ Ayın yirmi Sovyet • Polonya Paktı 

Rumanya kralına verilen bu ce
vap ta büyük demokrasilerin Orta 
Avrupa ve Balkan lan tamamen Al
manlara terkettiklerini teyit eden 
bir misaldir. 

yedisine tesadüf eden Nöyyi muah~ Berlinde Nasıl 
desinin imzalandığının ertesi gü- Karfılandı? 
nü de Sofyada nümayişler de - Büyük demokrasiler Orta Avrupa

da ve Yakın Şarkta mağlup olmuş
lardır. 

vam etm-i.ştir Üniversite, yük - Berlin, 29 (A.A) - Sovyet - Po
sek mektep ve lise talebesinden lonya paktının tecdidini mevzuu 
müteşekkil ~inlerce Bulgar gençli - bahseden "Danziger Vorpostenu şöy 
ği, burada Dondukof ana caddesine le yazıyor: 

.Çocuğile Balkondan 
Düştü 

giden ara sokaklarda tekrar toplan- Polonya Viyana hakemliğinden 
mışlar ve Rumanya ile Bulgaristan dolayı intikam. almak istemi§tir. Po 
arasında Tuna üzerinde Lom acıkla- lonya tarafından herhangi bir nü
nnda Ruıner. - Bulgar hudud ~uha- mayiş esasen !bekleniyordu. Fakat 
fızlan arasmda vukua gelen çarpış _ kendine arkadaş olarak ancak Mos
mada makhıl dilşen Bulgar Stefan kovayı buldu. Bu cihet Polonyanın 
Petrofun intikamını almak istemiş _ Avnıpadaki siyasi vaziyetin mahi
lerdir. Fakat Rumanya sefarethane- yetini gösterir·" 

İzmir, - Karşıyakada Salihpaşa 
caddesinde oturan Muammer kansı 
Nedime, kucağındaki çocuğile ben
ber, beş metre yüksekteki balkondan 
yere düşmüş, ikisi de yaralanmış ve 
hastaneye kaldırılm~tır. 

ı· y E Z i O 
REFiK HALiD 

,..... :- Ve ben cemaatimi kurtarmağa memurum? 
' Dedi, susup düşünmeğe koyuldu. O kadar deri~ 
bir sük\ıt içindeyiz ki bileğimdeki kronometrenin 
bile işleyişini duyuyorum. 

Biraz sonra dalgınlığından silkinerek sordu: 
- Yezidilik hakkında ne biliyorsunuz? 
- Hemen hemen hiç .. yahut, pek az şeyi 
- _Ve pek fena, değil mi? Mesela şeytanı ATiah 

tanımak, tavuskuşuna tapmak, kadın erkek yüz
lerce kişi bir arada ışıklan söndürüp fuhşa dalmak ... 

- Bunlara benzer şeyler işitiriz._ 
- Halbuki bir de, müslümanlar, hırlstiyanlar, 

museviler gibi yerin ve gökün yaratıcısı bir rabbül
Blemin tanırız. 

Ben yezidi mezhebinin ~elerinden ziyade Ar· 
jantinli Zeli'nin nasıl Zeliha olduğunu merak edi· 
yordum; sordum: 

- Bildiğime göre mezhebinizin asıl merkezi ya
kın Şarktır; siz buraya en çok uzak olan bir kıta
dan geliyorsunuz. Yoksa bu da bir metanpsikoz ha
clisesinin neticesi mi? 

rEFRIKA No. 15 
/ 

r-- Oyle lse fik önce benim htkayemi dinleyiniz. 
Şampanya şişesini işaret etti; doldurduğum ka

dehleri bir hamlede içtik; dikkat kesildim. 
- 1892 bizim için kan ve ateş yılıdır. Daha evvel 

de büyük felaketlere uğramıştık. On sekizinci nsır
da iki yüz elli bini aşan nüfusumuz Kürt ve Türk 
akınları önünde mütemadiyen eriyordu. 1638 de Me
lek Ahmet paşamn Yezidi seferi tarihte kızıl izinl 
bırakmıştır. Osmanlı devletine karşı bir Kürt isya
nı çıkaran Ravandızlı Mehmet te ayni ırktan oldu
ğumuza bakmıyarak Sincar'a yürüdü ve ahalisini 
.ıalimcesine ezdi. O zaman Babıali Yezidilerin ta
rafını tutmuş ve 1835 te ordu yollayarak serg'.!rde
yi başımızdan defetmiştL 1843 ve 1847 tarihlerinde 
de yine Kürt kıyamları olm.uş, Nasturilerle beraber 
cemaatim tekrar Kürtlerin hücumuna uğramıştı. Si
ze kana boyanmış mazlum tarihimizi anlatmak is.
temiyorum; maksadım küçük milletimin daima ka· 
hır gördüğünü hatırlatmaktır. Biz fasılasız darbe 
yedik; buna son ve amansız darbeyi Omer Paşa vur
du; Yezidtleri ortadan büsbütün kaldırmak istemhJ-

Atatü1kün 
Vasiyeti 

Sıvas, (TAN) - Buraya bağlı Gil· meşgul olan Hatice n ine, dinçliğin1 

riin kasabasında, Türkiyenin sayılı muhafaza ediyor, yemesi içmesi ınü
ihtiyarlarından biri yaşıyor. Bu, 120 kemmeldir. Ve geçen çok uzun yıl# 
yaşında Hatice Yazıcı ninedir. lar, . saçlarına bir ak bile düşürme .. 

Gürünün K.aratepe mahallesinde miştir. 
(Baştarafı l incide) 

diği bu ulusal işte daima onun izi 
üzerinde yürümek ve bütün varlıği
le çahşmak andını, derin acılar ve 
sonsuz minnetlerle bir kere daha tek 
rarlardı. 

ile S BAH, öGLE ve AKŞAM 

Onun eliyle kurulmuş ve idaTe e
dilmiş olmak şerefine, son günle -
rinde en başlı düşüncelerinden biri
ni teşkil etmek ve öz evlatlarından 
sayılmak bahtiyarlığını da ilave e -
den Türk D:l Kurumu, Büyük ve E
bedi Önderinin yüksek hatırasının 

daimi bir hizmetkarı olarak çalış -
malarına devam edecektir. 

Het yemekten sonra muntazaman di~lerinizi fırçalaymız. 

ti. Katliamların ne demek olduğunu size tasvir et
miyeceğim; pek korkunçlarını çok yakından gör
müş olmanız lazım gelir. Omer Paşanın kan ve pıh
tı kokan çeteleri, o dediğim şeametli senede sayı
mızı elli bine indirdi. On beş binimiz, görünüşte, 

müslüman olduk; büyük bir kısmımız da hıristi
yanlığa geçti. lşte babam Emir Ali de bu SOtl kısım 

içinde, daha doğrusu başındadır. 
Emir Ali yalnız hıristiyanlığa geçmedi, denizleri 

de aştı, bir muhacir akınına karışarak Arjantine 
geçti. O zaman yirmi iki yaşındaydı. Dinç, zekavet
ll ve azim. irade &> \ibiydi. Tali onu tam yerine, 
asıl dininin yasak etmediği sanatlann revaçta ol
duğu geniş bir sahaya göndermişti: Ziraa~ve hay
van yetiştirmek Yezit kullarının esas işidir, zaten 
bunlar haricinde memnu karlara baş vurduğumuz 

:için felaketlere uğradığımıza inananlar aramızda 
çoktu. 

Babam pampalara daldı: Sert bir iklimin ota, ata 
alışmış, çobanlığa, biniciliğe idman etmiş bir cev
herli unsurundandı; haU sadık kald1ğı eski dininin 
sevdirdiği işleri yapmaktan büsbütün şevke, vecde 
geldi; ölçüye wrulmaz bir gayretle çahştı ve mu
vaffak oldu. Sayısız koyun sürülerinin akçıl yün 
sırtlan mera denizlerini köpürtüyor; yeleleri dağı
nık, kuyrukları şahlanmış kor gözlü atların, bağrı
şa kişneye, bir plajda gibi kaygısız yürüştükleri gö
rülüyordu. Boynuzlu büyük hayvanların koşuşa

rak, itişerek, biribirlerine abanarak suya inişleri bir 
IA.vm kayışı..kadar dumanlı, sıcak ve korkunçtu. 

-
Sinyor Alfonso della Yezdi, üç sene evvel öldüğii 

zaman Arjantin senatosunun en itibarlı azasındandı. 
Alfonso .büyük servetine bir tek mirasçı bıtakmış

tı: Fakülteye devam eden bir kız; dili, bir türlü is
panyolcaya yatmıyan anasından ve Sincar'lı uşak
larından kürtçeyi de öğrenmişti. Bilirsiniz ki Kürt
ler arapçadan aldıkları isimleri küçültürler, değiş
tirirler: Fatma, Fato olur; Ayşe, Aşo, Zeynep, Zey
no ... Bu kızınki de Züleyha idi, Zelluh olmuştu; fa
kat ispanyollaştırarak Zeli denildi. 

Görüyorsunuz ki sizi şaşkınl:/.a düşüren şeyler, 

oldukça sade bir muhacir sergüzeştinin çok tabii ne
ticelerinden ibarettir. Suriye ve Lübnandan Ame
rikalara gidip yerleşenler arasında zengin ve poli,.. 
tik mevki sahibi olanlar epeyce bir yekun tutar. 

Zeli yerinden kalktı, perdeyi açtı. camı itti, içe
riye bir çöl gecesinin ıslak ot kokan serince havası 
doldu. 

Palmir harabelerinin sütunlarını ve kemerlerini 
gözlerimiz loş11uğa alışınca, daha iyi secmeğe baş1 a 
dık. Bana gökün bir görünmiyen tarafında ufak bir 
ay parÇası var gibi gelmişti. Bu. yaklaşmış görünen 
yıldızların ışığındandı. Yıldızlar, sade toprağı\, yak
laşmış olmakla kalmıyor, her yıldızdan pek ince, 
nurdan bir tel uzanmış, bu teller harabelerin önü
ne, manzaraya bir peri masalı hayaliliği veren gök 
yakut renginde belli belirsiz bir tül germişti. Hiç 
ses, kımıldama yok.. 

(Devamı var) 
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ilk Fırlattıktan Sonra .. Bombayı 
tıırtulanlar Ga-z-in_o_n_u_n-İç-in_e_D_o_ğ_r_u_Kaçışırlarken 

İkinci Bombayı da Hemen Savurdum 
13ir h f 

da "k a ta sonra Drama civann-
lUcna alapot,, köyünde ve tütün 

" rı "D· . . 
lqfird· ink~,, ~un evınde mı-
1'1\i el ~- Gunduzleri kıyafeti-

egışt· · 
\'ara u-ıp Dramaya iniyordum. 
~ar § tnahallesinde Rum ki~isesi 

Ştsında n· 't . . 
g;.ı. ımı nnın aazınosuna 

" 1YOrd ,., 
aull'ıla uın. Bu gazino Dr.:una 
~tiıı;ı_.rının bir toplantı yeri ıdi. 
, ~ıetiriy b · gı idi anın ır fesat kayna-
llıitacıİ Yunanistandan gelen ko
ı:!rı0d ar, Propagandacllar bu ga
efrat a açıktan açığa çetelE:rine 
~ıı at Yazıyor ve Bulgarlık aleyhi-

ıp tutuyorlardı. 

}' "rıQ11lı Kaptan Nikoya 
11a.s1l bombaladım? .• 

Bir gün bu gazinoda yine otu
bit gij ruyordum. Yunanistandan 
~o . n evvel Draınaya gelen "Ni-" :ısrn· ~lıg· Ulde bir palikaryayı Rum 
~İl' :leri el üstünde getirdiler. 
~ t.> Urtancı gibi ortalarına aldı-. .{\.a 
lltı.1 P'tan Andreanın acı akıbe-
baııa a.tılatıyorlar ve artsız sırasız 
~l!.n atıp tutuyorlardı. Allah ko
ğ~u. b~ni:rn o kahvede bulundu
bİılba hır duysalardı bi.ç şüphesiz 
~~~ Şı IIaınit ağanın dediği gibi 
~lar;en bir gayda tulumu cıka
b~ ı. Bereket versin yuzume 

an bil 
İatı ~·ıc e Y<>ktu. Rumlar Kap-
'11e Şi .

1 
oyu o kadar doldurdular 

%;i Şl~diler ki nihayet bir cesaret 
~il k gıbi azamet ve gururla aya-

al.k:tı V'e: 
........ R:· 

~ İs ll"yeler sabırlı olunuz. De-
~e h· toyanın kesile kafasını si
bq. q. hafta içinde getireceğim ve 
•1>1_ gece Drama k" .. .. .. b 
~:'<l oprusunun a -

asacağım. 
~ 'l'itrett· 
~ b ı Ve acı acı güldürdü bu 
h en· tı g .1

• Daha fazla oturamadım 
~ilrıtıı.a.?ınoda. Yapacağım işin ka -
~tııı. oracıkta verdim ve bu coş
flll\laPanayır palikaryalannı ba
k sc1· 
"Q\, a.nılıyarak gazbodan çık-

~· ~rtesi aJ·.,,,..... .. . . 
ı l:>al.tk ··.-." guneşı, gazınoda-

Tabancam elimde koşuyor ve ka 
çıyordum. Şans ne o gün ve ne de 
ardıma kimseyı düşürmedi. Aykırı 

yollardan Kalapot köyüne savuş -
tum. Adamlarım benden evvel gel
miş ve yerlerine çekilmişlerdi. 

Altı gün sonn yanıma gelen bir 
köylü bana şu malumatı getirmiş
ti. Draına rumları korku içinde -
dir. Kahve kapısına iliştitdiğim 

kart hadiseden üç gün sonra Dra -
maya yetişen binbaşı Hamit ağa -
nın eline verilmişti. Hükfunet 
ve rumlar benim Dıramanın için
de saklandığımı zannetmektedir
Haınit ağa gece ve gündüz ev bas
makta ve bana yataklık etmelerm
den şüpııelendiği rumlara yerimi 
söyletmek için sopa atmaktadır. 
Attığım bombalar başta, benlm 
kesik başımı Dırama gözü başına 
asacak olan Yunanlı kaptan Niko 
ile iki teşkilatçı da olduğu halde 
9 palikaryayı öldürmüş ve 11 kişi
yi de ağır yaralamıştır. 

Ben binbaşı Hamit ağanın Dı
rarnada olduğunu işitince 

tası ve tarağı topladım ve yine 
Bozdağının yolunu tuttum. Fakat 
oturmak kabil mi?.. • 

bir kuvvete kumandan tayin edil
miştim. Efrat ve teçhizatımı ta
mamladıktan sonra ayın matemli 
ve karlara bürünmüş bir gecesin
de Cumaibala ile Razlık arasında 
bulunan "Piredel,, boğazından geç 
tim. Cumaibala civarında "Simit
li,, mevkiine kadar ilerledim. Bu
rada iki bölük Osmanlı askeri He 
yüz yüze geldim. Kanlı bir boğuş
madan sonra adım adım çekilen 
bölüklerle temasımı kaybetmede:n 
"Menlik, ,de Perim Balkanırun Pa 
pas çayına kadar ilerledim ve he
men müdafaa tertibatı alarak bu
lunduğum yerde kaldım. Evvelce 
verilen karara göre hududu geçe
cek ve ayn ayrı istikametlerden 
ilerliyecek kuvvetlerimiz burada 
toplanacaktı. Umumi ve munta
zam harekete bu noktadan geçlle
cekti. Bazı kollarımız da ilerleme 
hareketi ve civar Bulgar köylüle
rinin bize katışması keyfiyeti pek 
ağır yapıldığı için umumi toplan
tı çok gecikti ve hiç ummadığımız 
bir saatte binbaşı Hüsnü beyin ku 
mandası altında bulunar. menlik 

a 

D 

Hediyeli Biletler 

Anadolu yakasındaki yazlık s; 
laş tiyatrolarından birinde 

"Operet,, oynamyor. 
Kumpanyanın idare müdürü, 

halkı hoşnut ederek gelecek tem • 
sillere rağbet temini için bir nu -
mara düşünmüş; kişeden bilet ala:ıı 
lara aync3 numara kağıtları dağı -
tıyor. Halk bu kağıtlara, listeden 
seçtiği numaralan yazdırtıyor. 

Temsilin <1onuna doğru, bir perde 
arası, piyanko cekilecek ve halka, 
hoşa gidecek hediyeyer verilecek. 

Halk biletini almış, tiyatroya 
girmiş, kiş<:? de kapanmış. Artık pi 
yanko numarası da dağıtılmıyor. 

Artistlerin arkadaşı bir mağaza 
münasebetle aklına esmiş esmiş! 

sahibi, çekmiş kafayı, - artık ne 
sarhoşluk bu belli olmaz! - Be -
yoğlundan kalkmış, Ihlamurdaki 
operete düsmüş! 

Düşmü~ amma, durucuk! Kapalı 
kişenin önünde: 

- Bilet a lııc-ağım, açın kişeyi, di 
ye tutturmuş. 

Meram anlatmanın dahi ihtima
li yok. SahnPdC' işi olmayıp oralar
da dolaş.ın artistlerden biri, bu 
has müşteriyi çörüyor, koluna giri 
yor: 

- Gel. ireri. 

Öteki, direnıyor: 

- Dostluk. 'hbaplık başka, iş 

başka ... Be'.:fnv'l olmaz. parasile .• 

Sarhoştan deli bile çekinirmiş! 
Suyunca gitmeli. Artist, sızıltı çı
karmamak i~in yalvıırıyor: 

- Sen, ~r i;eriye bir kere .. Pa· 
rayı içeride verirsin. 

Kol koh içer: giriyorlar. Tek boş 
sandalye yok. Sarhoş. otursa da 

alayı karşımıza dikildi. Kumanda·· 
yı ele alan General Sonçef bizim
le henüz birleşemiyen kuvvetleri 
beklemek imkıln.ını bulamadı. 

(Devamı var) 

Yaza n .: Malimat Yesari 

rahat dura-:ak mı? Onu, kuliste a
vutmak, hatta sızdırmak, daha a
kıllıca bir i~ olncak. 

Artist, çakır keyif arkadaşını, 

kulise alıyor, bır köşeye oturtu -
yor. 

Kuliste dolaşan artistler konu -
şuyorlar: 

- Piyanko içın ne hediyeler ha
hazırlanmış' 

- Ufak tefek şeyler ama, hepsi 
güzel. 

- F. bunu, çok iyi dü~ündü, doğ 
rusu! 

Çakır keyf arkadaş, oturdu -
ğu yerden kulak kabartı 

yor; anlamak istiyor, birine soru
yor. Anbt,yorlar. Çakır keyf ar -
kadaş, heyecanlanıyor: 

- Ben de numara isterim. 
- F. yi bul yazdır. 
Artistlerin sahnede işleri var, 

onunla uğraşacak vakitleri yok. 
Fakat o, nnlıycır mu? Tutturuyor: 

- Beni de yazın. 
Kimi cevap vermeyip geçiyor; 

kimi de ba~ından atmak için: 
- F. yi bul O, yazıyor. 
Beriki, burnunu görmüyor, F. yj 

nas1l görect:k? 
Kulis aralarında yalpa vuruyor. 
- Beni de yazın. 
Bir maliye kazanç memuru da, 

Çakır keyf arkadaş, bildi.Eini o-
ltuyor: 

- Beni de yaz. 
Memur. tekrar etrafa sesleniyor: 
- Yazacak başka arkadaş yok 

mu? 
Çakır keyf arkadaş, bunu duyu

yor, sallana sallana seğirtiyor: 
- Hay Allah razı olsun. Yaz be 

ni. 
Memur, ~anfasını açıyor, defter-

leri çıkarıyor: 
- Nerede oturuyorsun? 
Çakır keyf arkadaş. afallıyor: 
- Oturduğum yerin lüzumu var 

mı? 

- Elbette var. 
- Beyoğlunda oturuyorum. 
- Semti meşhuru, sokağı, ev 

numarası? 

- Amma U'!attın be! 
- Söyle Babanın adı? Kaç ya-

şındasın? 

Çakır keyf arkadaşın tepesi atı
yor: 

- Alay ediyorsun Bunlar ya • 
zılmaz. 

- Nasıl yazılmaz? Öyle bir ya-
zarım ki' 

- Yazamazsın! 

- Yazarım 

- Ne memuriyete gireceğim, nt 
de evleneceğim. 

- Peki, kazanç vergisi de ver -
miyecek mjsin? 

- Vermez olur muyum? Da
ha yeni 5Jedim. 

Bu sefer, memur, şaşınyor: 
fütıaruı ary~Iara son ve soluk ı
Ribi 1 gostermiş ve veda eder 
Qa~i~ek:ine çekine süzülüp gitmişti. 
laıı. t:ı:ıonun içini gittikçe koyula -
ll~n d atenıu bir loşluk basmıştı. 
l~rıı. e gazinonun karşısındaki 1s
~il. ltall'lezarlığının içine sinmiş, ko
'ııı.da "'1kıu bir mezar taşının arka-

Bir gün bizim Gospodin "Gerçi . 
kof,, dağa çıkageldi. Komita mer
kezi muhtelii kabahatlerinden do
layı bir çok rum ve Bulgarları ö
lüm cezasına mahkıim etmiş ve 
bu cezalan tatbike beni memur 
eylemişti. 

Bir gün yine çarıkları çektik, 
tüfen.kleri omuzladık, yola çıktık. 
Demirhisarda meşhur Papa Yu
van ve kardeşi "Milinko,, yu; ''Le 
gova,, köyünde Anastaş çorbacı
yı; Dıramada Dimitri çorbacı ile 
iki kardeşini ve yine o gece Kala
pot köyünde Yorgiyi çorbacıyı; 
Kavalada, evvelce Bulgar ıken 
rum olan ve Bulgarlık aleyhine 
çalışan Andre ile kayınlarını ve 
sonra da lskeçede meşhur tütün 
tüccarlarından Andon efendiyi be
şer, onar gün fasıla ile ahret yol
cusu ettik. 

MİDEDEN GENÇLEŞMEK 

o sırada kuliste artistlerin adres -
lerini tahkikle meşgul. Artistlerin 
adreslerini tah.ıtik etmek de kolay 
mesele d~ğil. Evet, hepsinin ev, a· 
partıman. pansiyon odası, otel, ah 
pab akraba evi gibi ıkametkahlan 
var ama, onları ele geçirmek müş
küL 

- Peki sen neyi yazdırmak is
tiyorsun? 

- Tiyatroda çekilecek piyanko
ya yazılmak istiyorum. 

"l n gazinoyu gözlüyordum. 

~ ot a~ı ezanı okunmuş, gazino
ltıı t Uran İslamlar caminin yolu
~~iu.t:uştu. Bir devriye kolu da 
~ıraz ap~ına gelip durmustu. 
lle k gerunde gizlenen Dimitri 
~tı.lcıuiltoiaya doğru sürünerek so -

......_ ll'l. Fısıldar gibi: 

tı?' b liaydi çocuklar, dedim vakit 
. qızı ' 

~ itı' . 1 adımlarla istasyona doğ -
.ı ınız G·· d" ~e b· . · un uz gösterdiğim yer-
ı...' ırıbi · 
"'llrşu rı arkasına havaya ikişer 
lıırıu. ~ Sıkınız ve hemen köyün yo 

Ut unuz. 

,.., Ôzleri:rn · •. d \l gazınonun ıçın e ve 
l'ılrı \> l{aptan Nikonun etrafını sa 
lı~111~ ~itt~çe ~rtan Rum kalaba
la.rıı.ası Uzerındt: idi Silahların pat 
ltıi ,_ nı ve asker devriyesinin ca-

"'aPısı d ir;i11d n an ayrılmasını heyecan 
la.c11, ;

5
bekliyordum. Nihayet pat -

a.rkas tasyon taranndan birbiri 
ına t 1 llesıeri a ı. an tabancaların acı 

C>nlar .de\7!'ıye.v1 harekete getirdi. 
it ıstasy ta f e11 he on ra ına koşar1ar-

a n de mezarlıktan çıktım. 
· Otnba} . 

l'ılt\ c arı:rn ellerımde ve elle -
epler· 

'-'aş Ya 1ınde gazinoya doğru ya-
ll.irı bı· vb~ş Yürüdüm. Si1ah sesleri -r ırj .. 
~ığdı. Uzerine gazino kapısına 
CQrkegı k~laba lığın açığından ge -
\ı n sa., r d . llrdu e ım ekı bombı:ıyı sa -
?ıc ka rn p tladı ve 0ra ları birbiri-
" rıştırd K ·•Un ic· 1 urtulanlar gazino-
! ıne d • c bomba ogrn kaçışırlarken ikin-

?ıe fırı t Yı da kahvenin derinliği
l'il'ldek~ tır:n Kahve kapısının üze
'-'e tab 

1 c:ınıa kartımı sıkıstırdım 
anı ~ 

arı kaldırdım. 

319 •enesind e yapılan 
büyük toplantı 

319 senesinin ilkbaharında ..
di. Artık komitaya kendimi 

tanıtmış, belli başlı reislere say
dırmışt1m. Komitanın azılı ve sa
yılı büyükleri arasına karışmıştm. 
Makedonya ihtilal komitasının re
isi Boris Sarafofun hatırını saydığı 
bir kaptan olm~tum. Bu sebeple 
1319 senesinde yapılacak ihtilalin 
programını hazırlamak üzere Sof
yaya çağırılan şefler arasında bm 
de bulunuyordum. 

Toplantı Dupnisa kasabasında 
Boris Sarafofun başkanlığında ya
pıldı. General Sonçef, miralay 
Yankof, yüzbaşı Partekerof ve Is
teyanof kaptanlarından Sandames
ki, Gernopeyef, Kırçuvalı Dede.il
ya, Rundeibalalı Yorgi, Teşuvalı 
Dede Tanaş, Donço ve Apustol, bu 
toplantının göze çarpan simaları 
idi. 

ihtilalin programı hazırlandı. Fa 
aliyet mıntakaları aynldı. Edirne 
taraflarına Gerçikof, Sereze Gene
ral Sonçef ve Vardar havalisine 
de Portekerof kumandan tayin e
dildi. 

Ben General Sonçef'in maiyeti
ne ayrılmıştım. Bu kolun ikinci 
müfrezesini teşkil eden 160 kişiUk 

Herkesin maksudu bir amma ri
vayet muhtelif! 

Onun gibi, gençleşmek işinde de 
rivayetler pek muhteliftir. İhti
yarlığı kimse sevmez, herkes genç 
leşmek ister, fakat gençle.,mek 
için bir yol bulmıya gelince .. : 

Bir rivayete göre, Davut pey
gamber ~er gece biri sağında, biri 
solunda ıki genç kız yatınr ve on
ların taze nefesle11iyle her sabah 
biraz daha genç kalktığını sanır
mış. Bu ~ivayeti doğyu diye tutan . 
eski bir ltalyan hekiminin de dai
ma taze nefes ortasında yaşamak 
üzere bir kız mektebi açarak genç 
talebesine güllabicilik etmekle 
gençleşmiye çalıştığını belki işit
missinizdir. 
Yaşhlan gençleştirmek icin mü 

tehassıslannın akıllarına geİen ça
relerin hepsini bir kişinin bilnıesi
ne imkan olmadığı gibi, bildikle
rimi de böyle bir yazıya sığdıra· 
bilmek hiçbir vakit aklımdan ge
çemez. Bu çarelerin en yenilerin
den biri olan Voronof aşısını tabu 
unutmamışsınızdır. 

Bu aşıyı yaptırmak her kesenin 
harcı olamadığı için, meşhur dok
tor Loran, hem kolay, hem ucuz, 
hem de can acıtmadan herkesin 
işine gelebilecek mideden genç
leşmek usuliinü bulmuştur. 
Ş~di okuyuculwarımm hepsi şüp
hesız genç oldugundan, ilerde yaş 
landıklan vakit işlerine yanyabi
lir diye mümkün olduğu kadar 
kısaca ar'latmıya ç'1lışacağım. 

l\feşhur hekim pek uzun yıllar
danberi muayene ettiği hastalann
da bir şeye dikkat etmiş: Vaktin
den önce yaşlılık alametleri gös
teren kimselerde, hekimce adı asit 
kloridrlk olan, bild;ii:iniz midl' ek
şisi azah'Yor. Demek ki yaşh gö
rünmek bundan ileri geliyor. 

Fakat yaşlı insanları gen<;leşti
recek önemli bir usul kurıınak i~in 
bu kadar basit fikirle işe girişile· 
mez. Mide ekşisi ile ihtiyarlamak 
arasındaki münasebetleri de bul
mak lizım.... Onun icin meshur 

doktor bir şeye daha dikkat etmiş: 
O kimselerin boyunlarındaki. yine 
bildiğiniz tiroit guddesi iyi i!)lemi
yor. Zaten ihtiyarlığın dahili gud
delerden çıkan hormonların azal
masından ileri geldiğini söyliyen· 
l~~ .~ek çok. Vaktinden önce yaşlı 
gorunenlerde tiroit guddesinin iyi 
çalışmadığını kabul etmek te ııek 
mümkün. 

O halde tiroit hormonunun azal· 
ması mide ekşisinin azalmasına da 
sebep oluyor demektir. Bunu izah 
edecek -fakat burada anlatması 
lüzumsuz- sebepler de vardır • 
Buna da inanmak lazımdır. 

Fakat, mide ekşisi azalınca in
san neden ihtiyarlıyor? Bakınız 
neden: 

Bir kere, midede albiiminli ve
mekler i]i hazmedilemediğinden 
daha aşagıya vardıkları zaman mik 
roplara gıda oluyorlar, bundan do· 
layı insanın kamında rnrı~· türlü 
taaffün hasıl oluyor. Zaten bir 
vakit Meçnikof hekim de ihHvar
lamanm karında taaffünden ileri 
~eldiğini söylemiş ve onun için yo
gurt. yemeITT tavsiye etmişti. 

M•de ekşisinin azlığındin dolavı 
Y~ ... m~kler hazmedi1emeyince. t~
hıı, ınsanın kanı pek azalıvor ..• 
K~~ ~zalınra ihtiyarlamak "gele
cegını de elbette kolayca kabul e
d~ı:siniz. İhtwiyarlann kanlı, canlı 
kıişıler oldugunu kimse iddia et. 
memiştir. 

Görüyorsunuz ki, doktor Loran' 
un kurduğu ihtiyarlık nazarivesi 
ondan önce kurulmuş nazariv~leri 
de o~.şadığı için pek hoşa gide~. Bu
na gore gençleşmek yolu da pek 
k.ola~l~şır: O vakit azalan ekşi ye
rıne ılaç olarak asit klorıidrik iç
mek.. 

A:ncak -şimdiden söyliyeyim
buy ılacı ke~dinizi yaşlanmış snn
dıgınız vakıtte de kendi kendinize 
i~emezsiniz. O vakit yine mutlaka 
h.e~iminize gidip reçete istemeli· 
sın1z: Hekiminiz tesbit ederse mik· 
tarını ve ne vakit içeceğinizi de 
söyler-

H emen ber gün bir arada yaşa 
dıklan bir yerde toplandık

lan halde, öyle- birbirlerinden u -
zak yerlerde oturuyorlar ki .. 

Onlan kulisten başka bir yerde 
toplu olarak bulmanın, ele geçir -
menin imkar.ı ihtimali yok. 

Kimbilir ne kadar yorgunluğa 
mal olan tecrübelerden sonra bu . ' 
sırra eren maliye memuru, onları 
kuliste, hep bir arada bulmağa mu 
vaffak oluyor . 

Memur, hemen bütün artistlerin 
adreslerini almış, resmi ikametgah 
!arını tesbit etmiş, künyelerini ya
zıp işini bitirmıştir. Fakat, yine 
her ihtimale kerşı, belki bir unu -
tulan olmuştur, diye, son bir araş
tırma yapıyor; artistlere soruyor: 

- Yazılmayan var mı? 

Artistler de kendı işlerile meş
gul: 

- Beni, yazdınız. Öbürlerini bil 
mem. 

Deyip savu5ı.ıyorlar. 

İki taraf da haklı. Memur, son 
bir tereddLitten kurtulmak için ba 
ğırıyor: 

- Yazal'ak bı:ışka arkadaş yok 
mu? 

Bizim çakır !teyf arkadaş, yalpa 
vura vura doleşmaktadır. Ve ni -
hayet muradına ermiş. idare me -
muru F. yi bulınuştur: 

Beni de yazı 

B ir yandan .satış hesabı. bir 
yandım pıyanko hediveleri 

idare memurunu şaşkına çe~irmiş~ 
tri: 

- Biraz sonra yazanın! 
Diye baştan savup duruyor. 

Memur, defteri çantaya koyuyor 
ama, hiddet topuklarda: 

- Bunu ne diye evvelden söy
lemiyorsun? 

- Ben de senin kazanç yazdı • 
ğını ne bileyim? 

Çakır keyf arkadaş, ayılır gi
bi olmu;'ltur; memurun kolu 

na giriyor rfostça: 
- ArkaJaş diyor Buraları te

kin yerler değil' Eğer biraz daha 
durursak, seni bilmem ama bun -
lar, bana, baska bir oyun çtkann"
lar, Loterya, dıye kandım. İşleri 
güçleri numar3•., 

Türklüğü Tahkir Etmiş! 
Uzunköprü, (TAN) - Aron oğlu 

Menahim isminde biri hakkında 

Türklüğü tahkir davası açılmıştır. 

İddia olunduğuna göre Menahim, 

bir mandıra meselesine kızmış ve 

Türklüğe hakaret etmiştir. 

Adliye Vekaletinden alınan mü

saade üzerine, hakkındaki tahkikat 

blftaca bitirilen Menahim, muhake

me edilmek üzere yakında Edirneye 
gönderilecektir. 

Plailar Düzeltilecek 
İzmir, !nciraltı plajında hususi mu

hasebe tarafından yeni tesisat yaptı 
rılmak üzeredir. Burada ezcümle 45 

bin lira sarfile bir gazino ve asri 
banyo vücude getirilecekttr. Karşı
yakadaki Bostanlı plajı da belediye 

tarafından mükemmelen ıslah olu
nacaktır. 
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O AN! •• 
Blr smdtt gibi go"1rteıı nedir şu dökülenl~ 
'Ümitler şimdi kanlı göz yaşımız seferber. 

pün akşam neydi ufuk, o an neden karardı; 
Mahşeri bir yeisle şu çehreler sarardı. 

Güneş bile donuktu JŞiğ sanki gece, 
Esen rüzgfır souktu, matem güne bir gece;" 

Gönül içten ağlıyor, damarlarda dondu kan, 
Bir matem havasında yatıyor şimdi vatan 

Bu öyle bir heybet ki asırlar dizimizde, 
Bir dünya öksüz kaldı inliyor içimizde .. 
Silindi gözlerde renk, yok kalmadı hiç bir ses, 
Hıçkırarak ağladı ardından Atam herkes-

Sen gençlik bahçeshıde layemut bir rüzgarsın, 
Almaz seni t.opraklar sen ordandn taşarsın-

Seni almı topraklar gözümüzü kör etsin, 
Sen mademki bir tarih ve bir ebediyetsin!...: 

Hayır hayır inanmam; almaz bunu havsalam; 
Sen ölmedin. ölm~in dünYa durdukça Atam? .. 

HalUk SEREN 

Ne/ esin Kesildi mi? 
Ağlar hıçkırarak do gönüller dinmiyerek, 
Titrer: çene, dudnklar Atnm öldil diyerek. 
Duyuluyor takatsiz soJuklnr seyrek, seyrek 
'urdu saran nefesin, nefesin kesildi mi? 

Akar gözler onlarda bir çağbyan hızı var. 
Akıır aıtla dinmeden belki mahşere kadnr1 

Belld bu hıçkınkla.r bütün alemi sarsar. 
Kudret bnhscden sesin, nefesin kesildi mi? 

Şu ölüm denen, acı kalp yara51 olmasa, 
Knlplere faniliğin hicralaı:ı dolmasa, 
Öldün mü? yoksa melcn gibi u~tun mu? Yoksn; 
Milletim dlYeıı sesin nefesin kesildi mi? 

Halit ÇAKIR 

~ 

Sönen Güneşe 
Kara bİr gündü Atam uğursuz yaslı bir gün; 
Kararmış soluk mevsim, çıplak tabiat ölgün. 
Bir kararmış ışıkla aradım seni heyhat; 
Rüzgarlardan dinledim yaslı bir kaç kelimat; 

Eyvah! Atam gittin mi?! hangi yollardan geçtin? 
!Ardından geleceğim hangi yollan seçtin? 
Yürüdüm hiç durmadan fakat hep dağ hep dağlar; 
";X alııız, öksüz yalbimi senin ateşin dağlar. 

Çıktım dağ başlanna esen rüzgAra sordmn; 
Rüzgar; geçti mi Atam ey gördün mü diyordum; 
Fakat hep ayni sesle esiyordu muttasıl 
Ey gök bir devri yuttun, diyordum sarsıl, sarsıl 

Göz !kapaklan nemli yüzüne bir gam çökmüş. 
Sararan saçlannı yerlere kadar dökmüş. 
Bir millet ve bir dünya sana yanıyor Atrun. 
Mevsim bile huzurda sana ağlıyor Atam. 

Bir güneşthı Atam sen nasıl, nasıl da söndün? 
Muhayyilem alınıyor sessizce nasıl öldün?. 
Uyu ebedi Atam: uyu müsterilı uyu. 
Senin açtığın yoldan yürüyecek Türk soyu. 

Ydma% ~KKJLIÇ 

Neredesin Atam? 
Sfirllklenen adımlar, kum sesleri, h1~k1nk, 
Benz.i uçuk bir mfıhşer boyunlar bütün kınk; 
Ayyıldız.lı bir tabut; gidiyoruz ardından, 
Atamız ı:urup etti dünyamız bütün zindan!. 

Öyle bir gunıp sanki, bir uftll(t mllebbet; 
Jleşeriyct anacak ndını ilelebet •. 
Gurubunln kı:ı:nrdı ağhyan yanan gözler.. 

Matemle yaşıyoruz, hıçkırık bütün sözler;; 

Knl'cne gittin Atnm muazzam heybetinle 
Matem içinde yanan dünyayı, bizi dinle ... 
Ayyıldıza sarılmış nıatırrur dimdik dururken; 
Atam, nerdesin Atam? gurubun neden erken?! 
Onsekiz milyon kalbe sanlamaz pek derin 
Yaralar açtı Atam senin ölüm haberin 
Ağlıyordu boynunu yana bükmüş te hilil 
Al renkli bayrağıma çöküverdi bir melal 
O bilmem bu haberi nereden alınıştı? 
Yerine çıkamamış yan yolda kalını~ 

D ınyadan çevrillnce ebediyete yüzün 
Neş'e saçan yüzleri hemen bastı bir hüzün 
Bütün kalpler aynlık acısıyla yanıyor 
Her dudak o rnubarek Atasını anıyor 
Ah! ölüm kimdi, sen kim, nasıl yaklaştı sana 
Ölmek bize mukadder, bizim gibi insana 
Sen bir yüce varlıktın insanMın tlstiinde 

Raal ~YDIN 

TAN 

ONDAN ÖNCE 
VE SONRA 

Kemal gQnQnden l>nce, 
"'Eller bizim dekfldi,, 1(1) 
GQnler olmuştu ı::ecc. 
Yıllar blzlm değildi!. 

""Yıldız.. karanlık ncar, 
Medrese nurdan kaçar, • 
SönmO&tQ ,şınnklnr, 
"Yal,, lnr bizim değildi!~ 

Tarih unutulmuştu, 
Yazılar bozulmuştu, 

Okuyanlnr baykuştu, 
"Diller bizim değildi! . .,. 

BQtQn ordu dağılmış, 
Düşman yurda yayılmış, 

Evler, barklar yıkılmış, 
"İl.. lcr bizim değildi!. 

Birçok yerler bataklık, 
Köyde Ulrlil hastalık. 
Yanaklarda sarılık, 
"Al,, hır bizim değildi!. 

El kaz avlar btz sinek, 
El kavun yer, biz kelek. 
Bulamazdık giyecek, 
Mallar bizim değildi!. 

Saltannttı o devir, 
Sultan tdl bir şerir, 
İçirirdl hep zehir, 
Ballar bizim değildi!. 

Gazl Öndel'den 15nce. 
O rsanlı erden önce, 
Açılma7.dı bir goncıa, 
"Güller bizim değildi! .. 

Oldu ulus egemen_ 
Bir g{ln Önderi bulduk: 
Oldu devlet cllmhurluk, 
Türk lllkesl bir gOleşen!. 

Altı ok oldu uyak, 
Nrt yana bir ışınak. 
Ülküye aydın yolak. 
Ycnllml§tir Ehrimen!. 

Bir gün o h9bult olda 
Orduya Baıkumından, 
Sakaryada boğuldu. 
~ halinde d(lşman!. 

Dumlupınar zaferi, 
Eşsiz dehA eserli 
Haykınnca .. İleri.,! 
Çiğnedi Sevrl Lozan!. 

Kıtlmadı en ufak iz, 
Sömürgeden, "marda,, dan; 
Özgen yaşar Türkleriz: 
Ne kul knldı, ne sultanı .. 

Her sahada her 1Jte. 
Eşittir erle zevce; 
Atıldı çarşaf, ~e. 
Seçildi saylav bayan!. 

YOkseltlr fikri Otıdl, 
Coşturur kalbi inan, 
Severiz AtatürkQ: 
Odur bizi kurtaran!. 

Gönoner Oikesldlr, 
Ülkeler lmrcsidlr, 
Saygılarla l'ğillr 

Başı l5nllnde cihan!. 

(1) İşaretll mısralar M. Sal~h::ıttlıı!ndir. 

Dr. ~li Hüseyin TUNA 

• 
Ulu Atam 

Dmer bir tek dne dönd(l, 

Göz.yaşlan sele döndQ 

Anam atlar, kara bağla~ 
Sana Atam vatan nğlıır. 
Ey öz babam. ey öz anam 
Sana Atam cihan ağlar. 

övan, livan tının Atam 
Ey tarihin g5nıa Atam. 
Sen ölmedin, sen çıkarsın; 
Hangi yaslı kalbi açsan. 

J\kgün 

* ATAMA 
Atam mdo dediler, 
Buna pek inanmadım. 
O asla ölmez diye; 
Bu yalana kanmadım. 

Ölen A tmn değildir, 
O ebedi yaşıyor; 
Onun bu varlığında. 
B!ltQrı dill}Ya şaşıyor. 

O bug{ln gitti fakat, 
Gönüllerde yaşıyor, 
Atamın ulu sesi, 
U!uklnrı n~ıyor. 

'Kemal Yön 

Dün ııihlnr neş'eliydi, gönüllerde yoktu sızı 
Bugün !kalpler elemli, eksildi sanki hızı. 
Onsekiz milyon Türkün tükenmiyor göz yaşı. 
Gaddar ölüm! Pençenle yasa soktun her başı. 
Bugün gökü kaplıyan bir amansız hıçkırık 
Gülmüyor hiçbir dudak, gönül kırık kalp kırık 
Göklerde dalgalanan şerefli şanlı bayrak 
Boynu bükük ağlıyor şimdi hicranla bak! 
Ah Atam! .. öldün mü sen? buna inanmıyoruz ... 
Ölümü biz bu kadr kuvvetli sanmıyoruz ..• 
Yurda güneş, Türke nur. koca cihana sandın 
Sen hiç ölmcmeliydin. Ölmiyecek insandın. 
Yokluğun kalbimizi kızıl şişle dağlıyor 
Sana Türklük ağlıyor, sana cıhan ağlıyor. 
Kaldır Atam başını, kaldır gör kalbimizi, 
İsyankarız tannya isteriz Gazimizi!.. 
Ögünürkcn acuna dün Atamız var diye 
Öksüz kaldık hepimiz, yılmadık fakat, niye? 
Çünkü aşılanan kan, senin kanındır bize 
Şimdi ruhun önünde gelerek gençlik dize 
Aand içiyor ... Diyor ki: müsterih uyu Atam! 
Emanetine bekçi olan on sekiz milyondur Atam! 
Türkün çelnt bileği koruyacak vatanı 
Senin aziz ruhunu aydınlattkça tanrı! 

Nezüıe KUTLUER 

* O Neydi 
Vücudu Türke kale, kuruculukkta Adem, 
Herkes ona ağlıyor dünyayı sardı matem. 

Gözleri birer oktu, her emri birer zafer, 
Tarihin kahramanı Türkün ebedi şefi 
Yanılmazdı işinde, gösterdiği hedefi 
Gönderdiği orduyu döndürürdü muzaffer. 

Afyonu, Sakaryası bugünkü Çanakkale, 
O gün son hedef oldu knnnt gerdi (Kemale). 
Bir asırlık işi o bir günde başardı, 
Nasıl çarpıştı arslan, buna tarih de şaşdı. 

Gözleri birer oktu, her emri birer zafer, 
Gönderdiği orduyu döndürürdü ryuzaf!er 
Vücudu Türke kale, kuruculukta Adem, 
Herkes ona ağlıyor, dünyayı sardı matem 

H. T. 

* tanuzın Ard&nd n 
\tamız öldü diye, içimiz kan doluyor. 

.Matem rüzgarlarilc, gül benzimiz soluyor 
Yalnız. genç, yaşlılar ve ihtiyarlar değil 
Beşiktekiler bile, saçlarını yoluyor. 

Atamızın ölümü bir ölüme benzemez 
Bu ölüm kadar bizi hiçbir acı ezemez 
Ona olan bağlılık bir kul yapısı değil 
Bu candan bağlılığı Allah bile çözemez. 

Ta kendisi idl o istiklalin, vatanın 
Ondtın büyük eseri var mıdır yaratanın 
Varlığı en büyük bir varlık olduğu gibi 
Yokluğu tarih için bir yokluktur Atanın. 

Atam için 
GCineşten bir parçaydı, 
Ay onunla parlardı. 
G5nllllcrlmlz onun varlığlyle Ç"~lnrdı. 
Binlerce yıl yaşasak göremeyiz eşini. 

Yqatmıık için onun flfiht eserini, 
On sekiz milyon öksilz nnd içtik huzu

runda 
Çekinmeden ölürllz b ı ideal yolunda •• 

Cihat Ozangil 
Biga 

* Atanın Ardından 
GOn battı ufukta r,Oncş karardı 
O nurlu y(lrllndcn eser kalmadı 
Ey Atam ardından cihan a~ladı 
Kalplerde neş'eden eser kalm~ı 

Gl!nfilleT', kanmadan hep hnsret kaldı 
İsmini anmıyan insan kalmadı 
Ey Atnm ardından cihan ağladı 
Kalpleri yanmıyan insan kalmadı 

Nejat Süren 

* AGLIYORUM . 
Öldft, karardı ufuk, çekildi hurdan gilncş 
Kalbimizde sıZlıyor, hicran denen o ateş 
~klere aksediyor, bir milletin fery:ıdı 
Dudaklarda titriyor, yalnız AtatOrk adı 
Öksüz knlan bu nesil, matemine bOrnndü 

Atam deyip hıçkıran, pcrlsan ve ölgOndQ 
Çektiğimiz elemler, her clC?mden de ils-

tnn 
Ak saçblar ağlıYor, ağlıyor, gençler bütün 
Tabudunu san)"Or, hey haykırış bulutu 
Unutulmaz bu acı, kalbimizde yer tuttu 
~zya~ımız tOkcndl, içimiz bir kor oldu 
Ayrılışın ardından, gün{ln rengi de soldu 
Ey sarsılmaz mllletin, ideali atası 
ÖIOmQnle hl.ssetUk, tutuşturan o ya!!l 
Aslım lAnet okusun, unutursam yi\clını 
Tarihten ve kalbimden, silemezler adlDl 

Esat Ozan 

Zeki Duygulu 

1 Toplantılar, davetler : 

Fatih Halkevinde 
Dersler 

Fatih Halkevlndcn: 
1 - Evimizde: 
A - Keman, piyano, viyolonsel, solfej 

dersleri . 
B - Evimizde bir fanfar teşkil cdllece

flnden bu heyette yer almak istiyenler için 
Aletli bando dersleri. 

C - Kırk kisilik bir koro he-yeti kuru
lacağından bu heyette yer almak ist!yenler 
için koro derslcrl. 

D - Resim yapmayı öğrenmek lsUyenlcr 
için resim dersleri. Açılmılitır. 

2 - Batan bu dersler parasızdır. Bu 
derslere yazılmak lstlyenlcrln Qç adet fo
toğraf ve nfif~ hüviyet varoknlarlyle her
gün snat 10 don 21 e kadar ev direktôrlO
ğüne müraeaaUnrı 

* Türk Ginekologl Kunımıı bu sPnenln 
ilk toplantısını Prof. Kenan Tev!lk Sezc
nel'in reisliğinde yaptı. 

Bu içtimada Kurumun geçen seneki 
çnlışmalanna alt rapor, genel sekreter Dr. 
Ahmet Asım Onur tarafından okunarak 
aynen kabul edildi. Bundan sonra yeni 
sene idare heyeti tntlhnbntına g~Uerek 
birin<~i başkanlığa Dr. Orhan Tahsin. ikin
ci başknnlıklara Dr. Mahmut Ata ve Ah
met Asım Onur, genel sekreterliğe Dr. 
Nuri Silleymnn Canbakıın seçildi. 

Kanser haftası mOnnsebetlle lSnümOz
deki içtimada meme, rahlm ve diğer te
nasül uzuvları kanserleri üzerinde tebli
gat yapılmasına karar verilerek içtimaa 
son verildi 

* Türk Mlkrobtyolojij CemlyeUnden: 
Tetnnoz korunması hakkındaki g5rllş

melere devam edileceğinden 1/12/38 Per 
şcmbe g{inü saat 6,30 da bilumum mcs
lektqlann Etıbba Odası konferans salo
mma tesriflerl rica olunur. 

30-11-938 ~ 

şh 
Avu t r 

Bir Sene Müddetle so~kO 
işlerde de Avukatlık 

Yapabilecekler tı? 
Ankara, 29 (TAN) - A"11~~ 

kanununun beşinci maddes~ ~~arsl' 
nün bir sene müddetle ~e~ırı. };:!>ar' 
laştınlınııtır. Adliye Veıtaletı ~ 

bildıw-· n telgrafla alakadarlara 

t~ -~ 
ııctı-· 

Bu karara göre maaş veya d 
lerini devlet, vilayet, veya bele. ' 

'18 
büdcelerinden, yahut devlet, vt lf 

veya belediyelerin idare ve 111~ 
kabesi altındaki daire, müessese · 

.. vil' s hut şirketlerden alan muşa 
1 katlar bir sene daha başka ıŞ " 

de avukatlık edebileceklerdir. 

Hazine Avul<atları 
Maaşlarma Zarn 

istiyorlar (r 
•• ıt1e 

Yarından itibaren mevku t!JI 
yete girecek olan yeni a~kB lı" 
kanununun bir maddesine gorc ııJı 
zine avukatlan hariçte davn t <" 
edemiyeceklerdir. Avukatlar bll ııJı1 
ziyct karşısında dün vilayet pı 1 f'! 
kcmat müdürü nezdinde bir toP o

h yaparak vaziyetlerini konuc:ıll r 
!ardır. Dünkü konuşmcıda hazi11~ıt 
vukatlan, hariçte dava takip cd (1 

. e s 
dikleri takdirde, yalnız ha~ın 1tlt1' 
katlığı maası ile geçinemiyece 
ve Maliye Vekaletinin bu cihet\ıt 
önünde tutarak hazine avukll rY 
maaşlarına makul bir nisbette ts.ı' 
yapması lazım geldiğini, aksi <ti' 
dirde birçok avukatın hazine '(!' 

katlığı vazüesini terketme}{ .. ~ır 
buriyetinde knlncaklan fleri sı1\ <! 
rek keyfiyetin bu şekilde 1'f ~ 
Vekaletine bildirilmesine karat' 
rilmiştir. 

Par i lton 
T manda m~ıor 

Cümhuriyet Halk Partisi ıc 6 
kongreleri devam ediyor. pııttıc 
Üsküdar knzasiyle Şile kaznlafl ~r 
grelerini yapmı!lardır. tisk~~ıı~ıc ı· 
za kongresinde ılk evvela Burı1 of'' 

tatürkü nhfıtırası taziz edilıniş. ~ 
ra eski idare heyeti raporu okı.111 

~~ ~ 
Yeni idare heyetine, Mehı1lct\1's1" 

Gökçen, Macit, Orhan, Şefik, ~ 
det, Nuri, Mümtaz; vilayet k~P ()!" 
murahhas azalığına da Macıt,~ 
han, Vahdet, Şefik, İbrahim l< 
ve Celal seçilmişlerdir. ~ 

Halk Partisi Beykoz kaza ıcorı 51 
si toplanmış, yeni idare heyctiJl~ J3I 
bit Tapan, Bahriye Kurtan, ŞefC~ 
şaran, Sabri Altıok, Cevdet fce' 
Nomer, Ferit Recep Erinal ve 
Hil Dikmen seçilmişlerdir. 

• E niyet Tayinler• 
İstanbul emniyet müdürlilr ~ 

be müdürleri arasmdnkı değışı1' 
ler şunlnrdır: 1~ Emniyet müdür muavini Kn~ iJI 
emniyet umum müdürlüğü bır ,,,#_ 
şube müdlirlüğüne, emniyet U~nıt 
müdürlüğü birinci şube ınıı t 
Mehmet Ali İstanbul emniyet tı1 t 
dür muavinliğine, beşinci şube ı:, 
dürü Hasan Şükrü emniyet u.~ilf 
müdürlüğü dokuzuncu şube :ın;1 6ı' 
lüğüne, Afyon emniyet :ınud 1 
Şükrü Snip beşinci şube müdt;' 
ğüne, altıncı şube müdürü 

8 

Mardin emniyet rnüdürhiğüne, tıı, 
kiye kaymakarnlnrından Halil ı:ııtıll' 
cı şube müdürlüğüne, altıncı ~ıl 
müdür muavini Aiaettin Gazi }.tı tf 
emniyet müdürlii~iine, Manisa ~' 
niyet müdürü Ta~ettin eJ1lfl~~ 
dördüncü şube müdürlüğüne, 1 
düncü şube müdürü Fikri Ço~}l eif 
niyet müdürlüğüne tayin edi].ıll 
lerdir. 

======/ 
~"""""~~.' 
~ ASKERLiK iŞLERİ : 
~,,.., ....... ~ "~_,,. 

Şubeye Davet 
Fatih Kaymnkamlığındnn: si' 
616 Deniz makine emekli J3iııb ' : ... c Naim Sarıer, 580 Deniz ınnkw 

mekli binbaşı Mehmet Fetiye, Kef' 
Deniz makine emekli Binbaşı "'; 
lut Tokat 17141 yedek piyade M 
men Ibrahim Hakkı. g.f-
Yukarıda ndlnn yazılı şabtSliJJ' 

nskerlik şubesine müracaatları 
olunur. 



Ciml Mutwnmmı B." '1,1 temtıwı 
Beheri Tutan 

~ Li. K. Ll Kr. Lira Jtr. ŞekJl IUtl 

~ ft Kaakeı 195 takım 21.- 4095.- 307 .13 Açık ıl-
89 adet 15.- 1035.- 77.72 .. 14.30 
213 çift 4.10 873.30 65-'0 Pazarlık 15.-

I 1 - !daıwnfs müstahdadnl için yukarda ciDt w maktan Juı1ı 
tt-._blem eşya nflmune ve prtnamelerl muclblnoe ldlaJanaU ...._ 
'f'lll 111ullerle satın alınacaktır. 

~~ammen bedellerl)tJe muvakkat "•lmtlm ldlaJarmda 

1 .. __ ~ - Eksiltme 15.xıt.938 tariblne ~ Ji8l'l&ibe lbl htza.. 
~ 7BZılı saatlerde Kabatafta Levazım ve lUbaJ'aat §ubellnde1d 
~ kollllayonunda yapılacaktır. 

4-._._1! - Şartnameler param olarak her liln .. ,.... ..W. • 
'~eli gibi nümuneler de götllebilir. 
te V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen f1D ft saatlerde ,cı. 

'1.5 güvenme paralarlyl& birlikte yukarda acb: ,... kcall7ona ae1 
lllelerı ilin olunur. (8662). 

* • 

t - idaremizin kutu fabrDcmmada hllen ~t olmdarJa b&Uk· 
t_~yıa 939 gayesine kadar birikeceği tahmin ediJıen 30.00G Jdlo eliz 
~ tahtası açık arttırma usu1i7le satılacaktaı. 
İl n - Muhammen bedeli belıer kilosu 3.88 ~ hMabf7Je 'llS Jh. 

•e Y6zde 15 teminatı 110.80 liradır. 
llI - Arttırma 15.xtt.938 tuihine ~ periembe ıtınl .. 

:.:.:: Kabatafta Levamm ve ~yaat f(llıı"'4e mfiteplg1d1 tabi 
nunda yapılacaktır. ;.1: 

lV - Nümuneler Cibalide Kutu fabrlk ~-
';t,i,,....':! - İsteklilerin arttırma ~lfn tayin edW • .. u. ytlzde il 
~tlarlyle birlikte yukaid4 adı geçen .t~ plmeler1 ilin 
~'~. (8664). 

tiltün çuvalı 
~71- mim boyunda 

:'llVarJak b33b cıvata 
120 m/m boyunda 

Mıktar Jluhammen wen " ,,. Bbflt 
:8eherl Tutan ........ menin 
Lt. K. S. Lt ~ 9. Lt ta. uatl 

2000 Ad--.26.'15 131.- .0.12 14.15 

4000 .; 

:-•:'qw'arlıılP bafb cıvata 8000 ; 
~ pul 12000 " 80. kilo 440.- 33- 18,11 

..._ 1 - 2000 adet fnce 19yler konabilen Standart, nor'mal mk 5rgfllfl 
· .. ""111: Uitibı çuvalı ile Cibali Bakımnine yapılaca~ plltformlara lilzumu 
daıı eb'ad ve mıktan yukarda yazılı yuvarlak başlı cıvata ve demir 
-..ı ~ edilemediifnden açık ebiltmeleri 10 gün temdit edilmJpir. 

lJ - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
ir. 

,_ ElgaQtme 15.XII.918~....,.. ......... tini 1ma
l!lri!İ1i·l71m1ı saatlerde Kabataşta Levazım ve \fftoayaat Şubesindeki 

Komisyonunda yapılacağından isteklilerin yiizde '1,5 güvenme 
.,IUlll9lıl; IM11BJJ1M•1et.e adı geçen komiııyona gelmelm 1lAn olunur. (8662) 

* I - tdaremtzhı Yavpn 'Fus1-mı getirilecek ta'1ı ..,_ 'l'mOaJ'a 
_ııı_. ... ,.ı~ ~ flil'tnamell muelblnee atm ahnacalı 1ft tt/X1811 tuldnde 

-..e ed88ceii ilAn edilen ve ebtltmeden kaldınlan 25.000 metre lnpat 
~ 60 MiM kutrunda font ve Ultesinde müfredatı yazılı hUIUll ak
.ır.n-_ ~~ prtnaniede tadillt JapıJdıiından yeniden kapalı zarf usuli1e 
.-~ konma,tur. 
taa...._ ~ - lfuhanpnen hede1l sif ~ 21.000 Ura ft muvakkat 
......_ 18'D 'DradJr. 

Wı - l:Ulltme •111838 tlırlblne rashyan Çarpmba pil saat 15 
41 ~ ı.n..m ve Mibqaat fllbesindekt ahm .lroallqonunda 7a
lldaelbr. 
ıın..1!_::_~uaddel prtnameler param olarak h~ lb fnbtarlar umum 
~ Lnuun ve Mibayaat fQhsile Ankqa ft hmtr Bapniidür-,-.... ~. 

-~ lftlrak etmek lsttyen ftnda1um ftatm teklif ve 
lrat.ı*1ırmı ihale lflnladen 7 lfhı evveline w.r f:nhtUrlar Umum 
~ tm 'ft fen f8l>eslne vermeleri ve teJtllfleıtntn kabulilnü mu
~-veslka almalan JAzımdır. Bu vesik.Qı hali~ mil
~ iftlrak edemezler. 

VI - MWıOrlil teklif mektubunu kanuni ..mır De 5 mel maddede 
ftıth tuz fen 111besinden alınacak ebiltmey49 tftlrak vesikall n " 7.S 
....... paruı makbuzu veya banka teminat ınekt.obunu ihtiva e4e
flılc olan kapalı zarflarının eksiltme gihıil '8 geç saa~ 14 de kadar yu-

;adı 191a a1ua ......... '•:ilı_...,. mübus mı*~ w-•. .._. , 

DENIZSANK 
.,.,---~ 

lstanbul leldr Yapurkln 
Kii TARIPESI 

Ada1ar := btdola- Y.ao-~ttı lal ~1 ..,.,_.. -
tarihinden itibaren tatbikine bqlanacaktır. 

Tarifeler iskelelere Aıllmııhr. 

Telsiz 

1' , Herict Askert K~~ Lnı.~ . 
1 

1 
Beher çlNne tahmin edilen flat 4'10 kun1f oı. 180.000; 1.u.000 çift • 

bnclura bpah urf1a ebiltmeye lroıialwıJ#• tllalell 2.12.938 cuma 
IDDil 1Ut 11 cl.sJr ....ı ve prtDamesl M .. 10 Jmruf mukabilinde 
A"nbrada Ko. dan ahnır. tık temJnatı 31010 Dndır. Bbiltmeye girecek
-- f490 •JJh kanunun 1, 8 el maddelerlncle yuıh ,...11rıe teminat 
W teklif mektup1anm thale IUtlDclen bir IUt evvel Aabracla M. M. V. 
Sa. AL Ko. na veımeı.t <611> (UM) 

* Kttstahtem mevttl blrutlerl lıtlJ'ael için bpeb mf 111Ull De ek • 
1111tm8Je JmnvJm111 o1a intı t11o benzin, 1m kilo vatvaUat uıı kilo 
ftbm ı•1 kilo Gnr. - Jd10 pZJ8lı 1.12.m tuJlllne kadar puarlı
la 1makdmıf&. Bu it içta tlıllplerln teminat ~ olan ~ Ura ft 938 
l8D8ll TlcaNt Odası vedcallle birlikte 1.12.938 tarihine kadar her gGn 
~lkJralede 11.t. Mevki atm alma Ko. na mlrwtlan. CM&) (8199) 

* 18.11.fll cama shil aat 11 eladır. 

Neı:Jen 
. ~· ? CJ_fJ ., 

Zara prntıonu ~ 20I tma un KııklUe1lnde yapdacü prajlann 
ıı.12.138 ... t 14 ele kapah maa Dk p111 paruı •1&0 Ura .. Çorluda 
ebntmeal 7•J>lheaktır. Talmdn M • yapılacak guapaı,n ilk pe, parası 
deB 28700 Ura ilk teminatı 210 bu· 4088 liradır Her ld yeıde yapılacak 
~ liradır Sartnameai Zanda 1CO. praj1ara b1nla talip olanlar lçlıı de 
da g6rilleblllr. İıtekUlerliı bnunt .. ilk ,., parall .., linchr. Şartna • 

Lev... Amlrlğl Satın..._ 
Komisyonu llGnlan 

lfkalarlle benıbff teklif mektuplan· me ve P'$Jellni almak ve g6rme'k ts a bin adat bil10k • 150 bin adet 
nı lba1e saatinden bir uat evvel Ko- teyenıeı: kanuni bedel mubblllnde kilç&k kopça ile 71 blil adet Panta-
milyona vermeleri. (883) (8838) Çorlu ıc. iatına1mı tomflyonundan lon arka toba 2. U. • cuma günü * alaldllrı.t TallpJerln kanunun 2-3 saat 15 de Tophanede Lenzım lmlr-

KaraJdSle için 200 ton blmnan l- cll maddelerlncleki belplerle birlik- lll1 Sa~ı1ma komlQoDUnda açık 
çfn 215 ton Ifdır fçfn 1 '15 ton SOrba- te beW lfln ye wtten ldr uat evvel eblltme De ahnMdiar. Hepsinin 
han için 1 "5 ton fabrika unu kapalı te)tllf mektuplannı Çorluda Kor Sa- tahmin bedeli 531 Ura, Ok teminatı 
zarfla ayrı ayrıeksiltmeye konul • tınaJma komJ'1onuna vermeleri. 40 Uı,adır. Şartname ve nO.munell 
JDUttur. Kahlröle itin alt·-- ... (tf') _,.) 11.om\'JDada i&'ftleWlm Lttlr18ııırla 
tahmin bedeli 28000 lira ilk tendı>atı Jtaıımıt veslblarDe bei'a1;e beift aa-
2100 lira Kalımım için ahwalr u- Uıldidar bdacl Noterliliaden: atte tomtsyona ge~elerl. 
nun ta1ınıln bedeli 32250 Ura ilk te- Nqir ve i1inı 592 sayılı 'Umraniye (388) CMOdf: 
minatı 2480 Ura 75 kuru' Iğdır için T. K. Kooperatitl tarafından 28/ 
tahmin bedeli 28875 lira ilk teminatı 11/938 tarfil'ı ve sayılı mektupla ta- * 
2185 Ura 82 ı...-... 50 ...ıı S"_,,__ . lep edilen ıirkii~jf ın4.eki dilek 22• 000 det t '--·put _._.... -.uao.., --m- ~aynen aşallya ve neŞredil- u, a ma A11 au~ 

nunda yap .. ktır. Tahmin 1111te
li 8'15 lira, ...... Jliıi 62 
kuru§tllr. ~ ve nillmme
si komis)onila görülür. lstekU1erin 
kanuni vesikalarile beraber belli 

saatte komisy• •lm•lert 
1'18) *53> 

* 

-.ıı için '1ı:ıacııc unun tahmin bedeli met iizere Taıı gaze~Ine yollandı. 375 bin adet l>Gyiik, ıso bin adet til-
28875 lira ıllc teminatı 2185 lira 82 'Usküdar lk~ı Noteri çük mat ceket düjmesi 2~2.938 ~-atmalı 
lmnlf ısa llMbiMHr. Bk'slltmeler İldlıci Notetlik Ösldicl9- - 1*11iiııl ma ıb'8 ... t 14.38 da 1.'opha=tf' ı:. eı.ımrf 
ll.12.988 cuma gfhıtı Erztncanda As. m:~~ zeva:= ~ Levuım Amlrlllf 1atımhna komü 
Satın alma Ko. da yapılleaktır Ka- k6yil DıtiJ&r heıfeti tiarafmdn tu- yonunda ~ eksiltme ile alınatD
raki51enin ekstltmesi saat 10 da Stır- dikli imza sirküleri illş1k olarak su- tır. Hepsinin tahmin bedeli 2887 llra 
bahan saat 11 de Jjdır saat 14 de Ka· nulmUıttuı". 50 kurut, i1t teminatı 21& lira 18 
lızmınlJI saat 15 tecllr. Teklif mek· ~ ~asını rica et- kuru§tur. Şartname ve nO.munesi 
tuptan ffbu saatlerden birer saat e"f- tilbniz mezk'6r sirkfilerde "6ıille- ko-'-nda ..=. .. m-ı..m.. • ..... _.._ ... .........._ 

celi Üleıe ıc~ Direk• -JV •"'"'-· -----
ftl Ko. bllfbnJlfma verl1mtt ft1A tar& AlMliDkadlr Kuter w y!rıettm kanuni vestkalarile ber.ı.r belll,,_,...,,,.:-a 
post. ile gdnderilılılf bulunacaktır. kııM b'*anı Sal& J>1nt 19 üyele- .ıte komiayou gelmelerL 
Şartnameleri her lfhı Ko. da ı&-m. r1 ~ Akt.op ft AU Akardan (368 l&llW... 
bWr. ~ olup .,_.anıa direktör --""lll!f'. . ..,_..,......,...,... ~-..._..,_....,....,. * veya lnr iye ile direktör veya baş

kanla bir üye tarafından ln)zalana- * Lilleburgaz Tümen Dıtiy1eı 1000Q eü twrakJ.n kealtafi ft 1tU yolda 4800 metre bJ tel1 mflteahhlt 
kilo kuru faıulye alınacaktır. Mu· iki imza ile bilfunum mileuesat, de- ~ • . ;,,,_.~,,._. .. ~,.,A N 
hammen bec:ıeli 14 kuruı ilk teminatı vaJrl resmiye ve muhaklm ve icra ve hesabına 2.12.938 cuma günü sa-
105 Ura, pazartıtı 5.12.938 pazartesi dairelerine karşı vuku bulacak ~- at 14 de Tophanede Levuım AmirJi. 
g(lnfl saat l!J dedir latekınertn ahhüdat ve lşaratın Kooperatif"ımı- il satınalma komisyonunda açık et-
kOr tte L"1 b . mu- zi ilzani edeceıinden sicil mereiimiz stltme ile alınaCaktır. Tahmin bedeli Mftbaası 

ıaa ı.ue urguda Komisyona bulunan sayın noterUAfııiz tat'afın-
müracaatıan (881) (8638) dan ilArı ettiribnestni dileriz. 34SO Ura, Dk teminatı 258 lira '75 

Jt.. 592 Sayılı Umraniye T. K. kUl'Uftur. ~ame ve nilmunesi to 
Tümen fbttyacı tçin 30 ton kot kö Kooperatifi misyonda gorillebilir. İsteklilerin bel 

mtırine ihtiyaç vardır. Muhammen ~ ~~ il satte Jcomiqona gelmeleri. 
bedeli 750 Jfrat. ilk teminatı 58 Ura ç (860) (1400) 

25 turu,bit' İsteJdilerhı 5.12.938 pa· KAYIP: !stanbul lthallt gllmrüjü * 
Kitap, ....., 1111«••• -

._ türtaWn. cilt •• Wife 
itleri~ ... 

artesl gihıfl saat 14 de açık eksiltme müdiriyetinden napnma alllllf oldu· Ordu haltahaneler ';in 2IO • 
~..._,.... ___ ııİıııiııiiı ____ .... .....,_ .... __ lllllİııııiiı ...... .__..,... için Lüleburpzda Komisyona mür.a- ium 10 Haziran 938 tarihli ve det l'Ofra örtüsünün ..t ebiltme-

~--------.... -....ıı..--11111111! ...... --.. ---. caatıan. (88') C8839) (189111) -..ıaJ"ah 28 Ura ve '12 ku- .ı 12/12/938 Pazarl6. t gilntl 1Ut 
Jt.. l'Ufluk depozito makbuzunu zayi et- 14 de Topbanede Jatanbu1 lAJıN.i 

Edremit Tihn BlrJlklerl * .,.- tllimden 7ant,W Çlkaraeatım. Fısld- aım Amirliii satma!ma komisJo-ebiltme ile 180 tıoa llnlt tuGtll .- llııbı hükmü olmadığım ilb ederim. ,..... __________ _...-.... __ ... _..., ___ ..,.. 

1ınacaktır TaJunin eclllen 1800 Necmettin Kocata§ 

~ :-;::.·;~s:m~ İstanbeal ~ lfıAs lleıııurlu- TURK HAVA K MU nunda )'lpllatütır. f.taınertn 135 landan~ JtftfJJs Alfredo lllnakfırln 
Ura teamaat üçelerl1e komlqo.na f.tanbul Ba1*pUarmda Tütlll giim 

milraaaatlan (888) (IMO) · rliü KeımrU IOblda kain Jlidaza- B • k p• ........,..:__. .. _ :::: .==::: ilyü ıyangosu 
tı ~ ~ 18011 adet tulJa pa- fit'_,,.. <f'tfllli1 .. ,....,. ma-
zarbdl iiatm almwttır. Muham • hallell .... ...,; lfo. Ilı ha- ...... l .. Mef .:ft~'l .. Midlillrftf' •-•· 
men fa.ta llO JlnıdJr. TaJlp o1anlaım Dide ..... ._ t.O ı. Yeplkö- Bü ük 11~- • 4 
katı ıemtaP-o1an" Uranm 1mnbu1 ,.. .- ..,--. ......,.. •tı- y ll\l'RVA.: -.t., .. ~'.'·'. 
it. muJtıı•• ftlDellae ,an1muı lwıkbr. O .a. tllliilr ... byme- P" 
ve puaıM illa ı.ıı.m cama atmt tin " de ~: ...... '.balmadılı 
Had~ Mmt Satmalma ko w.ılbde ....... fM.w sabun-
mtqoauna ..... atim (1'11) (al} cutala alt ....... *'-! arttırma-* • 7/1~ -' f • .,. Y.,ıtköyde 

.......... ,..... f::. ........ 
(20.000 .. 10.000) ıırat& ild adet at ftl' -

Yeni tertipten bir bDet alarak l1t1ra• efllleyl ih
mal etmeylalz. Siz ele plyaaıo••• 111es'•cl ve bahti· 
yarlan arası• ılrmlı ol•rua& 

Kor IDIDbbtmlla iki .. Çil'lada lı:t ..,_ ı•~ g6n6 saat 10 
Bd t.op hnpnma mtln ..... b • da ,.,...,. "1tnln-t .... ilin pah zarfla ,.,.'toalr:tlr. ihale aBntl otmı-. cu.e .. ___________________ _ 

·::.:i_;_;.· 19 3 9 ECE MUHTIRASI ÇIKMl$TIR. 
~at Jmım . btr vc>k yenllOOel'le zen~. BDh,... Dnlet DemfryoDm. Denlzbant tar:lft w ..,.,..._ l!mıtmm evbth tablDIJe dalma her m11hbraJa faltlyeftnl nmbafua ~: ıe .

tızertne ~. Bl1tmam btutn ft Jdtabmluda IMıtmaur. DeaOıRa: Aa1lara Cllddell 1"o. JlL 11:.elunM Sadak Afitab mamw 
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Vitamin 

Kalori 

Gıda 

Kuvvet 

. Kudret 

Sıhhat 

Enerii 

Çocuklar Baıtaıı özlll mılanna bayılıyorlar. ç olt ı~arın oıurııµ" ve severu: yıyorıu. ımttln çocUk aoınorıan ofına şenaaet eaer . a.vrupada daima dip lomalat·Ia musaddak birinciliği kazanmıştır Bu kadıu yüksek evsa
fa malik ta.bit gıda ancak HASAN ÖZLÜ unlandır. 

ve BEL 
ADEMİ İKTİDAR 
GEVŞEKLIGINE 

~--
KARŞI 

.................. 
Emsali arasında en güzel ve 

şık mobilyalar sata11 

(Eski HAYDEN) Yeni 

HORMOBIM 
SAKER mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımları 

zengin çeşitler her yerden iyi 

Tabletleri lier ecza.nede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) ~ şartlar ve ucuz fiatlarla 
bulursunuz. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların

dan m ütevellid sancıl:lrınız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri

nizi U R 1 N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti hoş, alınması ko

laydır. Yemeklerden sonra yarını 
bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGL U - İST ANBUL 

· . Beyoğlu Vakıflar Direktti~l~ğ~ . ~l~nla.rı 

Muhammen kıymeti 
Lira Kuruş 

"2168" 00 Teşvikiye mahallesi nin eski ikinci karakol. yeni Kalıpçı 
sokak eski 2 m ükerrer yeni 122-124 No. lı 10 odalı maa 
bahçe ahşap hanenin tamamı. 

Ki$ GELiYOR ••• 
Ufak bir ÜfÜhne batınıza büyük bir hastalık çıkarabilir. 

Bunun kin derhal ·bir 

Üşütmüştü.

B ir 

SEFALIN 
aldı 

bir şeyi kalmadı 

Ahnız 

. •,, . -:.. ; . .. ' · 

Sizi günlerce · ıztırab çekmekten kurtarır 
En tiddetli baş, dit · ağrılarını, üşütmekten mütevellid bütün 

sancı ve sızıları keser. Nezleye, Romatizmaya, 
kırıklığa karfı çok müessirdir. 

~ideyi Bozmaz, ~alb! ve Böbrekleri Y ormaı! 
İsmine dikkat: Taklitlerinden sakınınz ve Nevrozin yerine 

baş.ka bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

İstanbul İkinci İflas Memurla- İstanbul İkinci İflas Memıırlu· 
ğundan: Müflis Niko ve Koço Can-
bezdilerin yapılan sıra defterı ile ğundan: Galatada Bakkaliye tıcare-

ikinCi toplanmanın 21/ ll/938 saat tiyle meşgul iken iflasına karar ve-
10 ve 10,30 yapılacağı ilan edilmiş- ·ı D ' 't . c l -•rlılar . .. rı en ırnı rı umanın a ac~ 
ti. Gösterilen gün tatıle tesaduf et- ı. . . . . 
tiğinden toplanma idare karariyle ıkıncı toplanması 21/11/938 tıırıhıJ1 

Yukarıda yazılı gayrimenkulün mülkiyetleri peşin parayla satışı 
28- 11- 938 ~-ar-~hinden itibaren on gün müddetle uzat ı.' mı~tır. İhalesi 
8- 12- 938 gunu saat on beşte komisyonda yapllacağından taliplerinin 
yüzde yedi buçuk pey paralarile Akarat, Malülat şubesine müracaat-

14/12/938 Çarşamba günü saat 10 de yapılacağı ilan edilmışti. O giin 
talik edilmiştir. Müflisler alacaklı- tatile müsadif olduğundan :kinci 
larına Konkurdato teklif et~E:kte toplanma 14/12/938 Çarşamba gü· 

========================== oW~~uisMaile~~n~mı*~ .. . . . _ daP 
d . Al kl ı 'k' · t 1 nu saat 11 talik edılmış nldugtın 

ları. (8649) · 

Sahibi ve Ne,riyat .Müdürü: .Halil Luffi Dördüncü, 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. bostldığı yer: 

TAN Matbaası 

ır. aca ı arın ı ıncı op anma ve 
11 Konkurdato müzakeresi için 0 gün alacakları kabul edilen alacaklılaıı 

Dairede hazır bulunmaları ilan olu- yazılı günde dairede hazır bulunJll8 

nur. (12353) lan ilan olunur. (12355) 


