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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi KANAAT Kttabevf 

Cümhurreisinin 
Nutku Karşısında 
~ 

l'cızan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Türkiyenin açık siyaseti 
sulh idealidir ve bu dürüst 
siyasetin en güvenilebilecek 
ınesnedi, bBlta Cümhurrei
aimiz, onun arkasında da 
bütün bir Türk milletidir . 

Cümhurreisimiz Zonguldakta 

• 

1 smet İnönü, Cümhurreisliği 
kürsüsünden ilk defa mille-

te hitnp ediyor. Bu hitabı doğrusu 
kulaklarımız özlüyordu. Büyük bir 
itinınt ve sevinçle mukadderatını 
İsnıet İnönüne tevdi eden millet, 
onun açık ve dürüst siyasetini bil· 
llıekle beraber, bugünkü karışık 

dUnya hadiseleri karşısında onun 
ne düşündüğünü bilmek ihtiyacın
da idi. 

Ismet Inönü, demokrat bir Cüm
hurreisi gibi ilk önce, Kastamonu
Ya gitti, şimali Anadolunun dert
lerini köylülerin, vatandaşların 
ağzından dinledi. Şimali Anadolu
llUn cümhuriyete bağlılığını ilan 
ederken, devletin de Anadolunun 
ltiutür ve ümranile meşgul olaca
~ bildirdL Biz bu kelimelerden 
bu işle daha fazla meşgul oluna
cağı manasını çıkanyoruz. Tür
kiye büyük mikyasta bir ziraat 
\re köylü memleketidir, bir taraftan 
lanayi inkılabımızı yaparken, eli
ler taraftan sanayilmizi yaşata
calt olan zi.ral inkişafımıza daha 
Rentş bir hız ve sürat vereceğiz.. 
lsınet lnönü icraata geçmezden 
~el, hastalığı membaında teı.. 
kik eden bir mütehassıs gibi. ilk 
leyahatini şimali Anadoluya yap
lı: Bu nutuk Kastamonuya niçin 
gil ttiği sualinin cevabını vermiş o-
tıyor_ 

C thrilrarretsfmtzhı halk parti
lerinin takip edeceği siya

l!ıet hakkında söylediği sfrr'~...ı• 
• ... ~-'- - - ı.a~ıyor. 

"Partimizi bir ideal ~ağı ha
lbıe getireceğiz. Unntmayınt% ki 
stıııt ve ı:Omre farkı ta:ıımaksızın 
biiYiik Türk mIIJetinin yekpare 
'bir insanlık n medeniyet kitlesi 
0lnıasm.ı ideal tutan Partimizin 
bll§lıca kuvveti, biltfin vatandaş -
laıın muhabbet ve itimadı olduğu 
rıöt, başlıC3 vazifesi de bftttın va
tandaşlann hizmet ve ihtiyaçlan
bt tenımdlr. Parti Azalığını, hasu~t 
bıe.ııfaat mUJahazuma asla tenez
~ ve mUsaade etmiyen bir siyasi 
~biyenin sıfatı ve ~rtı telakki 
~ek ~de, Partiyi bfttftn 
lllt.ndaşları lmcaldıyan bftyük bir 
lfle ocatı haline getirebiliriz.,, 

'l"nrldye mııf ve ziimre farkı ta
~ yekpare bir insanlık 'f'e 

l'l'tedentyet kütlesi olmağı ideal 

~hını.iştir. Bütün dünya iktısadt, 
~ Çtt:rnat. siyasi buhranlar geçırir-
en, bazı memleketler de medeni
~ Ve insaniyet düsturları, orta 
~~ \'ahşetini geçen hareketlerin 

~lllda gölge haline gelirken, 
:ı:tı kiye, ycltpare bir insanlık ve 
:ı:tı edeniyet kütlesi olarak ternkki 
İl erhalelerine devam edecektir. 

~~ hedefini katiyetle çizmiş bir 
ı~lıtnhurreisinin, bir devletin bü

d\J.tı bir dünyaya insani bir hitabı
b.ı~ ki, bir millet olarak bundan 

t> kadar iftihar duysak yeri.:iir. 

i srnet Inönü Halk Partisinin 
ta başlıcn kuvveti bütiin va
()!~dnşların muhabbet ve itimadı 
ta Ugunu, bütün kuvvetini h&lk
g· n aldığını, buna karşılık vazife-

\>
1 de kendine kuvvet veren bütün 
hta 

ıı..q ndaşlara hizmet ve onların 
"'it' 
ll 

1Yaçıarım temin emek olduğu-
u s" l " &i oy uyor. Parti azalığını hu:."U-

li t?l'ı.enfaatıere alet etmiyen, sıya
tu erbiyesı yüksek bir fırkanın bü

~a~· vatandaşları kucağında toplı-
Bıleccğini işaret ediyor. 

1 ~günku s iyasi icaplar netıc~ 
va;d ara k Tur kiyede tek bir fırka 
•çin lt. Bu fırkanın bütun halkı 
~\>ve alabilmesı için her şeyden 

el ona itimat etmesi lazımdır. 
CATkası Sa. 10: Sü. l -de) 

lnnet lnönünün Kcutamona •eyahatine ait yeni re.imler: Milli Şefimiz, Kastamonuda ve civar köylerde halkla yakından temaslar yapıyorlar 

İnebolu, Sefi Tezahüratla 
' 

Uğurladı J Demiryolu Siyasetimizin Yeni Bir Zaferi 

• • 
Ismetlnönü,DünSavarona Sıvas-Erzincan Hattı 
Yatı İle Zonguldag-a Geçti Bugün Büyük r ·örenle 

Yat, 19,30 da Limana. Geldi: Bir Heyet Cümhurreisini Açıkta 
istikbal Ederek Zonguldakhların Tazimlerini Arzetti 

Kastamonu, 10 (TAN Muhabirin- dirdiler. 
den) - Reisicümhur İsmet İnönü, Şehir, görülme-
t>ugun saat T' ,4:> te ~alkm coşkun al- mi~ bir tarzda süs-
kışlan arasında Kastanıonudan ay- lenmiı, her taraf-
nlarak lneboluya hareket etti. ta müteaddit zafer 

Saat 9,15 te İnebolu yolu üzerln- takları kurulmuş, 
de bulunan Küre kasabasına varan h er yer donan-

İsmet İnönü burada hükfunet kona- mıştl. 
ğına giderek muhtelif sanat şubele- Cümhurreisi, 
rine mensup h•lkle görüştü. Aynca halkın sürekli al-ı 
hüklunet memurlan ı"' ..ı. temaslar kışları arasında 
yaptı. Cfünhurreisimiz, bilhass n yürüyerek doğru • 
re bakır madeni hakkında etraflı ca Halkcvini teş -
malfunat aldılar ve bu kısa tetkik- rü etti ve burada 1 
lerini müteakıp İneboluya mütevec COMHURREISIMIL.UV KASTAMONUYU ha ıle, küylüıer-
cihen yollanna devam ettiler. ZiYARETLERiNDEN BiR iNTiBA 

1
1e .g~raşıdil?~,~le~ ~ 
erını, t:A ermı 

Rei8icümhur, lnebolu Halke-,den) - Re.lsirümhur İsmet İnönü, dinledi. 
vinde köylülerle görüştü bugün saat 13 te halkın coşkun teza- Savarona yatı Reisicümhuru Zon 

İnebolu, 10 (TAN Muhabirin- hüratı arasında İneboluyu şereflen- (Arkası Sa. 10: Sü.. 2 de) 

Rİlmanya Hadiseleri Yatıştı Daladier 
itimat Reyi 
Kazandı 

Eski Demirmuhafızlar 
Hükiimete Birer itaat 

~ 

Beyannamesi• Verdı.Jer sa9ıarın Müzahereti Katt 
Olmadıijından HükGmetin 

Rumanya BQfveküi 
Patrik Miron 

Bükreş, 10 (A.A.) Neşredilen resmt Vaziyeti Şüpheli 
bir tebliğde bildirildiğine göre, nazır Görülüyor 
lar meclisi dün akşam Kral Carol'ün Paris, 10 (Hususi) - Fransız Par-
riyasetinde toplanmış ve uzun süren Iamentosunda iki gün devam eden 
bir müzakereden sonra celse tatil e- müzakere ve münakaşalar neticesin 
dilmiştir. Meclisin 'mesaisi gelecek de Daladier hükumeti 241 muhalif 
çarşamba günü nihayet bulacaktır. ve 53 müstenküe karşı 315 rey ile 

lyi haber alan mahfiller, kabine- ekseriyet ve itimat kazanmıştır. 
de değişiklik yapılacağı hakkındaki (Arkası Sa. l O Sü. 3 te) 
haberi teyit etmekte ve bu değişik -

liğin gelecek hafta içinde yapılma- il B u G Ü N 
sı ihtimali olduğunu söylemektedir- ::~-~-~========== 
ler. 

Eaki Demir muhafızlar 
hükiimete itaat beyannamui 

verclüer 
Bükreş, 10 (A.A.) - Rador ajan

sı bildiriyor: Eski lejyoner hareke -
tin amil ve taraftarlarından olmak -
la maruf ve şimdi Braşov hastane -
sinde mevkuf bulunan profesör Nae 
Fonesku mevzuu bahis hareketle as
la mütesanit olmadığını ve VasJui
de mevkuf bulunan 319 lejyonerin 
krala ve rejime karşı bağlılıklarııu 
bildirerek 5/12 tarihinde neşredil • 

ATkiısı Sa. 10 Sü. 4 te) 

İkinci savfamızda 
CÜMHUR VE 

CÜMHURREISI 
YAZAN: 

M. Turhan Tan 

Altıncı savf amızda 
ESKiCi 

YAZAN: 
Refik Halid 

işletmeye Açılıyor 
Nafıa Vekili ve Beraberindeki Zevat, Sıvasta 

Cer Atölyesi lnşaatmı Tetkik Ettiler 

Erzincan iatcuyon bincuının temel atma mer~imi yapılırken 

Erzincan, 10 (TAN Muhabirin- letmiye açılacaktır. Nafıa Vek:W A· 
den) - Sivas - Erzincan demiryolu, li Çetinkaya, mühim bir nutuk söy· 
yann (bugün), büyük merasimle iş- ( ATkası Sa. 10: Sü. S ıeJ 

Erkanı Harbiye Reisimiz 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Dün Atinadan Döndü 

Mare.pal, dün akf'UR Sirkeci iatcuyonunda 
kar,.Jıyanlar arasında (Y azuı 10 ancu aaylaJa) 



z TAN 
~ 

11 - 12 - 938 ===:::::;,:::;;i 

r ve 
Limanın Tevsii Heyet Tetkiklere Başladı Tr.amvay Şi~k~ri istanbul Radyosll 
İşi Önümüzdeki idare Meclısı 

• • 
urreısı 

M. TUThan TAN T k • B h • E ı S - lstanbul · radyoBrınıJll 
Tarih, devletleri te~kil eden mil- Bahara Başlıyor a sım a çesı sas 1 R .. G 1 k yakında eski Ankara raduo-

letlcrle o teşckkülil §ahıslannda tc- eısı e ece sunun tul mevci ile tekrar (ti' 

~E~~:~7.:~~1~~:~~i:;~~~i;1.; Proje!~ Yılda Şekilde Tanzim Ediliyor Müzaker-;ı;.:; Yakında ~~~~te,:·r::::3i~~i~i;~;;u.::. 
tnrihin ağzından şu §Ckilde dinleriz: 

"Tahtırevanla gezmeğe çıkardı, sı- Tahakkuk Ettirilecek Taksim meydanındaki helAlarm Rüknettin bu esas dahilinde en kısn Tekrar Başlanıyor C - İstanbul radyosunun t~ 
la sıkıya örtijnür, yüzünü herkesten 1st b kaldınlması, meydanın etrafile Tak- bir zamanda bir plan hazırlıyarak Tramvay Şirketi ile Nafıa Veka- çalışacağı söyleniyorsa da buna da 
giı.li tutardL Devlet erkünı, kapalı an ul limanmınm tevsii ve ısla sim bahçesinin yeniden tanzim.l için şehir miltehassısı Prost'n verecekler- henüz bir karıır verilmediği anlsF 

hı işlerine D izb nk t t tkik leti arasında cereyan eden satış mü- ı·• tahtırevanı içinde onu yol boyunn • en a umum müdür e ·e memur edilen belediye dal- dir. Plan Prost tarafından da tasvip lıyor. Bu müessesenin çalışıp çal 
yelpazclerlerdi. Halk, o geçerken lüğünce, önümüzdek ilkbaharda baş ml encümeninden Selami Izzet Se• ·• edilirse, valiye arzedilecektir. zakereleri muvakkaten durduğu için mıyncağı henü

7 
belli olmadığına ı;v 

yerlere kapanırlardı ve tahtırevan }anacağı bildiriliyor. Bu işe ait plan des belediye imar bürosundan mi- Heyet Taksim meydanının geniş- müzakerelere murahhas olarak işti- re programı bahis mevzuu olaınas. 
görünmez olmadıkça başlarını secde· ve projeler tamamen hazırlanmış ve mar Rüknettin ve Izmirdeki kültür letilmesi ve oradaki helüların kaldı· rak eden Tramvay Şirketi mümes-
den kaldırmazlardı." haber aldığımıza göre, son şeklini parkı yapan Fransız miman Got-ı nlması etrafındaki tetkikleri de bi- silleri olan Kleren ve Döbarsi şehri- * olf 

Bir ba~ka devlet reisinin, tebaası· de almıştır. yeden mürekkep olan heyet dün öğ- tirerek bazı esaslar tesbit etmiştir. mize gelmişlerdir. S - Eski A11kara radU . 
na nasıl muamele yaptığını da - yi- leden evvel bu sahalarda tetkiklerde Bu arada Taksimde sular idaresine Mümessiller dün Tramvay Şirke- ne oldu? 
ne tnrih - şöyle hikuye eder: Buarada yapılacak tşler sırasında bulunmuştur. Gerek meydanın, ge- ait fıskıye tesisatının modern bir ha- tine gelerek bazı ~lerle meşgul ol· c _ Eski Ankara radyosu biit! 

"Vezirinin on fiç yaşındaki oğlunu Sirkeci rıhtımının Saraybumuna, rekse bahçenin tanzimi için bazı e- le konulmasına helaların derhal yık- 1 d • M" ak 1 rin d elemanlarile ve cihazlarile yeni ra 
öldürttü, etini koyun eti gibi kızart· Galata nhtımının Fındıklıya kadar saslar tesbit edilmiştir. Oğrendiğimi- tınlmasına ve burada meydana çıka· muş ar ır. uz ere e . urm.ası-
tı ve bir ziyafette babasının önüne uzatılması, nhtımlann modern Vasl· ze göre, ilkönce, bahçe yollan yeni- cak olan iki. duvar arasındaki boşlu- na seb~p her iki tarafça tek~ ~e.n yo istasyonunn devrolunmuştur. 
koydurarak ona yedirdi. Sonra lez- talarla teçhizi, Kuruçeşmedeki kö- den düzeltilip kumlanacaktır. Tarh- ğun yeşilliklerle kapatılmasına, du- satış fıyatlan arasında buyük bır * 
xetini sordu, "Pek tntlı bir kebap!., mür depolan yerinde yeni depo in- lnnn etraflarına çevrilmiş olan de- varlann iç.inde bulunan çirkin fıskı- fark olmasıdır. Haber alındığına gö- S _ Yeni Ankara radJJO -
cevabını alınca bir seııet getirtti, i- 1. mir teller tamir ve boyanacaktır.Bah ye yerlerinin örtülmesine, yıkılacak re mevcut tesisat için Nafıa Vekaleti muzıın uzun dalga nesriU6~ 

şası, ıman yükleme ve boşaltma va- 1 b • • 
çinden çocuğun ba~nı rıkartıp baba- 81,_1 il çede istirahat etmek istiyen ere ta - helnlann yerine, arkadaki çeşme so- 800 bin lira teklif etmiş, buna muka Qı"nıdi kaç kı'lovat ı'le çalışı,d 

- t d'' wı. annm yen· enmesi ile vapurla- · ed·ı t hta k el k8mll k ~ d kk k !ı.' sına gos er ı . ., sıs ı en a anap er en a6 .n a muva aten adınlara ve bil mümessiller 15 milyon lira iste- yor? On dokuz metredeki la 
Orta çağda htikOmdarlann halk- ra su ve kömür temin etmek için yenilenecektir. erkeklere mahsus olmak üzere kire- mişlerdlr. dalga isl<lsyonunun neşriUll; 

tan İb'l'Cndiklerinl, yüzlerine peçe tedarik olunacak yeni vasıtalar mev Bahçenin, alaturka kısmı diye ay- mitten ild helA yapılmasına karar Bu vaziyet ilzerine mümessiller, tını neden güçlükle alıyorll1• 
örtmek ve saray kapılnnnı sunsıla cuttur. nlan parça ne daimt sergiden bir vermiştir. Heyet yann da burada tet- B 1 ik d ki k . t' b'ld' 

0 kapatmak suretilc halktan kaçındık- Bunlardan, nhtımın uzatılması pavyon ve salaş sahne yıkılarak, sah kiklerlne devam edecektir. Belediye e ç 8 a ~er :ze vazıye 1 ı . ı- C - Ankara radyosunun uıtl 
larını tarihte okuyonız. Son çağlar· ve kömür depolannın inşası için hü- nenin yerine bir yenisi yapılacaktır. mimarı Rüknettin ile mimar Gotye rerek ~e~i .dıre.~tifler iste.mişlerd~: dalga neşriyatı 120 kilovatla çalıf • 
da ve medeniyetin ilerlediği yıllarda kiımetçe tahsisat verilecektir. Taksim ktşlasile bahçe arasında du- bu husustaki planın tatbikine neza- Öğrendığım1Ze gore, şirketın meclısı. yor.Kısa dalga neşriyatı hariç içindlt· 
da - mesela on beşinci Lui'nin _ Rıhtımlann modem vasıtalarla var sarrnasıklarla örtülecektir. Bah- ret edecekler ve üç ay zarfında ik- idare reisi Spesinl Belçikadan gele- Uzun mevce dahili ihtiyacı teınl.JJ' 
açhktnn ot yiyen halkı bir gezinti 51• çedcki he181ar modem bir ş@kle ko- mal edC'<.'eklerdir. rek müzakcrah bizzat yapacaktır. kfıfidir. 

d teçhizi için alınacak maldneler, 11 N k"l l • l N rnsın a cörfince: "Hayvanlaşnuşlar! nulacak, bahçenin deniz tarafındaki a ı Vtı8tta an ıçin yo etkenin ancak bundan sonra alına _. ____ ...., _____ _,,J" 
deyip geçtiğini biliyoruz. " gemi~in sipnrişinden sonra İngiliz taraça duvan tamir ve ıslah edile- Şehir mütehassısı Prost, Beyoğlu b11cceği ümit ediliyor. =...a.<44-<uJL.-c.ax..as. ... .z. .. L..#Jl4 

B. t b ' " kredisinden Denizbnnk e ri tah kil ri Bu ıDtun okuyucuların kendi ıctıı• 
• ızza ız, Milletin illet,, diye tıı· rn ne - rek buraya daha güzel bir şe ve - cihetine nit imar nlamnı hazırlnrken, Tramvay Şirketi bu ayın 19 unda rt 
f 1 d ğ I sis edlen 700 bin İngiliz lirasının l d l ,.... yü O dllerlne ıorup cevabını veremcdlk11 

n ° un u n sa tanat devirlerine ye- lecektir. yo un nr 15' Z nden bankalar heyeti umumiye toplantısını yapa- ıuıllere cevap vermek için açıımıttt'· 
tiştik, sarnyın millete harp ilin etti· bir kısmı ile temin olunacaktır. Taraçanın alafranga kısmınuı Ol'- caddesile Si-;hane yokusunda göze caktır Slyuf, içtimai, ekonomik, allcvt, h•~ 
iin1 gözümüzle gördük. Bütün bu projelerin nihayet iki kcstraya tahsis edilen yer de yeniden çarpan kalabalığın azaltılması için, · phıt mcıelclcre alt her tOrlD 1uııl _. * sene içinde tahakkuk ettirilebileceği ve "zel bir şekilde tadil edilerek tramvaylardan baska Beyoğlundan DENiZ VE LlMA•'~DA •• rablllralnlz. Bu aOtı.ın muhteırt .,,ı· 

Milli Şef ismet lnönfi'nfin Knstn· ümit edilmektedir. gu inecek olan diğer nakil vasıtalarının tehıuıalar tarafından ldııre edlldll1 

monu seyahatine ait haberleri okur- boyanacaktır. Şişhane karakolundan itibarc-n Me- için her halde auaırarlnlz ccvaPtd 

ken gözümün önüne ilkin bu tarih BELEDiYEDE: Bahçenin bar kısmına da yeni bir yit yokuşunu takip etmelerini müna- Karadenizdeki Şiddetli - ~ı:ıy~c~tı~ - - ~ - - _,J_ 
sayfalnn geldi, sonra bu kabus şekil verilecek ve bahçeden tamami- sip görmüştü. <UUlWlWM#L.U;nz.v4 <.U4 4:/ 
k.ordelAsı ~imağımdnn silinerek ye- G . Y J le tefrik edilecektir. Araba ile geti- Vali ve Belediye reisi Llıtfi Kır-- Fırtına Azaldı .J 
nnde bugunün en taze ve en temiz İlmüşsuyu o unun rilen çoctiklara tahsis edilmek Ozere dar, geçenlerde şehir dahiİinde yap- yeni Belediye Reisler' 
hakikatini temsil eden bir levha be· bahçede havadar ve güneşli bir k~ t1ğı teftişlerde nAzım planın tasdiki- 13ir kaç gündenberi Karadeni?.de -.ti 

lirdi: Türk Cümhuriyle o Cümhunın Mukavelesi feshedildi şe ayrılacaktır. nt beklemeden Beyoğlundan gelen devam eden fırtına dinmiş ve evvel- Konya belediye reisliğine Faik J.Jii'ı 
niz reisini, basit bir köyde veya mU- Bahçe kapısından içeriye gtrlldik- otomobfl, kamyon ve arabaların M~- ki akşam gece yansından sonra ha- dann, Çanakkalcye Osman Güne_.., 
,_ b' Dolmabahçe ile Gümüşsuyu ara- 1 k d Çe d o d N ö · ev. -.cvazı ır kasabada yanynna, elele d k' ik 1 . t _ 1 ten sonra biri bara, diğeri taraça a- yit yo uşun an şme mey anına, va lodosa çevirmiştir Dün sabah İs- r uya amık ztuncun, Erzuı~" 
ve yürek yüreğe gelmiş olnrak gös- sın 8 ı mozay yo ınşaa ını uzer • ra gitmek üzere bibirlnden ayn ild oradan dn Azapkapı ve Mahmudiye · _ Hakkı Altınokun, Çankınya ~ 
teren ınilli tablo!_ ne olan müteahhit, ! 01u muayyen za- yol açılacaktır. Bunlardan başka bah caddesini takiben Karaköye inmele- tanbulda da hav~ açmıştır. Du~ ge-- Dolunayın, Gaziantebe Hamdi ı<~ 

Tarihin bu toblodnn hem utanç, manda ik~.nl edemı.?'crek in~atı dur çe heyet\ umumiyeslle yeniden Çi· rint emretmiştir. Bunun için de bu len haberlere gore Sinoptan oteyc nn, Burdura Nuri Ertokun, A:ın~1f 
hem lavanf duyduğuna şüphe yok, durduğu ıçın, beledıye ken~ısıle yap- çeklendirilecek, havuz kısmı ıslah ve cadde Qzerinde yapılacak tadilat ve h~va ıst:all(>l.ul. uu..ııaraza t:ı...m:hLC"- ya t.:eHil Erenin, Muğlaya !sk,,..-~ 
~ünkü bir devlet reisinin halk ile ny· tığı mukaveleyi feshe~iştır. Bu fiıa- tamir edilecektir. tamirat hakkında bir platl hazırla- dır. Al perin, vüıp.Qşhaneye $file~ .f 
nl ~rcf, ayni samimı'yet •evı'yesın' e l~e dair olialn :vrirak dun daimi en- Mimar Gotye ne belediye mhnan nacaktır. Arıza Geıl'!f ren Şirket D .. "ltcıh .. .,m intiha oları hakkınd• {'LP 

0 cumene ver mıs-• . 3' olduklan beledıye uu:. ... ~.. ··"".,, • 
geldiğini o, belki ilk defa olarak bu Vapuru h ı k rlar Vekiler Her Bugünden itibaren muvakkat t6- az o unan arn 
~dar canlı bir §ekilde seyrediyor. lim tarihine kadar geçecek zaman POLiSTE :ı MOTEFERRIK r. Evvelki akşam dümen diş'lishrln tince tasdik edilmiştir. 
Boyle ulv:t bir tema~a zevkinden n· 
~larca mahrum yaşaması elbette zarfında beher gün için müteahhit- bozulması yüzünden bir arıza geçi- ~..< o 
bır hicap vesilesidir. Fakat nadirler- ten 50 lira tazminat istenilecektir. Tramvay ve Kamyon Halk Bankası Bu ren Şirketi Hayriyenin 68 Jll=Iaralı.~&ğıt Fabrikasında 
den nadir 'hir karşılaşmanın, bir kay- vapuru dün Deniz Tk:aret Müdürlü • I 
naşmanm ve bu ayarda yfiksek bir Emlak Şirketi ile ihtilaf Kazalan Hafta Açdacak ğün_jjıı ~en heyeti tarafın a1rmaye-- Tahkıkat Yapı ıyor. ,Jı 
aevipnenin §ahidl olmak yüzünden Taksimdeki su depolarile heliıların Kti k tkA 

1 
krerll teınttl ne edilmiştir. Muayene neticesinde İzmit - Sümer'bank müfettifl ~ 

de - hiç ffiphe yok - kıvanç duyu· bulundu~1U sahalarda h~ iddia ~en Dan, Kadıköyden Uskildara ~t.. edece~ 01:n~:ın: ~~kası Istanbul dümeni idare eden dişli volanm a- kağıt ve karton fabrikasında ,t' 
7or. Taksim Emlak şirketinın bu iddıala- mekte olan vatman Jlızanm td.ıı.reırin- b haft 1 d f aı· t b şındığ ve bundan dolayı anza oldu- yolsuzluk tahkikatına başla:ın1_f!u, 

Bununla beraber sevinmek ve gn- n belediyece tetkik ettirilmiştir. Şlr- deki tramvay Altıyola~nda beş ya- şubesi, u a çin e a ıye e tş- ğu anlaşılmıştır. dır. Fabrika idare müdürüne 1F" 
rur duymak hakkı tarihten tok daha ket bu iddialarını ispat etmek için şında Ziya Erdem adında bir çocuğa lıyacakttr. Bankanın kadrosu ve eş- •. • d t 0- D"" - 1 ktirildfM sö lcnihnektedi.r· 
ziyade bizimdir. Zira bir Kat hi,. bir delil gösterememiş şirketin b d l - ldlah tamamlanmıştır. Banka mu- Mufıt Nec e ' un ondu e çe ~ y k- 1- s amonu Y ' çarpmış ve aşın an yara amı~--· 

oy usllniln Cilınhurrelsirnizle yan- iddialan tamamen reddedilmiştir. * Dü bah K şmeye git- hasebecillğine Hikmet Gündüz, mu- Deniz Ticaret Müdürü ve Liman- b' 
y~na ve yürek yüreğe 1:elişinde biz, * Belediye reis muavini LQtfl n 

88 
' uruçe ame!At fllğlne Nurettin, ransenyi- lar Urnumt Müdürü Müfit Necdet Kandıra Husust Muhase .... 

mılli olgunluğun en parlak bir ti Aksoy dün sabah Haydarpaşaya gi- melde olan şoför Petronun idaresin- şe 1 Den•z, dun- sabah Ankaradan do"n- K t n ı - 0 - ıma- ' d gi man şefliğine Burhan Yu a, vezne- 1 Memuru aç ı 
n gor yoruz. Koylfiniln yanına gi- derek burada ağaçlanmakta olan sa- deki kamyon Beşikta~ eposuna - ed·ı müştür. Müfit Deniz, Ankarada, tk- ttışl; 

den, köylü ile bn~a • oğul, canciğer hayı teftiş etmiştir. den tramvay arabasına çarpmıştır. darlığına Selim Çatalca tayin 1 
- tısat Vekaleti teşkilatmin tevsii için İzmit - Millklye müfe ~ 

k~~deş sa~i~i.yetiyle hıısbihal eden Tramva ü camı kınlmıştır. mişlerdir. . - . Kandıra hususi muhasebesinde 
Cumhurrcısımız Türk köyl- - - Bir Hamamcının yın ç Kadroda on memur vnrdır Banka hazırlanan kanun layihası uzcrınde .. . d ~ 

- t•• • " usunun * tstiklAl caddesinde, iş Bankası · VekAl tl t ,_...,._ b 1 hlm bir auustımal mey ana .JOtY nıs une ımanını tebnruz cttirn1istir Müracooti . 91 gün vade ile esnafa para 1krnz u e e ernasuının u unmuştur. JJleır 
Nitekim verdiği nutukta da bu h~kı: . önünde müşteri indırmekte olan Ta- __ " lAh• t• 

450 
Bu arada Deniz Ticaret Müdürlü- mışlardır. Hususi muhasebe ut 

kati ilan ediyor, "Kendi ihtiyaçları. ~~mp~şada o~urnn b1: hamam- hirin otomobiline, Şişliden gelen edecektir. Mudurun sa a ıye 1 
• ğüpün Umumi Müdürlüğe çevrilme- ru İrfan ortadan kaybolmuşt • 

nı a ı t k .. Jli ·• eı, istıda ile bcledıyeyc muracaat e- 0 liraya kadardır. Fazla ikrazat için ı-
~ na alnı ~Y. mu~bv~tanın umu· dcrck hamamının iyi ış· lernemesfn.. tramvay arabası çarpmıştır. tomo- d h t• i k lınacaktır si ve Türkofis teşkiM.hnın genişletil· 

mı mcse e ermı ve ı tıyaçlanıu da d . ilin 1 kı 1 tır are eye m n aran a · . . 
beraber dfişfinUyor,, diyor. ten. d?layı belediyeden. tazmınat is- b cam an n mış • Şubenin şimdilik sermayesi 250 bin mesı mevzuu bahistir. 

Bu tasvir, bütün milletin göğ~nnn ~mıştır. Hamamcı istıdasındn, ha- Camiden Pabuç Çalacal< liradır. icap ederse arttırılacaktır. Acente, Zarar Ziyanın 
kabartacak kadar kıymetlidir ç·· amın ynnıbaşında bulunan arsanın T b•+• • 1 +· 
kil k d d .. 1 d'·· : un- etrafına bir tel çevrilmemesinden ve Mustaf dmda biri dün, Ağaca- * Izmir Ticaret ve zahire Borsası es ı ını S ıyor 

- yu arı a a soy e ıgımız vcç- beledi a a c-• hr. . lmişt' E elki Boğ zd arpışan 
hile_ milli ol~nluğun, daha doğ- yenin de o civarda bir bela yap mline sabah namazı kılmak için git- ko~cri Y"vld şe ımıze ge ır. vv _ g"ece a a Ç • 
nısu umumi kabiliyet sahasında mama~d~n _dolayı ha~n bu arsaya mi fakat camiden ıltarken cemaat- Şevki bir hafta kadar piyasalarımız- petrol yüklu Berme vapunınd~ı 
tahakkuk etml~ bir inkılabın ifade- ~ d~kt~ğ~u ve bu yuzden bu sem- ş, ç akk b 

1 
d da tetkik yapacak, buradan Ankara petroller delinen teknelerden demze 

aidir. tın çır~ın bır ?1anzara aldığını, müş- ten bir kaçının ay a 1 arını a ziraat kongresine gidecektir. akmıştır. Zıyaa uğnyan petrolün 
Biz Milli Şefin - daima doğruyu terllerın de yıne bu sebepten dolayı toplamış ve kaçarken yakalanarak kıymeti 12 bin İngiliz lirası tahmin 

ıöyliyen - ağzından böyle bir müj- kn~tı~~~nı ileri sürmüştür. adliyeye verilmiştir. rinde kalmıştır. Nüfusça zayiat ol- edilmiş ve alakadar acente tarafın-
de alarak silrur ve ıunır duyarken c ıı:e arsaya su dökenlenfon * 27s9 numaralı kömftr kamyonu- manııştır. Yalnız Bebek tramvayları dan dün adliyeye müracaat edile-
bir hakikate de işaret etmeyi bor .. ceza a masını ve arsanın etrafına nun dun sabah Kuruçeşme caddesın. rek . tes'L.:ti ~_. __ 
biliyoruz: Kastamonuda siyasi ve iç: da _bir tel çekilmesini, Beyoğlu be- de tekerleği fırlamış ve kamyon ya- bir müddet seferlerini yapamamış- zarar ve zıyanm l>l ~ı.=ı-
tlmat rilştUnU - dünyanın her ye- ledıye şubesine bildirmiştir. nm saat kadar tramvay yolunun üze.. tardır. miştir. 
rlnden iyi Jconu~ak suretile - açı· 
ğa vuran Türk köylüsü ne kadar 
takdire layık be onun bu kıymetini, 
bu olgunluğunu - köylere kadar s;:I· 
derek, köylülerle dizdize oturarak -
meydana çıkaran Climhurreisi de, o 
kadar tebcile sezadır. Bu, dimağın 
kalbi okumasını ve kalbin de dima· 
ğa &!:ılmn!'llnı andıran bir hadisedir 
ki. c ini Tiirk tarihi içinde bizler 
görmliş değiliz. 

Yeni Hariciye 

Tayinleri 

Gilrıilrı R~siı:"I-ıl~rl 

Silifl<ede Meclisi Um11rt1
1 ·~ 

intihabı ; "' 
Slllfke, C:ı'AN) - Meclisi utxı ~ 

ye aza intihabı yapılmış, Salih 9-' "ıı 
Refik Erdem, Hıılit Dolek ye ~ 
Levent ekseriyet kazanmıştard~ 

lrAKVIM ve HA~ 
11 llkkônun 1938 

PAZAR ~ 
-----------: .j t, 
.- 12 lnd ay Gün: 31 Kasını: ; 

Arnbt: 1357 Rumt: 
15 ~ 

_....ı • 1' "" Şevval: 17 tklnclt~··~;,.ot bı 
Giln<'ş: 7.13 - Öğle: 15 ti ~ 
İkindi: 14.26 - Akşam: 1 ,,'Jf 
Yatsı: lB.19 - İ~k: t11 \ııı 

YURTr A HAVA V AZl'Y ,_ 

Bem elçili~ başkatibi Fikret Şefik 
merkeze, Cemiyeti Akvam işlerine 
bakmıık üzere Cenevrede bulunan 
Tarık Emin elçilik başkatipliğine, 
merkezden Fatin Rüştü Cemiyeti Ak 
yam işlerine bakmak üzere Bern el
Pliği başkfıtipliğine nakledildiler. 

Yeşllköy M<.'teoroloji lstasyonund11':,at' ~1-
nan malQmata göre, hava, yurdufl "" ... il 
bölgelerinde kapalı ve mevzii ynsı~ll ~ ~I~ 
gtırlar umumiyetle Şimali lstfkn; 11 l . 
Doğu ve Cenubu Şnrkl Anadotud· d~ t:'• 
dif!er bölgelerde ortıı kuvvP.tte. f."~ıı ~ .'ltı 
zinde kuvvetlice ec:ml~tlr t~tıınbııl ııJI" \

11
• 

va kapalı ve hafif vat!ışlı geıımls ~, _, ~ •)l 

24 saat zarfındaki metre murabba~~ l tiı, 
ı rnktığı su miktarı 0,4 kilogram ){tı '1 / '11 ~ 

mlşUr. ROzgtır Şimaldf'n s:ıniycde \•il ~ \ 
1 

metre hızla <'Srnlstlr. Saat 14 te hll r.., • 
ylkl 764,l milimetre ld. SQhunet efl I .\. 
gekg0neşte18,5, gl5lgede 10,0 ve . eı:ı 1 - Son zamanlarda yine ötede beride dilenciler gözükmiye ba,laJı. Bu raimde, fOCuklan Üe dilenen bir kadını görüyoruz. 

2 - Ankara caddesi. C161alta cevrüiyor. Ba ruim. İn,aaf laali7etini tubit ediyor. lak. '1.t santgrat olarak ka7dedi1Ill,.,-
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1"qzan: Omer Rıza DOGRUL Yugoslav Bulgar ve 
İ talya mecHsinin yaphğ. teza-I Rumen' Nazırları 

tİtl}·· hürattan biri mühim bir ger-

hir ~e sebep olan Tunus meııelesi, Toplanıyorlar 
IJt akundan, italya ile Fransa ara-
tıı da 1935 de yapılan bir anlaşma do --o-

li~tıştur. O zaman Fransa Başve- 1 Budapeşte, 10 ( A .A.) _ 
l l o.lan 1\1. Lnval, Düçeye Habeş fil- lJ jnemzedek gazetesinin 
:. erınde dilediği serbestiyi vadet • 

l.'ş \'c iki taraf Tunus meselesi üze- , verdiği bir habere göre Yu· 
1tıd 1 goslavya başvekili Stoyadi-<ır e alanşm:şlardı. Bu anlaşmaya noviç, Bulgaristan başveki-
194~ 'l'unustaki italyan mektepleri 1 fi Kö.'leiı"anof ve Rumanya 
19c ;ı ten sonrn Fransızlaşacak ve lıariciye nazın Comnene 15 

S ten sonra Tunustaki bütün İtal j llkk A d he ·· t b •t e 
L•ııtar da Frnnsız tebaası sayılacak- dil <!'1un ba' nhu7 desbıulu. 
l(tdı. I mıyen ır şe ır e -

n şacaklardır. 
~ ış göriinü e göre Fransızlar Tu- ':••••••••••••••~ ~ su bu anlaşmn ile kurtarmışlar • 
~· llakikntte hiç ~yle değil. İtalyan 
tiıı kteplerinin ve ltalyan kolonistle
~ 1"ransızlasmalan için bu ka dar 
~ lttı. bir mühlet verilmesinden mak 
it~ arada geçecek yıllardaki hadi
~ ttden istifade ederek bunların 
tlıı ı . ~ sız nşınalarına kat'ı surette kar 

t ~elrnek, belki biitün Tunusu ele 
~"nıek için fırsatlardan istifade 
~ ek olduğu aşikardı. Nitekim ha
~ itler de bunun böyle olduğunu is
,~t etrniş ve İtalya ilk fırsatta Tu
tıilıı~ kamilen benimsemek istediği-
l:ostermiş bulunuyor. 

B 11 iddianın hakla, hukukla hiç 
Ilı bir alakası olmadığını söyle
~e hacet var nu? Böyle bir 'ey 
~ •s nıevzuu olacaksa, bütün hal • 
~ 'l'~nus halkından başka bir kim
~ e aıt olmadığını derhal söylemek 
.:: eder. Fakat halyanın da yetmiş 
«n ~~enberi Tunusu rüyasında gör
~ tlinu bilmiyen yoktur. Fakat Ber-
1\ıı bıuahedesinin müzakeresi sıra • 
"l-da Bismark Fransızların kulağına 
tıJ tltı11s armudunun dalından kopa
'il •hileeek derecede olgunlaştığını ,, 
~lenıiş, böylelikle Almanyanın a
~ adar olmadığı bir ııahada Fransa
~ llıeşgu] olmasını istemiş, İngil
.l't de ayni Hrada Kıbrisi ele ge
~ek üzere olduğu için Tunusun 

~l'ttıısll tarafından işgaline razı ol
>t ~lıtrdı. Fransa 1881 de Tunus Ba-

ta 
İle anlaşarak bu memleketi lıi

:\11...,1· 1 t~ 1 · - s..-ııa mu·~r ne a mıs •0 
-· ,,. 

q,"\aeal! uuıun:İnak için Müselles it-
ıltihak etmişti. 

~ Q :ıllınandanberi Fransımın Jdare 

~~itnıtyesinde olan Tunusta yerli 

~ 1 
temsil eden milli bir h areket 

~ d.ı~ Bu hareketin hedefi Tunu
~t lıtırriyet ve istiklalini kazan mak 

~I 'toksa Fransız idaresinden çıkıp 
l'hn idaresine girmek değildir. 

ltt 'lltnUs milJiyetçileri, henüz mem 
'lerinin hürriyet ve ist iklalini 
~ ~acaıt vaziyette değildirler. 0-''l!l l • 
~d Çın Tunusun, Fransız himaye-

1\ltt e kalacağı muhakkaktır. F ran -
'tı. l'unustan vazgeçmesi ve ora
~lt aYr:ılması için ya dahilden k at'i 

~~demeye, yahut hariçt e kat'i bir 
~illet lôzımdır. Bu iki ihtimalden 

de şimdilik varit değildir. 
lı-1 () halde bu mesele Fransa iJe 

•t ~ arasında sürüklenip gidecek 

!tL tlinün birinde bir patlak vere-
~ ltı'? 

~t 1 
• Yoksa bu mesele aradaki 

~~ llıc.-,)elerin tesviyesi için bir 
ı. 'il( ·1 -
(-ıı sı uhı olarak mı kutlanılacak? 

\~tıt Fransa Tunust aki İtalyan 
~lldtenıcıi ve İtalyan tebna!'rl hak -

t · a tızun vndeli anlaşma yerine 
~b· 

•r anlaşma mı yapacak? 

~ "'tün bunlar Mister Çemberlay 
~ nnı Roma miilakatlarından 
•ıt. a cevaplan verilecek meseleler 

~q:Urıko araclaki mesele, yalnız hir 
·•tıs 

~ld· "eya Korsika meselesi de-
ıt. 

hı 
41liı eseıc. hütün genişliğite bir Ak-

1 rn!?selcsidir. 

'ııı llgiltcre ile Fransanın Akdenizi 
İll·ışı 

l\ı arı ise f tnlyan anlayışından 
ı alttilc ayndır. Gösterişe göre t. 
>'atı 
ili •n hedefi Romalılar gibi Ak-

l\ı ~~ ~Jı:ıre Nostrum "Bizim deniz., 
~ili . lır. Gl'rçi Akdeniz bir Roma 

>ı "d 
İld· 1 

i. Fakat bir İtalyan denizi 
~ d ır. llatta İngiltere ile Fransa 
~ erı· · ~ 01 ızı f tal ya ite bölüşmeğe bile 

.\ıı~arnaktadırlar. 
halledilecek mesele budur. 

Turgutluların 
Bir Cemilesi 

Valiye Fahri Hemşerilik 

Ünvanı Verildi ve Bir 

Caddeye ismi Konuldu 
Turgutlu, 10 (Hususi) - Turgut

lulular kazalannda yaptığı umran 
eserleriyle kendisine sevgi ve saygı 
ile bağlı bulundukları eski Manisa 
Valisi Lutfi Kırdara bu duygularını 
ifade etmek arzusu ve Şehir Meclisi 
kararı ile Fahri hemşerilik ünvanını 
tevcih etmişlerdir. Ayni zamanda 
Turgutlunun ana caddelerinden bi
rini de Ltitfi Kırdar ismiyle adlan
dırmışlardır. Keyfiyeti kendisine 
bildirmek ü zere d e mezunen Mani
sada bulunan belediye reisi Cevdet 
ile kaymakam Salfilıattin Kıpçak, 

encümen azasından Hasan Şevki Ö
zeren, Partiden Zühtü Akıncı, Hal
kevinden Nuri Gürelli, ortaokul mü 
dürü Hilmi Ziya, ve doktor Seyfi 
Poyrazdan mürekkep bir heyet bu
gün Manisaya ıhareket etmiştk. 

Mezkur heyet Lutfi Kırdan İstanbu 
la avdetinde Bandırmaya kadar teş-
yi edecektir. 

llgazda Kar 
Fırtınası Var 

Kastamonu, 10 (Hususi) - !!gaz
da müt~ bir kar fırtınası hüküm 
Sürmektedir. Münaı-.. .. ıtat durmuş gi
bidir. Bugiiı} bir otomobil 1'-lat:a 
saplanmış, müşkülatla ve jandar
ma karakolu telefonu vasıtasiyle 

Kastamonudan iındat istenmiş, bele 
diyeden gönderilen imdat saye.sin
de yolcular kurlanlıp Kastamonuya 
getirilebilmişlerdir. 

Avustralyada Müthiş 

Bir Kasırga Oldu 
Londra, 10 (A.A.) - Avustralya

dan buraya gelen haberlere göre, şid 
detti bir kasırga, Sidney ve Victorla 
eyaletlerinde dehşetli tahribat yap
mıştır. Saatte 11 0 kilometre sürafle 
esen rüzgar Sidney mmtakasında 
tramvayları hatta trenleri devirmiş
tir. Birçok binalar yıkılmıştır. Sid
ney ile telefon ve telgraf muhabera
tı durmuştur. Ölülerin sayısı henüz 
bilinmiyor. 

Yine !ırtı~a neticesinde Sldney 
civannda Roman yangınları çıkmış 

ve kırk kişi yanmak suretiyle ağır
ca yaralanmıştır. 

Newcastle ve Kembla şehirlerin
de hasar fevkalade mühimdir. 

Bulgar Ordusu için 

Tayyare Ahnıyor 
Sofya, 10 (Hususi) - Bulgaris 

tanda tayyareye iane verenler c;o -
ğahyor. Bulgar tüccarlan, orduya 
tayyare almak için aralarında topla 
dıklan 10 milyon levayı bayramb.
n münasebetile ayın 19 unda Harbi
ye nazınna vereceklerdir. Bu para 
ile orduya 4 tayyare alınacaktır. 

Bulgar ihtiyat zabitleri d e ordu .. 
ya bir tayyare almağı kararlaştır -
mışlar ve bu maksatla şimdiye ka
dar aralarında 200 bin leva toplamış 
}ardır. 

Bundan evvel de tayyare ianesi 
için Bulgar muallim ve tnlebelerj üç 
buçuk milyon ve Bulgar sanayicile
ri de 4 milyon leva orduya teberrü 
etin işlerdir. 

F ransaAleyhine Yeni 
Nümayişler Yapıldı 

Bir ltalyan Mecmuası Diyor ki : 
''Taleplerimiz Siyasi Yollarla Halledilmezse 
İtalya Bunu Kendi K uvvetile Halledecektir.,, 

Namus 
. Yazan: B. FELEK 

Çocukluğunıdn, bnna bir şe) in ta· 
rifini sorarlar diye korkardım. Çün· 
kü bu tarifler o kadar karısık \'e nn· 
laşılmaz şeyler idi ki, hunİarı zih· 
nimde tutmayn imkan bulamazdım. 
En çok zahmet çektiğim tarifler ek· 
seri sarf, yani grnmcr tarifleriydi, 
Fiil neye derler? sıfat neye derler? 
Fail ne'dir? .. Zamirin tnrfri? Bunlar
dan öyle ürkmü~tüm ki; sormayın. 
Biraz daha büyüyiip te idadi mekte
binin son sınıflarına geldiğimiz za
man okuduğumuz (Jhni mantık) Ja 
insanın tarifile karşıla~tıktı. Bu tmi
fc göre, insan lfıf eden hayvandı. 
(Bilmem htila öyle mi?) 

Napoli, 10 (A.A.) - 17 yaşlannda •ıiiiiiiii!ö~~!!!i!!!!!!!!!!~~~!ii!!!!!!!!~~I 

kadar bin talebe tarafından Fransa 1 

aleyhinde yeniden nümayişler yapıl- 1 

mağa teşebbüs edilm~si üzerine it -
faiye servisi ile piyade kıtalan nü
mayişçileri dağıtmak üzere müdaha
le etmek mecburiyetinde .kalmışlar
dır. Fakat nümayişçiler mukavemet 
ederek askerlere taş atmağa başla

malan üzerine> askerler de süngü dar 
belerile kendilerini müdafaa etmiş
lerdir. Talebeden biri bacağından 

yaralanmıştır. Nümayişçiler biraz 

O zaman bu tarifi görünce hoca
ma soramadığım bir sürü sualler zih
nimi gıcıklor dururdu. l\Ieselii kendi 
kendime: 

temleke isteklerini münakaşadan - Şu hnlde laf etmeyince hay'\·nn 

sonra dağıtılmışlardır. 

Lyon, 10 <A.A.) - Havas: Lyon

dakl Savua hayır cemiyeti neşretti-

ği bir tebliğde, "Lyon bölgesinde 

bulunan kırk bin Savualının fikrine 

terceman olarak, tekmil Savualılann 

münhasıran Fransız olan vatan his

siyatını tekrar ilAn için bütün dün

yadaki Savua kruplariyle birlik ol
dukunu beyan etmektedir. 

Ecnebi gazetelerinin 
m iil aleaları 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman ajan
sı bildiriyor: 

Bazı gazeteler, İtalya meclisinde

ki hadiselerin dünya demokrat ga

zetelerinde uyandırdığı infialden 

bahsediyorlar. 

:Rcrliner Togcblat diyor ki: 
Tunus meselesi d ünkü m esele 

değil, bilakis Tunusta ilk mektepler 
açıldığı zaman başlamış bir asırdan 
fazla zamanlık bir meseledir. Tunus 
ta Fransızdan çok İtalyan vardır. 
Ancak bu meselelere yapılan telmi
hin fikirlerin serbestçe ifadesi hak
kını garanti etmiş olan devletlerde 
mühim tezahürata sebep olmasından 

ola) :ı.Jt:v:retteyiz. Ve bu tezahürat; 
Avam kamarasırııu, ıudrlerln serbest 
Iiği esasına dayanarak, Alman mı:ı::ı 

"Tunus ve Korsika 

ltalyanın Kalbine 
Tevcih Edilmiş 

Bir Tabancadır .. 
Roma, 10 (A.A)- "Relazfone En

ternazlonal,, mecmuası, "Fransa ve 
İtalyan milletinin tabft istekleri" 
başlığı altında yazdığı makalede di
yor kl: 

"Fransa takındığı inatçı VtıZlyctle ' 
ispat ediyor ki, ne İtalyanın lhtlynç
lannı ne de Avrupa vaziyetini anla
mak fikrinde değildir. Halbuki bu 
vnzJyet MOnihtenberi hiç bir zaman 
bugQnkQ kadar açık olmamıştır. 

Mevcut muahedelerin tAdlllni dur
durmak bo, şeydir. Fransa anfama
lıdır ki, İtalyan rni11etlnln meşru ta
lepleri yeni bir ~Y de~ldlr. 

İtalyan milletinin Afrika tızerin
dekl mutalebatın:ı gelince, Tunus rne 
sclesi bunların en rnilhlmmldlr. Bu
nun bir çok sebepleri vardır. F.vveltı 

Framıa Tunu~. hayanın muh:ıle!ctl 
hllA!ınn işgal etmiştir. Sonra, Tunus 
ve Korslka İtalyanın kalbine tevcih 
edilmiş birer tabanca mahiyetini nl
mışlarclır. Fransa Tunusu, ancak İ
talya ile teşriki mesaide bulunnı" ·ta 
muhafaza edebilir. Çlink\l, bu tt rikl 
mesai durduğu gün Tunus Fransa
nın elinden çıkacakbr. Tunrtsun 
müslOman halla derhal Fransa aley
hine kıyam edecektir. 

Bugün Cibutlnln. Cibutl limanının ' 
ve şlmcndi!eriQ mukadderatı İtal

yanın arzusuna ttıbldlr. 

SOveyş Kanalında da umumun 
nefinc • olarak kurulmuş bir şeyin 
hususi fsilsman nihayet bulmalıdır. 

İşte, İtalyanın ha111nl istediği üç 
Afrika meselesi bunlardır. Bu me
selelerin halli saati gelmiş bulunu
yor. İtalyan milleti Fransa ne bu ta
rfhr meselelerin hallini istiyor. Eğer, 
bunlar, slyaı;t yollarla halledilmezse 

1 İtalya kendi kuvvetiyle halledecek
• tlr.11 

• ,~!!!"iı!!~~~iiiiiiiiii~~~ 

imtina etmek istediği bir zamanda mı oluyoruz? .. diye diişünürdüm. 
vaki oluyor. Ne bu hattı hareket, ne Böylece tnriflerle uğraşa ui:'Tnşa 
de, birkaç zaman evvel, bir İngiliz hayatın. ?rtık _t~rif edile?1iyen dnğ-
b k ·1· · "İ ·ıt i h d ti dağalı ıçıne gınnce gerçı: 
aşve ı ının ngı eren n u u a- 1 "Gnı·· t ·r h t • ektir • u nrı e ne ace , ne çıç 

n nerde olduğu,, hakkındaki beya- biliriz • ., 

natı Almanyada bu kabil tezahürata gibi şair sözlerile her şeyin tarife ih· 
sebep olmamıştır. Halbuki Almanya, tiyncı olduğunu hatta: 
İngiltrenin Rende ne kaybettiğini ve "Arife tarif gerekmez,, 
hangi menfaatlerinin mevzuu bahis tarzında mesellerle herkesin tnrife 
olduğunu haklı olarak sorabilirdi. muhtaç olmıyacnğını öi:'Tendik ama. 
Fakat bugün !ngilizler, "Tunus,, ne fayda! 
ve "Korsika,, . "Nis., seslerinin taal- Tarif korkusu içimize sindi. Şimdi 
luk ettiği meselelerin esasını bil - h~la ~a~n bir şey tnri~ . ~ ettirecekl':r 
dikleri h~lde, İtalyan tezahüratını dıye ?dUm ko~por. Aksılı~c balnn ki, 
·nı· ıı k ı akl b şk 1 eksen korktugurna dn ugrarım. 
ı ıa e arsı am a a a arının Dün elime geçen bir frenkçe ga~ 
işlerine müdahale etmektedirlre. zetede muzip bir muhnrrir knrilerl.ı 

Budapeşte. 10 (A.A.) - Fransız ne soruyor: 
• İtalyan münasebetlerinden bahse - "llnkikaten namuslu musunuz?" 

Gel de çık işin içinden. 
den Pester Llyod gazetesi, 1935 se- Bu suale cevap vermelerini kola)"'I 
nesinde Laval ile Mussolini arasında Iaştırmak için de namusu aşağı yn· 
aktedilmiş olar. itilafnamenin bütün karı tarif .etmek istiyor. Mesela kim
kıyrnetini kaybetmiş olduğunu ve senin hakkını yememek. kimseye fe

yalnız ırki değil ayni zamanda tari

hi mahiyette olan İtalyanın meşru 

emelleri için bir hal çaresi bulunma 

sı lazım geldiğini yazmaktadır. 

Komiinistlerin talepleri 
reddedildi 

Paris, 10 (A.A.) - Bu sabah me
busan meclisi maliye encümeninde 
kararnamelerin toptan reddile bu ka 
rarnarnclerden beklenen on milyar 
franklık geiirin flgasını istiyen ve 
bunun için çalışan sosyalist ve ko -
münistler muvaffakıyetsizliğe uğra
mışlardır. 

Hükumet, encümerre munzam mad 
deler teklif etmiş ve maliye nazı -
rı oa kararnameler hakkında izahat 
vermiştir. 

Maliye nrızırı bazı tenzilatı kabul 
edeceğini söylemiş ve fiikrıt bundan 
doğacak müşkülatı gizlememiştir. 

Encümen pazar tesi sabahı tekrar 
toplanacaktır . 

nalık etmemek, kimsenin ırzına ı:öz 
koymamnk falnn filan gibi. Ve bu ~ 
rndn tekrar soruyor: 

- Cnnnn hiç te tramvaydan bile.,: 
siz inmediniz mi? ili!; kimsenin nlc~ 
hinde bulunmadınız mı? •• 
Doğrusu ben, ~imdiye kadar neı 

kendimin, ne ba~kalarının namusu 
hakkmdo şiipheye düşmediğim için 
namuslu muyuz, değil miyiz! Hi~ 

diişiinnıcıniştim. Bahsettiğim maka-ı 
leyi okuyunca onu patri,r:in sakal w.;. 
knycsi gibi (bu hiki'ıyeyi bir kaç de-
fa anlatmıştım. Bilirsiniz!) ben de 
namus nedir? diye düşünmeye bllf"I 
)adım. Derhal namusun tarifini ynp
;mnk aklıma geldi. itiraf edeyim: Bir 
türlii topnrlıyamadım, arkadaşlar&j 

sordum, kimisi: 
- Kanun ve nhltıka mugnyir ha

rl'ketlerde bulunmamak, dedi. Kimi
si: 

- Bu bir tl'lfıkki meselesidir. Ta
rif edilemez, dedi. Kimisi de: 

Ukranya Muhtariyeti 
için Teşebbüs Yapıldı 

- Nomus, l· nnun demektir. Fran
sızcada mukabili yoktur. Arapçada 

Yahudı·ıere sivrisinek mfınasıno 2clir. Bizde za
bıta suı;u işlememiş olana derlex:, 

Yer Aranıyor diye tarif etmek istedi. Miinnkaşa u-
zadı, içimizden hiç birimiz: 

Budapcşte, ıo (A.A.) _Yarı res- - Namus diye şu ende, şu boyda 
mi Esti Ujsag gazetesinin bildirdiği- ve şu renkteki şeye denir, diye bir 

tnrif bulamadık. Fakat bugiinkü te
ne göre 1939 senesi birincikiınunu- Jakkiye göre aşağı yuknn bir izah o-

Lehistan ParlCimentosuna Tevdi Edilen 

Layihanın Reddedileceği Umuluyor 
nun birine kadar hıristiynn olan ya- larnk hülusa edebildiğimiz: 
hudiler hakkında yahudilik kanunu "ICimsenin hakkını yememe~ 
hükümlerinin tatbik edilmiyeceğine kimseve kötülük etmemek, yalan 
dair dolaşan haber asılsızdır. Hiiku- söyle.;,cmek, cüriim i_lcmcmek,, ta

Varşova, 10 (A.A.) - Galiçya Uk 
ren ekalliyeti mebuslarından Voli -
nie parlamentoya Ukren halkıyla 

meskün olan bütün ınıntakalara muh 
tariyet verilmesini istiyen bir ka -
nun layihası tevdi etmiştir. 

Varşovanın siyasi mahfillerinde 
zannedildiğine göre parlamento P o -
lonya kanunu esasisi ile taarruz eden 
bu layihayı nazarı itibara almak is
temiyecektir. 

Varşova, 10 [A.A.) - "GazP.ta 
Polska", bugünkü başmakalesinde 

Polonya parlamentosundaki Ukran • 
yalıların kendi toprakları için m uh
tariyet talebini havi verdikleri tak
riri şiddetle reddederek şarki Gahç
yanın etnik bakımından bir kül tf'Ş· 
kil eylemediğini tebarüz ettiriyor. 

Rütenyada yeni had i•eleT 
Ungvar, 10 (A.A.) - Pat Ajan -

sının muhabiri bildiriyor: 
Başvekil Volonin, pek miişkül bir 

vaziyette bulunmaktadır. Bütün ık
tidar mevkii, Karpatlaraltı Rusya -
sı halkı üzerinde bilfiil bir terrör re 
jimi tesis etmiş olan nazır Ravay'ın 
elinde bulunmaktadır. Chunst şeh -
tine her g1in Bohemya ve Moravva~ 
dan tethiscileri taşıyan kamyonlar 
gelmektedir. 

Rütenya halkı gittikçe artan bir 
yiyecek buhranı karşısında bulun -
maktadır. 

Uungvar, 10 (A.A.} - Karpatlaral met, yahudilik meselesini halletme rifi de matlubu temin edemedi. Zira 
tı Rütenyasından gelen mültecilerin ğc katiyetlc azmetmiştir. bunu nnnmsun tarifi telôl-ld etsek, 
adedi dokuz bini bulmuştur. Volo - Varşova, 10 (A.A.) - Hariciye çoğumuz açıkta kalıyoruz. Bakınız 
ehin hükumeti, plebisit aleyhinde nazırı Beck, Yahudi müstemleke ko- nedl'n? 
şiddetli bir p ropag3nda yapmaktadır. mitesinin murahhas heyetini kabul "Kimsenin hakkını yememek,, şnr• 
Ordu ihtiyaçları için crzaka vaz'ıyed · · H k •t · tını ele alnlım. Hayatınızda hiç ana-

etmıştır. eyet, nazıra ornı enın for traınvnya binmediniz mi? 
edilmesi kanlı hadiselere sebebiyet mesai programını vermiştir. Bu prog _ Binelim! dediniz nıi? Nanın~ 
vermektedir. rarnda Polonyayn gelen Alman ya- hapı yuttu. 

Strypa civannda bir köylü grupu hudi mültecilerinin başka bir mcm- _ Binmedim, dediniz mi? Ynlan 
askeri devriyeye silahla mukavemet lekete hicret c·tmeleri ve Polonya ya söylemiş olurmnuz, yine hapı yuttu. 
etmiştir. Cereyan eden müsademe hudilerinin normal bir şekilde mu - _ Ama bir tramvay paraSlndan 
neticesinde Çek askerleri ricat et - haceretleri imkanları derpiş edilmek ne olur? diyemezsiniz. Hakkın küçü-
mek mecburiyet inde kalmışlardır. tedir. Komite tabii bir mühaceret ğii biiyiiğü olmaz. 

Fransız gazetelerinin memleketi ol!ır. Filistinden başka mü Gelelim ikinci şarta: Kimseye kö-
müf aleaları haceret memleketleri bulmağa çalı- t iiliik etmemek .. 

Paris, 10 (A.A.) - Temps gazete- şacaktır. Birisine kızgınsınız; hoklı veya 
si, Polonyada başgösteren Ukranya Londra, 10 (A.A.) _ Filistinden hnkc;ız. Bulundu·•unuz mecliste o a-
mesclesini mevzuu bahsederek diyor damdan hnh~ediliyor. Belki hir yere 

avdet eden News Chronicle gazetesi- s· 
ki: tnyin edilmesi mevzuu bahis.. ı~ nin muhabiri İngiliz askerlerinin Fi-Bu meselenin çıkmış olmasından sözo karı~ıp: 
dolayı hayrette değiliz. Çünkü bu, listindeki Arap köylerine karşı itti- - Aman kuzum! Bırakın şu heri· 
müşterek hudut istiyen Polonya ve haz ettikleri cezai tedbirlerin heye- fi. Berbat bir adamdır, diyor ve hın
Macaristan hükumetlerin in manevra- canlı bir tablosunu çizmektedir. Mu- cmızı alıyorsunuz. o adnmı da ornya 
lan ve diğer taraftan Çekoslovakya habire göre bir köyde veya civarın- tayin etıniyorlnr. J ~te birine kötüliik 
da ekalliyetlere verilen hakların ta- da isyan çıktığı zaman köy, içinde l'ttiniz, yine namusunuzn uğurlar o
bii bir neticesidir. Bundan başka, ki erzak da dııhil olmak üzere he - in! 
Ukranya meselesi Varşova ile Mos- men kamilen tahrip edilmekte ve Uçiincii sart neydi? "Yalan öyle-
kova arasında ne için yakınlık hasıl 

yüzlerce kadın. erkek ve çocuk rncs- memck., olduğunu da izah eder. Bununla be-
raber, hemen her hangi bir ihtilaf kensiz kalmaktadır. İngiltere hü ku- F., huna misnl ic;t cml'z. Her ttiin 

meti bu suretle kin tohumlan ek - ettiğimiz lüfüırın en zayıf t ahminle başgöstereceğini zannetmiyoruz. k 
lntrensigeant gazetesi de ayni me- mckte ve Arapların İngiltere hükCı- :dizde ohmı yaland~r Y.0 ! I>~ ·torı;u-

sele hakkında şöyle yazıyor: metinin adal 0 tine karşı itimatlarını nuz: H~st~.nızın vazıv<'~ı ,·ohım .. . 
Muahedelerin tadili hareketi gün selbetmektedir. Bu gazete hükumete . -:- Ikı gundc g~ı:ccck . Ehl'mnu~ct

geçtikçe genişliyor. 1918 in eski hu- bu gibi metodlara müracaat etmek- h bır şey ~ok. dı,•orsunuz .. :Valmt n-
dutlan birer birer yıkılıyor. ( ten bazgeçmeyi tavsiye etmektedir. (Arkası Sa. 10 Su. 4 te) 
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apaz Arası 
·r Dava Aç dı 

Turusina anastırının Eski Papazı, Manastırın 
eni Papazını Hırsızltkla itham Ediyor 

13 Yaşında Bir 
Mektepli Hırsızhk 

· Suçiyle Yakalandı 
Meşhut suçlar müddeiumumlliği

nin kapısı önünde on üç yaşında bir 
Eyüp ceza mahkemesinde bir pa-ı - Bu iddianı ispat edebilir misin' çocuk hüngür hüngür ağlıyordu. Ba-ı 

pazın bir başka papaz aleyhine açtı- - Tabii. Kipyanos'un çaldığın~ şındaki polis onu susturmak istiyor
ğı enteresan bir hırsızlık davasına katibim Sarafim Deli oğlu, hizmet- du. Fakat çocuğun hıçkınklan, göz 
bakıldı. Galatadan, Fenerden, Balat- çim Arimenya, ve sarraf Istavrl gör- yaşlan dinmiyordu. Ve o mütcmadi-
tan, Istanbulun daha başka semtle- müşlerdir. yen: 
rinden gelen kadın erkek yüzlerce _Nasıl g" - 1 1 - Eğer benim anam babam olsay-
Rum mahkeme koridorlarını merdi- ormuş er dı, hırsız diye beni buralara getir-
ven basamaklanna kadar hıncahınç -:- Basbayağı yazıhaneml açıp için mezdiniz, deyip duruyordu. 
doldurmuşlardL Bütün gözler kala· dekı b_ana_ait eşyayı çalarken pence- Biraz sonra müddeiumumi Turgut 
balık arasında bulunan iki papaza den gonnuşler. çocuğu içeriye aldı. Sorgusunu yap-
çevrilmiş, herkes onlardan bahsedi- Davacının söylediklerini tcrcümnn tı. Çocuğun adı Mustafa Rüştü idi, 
yor. suçlu papaza anlattı . Kipyanos: kendisini şöyle tanıttı ve hadiseyi 

Okuyuculnnn her halde hatırla- - Hayır, hayır. Yalan söylüyor anlattı: 
nndadır. Asağı yukarı bir sene kadar bu adam, hep iftira! dedi ve ilave - l3en Erzurumluyum. Anam ba-

DÜŞÜNME 1 

MİLLİ ve 
ALEMDARA git ! 

1 • LORE( • HARDI 
ISVIÇREDE 

( Türl<çe) 

2 · SUT KARDESLER 
Görenden sor 'doyulmaz 

Dayanılmaz iki Süper Film 

,..-------, 
NOVOTNI 

LOKANTA Te BİRAHANESİ 
Mayestro MEHMED WRLU 
idaresinde ve Macar KADIN 
san'atkarlarından mürekkep 

HALASZ 
Orkestra 

ill•••Neş'e - Eğlence•••• 

HALK OPERETİ 

Bu ak§aD1 
9 da 

Gündüz 
(15) de 

dç tçın 

e•---· 20 nci Asrın Sinema Hariliası 

VALT DIS EY'in 
Şimdiye kadar vücuda getirdiği filimlerin en fevkaladesi 

a 
Pazar, 11. 12.1938 

SENFONiLER: ~ 

9.30 Berlin 1osıı dalgnsr. Senf~o# 
ser. 14.15 Roma kısa dalgnsı! 

konser. 

HAFiF KONSERLE~ 

T.10 Bertin kısa dalgası: Hafif ~ 
(8.15: Devamı). 8.30 BQkreş: sabah u# 
ıiyab. 9.30 Parls Mondlyal: PlAk ııı 

evvel Turisina ıruınastınnda bir pa- etti: bnm öldüler. Oksüz kaldım. Okuma-

paz günah çıkartmak için manastıra _Şahit diye gösterdiği Asimen- ya çok hevesim vardı. Erzurum be- PAMUK PRENSE 
g;len _ bir kadınl~ günah işlerken ya esasen ruhaniyet silkinden tard- lediyesi beni yatılı mekteplerden bl- . 
curmumeşhut halınde yakalanmış ve dedilen Dositeos'un hizmetçisi ve sa- risine girmek üzere lstanbula gön-
kadınla beraber mahkum olmuştu. dık adamıdır. Onu da manastırd:ın derdi. Burada her mektebe başvur- ••••••ımm 

E 

si. 10.15 Plfık. 11.30: Plfık. 11.45 :. flY 
kısa dalgası:Eskf ve yeni marşlar. l aıcrt' 
fit musiki (14.15: Devamı). 13.10 13 pel"' 
Petrlca Motzol orkestrası. (14.30: ır. 
mı). 13.15 Roma kısa dnlgam: Plfık Jf l 
kisi. 16.45 Peşte: Askerl bandoSU· 
Berlln kısa dalgası: Büyilklcre ~ Jd)~ 
lere ninni havalan. 17.45 N('Şt'll ~ 
musfldsl '18.50: Devamı). 18 Peste: ~ 
bandosu. 18.15 Belgrnt: Radyo <!!1t' 
q. 19.05 Parls Mondiyal: Konser u-P' 
19.15 .Berlln kısa dalgası: Bımdo Jtl ' 
19,15 Peşte: Bertha idnresinde r11Ml'1,~ 
kestrası. 19.40 Bükreş: Plak konseri· aY" 
Para Mondiynl: Pltık, 20 Berlin Jcı.~~ 
guı: Pa1.ar konseri. 20.50 Pnrf.s ~ ptl' 
yal: Karışık kahvehane musiklsL 0 f" 
grad: BDyQk radyo orkestrası. 22·;# 
rls Mondlyal: Konser nakli. 23.50 
Şandor Bum Çigan orkestrası. 

OPERALAR. OPERETLER: ~ 

Işte _!.>u_ iki papazda'? birincisi kır- atmak için hakkında dava açtım. Di dum. Beni yatılı mektebe almadılar. ••••••••••••••••••••-
~ızı_ yuzlu. kır s.açlı şı~an yumuk ğer şahitler de her halde doğru bir Nihayet bir ilkmektebin dördüncü 
ıgozlu olan Turisınanın zına suçu üs- şey söylemiyeceklerdir. Odanın içe- sınıfına nehari olarak kaydolundum. 
ıtünde yakalanan eski mütevclll ve risi hariçten görülmez nasıl görmüs? Mektep vardı. Fakat yiyecek ekme-
1PapaZl Dositeos'dur. S 

1 
kT _ kkT İ ğim ve yatacak yerim yoktu. Ben 

17.15 Roma kıs:ı dalgası: 0pertı <:#'~ 
trnsı. 20.30 Peşte: Pongracz ıtıı ,s.ıl 

Oteki de hemen hemen ayni en- _ 
1
uç u p~pazın ve ı ı mue ·ı 10 n ilk günleri aç kaldım. Geceleri köp-

damda Turisinanın şimdiki mütevelli soz erini şoyle tamam!adı: rü altlannda, matbaa kapılarında 
ıve papazı ve Dositeos'u su üst" d - Bu papazın işledıği zina hMise- yattım. Mektepten Çlktıktan sonra 
ı:ynkalatan Kipyanostur.' ç un e sinden sonra böyle b~r id~i? karşı- akşama kadar gazete satarak ekmek 

Vakit ilerledikçe koridorlardaki sı_nda kalınmamak. içın ~adıse aka- paramı kazanmaya başladım. Her 
ımünaknşalar da kızışı bınde manastırdakı mevcut eşya Sul gün ekmek ve katık alıyordum. Fa-

.. _ Dositcos m y~r:lm. "ştür tanahmet sulh mahkemesince tesbit kat yine şurada burada sabahlıyor-
• anen o u , şe- . . 0 d b 1 rnn malı kilisenindir,, diyenlerle ettirılmıst~r. Şahrn a. •tuh~nab~ eşya dum. 

"- O kurunuvustai kanun b~ra- vakktfa aittır. sa aı ıç ır eşya Dün sabah bir matbaaya gittim. 
da sökmez,, diye cevap verenler ne- yo ur. . Gazete tevzi odasına girdim. Beş, on 
:redeyse yumruk yumruğa gelecek- Dava:ı. ve~ilı cevap ~e~dt: gazete alacaktım. Buranın bekçisi 
!ler. Belli ki, iki papazın da taraftar- - Kılısenın eşyası hadıse akabtn- de bir çocukmuş, beni görmüş, hır-
!lan çok. de ve müekkilim çıktığı gün değil, sız sanmış, yakalattılar. Buraya ge-

Mübaşirin papazlan ayn on beş gün sonra tesbit edilmiştir. tirdiler. 
tırması salondaki şamatayı ~rd: B~yle bir tcsbitle bi~im da~amızın Halhuki iddia şöyledir. 
du. lki papaz da hakim huzuruna alakası yoktur. Şahıtler dınlensfn - Bir matbaanın kolleksiyon de-
ıçıktılar. görülecektir. Eşya nasıl çnlınmışbr. posuna girmiş. Buranın bekçisi olan 

Eski papaz Dosfteos, davasını ~y- Hakim hukuku amme şahitlerinin çocuk dışardaymış. Kapıyı açmak is-
:lo anlattı: celhfyle suçlunun sabıkası olup ol- tediği zaman arkadan birisinin kapı-

- Ben zina Mdisesi güni:i yakapa- madığının sorulmasına Kipyanos ta- ya dayandığını görmuş ve korktuğu 
~ manastırdan çıkarıldım. Bir daha rafmdan yapbnldığı iddia edilen için yukarıya fırlamış ve depanun 
da dönmedim. H. bir h ttA tesbit raporunun celbine karar ver- tavan deliğinde? bu çocuğu gozetle
ırazıhaneınin anltannı ~~ı, aı:na- di. Bu sırada suçlu vekili mlıckkili- miş. Çocuk içerıden beş on gazete al-
ımıştım. Yazıhanemde bulunan 400 nin duruşmadan vareste tutulmasını• m1ştır. rlk 
'Yunan tah T 

300 
T- k lirası 6 istedi. Hiıkirn bu talebi reddederek Müddeiumumt, ÇOCU~ fa ~ 

Türk albnıv~\ u~ 12 ~üş duruşmayı 25 kununuevvele bıraktı. mümeyyiz olup olmndıgının tes?~tı 
!kaşık, çalı~m~:::. ~~n ~rilmesfni Mahkeme salonundan çıkarken f- için tabi~l adUl~ muayene cttırı'-
!hırsızın tecziyesini istiyorum. Ben ki papaz birbirlerine dikdik bakıyor- mesin? luzum gosterd~. tahkik ta 
§imdi çırılçıplak meydanda kaldım. lnr, davacı vekili de yanındakilere Venlece_k rap?ra gore 

8 

- Kim bu hırsız? •-Eğer bu paralar iade edilmez- dcvnm edılecektir. 
~ 

- Benim yerime gelen Torlsinn mezse, bütün. yolsuzlukları ortaya 
papazı Kipyanos'tur. Eşyalarımı o dökeceğim ve patrikhaneyi temelin- Bir e "çinin 1 arısı 
çalmıştır. den sarsacnğun, diyordu. MahkQm Oldu 

Sultanahınet sulh üçüncll ecza . d Ik . A B. v n mahkemesi dün Yeşilköy ikarakolu 
l nne lT fi Q l odacısı Muradın kansı Dürrlyeye Qç 

Kızlarını Suç İşlerken ~~~p:uv;~1r::~r:~::ı~: 
D Ed• V k l d se şudur. aVQ lYOT ./. Q Q QR l Yeşilköy bekçflerlnden Hikmetle 

- od Murat arasında bir elli kuruş 
Muddelumuınllik dün üç glhı ev- Meşhut suçlar müddeiumum!si ~cı i Hikm t dün 

vel evlerinden kaçnn Küçükpazarda Turgut, bir zina iddiasını tetkik et- ihtılfıfı varmış. ~ek~ ka 1~m al-
Hacıkadın mahallesinde otu 

13 
ti. Davacı Sirkeci tramvay tevakkuf Muradın evine ~tmış, fı. k ç 

yaşında Bedriye ne T r: mahallindeki lokantalardan birisinin mış, kansı Dürrıyeden e 
1 uruşu 

de oturan 14 yaşınd M al:ı çeşme sahibi Yusuf oğlu Zekeriyadır. Suç- istemiştir. Dürrlye parayı verme -
lnnndald iddi •~tı:_"'- e . at hak - lular da Zekeriyanm üç çocuklu kn- mlc: bekçinin kafasına bir de sopa 

ayı ""' .JUA etti. Dava - S d 11 h kı B .. fl Çe '$' cılar kız1ann,., nl nd nsı n u a zı erguzar e m- ile vurmuştur. 
had· in: n_ a ır. Meltıhat kaç berlitaşta 14 numaralı evde oturan Dinlenen şahitler şikflyetçiyi te-

ma ıses ı şoyle anlatmıştır: ve Kapalıçarşıda baharatçılık yapan yit ettikleri için haklın Dürriyeyi 
- Benim babam yoktur annem Erzincanlı Emin oğlu Ahemttir. -'-,~·· tmi.,tir . . k d mwll\,um e ~ • 

beni 27 yaşında bir adama n1 1 Davacı bır aydanberı arısın an --o-
eh. Yakı d ikab şan a- şüphelendiği için onu gizli gizli ta-

n n n . ~ızı da kıydıra - kip ettiriyormuş. Bergüzar evvelki Karıııli Kahve Satan 

~ ... ııımı ........................................... .. 

TAKSiM Sinemasında 
Mıs1r Ses Krah Me9hur Muganni 

ABDÜLVEHAB'ın 
N efıs ve mükemmel şu kılan nle dolu 

ASKIN GÖZ YASLARI 
1 1 

Türkçe sözlil ve Arapça Şarlnh 

Emsıılsb: ve Muazzam Aşk Filminin 3 1)Nc0 HAFTASI 
Görülmemiş bir muvaffakıyetle devam ediyor ve şimdiye kadar fstan
h1;1Ida hiç bir filme müyesser olınıyan fevkalade blx rağbet görüyor. 
Cıdden mevsimin en parlak şaheseridir. haveten EKLER JURNAL 

tarafından alınmış ATATÜRK'ün muazzam cenaze merasimi fil.mi 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler vardır. 

Bu film BOMAN Film $irketi tarnfından işletilmektedir. 

İki ha.ftadan:beri bütün İstanbul halkım güldüren 

Senenin en güzel Türkçe sözltl 

oz ads 
Filmi her seansta bqtan başa v!s1 salonunu dolduran 

SARAY Sinemasında 
Parlak muvaffakıyetle devom ediyor. İltiveten: FOKS JUNAL ope

ratörleri tarafından Ankarada alınan ATATÜUK'ün büyük ocaaze t()..; 
reni Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı fjatlarla matineler 

DANIELLE DARRIEUX'un 
LAtif ve cazip gtlzeTiiği .. Şahane mevzuunun .ihtişamı.. Göz 

kamaştırıcı lüks ve dekorlarile 

K c: l. t: i 
Büyiik Fransız fi:1mi bütün İstanbul halkını 

S Ü M E R Sinemasına 
koşturuyor. İlaveten: Ekler Jumnl tnrafından alınmış ATATDlıK'iln 

muazzam cenaze merasimini gösteren Avrupa filmi 
Bug{ln saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler vardır. Suvareler için 

biletlerinizi evvelden aldınnız. 

eserlerinden "Janos Vites,, operası ~ 
BOkr~ Leoncavallo'nun "Pal.faCo
rası. 

RESiTALLER: ~ 

18.15 Roma kısa dalITT!Sl: soll$l #' 
19.15 BOkreş: Keman konseri. 20,~ J"' 
reş: Koro n org konseri. 20,40 :R ~ 
sa dalgası. İtalyan ııarkılnn. 21 }3~ J"' 
Hıı.lk dnnslan ve şarkılar. 21.15 Bet 

, sa dalgım: KOcfik şarkılar. 

DANS MUSiKiSi~ ~ 

18: BQk:n!ş (Dam ptnklan). ıı: 
((Korologoe ca:ı:ı). 13.15: Belgr11~ 

Toplantılar ve davetler : 

Kadın Hekimleri 
Ayhk Toplantısı ı1 

TOrk Glnekologl Cemiyeti KaııS~ 
sis edilen bu ayın toplantısını Dt'· JI' 
Tahsin 'ln Başkanlığında yaptı. BU ıl_ 

de Dr. Ahmet .A.!lm Onur (Rahfıll ~ 
serlerlnln Rndlum ve Röntgenle ;_ 

hnkkındn) ~bllgntta bulundu ~ r 
tem vnkalardnn bahsederek, ın~ 
mlzde ktmscrlcrin ~alarla kdıı ~ il' 
~1-~-. brl nctloo ve mavar.ratcC'v f1' 
Jnfn :için, bazı temennOerde bul~~ 
JJıı.iq İhstın, Radlum ~ apıncııtor~ 

,....ıı ,llJ 
göstererek; bunlar "'""· .,. 

dl. Yapılım mQnakaşalnra :Fi.'.~ O' 
sezene!, Qrhan Tahsin, Ahmet ~rr; 
nur, neli -1hsnn Gediz, Şakrll yaıı\ ~ 

Stı.nkndıoğln, Nuri snteyrtı~ ti 
bakan, İhsan Arlt, Kınkçıynn. 
Frcsko iştirak ctmlutir. 

Jl. 
T11ı1t MtlcrobloloJJl Ccmlyet'ndefll 

5
, , 

14/12/38 Çarpmba g(lnQ ııaııt <1~ 
Etıbba Odam konfcraırı snıonu~eP : 
yettml:r: tınısından ordinaryil! prô~~ 
Braun tarafındnn '"Meyvu ve se ~ ~ 
:r:erlndeld patojen lnlkroplıınn ve ııd' 
murlalnnnın lndOrOlınesl ba'ltlO ~ 
kon!enıns verilecektir. Bu m~..ruı f 
de etQd yapan değerli J>rOfC'SU'~ ~t( 
ebcmmiyeUI ve istifadeli olan~ 
nınsına bOtiln meslCktaşlarm ~-

~~~~• Bugün ~ -

Sakarya Sinemasınd8 

, JEAN GABİN n -~ 
MİRELLE JJj\JJW 

tarafından emsalsi% btr ~ 
caktı. Ben kendisıne yalvardım: gün saat yirmide dükkanı kapadık- Adam Mahkum Oldu 
-~nec~m~fu~~~~a~~ra~ ~m~~. a~y~~ Tu~~~ak~k~~ ~ın~~~~---••••••••••••••••••-~•-•ı•~ 

varrunam, beni kendi yaşımda bir doğruca Ahmedın evıne gıtmış. Şıka- kan..,,, kahve sattığı için mubake- Dünyanın En Tatla iki Sesi y ANIK GöNOLLf R 
~ence ver dedim Fnk t dinl yetçi de bir otomobille ve polis me- :i' ..... 

. · a 0 eme- murlorile beraber kendisini takip et- me ed.ilmi§ ve bir ay beş gün hapse 
di Ben de yaşlı saydığım bu adama miştir. ve 110 kuru~ para cezasına, dükkfı- BENJAMINO GIGLI 
varmamak 1.çin evde~ kaçtım. Arka- Polis dışarıda tertibat aldıktan nınm da 35 gün kapatılmasına malı- ve MARIA CEBOT ARY. 

ve 
DOLORES DEI~ nto 

ve GEORGES sAND:EJtS 
tarafından daşım Bedı:ye de boyle bir işten sonrn Ahmedin evinde cürmümeşhut kCıın olmuştur. 

dolayı ailesıne darğındı. Onu da al- yapılmış ve cürmü ispat edecek delil -o---
dırn. Beraber ortadan kaybolduk. mahiyetinde eşya da toplanarak ka
'Oç gün gündüzleri sinemalara git- r~k~l~, o~adan da müddeiumumiliğe 
tik, Beyoğlunda gezdik. Geceleri Bed goturul,?1uştür. 
riyenin. yengesinin evine döndük. ca~e;::~:rla~7~:a~:::ğ~: 
Fena bır maksadımız yoktu. dığım söylemiştir. 

Müddeiumumilik her lld kızı da Ahmet te Bergüznnn çocuklu ve 
Tabibiadillere muayene ettirmiştir. evli olduğunu bilmediğini ileri sür

müştür. 
Verilecek rnpora göre tahkikata de- Suçlular asliye dördüncü ceza 
vam edilecektir. ' mahkemesine verilmişlerdir. Mahke-

---0--:: me Bergüzarın tevkifine ve suç orta-
• ğı Ahmedin gnyrl mevkuf olarak mu 

Dır Kız Kayboldu hakemesinin devamına karar vermiş 
Sirkecide istasyon otelinde otu _ ve muhakemeyi tahkikatın derlpleş

ran merhum miralaylardan Halil tirilmcsi için başka bir güne bırak-

N . . f'k d "" ı· d mıştır. 
c 2rnının re 1 ·ası un e ın e genç ===-=-============ 

bir kız fotoğrafile müracaat ederek TEPEBAŞI DRAM KISMI 
on dört yaşındaki kızı Muallanın 11/12/938 gündüz saat 
üç gündenberi ortada bulunmadığını 15,30 da VİNDSOR'Gl' rımı'mntt111 
s!\ylemiş ve aranmasını istemiştir. ŞEN KADINLARI 
Muddeiumumılik kızın fotoğrafını KOMEDİ KISMI 
bir müzekkereye bağlıyarak Emni
yet ikinci şube müdürlüğüne gön -
dermiş ve aranmasını istemiştir. 

11/12/938 Pazar gündü 
saat 15,30 ve gece 20,30 da 

DAMA ÇJKl\llŞ BİR G0ZEL 

Bir Kadın Kalp 
Sektesinden Öldü 

Şehremini Uzunyusuf mahallesin 
de oturan 85 yaşlarında Hatun is
minde bir kadın dün saba?ı Vezir 
caddesinden geçerken kalp sektesin
den ölmüştür. 

Turfanda Çiçekler 
Çiçek mezat yerinde satılmak üze 

re ilk turfanda çiçekler getirilmeye 
başlanmıştır. Turfanda çiçeklerden 
sümbül, leylak, zerrin, sim, menek
şe getirilerek satılmıştır. Sümbül -
lerin tanesi iki, leylaklann 10, me
nekşe demeti 10, zerrinler 1,5-2, 
simler 1-1,5 kuruştan verilmiştir. 
lyi güllerin tanesi 8-10, orta çe
şitler 3-4, karanfillerin iyileri 6-7, 
orta çeşitleri 3 kuruştan, Kasımpa -
tılan 1 - 3 kuru§ arasında satılmı~ 
tır. 

Nefis Te ili.ht bir f&heserde buluştular. 

SAADET DÜŞMANI 
Yakında MELEK Sinemasında 

ŞANGAY 

ATEŞLER IÇIND~ 
Fransızca sözlQ fihnl dt9J 

~ 1'C!)l Paramunt Jurnal ba\'11 4tıı 
Bug(ln saat 11 ve 1 de ~ 

.- ... matineler ~a 

On binlerce halkm müracaab üzerine lstanbulda Dolrttd' 
1 i P E K f!d' 

bahçe • Sarayburnu • lzmit ve Ankarada yapılan ~ 
kikt surette 6 sinema makinesile ahnan filimlerin taJ1l 

Aynca: ATA TORK'ün sesli şİnemanm ilk keffinde irad ta 9österilecektir. 
BUGÜN Matinelerden itibaren her seans buyurduğu bir hitabesi 

Programa ilave olarak: HAFI'ANIN YENİ FİLMİ 

Sineması 

Düşman Maskesi Altında 
Fransızca sözlü büyük ve heyecanlı f(lheser. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzili'ıtlı matineler 

DİKKAT: Bugün saat 9,30 da sair günler saat 12,30 da çok ucuz fiatlarla matineler. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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-Y'AN 
Gündelik Gazete 

--0--

TAN'ın heden: Hıber 

de, fikirde. hertetdc 
temiz. dUrUat. umlml 
olmak, k1rlln gueteel 
olmıyı çılıımıktır. 

ABONE BEDELt 
T .t k' E bi ur ıye ene 

1400 Kr. l Sene 2800 Kr. 
150 .. 6 Ay 1500 ., 
400 • 3 Ay 800 ,, 
150 ,, 1 Ay 300 ,, 

'.\'lllletlerarası posta ittihadına dahil 
oımıyan memleketler için abone 
Jedell müddet aıraslyle 30. 16 9 
:t,5 liradır. Abone bedeli ~ndtr 
Adres değlşUrmek 25 kuruştur 
Cevap için mektuplar 10 lrunış
luk pul llAvesf 1A7ımdır. 

~ .................................................. ~ 
t ;;,~-N~-; MESELELERi i 
~-- ............ . 
Şimendifer ve 
Yol Siyaseti 

Şimendifer, cilmhuriyet rejiminin 
111 feyizli işlerinden biridir. Devletin 
flıurlu bir program tahtında bir ta
l'aftan yeni demiryollan inıası, di
ler taraftan yabancı tirketler elinde 
bulunan hatları satın alarak milli 
hatlara ilave ~tmesi, rejim.in ça • 
bıına sistemini gösteren en muvaf
fakıyetli eserlerdendir. 

Geçen on sene içinde Devlet De
lb.iryollarının munluğu 6565 kilo • 
llıetreyi bulmu§tur. 

Bugün Erzincan hattınm knşat 

l'tsınini yapan Ali Çetinkaya, şimen
difer siyasetinin bir muvaffakıyetini 
daha tesit ediyor demektir. Bu yol 
relecek sene Erzuruma varacak, ve 
4nadolu bir baştan bir başa demir
~olu ile katedilmiş olacaktır. 

* Şimdi öğreniyoruz ki hfikOmet 
tltnendifer siyasetine muvazi bir de 
1ol siyaseti takibine karar vermiş
tir. Bütün dünyada flmendiferle yol 
hirbirile rekabet etmektedir. Otomo
hU, kamyon ve otobOs, yollan da şi
lllendifer derecesinde kıymetlendir -
llıiştir. 

Demlryollan ticaret ve tarife mil
dtır ınuavinl İlhaınl r..;;~, "O•cıu .. 
hU mi, şimendifer mi?,, ba~bkb bls 
~•ııaında (bu yazıyı öbtlr .,.n..ı.a oafts 

---.ı- . -~ ... ".ır:uyacabllll%) di-
1ol' ki: 

-Yirminci asrın rerl kalmış mmet-
1eı-ı ve memleketleri Cle di er mede
llf nıemleketler seviyesine ailrat1e 
flkarmak ve bUtlln dt1nyaya tek bir 
llledent çehre vermek için otomobil
lert ortaya salıvermiştir. ·Avrupa ile 
lrarnızda1d terakki açunımunu an
tik ha vasıtayı kolayca n ~abuk 
~alt n bıkipf ettirmek suretile 
doldurabiliriz." 

Baıka memleketlerde tfmendl • 
ferıe tose birbirinin rakibi, fakat 
laiıde birbirinin mtıtemmlnıl olacak
~· Demlryollarma umum lstikamet-
erde yapdaea.k fOSeler memleketin 
~ k•lertni bile demlryollarma 
1-tbyacak ve ha suretle memleke • 
~.her tarafı ceniı pbekelerle bfr. 
•trtne yakmlaftmlllllf olacaktır. 
• llflkhıtt bu prensiple hareket e
~k bu yıl yol işlerine mflhlm tah

lfa.t ayıracak ve derhal ile bqlı
)~alttır. 

* Şimendifer ve yol bir eemf)'etfn 
~ damarlandır. Da damarlarda 
""4lll lt!Tbeatçe hareket edene nlcut 
~lı, zinde ve hareketli olur. 

Şlmendif er ve yol yalmz askerf 
'- ekonomi bakımından delil, I~ • 
~Irat bakımından da mfthlmdir. 
~ vatandaşlan birbirine yak • 
1 · Cemiyeti ataletten kurtarır. 
ftlıııat Ylcdanm tekevvtınftne yar • 

..._ eder. Birbirinden mak k3ylere 

~'' blrblrlerfle irtibat Ye tema
l'tab ltarbetmiı vatandaılar, cemiyet 
.. tlııdaıı mahrum ve mUcerret bir 

1'at Jaşamata mahkdın olurlar. 
lbt. Oııaıı için cilmburlyet rejiminin 
'-ll eııdif ere ve yola verdifl ehem • 
ti >'et, tfihanla anılacak bir faaliye
~f11de3ldlr. 

4tatürkün Annesinin 

kabri Yapılıyor 
) 1trnir - Atatürkfin anneleri Ba
d~ Zübeydenin burada Soğukkuyu 
)aJt Yeni makberinin inşasına pek 
~ l?lda başlanacaktır. Belediye, 
~ etrafındaki parkın planla
~ -riliyet te 1Azım ge-
lltbnı .. beflmnft& • 

'r A M 

P • • • 1 

anlıermanızmın 1
1
::::er.::;.:;;:: 

., taatı teltq etlıyor. 1 

Devlet 
Kuvvettir! 

lı_'(~.-.. ~a_ ... _ n_=-~-· _B __ • -~' 
Alman milliyetçiliğinin nazari

yesi, ideoloji!t kurulalı çok 
oldu. Üstünde en aşağı bir asırdan
beri çalışılıyor. 

Bu ideolojiye ıöyle bir göz ata. 
lım: 

İdeolojiyi vazıh §ekle sokan 
(Hegel 1770 1831) olmuştur. (He 
gel) (Hukuk felsefesi) eserinde ~ 
fikirleri öne sürer: 

Devlete, can ve mal emntyett
nf temin etmek gayesile teşekkül 
etmiş nazarile bakılamaz. Çünkü 
bu takdirde fert, kendisini, devle
tin Azası olup olmamakta serbest 
zanneder. Yok, hayır ... Devlet, mut 
lak bir realitedir. Fert,,ancak onun 
Azası olmak haysiyeti ile bir kıy -
mete maliktir. 

Devlet, fertlerin arzu ve fradest
le, Russonun dediği gibi (mukavele) 
ile var olmuş bir şey değildir. Dev
let, dünyada Allahın yürüyilşüdür. 
Devlet, yeryüzünde tecessüd etmiş 
bir ul!ihiyettir. Fert, ancak devlet 
için ve devlet ile vardır. 

Devlet, komJUlarfle ihtilafa 
düşerse, ilaht obnakla, yer

' a4tlnae k1:uaınat:ıı Ost bır kuvvet 
tanımaz. İhtilAfı hal f~ bir vası
ta tanır; harp. Ve yalnız kendi 
menfaati için harbeder. Devletin 
yegane gayesi: Refahtır. Devlet; 
insan1 ahlak, şahsi ahlak gibi şey
lerle alakadar olmaz.. 

Devlet; "'kuvvetinin yeti§tiğt ye
re kadar liukuka maılh~---.E~er bir 
muahedeyt yırtmak, menfaali ııu.&.1• 
zuındanaa, hiç dü§Onmeden yut. 
malıdır. Zafer elde ettiğt andan iti
baren, yaptığı harp, hulruld ve 
doğru olmuı olacaktır. Zira elde 

Amerikadan Notlar: 

ettiği zafer, Allahın bir iradesini 
tahakkuk ettirmiş demektir. 

Kuvvetli milletler, hep böyle, 
zayıflara arzularını dikte ettiler. 
Zira (Hegel) e göre: "Tekamülün 
muayyen bir noktasına varmış o
lan kuvvetli milletin bütün diğer 
milletlere karşı mutlak hukuku 
vardır. Bunlann ona karşı hiçbir 
hakkı yoktur. Devrelerini yaşamış 
olan milletlerin artık iğapta ma
halli yoktur. İnsaniyet şu sa!hala
n geçirdi: Şark devresi, Yunan 
devresi, Roma devresi. Şimdi ise 
Cermen safhasındadır. Yeni dün • 
yanın ruhu, Cermenliktir. Dünya
yı idare sırası, Cermene geldi.,, 

İşte ffiegel) in (Devlet • Allah) 
nazariyesi. 

Müverrflı (Traçkc) ntn itham 
kaynağı da yukanki nazari

yedir. (Hegel) gibi buna göre de: 
Devlet, yer yüzünde Allahın, te
celli etmiş, bir iradesidir. Binaen
aleyh bütün fertlere ve diğer dev
letlere karşı her türlü hukuka ma 
liktir. Tek bir vazifesi vardır: Ar
zusunu yerine getirmek için kuv
VPtli, daima kuvvetli olmak. Da
hilde kuvvetli olup k11n1rlanna 
kimseyi kan§tırmamak. Biltiln 
menfaatlerini temin edebilmek i
çin iradesini hariçte de yürütebil
mek. 

Enternasyonal politikada tek 
btr prensip vardır: Kendi menfa
tır. Kuvvet düsturunu (Traçke) 
ki adalettir. Kuvvet, hakkı yara
tır. Kuvvet düsturuna (Tarçke) '° tona.al ne ifade eder: -rarih, 
Allahm hükmüdilr.,, K ... df kUW"-
vetine inanmamak, ftfmat etme -
mek; nıhu mukaddese ka111 btr 

Amerikanın Baş 
Döndüren Şeyleri 

A merfkada insanın aklını alan 
neler yok ki!- Makine ve 

teknik son haddini bulmuı bari· 
katar yaratıp dumakta.. Nehirle
rin altından geçen tüneller, NeY· 
yorkta Vaşinı;on köprüall, San
Fransisko'da Golden Gate k3pril
sU, Nevyork'un belki bir tanesi
nin içinde Bunanın halkını sığdı
rabilen yUz katlı binalan, her bi
ri bugünün "Acayibi b'a,, mıdan 
delil de belki aayuı bini balan a
cayiplerinden biri. 

Fakat bunlardan başka alelAde 
bir ıezicinin ufak tefek, fnkat hal
kın hergünkil yaşayışına kanştıfı 
için daha da çok dikkatini çeken 
şeyler var .. Bunlar belki de birin
ciler yanında, teknik itibarile hiç 
te fevkallde detlldir. Onun tak
dirini mühendisler yap!tlnlar. 

Yedi kat yerin altından, sokak
lann llstiinden başdöndürilcll ça-
buklukla ıcten trenlerden bahset
mlyeceğlm.. Fakat bu trenlerden 
biriyle Ncvyorkta Bansilvanya 
istasyonuna geldiniz mi, elleriniz 
doluysa hiç tcli~lanmayın. 

Kapıları nasıl a~ayun diye, pa
ketleri nereye bırakayım, diye dü
şünmeyin, açmak zahmetinden 
kurtulmak için biri kapıdan ge
çerken, kapanmadan arkaınndan 

ceçivennefe alraşma~.- Kapıya 
maanm Wr neklıp pLHnh mi 

•••••••••••••••••••••••• 
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o kendi kendine açılır. Siz ceçtik· 
ten sonra tekrar kapanır_ 

Büyük mağazalardan birine git
tiniz. Tıklım tıklım asansöre tıkıl· 
mak istemiyorsunuz, bq altı katı 
çıkmayı da ıöze alamıyorsunuz, 
durmadan kımıldayan merdivenle
rin ilk basamağına atlayın. O sizi 
hiç ayağınızı kımıldatmadan iste· 
diğiniz kata çıkarır .. Fakat dikkat 
edin, yukarı çıkaran merdiven ye
rine, aşağı indirene atlarsanız ten 
yflzü kapanırsınız! .. 

Bir çok diikkanlann gl~esl mO§
terinin ıözünden uzak olan bir 
yerdedir. Amerikanın meşhur ıcün· 
diiz knsa hırsızlarından uzak bu· 
lunmak i~in mi ne? .. Fnkat kork· 
mn,·ın. pnrnnı7.ı vermek için gişe
ye kadnr gitıneğc Jiizum yok .. Sa
tıcı kıza verin .. O parayı ve pusu
lanızı, belde taşınan fi~ekler gibi 
bir tek fişeğin içine koyar. Bu fi. 
tek tıpkı kömür ocaklannda kö
mürü tal}ıyan, ve tellerin füıtilnde 
kendi kendine kımıldayor ribi gö 
rilnen kovalar ~öl, tabii kfiçftk 
ppta, kendi lumcline tellerha a..-

günahtır.,, "Devlet, İnsaniyetin i
dealleri menfaatlıse k.endi kuvvet
lenmesini ihmal ederse, kendi te
mel varlığını inkar ediyor; hara -
°'Jiye koşuyor demektir.,, 

Devlet demek, kuvvet demek -
tlr. Binaenaleyh birinci vazifesi 
bu kuvveti :sadece idame ve mu
hafaza etmek değil ayni zamanda 
büyütmektir. Devlet, kendi huku
ku için, kuvveti derecesinden ba~ 
ka hiçbir engel tanımaz. 

Yalnız en çok kuvvete sahip o
lan devletin, devlet olmağa hak
kı vardır. Küçük devletler, ancak 
büyük devletlerin müsamahasile 
yaf1yabilirler. 

Amdt, knçi\k devletler yok e
dilmelidir, demişti. Ondan 

sonra (Emst Hass): ''Polonya, Çek, 
Macar, Slovak, Sloven, Valon, Lit
vanya, Estonya, Finlandiya gibi 
milletler, komşu büyük devletler 
tarafından kendilerine katılmalı -
dır, dedi. 

(Traçke) ye ~re Prusya, lda
rl teşkflAt ve ordusfle en kuvvetli 
olduğundan yeryazonae Anahm 
seçilmiş mtlletldir ve yeryüzünü 

tilnde ıider, ilst kata yahut alt ka
ta çıkar, bir müddet sonra da pa
ranı:.ıı üstfi ve makbuzunus be
raber döner_ 

Ev mi yaptıracabınız! Arsa h&
men küçilk bir fabrika halini alır. 
Etrafa a!'lansörler, makaralar, bu
har makineleri kurulur. u~ yfiz 
kişinin ıördüğü Jşl söylenen bu-
har karması temelleri ve bodrum 
katım kazar. Bir makineli kam
yon topraklan iter. Alet i§ler, el 
öğilnür ve kısa bir zaman içinde 
ev değil, koca binalar meydana 
çıkar. 
Dahası var- Beğendiğiniz bir 

yerde arsa satın alıyorsunuz. Ev 
yaptırmak zahmetine katlanmak 
istemiyorsunuz, kolayı var.. Her 
hangi bir yerdeki satılık evleri 
gez.in •. Betendiniz mi, o evi arsa
nıza naklettirehilirsiniz. Ge~enler
de Kenıberiçte koca caddeyi kap
byan bir evi bir kamyon yeni ye
rine taşıyıverdi. 

Boston'daki Kollejlerden birinin 
bir yatakhan~I, dört defa yer de
ğiştirmiş .. Artık Boğazi~inde ya
hut Çamlıcada kendi haline bıra-
kılmış, kiracısızlıktan harap ol
muş yalı, yahut köşk sahipleri fi. 
znlmesinler, yakında belki onlar 
da e\•lerini Suadiyeye, Floryaya, 
7ahut Modaya taııtmanın çaresi
ni bulurlar da kiracısızhktan kur
tulurlar!. 

ilk duyduğum zaman bu bina
lan bir yerden ötekine ta~ıma hi
kayeleri hende de ayni l<'siri yap
tı. Olacağına bir tiirlii akılın yat· 
madı.. Geçen ıün koskoca binayı 
caddenin ortasında görünce hadi
senin doğruluğuna şaştım. hem de 
sanki beğenmediğim yerde beğen
diğim bir e\•im, istediğim yerde 
bir de anam varmq ~bl sevin
dim.. 

Allah g"bi istediği veçhile idare 
•etmek ona aittir. (Traçke) naza • 
nnda Bismarkın politika ve mu • 
vaffakiyeti bu bapta "En parlak 
tecrübe., dir. 

Alman gençllğt, bfr mffilyet 
peygamberi olarak tanıdığı (Traç
ke) nin, Berlin üniversitesindeki 
kürsüsü etrafında halkalanarak o
nun ülküsünü yudum yudum son 
damlasına kadar içti. (Traçke) ntn 
en hararetli talebelerinden blrl 
General (Bernhardi) oldu. 1912 de 
çıkan (İstikbalimiz) ve 1913 te çı
kan (Almanya ve müstakbel mu
harebe) adlı eserleri Alman mUU.. 
yetçIUğinln iki kIAsfk eseridir. 

General (Bernhardl) ye göre de: 
"'Devlet herşey, ve fert hiçtir.,, 
Kudret ve azamet, devletin esaslı 
iki vasfıdır. Bu iki vasfın mehek 
taşı: Dış düşmanlara karşı dimdik 
durabilmektir. 

(Traçke) gibi bu da, küçük de.
Jetlerin yaşamak hakkını inkAr • 
der. 

Enternuyonal l§Ierde ahlllc 
prensibi JUdur: "Gayesine vusulde 
bir devletin muvaffakıyetle kul -
}andığı herşey, ahlfı'kidir.,, 

Ferdi ahlak, insana, tablatle 
mücadeleyi öğretiyor. Devlete ait 
ahlak ise: Kudreti insiyakını ta
kip ederek bunu hiçbir hissi mü
lahaza ile gevşetmemektir. 

(Traçke), Alman ittihadı ya -
yılmazdan evvel gelmiştt Alman 
ittihadının husülünde (Traçke) nin 
fikirleri en büyük rolü oynadı. 

Prensip '1Jdur: (Devlet • Al -
lah) tır. (Hak , kuvvettir). 

Bu nazariyeye bir taraftan da 

hukukçular sanlmıştı. (Hegel) :in 

muasırlanndan olan hukukçu (Sa

vigny), 1914 te; : "Hukuk, hür ar

zular mahsulü olan müsbet kanun 

lar neticesi olmayıp milletlerin sü~ 

kfınet ve nizam içinde gelişen de

r<tnt kuvvetlerinin mahsulüdür.,, 

diyordu. Milletin hayatı olan bu 

yüksek kuvveti tecessüt ettiren 

ıey: Devlettir. Hak, kuvvet ve za

ruretin mahsulüdür. Hak, (fatal • 

man - mukadder bir surette) ta
rihten doğmuf oluyor. Bu nazari

ye, böylece, hadise ve muvaffakı

yet! Allahlaştınr. 

Hukukçu Jhering, 1876 da (Kuv 
vet ve hak) üzerine olan bir nut
kunda: "Var olan her hak, tarihin 
bir çocuğudur Galip bir kuvvet~ 
nünde eğilmek mecburiyeti vardır. 
Galibin kudreti: 1şte hakkı doğu
ran şey ... ,, dt:mişti Devlet. kuv -
vetini kendi kudretini artırmak 
yolunda mutlak olarak kullanacak
tır. Bu bir zarurettir. Ve hiç bir 
kanun tanımaz. Kuvvet, haktan 
üst ve önddeir: (Gewalt Geht Vor 
Reht). 

·Arkan ' taılCUda) 
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Garp 
Cephesinde 
Sükun Var 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sert 

Tanın sualler ve cevaplar süttlıfı 

nunda bir okuyucu soruyor? 
"Garp cephesinde sükun vnr,, ad. 

lı eserin sahibi Erih Remark sağ m 
dır? Nerdedir? Bu eserden baş~ 

eseri var mıdır? 
Erib Remark, 1914 harbine bi 

fiil iştirak etmiş, harbin vahşetler 
ni, siperlerdeki neferlerin iki kard 
gibi birbirlerini nasıl istemi~·ere 

öldürdüklerini ve bu müthiş badirM 
den sonra insanlığın sulha nasıl b

0 

hasretle kavuştuğunu yazan bir m~ 
harrirdir. Eseri milyonlarca satıldtt 

o devirlerde herkes bir daha hq 
olmıyacağını, 1914 harbini göre• 
nesillerin bir daha harbe girmiyecell 
terini katiyetle iddia ettiler. 

* Aradan çok değil, yirmi sen 
geçti. 1914 harbine giren nesiller oıw 
ta yaşa geldiler. 1918 de kılıç! 

kınına konduğu K{inden bugün 
Garp cephesi zahiri sükiin içind 
hiç durmadı, Bir uçuşta 8000 m 
mesafe kateden tayyareler yaptı. O 
zamanlar İngilterenin en uzun m 
safe kateden tayyaresi 600 mil, Fraa 
sanın 600, Almanyanın 500, Ame
rikanın 400 mildi. Büyük millet 
terin harp büt~elerl milyonları a 
milyarlara vardı. Mühimmat fahri 
kalan yeni sistem harp silahlan 
cat n imalinde birbirile müsabak 
ya glnştiler. Silahlan tahdit konf 
ranslan, iktisadi anlaşma konfera 
lan birer birer iflas etti. 

Kellof misakı, Versay muahed 
si, Nöyi muahedesi birer birer yırtı 
eh. Afrikada, Uzak Şarkta, Bey 
denizde harpler başladı, kanınz ist 
lalar, ldlçllcük devletleri kuş gi 
devirdi. 

Şimdi kimse artık bir daha ,ha 
olamıyacağını, elini Mukaddes Ki 
taba basarak iddia etmiyor.-. Nas 
etsinler kt, Garp cephesinde sftk 
delfl gftrilltft, hem dfinyayı blrbi 
rine katan mah~.ri bir yıkılıı 
rilltilsU var. 

* Ben de soruyorum, Erih Remar 
nerde? Ben onun yerinde olsam, N 
bel sulh milessesesinin o vakitten 
beri şuna buna verdiği sulh mtik 
fatım biı\ paçavraya sarar, fspany 
veya Çin cephesinde patlıyan hata 
yalardan birinde kurşun diye bıl 
lanılmak Uıere mfitecaviz kuman 
danlardan birine gönderirim. 

Bana kalırsa Remark bfitün dil 
ya cephelerini görebilen yüksek bl 
dağın tepesine çıkmış, "Garp ce 

hesinin yıkılıp,, eserini yazıyordur 

Şundan Bundan 
* Yeryfizilnde işliyen otomo

billerin miktan 43,078,630 u bul· 
muştur. Bunun otuz milyonu şi· 
mali Amerikadadır. Amerikada 
dört kişiye bir otomobil, dünyanın 
diğer kısımlarında 48 kişiye bir o
tomobil düşer. 

* Dünyada verilmiş en müthiş 
idam hllkmO İspanya krallarından 
Filibin verdiği idam hükmüdür. 
Çnkü 1568 tarihinde 3,000,000 kişi· 
nin öldmünll emreden bir kağıda 
imza koymuştur. 

•*Bir santimlik bir sahaya 333 
saç kôymak mümkündür. 

* Amerikada Alman ırkına 
mensup 21 milyon insan vardır. 

* içinde ~n çok yabancı keli
me bulunan dil İngilizcedir. Bir 
İngiliz lilgatindeki kelimelerin an· 
cak Oçte biri hakiki İngilizcedir. 

* Devekuıu aslan ~ibl ulur, o 
kadar ki uzaktan işitildiği nman 
farkedilemez Zilrafe ise 'he hnğı
nr, ne de ulur. Zilrafenin hicbir 
şekilde bağırııııı dunılmnmıııt1r. 

* Fil, bUyük cü!lseli olmasına 
rağmen saatte 12 kilometre sürat. 
le gidebilir. 

* Dünya nüfusu hf'r sene 30 
milyon kiti •rtmaktadır. 
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Gençler Şampiyonası 

spor - Beşiktaş 
Berabere Kaldılar 

Beşiktaş takımında 

oynıyanlardan: 

Yusuf, Feridun 

lctanbulspor takımında 
oynıyanlardan: 

Hüsamettin, Recai 

Mütemadiyen gençlere ehem-1 Tankın idaresinde oynanan lbu 
miyet vermemek yüzünden Türk ı maçta her iki takım şu kadrolarla 
futbolünün günden güne düşmekte' sahaya çıkmışlardı . 
olduğu ve yarın için ümitsiz bulun- İstanbulspor: Orhan _ Orhan, 
duğumuzu bu sütunlarda yazdık. Halil - Bahir, Eşref, Mustafa -

Memleket futbolünün kurtulması Necdet, Kemal, Lutfi, Recai Hüsa
için gençleri çalıştırmak ve yarının 

elemanl:ınnı yeti§tirmek lazımdır. 

Altı yedi sene evvel Muvaffak, Ada

lı Rıza ve Nurinin şahsi gayretlerile 

yapılan gençler şampiyonası, bugün 

kü birinci futbol takımlarının te

melini teşkU ediyor. Fakat ondan 

sonra bu şampiyona yapılmadığı 

için hiç bir takımda yeni yetişen 
bir futbolcu göremiyoruz. 

Yine böyle şahsi gayretler netice
sidir ki, bu maçların yapılmasına 
tekrar karar verilmiş ve dün f iks
tür mucibince ilk karşılaşma Tak
sim stadında İstanbulspor _ Be
şiktaş genç takım.lan arasında oy
nanmıştır. 

lstanbul•por • Beşikta, 
gençleri berabere kaldılar 

Gençler şampiyonasının ilk karşı
laşması İstanbulspor - Besiktaş -genç 
takımlan arasında yapıldı. Hakem 

B. Takımları Maçında 
Dünkü Neticeler 

Dünkü Taksim stadında Galata
saray - Beşiktaş B takımları Tak
s· m stadında karşılaşacaklardı. Be
Ş:ktaşlılar nizami vaziyet~ olmadık
larından san kınnızıblar hükmen 
ar g P sayıldılar ve sonra aralarnda 

hususi bir maç yaptılar. Bu karşı
l~şınada Galatasa.ııayblar rakipleri
m 5 - O yendiler. 

Kadıköy stadında Hiliıllner gel
mediğinden Fenerbahçe yine hük
men galip sayıldı. 

Askeri Liselerin 

Voleybol Müsabakası 
Büyük matem dolayısiyle geriye 

bırakılan askcıi liseleri:miz·n vo
leybol ve basketbol müsabaknlanna 
yine Beyoğlu Halkevi salonunda de
vam edilecektir. Bugün saat ondn 
Maltepe - Bursa ve deniz liS<! ve 
harbiyesiyle - Kuleli arasında vo-

mettin. 

Beşiktaş: Emin - Mahmut, Yu
suf - Kemal, Emin, Anrbal - Ha
şim, Feridun, Sabahattin, Faruk, 
Cavit. 

Oyun çok temiz oldu. Birinci 

devre mütevazin ve güzel biT oyun 

seyrettik. Beş!ktaş gençleri fstnn
bulsporlulara nazaran daha vücutlü. 

İstanbul soldan iyi hücumlar ya

pıyor ve Beşiktaş i'çin tehlikeli er 

luyordu. Besiktnşta da sağiç Feri

dun, merkez muavin Emin nazarı 

dikkati celbediyordu. Birinci devre 

sıfır sıfır berabere neticelendi. 

İkinci devrede her iki takımda 

galibiyeti temin edecek golü kay

detmek için uğraştılar. 

İki taraf müdafaası da beraberli
ği bozacak golü ka.ydettirmernek 
için canlı bir oyun çıkardılar ve mü
sabaka golsüz olarak beraberlikle 
neticelendi. 

Kumkapı Klubü de 

Faaliyete Geçiyor 
Güneş Klübünün spor şubelerini 

lfığvetmesi üzerine eski Kumkapılı 
güreşçiler Kumknpı Klübünü tek
rar açmıya karar vermişlerdir. 

Bugün Kumkapıdaki lokallerinde 
bir toplantı yaparak idare heyetleri
ni seçecekler ve Ku.mkapı ismi al
tında resmen faaliyete geçecekler
dir. 

--o--
Şişli • Pera Bugün 

Kar§ılaııyorlar 
Gayrifedere klüplerin karşılaş

masında iki ezeli rakip Şişli - Pera 

bugün saat 11 de karşılaşacaklardır. 

leybol şampiyonasının son maçlan 
yapılacaktır. Pazartesi, Salı ve Çar
şamba günleri de ayni salonda bas
ket miısabaknlan yapılarak bu spor 
şubelerinin birincileri seçilmiş ola
caktır. 

erli Haftası Başhyor 

Bağ bozumunda bir 
Bulgar kızı 

Bulgaristanın 

Üzüm İhracatı 
Hayli Çoğaldı 

----<>--

Bu Mevsimin ihracatı 

12,200 Vagonu Geçti 
Sofya, 6 (Tan muhabirinden) -

Bu sene Bulgaristanda üzüm mah
sulü çok bol olmuştur. Bunun netı
cesi olarak üzüm ihracatı da fazla
dır. Bu hafta arkası alınan ihracat 
12,200 vagonu geçmiştir. Halbuki 
1937 senesinde ancak 7,690 vagon ol
muştur. 

Bulgaristan, son Çekoslovakya me 
selesinden dolayı orta A vrupadn zu
hur eden gerginlik yüzünden üziım 
ihracatı için orta Avrupa memleket· 
}erinden kira ile vagon bulamamıştı. 
~'akat geçenlerde bilhassa Yugos
lav vagonlannın yardımı temin e
dildiği halde Bulgar üzüm ihracatı 
yine normal seyrini muhafaza etmiş 
ti. Bulgar üzümleri en ziyade Fran
sa ve Almanyaya gönderilmiştir. 

Daha bağ bozumları esnasında ha
rice sevkedilecek üzümlerin hışır, çü 
rük ve bereli olanları ayrılmış, am
balajları itinalı şekilde yapılmıştır. 

Kontrolsüz hiç bir üzüm vagonu 
hudut haricine çıkarılmamıştır. Hat
ta bu yıl kış, Bulgaristanı erken bas
tırdığından bazı vilayetlerde bağlar 
bozumdan kalmış, fakat, Üzerlerine 
kar düştüğü için bu üzümlerin ihra
cı derhal yasak edilmiştir. 

Temiz üzüm ihracı için alınan e
saslı tedbirler neticesinde, dış piya
salarda bir çok müşteriler temin e
dilmiştir. Uzüm ihracatının artması
na bir diğre sebep te, yabancı mem
leket] rde Bulgartltumu ıç1n de de
vamlı olarak propaganda yapılması
dır. 

Uzüm isl.ihl5.kini dahilde de artır
mak için, üzüm mevsiminde üzüm 
haftaları yapılmağa başlanmıştır. U
züm haftasında, fakir halka ve fa
kir talebeye bedava üzüm dağıtmak 
adet olmuştur. 

Hemen herkes bağ sahibi olduğu 
için, Bulgaristan üzüm fiyatları çok 
ucuzdur. Bu yıl da kilosu 3 levaya 
(Türk parası ile 4 kuruşa) kadar sa
tılmıştır. 

Ihraç edilen Bulgar üzümlerinden 
Avrupada en ziyade satılan "Hafız 
Ali., üzümüdür. Bu cins üzümü bir 
zamanlar, Hafız Ali isminde bir 
Türk, Anadoludan getirmiş ve buna 
kendi ismini vermiştir. Fakat bir kaç 
senedenberi Bulgaristanda türkçe i
simler değiştirildiği için ''Hafız Ali., 
üzümüne de "Bolgar" ismi verilmiş
tir. 

~':~~;~;7ş~~~,,.. ~ 
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Şubeye Davet 
OskUdnr Askerlik Şubesinden: 
Üsküdar askerlik şubesinden tütün 

beyiye ikrnmlyeı:i almakta olan ve kayıt
lı bulunan mal(ıl subay ve eratın yokla
maları yapılacağından maaş resmi senet 
ve raporlnrile lkl~er adet te vesika ~otoğ
rafile birlikte ve nihayet bir haft:t 7.ıırfın
da şubeye müracaat etmelerinin Uızım 
gı>Jdiği. 

~um :YE DAVET 
Fatih Knymaknmlıljından: 

1 - Yedek piyade Asteğmen Mustafa 
Hn111 oğlu İbrahim 31456. 

Yeri' Mallar ve Ta~arruf Haftası' muhtelif senelerdeki tezayüdünü ila 

2 - Jandarma Yüz.başı Mustafa oğlu 
Hüseyin Hüsnü 2678. 

3 - Lcvuım teğmen Ahmet Tevfik oğ
lu Ali Emrullah. 44864. yarın, Başvekil Celal Bayarm rad- de eden graf'klcr hazırlatmıştır. 

) oda söyliyeceği bir nutukla açıla

caktır. Tasarruf Cemiyeti, bu mü
nasebetle milli mahsullerimizin 

Yukanki resimde, 

den birini görüyoruz. 

bu grafikler· 
4 - Emekli sınıf 8 hesap memuru Hü

seyin Hüsnü l>ğlu 326 lı Mehmet . H.ılOsl 
Yukarıda adlan yazılı zabitanın asker· 

lik şubesine mOrncantıan. 
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Gur et 
HikCiyeleri 

s K i c . i 
kaldırdı. uzun u-Vapur rıhtımın

dan kalkıp ta•~~ YAZAN : .~....,_,~•zun Hasanın yü-

Marmaraya doğ-ı ızüne baktı: 
ru uzaklaşmava R E F ı• K HA L [ D - Türk çocu-
başlayınca yoıc~- ğu musun be~ 

· - - Istanbuldan yu geçırmege• _.......,....._. • ıd· 
gelenler, üzerlerin ~ ::e mı. 
den ağır bir yük - Ben de 0 

::a~:.ı:ş gibi ferah 1 ·,· ı.rn n_ıı~ı ~ =~:ı~:~dan.. lz-

- Çocukcağız \ ~ J} /I Eskicide saç st?: 
Arabistanda rahat // 1 ı kal dağınık, gö-
eder. ğüs bağır açık, 

Dediler, hayırlı pantolonu dizle-
bir iş yaptıklarma rinden yamalı. 
herkesi inandırını§ dişleri eksilt ve 
olanların uydur • suratı san, sapSll-
ma neşesile, fakat nydı; gözlerinln 
gönülleri isli, ev- akına kadar sa-
lerine döndi.ıler. rıydı. Türkçe bil-

Zaten babadan diği ve Istanbul 
yetim kalan kü- taraflarından gel--
çük Hasan, anası diği için Hasan, 
da ölünce uzak şimdi onun sade 
akrabaları ve konukomşunun yar- Halasının yanındaki kadınlar da 1şıne değil, yüzüne de dikkatle 
dımile halasının yanına, Filistinin sarıldılar, öptüler, söyleştiler, gü- bakmıştL Göğsünün ortasında, tıp-
ücra bir kasabasına gönderiliyor- lüştüler. Bir çok çocuk ta gelmiş- kı çenesindeki sakalı andıran kU'" 
du. ti; entarilerinin üstüne hırka ye- çıl, seyrek bir tutam kıl vardı. 

Hasan vapurda eğlendi; gınl gı- rine elbise ceketi giymiş, saçlan Dlşsizlikten peltek çıkan bir scs-
nl işliyen vinçlere, üstleri yazı. perçemli, başları takkeli çocuk- 1e tekrar sordu: 
1ı can kurtaran simitlerine, kuru- lar - Ne diye düştün bu cehenne-
tulacak çamaşırlar gibi iplere a- min ortasına sen? 
sılı sandallara, varda değiştirilll' Hasan anladığı kadar anlattı-
ken çalınan kampanaya bakarak Sonra Kanlıcadaki evlerini ta-
çok eğlendi. Beş yaşında idi; pel- rü etti; komşunun oğlu Mahmutla 
tek, şirin konuşmalarile de göver- balık tuttuklarını, anası doktora 
te yolcularını epeyce eğlendir- giderken tünele bindiklerini, bir 
mişti. kere de kapıya beyaz boyalı basta 

Fakat vapur, şuraya buraya otomobili geldiğini, içinde yatak-
uğrayıp bir sürü yolcu bıraktık- lar serili olduğunu söyledi. Bir a-
tan sonra sıcak memleketlere ralık ta kendisi sordu: 
yaklaşınca kendisini bir durgun
luk aldı: Kalanlar bilmediği bir 
dilden konuşuyorlardı ve ona. IE.
tanbuldaki gibi: 

- Hasan gel! 
- Hasan git! 
Demiyorlardı; ismi değişir gi-

bi olmuştu, Hassen şekline gir
mişti: 

- Taal hun yn Hassen 
Diyorlardı, yanlarına gidiyor

du. 
- Ruh ya Hassen. 
Derlerse uzaklaşıyordu. 

H ayfaya çıktılar ve onu bir 
trene koydular. 

Artık an dili bıishii ün işitil
mez olmuştu. Hasan köşeye bü
züldü; bir şeyler soran olsa da 
susuyordu, yanakları pençe pen
çe, al al olarak susuyordu. Por
takal bahçelerine dalmış, göğsün
de bir katılık, gırtlağında lokma
sını yutamamış gibi bir sert dü
ğüm, daima susuyordu. 

Fakat hem pür nakıl çiçek aç
mış, hem yemişlerle donanmış gü
zel, ıslak bahçeler de tükendi; zey
tinlikler de seyrekleşti. 
Yamaçlarında keçiler otlayan 

kuru, yalçın, çatlak dağlar arasın
dan geçiyorlardı. Bu keçiler kap
kara, beneksiz kara idi; tüyleri ye
ni otomobil boyası gibi aynnmsı 
bir cila ile, kızgın güneş altında, 
parıl parıl yanıyordu. 

Bunlar da bitti; göz alabildiği
ne uzanan bir · düzlüğe çıkmışlar
dı; ne ağaç vardı, ne dere, ne ev! 
Yalnız ara sıra kocaman kocaman 
hayvanlara rastgeliyorlardı; çok 
uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırt 
ları kabarık, kambur hayvanlar 
trene bakmıyorlardı bile ... Ağızla... 
rında beyazımsı bir köpük çiğneye
rek dalgın ve küskün arka arka
ya, ağır ağır yumuşak yumuşak, 

iz bırakmadan ve toz çıkarmadan 
gidiyorlardı. 

Çok sabretti, dayanamadı. ya
nındaki askere parm9ğile gbstc
rerek sordu; o güldü: 

- Gemel! Gemel! 
Dedi. 
Hasanı bir istasyonda indirdi

ler. Gerdanından. alnından, kolla
rından ve kulaklarından biçim bi
çim, sürü sürü altınlar sallanan 
kara çarşaflı, kara çatık kaşlı, 
kara iri benli bir kadın onu göğsü
ne bastırdı. Anasınınkine benzemi
yen, tuhaf kokulu, fazla yumuşak, 
içine gömülüverilen cansız bir gö
ğüs ... 

- Ya habibi! Ya aynt! 

Hasan durgun, tıkanıktı; susu
yor, susuyordu. 

Böyle, haftalarca sustu. _ 
Anlamağa başldığı arapçayı, ku

çücük kafasında beliren bir inatl;a 
konuşmıyarak sustu. Dah,. uuyük 
bir telılik~en korkarak deniz _,ı
tında nefes almamağa çalışan bir 
adam gibi tıkandığını duyuyordu, 
yine susuyordu. 

Hep sustu. 
Şimdi onun da kuşaklı entarisi, 

ceketi, takkesi, kırmızı merkopla
n vardı. Saçlarınm ortası, el aya
sı kadar s1fır makine ile kesilmiş, 
alnına perçemler uzatılmıştı. De
ri gibi sert, yavan tandır ekmeği
ne alışmıştı; yer sofrasında bunu 
hem kaşık, hem çatal yerine bü
rüp dürümliyerek kullanmağı be
ceriyordu. 

Bir gün halası sokaktan bağıra
rak geçen bir satıcıyı çağırdı. 

Evin avlusuna sırtında çuval 
kaplı bir yayvan torba, elinde bir 
ufacık iskemle ve uzun bir demir 
parçası, dağınık kıyafetli bir a
dam girdi. Torbasında da mukav
va gibi bükülmüş bir tomar duru
yordu. 

Konuştular, sonra önüne bir 
sürü patlak, sökük, parça parça 
ayakkabı dizdiler. 

S atıcı ismeklesine oturdu; Ha
san da merakla karşısına 

geçti. Bu dörtyanı duvarlı, tek kat., 
basık ve toprak evde öyle canı sı
kılıyordu ki... Şaşarak, eğlenerek 
seyrediyordu: Mukavvaya benzet
tiği kalın deriyi iki tarafı keskin 
';ncecik, sapsız bıçağile kesişine, 
ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, 
sonra bunları birer birer, Istan
bulda gördüğü maymun gibi avur
dundan çıkarıp ayakkapların al
tına çabuk çabuk mıhlayışına, de
ri parçalarını pis, bir suya koyup 
ıslatışına, mundar çanaktaki ma
cuna parmağını daldırıp daldırıp 
tabanlara sürüşüne, hepsine bakı
yordu. Susuyor ve bakıyordu. 

Bir aralık nerede ve kimlerle ol
duğunu' keyfinden unuttu, dalgın
lığından ana dilile sordu: 

- Çiviler ağzına batmaz mı se
nin? 

Eskici başını hayretle işinden 

- Sen niye buradasın? 
Oteki başım ve elini şöyle sal

ladı: Uzun iş manasına ... ve mırıl
dandı: 

- Bir kabahat işledik te kaçtikl 
Asıl konuşan Hasandı, altı ay

danberi susan Hasan ... Durınadall< 
dinlenmeden, nefes almadan, yş· 
naklan sevincu • .ı.-•· , ı..... .,.,.._. 
be dudakları t itriyerek taze~ gc-ı
rek billur sesile bir teviye kon~
şuy~rdu. J\klına ne gelirse söylu
y:o~da. Jil!5Kıci hem çalışıyor, h~ 
ele, arasıra "Ha! ya? öyle mi?,, gı
bi dinlediğini bildiren sözlerle on~ 
söyletiyordu; artık erişemiyeceği 

. .. gfı-
yurdunun bir deresini, bır ruz ._ 
rını bir türküsünü dinliyormuş gı 

' r-bi hem zevkli, hem yaslı dinliY0 . 

du; geçmiş günleri, kaybettıği 
yer:eı i düşüner~k benliği sarsıla 
sarsıla dnliyordu. . 

1 
Dnha çok dinlemek için de elıll 

ağır tutuyordu. 

F akat, nihayet bütün ayak
. dil . ;c: bit.kaplar tamır e mış, .,- . 

mişti. Demirini topraktan Ç~~ 
köselesini büktü, çivi kutusuıı 
kapadı, kiriş çanağını sarmaladl
Bunları hep aheste aheste yaptı· 

Hasan, yüreği burkularak sor-

du: 
_Gidiyor musun? ~ t-
- Gidiyorum ya, işimi tüke 

tim. 
O zaman gördü ki küçük çocıJ1C: 

memleketlisi mınimini yavru a:. 
hyor ... Sessizce, titreye titreye 8 

1 
lıyo~. Yanaklarında.n gozyaşl:
birbır arkasına, temız vagon P 

1 
d ıa1ar cerelermdeki yağmur am1 • 

dışarının renginı, geçilen manzB. 
raları içine alarak nasıl acele.~ a. 
cele, sarsıla çarpışa doküli.ırsc ~1. 
le, bag· rının sarsıntılarilc yerlerın ·n· 
den oynayarak, vuruşarak, içlcrı 

8
• 

de güneşli mavi gôk, pırıl pırıl 
kıyor. 

- Agvlama be~ Ağlama be! 
ştır· Eskici başka söz bulamamı 
}<ıt8· 

Bunu işiten çocuk hıçkıra hı? da-
katıla katıla ağlamaktadır; bır 

18
_ 

ha türkçe konuşacak adam bu 
mıyacağına ağlamaktadır. ftlB 
-Ağlama diyorum sana! ağla 

9
• 

Bunları derken onun da katı. 11iş
sırlanmış yüreğı yumuşamış. ş 

11 
mişti. ününe gcçmeğe çalıştı 3~1; 
yapamadı, kendisini tutam~18• 
gözlerinin dolduğunu ve sakObıs· 
rından kayan yaşların - Ar9 

11
• 

tan sıcağile yanan kızgın goğS e
ne - bir pınar sızıntısı kadar ~i
rin, ürpertici, döküldüğünu dll 
du. 
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Bilmecelerimizi Hallediniz . -
Birinci bilmeceyi halledenlerden 
~ beş kişiye, ilcinci bilmeceyi 
\i .. edenlerden yirmi beş kişiye 
~~n.cü bilmeceyi halledenlerden 
,, .. ı:n.ı beş kişiye muhtelif mü-

kafatlar ven1ecektir. Bu )ir
mi beşer kişi arasında, üçer 
kişiye Atatürkün birer büstü 
ve diğerlerine mütenevvi he
diyeler verilecektir. Bu hediyeleri 

alabilmek için ayın 23 üne kadar ce 
vaplann matbaamıza gelmiş olması 
lazımdır. Cevaplannızı açık bir zarf 
içinde Çocuk Bilmece Memurluğu
na göndermeniz l.Azımdır. 

Hikô.ge: Otomobil Yarışı 
y'anş lçelle Mersin vı1ayeti a-

rasında olacaktı. Yarışçı şö
torıer, Mersin parkının önündeki 
~eydanda toplanmış, otomobille -
~ yanında ,son dakikayı be& -

Yor, arabalarını yokluyor, benzin 
deposunu, tekerlekleri, dört yanı 
'Yl'ı ayrı yözden geçiriyorlardı 
ı.ı~ 'Yediye tamam on dakika vardı. 
h llsabaka tamam bu saatte baş-

bi kayıyor. Alabildiğine uzayıp kı
salan kısalıp uzayan yol, sanki bir 
sürü kutu arka arkaya devriliyor 
muş gibi, geri geri kaçıyor otomo
biller son vitesle uçuyordu. 

vo sesleri, bir uçtan öbür uca gö
kü sarmıştı. Ertan,, yırttığı şeri

din birkaç yüz metre gerisindeki 
insan kalabalığının yanına sokul -
duğu zaman, arabasını yavaşlattL 
Obür iki otomobil görünmüyor -
du bile. 

Siz Olsanız 
Ne_ Yapardınız? 
Amerikanın haydutluklarile meş

hur kasabalarından birinde, yolcu
nun biri yola çıkmkıştır. Issız bir 
dağın yakınlarındaki köprünün ba
şına geliyor. Bu köprüden günde iki 
sadüfle, haydutların köprüye dina-
defa tren geç:mektedi:r. Yolcu, bir te 
mit koymuş olduklarını öğreniyor. 

Maksatları treni uçunnaktır. Köp
rüden geçecek olan ilk trenin en ya
kın ist:ısyondan kalkmasına daha 
kırk dakika var. Kalktıktan yanın 
saat sonra da köprünün bulundluğu 
yere ge1miş olacak. On dakika uz;ık 
lıkta bir de polis karakolu bulun -
maktadır. Amma polislerin bu dina
mit meselesinden haberleri yok. Ha
diseyi belki de tren parça parca ol
duktan sonra öğrenecekler. Şimdi 

kendinizi bu yolcunun yerine ko
yun! Siz olsamz: 1 - Orada bekle
yip tren gelince dur işareti mi ve
rirdiniz? 2 - Yaralanmamak. başı- ı 

mza bir kazanın gelmesini önlemek 

7 

Bilmece • Bulmaca 
Aritmetik Bulmacası 

Bu dört sıradaki sayılan aşağı 

doğru topladığımız zaman hep ay
ni adet çıkıyordu. Halbuki bazı sı

ralardaki sayıların yerleri değişmiş. 

Onları bulup yerli yerlerine koya
bilir misiniz? 

Kuş Diyor ki: 
Beni tutmak istıyen çocuklar aca

ba neredeler? 

Palyaço Diyor ki: 
Bu atalar sözı1 nedir? 

Yacaktı. Dostlar, tanıdıklar, ya
l'ışçııann boynuna sarılıyor, sırtı
b.ı okşuyor, (yanşı kazanırsan sa
~ bir kuzu ziyafeti), (bir teneke 

nzin,) (üç sarı altın) diye, onla
?ı. kızıştırmağa, gayrete getirmeğe 
Çalışıyorlardı. 

Böylece saatler gec;.~yordu. Bir 
aralık, arkadan üçüncü bir otomo
bil de ilk iki otomobile yanaştı. 

Ertan iki arabanın da arkasında 
kalmıştı. Aralarında 20 metrelik 
bir mesafe vardı. Motör başından, 
başı motörden hızlı uğulduyor, kal 
bine bir bJçak saplanıyormuş gibi 
oluyordu. 

Ona, otomobil bir kızak gibi 
cilali yolda kaydıkça, kalabalık 
ta kendisine doğru koşuyormuş gi-

Tamam bu sırada, kalabalığın 
içinden ince zayıf, sarı saçlı orta 
yaşlı bir kadın sıyrılmış, ona doğ
ru koşarak boynuna sarılmış, al -
nından, yanaklarından öpmeğe 

başlamıştı. Şaşkınlıktan neye uğ
radığını bilerniyen Ertan: 

- Anne! Sen misin? Hanı a
ğır hastaydın diye kekeledi. 

için oradan kaçar mıydınız? 3 - Ka a'!!!!!!!!!!!!!i~~!!!!!i!iiii!!!!i!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!i~i!!!!!~~~~i!!ii~~~!!!i!!i!!iii!!iiii~~~~~ı 

Ertanın Mersinde hiç kimsesi r0ktu. Hiç kimse ona böyle vait
erde bulunmuyordu. O, lçelliydi 
~u yarışa da pek öyle büyük bir 
~mit. ve istekle girmemişti. Bazı 
~lerıni görmek için Mersine gel
lttiş, sonra da ansızın, müsabaka
~a girmeğe karar vermiş, bunu 
~nesine de telgraflamıştı. 

B'rinci hazırol! Bomsu henüz 
~alınıştı ki, Ertanın önünde yüzü-

0l'kuqnn ::.aı etrmış bır postacı dur 

du. Ona bir telgraf uzattı. Ertan, 
~eraktan kalbi küt küt atarak o

Udu: "Annen ağır hasta! Kur
tuıuş ümidi pek az. Işi gücü bı -
tak! Hemen yetiş!,, ' 

O andaki halini artık hiç sor
~aYın! Dünyalar başına yıkılmış 
8ıbi oldu. Bası döndü. Nefesi da
l-aldı. Bu sırada ikinci hazırol bo
lllsu da çalınmıştı. Bir dakika son 
ta iiçüncü boru çalındı. Ertan ya
~ş tabancasının patlamasını bıle 
l:ıeklemek istemiyordu. Herşeyi u-
lltrnuştu. 

il' :ıakem ona, (Ertan! Şimdi marş 
b~ahını atacağım. Kendine gel! 
h 1:eksiyonunun başına geç!) diye 
h a.gırdı. O, ne yaptığını bilmedt:n 
2l akernin emrine uydu. Direksiyo
ti. Un başına geçti. Arabasını iş!et
at l3u sırada son yarış silahı da 

ılrnıştı. 

§a Büyük bir uğultu. Seyircıler 
lf Pkalarını havaya atıyor, bravo! 
't1. a.Ydi! Yaşa! diye bağırıyorlardı. 
ı./Ydan toz duman, haykırmalar, 
el &Ultular içinde kaldı. On on b~ş 
b~kika sonra, 8 otomobil uzaktan 
~rer koyun, sonra kuş kadar gö-

tlrneğe başladılar. 

Q tomobillerin üstünde, iki ha 
\r kem tayyaresi uçuyordu. 
l:ı:rışçılardan ikisinin otomobili, 9 

11 ntarayla Ertanın arabası, atba
ta bir uçuyorlardı. O, yarışı çok
lletı Unutmuş bir an önce annesi
ha. Varmak için alabildiğine ara
t .. ı~~nı sürmekteydi. Bir o, bir ö-
""l .. 

lı.ın . 0~e geçiyordu. Ağaçlar, yo-
~ek 1kı yanındaki tarlada otlıyan 

ler, kayalar, sinema şeridi gı-

bi geliyordu. Nihayet, sallanan 
bayrakları, me'ndil1eri, iyice göre -
bilmeğe başladı. Ta önde, o ilerli
yordu. Işte otomobili yola geril -
miş olan kırmızı geniş kordelayı 
yırtmıştı. 

Havaya bir tabanca sıkıldı. 

Çığlıklar, haykırmalar, bra 

Kadın: (A1Jaha çok şükür, gö
rüyorsun ki işte dipdiriyim. Seni 
karşılamak, birinciliğini alkışlamak 

için buraya geldim. O telgrafı sa
na ben mahsus çektirmiştim. Has
talığımı duyar duymaz bana var -
mak için rüzgar gibi, kuş gibi uça
cağını, birinci geleceğini biliyor -

dum.) dedi. 

Kim Yazdı? 
1 ı 

Bu si.ıtuıılarda geçen ha!taki resimli hikayeyi en iyi yazan Kadıköy birinci 1 

okuldan HalCık Us'un yazısını okuyorsunuz. Siz de yazınızın birinciliği kazanarak 
gazetede okunmasını istiyorsanız, sayfanın altındaki resimli ·hikayeyi dilediğiniz l 
gibi yazıp bize gönderin. Birinciye armağan vereceğiz. I 

SIÇANLARIN OYUNU 1 

Sıçanlar, karakediden adam 1 r 

akıllı bıkmış usanmışlardı. Her 1 • 

1 gün içlerinden birisini yiyor, , 
onlara rahat nefes aldırmıyor
du. O gün, aralarında toplan
mışlar, (şuna bir oyun oynıya
lım da o da görsün) diye ka

' rar vermişlerdi. Hepsi birden, 

rakola gidip trenin kalkacağı istas
yona her hangi şekilde haber mi 
yol1atırdınız. 4 - Polislerle hay
dutları aramıya mı koyulurdnnuz? 
5 - Orada yaralanacak1an tedavi 
için tedbir mi alırdınız? 

Y llmamallsınız 
-:~ 
~ --: 

Meşhur bisiklet yarışçısı Antonin 
Magne anlatıyor: 

' delikli büyük bahçe fıçısının ya 
'nında toplandılar. En açık 

gözleri olan fındık fare, fıçı

ı nın açık duran kapağı arkasına 
saklandı. Tam bu sırada, Ka
rakedi de görünmüştü. Sıçanlar 
sıçrıyor, zıplıyor, ona alaylı a-

Saatte 60 kilometre süratle, uçar
casına gidiyordum. Kafama her ne 
pahasına olursa olsun birinci olmayı 

1 

koymustum. Blitün hızımla ilerler-
: 1 ken. yolumun üstüne, koca bir oto-

laylı bakıyorlardı. Kedi bir 
kaplan gibi yelesini kabarta
rak, şimşek hızıyla onların üs-

1 

tüne koştu. Sıçanlar hemen, 
fıçının açık duran ağzından 

içeri daldılar. Kedi de arkala
. j rından fıçıya atladı. Bu sırada 
L ---~ ----- -

: mobil çıkmaz mı? Bir haykırış .. Bir 
i çığlık... Düşünün ki son hızla ona 

kapağın arkasında saklanmş o
lan fındık fare, hemen kapağı 
kapadı. Küçük sıçanlar, fıçının 1 

1 
deliğinden dışarı çıkmış. kedi 
içerde kalınştı. Aradan bir gün 1 

bir gece geçmeden açlıktan öl
dü. Sıçanlar da bu zalim kedi-
den kurtuldular. 1 ! 

- -· 

doğru ucuyorurn ... Nerdeyse üstüne 
bindireceğim... Bindirdim.. Bisikle-
tim parça parça oldu. Benim dört 
yanım yara, bere .. Yıldım mı? Ha
yır! Hastanede yattım, iyi oldum. 
Yine koşulara girdim. Pek çok bi
rincilikler kazandım. Hayatta, teh
likesiz kazanılabilen hangi büyük 
muvaffakıyet vardır ki... 

Küçük Prensin Korkaklığı 
Bir gün kıralın çocuğu 
Davulunu çalarak 
Yola çıktı tüfeğin 
Omuzuna alarak. 

Eviririm çeviririm 
Bam bum bam bum. 
Kim ÇL1<arsa deviririm 
Bam bum bam bum. 

0 

Arslanları öldürürüm 
Kaplanları öldürürüm 
Sırtlanları öldürürüm 
Bam bum bam bum. 

Birden bir fare göründü 
Çocuğa doğru süründü 
Odü koptu, rengi döndü 
Bam bum bam bum. 

Ay! diye bir çığlık attı 
Tüfeği göğe fırlattı 

Yüzükoyun yere yattı 
Bam bum bam bum. 

Yaraşmıyor mertlik sana 
Neden korktun bir baksana; 
Haydi meydan okusana! 
Bam bum bam bum. 

En ~ok sürat 

İnsanların şimdiye kadar suda 
en çok alabildikleri sürat saatte 
208,410 metre karada 502110 met
redir. Havada ise insanlar, saatte 
tam 709,209 metre hızla uçabi -
liyorlar. Ne başdöndürücü hız de
ğil mi? Bir de şimdi, eski zamanlar 

da deve, araba ve kayıkla yapılan 
yolculukları düşünün! 

100 Senede 
Bir meraklı, bir milyar sayıyı ne 

kadar zamanda sayabileceğimizi he

sap etmiş. Bunu size sorsam; eminim 
ki, saat gün veya haftadan bahsede-

ceksiniz. Halbuki yapılan hesaba gö
re bu sayı tam~m 100 yılda sayıla

bilirmiş. 

Kaç ağaç var? 

Büyük kompozitör Bethoven 

ben bir ağacı bir insan kadar se

verim dermiş. Bu kadarı fazla am
ma, ağaçları sevmek herhalde fe

na bir şey değildir. Medeni ulus

lar, ağaçlarına hiç bir balta vur

muyor, hatta, insanlar gibi onların 

da istatistiğini yapıyorlar. Paris 

şehrinde tamam 86247, Berlinde 
ise 60000 ağaç varmış. 

~~"'-~~ 

~ Geçen haftaki bilmecemizi ~ 

~ 
doğru halledenlerin kazandıkla-
rı hediyeleri önümüzdeki cumar ~ 
tesi günü neşredeceğiz. 

-'""'~~ 

- o EGLENCELI 
OYUNLAR 

Fasulye Oyunu 
Çocuklar iki taraf olurlar. Her iki 

tarafın da çocukları birer numara 
alacak 

Oyun başı bir avuç fasulye saça-

rak bir numara söyliyccek. Her iki 
taraftan da ayni numara ile numa
ralanmış olan birer çocuk koşup bu 
fasulyeleri tıoplamıya başlıyacak. 

Şu şartla ki: Fasulyeleri teker teker 
toplıyacaklar. Her tek fasulyeyi alış

ta oyun başının ayağı ucunda bulu
nan kendi kutularına koyacaklar. 
tekrar bir fasulye almak üzere koşa
caklar. Bu esnada oyun başı da ona 
kadar sayacak. On diyince ild çocuk 
toplamayı bırakacak. Hangi kutu
da daha fazla fasulye toplanmışsa 
oyunu o taraf kazanmış olur. 

Bu şeklin içinde A harfinden Z ye 

kadar bütün alfabe harfleri var. İyi

ce dikkat edin! Bakalım bütün harf

leri bulabilecek misiniz? Bulabile -

ne bravo! 



B::====================================================== 
A vrupanın 140 kuruşluk Meyva 

Tuzlarına mukabil 

Şişe 25· ı!u40 -~~60 -~~~100 kr. 

HASAN 
Meyva Özü 

lıttliasalıli • Haı:ımsızlıli • Şiıklnlili • Bulanh • Gaz • 
Sancı • Mide bozukluğu • Dil • Barsak ataleti • 
Jnllıbaz • Sardd( • Safra • Karaciğer • Sıkınh -

Sinir. • Horlamak: ve bütün mide ve barsak 
rahatsızhklarına karıı 

HASAN MEYYA ÖZÜ Kullanınız 

1lmre lt'n ber ~sonra 1-% tafh bşıi!'ı yarım bardak su f~tnd~ ve 
mlWıll için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-% çorba kaşığı 
11lrDD bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN 1\IEYVA öze 
mernlarc1aıı ~ meyvalarm özlerinden ynpılmış bir hnn1rni san'attır. 
A'n'11pa ve bilhassa İngiliz me)"Ta tuzlarından daha yüksek olduğu kati
Jetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha u
emdm. HA.SAN MEYV A OzO yalıııs bir türlü olup §ekersizdir ve çok 
kapllrfb. 

-

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten eonra muntazam1ln ditlerinizi fITÇalaymrz. 

Uykusuzluk • 

Sinir ağrılan

Aabi ökaü· 
rükler - Bay-

Baş dönmesi
Çarpmtı ve 

sinirden ileri 
gelen bütün 

rahataızhkları gınlık 

iYi EDER iYi EDER 
TATLI BiR 
UYKU 

TEMiN EDER 

TAnl BiR 
UYKU 

TEMiN EDER 

._ _____ ıHer eczanede bulunur. 

--·HACI BEKiR LOKUMLARI. 
Bir aan'at ibide.i harmde yüz elli aenedenberi 

bütün rakiplerinin tepesinden bakıyor. 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

Merliezi: BahçeJCapı, Şubeleri: Beyoğlu, Kara.köy, Kadıköy 

• Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından: 
Falirlliamız için ISzım olan 40,000 ton kireç taıı· 

nın lrmali • Filyos haffl üzerinde Bahkısllc istasyonu 
yaliınından ihracı ve Bahkısıkta vagona tahm111 bir 
müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin tafsilCitı 
öğrenmek ve ıartnameyl almak üzere 20. 12. 1938 
tarihinden evvel Karabüll Bürosu Müdüı:lüğüne mü
racaat etmeleri nan olunur. 

1 

ARİ PİN 
varken bu ıztıraba 

katlanılır mı? 

Bnş, diş ağrılan, nezle, .kırgınlık, ve üşütmekten miitevellit bütün ıstı" 
rapların başlamasile beraber aklınıza gelen ilk isim olmaladır. Mideyi 

bozmadan, kalh ve böbreklere dokunmadan 

En seri. en tesirli, en kafi netice 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dik.knt ve Gripin yerine ba~ 

bir marka verilirse !ilİddetle reddediniz 

ı~~~~~~--~~~~~~--

SiRKETİ HAYRİYEDEN: , 
Hissedarlar Umumi Hey'etinin 

Fevkalade Surette lçtimaa Daveti 
Araba vapurlan ile Boğaziçi'nin iki yakasına yapılın~ 

olan :nakliyatın son senelerde fevkalade artmakta olmasnı' 
mebni mevcutlara ilaveten büyük bir araba vapurunun dahi 

fabrikamızda yeniden infasma lüzum ve zaruret hasıl ohndf 
ve nizamen iktiza eden muameleler Hey'eti İdarece yapılıosf 
olduğ11ndan fi.itilai.nenin alttncı maddesi mudll/ nce (bu );it' 

sus hakkında) karar ittihazı için elli ve daha ziyade hisse~ 
malik hissedarlarımız, 12 Kanunusani 939 Perteınbe günü .;.t 
141/ 2 da Şirketin Galata'da Fermeneciler'de kain İdarei Met" 

r-----------------------------~------------'-r.-----------------------·-----" Satıhk Keçi Derisi 
Harici Askeri 

J'. C. Ziraat Bankasından : 
Açık arttırması Tophanede Necatibey caddeshıde 416 No. lu de

pomm.da '1.12.938 Çarşamba günil saat 14 de yapılmış olan 25.000 na 
40.000 adet arasındaki keçi derileri lA.yık olduklan haddi bulmadıkla
n için mevcut fartnamesindeki prtlar dahilinde müzayede 14.12.938 
Çarşamba güntı saat 14 de talik edilmiştir. İkinci müzayedenin mezkt1r 

tarihte ayni mahalde icra edileceği ilan olunur. ..9001. 

Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından: 

-_ı· Kıtaat llcinları 

Beher adedine dört bin lira tah
min edilen 25 adet seyyar tamir

hane malzemesi karaserlerile bir

lilcte montesi kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 

25-1-939 çarşamba günü saat 

11 dedir. Ilk teminatı 7500 lira o

lup şartnamesi beş lira mukabi

linde komisyondan alınır. Eksilt

meye gireceklerin kanuni teminat 

ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 

maddelerinde yazılı belgelerle bir-

Terzi ve Şapkacı 

ESVET 
Atelyesini İstiklal caddes~ 

' erli Mallar Pazan karşısıfl 
"ıususi daireye naklettiğini sllY1 

Anliara Belediyeslnden: 
Temlzltk işleri '-'-larak ~·4ü. yiiltleme ve boşalbna amellyesfnl otomattk o-

__!!pacalc teşkilitı cami münasip mıktarda çöp kamyonu alınacak 
tır. Bu kamyonlann mazot Yakmalan şarttır. Talip olanlann teklifleri 

bmyonlarm faide ve sııııflannı bildirir malliınat ve kataloğlarla nDıa-

Falirlliam12 tçtn llzım olan 6000 ton dolomitin Bar· 
tın suyu boğazında Boğazköyü civarından ihracı, de· 
niz tarikile Zonguldak veya Filyosa nakli ve vagona ı 
tahmili lıl bir müteahhide ihale edilecektir. lstekli-

yet Ununuevvel sonuna k d b . a ar elediyeye bildirmeleri ilin olunur. 1 
lerin tafsilatr öğrenmeli ve ıartnameyi almak üze- ı 
re 20. 12. 1938 tarihinden evvel Karabük Bürosu Mü-
dürlüğüne müracaat etmeleri ilcin olunur. 

L2! 
(4978) (8855) ' , 

REFiK HALiD 

~a?md~ i~ih~. bişlangıcı erkekten memnuni
~~i, cukretsizliğinden şikayeti gösterebilir. Ap
~··gımı enclim de anlıyorum. 

- Konuşmuyorsunuz... demin ne kadar nec:e}iv.. 
diniz! • J 

- Canım sıkıldı. 

- Neden? 
- Bu gece rahatsız olacaksınız dly~ ... 
- Olanız, ne çıkar? 
Cesaret bulmağa başlıyorum. 
- Ben memnunum. Mariette - Paşa'nm üst gü

vertesinde kürtçe konuştuğunu işiterek türlü türlü 
yanlış fikirlere kapıldığım genç Arjantinlile, bugün 
bir çöl ortasında yan yana ve ahbap olmaktan sa&
det duyuyorum. Bu saadetin herkese müyesser ol
mıyacağını düşünerek te ölçt:ı tiz bir zevk halinde
yim. 

- Fakat öyle görünmüyorsunuz. 
- Bunu düştüğüm helecana atfedinlz. Ilah lnzıy-

la başbaşa kalmağa alışmamış bir faniyim; herkesin 
İçinde sizi bizim cinsimizden zannediyordum; şim
di su aksam loslulru ve bu hududu J:eeil.miven cöl 

TEFRiKA No. 26 

boşluğu ortasında, bh-den bire, yanlız kaldığımızı 
görünce aramızdaki farkı iyice sezdim. Bir terbiye, 
bir teşrifat lüzumu hissediyorum... Faniden laye
muta karşı yapılması icap eden bir teşrifat! 

Zelihanm bir marifeti de fazla coşkunluğuma hot 
ıekilde had çizmek: 

- Bu layemut size bedevt çadırında fena bir ge
ce geçirteceği iç.in ilahların kudretine kendisi de 
inanmıyor; beni eskisi gibi görünüz! 

Eli kenara uzandı, madent küçük bir ses: tık! Buz.. 
lu fennostan dökülüveren elektrik ışığı içindeyiz. 
Loşluğun ve yalnızlığın efsaneleştirdiği Zeliha ar· 
tık, Zeli'ye benzemiştir. ' 

::-- Uzaktan ~izi seçsinler diye yaktım. 
Seninle karanlıkta bir arada kalmamak için .• .,. 

manasına da alabileceğim bu söze kısaca: 
- Iyl yptınız! cevabını verdim. 
Kilometrelerce genişlik, düzlük, lflksızhk orta

.nnd~ tek nur parçası biziz. lkide bir camın buğusu 
üzerı~den eldivenirni geçirip dışarıya bakıyorum. 
Karan~ık, efrafımw çeviren hafif bir ,ey, bir renk 
deifildır; pençereyi açıp ellini U7.8tsam parmakla-

rıma dolanacağını, yapışacağını sanmaktayım. Hat
ıl otomobilin tekerleklerine onun sıvaştığı ve yü
rümemize onun engel olduğu vehmindeyim. 

Zeliha susarak beklememizi istemiyor: 
- Şimdi şu saatte Ankara ve lstanbuldaki dost

tannız, aileniz ve sevdiklerinizle aranızda ne aşıl
maz bir mesafe ve ne acayip bir fark var ... Bunu 
d~ündünüz mü? 

- Böyle bir mesafe ve farkı yanımda duran sizin
le de buluyorum; bir ideal ve bir yaş farkı._ 

Sesim hüzünlüdür. Devam ediyorum: 
- Zamanını geçirdikleri halde evlenmemiş bizim 

gtbi erkeklerin çoğu bu uzaklık hissini duyarak ü
zülmemek için izdivaçtan kaçınmışlardır. Evlenmi
ycnlerln bin bir kusuru, zaafı vardır; bunlardan bi
ri de fazla hassasiy~tleridir. Siz isterseniz ona ego
istlik deyiniz, üzülmekten kendisini siyanet ... Fakat, 
demek ki bir egoist hfslidir, elemini çekmiş, bundan 
dolayı nefsini korumuştur. Ben onlardamm. So
nunda çok eziyet çekmemek için büyük zevklerden 
mahrum kalmağı tercih ederim. 

Bu sözlerim Zelihaya karşı aldığım çekingen va
ziyeti kapalıca anlatıyor. Adeta şöyle demektir: 
"Senden uzak durmak istememin sebebi yarın ayn
lınca çok acı çekmek korkusudur. Aramızdaki mesa
fe ve farkı muhafaza etmeğe karar verdim, bu zar 
ten karakterimin icabıdır .• 

- Haklısınız. 

Mendiliyle bu seler camı o sildi. Taze bfçflmtş 
;yonca ..e yeni kopanlmış filiz rayihasını, yann bir 

., nüstC'rilerine bildirir. 

......................... 

likte ihale saatinden 

bir saat evveline kadar zarflı"' 
nı Ankarada M. M. V. satınatoı' ~ 
komisyonuna vermeleri. 

(8931) (69') 
~ 

daha bulamamak ihtimalini şimdiden düşünerek ~ 
derle kokluyorum. Bir baska ilkbahara yetişıtl 

ümidi olmıyan hasta hüznüyle .. 

Otomobilin çamurdan kurtarılması epeyce gııç 
oldu. 

Şeyh Şemun Şammar aşiretine mensup sekiz 0~ 
atlıyla gelmişti. Bunların yardımı, nihayet, araba1" 
kumlu, kuruca bir yere çıkarabildi. Artık tekerlel' 
ler tz bırakmadan, kolayca dönebiliyor. Demin bU' 
tün kudretini, idbardaki bir politikacı gibi kaYbt' 
den motör, şimdi, yeniden ikbale geçivermiş ]cad,r 
hırslı, çalışmağa hevesli ve gözümüze kıymetli, rı~ 
fuzlu görünüyor. Beceriksizliğini, kabiliyetsizliğıtl 
unutmuş, marifetine tekrar inanmış oluyoruz. t 

Fenerlerin aydınhğında, bir kalabalık meşvcrt 
meclisi kuruldu. Aşiret şeyhi de, oğluyla berabC' 
hadise yerine gelmiştir. Geceyi çadırlarında geçit" 

. . . t• l . rıl1" memızı ıs ıyor ar. Fransızca bilen Arap delıka 
zarif endamlı, sevimlidir: asıl ısrar eden de odıJ' 
Anlıyorum ki bu ısrar Zelihadan dolayı. Otorrı0b1 

lin içinde eğlendiği için gözleri parlıyarak bizi se1 
reden bu frenk hurisini misafir edebilmek. kacıt' 
mak istemediği misilsiz bir fırsattır 
Kararı verecek olan Zelihaya: 
- Ne fikirdesiniz, diye sordum, yola devarn ed" 

lim mi, yoksa kalalım mı? 
- Şemunun dediğini yapalım. ~ 
Ona karşı ne sağlam, ne f>arsılmaz emniyeti 

(Devamı var) 
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~BULGAR Sı\UIK 
V©lkon ıraırDhDn En lEsıraırDo Çelhıresn : 

Padişah Gazebe Gelmişti 
~~t"'n Etrafını 
Çın de Ethem 

Yakıp Kavurmuş, Bu Arada Benim 
Paşaya Söylemediğini Bırakmamıştı 

' Etheın paşa sararmış ve şaşkın- / 
,. 'll<lan donakalmıştı. Bunu vesi- '\.I 1 
laıısayarak paşaya açıldım. Komi- \! 

ele geçirilmesi çarelerini araştırı

rım. Müsterih olunuz. 
Demiş, padişahın hiddet ve ga

zebini bir derece bastırarak kendi-da ~·· c:gcsi ve faaliyetleri hakkın 
ts Utun bildiklerimi anlattım. 
fa lanbulda çalışmamızın hiç bir 
to:tdası olmıyacağını bilirdim ve 
1q rıunda beceriksizliğime veyahut 

0:ane~imc hükmedilerek başıma 
to kfelaket getirileceğinden çok 

r tuğumu yana yakıla söyledim. 

Muk~dderatın müstebit bir hü
~ kumdara vezir ettiği bu 
d Sek kalpli ve serbest fikirli a
lirıatn. sözlerimi kesmeden nihayc
~~ kadar dinledi. Acı ncı gülüm
tıo~; Beni yakınına çekti, fısıldar 

Çoi;" ~ğlum, dedi. Düşüncelerin 
llı!r dogru amma, bizde verilen e
llad ·Ve vazifeye körü körüne itaat 
tii !§aha sadaket sayılır. Geçen 
~ana isimleri ile tanıttığım 
~ lı şeytanlar Bulgar ihtilalci
bııı ilden bir çoğunun İstanbulda 
~ lnıduğuna padişahı inandırdı
lar' \re fena halde kuşkulandırdı
~:Su işgüzarların İstanbulda, 
~Q} ıtacı damgasını vurmadıklan 
bnr:ar sütçü ve bahçıvan kaldı mı 
~ ~? _ Bu sebepten padişahın 
~l ın~ bir hakikat gibi saplanıp 
~ eşıırilcn bu kanaatleri söküp 
'İıl~I'.tnak imkanı olmadığı gibi ak
'11~ iddia etmek te çok ağır ve me
~etli bir suç olur. Yanıp sız-
~ akta çok haklısın. 
'~ a~ş bizi ~e memleketin na
~ \.. U kimselerin! de daima yakar 

.-.a\1\ırur 

~eseıa, b
0

u resimdeki adam gıöi 
~ dü olm.ıyan bir komitacıyı 
'ı-a~ komitayı aramak çok güç ve 
~ak ta o kadar gülünç bir şey 
~~beraber, ne yazık ki, yu
~ gelen emre de uymak la
Q~~U lie demek istediğimi anladın 
bild Inl? - Bunu böylece bil ve 
~erini de sakın kimseye bil
bi d · Sen alaığın emre uy, eli
>~ e '\1icdanınm üstüne koy, her 
~~ ~olaş ve ara. Gerçi söylemeğe 
~ k Uzum görmüyorum amma, 
~~~ara lekeyi yok yere kimsenin 
~:.e sürmekten çok sakın ev-

~ them paşa bu sözleri söyler 
~i . ken, temiz yüreğinde giz
~ elemlerini yaş halinde göz
~ ~e.n katra katra dökmüştü ve 
>aşla Cıler kadar duru ve temiz 
çıl'e rı .. beyaz mendiline içire i
~d ~Uzüme bile bakmadan ya
~~ an__ çekilip gitmişti. Paşanın 
~d?lku, bu çok haklı teessürü ve 
tQ11 e acı acı itiraflar gizlenen ö-
~uı~u:aralı yüreğime pek dokun-

~ ~~nın yüreğime sindirdiğim 
) ~ U değerli öğüdü de, yalnn; 
'la, b an için değil, bütün hayatım
~ d:na pek kıymetli ve ahlaki 
~lq Ustur olmuştu. Artık sabırsız
~ g .. heklediğim kurtuluş günüme 
la Un kalmıştı. O gün saray te
la ?ltnış, zaptiye nezareti ile Be

l'ıı ş tnuhafızlığı bayağı ayaklan
~I' "-hdülhamide suikast yapmnk 
~ e li'Manastırdan İstanbula gel

fta ehirn paşa tarafından bir 
' evveı haber verilen Nikola 
'1-d1~llda bir komitacının birb:ri 
~ ~a çıkan iradelere rağmen 
~i utulınaması padişahı celal-
~ tını ~ 
~ ş. Ortalıgı yakınış ve ka-
va~~· İnzibat kuvvetlerinin bu 

ti) b·akıyetsizliği karşısında küp 
?\ı d ınen Abdülhamit bu arada 

he unutmamış. Gazi Ethem 
ı.ı. huzuruna çağırtmış ve ga-

' :ı:ı· 
i ~. demiş. Uyuyor mu bu ma 

l'at~'-'lat edindiğin adam?. Bak 
tı. t i~a kast için Manastırdan ko 

tı ftılter geliyor da, bu mendebu
<ıl<! ası gözleri görmüyor mu? .. 

tı- l lldilJ.ğu belirsiz olan bu herifi 
\.~ 1)'ntek, sarayda boy göster
"{ \"ın nıi t"rttik? ~ leh· ge ı ... 

le b· ıt ve celUlli padişahın, ken 
l~ll~a::liktc, yok yere gazebine 
~ ~ ~l?nızdan fena halde kor-

"anı Ethem paşa, hemen ye 

Müfir Ethem Paşa 

rekapanmış,hakipaye yüzünü ve 
gözünü sürerek: 

- Aman şevketmeabıın. Merha

meti şahanenize sığınarak arzede

yim ki, böyle bir şeririn İstanbula 

gelişi ve bilhassa aranılıp tutulma
sı hakkında sadir olan iradei şaha

neniz ne Aciz bendenize ve ne de 
Mehmet Sadık kulunuza ihpar ve 
tebliğ edilmemiştir. Şimdi icabe
denlerden öğreniriz ve bu şeririn 

ni huzurdan dışarı dar atmıştı. 
Benim tabıi bu olup bitenlerin 

hiç birinden haberim yoktu. Her 
günkü gibi konağa öğle yemeğine 
geldiğim zaman ağalardan biri, pa
şanın beni acele mabeyine istedi
ğini söylemişti. Ben bu haberi bir 
kurtuluş müjdesi gibi karşıhyarak 
sevinmiştim. Bir çocuk şımarıklığı 
ile olduğum yerde sıçramış ve tc
pinmiştim. Tatlı hülyalarla bir ara 
baya atladım ve Yıldıza doğru yol

. landım. Odasına girdiğim zaman E 
tem paşayı çok kederli ve düşün
celi buldum. Beni görünce zorla 
gülümsedi. Başına gelenleri, padi-
şah ile aralarında olup bitenleri bi 
rer birer anlattı.Ve sonunda: 

- Oğlum, dedi. Seni ve beni pa
dişahın gözünden düşürmek için a
leyhimize bazı maruzatta bulun
duklanna ihtimal veriyorum. Hün 
kan yatıştırmak için, neye mal o
lursa olsun, bu adamın tutulması 

18.zım. Yapabilecek misin bu işi?-
- Bu iş te evvelkiler gibi bir 

blöf olmasın paşam. Bu adamın 
geldiği gerçek mi acrı.ba? .. 

(Devamı var) 

MAVi BONCUK 
Sayın okuyucularımız bizim Lok 

man hekimi sık sık sorguya (e

kerler ama, bu haftaki posta pek 
dolgun çıktı ve, doğ'rnsunu ister
seniz, ben~ şaşırttı. Hepsine bir
den cevap vennek imkansız oldu
ğundan, bugün yalnız birka( mek
tuba cevap yazacağım. 

İlkin, Ankara - Yenişehirdcn 
mavi kağıt üzerine mavi kalemle 
yazılmış mektubu gönderen oku
yucumuza. Bu zat topu topu iki 
sual soruyor: 1 - Memleketim·z
de kaThi zayıf ve tansiyonu olan
lann oturabileceği yerler nerele
ridir'! 2 - Damar hmıtnlıklannı 
yapan ~ebepler ne1erdir, hangileri 
geçer, hangileri ge~ez? .. 

Bu sayın okuyucumuzun beni o 
suallere, hele birincisine, cevap 
verecek kadar derin bilgili far
:rctmesi koltuklarımı kabarthvsa 
da yalnız birinci suaF:!n cevabı: o
nu ya7.mıya benim ömrümün yet
miyeceği kadar uzundur. Diişiinü
niiz bir kere: Şiikürler ol~un, hiç 
te kiiçitk olmıyan sevgili yurdu
mm.un her nokta~ının iklim sart
lannı, yani yüksekl'tini, rii7gan
nı, elektriğini, toprağının cinsini 
ve radiyasyonlarını birer birer 
tetkik ederek bir l"tı;te tertip et
mek, elbette, faydalı bir i~ olurdu. 
Ancak bu tetkik şimdiye kadar ya
pılmamış olduğuna göre bir kişi
nin hu işi başarabilemi:veceğ"ni sa 
yın okuyucmnuula belki kabul e
der ... 

Bununla beraber kalbi 7.ayıf ve 
tansiyonu olanlnnn oturabilecckle 
ri yerlerin iklim şarllal'İle öteki 
sua)in.,n ce\·abını, bildiğim kadar, 
yazmıya ~alışacağım. Fakat bu ka
darı yine haylioce uzun bir prog
ramdır. 

Şimd=Iik ben-11 merııka diisilren, 
mavi kağıtla mavi kalemin bir a
raya gelmesini söy)em«.'k istivo
rum. Mavi kakğıtla mavi kalem 
ayn ayn olunca insanı diişiindü
recek birşey bulunmaz. Fakat, ni
('.'in ikisi bir arava gelsin? Mektu
bun okunmasında kolaylık olsun 
diye bir ara~·a geldikleri• iddia edi
lemez, çiinkü okumakta kolavlık 
kağıtla yazının başka hnska renk
lerde olmasındadır ... O halde böv
le ma\'i üzerine mavi renkte ya;
mak, benim batınına geldiğine gö
re, mektubu okuyana nazar değ
memesi i~in, mavi boncuk niyeti
ne olsa gerektir. 

Vakıa. insanlara -hatta herı,e
Y~ nazar değebileceğine inanan 
hekimler de vardır. Bir zamandan 
beri, bazı bek::mler bu meseleyi 

peik ciddi olarak tetkik ederler. Fa
kat bu tetkiklerin sonu gelinciye 
kadar nazar değmesine inanmak 
ta, inanmamak ta mümkUndiir .. 
Nazar değebileceği doğru olsa hi
le, mavi boncuğun nazara gerçek
ten karşı koyup koyrnıyacağı pek 
şiiphelid}r. Nazara inananlardan 
bazılan ancak mavi g(izlii insanla
nn nazan değer diye iddia ederler 
de onun içn ma\; boncuk takarlar. 
Halbuki, hu isi tetkik eden he
kimlerin dcdikJcr!ine bakılırsa, 
kara gözlü insanların da nazan 
değebilir. 

B:tr rivayete göre, el şekli naza
rı karşılamıya daha iyi tesir cder
mic:: Kem gözlere şiıs, derken ya
pıldığı gibi. Bazı memleketlerrle 
("~uklann boynuna gümüşten ve
ya altından bir el şekli takmaları 
ondandır. Bizdeki eski 'Maşallah 
ya7.ıJannın hikmeti de manasında 
değil, şeklindedir. Eski harfleri he 
niiz tmntmadtnl7..sa o yazılarda bir 
eJ:Tı be!! parmağı gibi b~ tane a
mudi ("İzg bulunduğunu bilirsiniz. 

Onun için, nazara inananlar 
mutlaka mavi boncuk yahut mavi 
mektup knğıdı kulJanmıva mecbur 
değillerdir. B"tr el şekli de hu i,i 
görebilir .•. Nazar değmesine ıırim
dilik inanmamakla beraber, sayın 
oku~·ucumuzun mavili mektubunu 
hakkımda hayırlı düşüncesine at
federek kendis·ıne karşı minnet 
bağladım ..• 

Biiyiik bir ~airimizin ad~ olan 
bir okuyucumuz da -heniiz pek 
genç olsa gerek- gözlerinin etra
fındaki si~·ah halkadan şikayet e
d:ıyor. Eskidenberi söylendiği gi. 
bi, arkada~lan ('ocukluk adetini 
fa·r.l~a yerine getiriyor diye giina
hına giriyorlarmış. Arkadaşlan
nın dedikleri doğru olsa~dı, gözle
rin:n etrafı siyah olmıyan pek az 
kim~e bulunurdu ... Zaten gözlerin 
etrafına siirme çekerek g;yah hal
ka yapmak bayanlarda her vakit 
moda olduğu da bu halkanın o a
detle münasebeti olmadığını gös
terir. Yalnız Amerikalı hekimler
den ba.,.ılan gözlerin etrafında si
yah halka bulunmasını şeker haıı
talığına istidada delRJet eder, de
mişlerdir. Onun için genç okuyucu
muz arada sırada bir anali'Z yaph
nrsa Amerikanca ihtiyatlı bulun
muş olur. 

Bir de Manhadan gelmiış bir 
mektup aldım. Fakat cevap vere
bilmek için, önce, onu okuyabile
cek kadar fırsat buJmak lanm. Sa 
yın okuyuculanmdan, mektupla
nnı okuy~ak olana kaqı merha
met dilerim. 

Paniermanizmin 
ldeolopsi: Devlet 

. Kuvvettir! 
(Başı 5 incide) 

Berlin profesörlerinden Koh -
ler, 1915 te, : "Bir devlet için za
ruret hakkı, herşeye esastır. Bel
çikanın hakkına tecavüz ile Al -
manya, zaruret hakkını tatbik; 
kendisine ve medeniyete karşı mu 
kaddes vazifesini ifa etti. Kendi 
varlığını kurtardı. Acıklı akıbetin

den mesul olan Belçikadır. Yeryü
zünde her hatanın bir cezası var
dır. Belçika devlet adamlan ağır 
mesuliyet altındadır .. ,, demişti. 

Kuvvet nazariyesinin diğer iki 
filozofu da (Maxs Stirner) 

ile (Niçe) dir. 
(Stirner) bir baknna, Hegel'in 

tam zıddıdır. Buna göre ''yalnız 

fert mevcuttur.,, Bununla beraber 
netice itibarile bu fikir, Hegel'in 
yalnız (Devlet - Allah) var pren
sibinin aynidir. İkisi de kudret 
sevki tabiisinin sonsuz inkişafına 
dayanır. 1845 te Stirner şöyle di
yordu: "Ben, ne Allahı, ne insanı 
ne hakikat, ne iyilik, ne hak, ne 
hürriyet hiçbir şey tanımıyorum. 
Hakikate inandığın müddetçe sen, 
kendine inanmıyorsun demektir; 
bir dinin esirisin demektir. Haki
kat olan yalnız sensin. Daha doğ
rusu, sen, hakikatin de üstünde
sin. Senin önünde hakikatin hiçbir 
mevkii yoktur.,, 

.. Adalet fikri, zayıllann uydtıl'

duğu bir şeydir. Eğer ben bir işin 

hakkından gelebilecek kadar kuv

vetli isem ben onu yapmakla hak 

olanı yapmış sayılının . Kudret, 
kudret, işte herşey bu .. ..,. 

.. Dünya benim mülküm olmak 
mecburiyetindedir. Çünkü ben o
nunla hatlarımı temin edeceğim. 

Bunun içindir Jd dünyayı fethe -
deceğim. Ben ne hürriyet, ne mü
savat isterim. Ben ancak insanla
ra hakim olmak isterim. Hiçbir 
hak istemediğim için hiçbir hak ta
nımam. Kuvvetle elde edebilece -
ğim herşeyi zorla alırım.,. 

N içenin doktrininden, işe ge
len noktalar alındı: Zayıf

lara karşı merhametsiz olmak, üst 
adam - 'O'bürmenshe olmak. 

Hakikatte (Niçe), medeniyet i
çin Prusyanın en tehlikeli oldu -
ğunu ilan ettiği gibi Alman ilmi
nin devlete kölelik ettiğini de söy
lcmisti. 

Almanya bu zihniyet içinde i
ken umumi harp patladı. Mağlup 
olunca Almanya bir müddet kı
mıldamamağıı mecbur kaldı. Kuv
veti yerine geldikçe sesini yük -
seltti. 

Almanya kuvvete tapıyor da 
Avrupanın diğer emperyalist dev
letleri sanki başka türlü mü hare
ket ediyorlar' Hayır, hepsinin tap
tığı ve tanıdığı şey bir: Kuvvet. 
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Londra 5.86 
Nevyork 125.575 
Paris 3.3025 

MilAno 8.8025 

Cenevre 28.415 

Amsterdant 68.2275 

Bertin 50.3425 
BrOksel 21.14 
Atina 1,()7 

Sotya 1.li425 
Prag 4.80 
Madrfd 5.75 

Vareova 23.0775 
Buda peşte 24.6725 
BllkTeŞ 0.89'15 
Belgrad 2.8050 

Yokohama 34.21 
Stokholm 30.18 
Moskova 23.695 
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lngiliz Muvasala. Hatları ve Bu Hatları 
Tehdit Eden Tehlikeler 

) 
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( 
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lngiltercnin Hindist.an muvasalasını temin eden iki yol vardır. Biri kı· 
ıadır. Akdeniz ve Kızıldcnizdcn geçer. Sicilya bu yolu Akdcnizdcn, Ha.
beşil!ta.n Kızıldenizdcn tehdit ediyor. ikinci yol uzundur. Atlas Okyanu
sundan geçer ve Hint Okyanusuna.vanr. Almanların eski müstemlekesi 
olan Kamerun bu yol üzerindedir. Burası Almanlara verilecek olursa 
bu yol da tehlikeye dü.§er. Ingilizlerin burasını Almany°aya iade etmek 
istemediklerinin sebebi budur. 

MARD1NDE: 

Seller Tren 
Yollarını Hayli 
Tahrip Etti 
Mardin, (TAN) - Yağan çok şid

detli yağmurların getirdiği sel, Gül
tepe ile Resüliıyn istasyonları ara -

SlLlFKEDE: 

Silifkede Tayyare 
Meydanı 

Silifke, (TAN) - Ankara ile A-
dana arasında işliyecck olan posta 
tayyarelerinin lüzumu halinde yere 
inmeleri için tayyare meydanı itti
haz edilmek üzere, vilayetin emri
le iki yerde arazi istimlô.k.inc başla
nılmıştır . 

sındaki demiryolunu bozmuştur. Bu 
0
, __ _ 

yüzden, cenup demiryolunun o kıs- KOT AHY ADA : 
mında seyrlsefer bir haftadanberi ta-
mamen durmuştur. Gelen postalar 
Gültepe istasyonunda kaldığı için 
beş gündenberi Mardine gazete gel
memiştir. 

Şimdi Mardin postasının Diyarba

kır üzerinden sevkine başlanılmıştır. 

Bozulan yolun tamiri iç.in, Gültepe 

Umum! eclis SeçEmi 
Kütahya, (TAN)- Merkez ve li:~za 

!arda meclisi umumiye aza intilıabı 
bitmistir. C. H . Partisi kanı kongre
leri, halkın dilekleri tcsbıt oluna-
rak, hitama ermiştir. 

----o---
ve Resülayn istasyonlarından amele 
çıkarılmış ve faaliyete geçilmiştir. YENİ NEŞRIY AT: 
Tamiratın ancak yirmi günde bit"ri

leceği tahmin olunmaktadır. 
Mardin postasının Diyarbakır yo

luyla gidip geleceği müddet zar -

KALEM - Bu aylık sanst ve ede'hiyat 

mccmun ınm yedinci s:ıyısı Mkmıştır. 

İçinde Hasan Ali Yfic~lln, Falih Rıfkı A

tayın, İbr hlm Al~ ttinln H li1 Fi :retiıı 

fında sevkolunacak koli postal pa - ve dahn blrçt'k tanıııtrus imzaların yaz:ı
lnrı vardır. 

ketleri, daha pahalı olan kara tarife.. 

sine tabi tutulacaktır. 

Bu sebeple, lstanbul ve Ankaraya 

mal gönderecek tacirler, demiryolu

nun açılmasını bekiemekte, sevkı -

yatta bulunmamaktadırlar. 

Her Köye Boğa Ahnıyor 
Kayseri, (TAN) - Her köy namı

na birer damızlık boğa alınması kal
kınma programına ithal edilmiş, şim
diye kadar (195) boğa alınmıştır. Vi
layetimiz içinde (552) köy vardır. 
Geri kalan köylerden yarısının damız 
lıklan önümüzdeki yıl, diğer yarı -

Diş Tabibi 

1 M~,~~ev• ., .... !!.'! 1 
l..:::Efcndi sokak No. 3 ı••• 
~ Saç bakımı mm!-, 
1 Giizclliğin en birinci şartı. • 

sının.ki de öbür yıl alınacak ve bo- p f 1 N • 1 
ğasu; köy kalmıyacaktır. e ro ızam 1 

Bu boğalar, Kayserideki damızlık Kepekleri ve saç dökülmesini 
ineklerin cinslerine uygun gelecek tedavi eden tesiri mücerrep bir 
şeklide ve bilhassa Erzurum havali- ! ilaçtır. 
sinden getirtilmektedir. -

1•••m•••••••• 
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Cümhurreisinin Cümhurreisimiz Zonguldakta 
Karşısında 

(Başı l incide) 
Fırka hususi menfaatlere Alet 

edilmeğe başladığı gün, balkın iti
madını kaybeder, Cümhurreisimi
zın dediği gibi, kuvvet aldığı en 
büyük mesnedini kaybetmiş olur. 
Cümhurreisimizin Partiye verdi
gi bu işaret bütün bir milletin 
gür alkışlarile karşılanacak .?il 

yüksek vaadlerden biridir. 

C ümhurreislmiz başka memle
ketlerin geçirdiği kararsız

lıktan bahsederken, süktin ve is
tikrar içinde yaşıyan Türkiyenin 
bahtiyarlığını büyük bir iftiharla 
söylüyor: 

"İn nnhk Jçin ıstıraplı olan bu 
kararsızlık knrşı ında Türk mille
ti, içcrdc ve dışıırdn, fikirleri sade 
ve açık, kararı kat'i olarak veril
miş bulunmakla bahtiyar ve mağ
rurdur.,, 

iradesine, karakterine, düşU
nüşTerinin isabetine güvendiğ!miz 
Cümhurreisimizin bu kati sözleri, 
cahilde ve hariçte tak.ip edeceği
miz dürüst siyasetin beliğ bir ifa
desidir. Milli istiklalimizi, var~'!ğı
mızı tehdit eden her tehlike kar
şısında biz yekpare bir varhğ.z. 
buıiu muhafaza için takip edece
ğimiz siyaset hakkında kararları
mızı da kati olarak vermiş bulu
nuyoruz. Yalnız dahile değil, ha
rice de itimat ve emniyet telkin e
den bu katı siyaset, Türkiyeyi her 
türlü keşmekeşten kurtannağa kA
fi kuvvetli bir düstur ve siyac;et
tir. 

ismet lnönünün Kastamonuyu ziyaretlerine ait iki intiba 
(Başı 1 incide) 

guldağa götOrmclt Ozere sabah saat 
7,30 da limana gelmiş ve dcmirle
miştL Havanın fırtınalı oluşuna rağ 

men, Cümhurreisimiz saat on beşte 

I• smet Inöntı, dOnyanm eeçtr- yata geçti ve Zonguldağa mütevec-
digt harp sarsıntıları kı:ırp- cihen hareket etti. 

sında Türkiyenin sulh siyasetini Halk istikbalde olduğu gıöi uğur
de açık açık ve kuvveUe bir daha lama da da içten gelen tezahüratla 
ilfuı ediyor: sayın Reislcümhura saygı ve sevgi-

"Millctler arasındaki mfina.1e- sini gösterdl 
bette sulh ideali ve karşılıklı em- Kastamonu Valisi Avni Doğanla 
niyet havasının vncut ve kuvvet Knstamonu mebustan Rcislcümhu
bulması ana siyasetimiz.in açtk he- ra refakat ediyorlar. 
defidir. Sörllne gilvenilebilecek Zonguldakta intizar 
ahlakta, sözünü yiirütecek kudret· Zonguldak, 10 (TAN Muha'birin-
te bir Türkiye, bugfinkil Türkiye, den) - CümhUITeisimiz İsmet tn
elbette milletlerarnsı sulh ve ahen önQnün bu akşam saat 19,30 da Zon 
ginin başlıca mesnedinden bir kıy- guldağı şereflendirmelerlne intizar 

ediliyor. Şehir halkı, İsmet İnönüyü 
içten gelen büyük tezahilratla istik
bal etmiye hazırlanmış bulunuyor. 

Vilayet, Parti ve Belediye ile 
muhtelif müessese ve teşekküllerin 
mümessillerinden mürekkep bir is
tikbal heyeti Krom vapuru ile Amas 

raya açıldı. Bu heyet Savarona ya
tını vilayet hududunda karşılıyacak 
ve Reisicümhura Zonguldaklıların 

tazimlerini arzedecektir. 
Reisicümhur, ağlebi ihtimal Zon • 

guldaktan sonra Aii'Karaya dönecek • 
tir. 

Haber verildiğine göre Ismet Inö
nü .Ariltaraya döndükten sonra ya -
km oir atide Çorum ve Yozgat tarat
lnrında da bir tetkik seyahati yapa• 
caklardır. 

metlisidir. Dünyanın bug{inlrll va. 
ziyetinden elimize geçen her za· 
manı fırsat bilerek vatanımızı i
mar etmek ve milletimizi yükselt
mek istiyoruz.,, 

Daladier itimat Kazandı 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

Türkiyenin açık siyaseti, sulb Fakat hükılmete itimat reyi ve-
ideali, milletler arasında kar~lık- renler radikallerin fiçte ikisinden 
lı bir emniyet havasına vücut ve başka evvelce Halk Cephesini teşkil 
kuvvet vermektir. Türldyenin is- eden sosyalist ve cümhuriyetçi bir-

tilacı hiçbir hedefi yoktur. Milli liğin, müstakil son cenahtan birkaç 
istiklilline karşı çok kıskançtır. ~i, ve evvelce ekalliyette kalan 
Kendi istiklaline hürmet eden her gruplann fızalandır. Bunlar demok
millcte dosttur, ve bu dostluk ha- rat sol cenah müstakil radikal, sol 
vasım kuvvetlendirmek te gayesi- cenah cümhurlyetç!Icrlle müstakil 
dir. Sözüne güvenilebilecek ah- radikaller ittüalo, halkçı demokrat
lakta bir Türkiye, dürüst siyaset ıar, halk partisi müstakilleri, cüm-
~PM e:?en _bir Türkiye demektir. huriye• ... i müstakiller ve cümhurl-
Sozunu yurütecek kudrette bır "'$ 

~~i~e: ~~ditten korkmıyan, yetçi federasyon. 
milli ıstiklfılınden santim fedakar- Aleyhte rey verenler şunlardır: 
lık yapmıynn, başı yukarda ve gür 115 sosyalist, 73 komünist, sosyalist 
sesle konuşan bir Türkiye demek- ve cümhuriyet:çi birlikten ve radikal 
tir. Ve böyle bir Türkiye ancak sosyalist gnıptan :Od üç ba, müfrit 
milletlerarası sulh v ahengin baş- sağ cenahtan bir kaç aza. 
lıca mesnedi olabilir. Müstenkiflerse sosyalist ve cüm-

Biz sulh ve sükCın içinde yaşa- hurlyetçi birlikten 20 - 25 aza, ra
mak lstiyen, sulh içinde geçecek dikal sosyalistlerden 28, merkez ve 
her zamanı fırsat bilerek vatanı-
mızı imnr etmek lstiyen bir mille- sağ cenah gruplanndan birkaç kişi. 
tiz. Bunun için de sükiin ve istik- Bu suretle Daladier iktidar mev
rara muhtacız. Hedefimız :rnedent kiini, yepyeni şartlar içinde muha
ve insani hedefierlne yürüyen bir faza etmektcd·r. 1936 intihabının 
Türkiyedir. vücude getirdiği radikal, cümhuri-

Bu kısa ve v cfz nutkun bize yetçi sosyalist birliği ekseriyetinden 
anlattığı manalar bunlardır. :Bu sosyalistler ve komünistler tamaml
dürüst siyasetin en güvenllebne- le muhnle!ete geçmişlerdir. Merkez 
cek mesnedi başta Cümhurrclsi- ve sağ cenah hükttmete itimat et
miz, onun arkasında da bütün bir mlıştir. Fakat sağlann müzahereti 
Türk milletidir. de kati olmadığı için Daladier hükU 

metinin vaziyeti şüphelidir. Sağla
~merikada Casusluk için nn Daladier'ye müzahereti hükume 

Tertibat Ahnıyor tin hattı hareketine bağlıdır. 

zetesi, başvekil Daladier'nin diln ge 
ce mebusan meclisinde kaazndığı za 
feri ehemmiyetle kaydederek ekse • 
riyeti cümhuriyetçi n1'ln bütün par· 
tilerin sosyalist ve komünistlere kar 
şı cephe almak ve sulh ve hürriyeti 
kurtarmak için elele vermi§ olduğu
nu yazmaktadır. 

Bir Frannz ga:ıeteainü 
mütalean 

Berlln, 1 O(A.A.) - Yan resmt 
Korrespondans Politik gazetesi, Fran 
sız başvekili Daladicr'nin dün mebu 
san meclisinde söylediği nutku hak· 
kında czcilmle diyor kl: 

Almanyada da iki memleket ara
sında sulhün devamh olması istenil
mektedir. Fransız başveklll, Jnglliz 
-Fransız anlaşmasının Fransa ta -
rafından diğer memleketlerle tesis 
olunacnk münasebetlere hareket nok 
tası olacağını söylemiştir. Biz de şu
nu söyliyt'llm kt, Bertin - Roma 
mihveri de Almanyanın di~er mem
leketlerle münasebetlerde bulunma-
sma mani değildir.,, 

Bu gazt'le. Fransız - Alman anlaş 
masıria taraftar olan Daladler'i ha
reketinde münhasıran herhangi bir 
grupun değil Fransız milletinin ek -
seriyetinin amil olduğunu yazmakta 
dır. 

Mareşal Çakmak 
Atinadan Döndü Vaşington, ?O (A.A.) - RooseveJ.! b ~arlümentonun dünkü celsesi sa

diğer milletlerin Amerlkada yaptık- a saat <4,45) e kadar devam etmiş Balkan Antantı devletleri Erkanı 
lan casusluklara karşı mukabll ta- ;~ reylt'rln tasn!fi üzerine meclis da Harbiye Reislerin1n Atinadaki son 
nrruza gC'çileceğini bildirmiştir. Bu mıştır. • toplantısına iştirak eden Mareşal 
işle mt'c;p,ul olan Amerikan servisle- Denız ameleainin gı-evi Fevzi Çakmak, dün akşam Avrupa 
ri ıslah edilecek ve bu servisler için Paris, 10 <A.A.)- Deniz grevi me- ekspresine bağlanan hususi bir va-

seleslnin Havrc'd d · ·1 la h · · a- - t- M «tA lfızım gelen tahsisat ayrılacaktır. n enızcı er ara- gon şe rımıze onmuş ur. are ...... 
Diğer cihetten yakında yeniden sında reye konulmnsı neticesinde ilinize, Yunanistandaki on be~ gün

bazı casuslann tevkif cdleceği ve 1537 klşi grev lehinde, 972 kişi de lük seyahati esnasında mihmandar-
dav~laro ba§lanacağı haber veril - grev aleyhinde rey vermiştir. lık eden Yunan albnyı Zugrafis te 
mckt dir Pnris 10 * ayni trenle ehrlmize gelmiştir. 

· o- (A.A.) - Snint - Nazalre Erkam Harbiye Reisimiz, istas-
civannda ki!n PenhoC>st'te seyyar yonda Vnli Muavini Hüdai Karata-

cr, ano 'n a muhnftı1nrla greve istlrak etmiyC'n 
ban. BelNiive Reisi Muavini Lt'.itfi 

Romanya 
Hadiseleri 
Yatıştı 

(Başı 1 incide) 
miş olan kollektif beyannameye ilti
hak ettiğini ilan etmiştir. 

Kodreanu'nun eski muavini kay -
makam Zovoianu da bu mealde bir 
deklarasyon imza etmiştir. 

Vaslui de mevkuf bulunan ve müş 
t\>rek beyanameyi imza etmiş olan 
318 kişi arasındaki 34 papaz bugün 
ikinci bir deklarasyon imza ederek 
evvelki hatt1 hareketlerinin manevi 
sebeplerden ileri geldiğini bildir -
mekte ve krala, hukuka ve kanunla
ra mutlak c;adakatlerini Han ederek 
bütün iyi Rumenleri dahili tarsin 
ve hal'icten gelebilecek gayri dosta
ne her tiirlü te~cbbüse karşı bir ma
nta teskll etmek icin samimt bir kar
dı>şlik icinde birleşmeğe davet et -
mektedfrler. 

Gazetelerin ne1riyah 

Demiryolu Siyasetimiıirı 
Yeni Bir Zaferi 

Bükreş, 10 (A.A.) - Gazete -
ler, birkaç aydanberl nefyedilmış o
lan demir muhafızlar teşıdlatı şef -
lerinin hükumete itaat edeceklerini 
bildiren beyannamelerini neşretmek 
tcdirler. Bu beyanamelerden biri 35 
ortodoks papazının imzasını taş1ma:lt 
tadır. Diğer bir bt'yanname ise bil
hassa demir muhafızların ruhani şef 
}erinden, bu hareketin organı olan 
mesflut Cuvantul gazetesinin miidü 
rü Naejunescu'nun imzasını taşımak 
tadır. 

Sıvas - Erzurum Jemir~~lunu gösterir harita 
(Başı l incide) Sıvas • Erzurum hattırıtt1 

liyerck demiryolu siynseti.m'izin bu inşasına ait malUnıat ~ 
· ffak Ui h ml · · ·olııD yenı ve muva lye a esını Sivas _ Erzurum dCillit) çe · 

tebarüz ettirecektir. inşaat safhaları, fen ve tabıntJll tp>lf 

Gazeteler, bu beyannamelerle Vas 
lui'ye nefyedilmiş olan 3!8 kişi ta
rafından gönderilen beyanameye ba 
kılacak olursa demir muhafızlar ha
reketinin bitmiş olduğuna hükmet -
mek lazım geldiğini yazmaktadır -

Nafıa, Hariciye, Milli Müdafaa ve tin miıcadelesi halinde devıı.ın ;cll,jt' 
Maarif Vekilleri ile diğer davetlileri tir. Her biri başlı başına bır ılı o' 
getiren hususi trenler, yarın sabah yolu inşaatı kadar ehe.rnıniye e!• t~· 
şehrimize varmış olacaklardır. Bü- lan boğazlarda kurulan kopriil yallır' 
tün Erzincan, bir gelin gibi süslen- neller ve tahkimat ile servis mi~ · 
miş, istasyon civannda müteaddit inşaat bakımından çok ehcrtl .01l"'fl 
taklar kurulmuştur. lldir. Bu hat üzerinde servis.1> il f 

tesis ve inşası için de sarf celi e ı:;ıl' 

lar. 

Merasimde bulunmak üzere civar 
dan birçok köylülerin akın akın şeh 
re indkleri görülüyor. Merasim için, 
civar kasabalardan ve vliıyetlerden 
de bir çok heyetler gelmişlerdir. 

Vekiller, Swasta Cer 
Namus 

ra büyük bir yekt'.in tutınuştllr~d~I 
hassa 158 kilometre uzunlu~ıı uı· 
Erzincan - Aşkale mıntakn dı!dill 
şaatına (8.500.000) lira snr~~ ıııeı.~ 
halde bundan ancak üç ~ı 0ıil"~ 
daha uzun olan Divrik -:- E~ ıııJ5 1 

nııntalrnsınm inşaat bedelı b111ı;,ıııt' atölyesini gezdiler daha fazladır. Bu fark :ının ~tt1 

(Başı 3 üncüde) Sivas, 10 (TAN Muhabirinden) - Arıza itibarile yekdiğerındcll 'fil~ 
vukatsınız. Çıkmıyacak bir dava i- Erzincan istasyonunun açılma töre- siz derecede farklı olduğurıll ~ııP 
çln: ninl yapmak üzere Erzineana gel- ve köprülerin daha kesü bul 
- Merak buyurmayın, kazanınz, di- mekte olan Nafıa, Milli Müdafaa, nu gösterir. 

ye teminat veriyor, akçe a1ıyorsu- Hariciye, Maarif Vekilleri, ve refa- 'ı 
nm:. Yahut hiç bir §ey defilsiniz. Sa· katlerindc Şurayı Devlet Reisleri, 
dece size oruyorlar: Ordu Müfettisleri Orgeneral Fahret 

- Şu kostilmfimfi nasıl buldunuz? 
Kostüm de berbat bir ~ey, siz: tin Altay ve Orgeneral Kazım Or-

- Pek giizel olmuş, güle giile! de- bay, Üçüncü Umumi Milfettiş Tah
yip yalan sö •lnyo!'ST!nnz. Şn ha de sin Uzer, mebuslar ve as1terl,"'rti.Olk1 
sevgili efendim! Namus elden gidi- birçok yüksek rical ve matöuat mü
yor. messilleri olduğu halde saat 14,30 

Dördiincil ~art: Cüriim işlememek. da buraya geldiler. 
Bu da bir &arip şey: Cürümden Heyet istasyonda vali, komutan, 

cürüme fark var. Birisi size haknrct vilayet ve bt'lcdiye ve parti mümcs
ediyor. Herifi patakhyorsunuz. Yn· 
hut bir utanmaza haddini bildirmek silleri tarafından karşılandılar. Ba:ı 
için hakaret ediyorsunuz. Bunlar bi- larında bandolan olan bir askeri kı
rer cürüm. Ciiri1m olunca da sizin ta ihtiram resmini yaptı. Büyük bir 
namus yine :zedelendi halk kalabalığı vekilleri şiddetle al-
Şu hnlde! kışladı. 

Şu halde, ıördüm kt, namtt.cıun tari- Sivas istasyonu baştan başa dona 
{i yok! Bu münasebetle arkadaşlar- tılınıştı. Karşılama merasiminden 
dan birisi bir bcktn~i hikayesi anlat-

sonra Nafıa Vekili ve misafirleri Si
tı: 

Bektaşi, bir hocaya Allahın ne ol- vasta yapılmakta olan Devlet D. 
duğunu sormuş: lloca da Uluhiyeti Yollan cer atölyesini gezdiler. 
tarif için: 

- Ne yerdedir; ne göktedir. :Sc 
udur, ne havadır, ne mahlfıktur, 

ne ~dur, ne budur, diye Ultıhiycte 
uymayan vasıflan sayar dururmu~. 
Bektaşi dayanamamış: 

- Yahu! Dilim ·varmıyor söyleme
ye ama, lliiyle uzun uzadıya nnlatn
cnğına fllnn yoktur, dcyiverscnc! 
demiş. 

Bu hik6yeyl bektnşiye hak \'ermek 
için yazmadım. Bnzan insanın en 
kudsl varlıklnn bile tarif ve izah e· 
demediğini göstermek için ileri siir
dUm. 

imdi azl:r: karilerim! Siz de bir 
dflşilnOn! Namu<ıu bir tarif edin ve 
bu tarife göre, namus kimde var, 
kimde yok, araştırın! Baknlım nice 
olacak! 

Bana sorarsnnız nnmu!I hnkkmdn 
yegane milsbet vesika erhnbı iffot 
ve namustan olduğumuza dair polic;
ten alabilecefimiz ilmühnberlcrdir. 
Ust tarafı nazariyat ealiba! 

Hitler, lalya lkt sat 
Nazırını Kabul Etti 

Münih, 10 CA.A.) - Mussolininln 
en eski taraftarlarından biri olan 
Korporasyonlar nazın Lantini bu -
gün Hitler tarafından kabul olun -
muştur. FevkalAde samimi olnn bu 
mülakat bir saat sürmüştür. İtalyan 
nazın öğleden sonra Nüremberge 
hareket etmiştir. 

Ziyaret esnasında amele iş başın

daydı. Nafıa Vekili ve vekiller, in
şaat etrafında izahat aldılar. Atöl
yenin maketi önünde de Devlet De
mi:ryollan cer müdürü Sedat, tafsi
lat verdi. 

Atölyeden ayrılırken Nafıa Veki
li memnuniyetini ifade etti. Teftiş
ten sonra istasyona dönen vekilleri
miz, 16,30da belediye tarafından Si
vas kongresinin toplandığı. tarihi li
~e binasında şereflerine verilen çay 
da bulundular. Kongre salonunda 
memur Derv~, vekillere icap eden 
izahatı verdi ve Atatürke ait ha•ra
lannı anlattı. 

Atölye 939 senesi nihayetinde a
çılacaktır. 

Takriben 36 bin metre arazi şgal 
eden ve altı buçuk milyon liraya 
mal olacak olan atölye ayda 1 O im 
12 lokomotil ve senede 250 yolcu ve 
1800 yük vagonu tamir edebilecek-
tir. 
Çalışmaya başlandıktan üç dört 

sene sonra da 700 yük vagonu inşa 
edecektir. 

Dördüncü Umumi Mülettİf d~ 
Erzincana geldi 

YLER\,~ 

ıvatıa Vekılı Alı çetıt'~a~ 
bir hattın a~ılıf merasif11 

yapıyor ~ • p.tl 
Hat güzergahında c:.ur~·bot' 

Pingan gibi sarp ve muşkı.ıl ıflB f 

larm bulunuşu servis yoıınrdlli" 
eı'Ü.:ecek parayı çoğaltmış 01 retiJI 
hı bu boğazları atlamak z~ı.ı bl 
bulunan güzergah üzerine e rıııı? 
kagir ve demir köprüler J\ıl 
mecburiyeti hasıl olmuştur. . 1~ 

Inşaat faaliyetine gelin~' ııı+ 
mali senesinde cıı.100.oO fo.ı!' 
inşaat ve yarım milyondıın 9SS • 
malzeme masrafı yapılını~tı. 59~ 
lında ise (9.640.000) bin lı~L\tıdt 
dilmiştir. ünümüzdeki yıl . çil'l d 
hattın Erzuruma varması ıÇ ,c ıı 
(1.770.000) lira sarfedilecck 'ııt 
tün hat (40.550.000) lirayıı··~ıı) 
caktır. Inşaat 939 yılı eylı.ı 
tamamlanmış bulunacaktırİ ,0]ıJı1 

Sivas - Erzurum deın ~ıofil 
ki tünellerin uzunluğu 2,5 ll 1(9< 

kadardır. Bu hattın bilhass ıırıt~ı 
değer bUyilk sınat imalMı J{ 
k8prillerl saymak JAz.ırn~'~e file 
açıklıklarda bir çok kopru ço]( 
fezlerden başka açıklıkl~rl J1'11ıl1 
niş olan l 8 demir köpru. t<ÖPril 
büyüklükte 4 betona;,~~ 1<öPril 
vadileri atlayan 6 buyuk 6 

1 Ç•kar•yorlarmıc mct('n'n ç lı nıncıına mani olmak t • • :ı Aksoy stanbul Kumandanı Korge-
o 10 AA 1 - Sovyet ma- 'stiyen grevciler arasında bir çarpış neral Ali Fuat ve şehrimizdeki bü- Harp Akademisi Kumandanı Kor-

s k ). d i ma olmuştur. Muhafızlar grevcilere 

Erzincan, 10 (A.A.) - Dördüncü 
umumi müfettiş general Abdullah 
Alpdoğan 16.30 da Erzincana gelmış 
ve yine ayni trenle beraberlerinde 
Erzincan valisi olduğu halde buraya 
gelmekte olan Vekillerimizi karşıla
mak üzer~ Divriğe hareket etmiştir. 

rulmuş ve kurulmakta~ır dfV'C Jel' df 
Hattın inşaatında şı0:1,.01'1 1'9 

tahmini bir hesapla 12 rtı1 

kamlarımn a a ın a asının Ş ma • tün generaller ve daha birçok zevat general Ali Fuat bulundulttı halde 
Jinde petrol imtiyazlarını alan Ja- hücum ederek bunl~rdan bir kaç ta- tarafından karşılnnmışlardır. Harp Akademisine gitmiştir. Mare-
ponlar bu mıntakndaki faaliyetlerine nesini y1ıralamışlardır. • • Mare al, trenden iner inmez istik- şal Fevzi Çakmak, bir müddet meş-
sektc vurmak için ellerinden gelen Alman gazetelerının bale gelenlerin ellerini sıkmış, Yu- gul olduktan sonra orndan aynlrnış-
müşkülatı çıkardıklnn gazeteler ta-j mütalealan . nan mihmandanna teşekkür ettik- tır. Bu ak.§am Ankaraya gitmesi 
rafından yazılmaktadır. Paris, 10 (.A.A.) - Paris Midi ga- ten sonra otomobille ve refakatinde muhtemeldir. 

Burada bulunan saylavlarımız bu
gün bataklık kurutma sahası ile bu
na civar maden suyunun bulunduğu 
mahalle giderek tetkiklerde bulun
muşlardır 

amele çalıştırılmıştır. 
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inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1 - İdaremizin kutu fabrkiası için p.rtnamesi mucibince ıatn ab
zıacaıt bir adet "OfSet,, Tab'ı makinesi ve tef errüatı kapalı zarf usullie 
eksiltmeye konulmuştur. 

il - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat teminab (1125) 
liradır. 

m - Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma günil saat 15 de 
Rabataşta Levazım ve mübayaat §Ubesindeki Alım komisyonunda ya
Pılacalttır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gO..n sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fennt tekill mek
tuplarım ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Urr.um 
lf üdürlüğii Tütün fabrikalar şubesine vermeleri tekliflerinin kabulünü 
ınutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 mci maddede 
Yazılı vesika ve %7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
lnektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
laat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mu-
kabilinde verilmesi lAzımdır. "'8633,, 

* I - İdaremizin Papbahçe Fabrikasında şartname 1'!' projesi mu-
Cfblnce yaptıhlacak on adet tank temelleri inşaatı açık eksiltmeye kon 
muştur. 

Il - Keşif bedell 3926.02 lira ve muvakkat teminatı 294.46 liradır 
m - Eksiltme 19.xII.938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

15 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesın:ieki Alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 20 kuru~ bedel mukabntnde İnhisarlar umum 
Aiüdürlüğü levazım ve mübayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin bhicıarlar Umum Müdür
lüğü tnp,t şuMinden fennl ehliyet vesikası ahnalan lazundır. 

VI - 1crtel:lilerin kanun! vesaikve yüzde 7 ~ güvenme paralarile 
birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen ko 
misyona gelmeleri ilan olunur. (8761) 

* Cins! Miktarı Muhammen B. %7,5 Eksiltme 
Beheri Tutan 
K.r. Sn. LL Kr. 
26,75 535.-

Teminat saati 
LL Kr. 

40.12 'l'oz tOtnn çuval. 2000 A. 15,30 
20o ın/m boy. yuvarlak 
Başlı cıvata 4000 ,. - -
3/8 120 " • • • 8000 • 60 Ki 440. 
3/8 Demir pul 12000 " 

33.- 16.-

I - "2000., adet ince şeyler konabilen standart, normal sık örgü
lü toz tütün çuvalı ile Cibali Bakımevine yapılacak platformlara lü
tumu olan eb'at ve miktarı yukarda yazılı yuvarlak başlı cıvata ve de
:rnır pul l/Xll/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayn ayn 
Pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeliyle muvakkat teminatları hizalannda gös 
terilnıiştir. 

Ill - Pazarlık 19/XII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hi
zalannda yazili •atıerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacağından isteklilerin % 7,5 güvenme pa
talariyle birlikte adı aeçerı komlSy ona gelmeleri llln olunur ... 8811-

Sert lastik 
"i'unıuşak §alllbre lastiği 
tbonit 

* mikdan 

300 kilo 
300 • 
180 • 

Muhammen B. 
Beheri tutan 

Lr. Ku. 
2.80 
2.80 
2.80 

Lr. Ku. 
840.-) 
840.-J 
504.-

2184.-

" 1,5 teminatı 

Lira Ku. 

163.80 

l - Şartn&me ve nOmunelert mu efbtnce yukarda cins ve mfktan ya
tılı kauçuklar açık eksiltme u.mlile aatuı almcaktır. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizalannda göste -
l'flınıştır. 

111 - Eksiltme 22-XTI-938 ta n1ıine rastlıyan perşembe günü .. 
lt 14 de Kabataşta levazım ve mü bayaat şubesinde.ki alım komiayo
:tıunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olara!c her gün sözü geçen §Ubeden abna
bUeceği gibi nümuneler de görüle bilir. 

\" - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~ 7,5 gü
~me paralarile hiilikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (8895) 

C1mt 
.... 

Eb'adı mlktan Muhammen B. % 7,5 temlnab 
beheri tutan 

Lira Ktı. Lira Ku. Lira Ku. 
~lı tahta 400X30X30 181\r) .. • 400X28X30 a .. > 

fOOX25X3 10 " ) 
ıiOOX28X8 18 ) 

. 
M 45.- 2430.-

~beyaz tahta 400X30X30 10 MI 39.- 390.-

2820 211.50 
. l Yukarda eb'at ve mfktan yazılı 54 metre mikabı çıralı tahta ile 10 
llıetre mikabı düz beayz tahta pazarlık usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizalarında gösteril 

llılştir. 

llı - Pazarlık 12-XTI-938 tarihine rastlıyan pazartesi günil saat 
14 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
~.ıpılacaktır. 

lV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve satte % 7,5 güven 
Jlıe paralarile birlikte yukarda adı geçen koınısyooa gelmeleri ilan o-
1Unur. (8897) 

-+ 
I - fdarcmtzln Nakliyat fUbesi için yaptınlacağı ve 5/XII/938 

~tihinde ihale edileceği ilan edilen açık güverteli armalı ve tam teç
hııatıı bir adet çektirme (Tekne) nin şartnamesi tadil edildiği yeniden 
•çık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedclt 4440 lira ve muvakkat teminatı 333 liradır. 
lll - Eksiltme 26/XII/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

lS,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat · şubesindeki Alım komisyo
nunda yapılacaktır. 
~ lV - Muaddel §artnameler parasız olarak her gün sözü geçen ru

en alınabilir. 
V - İstekinerin eksiltme için tayin edilen g(ln Te saatte "'1,5 gG

:::. paralarile birlikte J'Ultarda adı ıeçeıı komil)'ona pime~ illa 

TAN 

Gayrimenkul Satış llCinı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bayan Fatma Müyesserin 9585 hesap nuınarasile sandığımızdan 
aldığı (14.000) lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edüp vadesin· 
de borcunu ödemediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 nu· 
maralı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine göre 
satılması icabeden Beyoğlunda Küçük Pangaltıdn Harbiye caddesinde 
Vali konağı caddesinde mezkO.r konağın yanında eski 47 yeni 55 numa
ralı kagir İnci apartımanının tamamı bir buçuk ay müddetle açık art
tırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art
tırmaya girmek istiyen (1500) lira pey akçesi verecektir. Milli banka- 1 
larımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün 1 
vergilerle belediye resimleri ve vakıf karesi ve taviz bedeli ve dellwi
ye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 14.12.938 tarihinden ,. 
itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık 

bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartname- 1 
de ve takip dosyasında vardır. Artırmaya girmiş olanlar, bunlan tet
kik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş 
ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 6.2.939 tarihine müsadif pazartesi. 
gilnü Cağaloğlunda kain Sandığımı7.d.a saat on dbrtten on altıya kadar 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alaca
ğını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artıranın taah
hüdü baki kalmak şartile 23.2.939 tarihine müsadif Perşmbe günü ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gay
rimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicil
lerile sabit olmayan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
lannı ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden iti
baren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir
meleri Iazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemlş olanlarla haklan ta
pu sicillerile sabit olmıyanlar satı§ bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Daha fazla malômat almak tstiyenlerln 938/933 dosya numara
sile Sandığımız hukuk işleri servis}-ne müracaat etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 

• Dikkat: Emniyet Sandğ'r. Sandıktan alınan pyrlmenlrnJil ipotek g39-
mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz ;ra-
parak usulfine göre kolaylık göstermektedir. (9044) 

Gayrimenkul Satış llCinı 
ls~anbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bay Mıgırdiç ile ölü Bayan Sima mmı diğer Sinnanın hayatın -
dan Sandığımızdan 17437 hesap numarasile aldutlan (600) lira borçla
nna karşı birinci derecede ipotek edüp vadesinde borcun ödenmeme
sinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı 
maddesinin matufu olan 40 mcı maddesi mucibince satılması icabeden 
Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesinin Eşref efendi sokağında 
eski 53 yeni 95 numaralı bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre 
yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (200) lira pey akçesi vere
cektir. Milli bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olu
nur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve dellwiye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
14.12.938 tarihinden itıöaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü
zumlu izahat da prtnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya 
girmiş olanlar bunlan tetkik ederek mtılığa çıkanlan gayrimenkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 6.2.939 
tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda klı.in Sandığımız.da saat 
on dörtten on altıya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi 
için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul 
mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olmnsı şarttır. Aksi 
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T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 1001000,000 Türli Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tuamıf hesap1armda eon a7 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa rekilecek kur'a ile aşağıdaki planr 

r göre ikramiye daibtılacaktır. 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 • 500 • Z,000 • 
' • zso • 1,000 ~ 

40 • 100 • C,000 ~ 
100 • 50 • 1,000 :. 
120 • ,. • f,800 ;. 
ı&o • zo • ı,zoo ;. 
DİKKAT: Hesaplarmdak! paralar bir sene tçlnde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktı~ takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyl(il, 1 Birindklnan, 1 Mart ve 1 Hazi-

ran tarihlerinde çekilecektır. 

• 
takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak prtile 23.2.:939 tarnıine 

müsadi! Perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte llOD arttırması ya

pılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bıra
kılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmayan •lAkadarlar ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair iddJ

alannı ilin tarihinden itibaren yirmi gibı içinde evrakı müsbitelerile 

beraber dairemize bildirmeleri JAzundır. Bu ltll'etle haklarım blklil'

memiş olanlarla haklan tapu siclllerile sabit olmıyanlar sah§ bedeıtnın 

paylaşmasından hariç kalıtlar. Daha fazla m&liimat almak istiyenlerin 
937/36 dosya numarasile Sandığımız hukuk i§leri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu il.An olunur.. 

Dikkat: Emniyet Sandtc Sandıktan alman pyrhnenblll lpoteJt &-a.: 
termek lstiyenlere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikrn 

yaparak usulfine göre kolaylık cöstermektedlr. (9046) 

Yenik~ Sulh İcra Memurlu~ 
dan: BJr borçtan dolayı haczedilen 
yüz yirmi lira (120) lira kıymetin
de bir :inek açık arttırma suretiyle 
Büyükderede sulh mahkemesi ö
nünde 14-12-938 Çarşamba gü
nü saat 10 - 12 de açık arttırma 
ile satılacaktır. Muhanunen kıymeı 
tin yüzde yetmiş beşini buldu~ 
takdirde o j?Ün, bulmadı~ takdir
de 21-12-938 Çarşamba günü ayni 

saatte en fazla para verene ihale 
edilecej!'l ilin olunur. 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
Dairesinden: Alman bandıralı Doy 
çe Levant Linve vapur kumının
yasına mensup İthaka vapuru tz
mirden 19-11-938 tan'hindc C"n
nakkaleye hareketle 20- l 1- 938 
tan'hinde sabaha yakın Gebze fe
neri civannda kumlulta oturma<n 
ve bflahare kurtanlması münase
betlvle usulen deniz raoonınun 
tanzim ve tesbiti mezki\r vanur 
süvarl.st Eg,l!es vekili tarafından 
fstenmistir. Bu hususta muhake
me günü olarak tayin kılınan 1 ô-
12 -938 tarihine müsadif Cuma 
ı?finü saat 15 te gemi veva yükle 
alakadar olanlann rapor alınırken 
mahkemeve bizzat ıtelm,.leri vP~•a 
bir vekil ı?ÖndermelPr' Deniz Ti
caret Kanununun l 065 inci mad-
desi mucı'bince iltm olunur 

(12808) 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: Aralannda evli
l;k birliğinin idamesini e:avri müm 
kün kllacak derecedP c;iddetli E!e
elınsizlk mevcut oldu!!undan ba
hisle boc;anmnlanna karar veril
mesi hakkında Osman Akman ta
rafından Ortakövde Dc-rebovunda 
Gültekin sokamndn 14 No ltı l'ıa
nede mukim Feride Akman al,,v
hine mahkemenin 938- 1712 To. 
lu doc;vası ile arıl;ın bo~nmı:ı na
vasmdnn dolavı M alevhe tr>h1iğ 
için ı?Önderilen arzuhal sureti mu 
maileyhin jl!Österilen adrPsi terket 
tiği ve yenisi belirsiz oldui!u ser
hile iade edilmekle verilen karar 
dnirecıinde arzııhrıl su~ti m;ıhk,._ 
me divanhnnesine tfıltk edilm'c:; ol
du~ndan M. alC'yh FC'ridenin bir 
ay ı:arltoon müracaatla mt>zk(ır nr 
zuhali tebellül etmesi lüzumu ilan 
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HAY AT, HEYECAN ve NES'E iLE KAiMDiR. RiIJ1T#ITJfıu:ııwıs11 
1 

Doktorlarımız taSdik ederler ki 
hastalıklarımızın , Çoğu ruhidir 
Zaaftan, cesaretsizlikten, liorkudan, meldulioliden, ümitsizlikten doğar. Menıei ise liansızhğı meydana 

getirdiği durgunluk dediğimiz heyecansızlık ve neşesizliktir. Bugün hastaneleri boşaltacak yegône ilôç da 
budur! Heyecan ve neşe ••• 

Bir hastaneye gidiniz, hasta1ann e1cmlerini, endişelerini güler bir yüz ve itimatla kaldırınız, yani durgun ve yorgun kanlarını harekete ~e
tiriniz; derhal yataklarından kalkarlar, evlerine koşarlar. İşte insan makinesine maddi ve manevi bu kudretleri vermek hayatı saadetlerle geçır
mek, her teşebbüs ve azimde muvaffak olmak demektir. Bu da mevsim değiştirmelerinde kanın kırmızı yuvarlacıklarını tazeleyip çoğaltmak ve 

im~··•••••••••••••••••••••• tabii bir şekilde harekete getirmekle olur. Bu yüksek kudreti sizlere, ancak; 
Kan, kuvvet, iştah şurubu temin eder. Fosfarsol; tath bir iştah verir. Kanı, kuvveti, çoğaltır. Zekô ve ha· 

~· fızayı parlatır. Görmek, koklamak, işitmek hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi sağlamlaştırarak uykus~~: 
luğu ve fena düşünceleri giderir. Mide ve barsağı tenbih ederek, muannid inkibazları geçirir. Bel gevşekhgı 
ve ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhcisal, insan makinesine lazım olan bütün kalori ve eneriivi vererek. 
hayatı neşe ve heyecan içinde yaşatır. 

FO~~ARSOL'.u. ~iğ~~ muka":'i. ilaç~~rdan .. ayıran baş hca hassa: Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha. temin etmesi ve illi kullananlarda bile azami bir haf· 
ta ıçınde tesırını gostermesıdır. Yuce Saghk Vekciletimizin resmi müsaadesini haizdir. 

~~~~~~~· HER ECZANEDE BULUNUR. ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1939 YILBAŞI 
Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Büyük ikramiyesi 

( 5 o O. o o o ) Liradır. 
J\yrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 

30.000, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 

100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Levazım Amirliği Satın-, 
Alma Komisyonu ilanla~ 

500 çüt Dağ fotini, 500 çüt 
tırmanma fotini 22.12.938 pa:wr
tesi günü saat 15 de Tophanede 
Levazım amirliği satınalma ko -
misyonunda kapalı zarfla eksilt -
ınesi yapılacaktır. Hcpsmin tah
min bedeli 9750 lira, ilk teminatı 
731 lira 25 kuruştur. Şartname 

ve nümunesi komisyonda görüle
bilir. tcrteklileri:n kanuni vcsika
larile beraber teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

"410,, "88i7,, 

* 30 ton yeşil mercimek 16-12-
938 cuma günü saat 15 te Topha
nede Ist. Levazım amirliği satın
alma komisyonunda kapalı zarf-

K la alınacaktır. Tahmin bedeli 5325 
eşide Yılbaşı Gecesi Yapılacaktır. ura nk teminatı 399 lira 31 kuruş

tur. Şartname ve nümuncsi ko-
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liralıkhr... 

1 
misyonda görülebilir. Isteklilerir. 

Vakit kaybetmeden hemen büetinizi alınız. kanuni vesikıılarile beraber teklif 
•••••lllİİIİİıİİlmliİİİİIİİİİİİİİİİİııİİİmmİİİİİİııİİİİİİİİİİİİİlll••••••• mektuplarını ihale saatinden bir 

saat evvel komisyona vermeleri. 
(8661) ,, ____________________________ ,, __________ __ 

P-E N ·ı z B A N K 87 SENELİK MEVCUDİYETİ 
_ _ esnasında olduğu gibi daima iyi 
~~- - •w• ___ ~ _ - - - - ---=--~ cins mallan her yerden müsait 

Mür;tteb;ft:;;Eıb~eYaptı;.1-;;;ak şartlar ve ucuz fiatlarla sat -
3' mağa devam edecektir. 

Bankal?~za ba~lı muhtelli fener ve cankurtan mevkilerindeki mü- Trençkotlarımız, Koverkort -
~t~~at ıç:.n. (372~ Uıkım elbise yaptırılacaktır. Şartnamesi hergün larunız, Renltontlanmız ve Ga-
n ~· mt~ ~cnız hanında Materyel şubesinden paarsız olarak alı- bardinJerimiz biçim, cins, ve 
maaş : .: s fl~r .en geç 20/12/938 tarihine kadar tekliflerini ve ku- şıklık itibarile emsalsizdirler. 

umune enn1 Materyel Şubesine vermiş bulunmalıdırlar. 
il••••••••••.;~~;.;.;.~~;;.;_;;.;;~~~~--• Beyoğlu BAKER mağazaları _, _ _.. ____ ... __ 

~ORTiNG 
SiZi AHENGLE SARAR. 

~ALAR 

1 

lstanbul Defterdarlığından : 
Sanatı Thbarname Ycklln 

Senesi Hesap N. Mahallesi Sokağı No. sı Ismi N. 

938 88 Tahtakale Uzunçarşı C. 264 Hüseyin Zeki Bakkal 17/92 10.65 Kazanç 
2 12 B. 

937 920 .. Balkapan Hğ. 47 Osman Oğ. Sıtkı Yorgancı 24/ 5 3 71 1{. 

56 ceza 

~ 85 a. 
938 138 

" 
Kahvecner 11 Mehmet Sungur Kahveci 17/43 6 87 1{. 

1 36 B. 
938 1007 

" 
Hasırcılar 69 Ali Asgar Ekmek. Mezeci 17/75 20.62 1{. 

4 12 a. 
937 71 

" 
Uzunçarşı 226 Candal Tevfik Köfteci 22/ 25 2 31 1{. 

46 B. 
937 698 Hocaalaattin !kinci Vakıf H. 19 Ara Çetin Ilanat işleri 23/ 47 2 47 I{. 

37 CeZ' 

57 B. 
938 408 " 

Leblebici H. 34 Mehmet Kurt Tabanca boyacısı 19/ 89 8.83 1{. 

1 77 B. 

937 72 Abacılar 35 Şerü Hüseyin Elbiseci 22/ 33 18.90 K. 

5 67 ceza 

4 91 B. 

937 1381 Erzakambarı 30 Ağah Döşemeci 23/ 57 20 25 .1(. 

3 04 Ceza 

4 66 s. 
936 1457 

" Fındıklıyan H. 11 Aleksandr IL Kunduracı 32/ 58 2 25 K 
45 B. 

937 105 Tahtakale U zunçarşı C. 296 Rahim Ekmekçi 22/ 21 9 95 I{. 

1 99 a. 
938 43 Hocaalaattin Kuşçular 2 Burhanettin Berber 17/37 22 58 }.{. 

4 52 B. 

" " " .. .. " 
17/ 38 6 21 .l(. 

1 24 a. 
936 213 

"' 
Tahmis 33 !brahim Oğ. Omer Kasap 32/ 60 53.40 1{. 

5 40 CcZ' 

11 76 B· 

Yukarıda adı ve işi ve eski ticaret adresleri yazılı Hocapaşa Maliyeşubesi mükelleflerinin yeni tica~t 
ve ikamet yerlerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında P 
terilen yıllara ait kazanç vergileri ihbarnameleri bizzat tebliği mümkün olamadığından Hukuk UsulÜ :oıll" 
hakemeleri kanununun 141, 142 maddeleri mucibince tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (9042) 

1 EDEBİYATCILARIMIZ 
ve 

TÜRK EDEBİYATI 
Edebiyatımızın son ve canlı• hareketlerini gösteren mühim bır ese-

rin Kanaat Kitabevi tarafından hazırlanmakta olduğu evvelce ilan 
edilmişti. Tanınmış kıymetli şair, edip, münekkit, dramatürj nüliı-

1 sa bütim edebiyatçılarunızın hal tercümeleri ve eserleri hakkında 

mufassal malUmat vermekte olan bu eser intişar etmiştir. Eser ay
ni zamanda edebiyatımızın nıuhtelü devirlerine dair edebiyatçıları
mızın canlı mütalealarmı havidir. Büyük kıtada fotoğraflı olarak ha-
zırlanmış olan bu eser şimdıye kadar tesadüf edilmiyen bir mükem
meliyettedir. Eserde 86 şiir, 9 hikaye, 27 roman, 8 manzum ve men
sur tiyatro, 5 seyahat eseri, 16 edebi mektup, 4 hitabet eseri, 43 bi
yoğrafi, 46 biblioğrnfi, 38 anket cevabı, 4 eser hakkında mütalea, 29 
kronik ve eser nevinden en son yazılmış kıymetli yazıları ihtiva t't· 
mektedir. Eser tanınmış şair ve ediplerimizden genç şairlerimız ve 
genç romancılarunız, eserleriuin değerli müellüi Mehmet Behçet Ya
zar tarafından hazırlanmıştır. Içinde 50 edebiyatçımızın fotoğrafı 
bulunan ve edebiyat aleminde canlı bir hareket uyandıracak olan bu 
mühim eser, milli edebiyat devrimizin en bariz karakterlerini gös
termektedir. Yalnız edebiyatçılarımıza değil, bütün münevverlcri
mize ve gençlerimize bu kitabı tavsiye etmeyi bir borç biliriz. ~i
yatı 150 kuruştur. 

EDEBİYAT TARİHİ DERSLERİ 
3 üncü cilt 

Serveti Fünun Edebiyah 
Agah Sırrı Levendin "Edebiyat tarihi dersleri,, nin liselerin o

nuncu sınıflarında okutulan Tanzimata kııdar olan Türk edebiyatı
na a~t ~~in~i ı:e liselerin on !:>irinci sınıfları için Tanzimat edebiyatı
na aıt ikıncı cıltlerlnden sonra yine liselerin on birinci sınıflarına 
mahsus Serveti Fünun Edebiyatı da Kanaat Kitabevi tarafından 

1 neşredilmiştir. Uçüncü cildi tcşkileden Serveti Fünun Edebıyatının 
Fiyatı 130 kurustur. 41 

KANAAT KiTABEVi 

• 

GüZELLIGINIZ 
iÇiN 

KREM BALSAMİff 
KANZUK 

1
_ 

• Bütün dünyaca takdir cclı 

1 
miş sıhhi ' güzellik kremlerid~· 
Gece için yağlı, gündüz ıc;, 
yağsız halis acıbadem çeşitl~r· 
hususi vazo ve tüplerde satı · 

İNGİLİZ KANZUK ECZAf-lıı;st 
İSTANBUL - BEYocı..tJ ri" 

=======~ • •. 1101• 
Sahibi ve Ne riynt MürfUrU ~e 

Lutfü DÖRDÜNCÜ Gnzctccili;ı\pl 
Neşriyatı T. L. Ş. Basıldığı ret 
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