
Pazartesi 

12 
!LKKANuN 

1938 

T A N 

TELGRAF...: T 
TELEFON: Z43 

DÖRD'ÜNCÜ Y 

5 GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi \, 

ZAMAN MANiFATURA Ltd. Şti. 
Sultan Hamam No. 28 

Ba •Y l~lnde Umum M•lluını T•aflye dol•yıelyle bDyOk ten

zllltla .. tmaktadır. Her on llra •lıı verlıe •yrıc• bir hediye 

verilir. 

Cümhurreisimiz Dün Amasra ve 
Bartına Uğrayarak Karabüke Gittı~·~ _......., 

\ 

Dlnyanın 
"'- ............. . 
t.lineti 
l'-.a: il. Zd.rlya 'SERTEL 

-:B.gan bir ~ mUletlet', ıi
Jad ~ içtimai bcıkımdcm, ge
,_ kendi iç?eriKde, ~k bir
.._ karp kararıu bir halde
dirttt. Bir çok memleketlerde, 
Qerek komfUlan f'e gerek ken
di holk1an •amada vanmn 
beklenümiye. ne h4dbeler 
tlaeydafta çıkaracağını bilme
'hek endişesi varclır. Imcmlık 

tçin ıztmıplı olan bu kararnz
lık karımnda Türk milleti, içe
Tide ve dı§arıda fikirleri sade 
Ve açık ve karan kati olarak ve
Tilmiı bulunmakla bahtiyar ve 
ınağrurdur .,, 

ISMET INONU 

lt-a Ciirnhurreisimizin Kastamonuda 
'1~ buyurdukları kıymetli nutuktan 
'ğı."? yukarıdaki veciz cümleler, 
~ 'l'urk milletinin içinde bulundu
~a~tiyar havayı kudretle ifade 

)· bırer vecizedir. 
~hakika, dünyaya şöyle bir göz 
~ • • 'Ve bir vakitler dünyanın en 
'li~ ve bahtiyar milletleri sayı
~UYi.ık Avrupa milletlerinin ge· 
)'tt lderi buhranlı ve ıstıraplı ha
' tetkik ediniz. Göreceğimiz man
~tl h!ıe bahtiyarlığımızı daha kuv-
~ e duyurmağa yardım edecektir. 

~dasında her tehlikeden masun ve 
~lil YaŞadığını zanneden Ingiltere 
~l il dahili ve harici bir çok felit· 
ttitl ~ \>e tehlikelerle muhattır. Her 
~bir harp tehlikesine maruzdur. 
hı~ Yadaki nüfuz ve kudreti her gün 
~l~ daha azalmaktadır. Dahilde 
~~ gaz maskeleri dağıtmakta, ve 
~~.1 harbe hazırlamaktadır. Halkı 
ıı_~rı için her gün Ingiltere için 
~d tehlikesı olmadığını ilan eden 
~ ra gazeteleri, bir taraftan bi
'~111n altında sığınaklar yaptır
~ t ' ll'luharrır ve müstahdemleri
'rrı aı ll'laskeleri tevzi etmekte, ve 
~\ltlarına bina içinde harpten 
~;rrıa talimleri yaptırmaktadır. 

aya hükmetmeğe alışmış Ingi-

INôNONON SEY AHATINDEN iNTiBALAR 

Erzincan Hattı Dün 

Mevcut Hatların Y ekôno 
7 Bin Kilolnetreyi Buldu 

• 
Ali Çetinkaya Dedi ki: ''Son On iki Yılda 

Demirgollartna 500 Küsur Milyon Lira 
Sar/ettik, Gelecek Sene Erzuruma Varacağız,, 

Erzincan, 11 (Tan muhabirinden} 
- Erzincan istasyonunun açılma tö
reni bugün Nafia Vekili Ali Çetin
kayanın eliyle yapıldı. Davethler a
rasında birinci safta Milli Müdafaa, 
Hariciye ve Maarif VekiTierile dahi
liye müsteşarı, Vekaletler umum mu 
dürleri, belediyeler bankası ve va -
kıfiar umum müdürleri, üçüncü ve 
dördüncü umumi müfettişler, birin
ci ve üçüncü ordu müfettişleri. elli 
kadar saylav, yüksek rütbeli komu
t&nlar göze çarpıyordu. 

Merasim mahalli pek kalabalıktı, 
bütün Erzincan halkı ve okullar ta
lebeleri istasyona gelmişlerdi. 

Törene dördüncü umumi müfettiş 
general Alpdo anın nutku ve Istik-
lal mar Vali ile şe-
hir lenilen nu-
t .. çok al-

• kışlanan şu nutkunu söyledi. 1 

Nafıa Vekilinin nutku il • • 
"Muhterem vatandaşlar,. / 8 U G U N 
Vekil arkadaşlarımız, Büyük Mil- ===-·=========== 

let Meclisinin güzide bir heyeti ve 1 
mebuslarımızla büyük ordumuzun 
yüksek kumandanları, hükumet. or -
du, parti, halk ve matbuat mümes -
silleri bir arada Erzincan istasyonu
nun açılma töreninde bulunmak ve 
sizi selamlamak ve tebrik etmek ü
zere buraya gelmiş bulunuyoruz. Er
zincan ve havalisinin fedakar 'Ve kah 
raman halkını böyle mesut büyük bir 
hadise ile selamlamak ve tebrik et
mek fırsatına nail olmak bizim içın 
büyük bir bahtiyarlıktır. Sizlere sev
gili Reisicümhurumuz Büyük Ismet 
Inönünün selamlarını ve Başvekil 

muhterem Celal Bayarm sevgilerini 

[Arkası Sa: 8, Sfl 2 de] 

İkincide 
M. Turhan Tan'ın Tarih 

sevgisi isimli fıkrası 

Üçüncüde: 
Ömer Rıza'nın Franııada 
Hük6met isimli makalesi 

Beşincide: 
Sabiha Zekeriya'nın AdU 
müzaheret isimli fıkrası 

Beşincide: 
M. Turhan Tan'ın bir tft. 
nel hikayeıri isimli tarihi 

·yazısı 

Altıncıda: 
SPOR 

~ 

(Yazuı 10 anca .aylaJa) 

ismet İnönü 
Kastamonudan Ayrılırken 
fi!!!!!!!~!. Tan Muharriri Bil diriyor E!!!!i!!!!!!!!!!!ll 

Genç Köylü Sorclu: .. Sen Ne istiyorsun 
~lnônü ? Bizim istediklerimiz Senin 

lstediklerindir n 

Kastamoni 11 (TAN muhabirin - la Kastamonideler. Fakat onlar bu 
den) - Kastamoni içinde on dört sabah buraya geldikleri günkü kadar 
bin insan yaşayan bir vilayettir. Fa- neşeli değiller, İnönünü görmek, 1 -
kat; bugün burada mübalağasız 30 nönünü dinlemek, İnönü tarafından 
bin insan vardır. Çünkü Reisicum- dinlenmek iımitlerini, imanlannı, 
burun yaptığı ziyaretin büyük cazi- inançlannı temiz, samimi ve mil
besi vilayetin bütün kazalarında hat- li, gururlann• büsbütün kuvvetlen
ta köylerinde yaşayan halkı tıpkı dirmiş, fakat buna mukabil neşele -
canlı bir mıknatıs gibi Kastamoniye rını zayıflatmış. Çünkü; bugün 
çekip toplamıştır. Bu toplananlar ha İnönü gidiyor. (Sonu: Sa. 10 sn. 1) 

Fransız - İtalyan 
Atışması Arttı 

Dün Tunusun Sussa Şehrinde Nümayiıter 

Yapıldı, ltalya Tezahürata Devam Ediyor 

Sussa (Tunus) 11 (A. A.) - Dört ı Buradan da geri atılan nümayişçi
bin kişi burada ltalyanlann mütale- ler şehrin büyük caddelerinde vatan 
batına karşı nümayişlerde bulun - perverane şarkılar söyliyerek ve l -
muştur. Nümayişçiler kafilesi önde talyan hükumet reisine karşı hasma
Fransız ve Tunus bayrakları olduğu ne sözler bağırarak dolaşmışlardır. 
halde, İtalyan konsoloshanesine yü - Bu nümayişler esnasında müessif 
rümüşler, fakat Roraya giden bütün hadiseler olmamıştır. 
yollar polis müfrezeleri tarafından F..,.a.n.u wazetelerinin nepiyah 
tutulmuş olduğundan geri dönülmüş Paris 11 (A. A. - İtalyan emelle -
tür. Bunun üzerine nümayişçiler t - rinden bahseden Journal gazetesi di
talyan mektebinin önüne gitmişler yor kt:• 
ve duvarlarında Fransız bayrağının "Akdenizde başlaY.an fırtına. bü -
renkleri olan kırmızı ve mavi mürek tün teskin gayretlerine rağmen de -
keple dolu şişeler kırmışlardır. (Sonu: Sa. 10 SO. 2) 
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PENCEREMDEN 

Tarih Sevgisi 
M. Turhan TAN 

Işıkta uyuyanuyanlar, karanlığı se
ven~er o_Id.uğu gibi tarih sevgisine 
beyınlerını kapıyanlar da vardır. Ta
rih, o gibilerin idrakine menfi bir ka
maşma verir, göıı:lerini uyusturur 
yüzlerini buruşturur. Halbuki tarih 
sevgisi, yu\'a sevgisinden baslı-..·a.rnk 

·1 ,. " 
aı e ve yurd sevgilerini hududu içi-
ne aldıktan sonra derece derece ae-

. 1 . b 
ruş eyıp insaniyet sc,·gisinde ..,on 
haddini bulan en temiz, ayni zaman
da faydalı bir duygudur. 

Evinin nerede, ne suretle ve ne ai
b~ şartlarla kurulduğunu bilmiy~ 
hır adama nasıl bir sıfat verilir! .. Ba· 
basının, dedesinin adını, soyunun so
punun kaynağını ve saldı&"ı dalı bu
dağı öğrenmiyen bir kimsenin vasfı 
ne olabilir? .. Komşularının hüvh-et
lerini, karakterlerini, meslekle~ini 
sorup soruşturmaya lüzum görmiyl.!n 
bir şahsın içtimai seviyesi nedir? .. 

işte tarih sevgisi ta~ımıyanlar bun
lara benzerler. Çünkü tarih insanla
ra fert itibarile- mensup oldukları 
milletin evi demek olan yurdun na
sıl tekevvün ettitini, o milletin aslı
nı ve kom!fu memleketlerin yüzünü 
ve özünü öğretir. 

Bu öğretiş iki kere ikinin dört 
ettiğini öğretmefe de benzemez. Zi· 
ra riyazJ bilgiler ve hatta bütün bil
giler kendi çerçeveleri içinde kıymet 
bulurlar ve sade bir bilgi olmakt 
·ı . 1 an 
ı ~n reçemez er. Tarih bilgisi ise on 
bınlerce yıllık beııer hayatının h 

fh "b er sa asını ayna &'I i aksettirdı· ıc.: • a• ı~ 
ınunı hem tenvir, hem tehyiç ede 
ve istikbal için de dürbün va 'f ~ 
rörür. Hiç füph~ yok ki, tarih :u: 
bir adam, geçmıı rünlerin hayal ol· 
muı sanılan hakikatleri a-·ınd .. .. d """' a go-
re ıore, u~~ duya dolaşabilditi gi-
bi gelecek ~lerin sımsıkı karanlığı 
i~i~de de hır çok feyler temaııa ede
bılır. 

1R 

Adliye Sarayının 

inşasına Başlanıyor 
~ 

istimlak Paraları 
Gönderildi, ilkbaharda 

Temel Atılacali Tarihi sevmemek fU halde, hudut
suz suı:ette tenevvÜI' etmeyi isteme
mek, ~ünden bihaber ve yarma kar
ii ıafıl kaln:ıak gibi bir haleti de ifa· 
de eder. 

Adliye Vekaleti hapishane binası
nın yerinde kurulacak yeni adliye 
sarayı için civarda da bazı evler is
timlak etmişti. Hapishane binasının * yıktırılması kararlaştırıldığı için ad-

Son 11Darda tarih sevgf!l biltfin liye vekaleti burada istimlak edilen 
vatandaşlara si:rayet etmiş eibidir. yerlerin parasını Istanbula gönder
~u pek hayırlı değişikliği yalnız ta- miştir. Havalar müsait gittiği takdir
rı.hl ese{lere gösterilen rağbetten de- de yıkma işine derhal başlanacak
ğıl, henıen her gün aldığımız mek· tır. llkbaharda adliye sarayının te
tuplardan da anlıyoruz. Anadoluda- melleri atılacaktır. Plim hazırlanmış 
ki, Trakyadaki okuynculanmızı bir ve Nafia Vekaleti tarafından da tas
yana bırakalım. Bir çok kitaphane- dik edilmiştir. 
lere malik olan İstanbul şehrinde o
turan okuyuculanmız da tarih bakı
mından meçhule artık tahammül e
demediklerini sık sık blıe hissettiri
yorlar. Mesela bir okuyucu Hamidi
Y~ tür~esi önünden geçerken ora41a 
k~mlenn gömülü olduğunu merak e
dıyor ve bu merak onda - tarih sev· 

Tramvay Şirketi 
Murahhasları 

Belçikaya Gitti 
g_lsi yüzünden _ kolaylıkla sabit bir Tramv~y şirketi __He Nafia y~kaleti 
fıkre tahavvül ediverd·w· d b arasmdakı satış muzakerelerının dur 

1 
ıgın en sa ır- .. . .. k 1 d -

sız anıp hakikati araştı k ması uzerıne, muza ere er e mumes-
luyor. rmaya oyu- sil olarak bulunan Kleren ve Dö 

Bir başkası, kimbT barsi Belçikaya gitmişlerdir. 
duin, Otlukkapı tab~~=erede oku- Şirketin bu ayın 19 unda yapacağı 
tatjhe geçtiğini soruyor B~e .. 1':'_l"et~.e umumi heyet toplantısında bulun
aü .. Gül camii ne bu ·dı uç.uncu- mak üzere yakında murahhaslar şeh 
rildiğini öire~ek içina nkniçın ve- rimize geleceklerdir. Bu arada şirke-

me tup yaz- · ·d ı· ı · · M S · l' mak zahmetine katlanı tın ı are mec ıs reısı . pesıa ın 
Hangisini yaz Y~. daha evvel gelerek Nafia Vekaleti il~ 

ü.ç değil, hatta ~ üç ~e~r.~ ~:. müzakereleri bizzat idare edeceğı 
nnde "Eseri isyan • n· . ç anlaşılmaktadır. 

ışanı 3ırret Naf. V kAl t• tr · k t' i terkiplerinin ebcet hes b·ı d 14 " ıa e a e ı, amvay şır e ın , 
ettikleri tarihi hadisen~ 1 

ne 1~ ~et yıl başından itibaren devir almağa 
nu öğrenmek ister gı'bi d e 0 ubg.u: karar vermiştir. Müzakereler bu ta-

avranıp ızı rih k d · t l b·ı 1 k 
imtihana çekenler de var. Bu da ta- . e . ~ ar ın aç w o u~~a~a ı e, e ~ -
rih sevgisinin neııeli veya mu . rk trik ışınde oldugu gıbı, ımza edile
tarah' zıp 1 cek mukavele yılbaşından itibaren 

Fakat bunlar, bütün bu sualler mer't addolunacaktır. ., 

bizde tarih sevei!tinin hem çoğalmış, 
hem kökleşmiş olduğunu gösterdi
ğinden sevinçle kaydedilmeğe değer. 
Çünkü - kelimeleri değiştirerek 
kanaatimizi tekrar edelim - tarih 
hilmiyenler, içinde oturduktan evi 

Giresun da 
Bir Adam Sevgilisini 

Öldürdü 
bilmiyen insanlara, soyunu sopunu . 

TAN 

Rumanyadan gelen 500 vatandQf, Sincan köyünde iakan 
edilmİftİr. Kendileri için yeni bir nümune köyü meydana 
getirilmiftir. Re.im köyden muhtelif aahneleri gösteriyor 

Dün Okmeydanında Bir Ceset Bulundu 

Istanbul Zabıtası Bu 
Milli Artflrma Haf tası 

Bugün Bashyor 

Esrarengiz Cinayetin aug:'ü~~!va::: ~:::.:yar 

T hk•k •ı M J Haftayı Açacak a ) atı e eşgu Mili arttırma ve iktısat haftası bu-
günden itibaren başlamaktadır. 

Emniyet miidürlüğünün ildnci r-•- kadar vahşi bir manzara arzetmek- Hafta Başvekil Celal Bayann bir 
ıbesi esrarengiz bir cinayetin tahki _ tedir., söyleviyle açılacaktır. 
k 

.
1 

Bu sene tasarruf haftası ebedi Şe-
atı e meşguldür. Bu cinayet bun - Burada ve monannda ev ve kulu- f. · · h t h '""'".. ımızın a ırasna ürmeten sad(e bir 

dan iki ay evvel Hacı Osman bayı - be namına hiçbir şey yoktur. 25 - 30 şekilde geçektir. Bilhassa her sene 
nnda ilk eseri görülen, İlbsalada ve yaşlannda tahmin olunan maktülün yapılan vitrin müsabakası, kuru ve 
Malatyada da bilMıare di~er kurban- üzerinde elbise namına siyah çizgi- yaş yemiş müsabakası, havadan he
lan bulunan esrarengiz cruayete pek li bir frerık gamleğl. ile beyaz ve kı- diye atmak gibi gösterilerin bu sene 
be kted• b k b. l b 1 p.1."e---~, .... ,.t-- '11 "!:1.,..,ı--- ....... ~,,,. 

nzeme ır. sa bir dondan aş a ır şey er u un görülmüştür. Hafta zarfında mek-
Zabıtanın tahkikile meşgul oldu- mamaktadır. Cesedin sarp bir sel teplerde tasarruf ve yerli mallar mev 

ğu bu yeni cinayetin ilk izine Halıcı- yırtığına adeta gizlenmiş gibi itina zuu etrafında güzel yazı müsabaka 
oğlu sırtlarında rastgelinmiştir. ile yerleştirilmş olması ve vak'a ma- sı yapılacaktır. Geçen seneki vitrin 

Karaağaç mezbahasında kesicilik hallinde hiçbir kan lekesine tesadüf müsabakasında madalye ve diploma 
yapan Hasan av meraklısı bir adam- edilememesi cinayetin l:ı;ışka bir yer- kazananlara bu rnadalye ve diploma
dır. Dün sabahtan öğleye kadar Ok- de işlendiği ve bu kurbanın öldürül- lar bu sene halk önünde dağıtılacak-
meydanındaki sırtlar iizerinde avla- dükten sonra cesedinin buraya ge- tırUniversite iktısat Fakültesile Millt 
nan Hasan Sütlüceye avdet etmek Ü- tixlerek saklarum olduğu hissini ver Tasarruf ve lktısat kurumu tarafm
zere Telsiz istasyonunun altında.ki mpktcdir. dan üniversite konferanss salonıın
Kalaycıbahçe dc.resin1 geçip Halıcı - Ceset bütün semt halkına birer da bir toplantı tertip edilmiştir. Cu
oğlu sırtlarına doğru ilerliyeceği sı- birer gösterildiği halde hiç kimse ta- ma günü yapılacak olan bu toplantı
rada derenin ta dibine yakın bir ma· rafından tanınmam1stır. Bu adamın yı profesör Celal Saraç açacak, mü
halde bir adamın sırtüstü yatmakta parasına tamaan öldürülüp tamamen tcakiben profesör Nöyvark Türkiye 
olduğunu görmüş. yanına yaklaşmış, soyulduktan sonra buraya atıldığı satış hareketleri etrafında bir kon-

. forans verecektir. 
ve cesedin başının muhtelif yerlerin- veyahut da sadece bır aşk macerası- B'l"'"' t 1 bed H S yf. 

• •v • • ı c:uıare a e en asan, e ı 
de derin yaralar bulunduğunu gör- na kurban gıttıği tahmin edılmekte- ve doçent Muhlis Etem söz söyliye-
müştür. Koşa koşa karakola giden dir. Maktülün üzerindeki elbisesi a- ceklerdir. 
Hasan vak'ayı zabıtaya anlatmıştır. lındığı halde kunduralannın ayak u- Yüksek iktısat ve ticaret mekte
Biraz sonra Beyoğlu emniyet A.mirl cunda elle konulmuş bir vaziyette binde halta içinde bir toplantı yapı
Ali Kırat ne emniyet ikinci ~mü bulunması da aynca nazan dikkati lacaktır. Halta içinde muhtelif ve
dürlüğüne mensup sivil memurlar celbetmektediT. killer radyoda konferanslar verecek-
cesedin bulunduğu yere giderek tah- Zabıta ehemmiyetle tahkiikata de- lerdir. Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku-
kikata başlamışlardır. Cesedin bu - vam. etmekte ve bu esrarlı hAdisenin rumu hafta münasebetile plakartlar 
lunduğu yer yeknazarda görenlere faili veya faillerini bulmağa çalış - yaptırmıştır. 
müthiş bir korku ve haşyet verecek maktadır. 

VERGİ iŞLERi : MAARiFTE; 
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Hami diye 
Türbesi 

•11de 
S - llamidiye türbe81 

l 

kimler gömülüdür? ğul· 
C - Birincı Abdülhamit ile 0 

d d .. d .. .. l\ır tafa sunıar· 
arın an or uncu ·ıus . •t . · rııeZ<> 

dan başka aynı türbede yırını ıı.Sİ-
daha vardır ve bu mezarlarda sır 
1 e şunlar gömülüdür: p..b' 

Aynişah sultan, Şehzade dt 
met, Melekşah sultan, şehZll • 
l M h R··şı·· ııs e met, Ş~hzade u u, i.tle 
bia sultan. şehzade Beyazıt, EJJ"l 1• 
S " l cAh 5tl ultan, Saliha sultan, A em-r- 1 • 
an, şehzade Süleyman, Fatma'. 5~ıı. 
an, şehzade Mehmet, şehzade l\ pıB' 

t 
t 
r 

( 

at, Mevhibe sultan, ikinci bir şe ltşıı 
de Murat ve Mehmet, Rabia stl 
iki tane), ikinci Emine sultan· 

* el ,Jir, S - Otluk kapı nere e 

b 
d 
t 
s 

bu ismi nesiyle almıştır? ıtsP1 
C - Topknpı sarayının Ahır sııt 

ve Akbıyık istikametlerine açıl dl' 
ugün de mevcut olan kapısının '~ 
ır. Bu kapıya o ismin verilmesi-; -;e 
iyle has ahırlar için alınan o~ııJl 
aman ambarlannın yanında b 
masmdandır. 

v 

S - Gül ca'!ıiine bu lsi1'1ttl 
den takıldı? t111' 
C - Bu cam.ün yerinde 'V~ el d' 

Perivleptos kılisesi ve daha e"":' ~ 
Tiriya Kontafilos adlı birini!l 1J$ o 
ardı. İmparator ikinci Roınafl ~ 
vi satın aldı, yıktırdı, yerineufJlof} 
eyi yaptırdı. (Tiriya J{on 1' 
umca otuz yapraklı gül dernelt;.ıs 
ilise. bu isimle şöhret aldı .. ~et 
erinde kurulan camiye de 'l'il1' 
Gül camii,. demişlerdir. I 

e 
s 
r 
k 
y ,, 

* ""'' S - "Eseri i8gan,, ve~ 

h 
b 
z 
t• 

e 

fanı ıirret,, tabirlerinin 1" 
let ettiği tarihi. h&lisenl1' 
hiyeti nedir? d• (1 
C - İkinci Beyazıt zaınanı11 ~ 

icri (915) yılında vukua gelip f~ 
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abblrle tesbit etmişlerdi. II.ı:~:.w 11 

cet"""""' .. ,,, ...,,.,.....,,, ~~ 
t erir. 

• . n ~" 
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nonika yerine bir Tiirk 8 

karı yapamaz mıydı? t ıtJ" 
C - Belki yapabilirdi. faka ı}(~ 

a lesef elimizde bir Türk sans "'~ 
tarafından yapılmış bir eser :rııeşş~ 
eğildir. Zaten bizde heykelt~!J\ı;tr 
ek genç ve yeni bir sanattır. Ş•etıet 
en heykeltraşlarımızdan şabC5 
eklemek doğru değildir. 
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Bunları bize tanıtır nıt8!ıı ce
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aplanm mufassal bir surette 
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Bu aDtun okuyucuların 1<en dll<ıerl ~ 

Kazanç Vergisi 
Nisbetleri 

Tevhit Ediliyor 

MualHmler için 
Bir Broşür 

Neşredildi 

48 inci Okulda Bir 
Toplantı Yaplldı 

Sirkecide Istanbul 48 ci okulda 
150 kadar çocuk velisinin iştirakile 
dün bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda yoksul çocuklara yapılacak 
yardım işleri hakkında konuşuldu. 

-

dllerlne sorup cevabını v~reıTle 1etıf• 
auallero cevap vermek için •9

11 "',,,fll 
Slyasf, lçtlmaf, ekonomik, aııevf, 1 ,o• 
9ahsf meselelere alt her tOrlD ıu• ,.,e· 
rabllll"Slnlz. Bu aOt!ın muhtelif dlllıı•' 
tehaHıelal' tarafından tdat0 :"ııP'ıl 
için her halde auatl~rınt:ı: e 
kalmıyacaktır. ...... ............ ~ 
TAKViM ve 

tanımıyan kayıtsızlara, komşulannın .Gıresun, (Tan muhabirinden) -
kim olduklarını öğrenmiyen gafille· Tırebolunun Iregör köyünden Ali is
re benzerler, Mahiyeti bilinmiyen ~inde. bir genç çalışmak üzere gitti- Dükkan ve mağazaların ve diğer Istanb;ıl muallimleri yardım cemi-
şeyin sevilmesi de imkansız oldu- ği Erzıncandan köyüne dönerken Er- ticaret mahallerinin gayri salt iradı yeti, Türk hususi, ecnebi, ekalliyet 
ğundan kendi milletinin. kendi yur- zinc~nd.a tanışıp seviştiği Nuriye i- üzerinden kazanç vergisine tabi olan mekteplerile hususi dershanelerin i-

Yeni bir Himaye heyeti seçildi. Bu 
sırada okuldan yarım gün tedrisatı
nın kaldınlm.ası için mümkün olan 
bütün teşebbüslerin yapılması iste
nildi. Çok harap olan okul binasının 

dunun tarihini bilmiyenlerin vatnn simlı hır kadını evlenmek üzere be- dare, terbiye ve tedrisi işleri hakkın- tamiri de mevzuu bahsoldu. 

b 
ticaret ve sanat sahiplerinin hepsi b severliğinden milliyetçiliğinden de ra erinde götürmüştür. da muhtelü tarihlerde kültür akan-

şilphe edilebilir. Fakat tam Iregör köyü civanna kanunda sayılmamış olduğundan an- lığı tarafından verilmiş ve tatbik e- teplerdeki Türk müdür muavinleri-
Hemen ilave edelim ki bir cemi- geldikleri zaman daha henüz mallım c~ bir kısmının vergi nisbeti göste- dilmekte bulunmuş olan karar, emir nin vazifeleri, mektep bütçelerinin 

yete lazım olan tarih bilgisi tarihte olmıyan bir sebepten dolayı Ali ile rılmiştir. Nisbeti gösterilmemiş olan- ve direktifleri toplıyarak bunlan bi- hazırlamasında gözönünde tutulacak 
ihtisas demek değildir. Biz 'aziz Tür- Nuriye arasında bir kavga çıkmış ve lann da hangi ticaret ve sanat erba- rer broşür halinde neşretmeğe karar esaslar, hususi mektepler müdürle
kiyenin ve asil Türklüğü~ tarihini Al! s:vgilisini boğmak suretile öldür- bına benzediğini Ticaret odalan ve vermiştir. Bütün muallim ve mektep ri, muavinleri, muallimleri ve me
- ana hattan ve mefahire taalluk muştur. Mahalli zabıta vaka etrafın- belediyelerin miitaleası alınarak ona idarelerini alakadar eden bu broşür- murlannın alacaklan aylık ücretler, 
eden sayfaları itibarile _ öğrenir- da tahkikat yapmaktadır. göre vergiye tAbi tutuluyordu. lerin ikincisi, " idare işleri,, ismiyle mekteplerde bulunacak resim, tablo 
S"k. cihan tarihi hakkında da iptidai .....__~~ . Fak~t ticaret odalarile belediyele- çıkarılmıştır. Bu gib mektep ve ders- ve eşya, kitap işleri, teftiş ve ceza 
bir bilgi elde edersek tarihe tcarşı · ur aş. rın mutaleaları çok zaman birbirine hanelerin tesisi veyahut idareleri hu- işleri, müsamere, konser, konferans 
vahancılıktan kurtulmuş oluruz. Fa- Türk parası kaya gibi sapa uymadığı için muayyen tic~ret ve sa- susunda verilmiş bulunan emir, ve ve balo tertip etmek için takip edi-
kat lstanhul i inde do~u büvüyüp sağlam duruyor. En mühim ta. n.atıardan muhtelü yerlerde birbi- direktiflerle, hazırlanan talimatna- lecek yollar, mekteplerde bayrak ve 

A ç .. g P • v sarruf parası Türk parasıdır. rınden farklı vergi almdıgıw görül- meleri toplu bir halde gösteren bu and merasimlerinin sureti icrası, 
te mesela Kızkulesmın ne oldugunu - --v--rw-we ~ ~~ - - - m··şı- A · i 1 w 1 w w f b' __v_ - - --.J'+'-•7 • _...., .... u ur. ynı ş e ugraşan ardan böy broşürde: yeniden mektep, yurd ve mekteplerde tutulacak dosyalar, def-
ögrenmege m:rak etmezsek tuba ır - le muhtelü nisbette vergi alınmasına dershane açılması, mektep binaların- terler ve cetveller, mektep tablaları-
durumda kal~rıı.. . • . • , tap~ar kanştıra~ak, cevap sunmaktan mahal bırakmamak için son bir ka- da aranılacak vasıflar, mektep bi.na- nın hazırlanması, mekteplerin açıl-

tşte bu telakki ıledır kı, hız, nzız gerı kalmıyacagız. nunla maliye ve iktısat vek81etlerine lnnı genişletme ve ve yapma işleri; ma ve kapanma zaıp.anlar, mecburi 
okuyucularımızın tarihe taalluk eden * salahiyet verilmiştir. Maliye vekale- müesseseler, müdür ,müdür muavi- iş ve tatil ünl bi- mektepler 
suaJlerile samimi surette alakalan· H: Fıkranın içinde geçen suallerin ti vergi nisbetlerinin tevhidine esas ni, muallim ve idare memurları ile hakkında fore dair ve-
mayı borç tanıyoruz. Onlar istedik- cevabı Sual - Cevap sütunundadır. olmak üzere bir tamimle vilayetler- bunların yapmağa mecbur oldukları rilmiş bii ektüleri ih-
lerini sorabilirler. Biz, icabında ki- M. T. T. den bazı mallı.mat istemiştir. nzifeler, ekalliyet ve ecnebi mek- tiva etme 
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°Pcti~: ômer Rıza DO"GRU L 
._ ~ nıevkiine ı-eldifi zaman da
'- 11 eski halk cephesi fırkalan
'1anan M. Daladier, evvelki gün 
~ f~r~ası olan radikallerle sağ 
' erının yardımı sayesinde hü
~etini kurtarmağa imkan bul
~:.r. Sosyalistlerle komünistler 
~. ıcr'ye muhalefette kalmışlar-

1136 '1\ da yapılan umumi seçimde 
'- t cephesi ekseriyet kazanmış ve 
~Pheyi temsil eden bir hükumet 

' hına geçmiş ve bilhassa işçi sını
ti ~Şnut eden bir programı tatbi

~~nıişti. Daladier'nin iş başına 
~ .,_ 1he .kadar halk cephesi şu ve
~ !ekılde muhafaza olunmuş, 
'\ h .er, yalnız radikallere güvene
~~metini kurdu&'u zaman so~· s: rın miizaheretini temine ~a
Sİi fakat komünistlerle iş bera
~· Yapmak istememiş, ve halk 
~ ı de hu yüzden ilk darbeyi ye
, Le ~aladier hü.kUmeti, bili sos

rııı müzaheretini haiz olduğu 
~ .::_evkii oldukça kuvvetliydi. Da-

. l'aki hadiseler bu vaziyeti de
Daladier hükfimeti, daha 

'-ta dayanmak istediğini cös-
~bir vaziyet almış ve hükdmeti

tenahı temsil eden elemanlar 

J 

• 

SON ı-IABERLE R . ·· ~·~1'' 
Chamberlain'in 
ltalya Seyahati 
~ 

Görü,melerde 

Fransız - ltalyan 
Münasebetleri de 

Gözden Geçirilecek 
Londra 11 (A. A.) - Sundey Ti -

mes gazetesi başvekil Chamberlain 
ile Lord Halifaxm Roma seyahatle -
rine müteallik hazırlıkların tamam
landığını bildirmekte ve §Öyle de -
mektedir: 

"İki memleketin devlet adamlan
nın bu fırsattan istifade ederek siya
sı ufuklan gözden geçireceklerine 
şüphe yoktur. Bu meyanda Fransız -
İtalyan münasebetlerinin de tetkik 
edileceğine muhakkak nazarile ba -
kılmaktadır.,, 

Koni Ciano lngiliz Sefirine 
ziya/el rJerdi 

Roma 11 (A.A.) - Kont Ciano, 
dün akşam sayfiyesinde İngiliz sefi
rinin şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Sefaret erkanından maada hükumet 

Suriyede isyan Çıkh 

Gönderilen Jandarmalar 
• 

Alevilere iltihak Ettiler 
Asi Alevilerle Anlaşma Yapmak Teşebbiisü 
Ak.im Kalınca Hükumet Asayişin Muhafazası 

için Fransızların Müdahalesini istedi 
Halep, (Tan muhabirinden) - rini serbest bırakmışlardır. LAzkiyede bu kanşıklık yüzünden 

Hatay ile Lübnan arasındaki müna -
kalit durmuştur. Asiler telgraf hat 
larmı tahrip ettiklerinden muhabere 
de yapılmaktadır. 

Vataniler arannda ihtil.al 
~ıktı 

iki TelCikki; 
iki Hareket; 

Ya.zan: B. FELEK 
TUrld)"e Cümhurreisi ismet lnönü, 

Kastamonu · havalisinde bir küçük 
tetkik seyehati yapmaktadır. Bu se
yahatin en büyük vasfı devlet reisi
nin en mütevazı köylünün dertlerile 
meşgul olacak kadar halk!;ı olması
dır. 

Gazetelere kadar akseden tafsilata 
nazaran bir teşrif at ve merasim ha
reketi olmaktan çok uzak olan bu se
yahat ciddi bir tetkik kaygısi~ le bü
rülüd ür. 

Ben bu aeyehatten ve onun bu 
halkçı karakterinden mülhem olarak 
bu satırlan yazıyorum. l\laksadım 
bu &ibi şeylerden tamamen mustağ
ni olan Şefimiz hakkında senakarlı
ğımızı göstermek değil, bu memle
kette vaktile millete ne gözle bakı
lırdı, şimdi nasıl bakılıyor, bunu an
latmaktır. 

Sultan Aziz zamanına kadar çeki
leceğiz. 

Bir gün Sultan Aziz camlı köşkte 
otururken bir tarafta bir yangtn ol
muş ve sarayın önünden tulumbacı
lar &eçmiı. 

Sultan Aziz bunlan göstererek 
ba~abeyincisi pir Nevres paşaya 

Halep, 11 (Tan muhabirinden) -
Iyi haber alan kaynaklardan öğrenil
diğine göre başvezir Cemil Marda -

P . 1 sormuş: 

mın yaptığı son arıs an aşması va- _ Nevres! Millet mnıet deditlnb 
ve rejim erkanı ve hariciye nezareti-

\biİer taraftan Daladier hilkCtmeti- nin yüksek memurlan bu ziyafette 
~ladığı kararnamelerle kırk hazır bulunmuşlardır. 

Lizkiye mıntakasındaki Cebel clva - Vatani hükumet asilerle bir anlaş
rında bulunan Aleviler üç günden - ma yapmak için bazı te§ebbüslerde 
beri fiilen silahlı isyan hareketine bulunmuştur, fakat şeyh Horşit hü
geçmişlerdir. lsyancılarm gayesi Lh kCımetin kabul edemiyeceği ağır tek
kiyeyi Suriye birliğinden ayırmak liflerde bulunmuş olduğundan teşeb 
ve müstakil bir Alevi devleti vücude büs akim kalmıştır. Vaziyet gittik -
getirmektir. Bu maksadı temin için çe vahimleşmektedir. Suriyede a -
ıimal mıntakasmda geniş hazırlık sayiş hiç yok denecek kadar bozul • 
gördükleri anlaşılan Al-;viler cuma muştur. isyan mıntakasında bir çok 
sabahı bombalarla mücehhez çete köyler basılarak yağma edilmiş, mu 
grupları halinde Arap köylerini ve kavemet etmek istiyen köylüler öl -
Suriye jandarma karakollarını bas- dürülmüştür. 

mışlardır. Asilere Süleyman Horşit Aldığı bütün tedbirlere rağmen is
adında Uzkiyeli bir alevi şeyhi ku- yanı bastırmaktaki aczini itiraf e -

tani kütle erkanı arasında derin ihti- bu baldın çıplaklar mı? Bunlar ne 
liflar doğurmuştur. Kütle erkar.ın - yaparlar be? 

lnesai haftası &ibi halk cep
zaferini temsil eden bir ye· 

darbelemek istemesi sosyalist-
b.......~ açıyor ve halk cephesi
~ ip.ı beslenen fimltlerl 
,....._, birer )'Jlayorda. Nihayet 

kabinesinin brk aatlik me
~ baltahyan kararnameler 
'-- -- sol eepbe ile arasında 
_ •-.ranı aÇJD11J, sosyalistler de Da
h~tine mftzaheret etıne-

karar verdikten baska amele 
tı da bir Kfinlüiik ~mnt rrev 
kararla'*ırmakla hiikdmete 

\..". etnniyetsizlik beslediiini gös
~r. Fransanın hemen her ta
~ vuku bulan ve ancak son 
\t e arkası alman grevler, hilkd
l..~ aoı partiler arasındaki milna
t~ bUabütiln lnnldıtmı apaçık 
~'!ai.Je~!hUrlerdi. Gerçi ~SU~ 

._tlik mesai haft~ ftc:rctli 
le i1et, kollektif mukavele gibi 

lehinde yapılan yenilikeri km tJ: istihdaf ettiğini ve hilk6me
P ettiği harict siyaset ile ala

r>.ı°lmadığını temin ediyorlana 
~t'~dier'nin ispanyaya karp ta

lği siyaset ve Almanya ile an
irin tuttuğu hattı hareket, 

... Yok ki, sollar üzerinde çok de
~ler yapmış ve hükfime,t ile 

'iltn arasını büsbütün açmıştır • 
• n bu vaziyetin neticesi olark 

~ r hükumetinin sosyalistleri 
:bederek radikallere ve sağlara 

ederek ic basında kaldığını 
~Otuz. " -

h. naıadier bundan sonra ~ağ
't -:ı•ıarak ve onlara dayanarak 

' •!nıda kalack? 
lllaJin cevabını vermek haki
mUşküldür. Çünkü b~Un, 
t8!b. mlnasiyle yol atzında-

~da hissoJunan en bilyilk ek

'-.~ lbemleketin kuvvetli bir li
~' mahrumiyetidir. Fransa ef

L...1. llrniyesi, dağınıktır ve Fran-•tt .~. 
, tı ıev~ektir, hatta bu gevşek-
~~hk mahiyeti almasından en-

1Yor. Sağ ile sol arasında u
·~~ldıkça açılıyor, ihtilal ala

~ loıe ~arpıyor, fakat ınilli bir
' ı,;~racak, milli enerjiyi, milli 
t~ •metinde yürütecek bir ön
~ 1Yor. Anlaşılan kolay kolay 

l>ti)(i!!acak. Hakikatte Fransanın 
'ıl' ~ derdi budur. 
._ ~l'~l~k, Daladier'nin sağı da ~o

..ı: ıdare ederek milli vaziyeti 
le ~!lı beklenmişti. Fakat solun 
'bl' den ayrılması üzerine bu ih
' el'faraf olmu~tur. Bakalım 

kendini nasıl derleyip toplı-

~l'rıavutluk Kralı. 
tQlyaya G~d~·yor 
etıd l fA. A .) - Kral Zogo ile 
r· raldine bugiin öğleden son 

l' a Yatiyle Adriyatik denizin -
t ıınti yapmak üzere Draçtan 

~a ~ ceklerdir. Bu gezinti es
tıia. kıiındarların bazı İtalyan 
e;ını ve bilhassa Venediki zi

IL • l'lleleri muhtemeldir. Kral ve 
~ rrı·· ltt. Utenckkiren seyahat etmek 

Yugoslavyada 
intihabat Biff i 
Stoyadinoviç Partisi 
Kahir Bir Ekseriyet 

Kazandı 
Belgrat, 11 (A.A.) - Bugfm mem

leketin her tarafında umumi teşrii 
intihabat bitmiştir. Int1habat, 35 in
tihap dairesinde yapılmıştır. intihap 
edilecek aza miktan 368 dir. Bu in
tihap daireleri, aşağıdaki eyaletler 
dahilinde kiindir: 

..,. • ..,.;. Cl'3iü'-"•t - .-ı•U1KJ.1 \lıa..L&:~lı:f • 
den 29 mebus intihap edecektir. 

Zağrep, 7 intihap diliesi, 74 me -
bus intihap edeeektir. 

Spllt, 2 intihap dairesi, 24 mebus 
intihap edecektir. 

Saraybosna, 4 tatihap daire.si, 38 
mebus intihap edecektir. 

Çetine, 4 intihap daireii, 33 me -
bus intihap edecekelir. 

Tuna 5 inf'ıhap dairesi, 52 mebus 
intihap edecektir. 

Niş, 4 intihap dairesi, 41 mebus 
intihap edecektir. 

Usküp, 4 intihap dairesi, 45 m:bus 
intihap edecektir. 

Belgrat, 5 mebas intihap edecek -
tir. 

Şimdiye kadar alınan neticelere 
göre general Jaivkoviç ve sabık baş
vekil Yevtiç seçilmemiştir. Sıt'p ve 
demakrat partisi reisi Davidoviç'in 
seçilmiş olduğu şüphelidir. 

Son muvakkat neticelere göre, hü 
kumet listesi, meclise 300 ila 310 me 
busluk, bütün muhalefet ise 70 ka
dar mebusluk kazanmıştır. 

Seçimin Belgrad şehridneki kat'i 
neticesi gece yarısına doğru tesbit e
dilmiştir. Bu netice şudur: 

Yugoslav radikal birliği: 48,277, 
Birleşik muhalefet: 13,340. 

Şurasını da kaydetmek icabeder 
ki Stoyadinoviç listesi, bütün Yugos
lavyada büyük bir ekseriyet elde et
tiği tahakuk etmektedir. 

dan ve milli müdafaa vekili Şükrü Nevres paşa hemen 111 cevabı vel'I 

Kutlunun riyasetinde kuvvetl1 bir miş: 
manda etmektedir. 

Alevilerin isyanı Suriyede derin 
bir endişe uyandırmıştır. Suriye hü
kfuneti Halep, Afrin ve diğer mınta-

den vatani hükumet Fransızlara mü-

racaat ederek muahede mucibince a

sayişin muhafazasından Fransan.m 

mesul olduğunu bildinnif ve Fran
sız kuvvetlerinin müdahalesini iste -

muhalegetin teşekkül ettiği ve bu - Evet efendimiz! Millet 1nmlDi 
pa~nin mecliste muhalefet mevki - dır. Sarayı hilmaymıunuzmı önünde 
ne geçerek hükumetin icraatını şid- demirli olan donanmayı, memalild 
detle teıikit edeceği haber verilmek mahnısanızı müdafaa eden orduyu 

bunlar yaparlar, hazinei maB,eyl 
kalardan aiselerin tenkili için dört 

yüz jandarma gönderilmişse de jan

darmalar asilerle daha ilk müsade -
mede bozguna uğramışlardır. Asi -

ler üzerine gönderilen jandarmalar

dan alevi olanlar silahlarile beraber 

asilere iltihak etmişlerdir. 

tedir. bunlar doldurur. Matbahı Amireyi.~ 
Yeni F evlıal&le Kmnüer Başmabeyinci söziinti bitiıJDe'9 

miftir. 
Bu müracaat üzerine Fransıl dele

gesi asilerin reisi Süleyman Horşit
le temaslara başlamıştır. Dündenberi 
Fransızlarla müzakere yapılmasına 
rağmen asiler yol kesmekte ve köy -
leri basmakta devam ediyorlar. Dün 
akşam da Suriye cümhurreisi Haşim 
Atasının kardeşi ve Humus mebusu 
Mükerrem Atasi Uzkiyenin Telke -
leh kasabasıpdan dönerken kurşun 
.valinuruna tutulınUf, otomobil! de -
llk de,ik olduğu halde .kendisine blr 
şey e>lmamıştır. 

Halep, (Tan muhabirinden) vakit bulamadan sultan Aziz ko,,.. 
Kont Dö Martelin yerine Suriye ve mU§: 
Lübnan fevkalade komiserliğine ta - - Çık dıprı edepsiz herif!-
yin edilen Gabriyel Benuvanm 26 Ve rivayet ederler ki, Nevresi biz 
kanunuevvelde Beyruta gelerek işe kaç ay yanına almamış. 
başlıyacağı resmen bildirilmektedir. Bir bunu düşünün, bir de (Daday) 

da köylünün ayağına kadar ridip, 
Suriye Başvezlri Cemil Mardamın ona: Dün sabah sevkedilen ikinci bir 

jandarma müfrezesi de Lazkiyenin 
beş kilometre kadar şarkında bir sa
at kadar süren şiddetli bir müsade
meden sonra kaçmaya mecbur kal -w" -...- .,., JKnW&rma uııere esir diif
mil§tür. Asiler esir jandarmaların 

silihlanm aldıktan sonra kendile -

l:>uriye muahedesinin Fransız parlA- _ Nasıl geçiniyorsunuz? Sıkıntı· 
mentosunda tasdikinden evvel Su -

nız var mı? t 1 

riyeye dônmiyecegi söylenmektedir. Diye soran de\•let reisini! 
Muahedenin ise Avrupadaki son va- Iıte bu milleti ve bu memleketi 
viyetler dolayuile Fransız parllmen Cllmhariyet rejimine ve onun ismet 
W9ana bu rf içinde tasdildnl bek- lnönfl Kibl cidden demokrat şefine 
lemek mevsimsiz addedilme~tedir. bağlıyan hareketler ve tezahiirler. 

Uk d k• p ı· Yahudilerin ranya a ı o ıs ve H. 
1
• 1 • A k T k•JA ıcre ı çın 

_ g er eş 1 atı Çare Aranıyor 
Almanların Elindeymiş- Ingilteredeki 

Polonyaya, Almanlar da Yahudileri 

Bir Çalıştırmıyacaklar 
K.laipeda, 11 (A.A.) - Yollarda, 

Prag, 11 (A.A.) - Havas muha- için giriştiği manevrenin bir netice- eşya dolu bir çok otomobil ve kam-

Baltık Devletleri ile 

Blok Yapması Tavsiye 
Almanlara 

Ediliyor 

biri bildiriyor: si olarak telü:ki ediyor ve diyor ki: yonlara tesadüf edilmektedir. Bun-
Azet gazetesi, "Büyük Ukranya. Almanyanın hedefleri şunlardır: lar, K.laipeda'yı terkederek dahile 

nın jstiklili mücadelesi başlamıştır Yukan Silezya, Ukranyaya doğru bir giden yahudilere aittir. Yahudiler, 
Dantzig'deki yahudilerin başına ge

ve bu, Foch - Ludendorf muharebe- geçit hazırlamak, Danzig koridoru 

1 

tenlerin kendi başlarına da gelmesin-
sinden beri vukua gelen en büyük ve Memel. Polonya icin tek bir kur- den korkmaktadır. Teşrinisani bida-
mücadeleyi teşkil edecektir,, diyor. tuluş yolu vardır. Polonya Baltık yetindenberi yahudiler, 800 kadar ev 

Bütün Çekoslovak efkarı umumi- devletlerile, Rusya ile ve Rumanya tahliye etmişlerdir. Maamafih şimdi
yesi de, tamamile bu gazetenin fik- ile bir blok teşkil ederek Alman id- ye kadar yahudilere karşı her hangi 
rindedir. Filhakika, bir taraftan kı- diasına karı;ı mukavemet etmeğe ça- bir eziyet başlamış değildir. 
şa, bir taraftan Roma - Bcrlin mih- lışmalıdır. Bu bütün şarki Avrupa On senelik plan 
verinin Akdenizde mesgul olmasına devletlerinin me~faati iktizasıdır. Kudüs, 11 (A.A.) _ Yahudi mat-
rağmen, Karpatlar Ukranyasında ha Kaybedecek tek bır dakikaları yok-1 b t 600 b' h d' . F'l' t' 

1 
ua ı, ın ya u ının ı ıs ıne 

diseler durmadan birbirini takip ey- tur. 
lemektedı·r. J . hicreti Jıakkında on senelik bir plan 

our gazetesı şöyle yazıyor: . • 
neşretmektedır. Bu planı tahakkuk 

Almanya, Karpat Ukranyası hü- Polonya mebusan meclisi Ukran-
ettirmek için 153 milyon Ingiliz lira

sına ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. 

Kastamonu seyahatinin halkın 

dertlerile yalan alakasını ferahla ve 
ümitle gördüğüm zaman hatırımda 
acı bir yara olarak sakladığım sultan 
Azizin millet hakkındaki bu hakaret
li telakkisini, ismet lnönü'nün başın
da bulunduğu millete karşı hissettiği 
aeelp duygu ve asil hareketle muka
yeseden kendimi alamadım. 

Çek Parlcimentosu 

lçtimaa Çağırlldı 
Prag 11 (A. A.) - Çekoslovakya

nın ecnebi memleketlerdeki mümes
silliklerinde pek yakında mühim de
ğişiklikler olacağı haber verilmekte
dir. 

Parlamento, 13 kanunuevvelde iç
timaa davet edilmiştir. Başvekil Be
ran o gü nmeclise giderek hükumetin 
programını olruyacaktır. 

---0,---
Nöbel Edebiyat ve 

Fizik Mükcifatı 
Stokholın 11 (A. A.) - Kral, mu -

tad merasimle Nobel edebiyat müka 
fatını bay Bucka ve fizik mükafatını 
da İtalyan profesörü Fermiye tevdi 
etmişti• kumeti nezdine bir askeri müşahit yalı ekalliyetlerin muhtariyet tale -

göndermiş ve bu keyfiyet, ne Alman- bini ruznameye koymakta!1 imtina 
ya tarafından ne de Karpat Ukran- etmiş ve bu talebi reddeylemiştir. 

Yalnız Sava ve sahil eyaletlerin- yası tarafından resmen tekzip olun- Bir müddet kin bu meselenin mev-
de vaziyet böyle değil~ir. B~ eyale~-, mamıştır. zuubahsed'lmiyeceJ!i zannolunabilir. 

/..,~ laalkı Yahudilere iane 
vermiye darJel ediliyor 

memurlarını çıkarmaları lüzumu hak 
kmda tahrirat gönderilmistir . 

Polonya Yahudilerine 
lerde Maçek tam hır teror tesıs Karpat Ukranyasının hükumet 
etmiş bulunmaktadır. merkezi olan Chuste şimdiden bircok 

Herkesçe malum olan bir ha-
kikat varsa o da şudur: Almanya 

Siyasi mahfellerde söylendiğine Alman gelm;ştir. İyi membalardan sarki Avrupanın müstemlekelestiril-
göre Maçek tarafından müntahipler alınan haberlere göre, vücuda geti- mesi faaliyetini bami derecede ileri 
üzerinde yapılan tazyik neticesinde rilmiş olan Ukranya polis teşkilatı- götürmek azmindedir. işte bunun i
Sava ve sahil eyaletlerinde elde edi- nı, az çok açık bir surette Almanlar cındir ki Romaya ra!h'nen müstakil 
len reylerin yeni meclisin intihap idare etmektedir. "Sitck., namı al- Rütenya parcasını, bu Karpatlar Rus 
mazbatalarını tetkike memur encü· tında vücuda getirilen yarı askeri vası dehlizini muhafaza etmek iste
meni tarafından iptal edilmesi ihti- Ukranya 'tec;kil~tı da yine Almanla- di. Bununla Sovvet Rusya, Polonya 
mali vardır. nn idaresindedir. ''e Rumanya Ukranyalılarını tuzağa 
Zağrepte bir tedhif harekeli Fransız matbuatının nefriyatı düşürmek istiyor. Bu devletlerin Al-

Belgrad, l 1 (Hususi) - Zagrepte Paris, 11 (A.A.) - Fransız mat- manyaya karşı ne derece mukavemet 
Yugoslav halk partisi binasının bi- buatı, birkaç gündür canlanan Uk- edebileceklerini bilmiyoruz. Ancak 
rinci katında bir cehennem makine- ranya meselesile mec;~l olmakta - bildğimiz bir sey varsa o da mesela 
si infilak etmiştir. 14 yaşında bir biz- dır. Epok gazetesi, Polonya mebu- Polonvadaki Ukranya kısmında hiz
metçi kız ölmüştür. san meclisindeki Rütenyalı mebus - zat Ukranyalılar ancak umumt hal-

Bu tedhi§ hareketlnbı sol tarafçı lann Ukranya için muhtariyet ve - kın yansını aşrnıyorlar. Bu ise Al -
gençler tarafından yapıklığı kanaati rilmesini istiyen takrirlerini Alman- manyanın emellerini mühim surette 
hAsıl ohnUJtur. yanın Polonya devletini parçalamak işgal edecek mahiyettedir. 

Stokholm, 11 (A.A.) - Bütün ls
veç baş peskoposlan bugün Isveç 
halkına hitaben neşrettikleri bir be
yanname ile yahudi muhacirleri için 
toplanmakta olan ianeye iştirake hal 
kı davet etmişlerdir. 

lngilıeredeki Almanlar 
Yahudi çalı,lırmıyacaklar 

yer aranıyor 
Oslo, 11 (A.A.) - Nobel sulh mü

kafatının tevdii merasimi esnasında 
bir nutuk söyliyen mültecilere yar
dım komitesi reisi Hansson, yahudi 
meselesinin hallinin ehemmiyetli ol
duğu noktasında ısrar ederek husnü
niyetle hareket edildiği takdirde çok 
miktarda yahudi mültecileri kabul e-

Londra, 11 (A.A.) - Sunday Times decek bir memeleket bulunabilece
gazetesinin bildirdiğine göre, iş Na- ğini işaret etmistir. 
zırı Brown, perşembe günü Avam Hatip, Polonya yahudilerinin mu
Kamarasında söyliyeceği nutukta, hacereti meselesinin de bir an evvel, 
Alman hükumetinin yahudi aleyh- halli lazım gC'ldiğini çünkü 35 mil
tarlığı propagandasını lngiltcreye ve yon nüfusu olan Polonynda üç buçuk 
diğer memleketlere de teşmil ettiği- milyon yahudi bulunduğunu beyan 
ni bildirecektir. lngilterede oturan ve şu sözleri ilave etmiştir: 
Almanlar, imkan nisbetinde yahudi- "Nüfusu tabii surette senede 400000 
lere eziyet vermek emrini almışlar- kişi artan Polonyanın yahudi muha
dır. Evvelemirde Ingilterede bulu- cereti için müşterek beynelmilel bir 
nan bütün Alman firmalanna, 1 kl- yardımda bulunmasını jstemesini 
nunusanlden itibaren bütün yahudi hayretle karşılamamalıdır. 
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Piyango · Çekildi Akhisara Hayret •---~1---------
V eren Hadise Dünyanın En Tath iki Seıi Rady<!_ 

BENJAMINO GIGLI 
ve ·MARIA CEBOT ARY Pazartesi, 12.12.1938 45 Bin 

3631 
Liralık ikramiyeyi 

Numara Kazandı 
Bir Ermeni, Bir Türk 

ı'lefiı ve ilahi bir taheaerde buluttular. 
K 1 N 1 E 1 • Hafif Konıerler: celi j!l11'" 

IZIY e QSI V enmış u 7.10 Berlin kısa dalgası: Eğlen oııd~ 
S A A D E T D Ş M A N 1 stld (8.15: Devamı), 9.80 Pnri.9 ?t!5. pi~ 

Akhisar, - Burada umumi bir ı PlAk, 10.15: Pltık. ıo.45: PlAk. ıı ... ~11, ıs 
Tür'k Hava Kunmnı Piyango

aunun 26 ncı tertip ikinci kqide

si dün çekilmittir. Kazanan nu
maralan tasnif edilmit olarak 

yazıyoruz. 

15886 15913 16288 16314 16516 hayret uyandıran bir sahtekarlık ol- ı 9.45 Bcrlln kısa dalgası: Bando rn;
0 

'Roııı' 
16546 16617 16736 16730 16851 mu~, bir Ermeni, bir Türk kıziylc Çarıamba akşamı MELEK Sinemasında BOkres: Slblceanu orkestrası, 12. r]jıl kl' 
16959 17055 17065 17079 17160 evlenmiştir. Tafsilat şudur: kısll dnlgası: Arap musildsi, 13 B~\~ıl 

Al ı ı s:ı dalgası: Hafif musiki (14.15: •. rı•~ 
17316 17409 17413 17422 17496 tı sene evvel Akhisara gelen Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 40868 (11U5: Bando mızıka), 15.SO anıcr;·11aıcıı: 
17597 17641 17883 17938 17968 bir adam, elindeki hüviyet cüzdanı- ~ - konseri, 13 Parls Mondlyal· K~ ııı• Jt" 

45.000 lira kazanan No: 
3631 

18322 18443 18697 18776 17986 na istinaden kendis"ni yabancı nüfus ~-----------------••••••••"" (14.111: Kcuı), 15.05: Keza, 17.15 : ~~ 
19151 19504 19597 19609 19668 defterine "Kayserinin Hacılar kö - J•••••••,.••••••••----------~ 11a dnlgası: Cetra orkestrası, 17

·
4 

50. O" 
" d .,...,ı kısa dalgmn: iş sonu konseri. <18 ... .. 

Sonlan "31,, le biten numa
ralar ikişer lira amorti alacak
Jardrr. 

19725 19774 20008 20044 20067 yun e 1329 da Mahmut ve Ay'l"'"".en J T h • b d 1 d or,_ ... ___,, a C q U e S 1 a U Un vomı), 18.15 Bclgrnd: Ra yo 
05 

!"'·. 
20140 20152 20286 20400 20603 doğma Şükrü ,, olarak kaydettrmiş • 18.30 Peşte: Pltık musikisi, 19 ~ · 
20748 20774 20883 20979 21094 tir. Bir müddet sonra da, oturduğu Mondiyal: Konser nakll, 19.SO Ber ~ 
21165 21324 21628 21923 22112 Reşatbey mahallesinde, Cumafuala YAR 1 N AKŞAM PUık musikisi, 19.45 Parls MondlY~ t;ıı 

l ğ l F · · d 20.30: Kezn, 20.15 Bilkreş: Viktor ,.0 tfl. 
15.000 lira kaza.nan No: 

21762 

22177 22225 22568 22574 22693 ı ve 1323 do um u atma ısının e s A R A y S • d ·11 e " ~ ınemasın a orkestrası, 20.20 Peşte: :Kı S er ıı 
22763 22850 23250 23707 23712 bir kıza talip olmuştur. Buna muva- 121 Paris Mondlynl: Knrışık 1t0n516~ ıııır 

Sonlan "62,, ile b:ten numa
:ralar ikifel' lira amorti alacak
lardır. 

23744 23900 23901 23981 24002 fakat ecHldiğinden e\'lenme evrakı Vereceği. KEMAN RESIT ALl'nin DOkreı;: Bcrlloz'un eserlerinden· P 22'° 
24034 24102 24188 24548 24576 Kayseriye gönderilmiş ve oradan ev- 1 ıılklsl, 21.40 Peşte: Çigan orkest~~· ~ 

l ,. " ı l d v k df 1 '· d S k t•• S t d CL F k C t R' M Parfs Mondlyat· Konser nakli, 11ısd,ıı 24558 24779 24824 24934 24989 cnme5 e mun oma ıgı ay Ye k'l e on ve a ı programı: ona e e csar ranc , oncer o en c a- ı,oıcıı _..ı. 
Pllık muslklsi, 23.15 BOkrcs: ~ft"doo-

2503l 25107 25258 25368 25433 edilmiş, Akhisar evlenme memurlu- jcur de Mozart, Cadence de Joachlm, Poeme de Chausson - Brahm~: konser nakli, 23•40 Peotc: poUs ~ 
25458 25556 25643 25717 25748 ğu bunların evlenme akdini 933 te Valse Wienawski : Polona ise en la Operalar, Operetler: tınd•" ': 10.000 lira kazanan No~ 

16445 25764 25882 26145 26317 26476 yapmıştır. 19.40 BOkreş: Eugen Popescu tart d•ıgtf' 
26530 26546 26667 26663 26708 Dokuz ay evvel Şükrü, iki çocu- kullnnıruz. Lez pera havaları, 20.37 Roma ıos~d' fi' 3.000 lira kazanan No: 

32995 
26732 26748 26882 26933 26963 

ğunu ve kansını bırakıp gitmiştir. :ıcti hoş, dlşle- Opera musikisi, 21 Bclgrad: O 
27238 27325 27417 27450 27508 

Kansı da çocuklarını nüfusa kaydet- ri inci gtL,f par rflccek tcmsllln naklL 
500 lira kazanan No.lar: 27035 27748 27776 28289 28325 

tirmek için nüfus dairesine müra - latan Ko11r.osu Aeııtaııer: 1C ,_t'I' 
2179, 4348, 10164, 12248, 

28723 28811 28867 28882 29186 
caat etmiştr. Evrak bu sefer de Kay- dünyada mil- 9.80 Berlin kısa dnlgım: C~.r~ 

yonlarca ze- Jnn. (12·Şarkılar}, (18.l&: Noel .,.. .,llJCT"" 
12710, 13295, 27677, 28857, 29340 29533 29612 29972 29997 seriye gönderilmiş, fakat ora nüfus vat seve seve 17.45 Betgrad: Halk şarkıları. 18 ;.r)lj • 
31284, 32861, 34963, 38539. 30489 30498 30725 30782 30805 müdürliiğü, bôyle bir adamın Kayse- kullar..ırlar. TO Konservatuvar talebesi torafıodsn dJll ;-

İki Yüz lira kazanan numaralar: 30882 31178 31309 31669 32111 ride bulunmadığı cevabını vermi tir. p11n muhteviyatı teksif edflmls olduğundan uzun mOddcUe ihtiyacınızı temln eder. lar, 19.25 Peşte: İren :Marik ta~:~~,sı: ~ 
14515 13858 13536 9582 8575 32160 32483 33355 33357 33423 

Fatma, kocasının resmini de gönde - BOyilk tQpQ 40, kfiçOk tOpil 22~ kuruştur. yano resltali,21.30 Derlln kısa / 

3699 17825 17756 17371 15713 33623 33831 34138 34152 
rlnce sahtekarlık ve Şükrünün ha - bal solo. ~-. 

15424 25932 25739 25229 20647 33979 
34778 34832 

kikatte "Kayserili Agop., olduğu an-
20157 18379 34782 31597 30266 34368 34465 34768 !aşılmıştır. Kayseridc bulunan Agop 
28683 27656 38871 37547 37407 35056 35122 35176 35199 35232 tcvkü edilmiştir. 
36868 35807 39730 39466 35276 35366 35454 35471 35506 

Yiiz Lira kazannn numaralar: 35725 35732 35800 36008 36039 Fatmn. burada iptali nikah dava-
4134 2588 329 266 230 6 50 °6517 36640 sı açmıştır. 

220 10416 9415 8765 7936 36171 36190 3 4 ~ ---o-----
6748 6320 16471 14394 14287 36as1 a1054 37183 312ıs 37442 M h A f I .

1 12664 12112 ll608 25286 24324 37923 37953 38238 38340 38613 e met ki htı an 
23461 20526 18455 16947 28317 38616 38715 38 748 39461 39600 "" 
2682 universite gençliği önümüzde 28 

6 26659 25934 25390 39724 
Elli Lira kazanan numaralar. Bfrfncikiınun günü İstiklô.l şairi Meh 

GOLMEYE - KIRILINCA YA KADAR GOLMEYE. EGLENMEYE HAZIRLANIN, ÇON1'0 

Ü Ç A H B AP Ç A V U Ş L A R 
• • Pek yolunda EN BUYüK FILIMLERIYLE GELiYORLAR 

UÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 

HAYDUTLAR ARASINDA 
1330 1392 1637 2068 2138 Köy Mektep eri salonunda bir ihtüal yapmak için Ü- ( T o R K ç E söz L o) 

45 162 190 752 949 ) met Akif için Üniversite konferans 1 
2194 2611 3423 3433 3541 niversite rektörlüğüne mfiracaat et- ____ '_e_k_v_a_k_•n_d--a--~~E~K ve s~ R y Si~a~ 
3760 3851 4201 4682 5004 Daha Verimli miştir. Ayni gün Mehmet Akifin me- . - - -- ---- _........ 
5383 5488 5434 5648 5799 Hale Gelebilir zannın inşasına başlanacaktır. 
6226 6558 6686 7130 7165 Bu akşam saat 9 dı :..~ı·••J.:ın1 ı 
7..222 7507 7575 7635 7744 ---o- ıç IÇE ,.. ~ Levazım Amirliği Satın ı 
7784 8250 8360 8419 8317 Köy Blrliklerini Bir Büyük operet & S b h •• v 1 k hef 

9496 9705 9979 10133 An Evvel Tahakkuk Müzik: Seyfettin ........ :s 9557 

•
~ ... - t. Alma Komisyonu ilanları a G 1 Oq 9 Ve G cam • 

10279 10287 10457 10604 10791 Ettirmek Zarureti Var Asal. Yazan: Yu- • 8817 metre minder kılıflığı bez R AyemeDktenysonora di~erlı ~ 
~~~:~ !!:~: 1237
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77 Nazilli (TAN) - Köy okullan ek- su~es~~~~le~r- 13-12-938 salı günü saat 15 de 

13231 
12896 12974 13143 seriyetle tek öğretmenlldir. Bu okul- Tophanede Istanbul Levazım limir-

13424 13548 13726 13999 
14298 14343 14449 14638 14694 lar, muayyen günde açılırlar. Fakat IstikltlJ caddesinde Komedi Kısmı liği satınalma komisyonunda satın 
14760 çocukların toplanıp nizama girmesi, alınacaktır. Tahınin bedeli 612 li-

14860 14899 15393 15679 derslerın layl!tiyle tedris imkanı -ka- ;~1 lffil~ 12 
-

12 
-

938 
ra 75 kuruş, teminatı 91 ltra 91 1 15683 

l6505 16633 16810 17027 saba okullarındaki gıöi - derhal baş- :1' Pazartesi günü ak- kuruştur. Şartnamesi ve nümunC?- ·ıe ftİl!İn fırf!alamak lazımdır 
17232 17287 17368 17637 18153 layamaz. ~ ım! ~mı saat 20.30 da si komisyonda göriilcbllir. istek- 3 3 

~::~: ~:~~~ ~:747 18901 19410 Bugün halA köylü çocuklannın hh: ~ lıllll D~r:ııA c'fJ::2Ş lilerln kanuni vesikalarile beraber k• ı 
20125 921 20012 20029 metinden istifadeye bakar. Memlcke ı belli saatte komisyona gelmeleri. ç •u• n k •u• t n z 1 I 
21070 ~~~;~ 20423 20514 20987 tin muhitine göre kız çoctıklan her •• (407) (8838) unu m ayı 1 
21513 21799 

21162 21188 21197 gün anneleriyle meseıa ovadaki pa- ttr-• MUJDE ! 4~ * 
22414 22693 

21811 21920 22105 muk tarlasına kozak ayıklnmağa gi-

1 
Ordu hastaneleri için 240 çift 

22700 2282 Çokto.nbcri Beklediğiniz 
23175 23434 

2 22890 -der. Erkek çocukları evin hayvanla - erkek çorabı 13-12-938 salı gü-
24444 

24576 
23772 24229 24352 nnı kırlara götürerek otlatır, erkek TL ~il# nü saat 14,30 da Tophanede Jst. 

25241 25409 
24718 24924 25087 de (kahvede oturmuyorsa) çift ve .,,.,-.:JJI, ' levazım Amirliği satın alma ko-

25789 26044 
25455 

25514 25535 çubuğu ile meşgul olur. Markalı, İdareli ve Son sistem misyonunda pazarlıkla alınacak-
26371 

26438 
26074 26265 26311 Köylü, iş mevsimlerinde, evinin trr. Tahmin bedeli 72 lira teminatı 

28162 28187 
26497 27044 27990 geçimine iştirnk ettirdiği çocuklnnnı Sobaların 10 lira 80 kuruştur. Nümunesi ko-

28811 28861 
28320 28660 28772 sığır arkasından ve tarladan ayırıp Yeni çeşitleri gelmiştir. misyonda görülür. Isteklllerin ka-

29380 29404 
29078 29277 29255 da vaktinde, gününde okula gönder- Soba almadan cv,•el görünüz. nunt vesikalarlle bellf saatte ko-

29986 30071 
29518 29796 29960 memektedir. İşten fedakarlık edebi- misyona gelmeleri. (404) (8820) 

30425 30702 
30143 30l78 30299 len pek azdır ve ev halkı kalabalık Ohannes Papazyan -• 

31852 31898 31299 31476 31633 olanlardır. Esasen Ege bölgesinde 1stanbul Yeni Postane caddesi Askeri okullar için tabettirile -

32321 32399 
32019 32116 32195 i~ olmayan mevsim yoktur. Böylece cek 13 kalem evrakı matbuanın 

32932 32993 
32427 32575 32702 okulun açılışından itibaren en az '1--•• No. 20 ----ıı pazarlıkla eksiltmesi 15-12-938 

33970 34157 
33573 

33648 33881 bir tedris ayı kaybolur. Çocuklar se- •••••••••••••il.! perşembe günü saat 14,30 da Top-
34486 

35151 
34401 34455 34480 ne ortasında, soğuk günlerde de ek- • hanede Ist. Levazım amirliği satın-

36105 
3574

4 35897 36035 scriya on, on beş gün hastalık geçi- B E R L 1 T z alma komisyonunda yapılacaktır. 
36689 

36316 36523 36525 36534 rir, okula gelemezler. Yazın tatile Hepsinin tahmin bedeli 680 lira 

38344 
36911 37151 

37314 38339 yakın günlerde ise kırlarda yeni isler lstikhil Caddesi ilk teminatı 51 liradır. Şartname 
39111 

38855 38901 38910 39080 çıkar Gene köy çocukları birer ikiser ve nümuneleri Komisyonda görü-
3~381 39406 3966! 39913 dağılırlar. Köy okulunun bu altı ~y- Ak L• K ı I lür. Isteklllerin kanuni veslkalarile · 

30 Lıra kazanan numaralar: lık devam günlerinde köy çocukları, sam ısan ur arı 
1 

beraber belli saatte komisyona gel-
346 382 633 860 1007 arkada~sız ve yapayalnız kalan tek meleri. (418) (8954) 

1056 1090 1286 1723 1968 öğretmenin gayreti ve feragati nlsbe Fransızca • lngifizce vs. * 
2251 2344 2407 242l 2528 tinde bilgi ve terbiye görürler. Haftada 3 ders 2500 kilo ıalça 15.12.938 Per-
2832 2903 3208 3350 3479 Köyde içtimai inkılaplar basar • Ayda 4 lira şembe günü saat 14 de Tophanede 
3547 3732 3794 4265 4272 mak, yeni okul yaptırmak, köyün i- .. •••llil••••••••ii Levazım amirliği Satınalma ko -
4421 4427 4627 4685 4777 

marına özenmek, okuma odası vücu- misyonunda pazarlıkla alınacak -
4986 5060 5135 5208 5277 d~ getirmek, okuma çağındaki bütün bilgili ziraat ışçi ve ustası yetiştir - tır. Isteklilerin kanuni vesikalarl-
5403 5661 5756 5807 5644 koy çocuklarını kapı kapı gezip top - mek icabedlyorsa, köyler ortasında le beraber belli saatte komi~yona 

5936 5940 5948 5930 
lamak, köyde ulusal bayramlan ya- geniş teşekküllü ve yataklı köy zira- gelmeleri. "421,, "9017,, 

6062 şntmak ve geceleri köy odasında köy at okulları tesis edilmek lazımdır. * 
6156 6324 6471 6634 6635 işlerinin görülmesi için mesai sar. Arzu edilen şey; köy çocuğuna her 8614 metre lastik kaytan 13-
6866 

7159 7283 7727 7431 fctmek, gibi ı~lcrle meşgul olan köy türlü medeni fikirler ve itiyatlar, u- 12-938 Salı günü saat 14,45 te 
7535 7629 7834 8004 8155 öğretmeni; o'tulunda bir gün evvel • mumi bilgi ve hünerler vermek ise, Tophanede levazım amirliği satın 
8301 8329 8557 8680 8930 den ders plfmlarını hazırlar. Fakat bugünkü şerait içindeki tek öğret - alına komisyonunda pazarlıkla a-
8937 9122 9264 9560 9618 ertesi sabah blr de göriir ki sınıfların menli köy okulları buna kafi değil - lınacaktır. İsteklilerin belli saatte 
9722 9772 9797 9836 9840 mevcudu noksandır. Çocuklardan ço dir. komisyona gelmeleri. 
9885 10067 10132 10307 10366 ğu o gün birer işe dağılmıştır. O va. Mutasavver köy birliklerini tabak 

10628 10947 11155 11162 11303 kit bir anda ideali sarsılır, emekleri- kuk ettirerek buralarda beş sınıflı, 
11517 11704 11956 12067 12109 nin boşa gittiğini görür. bol vesaitli ve tam te§kilfıtlı, hatta 
12261 12479 12501 12579 12621 Koy okulundan maksat nedir? yatılı köy okulları açmak ve öğret • 
12674 12726 13451 13567 13600 Köy cocuğuna mümkün mertebe yal men evleri tesis etmek zarureti var_ 
13656 14731 14608 14669 14681 nız okuyup yazma ve he~ap öğret - dır. Ve bu okullara köy çocuklannın 
14943 14995 15345 15358 15444 mektense, bugünkü eğitmen teşkilA her şeye rağmen bilafasıla devam et-
15589 15683 15763 15798 15810 ttvle bu husus temin edilebilir, eğer tirilınesi çareleri düşünülmelidir. 

"420,, "9016,, 

* Süvari Binicilik Okulu için 20 
ton yataklık saman (sap halinde 
saman) veya ot alınmak üzere 14/ 
12/938 çarşamba günü saat 14,15 
te Tophanede levazım amirliği sa
tın alma komisyonuda pazarlıkla 

Bak1msızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kıumık, enfloen
za ve hatta zatürreeye yol açtıkları, 
iltihap yapan di§ etlerlle köklerin -
den mide humması, apandisit, nev -
restani, sıtma ve romatitrna yaptığı 
fennen anlaşılmıştır. Temiz ağıt ve 
sağlam dişler umumi vUcut !ağlığı
nın en birinci şartı olmuştur. Bina -
enaleyh dlşlerınizi her gün kabil ol
duğu kadar fnla • lAakal 3 defa -
(Radyolin) diş macunile fırçalayarak 
sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve 
etmelisiniz. Bu suretle mikroplan 
imha ederek dislerinizi korumus o
lursunuz. 

eksiltmesi yapılacaktır. Alınacak ~ ••••••••-......-

yataklık saman ve,a ot evsafı Ko- 1 TEŞEKKÜR 
misyonda görülebilir. Isteklilerin rıı 

belli saatte teminatlarile beraber Kardeşimiz }Iayrilfl~~:! 
komisyona gelmeleri. (423) (9019) müessif bır kaza neticesi ıııe 

1f. dolayisiyle gerek cenaıes ··stt 
-" e go Müteahhit nam ve hesabına 25 tirak etmek ve ger~s 1ııt1 

çüt altlı ve Ustlü karyola 15/12/ dikleri yakın alaka ile 9
':,, fJC 

938 perşembe günü saat 15 te Top mıza iştiraklerinden. ~01',;ı~t 
hanede levazım amirliği satınalma niz Bank müessesesının tı1rıt11 

• dOS .ı komisyonunda pazarlıkla alına- rem erkanına ve saır ı.ıi f" 

caktır. Tahmin bedeli 575 lira ilk za sonsuz 1.eşekkUrieriıll 
teminatı 43 lira 12 kuruştur. Şart narız. ~ 

" Atef• 
name ve numunesi komisyonda Kardeşleri: Bihbude r> 

görülebilir. isteklilerin kanuni ve-
sikalarile beraber belli aaatte ko- fide Ergüler. 
misyona gelmeleri. (419) (9015) 
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ı•k rml 111\vecı l~7ımdır 

. •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • •• t i GONON MESELELERi i ................................ 
Yugoslavyada 
intihabat 

Yugoslavyada diin yeni parlamen· 
to i~in intihabat vardı. Bu yazıyı ynz 
dığımız dakikaya kadar intihabatın 
neticesi henliz belli olmamıştı. 

Yugoslavya. Balkanlara doğru 
sarkmak temayüliinil gösteren Al • 
lnanya ile hemhuduttur. Yugoslavya 
Balkan paktında biz.im müttefikimiz 
dir. Binaenaleyh orada cereyan e
den hadiseler bizi doğrudan doğTuyn 
alakadar eder Bu dcfaki intihabat 
bu bnk1mdnn hizim için miihimdir. 

Aylardnnberi Yugosla,·yada inti • 
hnbat miicndelesi cereyan etmekte • 
dir. Bir tarafta baş,·ckil Stoyadino -
Viç, karşı5ında biitün muhalif parti • 
lcrin birle mc inden mütevellit mu-
halif grup \'ardır. • 

Stoyadinoviç hugiinkü kuvvetli 
\?ugoslavyayı yapan biiyiik devlet n
darnlarındnn biridir. O Yugo lavya • 
rJtın .rohafi v:ızivetini ırözönli"e",:--am .. '1'·1 ourıa._,_, ;aut, ..... . _ --ıuıı dt 

blr sulh hnva•;ı içinde yaşatmağa ça
lıŞlnıştır. Bu gayeye varmak için ta-
1t· P ettiği siyaset de herkesle dost 
geçinmektir. Avusturyanm Alman • 
lar tnrnfmdan işgalinden sonra İtal • 
Yanın uzattığı yardım elini s1kmakta 
tereddüt etmemiştir. Bir kaç ay ev
\"'cJ de Dr. Funkla yeni ve miihim bir 
ticaret muahCllesi akdetmekten çe · 
kinrnemistir. Avni zamanda totaliter 
dc,·Jetlerİe dos;luk miinasebetlerini 
ilerletmekte mahzur görmemiştir. İn 
tlhabat mfinasebctile Yugoslav haşve 
kili vilayet vilayet dolaşarak nutuk
lar Vermis, ve intihabat mücadelesine k .. 
ızzat iştirak etmiştir. Verdiği nu • 

hıklarda, Çekoslovakyayı misal gös • 
tererek kendisinin tedricen Frans1z 
Ve İngiliz mihverinden uzaklaşmakta 
haktı olduğunu iddia etmiştir. 

neynelmilel rekabet sayesinde o • 
tıun 2!amanındn Yugoslnvya iktısa • 
den de yükselmiştir. Stoyadinoviçin 
karşısında mevki alan muhaliflerin 
başında Hırvnt köylü partisi vardır. 
~u Partinin ~cfi l\laçek kuvvetli bir 
lıdcrdir, '\'e ötedenberi Stoyadinovi • 
Çin siyasetine muhalefetiyle şöhret 
~~lrnuştur. O Yugoslav hük\ımetinin 
UçUk federasyonlara ayrılarak kon

rcdcre bir devlet halinde idaresine,, 
taraftardır. 

l>iğcr muhalif partiler. Sırp çitçi 
l>artisi, Sırp demokrat partisi ve Sırp 
~dikal partisidir. Bu partiler, 
dcdcrnsyon tarnftarı olnıadıktarı hal 
le, sırf Stoyadinoviçi devirebilmek 
tı~ln l\taçekle birleşmişler ve tek cep-
e kurmuşlardır. 

d Ptttı1ıalifleriıı intihabatta ileri sür-
iiklcri tez Yugoslavvanın demok • ta • ' • 

t sıler]e beraber hareket etmesi, ve 
t 
01nliter devletlerin tesirinden kur • 
tılnıasıdır. Bunlar, Almanyanm Tu

lla \•c Balkan devletlerini yutmak ga 
hsini takip ettiğini, binaenaleyh Yu 
~~slavyanın i tiklô.lini tehdit ettiği-

lddia etmektedirler. 
l' ninaenaleyh Yugoslavyadakl dahi 
~ Parti kavgası. beynelmilel ideoloji 
it avgası halini almıştır. l\fuhalifler 
lc~ıanırlarsa, Yugoslavyanın bugün • 
b siyasetinde biiyük bir değişiklik 
~klenebilir 
Jı" • 

~oJı: lkat Stoyadino,·lç memlekette 
ı. lnn"Vetlidir. İntihabatı onun ka

'11llJlsı ihtimali daha kuvvetlidir. 

Bir Tünel 

Derviş Paşa, sadrazamhkta u
zun müddet kalacağına ar· 

tık iman besliyordu. Çünkü henüz 
dört kaşlı bir delikanlı olan hi· 
rlnci Sultan Ahmede bin türlü 
tekerlemeler okuyarak, onun tec· 
rübcsizliğinden ve görgüsüzlüğün· 
den istifade ile beyazı siyah, siy&· 
hı beyaz göstererek kendıni ~ev
dirmişti. Genç hükümdarın her 
"lalam,, deyişinde ağzından bir 
''lalam,, daha çıkıyordu. ve sadra
zamdan gelen telhislerin hıç biri 
reddolunmıyarak bütün rıcalar, 
iltimaslar günü gününe yerine ge
tiriliyordu. 

Onu bir iki ay rahatsız eden ~ey, 
şark seferine bir serdar bulmak 
meselesi idi. Şeyhülislam, hP.r di· 
vanda kavuğunu bastırıp: "Sefe
re vezirin:ıamın revan olması ge-

- •.....:- l&arv•:...J--· ho_.. .. _.... _......_. 

Derviş Paşa, Macar hududunda <la 
yaman çarpışmalar olduğunu ileri 
sürerek kendisinin hem ~ark, hem 
garp cephelerini emirlerile. yar
dımlarilc kuvvetlendirmeıc için Is· 
tanbulda kijlması lazım geleceğini 
padişaha kabul et irıni ıı v• Divn· 
ne Ferhat adlı birinci Iran sınırla· 
rına yollatarak o iç sıkmtısmdan 
da kurtulmuştu. 
Şimdi sadrazamlığın zevkini -

dört başı mamur olarak - çıkar

mak istiyordu. Halayık buldu, kö
le buldu, saz takımları y.?rindeydi. 
Yalnız ev yoktu, şunun bunun k<r 
nağında kira ile oturuyordu. Bu se
beple - her şeyden önce - bir 
saray kurmak istedi, sarayın baş· 
mimnrına fikrini açtı, onunla u7.un 
uzun müzakereler ve münakaşalar 
yapıp planlar hazırlattı, nihayet 
Demirkapıda görenleri lal edecek, 
dilsizlcştirecek ve her ~ôziı m':.lt· 
lak kamaştıracak bir saray yap-
tırmak kararını aldı. 

F akat Derviş Paşa sadrazam· 
lık minderi üzerine kurulup 

çalım satmayı, küçük suçl&r için 
kelle kcstirmeği, hoşuna gitmi· 
yen kimseleri sürgüne göndC'rme
ği, halayıklara saz çaldırıp rakset· 
tirmeği, hususi hamamlarında hal
vet alemleri kurmayı sevdiği ka· 
dar parayı da severdi. Halbuki ar
sası bulunacak, pl8.nı yapılan sa
ray için yüklerle akçe hucam::ı.k 

lazım geliyordu. 

Hem para, hem debdebe düş. 

künü olan vezir, şark ve garp ':ıu
dutlarındaki harpleri bitirip dön
müş, bütün düşünceleri yapılacak 
saray için sarfolunmas,ı lazım ge
len parayı açıktan bulmak keyfi
yetine bağlamıştı. Saz 8.lemlerin· 
de kanunların, utların, tamburla· 
nn, neylerin sesi onun kulağına 
para şıkırtısı gibi aksedıyordu. 

Köçeklerin, çengilerin fırıl fırıl 

dönüşleri de gözüne, oluklard'ln 
dökülen altın selleri gibi çarpı
yordu. 

Nihayet "dahiyane,, denilebile
cek bir tedbir buldu, sıkıntıdan 

kurtuldu ve bu muvaCfakıyete er
diği gecenin sabahında kendisinin 
sarraflığını yapan Bohuraçı adlı 

museviyi yanma çağırdı: 

- Bre bazirgfın, dedi, kande ge
zersin, nıçın görünmezsin? Hele 
şöyle çök , soluğan at gibi nefes al
mayı da bırak, kendinı topla Se
ninle dostça konuşmak is~rim. 

Bir sadrazamın, hele Derviş Pa· 
şa gibi ,gözü kanlı, eli kanı. ceb
bar ve kahhar bir sadrazumın Bo
huraçı gibilere değil, küçük dağ· 
lan ben yarattım diye böbürlenen 
vezirlere, beylere, ağalara bile bu 
şekilde iltifat etmesi gori.tlınü ş, 
duyulmuş şeylerden değildı. O, pa· 
dişahtan başka kimsenin yamnd:l 
gülmezdi, Allahın kullarımı .. lr»nrli 
:kulu gibi muamele ederdı . En bii· 
yiik iltifatı silik bir tebessiımden 

ve en uzun sözü de "merhaba,, dan 
ibaretti. Halbuki sarraf Bohuraçı

ya huzurunda yer göster iyordu, 
rahat rahat oturmak şerefim veri· 
yordu. 

B olıııraçı. bu umulmaz bahti
yarlığa na:sıı .,,,~ .. ""beole la

yık gösterildiğini anlamak için ze
kasını zorlarken o, maksadını aç· 
tı: 

- Sen , ded~ akıllı bir çıfıtsın. 

Elinle kuş tutacak kadar dl işgti· 

zarsın. 

Sarraf, yerinden fırladı, etek Öp· 
tü, soluk soluğa şükranlarını te
rennüm etti. 

- Efendimin büyüklüğü, Sul· 
tanımın alicenaplığı. Yoksa ben 
kıymetsiz bir kölenizim. 

- Hayır, hayır. Işgüzarsm, ÜS· 

telik namuslusun. Onun için De
mirkapıdn yapılacak sarayın mas
raf işlerini sana havale ediyorum. 
Göreyim seni, dikkatli ol. Beni za· 
rardan koru. 

Bohuraçının gözlerind~ şeytani 
bir ışık parlayıp söndü ve dudak
ları yine sadrazamın ayaklarına 

kapandı. Omuzuna yükletılen şe

refli işi canla başla başaraı.:ağına 

söz veriyor ve herhangi bir bina 
emininin bin kese akçeye çıknra· 
cağı bir işi, beş yüz keseye mal et
megi taahhüt ediyordu. Halbukı 
o lahzada vicdanile idrakı arasın· 
da bir mukavele yapıvermişti, sa
ray masrafından yüzde kırk çalma
yı kararlaştırmıştı. 

Sadrazamın da düşüncesi fa5it· 
ti, masrafı sarrafa gördurmek ve 
sonunda herifi yok etmek azmin· 
deydi. Şu halde iki cambaz bir ip-
tc oynamayı tasarlamış bulunu· 
yorlardı ve bu karşılıklı hi\ck9.r
lıktan çıkacak neticenin bir facia 
olması da muhakkaktı. 

Derviş Paşa, lCıtufkar görüne

rek Bohuraçıyı bina emini ve mas

raf nazırı yapıldıktan sonra, gözle

rini süzdü: 

- Fakat barizgan, dedı, benim 
hazinem böyle ağır bir masrafı 

kaldıranın. Biraz para bulmak 
içi~ nitmell, ni§lemell? 

Hikivesi m·,·•• 

B ohuraçının gözlerinde o ~ey· 
tani şule bir daha behrıp 

söndü ve kısa bir mülahaza sonlln
da ağzından şu sözler döküldü: 

- Istanbul hnlkı havayı da 
mülkedinmiştir, sokaklara şahnişin 
ler kurmuştur. bunların h~r bırin· 
den bin akçe alınmasını ferman 
buyurun, uzüntüden kurtulun! .. 

- Yahşi dedin, bazirgfın. yah· 

şi dedin. 
Bir kaç gün sonra sarayın te

melleri atıldığı gibi halka da şah· 
nişin başına bin akçe vergi ödeme
led hakkında fermanlar çıkarıl· 
mıştı. Sarraf Bohuraçı, hem yapı 
işiyle meşgul oluyor, hem de yeni 
vergının tahsilini hızlandırmak 
için faaliyette bulunuyordu. Fakat 
şikayetler de göklere çıkmıştı, kü· 
me küme halk divana üşüşerek, se
lamlık alaylarında padişahın atı 
önüne atılarak arzuhaller sunu· 
yordu, şahnişin vergisinin kaldı
rılması için feryat koparıyordu. 

:o ... ---s• .... in--=tlevJıinde buluna • 
lardan biri de saray kapıagası idi. 
Hünkarın en yakınlarından ve ma
beyn erkanından biri olan ağa, 
efendisinin kulağına her fırsatta 
bir şeyler fısıldayarak şahnişin 

vergisini kaldırtmaya nihayet mu
vaffak oldu ve bu suretle sadra· 
zam sarayının yapı masrafına bu 
lunan karşılık suya düştü. 

Şimdi yapı masrafı Bohuraçı· 

nın kesesinden çıkıyordu ve ta
mahkar sarraf beş kuruş yerine 
on beş kuruş yazarak kendine mü
him bir hazine hazırlamaya sava· 
şıyordu. 

işte bu sırada bir gün Derviş 

Paşa, Bohuraçıyı huzuruna çağır
dı, sordu: 

- Saray oluyor mu? 
- Oluyor sultanım. 
- Masraf ta büyüyor mu? 
- Siz var olun, sağ olun. Mas-

rafın ne ehemmiyeti var? 

Bu sözleri söylerken daima 
koynunda taşıdığı masraf 

hulasasını gösterir cetveli de çı-

Adli Müzaheret 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Adliye vekfıleti, avukatlar kanunu 
nu meclisten geçirtti. Bu kanuna g(). 
re beş a\·ukattan fazla avukat hulu-

' b' nan ka aba ve ~ehirlerde, barolar ır 
adli miizaherct biirosu nçacak, fakir 
halk haklannın korunması için bu -
ralnra baş vuracaktır. 

Bu şimdiye kadar memleketin bü· 
yük bir yarn ı idi. Filvaki eski ka -
nunda da adli müzaheret kaydi var
dır. Fakat bu lfoyit o kadar ha ım gö 
zihn sadakns1 hir li'ıtu[ olarak kon
muştu ki, bundan ne halkın haberi 
vardı , ne de adli müzaheret, mahke
me dosyalarına düşen \'eya dü mi -
yen hukuku umumiye davaları için -
de mühiın bir yer işgal ederdi • 

karmış, sadrazama uzatmıştı. Pa· 
şa, sıra sıra rakamlara şöyle bir 
göz attı, kaşlarını çatt: 

,, 
- Çok, hem de pek çok! .• 

Yüzünde idam hükmü verir· 
ken beliren karartı peyda olmuş. 
tu, dudakları titriyordu, Bohura· 
çı, nasıl bir felaketin eşiğinde bu· 
lunduğunu sezdi, hemen koştu, v~ 
zirln ayağını öptü ve mindere bı· 
rak.ılmış olan masraf puslasını a· 
lıp yırttı: 

- Benim, dedi, canım da, ma
lım da sizindir. Sultanımdan pa· 
ra istemek aklımdan geçmemiştir. 
Yalnız hizmetimin ne kadar naçiz 
olduğunu arzctmCk için pusulayı 
sunmuştum. 

Sadrazamın çatkın kaşları a
çıldı, yüzündeki karartı geçti, gü
lümseyen dudaklarından bir te
sekkür kelimesi döküldü: 

- Hazzettim!-

Y irmi gün sonra Bohuraçı, sa
ray kapıağasınm huzurun· 

daydı, şöyle bir jurnal kıstırıyor
du: 

- Şahnişin vergisini kaldırdı
nız diye vezir kızdı, beni zorladı, 
yeni yaptırdığı sarayın serdııbın· 
dan .saukotJô efendimizin sarayına 
gizli bir yol yaptırdı. Maksadı o
radan bir gece baskın yapmak, 
tahta vellahti geçirerek şahnişin 

vergisini yeniden ortaya çıkar

maktır. 

Bu jurnalın nnSJl bir netice ver
diği elbette tahmin olunur. Birin
ci Sultan Ahmet, keyfıyeti haber 
alır almaz, çıldıracak hale gelmiş
ti, sadrazamın yaptırdığı sarayı 

bastırarak - Bohuraçının gizlice 
yaptırdığı - tüneli meydana çı

kartmıştı ve Derviş Paşayı bu meş· 
hut cürüm sonunda huzuruna ge
tirterek çadır ipile boğdurtmuş

tu. 
Nasıl bir faka bastığını hala 

farketmiyen sadrazam, kement 
sıkıldıktan sonra kımıldayarak ha· 
yat eseri gösterdiğinden bizzat pa
dişah onun göğsüne oturdu: 

- Hala gebermedin mi hınzır!. 
Diye hançerile başını kesti!.. 
Bir ipte iki cam bazın oynaması 

ikisinden birinin mutlaka düşme-
sile neticelenir. 

* 
Kanun, her ferde miisnvi olarak 

hakkı tevzi etmeyi li:ıerine alır. Fa -
kat kanun yalnız kağıt üzerine yazıl
makla efradın hakkı emniyet altına 
alınmış olmaz. Kanunun verdiği hak 
]ardan istifadt• edebilmek için, evve
la kanunu bilmek, saniyen bu hakkı 
müdnfaa edebilecek imknnlara sahip 
olmak lfı:ıım. Halkı mahkemelere gi
dip hakkını miidaf na etmekten fır kil· 
ten şey bir defa vekalet ücretini ö
deyememek knygusu, diğer taraftan 
da mahkemelerde işlerin uzaması en 
dişesidir. 

Adli müzaheret, vekil tutup hak
kını rniidafaa edemiyenlere bu imka
nı veriyor. Bence zayi olan haklann, 
hak edilebilmesi cumhuriyet adliye
sinin halka tenıin ettiği en büyük em 
niyet süpabıdır. 

Ynlmz 8\'tlkqt ücretini ödeyebilen 
)erin kanund:m istifade edebilmesi, 
fakir halkın hu haktan mahntm kal
ması. adalet mekanizmasında bilyfik 
bir eksiklikti. Bu itibarla adli miiza
heret bliroJarının kurulmasının vo 
cşkisine üstfin bir faaliyete geçmesi
nin mana ve ehemmiyeti çok bilyü'lt
tlir. 

* Bu konunun hakkiyle hayata ge : 
çebilmesi için, yalnız müzaheret bü
rolarının açılması klifi değildir. Hnl
kı da bundan haberdar etmek lazım; 
Öyle vnkalar vardır ki, bir celşede 

ihkak edilmesi mümkün iken, halk 
höyle bir müznheretten haberdar ol· 
mad1ğı için, kendince hayati denebi
lecek haklarını kaybetmektedir. 
Halk kendisini alfıkadar eden kanun
lan bilmez. Bu '\'esile ile şunu da 
kaydetmek isterim ki, her '\'atandaş 
Esas Teşkilat kanununu, günlllk ha
yatta kendi!'iini alfıkadar eden huku
ki vaziyetini öğrenmelidir. Halka, si
yasi, içtimai terbiye vermek ne ka
dar zaruri ise. halkı memleketin ka
nun1an i1e alfikadnr etmek de zaru
ridir. Halkın kanuna itaat etmesini 
istiyoruz. Yeni çıkmış bir kanunun 
kendisine yüklediği miikellefiyeti 
bilmeyen bir adam, eğer bu kanunun 
hükiimlerine riayet etmezse, yalnıı 
o mu mesuldilr? Jlnlkın kanuna ria
yet etmesi için, selahiyl'ttarların bu 
hususta halkı tenvir etmeleri de lô
zımdır. 

Adli milzaherct biirolan bir taraf
tan halka bu kolaylığı temin eder -
ken, baronun bu hususta da tedbir : 
ler alması çok muvafık olur zannede
rim. 

~--M_u_v_a_f_1F_a_k_O_D_nıı_a_n_o_n_s_o ır_rr_o __ ) 
BAŞ OLMAK iSTER MiSiNiZ? 

Siyasette. işte, teşkilatta veya 
herhangi bir sahada baş olmak is
ter misiniz? O halde bu evsafı ha
iz olmağa çalışın: 

1 - Şahsiyet, nüfuz sahibi olu
nuz ve itimat telkin ediniz. 

2 - Azim, enerji, teşebbüs, se 
bat ve şevk sahibi olunuz. 

3 - Muayyen bir gayeniz ol • 
malıdır. 

4 - Zeki, hayal sahibi ve ori
jinal olunuz. 

5 - Teşkilatçı, plAncı ve ileri· 
sini görücü olmalısınız. 

6 - Kararlı olmalısınız. 

7 - Kullanılacak usulleri ve 
takip edilecek yollan bilmelisiniz. 

8 - Telkin ve tenkidi hüsnü 
telakklye müsait, hakikati göre -
cek kadar cesur olmahıınız. 

9 - İşi tasnif etmesini, ve eh
line vermesini bilmelisiniz. 

10 - Cesur, nefsinize itimat -

kAr ve hakim olmalısınız. 

11 - Madunlannıza karşı alA
ka duymalı, muhitinizde sevgi ve 
allli uyandırmalısınız. 

mz. 

Yazan: Psikoloğ 
12 - Neş'eli ve şen olmalısı-

13 - İkna kabiliyetiniz olma

lı, ve müşkülleri yenmesini bil -

melisiniz. 

14 - Madunlannızın teşebbüs

lerine hürmet etmelisiniz. 

15 - Dürüst, namuslu ve hak· 

§inas olmalısınız. 

16 - Takdir ve tevbihi yerin

de yapmasını bilmelisiniz. 

17 - İman sahibi olmalısınız.; 
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Vefa - Beykoz Berabere Kaldılar, Beşiktaş 
Istanbulsporu 5 -3, Süleymaniye Hilili 2- O , 

Galatasaray Topkapıyı 5 - O Yendiler 
Dnn; günüri eri mühim karşılaş -

malarını Fenerbahçe stadında Vefa 
- Beykoz takımları yaptı. Vefanın 
bu sene elde ettiği neticeler ve Gü
neşin çekilmesile milli kümeye gir
mek ihtimallerinin kuvvetlenmesi 
gibi senenin altılar birincisine kar
şı yapacağı bu maça büyük bir e -
hemmiyet verdiriyordu. 
Vefanın galibiyeti kendilerinin 

milli kümenin dörtleri arasına gir
mesini kati bir şekle sokacaktı. Her 
iki takım da tam kadrolarile saha· 
da göründüler. Bir gün evvel ceza
lı oldukları için oyn.ıyamıyacaklan 
yazılan Vefalı oyuncular takımla • 
rında ytne oynuyorlar. 

mışlardı. Ve şu kadro ile: M. Ali -

Şeref Stadında Hüsnü, Feyzi - Rifat, Osman, Fu-
""--------- ... -, _ at - Hayati, Hakkı, Nazım, Şeref, 

Eşref. 

5 · 1 İstanhulspor: Saim - Hayri, Fa-
Iİ eymaniye, Hilali ruk - Kazım, Sevfi. Tı:ırık - Bahri. 
2 • O Mağlup Etti Rıdvan , Orhan, Kadir, İsmet. 

Şeref stadında birinci kümenin T k Hakem: an ... 
ilk karşılaşmasını Süleymaniye - Hi- Beşiktaşlılar rüzgarı lehier:ne a-
lal yaptı. Kuvvetlerin müsavatı tah larak oyuna başladılar. San Siyahl1-
minlerin Süleymaniye lehine oı:nası- lar çok canh oynuyorlar. Oyun mü
na rağmen bu maçın zevkle seyredi- tevazin bir ı::ekilde devam ederken 
leceğini gösteriyordu. Sahada ancak 10 uncu dakikada bir kafa vuruı:ıile 
555 kişi kadar bir kalabalık kitlesi ilk Besiktas ,E!ofünü kaydetti. Bu go1 
vardı. Gene İstanbulsnorlulan h;c- kırmadı 

Hakem: Şazi Tezcan.. bilakis dnha canlanciılar. Mağlup va-
Her iki takım tam ka.drolarile ve 7.iyette olmalarına ra.ihnen oyunda e-

şu şekilde sahada göründüler: nerjilerile hakimivet tesisine muvaf-
Süleymaniye: Muvaffak - Ruhi, fak oldular. !stanhnlsnorun bu canlı 

Vefa: Ahmet - Süleyman, Vahit Burhan - İbrahim, Orhan, İbrah im oyunu Beşiktaş müdafa;ısını çok ı:::a
- Şükrü, Lutfi, Abdüş - Zühtü, - Rauf, Kudret, Daniş, Nizamettin, !':ırth . Bilhassa Hüc;nü cok bozuk bir 
Mehmet, Sulhi, Muhteşem, Latif. Raif. oyun oynuvcırıfo. tc::tanhu1rnor ~ol a-

Ve şu kadrolarla karşı karşıya di
zildiler: 

Beykoz: Kan5i11i - Bahadır. Ha- Hilal: Suat - Fahir, Akif - Ga- cıilı t~met H üc;nüniin bir hatı:ıc;ırıı:!11n 
lit - Sadettin, Kemal, Mustafa - lip. Zeynel, Cevdet - İnayet, Rauf, h;t'fade ederf'k b('raberlik golünii 
Turhan, Cahit, Şahap, Kazım, Ga- Naim, Salim, İlhan. kayde muvaffak oldu. 

zanfer. Oyuna Süleymaniye basladı. İlk Bu beraberlik golü Besikta c:l!lan 
Oyuna izzet Muhittinin idaresinde dakikalar mütevazin geçiyor ve kar- bir parça canlılığa scvkettivse de ho

başlandı. Rüzgar Beykoz aleyhıne.. şılıkh hücumlar seyrediliyordu. İlk 711k oynamı:ı'kta devam cd',·n,.1ardı . 
Vefa daha ilk dakikadan oyuna on dakika bu şekilde devam etti. Ve Ru arad~ B<!sk :taş bir iki gol fır:o-atı 

h~im_ oldu. Hücumlar biribirini ta- j bundan sonra Siileymaniye oyuna ha kar.ırdı. İstanbul~norlulıır oyuna vine 
kıp edıyor. Beykoz müdafaası bu hü-ıkim olmağa ba~ladı. Bilhassa Süley- hakim. Bu hi\kirrıh·et cok grcm C'den 
~umları def:~ek:e müşkülat çeki - maniye takımında Daniş Hilal kale- semeres;ni verdi. Devrenin n ef cE>si
~ordu. Bu hakımıyet, nihayet netice si icin tehlikeli oluyordu. 15 inci da- ne beş dakika kala tsta nbnlsnorlu -
verdi. Muhteşem on sekiz pas çizgi- kik~da Vamık aldığı müsait bir pası lar beraberli~i bozan ikinci ~olii rle 
•i üstünde yakaladığı topu Beykoz çok güzel kullanarak temiz vuruşile yaptılar ve devre 2-1 netic~Iendi. 
k.alesin~ sokarak takımını 1-0 ga- gole tahvil etti. Bu golden sonra Sü- İkinci devreye Beı::ikfas rok sıkı 
lıp ~yete getirdi. leymaniye tazxiki daha ziyade arttı. basladı. Ve oyuna hlikim oldulı:ır, rl0 v 

Bir aç dakika sonra Tır korner Ve Daniş bir kafa vuruşile ikinci go- renin 10 uncu da1tikasmda icii. Na
wruşumta yine Muhteşem ikinci go- 1ü kaydetmekte gecikmedi. mn müsait bir vazivette aldı ~ı topu 
lü ı-. Oyun ~ir Jekil alma- Ve devre Süleymaniye bJrbirini a~lara takarak beraberliği temin et
~a baŞladL Beykozlular sert oir o- takip eden hücumları arasında 2-0 ti. 
yun oynuyorlar. Bu arada Muhteşem Süleyrnaniye lehine neticelendi. fstanbulımorlular bu golle h;c bo
sakatlanarak oyunu terketmek mec- İkinci devrede oyun yine müsavi zulm~dılar. Ve ııfö:el bir oyun c1ka
buriyetinde kaldı. Fakat bir kaç da- bir şekil göstermeğe başladı. 1ki ta- nyorlar. Ovunda hakimiyet frc;isine 
kika sonra tekrar oyuna girdi. Ve- raf hücum hattında beceriksiz bir o- de muvaffak olrlular. Ve biraz sonra 
fa hakimeyeti devam ediyor. Bey- yun oynadılar. Devrenin son dakika- Bahri v:>kalarlıilı topıı Be"'iktac; ;:ıM-l::ı
koz müdafaası şuursuz oynuyordu. lanna doğru Rauf sıkı bir vuru~la nna takp·erdi. Ve takırmnı tekrar 
Beykoz muavin hattı da çok bozuk- Hilale bir gol kazandırdı ve maç ta 3-? (!alh1 vaziyete P"tirdi. 
t:1· Oyun Vefa hakimiyeti altında 2-1 Sü1eyrnaniyenin galibiyetile ka GPnc İstanhulcnnr1ular rt<ılibiyeti 
devam ederken bir Beykoz hücu- panrnış oldu. kacırmnmak, Bc,.;'kt:ıslı !ar da ma~ -
munda Vefa alyehine penaltı oldu. lıihivettf'n kurtulmak icin uM-rasıvor. 
Bahadır bunu gole çevirdL Beşiktaş lstanbulsporu Fakat Siyah Beyaz hücum hattı su-

Ikinci devrenin 35 inci dakikasın- 5 • 3 Yendi ursuz bir oyun oynuvor. Bııhassa Se-
da Bahadır bir hendbol atışında ikin Geçen hafta Fenerbahçeyi mağ- ref hir,..ok aol fırsatları heba !'rfivor. 
ci golü de kaydederek oyunu bera _ lfıp ederek başa geçen Siyah Beyaz- Y:ılnt7. Ec:ref cok ca1ıswor. Bu a
ber vaziyete soktu. Devre ~rınla - Iılarm kendi stadlarında genç İstan- rada tstanbuJspor mün:ıf;;ııhı tonu 
r1:"?a .. do~ ~a bir Vefa hücumund:ı bulsporluları kolaylıkla yenecekleri ı elle tu+usu nenı:ıltıva s<"'hı:>bivct ver
gunun .e~ ıyı o~ncusu Vefa merkez\ tahmin ediliyordu. Fakat Beşiktaşlı- di. Hakkı gole tahvil r>nerek oyunu 
muhacımı Sulhı~e~ g~zel bir pas a- lar müsabakayı tahmin edildiği gibi beraber va?iyete g~tirdi. 
lan Muhteşem uçuncu Vefa golünü kolaylıkla kazanamadılar. Oldukça 0:'-run mütevazin hir ~ckilde de -
de Beykoz ağlarına taktı ve devre de heyecanlı ve zevkli bir oyun seyret- vam ederk('n ve hı>rk,.,ste macm he-
3-2. V~a lehine neticelendi. tik. Genç fstanbulsporlulann ener- rabcre netir'clcnP.ce<Ti kanaati tıvan -

!kıncı devrede Beykoz oyuna ha 1·ı·s1• F b h l'b. · k .. k"'l 
k . • ener a c-e ga ı mı ço muş il mıc:ken Hı:ık~ı c:ııhsi hir frPvretlı> tn-
ım oldu. Vefalılar durdular. Oyun vaziyet! kt 

3 2 V f l 'b' ere so u. nu fstaııbulspor kı:ılesi önüne getirdi. - e anın ga ı ıyetile kapanır _ 
ken son dakikada Şahap be b 1.,. Takımlar sahada karşılıklı dizil- Şerefe g~en ton İstanbulspor ağla-

ra er ıgı d'kl . 
temin eden Beykoz golünü yaptı ve 1 e~ vakit Beşiktaş takımında u- rma tak1Idı. Birkac dı:ıkfka sonra ela 
maç ta 3-3 beraberlikle kapanını f~~ lbır değişiklik yapıldığım gör - Hakkı güzel bir şütle heşinci rrolii de 
oldu. ş duk. Feyzi müdafaaya alınmış, Eş- ka~.rdett i. Ve m!!lc; ta 5-3 Beşiktaş 

ref, Nazım takımdaki yerlerini al • lehine neticelendi. 

Topkapı kalecisinin güzel bir kurtanşı 

Gafolm:aray Topkapı m !'!Çından heyecanlı bir an 
d · .. ·· d k · tle bi· an esmesı yuzun en e ·serıye Beşikta~ için iyi bir oyun oynadı 

1 

dile~: Bunun gelece~ haft~l~r a~s:
d enemez. Hücu m hatları cok bozuk- m soylemek te kabıl olabılır. Çun
tu . Son dak ik alarda Hakkı gayret kü Salim in merkezde oynatılmasile 
göstermeseydi maç beraberlikle ne _ kastedilen neticelerin alınamamış, 
ticelenebilirdi . yani gollerin onun ayağından çıkma-

kım oynadı. 

rüzgar Pcrahl3r' . ll• 
yardım edıyordu. Bu devrede ŞıŞ 

Ik.inci deverede 

liler tazyik içine düştüler. , 
Ş!şlinin en iyi oyuncusu addol\l ,, 

nan müdafi Vlastardis Peranın bet , 
·berlik golünü yapmak gibi bir sa ıı 
karlığa uğradı. Kalecinin vak~de 

0 
evvel ileri çıkışı esnasında Ba::t; 

İstanbulsporlulara gelnice: Genç mış bulunması da düşünülecek nok
İstanbulsporlu1ar dün hakikaten teb- talardan biridir. 
rik ve takdir edilecek bir oyun çı- Kanaatimize göre Salim dün bir 
kardılar. Sarı Siyahlılar günden gü- te~ gol da~i a.tam~m~~ına rağmen 
ne iyi bir wıziycte girmektedirler. daıma tehdıtkar hır suratte bulunu-

~ K ~:ı.. --lr~r1~"1::ar'..,.,,., f1rsat ... rn,.._ .,...,_ ....,;_ 
Ve yarın ıçın bıze unuL verme tEa11- bi bir rolü muvaffakıyetle başar -

""'t'" __ i!l' 

,, - "vrıı .sanı ve saha va cıkan v · • 
dis falsoıu ~~ ~a. .. ~ uşıl' ol , 
kalesine rakıbın golunu sokmUŞ ler. t 

ı Hakem Tarık oyunu hiçbir sızıl- mış ır. 
Oyun başlar başlamaz Galatasa -

tıya meydan vermeden çok güzel i- ·· B' 
rayın hafifliği hemen gözüktu. ın -

dare etti. · h nisbe heyecansız ve neticenın an -
Uypeş+ Yerine Kişpeşt gi taraf lehine tecelli ede!:eği bel-

Geliyor li olan oyunun çehresi devrenin ya-
Ga 1atasaraylılar Uc maç yapm ak !'liarına kadar devam etti. 

üzere :Macaristanın Uypeşt takımım Birinci gol: Ilk golü Süleyman al
ge tirccdderdi. F akat Uypeşt Ameri- ! dığı pası düzgün vuruşla içeri ata
kaya bir turne yapması dolayı - j rak yaptı. 
sile yerine Kişpeşt gelecek ve ayın Ikinci gol: Yine Süleyman ilk go
otuzunda ilk maçını Galatasarayla lünü bir kaç dakika sonra bir ikin-
yapacaktır. ci golile artırmış oldu. 

j Uçüncü gol: Golsüz birinci devre-

=]l~~~~~ -~iw~dıni.~]= :~; :~;ı;~~~:~::t~~Ü::~aG:~:!:s:~ 
hayetlendi. 

Galatasaray Topkapıyı İKİNCİ DEVRE 
!kinci devre oyunun ilk devrede-

5 • O Mağlup Etti ki manzarası değişmedi. Galatasaray 
Dün Galatasaraylılar kadrolarını lılar kaazndıkları üç sayının emni -

epey hafif gelen Topkapılıları 5-'l yeti ve hızıyla avantajlarını devam 
gibi mühim bir farkla mağlup etti - ettirdiler. 
ler. Bu netice Galatasarayın ileri - ve dördüncü golü dün solaçıkt:ı 
deki maçları ümit verici olmakla be pek iyi oynıyan Bülent şahsi gayre
raber rakibinin zayıf vaziyeti dikk:ı- tile yaptı. 
te alınırsa vas~t bir randıman ola - Beşinci gol de Galatasaraya pen -
rak telakki edilmek lazımdır. altıdan nasip oldu. 

Galatas::ıraylılar için, son haftalar Maçın hakemi Adnan Akın, iki 
çıkardıkları takımın en kuvvetlisini taraf kuvvetinin müsavi olmayışı 
ve en muvafık seçilmişini sahaya ge yüzünden rahat ve münakaşaya lü -
tirdiler diyebiliriz. zum olmıyacak şekilde müsabakayı 

Buna mukabil Topkapılılar ilç kuv idare etti. 
vetli elemanından mahrumdular. 

Galatasaraylıların kadroları şöy -
le idi: 

1 Fazıl - Lutfi, Osman - Ekrem, 

1 

Bedii, Musa - Bülent, Eşfak, Sa -
lim, Süleyman, Necdet. 

1 
Topkapı takımı: Abdülkadir -

·ı Sabahattin, Semih - Besim, Tahsin, 
Emin - Vecihi, Hamit, Kamil, Yu -

ı nus, Ziya. 
1! Galatasaray takımının bilhassa hü 
cum hattına bakılınca, Salimi orta -
! ya almakla takımın bu sene başla
i rmda görülen merkez ağırlığı azal -
j mış olduğunu tahmin etmek müşkül 
l değildir. Düne kadar müdafaada oy-
ı 

İ nattlan Salim filhakika kuvvetli ra-
j kiplere karşı müessir bir müdafaa e
' lemanı olarak ihtimal lüzumlu görü
t lüyordu. Fakat Topkapı gibi bir ra-
' kip karşısında hücum elemanı ola-
rak daha müessir gözüktüğünden Sa 
limin ileri alınması taraftarları dün
kü maçta hak kazanmış vaziyete gir-

Şişli l le Pera 1 • 1 
Berabere Kaldllar 

Fırsat düştükçe yazarız; ekseri
si sabah şafakla oynandığı halde bin 
!erce mera:..lıyı stada toplatan gay
rifedere klüplerin iki ezeli rakibin 
bilmem kaçıncı karşılaşması dün bin 
!erce kişi önünde yapıldı. 

Peralılar da Şişli gibi tam kadrola 
rile çıktılar. 
Sabık izmirli Vehap yine Şişli ta

kımının merkezinde genç, gayretli o 
yuncularını idar eidyordu. 

Maç taraftarlarının kalabalığı ve 
heyecanı içinde hararetli ve seri ol
du. 

Oyunun birinci golünü ilk devre -
de Şişlinin solaçığı Vehabın isabet
li bir pasını iyi kullanarak yaptı. 

Şişli tara,ftarlarının bravo Diranı 
sesleri devrenin sonuna kadar sür -
dü. 

Şişli bu devrede rüzgirın arka • 

du. · 1_ı Maçın nihayetinde iki taraf 
berabere aynldılar. 

ikinci Küme Maçları ·rıel 
Kadıköy stadında oynıyan il<1 ,,ı 

küme karşılaşmalarında Beyler~\J 
Anadoluyu 5-1, Boğaziçi Altın° 
yu 6-5 mağlup etti. 

l
ı __ _ 

Süleymaniye 
Stadında 

--, - _,,_,. ............. ---""f"a~n,ıı 

Süleymaniye stadında oyn ıl' 
K .. ··k FenerY maçlarda aragumru - ııet 

maz B takımları karşılaşmsında 
iki takım 2-2 beraber kaldılar. 9 

Anadoluhisar - Galatagençl~~i , 
takımları maçı 3-2 Hisarın ga 1 

yetile neticelendi. . r /. 
Feneryılmaz - Anadoluhısa d 

an 1' maçım Anadoluhisar 1-0 kaz 

-1 .-Y 
f""' Anka;~~~ _I ~ 
ı--··- r: 

Ankara, 11 t Tan muhabirınden) e , 
Liğ maçlarına bugün ~e .. dcvarrıuııef 
dildi. Ilk maç Ankaragucu ve Galteıı> 
takımları arasında yapıldı. a . 2-0 
Muzafferdi. Ankaragücü Giıneşı 
yendi. "cil 

Bunu takip eden Muhafıı~if 
Gençlerbir!iği maçını, Gençlerbl.f 

1-0 kazandı. geııÇ 
Ankaragücü stadında yapılan ,,

takımlar maçında: GalatasaraY .. ,.ii, 
Ankaragücünü 2-0, Muhafı}:~;. 
Gençlerbirliğini 5-2 yenmişler 

lzmirde Doğanspor ve 

l zmirspor maçları t1 
. iz ıı,, 

Izmir, 11 (A.A.) - Şehrırrı ndıj· 
maçlarına bugün de devam ohl ·pot 

ti'-' 
Sabahleyin Doğansporla Dem pet' 
arasında yapılan maç 3-3 be~~11r9 
likle netıcelenmiştir. Bundan :..8r~· ıar ı. 
yapılan ateşspor - Yaman . . ::,o • 
!aşması 2-2 beraberlikle bıttı· çol' 
rıuncu Uçok - Alsancak rrıaÇ:oııt!J 
heyecanlı bir çarpışmadan. aıı "' 
1-1 beraberlikle neticelendi· tdi
yunun ilk devresi 6-0 berabere 
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• • • • • 
ınonu Kastamonuda 

~eisicilI •~l"'I."1. ır• II ı I<astı lI I IC>I ı ... ı, 
ZoI ıg-.. ılclı tk ~ey--ı t~ı ıt II ı"tıba.la.rı 

1Gıtük lamel lnQnüniln 1i.angl memleket seyahatin"de bu manzarayı görmedik: ismet lnönü 
bir memleket çocuğu üe musafaha ediyor. 

Büyük l smet 1 nönü, bir baba gibi karıılaı tığı bir evladının elini sıkarken 

Sevgili I smet I nönü her istasyon~a böyle karşılandı. böule uiiurlandı 

• 
Kıymetli ıefimiz lnönü yakın memleket seyah'"""rinll11 ~,. .. böyle karııltındı, MI 
• böyle uğ urlamn • 

• 

Büyük ismet lnönü tarihe mal. olan büyük tevazu ile bir çocuğun elini sıkı11or 

ismet lnönü Kastamoniden ayrılırken. Bütün memleket hôld doyamadığı ıefiM arzularını 
arzetmek için koşuyor 



•================================================= '1' AK 

Dünyanın 
En Bahtiyar 

1 

1 

Erzincan Hattı Dün Açıldı 
ız. ız - 938 

Avrupanın 140 kuru§luk Meyvca 
Tuzlarına mukabil 

Milleti 
b' 

(BGf' l mctcreJ 10!1 1'9 bfii ıtra Dmn ıtm 1eDetll ..,.. maı ufnmda )'mDen mrluklan an-

beraber geftnnekle ayrıca f8Nf duy ridatmın 36 milyon liraya kadar yük latabllmek için yalnız Divriği ile Ke- Jk1 Dört Sekiz 00 k"' 
<.a. 1 inddeJ maktayım. CümlUlriyetin baprdığı seldiiinl lftlharla ~liyebWrim. mah aramda bama pek uzan olan Cice 25 • milli 40 • milli 60 • Dıisli 1 1 ' 

llz mD1eti, bagüD kalwaltlsnı .,._ ır ook f.,wt wrler arumda Yil- Ersincq hattmm lnpsında his • 110 a yakın tiine1 ıeçl1diğlnl kay _ Y 3 
C'Q 

le 
da i1zerin b. ta arenin de gelmif olan Erzincan hattı mil- metleri sebkeden fen adamlarımıza. detmek klfidir. Sayısı bu miktara 

::ıba :acağın':ıan ır ..J: değil- timizi~ kendi parası, kendi bilgisi ınemurlanmıza, müıeahlıit ve itçile- ya:klapn ve dik kayalıklar ftzerlne 
dir lnglliz taad•f' hmunmu ve .,. badi emejl ile muvaffak olduğu n yGbek huzurunuzda bir daha ve atılmıt olan k&prlllerl de zikretmek 
rahabnı b ~ parlak bir eserdir. Hattın güaeraa - alenen te,.tkilr ederim. lAmndı Tnnellerl delmek için ame-

Y * · hında Çaltı ve Fırat sulan boylann- Hatlanmızın milletimize ve kom- 1 ·rwt ek ol bulunmadığından 
d Fransada bu huzursuzluk daha ~ ~ At_ma .. g~.idi üzerinde gördiı- fU ~etlerle ve yük~ insanlık 6- f~lre~rk ~eri yüzlerce met

fazladır. Hudutlarının emniyetini ğümuz kopru. tunel gibi fen ve sa- lemıne hayırlı ve mubarek olmas~ yüksekliğinde düz kayadan müte
ka7betmlf. mentaatlertnl bçJnmf. nat 8181'leri milletimizin ve fen a - Dl diler lizleri de candan tebrik ede- - dallardan iplerle sarkıtılarak . ı.r taraftan dOpnanla çnrllmiftir damlanmızuı gurur ve iftiharuıa flr' rim." lllım delikleri açılabilmlt ve kaya-
1>9hllde mut kavpm, Pramız va- JUdır. Kort1.ıa lıaili70r tar parçalananık bu e1er v6eade se-

HASAN 
Meyva Ozü 

-
tenctepm,, ber ,cm bir ihtiW ola- Milli tarlhim1zln ve milll kaderin Meru.im filme almımftır. Ali tlr11mlftlr 
,..1gn11 sfbl, korku lçiDde 7aptmak ne prip bir tecellla1dir ld hemen Çetlnkayanın nutkunu milteütp MU ~ tnpatı 4 Eyltıt 1933 de .... 
tam. l'rallla mmtariptlr, n J'ran- bir Ull'danberi Osmanlı devletinin u Müdafaa Vekili Khım özaıp kor- !:..!: m 1d1ometreli anahat 11- l1tllla11zlıli • Hcmm11zllli • $1ılllnllli • lalan+. • 
m .gwı mdif9 n te1't tç1ndedir ~ bünyelilıde garp manumda hiç delayı kemıt1, miN.firler 18tuyonda ~ 140 Jdlometn.ı de 1ı1a- Sa•ca • Mide boakl•i• • Dil • Barsak ataleti . 

D .....,.... 1t.ıa tutan, her ı. :. ~~~"~';J~ "°: :;rzırlanan bMede lw edilmlfler • latJa lltluk hattmcla olmak bere l•kıba. • Sanllk • Safra • Karaciğer • Sıkl 
Wtlk' elde edlJW a6a'lwa AJmm. ecnebilere imtiyazlar vererek dem1r ·İltuyonun açılıf ~reninde Jilzil eemu 4" tDometre lnfaat ~ Sl•lr • Horlamak ve biti• mide ve barsak 
,. ..., mltnde 18fl1U bir millet 101u yaptırmak heveaine dilfDıiif o- miltecaviz kurban keallmlıftir. ed=· Brıdncam arumda 11 de- rallahı•llklanna ka111 
m ... ._ ..ane1dedlr. Balk gı lan aaltanat idareat nihayet kendi. -. 
"-.,..... • almaktm, ekmek, a1Di lstbmar etmek lstlyen einperya- Açıhf ~reninden IOnr& Vekille- mhUprtl, 1 betmanne btıytlk YlJa- HASAN MEYYA ~zo Kullanı 
.e, N ba'•nwmelrta. ...mmm,.t lilt devletlerle beraber bi1)iik harbe rlmWe l8ir davetliler hott\mett, be- elik, ııoa tane tat w beton -6prl, V 
ıpm JllllllDUtadlr. Bl,ek Alman- 16rüklencll ve birlikte parçalandı. lecltyeyi, mMettlfllk ve Halt Parti ; buaJarmm manlulu 1330 mm.,. 
,. llaJıMmı teheJdmk ettbiDlk .1ç1a etlce l8D9. tue, çahp•n muharip linl ziyaret etmlflerdlr. Şereflerin varan ft heplhm amılutu JÜ6nU 
maw dlılml --. ..,.._ bir bir milletin birlllim ... ll1d TOrk HaDtevlnde bet yi1s ldfllJk bir ziya- um metteJl bulan 11'1 ttıneı mw
ı.w. ı.lanmaktadlr. Bil YUiJet, wfJellndeld irade kuvvetinin cu- fet verilmlftir. Erdneanda bilyilk cattm. Hatta ı ml1yon men mlkl-

R 

- la AJnwıı .,.tıHltp•'" imar w nha nmamna dolru bir wn1n ve lmkb f8DHk yapıJmaktadır. Gece muazzam bı tenlyel tlrabfye yapılmıf ve yaz 
illll lm1;H" Jt&. h1lluJe plclL Tilrt mil1etinbı bbm- f.eneralayfan tertip. ecHbnlftlr. Halk mnstmlerlnde ,cıncıe 2'1 bin 11Dele 

oJti Jet ve vuıflanna en iJi t-.ımt Jro - mDll oyunlar oynıyarak elleJunekte- vahftııı olmaftur . 
...,. .... -- 1llr ftll)ettıe 1U ebedi Şef Atatorktm ~ttJlı 1D d1r n bu ellentt bu ı- aabahlara ~a tltı a• n17 

...,. a.blt w ..,_.,. harb 1Dllp ve K•MHzm njtnmll 1111- bclar devam ec!ecfttir. leryl7tfllı ~ l 
Wnlene llalJm watwı•"'pD•a haya- d8DJa ve Lounde. 1011r8 J1ll'du de- Halt, flliırlmbıde ~~.!O~- DIJaı4>alm, 11 (A.A.) - nıym,.. 

e n 
d 

tma w ım-.. ltaı,a. e.lnba bo- mir allarla örmek ,tmetlle mWl bir- lmnlzden '"il ve •7•--• ~-n kır _ Cizre - Van n temd1d1 de
..ı- w ..-, oln•aflur. lla1yan llll ve sipsi. iktısadl ve ukeli bil - bağhlıldannın Relalcllmhur İlmet mlrJolunun ilk lamnnda bugün on 
man,.I. ba tld b1JGk ..,_.,. Jiik(1 tünlülü vücude getiren Cümhurrelsi- İnön(lne sunulmuını rica etmifler - bhılerce haDmı l§tiraldyle ve büyük 
aJtoedee ...._ blr•1Mmıp. Bu- mlz mll1l Şef Büyük ismet Inönil - dir. . bir t3renle f1k ray fersfyatı yapıldı. 
lfiD ele Tunus, Korsika davalaril ün şaşmaz programına ve azmü ira- Gerek Vekiller, gerek davetliler, Ilk rayın vidası Naifa Vekili adına bi 
memleket içinde yeni bir harp ha- esine borçluyuz. Cümhuriyetin ip- geceyi istasyonda trende geçirmi,ler rlnci genel müfettlı Abidin Ozmen 
wsı esmektedir.. Bu dalmt harp ha tidasmdanberi muntazam bir prog- ve gün dÔjmadan halkın coşkun te- tarafından sılofhrıldı • . 
Jl, Jtal~ fttandap ~ bir Jlbrap ram w tertip dahilinde demil')'olla • zahGratı aruuııda husul trenlerile Bu mWıasebetle genel müfettiş 
w ilzlntü kaynatı olmll§tur. ~ i0psın•. ~aın etmek~lz. Erzincandan ayrılmı,lardır. • ôzmen blr söylevde bulunarak cOm-* Cu~uriyet hazmesmden son 12 cum Enincan luıttı nafi 7t1pılıyor 1 hurlyetin bu büyük eserinin mlna-

h Tana w Balkan memleketlerlnd unye~ yılında demiryol inşasına Erzincan, 11 (TAN muhabirinden) sım ve demtryolu siyasetimizin bu e 
..,.,.. 1* ır.anabk.,. hazunua. sarfedilen paranın yektinu 300 tü - - Zrzl:rıcmı demirJolu Atattırk ço- bmgede J"8l'8ttılı ve yaratacalı eko
lak nrdlr. Bir t.rattan eenebi ~ .ar milyon Braya balil olmuftur. J:c caldarmm tftlıar ve gurur dUJabile- nomlt _,.1 hareketleri esaslı ve 

lllma brp clarmak, ate taraftan ~ 1d~~~ imtt cet1eri bir -.rdlr. Bu ,-olun yapıl- canlı bir suretti tzah etmiftlr. ., dehf1cle mGabet.,. 1D8llft propapn- llMI -....JoU96.-- 19' 
4-lenn tft11t ettfll b._.ı.r ba ktlnu dahi 200 kllOr milyon liradır. 

-

-ı.ıaa..s. de ... ft - ha- Kendi yaptıpnız hatlarla ecnebi flr 
w lı ıta btlsden aatm aldılmm hatlann .,. * kGnıa 7 bin Jdlometrefe varmakta • 

1J1q •a • m..e _,_btt .. dJr. B1IDdaa bafle dahi demlrJolu ln-
,.._ ..... Ameıllm ı.De dehOde ..... dnut ......... <>nı..-. 
... ••ıtl ............ Uzp tıeb1l- Jd 1tll _. •• onalanDda ...... 
ı..a. m'e 1ı1.,_ ımıcbur bJmaJr can hattmm Erzuruma nrmuı mu
..._ bdderdir. D!yarbakırdan dahı pr-

p A 
BASUR MEMELERiNi 

T 1 

Mide lpn her ,.emekten 80llft 1-1 tath bfllı J'Ullll bardak su I~ 
mtlahll tp laer abah n7a pee 7atarlam ~ kanama 1-Z ~na 
J'Ullll budak n lpnde klptlrtenk lpnelhlü. BASAN MBYYA 
meJ"Valanl• ve meJ"Valann hlerbulen 7a)ll]mlf im laaribl _.,. 
Awu_p n bilh•aa~ ~~dan dalaa Jilklek old~ 
79ile sabittir. Bw njiınen A~ me)°Va özlerinden bet misll f-__ 

emdar. ILUAN MEYV A OZO ;rahm bir tirli ohap Pkenbdir'.,. 

..... Aq •ı haql Jdlı•"• ka w cenuba fldd.Je dolnt hatla· 
t• N Mr Jııı iıa&Wmluk, bir b- rmmm lnp.,,. dnam ~ 

CERAHA TLANMIŞ FISTOLLER '" 
HER TURLU iLTiHAPLARI 

klptlrlt. • 

ı ..... ,._ ~ ...-....=--~ .. daö- ------ .... , •• - ...... _.___..... .,. n:tliratma -· ...,, m 
WhR .,.. ~---- •bflr edeWUrlm. .............. ftftbr. ~ ... - ... ~ - _, .. ····-.. --...)il 1ııab- Pek ,..._ ....... CICJR ...... -ıı ..,. lcl* -r&rk mfDetl ımtlerlD demlrJollmn De blrı.,tl • 

TEDAVi BHlt. 

C. Mlclclel••••lllilBclea: 

. 
-
1 

.._ w ~ tlldrı.rt iade ve mm bir emri vattdlr . .Memleketimtz 'Oattıdar adliye binası inpatı kapah zart uaullle ealltmeye konul
-c* w--. Jratt olarllk ...umit ve halkımız için yaptığımız demır • mu§tur. Bedel ke§if 54452 lira 40 kuruftur. MUTakbt teminatı 39'13 U..,_,.la W.U,.. w Wlrardm ~ Jlne memleketin ve hal- radır. Mukavele bunal n femıl prtnameler proje ve kepf h1dkalfyle 
.._ Wlr. eleıJıml)lrlıgl w mD km mml maf•attm olarak iflet • buna müteferrt clller nraıa 16rmek llteyen tatil l(lnlerinden maad .. 
--- 1* nJ1m. '-6r • 11Ukrar mett.,ia. Bet MM evvel aenede 5 bersi1n İltanbul Sirkeci Apefend.i aobk 13 JU1llW'lıda Aclllye levazım 
tctaD Mltla w' d9'11,. emim ml170D radde.ınde olan yolcu ade • dalre8iJıde ıörebWrler. 

Baı. Dlı. Nezle, Grip, Romati 
Nevralll, kınklık ve bitin ainlan•ml d~rhal k 
- lcabı•da glllcle 3 kap allnablllr. 

u-

: wllah hılf'tılı • 1 *. fttan- dl ba w 20 milJoııu 8flDll ve .. Ebtltme 27.12.938 ..ıı pil 188t US te AdllJ• levazım daJreslnde ya
•maddi ft • t..t ....,_. mele 2 milyon ton olan eva nakli· pılacaktır. İateklller teklif mektuplarını 'ft en az 40,000 Uralık bu işe 

md Jilbeltmet fDdrlerlte Dlıefb yatı bu sene 5 milyon tona Yaklat- benzer iş yaptıklanna dair idarelerinden almıf oldukları vesikalara lstina 
dar._ mıştır. den İstanbul vilayetine eksiltme tarihinden sekiz gün evvel müracaatla 

Btlttbı mdlfeıd kencll mlDt hudut- Ecnebi firketlerclen satm aldığı • alınacak ehliyet ve 938 yılına ait ticaret odası vesikalannı havi kapalı 
lan~ 1IMt!NeteU bura w JD11- mız demiryollarının tarifelerini hal- zarfları ekailtme ıf1ııi1 olan 27.12.938 sah günü ihale 188tinden bir aaat 
JıaU refaha b~ W medeDi km içtima! ve fktısadt prtlarına ha- evveline kadar satın alma komisyonluğu reisliğine numaralı makbuz 
J9ÖD &ı safına PÇIDektlr. yat ve mai§et derecelerine uygun o- mukabilinde bizzat vermeleri veyahut dıt tarafı mühür mumu ile kapa-

Ada Parsel Dosya 
- 284 100 142 ~ 

Omm lçtn Türk milleti, ba.gthıkil larak tanzim ediyoruz. tı1mıf ve lanlyle açık adresinin ve hangi i§e aid olduğunun yazılması 
...,.._ • blıhttJu ~ Clmhuriyet ilk 1923 )'llmda de • ,arttyle a)'Dl 188te kadar iadeli teahhütlfl olmak iizere mektupla gönder 

Şahkulu mahallesinin Yazıcı sokağında 3,3/1, 3/2 numaralı iki d-._.._ 
Evkaf kanununun 44 üncü maddeeme tevfikan Evkaf namına ~ 
tesbit edilmiftir. Bu gayri menkulde tasarruf iddia edenlerin ~ 

..... lldrJol• bfltçemlztn nridatı bir mil melerl nan olunur. (8848). l 

..._ ,.._ ._.... 91rıta:-1ut:aa Wa -- ........... pda'4la .............. ... 

..... ıwılllkı.lal ,.,..,... , ... " .. ,... 

..,., .,... ---.. .,mak lllda .. h ...... 
,. .._ ...._ .. ...-. o1un1t ...,_.,,. ıs 

JtrdalÜÜI ..... 
.... d -sowı: - ...... ...,.... ......,. ,.. 
Blrdml ..,_,.. ........... 1* kuvv.alak 

.um, bütm: Yddnlarf !iti JIM"'• ODk iri, p 
pm1tah. '° ..... lflkJarma .. ~ 
....... ptlnlJmlar Ve bm ne kadar Jüm du
ruyorJu._ Bjru pçtw ,ohama• ...,nmıwt

Jer lfblf 
Gldecellz. 
Ben qlret 191htne Parflte Iacet'dm aJdlln ... 

ıel çakmalı bedlye ettim. Zeliha olluna ~ 
Lübnan güllerini uzattL Badiye gencinin bunu al
dıktan sonra kusursuz bir reveransla: 

- Mersi Madam, bu çiçekler dayanmıyacak, fa
kat çtçekll hatıranın dahna akhyacağmı! 

Demesi Cezire çölünden ve IU katıJBWn!f Arap 

TIFRIKA No. 27 

'-wwwlladıiıa '-im de nım• kadar muhıfau ..S. 
.... bir Jlot hat.Jra oldL 

&nün ...... tblrlnde nbatça ,-ol allJOfUS. 
... ........... JFldan belirdi. Ze11ba q-

llJm: 
- T. ............. lltlh1mat abttinln ,.. 

....... o. IMllkl ~ ..... .,. hatırb,. __ , w.-ı. .., .. edelim. _.,.....,. ... .,..~ ...... 
taniam ~-·. ~ dmt1uklan,. 
..,.. .. tb ......... ,..... .... mıerkıeaıla ...... 
Dl...ıt l'ltal•lada lnk JttCP•• ....... 1dl41ım-
ll P* wl·• ... 
e-nı .. ~- ~ ft1m ,...., 

""-~ ~ aalattL .... lılsti blabqa p& .. Cü-
- bla:btıMl klpirlht ...... dalcbJg lJJ'at
muı olan Huiçe, Şemuıum :ral gibi kaydırdılı oto
mobiden haber alamadı. 

Yolumuz çok t&fbk.- Cezire voJtamnm ~ 
bllemedllfm uır,ardan evvel fırlattJlı kaya parpla
n ibıerinde olmamız llmn. BIWD bala.Yonma. ~ 

mahkemeye ve Evkafa müracaattan. "9034,, 

llba: 
- Bvet, cllyor, Kevkebin önündeyiz; dikkat eder

..m tepesinin nasıl oyuk durduiunu göreblllrsiniz. 
&mim tarafıma dolru eifilyor, buğusunu aildi

lfm camd•q, bqlanmız yan yana, dıprıya bakıyo
ruz. Vilcuclthıiin sıcaklıltm yüzümde duyuyorum; 
JUÜ1anm bu çok ıi1zel genç kadının kürklerle 
muhafaa edtımtı rayihah, mahrem hararetinde w
DIJOI'· Dalı hiç fartedemedilfm baldo, vaziyetin 
mamam111 için, pmf1f Pbi 7aptım, doğruldum. 

Saat on bir; hl1l püyonız. 
Birden flrenJer plnJdı. Hendekler atlıyoruz. Ye

niden dflsllk. .. Sala, IOla ..,..ıar, d6nemeçler. Ne 
mne"41Mlm 8Ulall ldabcıaaa - n k defa duyuldu. 

Bir bç karaltı... 
Zeliha ,.ama cama 1ak1afbrdı. Ben ele battım: 

Btrafımm d6rt, bet atlı IU'llUfb. Hudut nöbetqllerl 
ft1a 8'lmrlk Jr.olcu1arı o1muı ihtiınali)'le IOl'dum: 

- Ne o11IJOI', bunlar kim? 
Z.Hha: 

- Btzhnlr11er! WL 
An11plm Utlk lraktaJımi Slncar dallarmda. Y• 

lldlls tUblbıd9Jlm. 

DcOncD Kısım 
DACl>A. 

1 
Sincar Hİlarmm Mieafiri 

Brtesl •bala &özleriml açtılım vakit, uzun, lrıza-

h gece seyahatlerinden ve ka.rıpk, yadırgataıı ,._ 
güze,tlerden sonra çotu defa olduğu gibi etr~ 
bakınca pfkınlıp ujradım. 

Bir stüdyodayım; yatağım. belll ki düzeltil~ 
kenarları etajerli çok genlf bir sedir olacak, IJ~ 
d'angle,, dedikleri divanlardan .. Ortadaki ~ 
kalın tek ayalı bir kitap etajeri; üstünde Gasl 
"terre cuite,, bir ba.tü duruyor. Kotecle 1·.dWl.!lf 
kunt ve enli bir dolap oturmuı ... Şüphe yok Jd ~ 
lan açılınca arkalan elmutrq aynalıdır ve i blll"' 
sinde elbiselerim asılıdır. Şeldlleri blribirln• 
zemiyen üablplarda üç koltuk ... Bqka b r fll1 ~ 

fakat biltün bu 911a dört kemerli ve h~ sw-- · 
rln ortuında toparlak tepe camı bulunan acaJlP bir 
oda7a yerleftlrllmlttlr; yüksek tevanm altında 
bUtiin çömelmlt. bodurlafllllf duruyorlar. Bur~--Aa. 
cllllmiz tekilde bir ev delildir; blr kale burcu--· 
bir hll8r tulesindeyim aanıyorum. 

ilk lflm pencereye kopnak oldu Boyum vet 
cllll için koltuklardan birini çektim bum b 
mandah çevirdim; IOnra. yapıurdan $ m 
tabu kepenklere Od elimle abandım açıldı! r 
na bir yamaçtan n pü yüksekten ovaya balE;.,..; 
ram. Hava yine puslu; &öz alabllclliine onüme 
len boşluklarda ne köy var, ne de gelen giden.·· 

Geceki vukuatı timdi iyice zihnimde toparlıY• 
liyorum: Hududu geçtikten sonra etrafımızd ki 
blarla yılankavi bir hayli yol ahnıf, tqlı yo 
8fD1llı 

(Dnamı .,.,, 
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aşanın Emrini Yerine Getirmiştim 
• 

Nikolayı 
Yanında 

Haydarpaşadaki Sütçü Bulgarların 
Bulmuş ve Mabeyne Götürmüştüm 

~Evet. Sirkeci istasyonu komi
Satfet eiendinin bu adamı şüp 
lı~erine ç~virdiğini, sorguya çe-

~!!.it Vaziyetini şüpheli bulduğu
tı~rend' ım. 

;: Guzel. Bu adam polisin elin
rıasıı kurtulmuş acaba? .. 

~ _I3ir fır'iat bulup karakoldan 
tı ıgını soylüyorlar. 
~ ~Yı daha ziyade yormadım. 
~ bllı ettim ve her halde bu ada
'Qld Ulup getirec~ğim vaadile ya
,~ Çıktım. Sirkeci istasyon ko
~den aldığım malumat ile 

ltuiirıştim. Biraz tesadüfün yar-
lıl \'e biraz da tanıdığım bir kaç 
iarın boş boğazlığı sayesinde, 

~ıra ve soruştura o gün ikindi 
~inden evvel Nikolayı Haydar
~ a Ibrahimağada sütçülük ya
~İf' Ulgarların yanında buldum. 
~ ın hal ve tavn benim de pek 

1 lrıa gitmedi. Hemen Istanbula 
~l'~inı, Sirkeci komiseri Saffet 
~ dıle yüzleştirip aranılan ada
' bu olduğunu öğrendim. Ak

h Vakti yanımda Niko1a oldu
~·alde Ethem paşanın odasına 

l?rı Ve: 
' Buyurunuz paşam, dedim. 
ı:ı olayı huzurunuza getirdim. 
~ ~ Çok memnun oldu. Boynu

i atıldı ve yüreğine sokacakmış 
\>sarılarak beni göğsüne bastır-

1 arını saat sonra mabeyn dai
~tirı kaıanılan büyük muvaffakı-

1 neşe ve süruru içinde çalka
Yordu. Büyük ve küçük padi

~Ullannın minnet ve şükran
r ~ kazanmıştım. Tebrik ve tak 
İlt er taraftan su gibi akıyordu. 

0la da Çerkes Mehmet paşa
~ Sorduğu ahret sorgulan kar
ı ~a kıvranıyordu. Suçsuzluğu-
İl\ P~t etmek için söylediği söz
tı ~ll"er yalan ve gösterdiği şa
~~ düzme olduğu meydana 
~lt lŞtı.. Hele ahval ve hüviyeti 
~ 1tıda Manastır vilayetinden 

::: telgraf ha~e~leri Nikola~ın 
\ışı rıı olduğu gıbı ortaya dok

l!r k u. lş dal ve budak salmış ve 
bb aç Bulgarla Ermeninin de te
l Us ile alakalan anlaşılmıştı. 
rı~ tutulan ermenilerden "An
~lt·: namında birinin Kuzgun

Seliinikteki Osmanlı Bankasının yangından evvelki 
ve sonraki hali 

ve el birliğiyle hal~ı boğuyor ve 
soyuyorlardı. surüyor ve süründü
rüyorlardı. Halkın malına, canına 
ve hattiı ırzma saldırmayı kendi
lerine mübah sayıyorlardı. 

lstanbulda kimsenin kimseye 

lacağım sırada Reşit paşa sıktığı 
elimi bırakmadı. Gözlerini gözleri
me dikti ve merakla sordu: 

- Harekete ne vakit, nereden 
ve nasıl geçeceksin? .. 

Eğilip elini öperken cevap ver
dim: 

- Pek yakında. Yalnız çetelerin 
ve çetecilerin bugünkü durumları 
hakkında hiı;_ bir şey bilmiyorum. 
Bunun için bir kaç gün Serezde 
kalmak, kenardan, köşeden biraz 
mallımat toplamak isterim. 

Ibrahim paşa da söze karıştı. 
Telfışla: 

- Hani ya sen, dedi. Buraya 
geldiğini, işe başladığını giz'emek, 
kimseye görünmemek istiyordun 
ya?.. istediğin rnaliımatı fırkadan 
ve jandarmadan almak daha mü
nasip değil mi? .. 

Güldüm ve: 
- Paşam, şu çehre ve kıyafe

timle beni kimsenin tanıyabilece
ğini hiç ummam. Siz merak buyur
mayınız. Fırka ve jandarmanın 
vereceği malumattan daha çok ve 
doğrusunu göz ve kulaklarım te
min eder bana. 

Dedim, yanlarından aynldım. 
(Devamı var) 
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H ·o iKA VE 
AKBABALARIM iNTiKAM 

Ben bugüne 
bugün uyuyan 
zavallı bir A -
merikalı kırmı -
zı vahşiyi kır -
baçla uyandır -
mış bir adam de 
ğilim. Rapten 
Billy Tomson 
öyle mi idi. Ba 
na "uyandıra -
madın mı?,, di
ye haykırdı. Göz 
leri kan çanağı
na döndü. Altın 
saplı kamçısı 

vardı. Ucuna bir 
kurşun parça -
sı taktırmıştı. 

Onu kapın -
ca bana ''gel!,, 
dedi. Yanısıra yola düzüldüm. Bu 
alçak mağluı:: ırka insan muamelesi 
yapmamalı. Şımarırlar. Ben iki sa 
at sonra Hwırazda bulunmalıyım. 
Beygirimi saat beşte eğerle getir 
dedim, saat şimdi yedi, herif daha 
halii fosur fosur uyuyor ha!,, diye 
küplere binıyordu . Bıyıklarını öf
kesinden tirbuşunlar gibi kıvırı -
yordu. 

Amerikalı vahşi, eski püskü e -
ğeri yastık diye başını yaslamış. 

Örtüsüz olarak. bütün elbiseleri
le yere uzanmıştı. Derin derin ne
fes alıyordu Kap ten Billy tepesine 
dikildi. Hiç kalkmalk demeden o
lanca kuvvetiyle kamçıyı herifin 
alnına çarptı. Biçare neye uğradı
m bilemiyerek, ayağa sıçradı. Tit
riyordu, alnından akan kanlar göz 
yaşlan gibi yanağından aşağıya 

damlıyorlar, ~enesinde toplanıyor 

lardı. Ben kendim de dona kaldım 
yüreğim cız etti doğrusu, herhalde 
Rapten Billy kadar kaşarlanma -
mşt.un da -ondan olacak. Her ne ise 
Hindlinfn yüzüne gözlerine dikkat 
Iice baktım. Fak.at acının onda öf-

Yazan: V. G. Calderon 

ke mi, hürmet mi, korku mu ne u
yandırdığını nnlnyamadım. Herif
ler öyle için için duyuyorlar ki 
yüzden bir şey görebilirsen gör. 

Kapiten Billy öyle bir iki kam
çı ile duracağa benzemiyordu. Eh! 
doğrusu, canıma tak etti. Bir ke
re daha vurmak için elini kaldırır
ken araya girdim, kolunu tuttum. 
Amerikalı vahşiye "Utanmaz, ten
bel, miskin, kokmuş., diye ağzına 
geleni sövüp saydı. Sonra bana dö 
nerek "Bu alçaklara nasıl muame 
le ed ilcceğini öğrendin mi?., dedi. 

ly, Huaraza giderken yolun bir kıs 
mını bizim teptiğimiz patikadan 
alacağını biliyordum. Onu ne ö -
nümüzde ne arkamızda görünce, 
''Hah yakalanmadık!,, diye mem -
nun oluyordum. Fakat yanımdaki 
kılavuz, her rastladığımız, otel, o
ba veyahut kulübeye uğruyor. O
raların :kendisi gibi Amerikalı vah 
şilerile fiskos ediyor, bir malUmat 
veriyor, malUmat alıyordu. Hatta 
bir otelde bana bir çanak, Chicha 
içkisi getiren ihtiyar Amerikalı ka 
dının gözlerinde dostcasına, tatlı 

bir bakış sezer gibi oldum. 
Fakat o geçtiğimiz yerler ne 

sarp, ne uçurumlu yerlerdi, Akşam 
oluyordu, sular karanyordu. Bin -
lerce metreye fırlayan koca Andes 
dağlan , mahuf birer mezar taşı 

gibi dikili duruyorlardı. Tepemiz -
de altımızdaki iki uçurumun ara -
yerine daracık bir raf gibi sıkışa 
kalmış yol. Acemice bir teşbih gi 
bi, insanı boşluğa götürüyormuş 

gibiydi. Kor~çtu hem de tüyleri 
diken diken edici soydan. Ne var kl 
kamçıyı yiyince tirtir titremiş o
lan Amerikalı şimdi fıkır fıkır gü
len bir hokkabaz olmuştu. Taştan 
taşa, yardan yara, çekirge gibi se
kiyordu: Katırımın gemini eline al 
dı, hem yol gösteriyor, hem sevke
diyor hem de durmamacasına bana 
hikayeler ~nlabyordu. Bir saat 
kadar böylece ilerledik. 

Fakat niye gizleyeyim, bu kadaı 
irtifadan başım döndü, gözlerim 
karardı. Tam o sırada bir alay ak
baba, o metrelerce kanatlan ile 
yüzümü yelpazeleye yelpazeleye 
ta yanıbaşımızdan geçtiler. Başdön 
dürücü yüksekliklerin ruhunu so
luğunu yüzümde duyar gıöi oldum 
Kanım dondu. 

~ kı evinde bir kaç el bomba-
1i.'.'~1"'errniş işi büsbütün alevlen
"llıışıi. 

Üç gün sonra, Nikola ile ar

tıd ~adaşları zaptiye nezaretine 
rı erılrnek üzere saray kapısın
! Çıkal'llırken ben de Ethem pa

karşı emniyeti yoktu. Herkes bir
birlerinden çekiniyor ve korku

yordu. Halkta, yalnız kimsesizlere 
ve hem de şiddetle tatbik edilmek
te olan kanun korkusundan başka 
bir de saray ve bendegan korkusu 
vardı. Rumeli dağ ve Balkanların
dan güvensizlik itibarile Istanbu
lun hiç bir farkı yoktu. Hattiı di
yebilirim ki, oralar daha eminlik 
idi ve İstanbul haydutlannın elle
ri ve yürekleri dağ haydutlarının
kinden daha kızıl ve daha karay
dı. Dağlarda yabancı yabancıya ve 
fakat !stanbulda kardeş kardeşe 
düşmandı. Ne de olsa dağ haydut
larının ırza ve kadına karşı saygı
ları vardı. Halbuki lstanbul hay
dutları gözlerine kestirdikleri ev
lere saldırıyor, diledikleri kadın
ları kaldırıyorlardı. Beyoğlu cad
delerinde ve herkesin gözü önün
de adamlar soyuluyor, kanlar dö
külüyordu. Ve hu hareketleri ba
na haydut diyenler, beni ibret 
ve biraz da hakaret gözüyle süzen
ler yapıyorlardı. Neye yalan söy
liyeyim, Balkanlarda yüzlerce eli 
silahlı adamdan korkmıyan gözle
rim bu göğüsleri pırlanta nişanlı, 
sırma kordonlu yadigarlardan, u
zun ve kırmızı fesli ve redingotlu 
ağzı karalardan pek yılmıştı. Bu
nun için Sirkeciden trene bindiğim 
zaman uzun bir nefes almış ve ı 
hümma ateşi gibi ruhumu ve vü
cud ümü saran ve sarsan bu hayat
tan kurtulduğumdan dolayı ken
dimi kutlamıştım. 

SALATAYA B i BE R 

Kapteni tanıyalı ancak bir gece 
olmuştu. Kendisine dün akşam rast 
lamıştım. Çizmelerimin parlak, pe 
lerinimin de güneş ışığından daha 
solmamış olduğunu görünce, he -
men beni otelin barına çekti. Ora
da vakit geçirmek için iskambil oy
nadık, benden beş altı Arjantin li
rası aldı; bana "yann ben Huara
za gideceğim Benim oradaki kö -
lem bu son günlerde boş durma -
mış. Kulübelerimi fıstık gibi kör
pe kırmızı AmerlJı.ttlı kızlarla dol
durmuş. Gel de, orada bir hoş va
kit geçirelim, dünya değil mi aca
rum! Etin yumuşağına, şarabın kır 
mmsına, kadının da körpesine 
bak, alt tarafı hep zırvadır. Ben 
kölemi öyle terbiye ettim ki, kam 
çımın sesini kutup yıldızından duy 
sa, ne olur ne olmaz, apansızın te
pe çöker diy~ hemen saltaya durur. 
Terbiye mi? Terbiye işte bu!,, de
mişti. Ve kamçısını havada şaklat
mıştı. Kamçısına baktım. Sapı ka
lındı, fakat ucuna doğru sivrili -

Aşağıdan vadilerin buğusu, hilz 
nün gönüle buz ğibi yayihşı gibi 
yukan doğru dolanıyor, koca zir
veleri kefenliyordu. Herif bana bu 
rada biraz bekleyin dedi. Bu ne di 
yor derneğe kalmadan herif göz -
den kaybolmuştu. Aradan çok geç 
medi. Öyle bir manzara gördüm ki 
demincekki hayalimin kunıntu -
lan onun yanında solda sıfır kalır
dı. Kara bir at, ve karalar giyin -
miş bir süvari, kırk elli Akbaba ilE 
bir girdap teşkil etmişler. Ve ka-

' yadan kayaya çarparak, çığlar gi-
bi bir gürleylşle aşağıya doğru yu 
varlanıyorlardı. Dağlar yaptıkları 

gürültüyü, birinden ötekine gönde 
re göndere 1Jkzaklı bir akis uzatı
yorlardı. Aradan çok geçmeden bi 
zim Amerikalı soluya soluya ye -
tişti. Bana "gördünüz mü?,, dedi 
"şimdi yuvarlanan süvari, kapten 
Billy Tomsondu. Bazan bu kartal
lar yolcunun birini zıt ediverir -
ler, üzerine davranırlar. Kanadla
nnn yüzünü şamarlarlar, gaga ve 
pençeleriyle gözlerini oyarlar.,, 
dedi. Ta aşağıda Kapiten Billyyi 
paramparça ederek yemekte olan 
Akbabaların hırıltılı çağnşlan du
yuluyordu. 

!+ ~~ Yaveri Mahmut beyle Sere
ıtrnek için saraya ve Ethem 

~ :ta .. "'eda ediyordum. Ayrılır
tııı tl'ıubarek ellerini göz yaşla
' a~slatarak öptüğüm paşa: 
~ ae!.fı aydi oğlum, dedi. Tann sa
~ 1 met ve muvaffakıyetler ver 
ilt} 11"'~llah yine görüşürüz. Na-

it 81~rırni sakın unutma ve bana 
~ir tnc>ktup yaz. 

b aydanberi bana gerçekten 
"ıı ~aba sevgi ve şefkati göste
~ Uıem paşadan ayrılışıma nt? 
b~ı acındım ise saraydan ve Is

dan kurtl.ilduğuma o derece 
1 ~ duymuştum. Bir aylık ha
~ {tı.a bir çok şeyler göstermiş 

retmişti. 

A. bdi.ilhamit son derecede kor
~i ;ak, kuruntulu, desiseci bir a: tı . Şuursuz ve müstebit 

~?nıdı. Memleket ve milletin
tı 1Yade hayat ve saltanatını 
ik~Yordu. Etrafını çerçeveli-
~ ı Yüzlü kul ve köleleri ile 
ı~dının devamını süngülerine 

ııp 01duğu ikinci fırkasından, 
~~ \r~ Arnavut taburlarından 
ıtı· kımseye emniyet ve itimat 

0~0rdu. Hiç dostu ve dostlu-
~ h.ı. 

ra:y . 
b r ıt' tclerinde Ethem paşa gi-

" ac pak nasiye müstesna 

1 u~ re baı;tan aşağı gerçek-
~a l'nıa.Iı .. eytanlar, belleri ta

ı:I \'e kamalı rütbeli haydut
r 

01uydu Gerçi görünüşte kü
lı:ı,. buvııklerc ve büyükler 
"dıre s vgi ve saygı gösteri-

'rıı 'Fakat bütün bu hareket-
' tıil\ tnavdı Hakikatte hepsi bir
~ ~l nrnan~ıı düsmanıydı. 
~ a~ 0 lrnakla beraber harice 
~ \>lr~nla~~d= dağılmaz bir bir

ı. Turlu türlü bahanelerle 

Y irmi dört saat sonra Serez
deydim. Ethem paşanın ya

veri Mahmut bey hakkımda ma-
. beyn başkatipliğinden yazılan tez
kereleri Serez mutasarrıfı Reşit ve 
dokuzuncu fırka kumandanı lbra
him paşalara verdikten sonra be
nimle vedalaşmış, lstanbula dön
müştü. 

Mutasarnf ve kumandan paşa
lar aldıklan direktiflere göre ba
na vazife ve salahiyet vermek üze
re ertesi güne, mutasarrıflık dai
resinde birleşmişler, beni de hu
zurlarına getirtmişlerdi. 

Sert bir idare adamı olduğu 

kadar da değer bilir ve sevdikleri 
ile şakalaşmaktan hoşlanır bir zat 
olan Reşit paşa, saray ve lstanbul 
hayatının bende bıraktığı kötü du
yuşlan büyük bir dikkat ve alaka 
ile dinledikten sonra manalı ma
nalı gülümsedi ve: 

- Oyleyse biz yanılmışız Sadık. 
Istanbulun güzelliği ve sarayın 
debdebe ve ihtişamı karşısında 
Serezi ve bizleri unutacağını, sa
ray bendeleri arasına karışacağını 
ummuştuk. 

Dedi ve fikrimi, gözümü açacak 
bir çok değerli ve ibretli sözler ve 
gönlümü hoş edecek latifelerle ba
na olan sevgisini gerçekten göster
di. Kumandan paşa da aciz benli
ğimi layık olmadığım derecede 
yükselterek şereflendirdi ve sen
lendirdi. 

paşalar, diğer dileklerimle be-
raber çalışma hususunda 

istediğim serbestliği de vermekten 
çekinmemişler ve bu hareketlerile 
hakkımdaki emniyet ve itimatlan
nın sağlamlığını, sonsuzluğunu da 
göstermişlerdi Kendilerinden ayn.. 

Yeş'11iklerin senası artık herke
sin kulaklannı doldurdu. Onlar -
daki vitamin bolluğunu duymıyan 
ka1maıh. Vaktile, d;\· yemek gii~ 
hazmolur, dh•c midelerinin zavıf
lığından korkanlar ye il salatayı 
hailattıktan sonra yrdikler· hnl
de, şimdi vitaminlcıiin kaybedil
mesinden korkanlar c;alatavı ;\'l -

katmaktan, hivann kahuklannı 
soymaktan hile cekinivorlıu. 

Salata da, manıl g'lhi, limon
suz ve vn1'c;11: vrniJc;e rle ,.;",. ivi 
hir scvıiir. Yrsil1ik tiirlii tiirlii ve 
hepcıirııfen hol hol ,..:'fnminleri ise 
:varachktan haşka. salata '1nsanın 
iştilummı açar. tenbel midcl~rıi 
hazmetmeğe ahstırır. 

Fakat salata limon suvu vahut 
sirke. hiraz da zevtinyağı ile hir 
araya geliııce hrm lenl'ti baska 
olur. hem de ;stilıa acmak \'e ha-r
met1irmek. birın da doyurmak 
hac;salan artar. Salrıtavla hirle-s -
nıis olnn lim'ln suvu yahut sirke 
mide ekşisinin yerini tutmazlnrsa 
da onu ;('ind(': bulunduğu ırndde
lcrdf'n ('ıkmağa teş\'ik ederler. 
Jlnndan ıfolavt harsnklann temiz
liğine de hi:r.~et f'derlcr. 

Salata hihrrlr de hir arava ~e
Ji~e ıiaha b·i olt•r. Biberle ha -
harlar da mide ekş"ııini artıran, 
sonra hazim cihazındaki mikrop
Jp,.. tclrf etmeğe yarıyan se'\•ler
rfr. Biberle hardalın ~·emeklere 
lerzet, İn!l!ana iştiha verrl'iirinde 
kimsenin şiiphesi yoktul'. Vitamin
lerdrnbrri otlann da ifiban art
mıstn·. Kırmı7ı hiherlerdrki vita
minlerin bollujhmdnn doltwı o
na - yani vitaminleri keşfederrk 
snnra da Jdnvaca tPrkihini vanan 
Macar alimi~e - Nobcl mükafa
tı verilmis oliluihınu elbette bi -
lirsiniz. O vakitienheri, bizim Ar
navut biber dedii!imiz ve daha 
zh·ıuJe cocuklan korkutmak için 
sakladığımız. kırmızı biher meş
hur hir istiha ve hazim ilacı savı
lır. Bununla beraber kırmızı bi
beri yemeğe tahammiil edemez -
seniz, yesil biberi de yiyebi1iırsf
niE. Yeşilindeki vitaminler de h~ 

men hemen ayni nisbettedir. Tat
lı biberde bile hem A vitaminin
den, hem de C vitamininden ha
tırı sayılacak kadar bulanlar var
dır. 

Soğanla .c;armısağın güzel ko -
kulanndan çekinme~·ip de salata
ya onlardan da kanştıranlar daha 
ziyade fayda bulurlar. İkisinde 
de vitamin bulunduktan baska, 
yine ikisi de haz'nı yollanndaki 
mikroplan telef etmeğe çok ya -
rarlar. 

Yalnız ı-alatayı yapmanın bir 
:rohı vardır. Yemeğe oturacağınız 
vakit, salatayı tabağın icindc hii
yiik biiyiik par<'alar halinde ke
serek, arasına soğan, sannısak \'e 
turp karıştınldıktan sonra iizcri
ne şöylece biraz zeyti:n~·ağı ve sir
kP. gezdirmek yahut limon sık -
mak yetic;mez .. Bövle yapılan sn
lata kendisi kolav hazmedilemedi
ği gihi midenin ·hac;ka ;\'emeklere 
karşı hazirn kuvvetini de artır -
maz. 

Yemek vaktinden daha iki üç 
saat önce hazırlanmak lazımdır. 
Biiyiik hir kôsenin dibinde Hizu
mu kadar zeytinyağı, sirkevJe ya 
hut limon ııuyiyle, tuzla, hardal
la. karabiberle kanstınlır. Sonra 
ı-alatanın yapraklan birer birer ve 
ince int'e kesilir ve daha ııonra ke
silen par<"alar yine b:'rer birer ki
ı-enin kine yerleştirilir. En !IOnra 
da bu !lalata parcalan kasenin di
bindeki eks'1i ve biberli yağla - ta
bii tahta kaşık ve çatalla - karış
tınlır. kanc;tınhr, yağın içindeki 
p_ksi salata par<'alannn içer.ileri
ne geçinceye kadar ... O zaman sa
lata vumuşar, kendisi koklay haz
medilir, hem de mideyi kuvvet -
lendirir. 

Salatanın arasına taze soğan 
ve kırmızı turp, iizerine de hazır 
lop yumurta koyacaksanız olann 
kanşt1rmağa Uizurn yoktur. 

Salata yemesini hilen rneraklı
Jnr oinu kendi ellmile yaparlar, 
ama sonra meze olarak değil, ye
meğin başında ve arasında iştiha 
aemak üzere yemek lciıı-

· yordu. Ta uçta da alameti istiflıa-
m\?l noktası gibi bir kurşun. Gerek 

insanı gerek hayvanı bundan iyi 

yola getirecek 31et mi olurdu. "Ben 

hayır beraber gidemiyeceğim,, de

dim. Ve işi orada kestim. 

Kamçılanan Amerikalı ile kap
tenin yanından ayrıldıktan sonra 
ben şehre vardım. Bir kılavuz arı
yordum. Kılavuz diye karşıma al
nından kamçıyı yemiş Amerikalı 
çıkmasın mı? Onunla mutabık kal 
dık. Ben katırıma, o da kısrağına 
sıçradı. Yola düzüldük. Rapten Bil , ! _______________________ , 

Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara kartı 

KUVVET . ŞURUBU 

·v 1TAL1 N 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet turubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet funıbu vermekle onları 
sağlam, gürbüz ve net' eli yetittirirsiniz. 

VITALIN KUVVET SURU BU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU ISTANBUL 
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ismet lnönü 
astamoniden Ayrılırken 

'1' A N 

ismet lnönü 
Karabük Yolunda 

(Başı l incide) 
Yağmur ezeli tabirle şakır şakır 

hatta çatır çatır yağıyor Fakat Kas -
tamoniye gök yüzünün şuursuz çeş
mesinden boşalım sular caddeleri dol 
duran halkın üstüne adeta düğün 
konfetisi gibi serpiliyor. Ne kaçan, 
ne şemsiye açun hatta bil:imübaltığa 
iddıa olunabilir ki ne de yağmur yağ 
dığının farkına varan var. 

ğu genişlikte btr limana kavuşacak - Amasra, 11 (TAN muhabirinden) Zonguldak baştan başa bayraklar ve 
tır. Her sene azami altı ay kann do- - Reisicüınhur lnönünü taşıyan Sa- dövizlerle donanmıştı. İsmet İ
yurabileceğini söyliyen köylünün bü varona yatı dün akşam saat 18,30 da nönü bundan evvel şehrimize şeref 
tün bir yılı ltıyık olduğu refah içinde Amasra önünde demirledi. Geceyi verdikleri tarihlerle bu seyahatlerl
geçmesi temin edilecektir. yatta geçiren İnönü sabahleyin sa- nin kömOr havzasına kazandırınl§ 

Hepsi de bu insafsız ve izansız yağ 
murun ıslaklığını önlerinden geçecek 
olan canlı güneşin mnnevi hararetile 
kurutmak ümidi içinde bekliyorlar. 
İsmet İnönü gidecek. Bayrakların 

kızıl gölgesinde, takların himayesi al 
tında, defne dallarının havaya sa -
vurduğu sulh koh-usunu teneffüs ede 
ede bekleyen Halk Cumhurreisini 
görmek :fırsatını :Kazanmanın sevinci 
ve ona muvakkaten de olsa veda et
me)t mecburiyetinin azabı içinde 
nihayet halkın koynundan çı -
kıp halkın başına geçen İnönü 
halkın koynunda göründü ve tıp
kı emniyet cevheri saçan canlı bir 
nehir gibi kalpleri çınlatan alkışlar
la dolu caddelerden aktı. Onun mü
tebessim ve ciddi yüzü, mütevazı ve 
vakur edası mültefit ve müdekkik 
bakışları balkın y ğını tılsımlı

ıve yumuşak bir avuç gibi okşuyor -
du. K.astamoniden İnebolu sahilleri
ıne kadar halk yolların kenarlarına n 
gaz dağının zirvesini ve ormanını 
dolduran o yıkılmaz çamlar gibi sıra
lanmıştı. 

Bu maksatla bu havalide bilhassa at 8,30 da şehre çıktılar. Amasra bu- olduğu büyük varlıklan bildiren tab 
meyveciliğin ve bu arada elmacılı - gün tan1ıinde görülmemiş bir bayram lolar her tarafta göze çarpıyordu. 

ğın ıslahı müraccahtır. Zira ehnala - manzarası arzediyordu. Şehir baştnn Limanı vapurlar, motörler ve san -
nmızın talipl~ri elma ağaçlarımz ka aşağı donanmıştı. İnönü binlerce hal dallar doldurmuştu. Mektepliler, mn 
dar boldur. Knstamonide yetişen el- kın alkışları arasında hükumete denciler, ameleler, kadınlı erkekli 
malarmızdan daha renksiz daha ko - geldiler, kendilerine şehir namına halk kalabalığı sokaklara yığılmıştı. 
kusuz ve dah:ı lezzetsiz elmalar ye- buketler verildi ve Bnrtln orta okul İsmet İnönü refakatindeki zatlarla 
tiştiren Kaliforniyanın bizden başka izcilerinden bir genç "Hoş geldiniz,, yaya olarak doğruca hükitmet bina
müşteri bulmasına mani olmakta fev dedi. Valimiz şehir büyüklerini 1 - sına geldiler. 
kaltıde büyük bir fednkarlığa değil nönüne takdim ettiler ve Reisicüm - Vali odasında maden şirket direk
basit bir gayret ve itinaya muhtaç - hur kendilerine iltifat ederek elleri- törlerlni, maden baş mühendisini, 
tır. Bütün bunlann haricinde yur - ni sıktılar. doktorlnn, iş Amirini ve halkı din-
dumuzda mektepsiz talebe bırnkma- Uman ve tarihi mahalleri ge- lediler. Bilhassa maden mevzuu ü-
yı da içine kanun girmemiş bir köşe zen Reisicümhur yolda halk ne ko- zerinde ve amelenin içtimat ve sıh
bırakmaktan farklı saymayarak dav nuştular, Bartına teşriflerini istir _ ht vaziyetleri hakkında uzun boylu 
ranacağımız da muhakkaktır.,, izahat aldılar ve saat on sekize doğ-

• hama gelmiş olan halk heyetini ka-Kendisine yapılan taleplere hülasa nı yine yaya olarak halkın içten te-
ettiğim bu vadlerle mukabelede bu - bul buyurarak Bartınlılann bu dilek :r.ahürlerl arasında istasyona teşrif 
lunnn İnönü Savnrona yatına bin - lerini yerine getireceklerini söyledi- ettiler, hususi trenlerine binerek Ka 
mek üzere İnebolu iskelesinden ayrı- Ier. Bu müjdeli vaat binlerce halkın rabüke hareket buyurdular. 
lırken bile yolunu kesenlere sual sor tarifi imkansız sevgi tezahürlerile Reisicümhurumuz vann Karabük 
mayı zahmet saymıyor hatta genç te kurulan Celik ve Demir endüstri-

karşılandı ve Aı:nasradan otomobil -
bir köylüye: si ile diğer fabrikaları tetkik edecek-

lerle Bartına hareket edildi. 
'' - Söyle bakalım. dedi. Sen ne ler, burada kurulması kararlaştınlnn 

istiyorsun?,, Barlında kimyn endüstrisine ait tesislerin yer-
Genç ve zeki köylü cumhur reisi- Bartın, 11 (TAN muhabirinden) leri ile me.sgul olacaklardır. 

mizin bu sorgusuna şu çok yerinde - Amasradan hareket buyuran ve İsmet İnönünün Çerkeş ve Çan
sualle cevap verdi: yollarda atlı kafileler civar köyler- kında bir müddet kaldıktan sonra 

.. _ Sen söyle İnönü ne istiyor - den inen kalabalık tarafından karşı- doğruca Ankaraya avdet buyuracak-
sun? ve ilave etti. lamın muhterem Reisicümhurumuz lan söylenmektedir. 

.. _ Bizim istediklerimiz se • bir milli bayram manzarası yaşıyan Çankırıda intizar 
nln istediklenndir. Bartında ernsnlslz tezahürlerle 

95 kilometrelik yolda iizerinde tn
ısan bulunm:ı.yan 95 santimetre 
;yer yoktu. Hepsi de onu gördükleri 
!için alkışlıyorlar ondan ayrılacak -
lan için de ağlıyorlardL 

Naci Sadullah karşılandılar. Burada halk ile görüş-

Fransız • İt ly n 
Atışması Arttı 

(Baş tarafı l incide) 

tülden ve tetkikler yaptıktan sonra, 

Aınasradan Bartın deresi ağzına gel 

miş olan Savarona yatına giderek 

Zonguldağa hareket ettiler. 

Zonguldakta 

İnönü her derde, her şikayete kar
.şı ayni alakayı ve ayni dikkati gös -
teriyordu. Onun bu engin alaka ve 
şefkatinden şımaran emnlyetkar mu- vam ediyor. Bu me:eıe ile Südet dar Zonguldak, 11 (TAN muhabirin -
hataplan dlnletmedik tek dilek bı - besi arasında bir muşabehe~ mevcut- den) - Bugün Reisicümhurumuz İ
rakrnadılar diyebillrlm. Mübalağa - turd. Biutailşte dl ile peFrlsenk edı~~n. t~a- nönü saat 16,40 da Savarona yatile 
sız ..ıe lü ne e yan arın ansız reJımın en Zongulda"'a şeref verdiler İnönü 

lJVY yorum: Ondan ağustos ayın- kl rldl K lkl - 5 ' -
da kar ğ • _ sıkıntı çekti e ~· arşı ı muna- nün geleceğini haber almış bulunan 

Çanları, 11 (TAN muhabirinden) 
- Cümhurreisimiz Zonguldaktan 

Ankaraya trenle avdet buyuracak -

larından Çankırıda beklemekte olan 

hususi tren Zonguldağa gitmiştir. 

İnönü Kastamonuya hareketleri 

sırasında vaat buyurdukları veçhile 
avdette Çankında da tavakkuf ede
ceklerdir. 

Çankın halk1 İnönünü büyük te
zahürlerle karşılamak jçin geniş ha
zırlıklar görüyorlar. - 'Ya dırmasım ve kanunusani kaşlar bir çok hlldıseler doğurmuş -

~~~a~rma~ıiste~~erb~~T~~~~~fioo~mek ~~============================= 
o1<2u. Valilerden Halk partileri baş - bir. tek çare vardır o da tahriklere f'"-•••••m••••••••••-•m!!!l••••••l!I =:;:: h:·d:ı~:::: b~::;;ı~7;:~~ir. Halk Maskeleri Satışı 

~n. muhtelif sualler karşısın - fCJ3erlinl sadık bir SUTette kopye e-
da .vercııği cevaplar şunlar oldu: den İtalya ele geçirmek istediği a - r·. k. K 1 

- Kastamon~ ikide birde arıza raz\ hakk~da tezahürler tertip eyle- ur ıye iZi ay 
yapma!an bir elektrik tesisatına sa- mekte ve milli ekalliyetlerin istckle
hip edilecektir. İnebolu muhtaç oldu 

1 
rlne tercüman olduğunu s~ylemckte-

Memelde Plebisit 

Yapılacak 

• dir. Tunus himaye mıntakasında aha 
linin ancak yırrni beşte birini teşkil 
eden İtalyan tebaası, eylülde Südct
ler hakkında ileri sürül.düğü gıôi, j 

Boma 1"" (A. kendi kendilerini idareye haklan bu 
.1. A.) - Memel Alman 

partisi reisi Neuınann tarafından ya lunan ve halen tazyik altında lnliyen • 
Pılan bey ttan bir ekalliyet gibi gösterilecektir. Ks ana anlaşıldığına göre 
bu şehirde bulunan Almanlar bugün laklanmızı patlatan bu manasız gü -
b~lannın müdafaası için büyük bir rültü durmalıdır. Kargaşalık amatör 
numaylş yapacaklardır. Malum oldu lerine şunu iyice bildirmek ltızım
ğu veçhile Memeı 19IS senesinde Al dır ki vakitlerini kaybediyorlar, zira 
manyadan aynlmı• ........ b bn gürültülere pabuç bırakm1yaca -.. ..... ser est şehir 
ilfm edilınişti Fakat bundan sonra ğız. 
vaziyet değişerek şehir uzun bir za- Çek gazeteleri "/talya 

Cemiyeti Umumi Merliezinden : 

Cemiyetimiz tarafından saym halkımızı zehlrn gazlardan koru
mak için yaptırılan Halk Maskeleri 1/12/938 tarihinden itibaren satışa 
arzedilmiştir. 

Kafi maliimatı havi· PrQSpetüslerlle birlikte ayn ayn kutular 
içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada Umu
mi Merkezimize, İstanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanında 
depomuz direktörlüğüne müracaatlan rica olunur. 

Yukarıda yazılı satı~ yerlerinden perakende veya toptan ya biz
zat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin her 
hangi bir yerinden parasını göndermek suretiyle sipariş yapacaklara 
ambalaj ve posta masarifi Cemiyetimize ait olmak üzere beher maske 
nltı liravn verilir. 

man için istim.at bir rejime tabi tu. haklıdır,. diyorlar 
tuhnuştu. Bugün statüde derpiş edl- Prag, 11 (A.A.) - İtalyanın emel-

.......... mm .. -.-. ...................... . 

Sümer Bank 1 len muhtariyet haklannın verilmesi leri meselesi efktırı umumiyeyi ve 
için plebisit yapılacaktır. matbuatı alakadar etmeğe devam ct-

Bu suretle Versailles muahedesi _ mekte ve 1talyaya karşı sempati gös 
nin haksızlıklan neticesinde hasıl o- terı:'lmektedir. 
lan uzun bir karışıklıktan sonra Av - Pravo Lldu gazetesi, Tunusun ma 
rupa uf uklann<la yeni bir aydınlık. z.isinden bahsettikten sonra millet-
teressüm etmektedir. lerin kendi mukadderatlanna hfıkim 

Nevyork Sergisine olmalan prensibinin artık kabul edil 
Gönderilecek Antika m.lş bir hak olduğunu yazmakta ve ~ 

Eserler ~oslovakyadan sonra sıranın Fran 1 
Topkapı sarayı müzesi direktörü saya geldiğini ilave eylemektedir. 

!rahsin Ozün riyaseti altında 1939 "Ces_ke Slovo,, gazetesi İtalyanın 

Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından : 
FaJ:.;:1iamız için l&zım olan 40,000 ton kireç taıı· 

nın Irmak • Filyos hattı üzerinde Bahkısık istasyonu 
yakınından ihracı ve Bahkısıkta vagona tahmili bir 
müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin tafsilatı 
öğrenmek ve ~artnameyi almak üzere 20. 12. 1938 
tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne mü
racaat etmeleri ilan olunur. 1 , 

Nevyork sergisindeki Türk paviyo- Tunus uzerindeki metalibatım mev- ı 
n.unda t~~~r. cdilec~k tarihi eserle- :ruu bahis ederek, ezcümle diyor ld: 
rın tesbıti ıçın teşkıl edilen komis- Fransa, resmen Münihte Cekos· 
yon vazifesini bitirmiştir. Muhtelif lovakya ekalliyetlerinin hakkını ta
kütüphanC'lı:rde?, müzelerden, cilt, n~ış olduğundan bu prensibi yalnız 
yazı ve tezh p itıbarlle yüz kndar eser bırkaç memlekete inhisar ettiremez. 
aynlmıstır. Bunlar sergi heyetinin Fransa, Tunusta Fransızdan ziyad 
emrine amade bir halde bulundurul- İtalyan bulunduğunu teslim etmeli~ ~~~~------~~-----~~~-----~---~~~--.ı IZVESTIJA SOVETOV DE PUT ATOV. :maktadır. dir. 

Muhammen bedeli 53422 lira olan {Ankara • Haydarpaşa hattında 
mevcut emniyet tesisatı kumanda tertibatına ait muaddel Einheit J tipi 
ile Banar Bruchsal Baden Ausfuhrung für die Türkel tipine ait) emniyet 
tesisatı yedekleri 23.1.1939 Pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usu
lile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3921,10) liralık muvakkat teminatı ne 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka
dar komi yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (267) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa. 
tılmaktadır. (8893) 

TRUDJASCHIKHSJA SSSR 
içtimai ve Siya.si Büyük Gazete. 

URSS HükUmetinin Merkezi Natiri efkan 
Aboneman: Seneliği 10, 6 aylığı 5 Liradır. 

Nüshası 4 kunıftur. 
Siparişler: Mezhdunmodnaja Kniga, Kur.netski 

Mo&t, 18, Moacou IJaruiyle 

HAŞET KİTABEVi 
Türkiye Şubesinden liabul edilir. 

Beyoğlu İstiklal caddesinde 469 numaralı, lıtanbul ' 1 

Poıta kutusu: Beyoğlu 2219 es:::~~~~~.ı 

ız - 12 - 938 ~ 

·inhisarlar Umu~ ., Müdürlüğü .:.~lan.!~rı 

ı - İdaremWıı Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı suyun :ı;fe 
isalesi için prtnamesi mucibince satın alınacağı ve l9/X/938 ta iJı<',ı 
ihale edileceği ilan edilen ve eksiltmeden kaldınlan 25.000 metre i g}· 
tulünde 60 M/M kutnında font ve listesinde müfredatı yazılı husu~uıe 
samına ait şartnamede tadilat yapıldığından ;yeniden kapalı zarf u 

eksiltmeye konmuştur. V'attt•I 
Il - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25.000 lira ve ınu 

teminatı 1875 liradır. _ ~ saat ı5 
• III - Eksiltme 4/1/939 tarihine raslıyan Çal"Şambn gunu Jl(iıı r" 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonu 
pılacaktır. uıttı:tl 

rv - Muaddel şartnameler parasız olarak hP~ gün İnhisarlnt ııd •• 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat şubcsile Ankara ve İzmir Başn1 
lüğünden alınabilir. }>1~ (t 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmalnnn fiatsız te t1 _, 
kataloklannı ihale gününden 7 gün evveline kadar lnhisarla~. il ııı 
Müdürlüğü tuz ve fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulun ır 
tazammın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı haiz 0lmıya.nlaJ' 
nakasaya iştirak edemezler. . dded 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 incı mıı ~5 
yazılı tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve _Ar 

• . f\'8 ev 
güvenme parası makbuzu veya banka temınat mektubunu ih ı ar ~ 
cek olan kapalı zarflarının eksiltme günü en geç saat 14 de ~~d de ~'t' 
karda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabılın 
rilınesi lazımdır. (8499) 

* l~ 
1 - Idaremizin Paşabahçe Fabrikasında yaptırılacnğı, 2ı.1tl J• 

tarihinde ihale edileceği ve bilahara eksiltmeden kaldırılacağı ıl t~ 
len betonamte döşemelerle sair müteferrik işlerin şnrtnameleri 

..ttJr· 
edileceğinden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulrnU~·-,e Jl'lır 

II - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 kuruş ' 
vakkat teminatı 1140.18 liradır. ~ 53•1 

III - Eksiltme 26/12/938 tarihine rastlıyan Pazartesi ~~oıııı'' 
15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım J(()llliS) 

da yapılacnktır. . . 0e ııı· 
IV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel muknbılı~ 

hisarlar Umum Müdürlüğü Levaz1m ve Mübayaat Şubesiyle 
ve İzmir Bnş Müdürlüklerinden alınabilir. ıııO-

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı yü~seı:\~1 

hendis veya yüksek mimar olmalı; olmadıklan takdirde aynı dS bıl' 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş b?şıll t~ 
lunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt kağıdı ıle •9~ 
etmeleri ve bundan başka asgari 10.000 liralık bu gibi inşant .. ) e'~ 
olduklarına dair fenni evrak ve vesaikini ihale gününden 8 gilP ed'reJ 
line kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibrtıı 
ayrıca bir :fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. · ddede 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci ~ıı~e 
yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7 ,5 g~\ otı' 
parnsı makbuzu veya banka teminat mektubunu, ihtiva edece ad' f 
kapalı. zarflann eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukart~8 (?5i ıl' 
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde veriJıll 
zımdır. (8928) 

Cin.si 
* Muhammen B. o/'o- 7.5 

Beheri Tutan Teminatı 

Lira K. Lira K. Lira ]{. / 
·----- ıV" 

Mühür kurşunu 1500 kilo -.32 480.- 36.- t4 sO 
Araginal 400 litre 1.50 _60~.- 45.- rtrı ıııeS' 

I - Nümunesi evsafında 1500 kilo muhur kurşunu ile şa ı.-tı.1'· 
mucibince 400 litre araginal açık eksiltme usuliylc satın alınaca 19~

1 

II - Muhammen bedellerıyle muvakkat teminatları hizB 
gösterilmiştir. garıO ~~ 

m - Eksiltme 14.XII.938 tarllıine rastlıyan Çarşamba ırıdt'' 
zalannda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şııbe5 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. dtfl '" 
rv - Şartnameler parasız olarnk her gün sözü geçen ~be 6 

n3bileccği gibi nümuneler de görülebilir. ~1 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerd~elt~ 

güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona ge
3

" 
··86 "Jı' ilan olunur. 

* .1t• biflV" 
1 - İdnremlzln kutu fabrikasında hfılen mcvt"ut olanlarla .10 d(lJ 

te mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmın edılen 20.000 }tı • 

kapak tahtası açık arttırma usuliyle satılacaktır. . 732 li' 
II - Muhammen bedeli beher kilosu 3.66 kuru~ hesabıyle 

ra ve yüzde 15 teminatı 110.80 liradır. .. o s" 
III - Arttırma 15.XII.938 tarihine rastlayım perşe~be ~~ 5,tıS 

at 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde miıteşekk 
Komisyonunda yapılacaktır. . . ı~ 

IV - Nümuneler Cibalide Kutu fabrikasıncfA görüle'hıl~ -ı~e 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve s:ı.atte y~ı ~ı,o 

teminatlariyle birlikte yukarda adı 2eccn k1>mısyona ı!clrnclcrl 
olunur. (8664). ___,/ 

Yapı lıleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: ı.ı 
ed stafll 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Mahmutpaşa B e 
torasyon işidir. 

Keşif bedeli 44.476 lira 27 kuruştur. ,.pl .,,e,. ,1 
2 - Eksiltme 22.12.938 perşembe günü saat 16 da Nafia pııııc 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile ya 
tır. ~b& 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müte!erri evrak 112 kurtl> 
mukabilinde yapı işleri U. Md. den afınabiliri. ıı.ıtc ıı1 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3335 lira 73 ku~u.!t \re5 
vakkat teminat vermeleri ve Nafia vekaletinden alınmış ehlı) gııııde 
kası göstermeleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 

1 
f1 (C 

aat a tle 
en az sekiz gün evvel bir istida ile nafia vekaletine mürac 5ı.ıre 

istidalanna bu gibi abidatı tamir etmiş ve bu tamiratı iyi b~rcıctô!1; 
başardığına dair Maarü vekfılcti Antikiteler ve müzeler d~ J1\i}ll11 

ğünden alınmış vesika iliştirmeleri ve isteklinin bizzat yükse r 
dis veya mimar olması muktezidir. 

3
s pC 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olnn 22.12·
9 J1\9Jı1'ıl~ 

şembe günü saat 15 şe kadar eksiltme komisyonu reisliğine \Jl e& 
mukabilinde teslim edeceklerdir. Postada olan gecikmeler Jtab 
mez. (8804) (4960) 
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Tercih Edilmesindeki 

GRIPIN 

=~= 12 - 12 - 938 

~ :... .:.. "'t -· . 

Sebeb 

Bütün ağrllara, hastahk 

başlan91c;larına karşı te· 

• 

siri yüzde yüz olan ve hiç 
zararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

GRİ PİN --- ---
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında baş, dit, mafsal, 
romatizma, asap ve adale ağrılarında icabında günde 3 ~a!e 
alınabilir. ismine d:kkat, takl:dlerinden sakınınız ve Grıpın 

yerine ba~.ka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz . 

t • ': ~ , .. r ,,. , • 

Meşhur Edison, filamdnlı elektrik am
pulunu icaJ edeliden beri tenvirat sa
hasında çok ileri adımlar atıldı. 

TUNGSRAM laboratuvarları bu ileri hamlelere 
ilaveten çok yeni ve şayani hayret bir keşif yap~ 
tı, ve TUNGSRAM • KRiPTON ampullannı mey
dana getirdi. Bu sayede hem elektrik cereya
nından °/o 20 ila 0/o 40 derecesinde bir tasarruf 
temin ediliyor, hem de şimaiye kaCiar elde edil· 
meyen bembeyaz bir « gündüz » aydınlığına 
kavuşuluyor. 

BOURLA BİRADERLER 
i S T . A N S U L .A N K A A A 

• • 
1 Z M 1 A 

,~~ .. ISTANBUL IS BANKASI KARSISINDA .. ~,,,1 ·-D i K K T .... 
·I ' 45,000 L 1 R A 1 • 
\ 1 1 11 Bu ke,idede de en büyük 

ikramiyeyi kazanan 

3 6 3 1 
1 Numaralı bilet İstanbul m 1 Ş 1 r • l Balıkpazarmda 48 No. da 

2 1 7 6 2 numarah bilet sahibi_ Cihangirde Bay Kazım C Ö M E R T 1 

15.00 Lira zanmı tır G S 1 

Yllbaıı biletlerini uğ~rlu .giıe.mden alanlar da ma ;a=l~ih!i!i!li!!!!di~r·~~~'İ!!~·1ı ı '
1 

1 SatİıŞneaSlaİn _afCmihalŞnfbıery.li '~~~~!!!!i!!~~~· Taıra sıparışlerı süratle gönderilir. 4 = = !! 

! 
Bu defa da iki büyük ikramiyeyı· vermek} · b" · · ) tur e yıne ırıncı o muş • 

3 6 3 1 numarah bilet sahibi lzmirde Bayan Videbahar 

5. 00 
1 

• 
1 

Cümhuriyet Halk Partisi 
# Başkanı Ali Fuat Bilgindir. 

'gleden sonra Beyoğlu Ağacanı Siz de Y rlbaşı Piyango 

1----------------------------~ Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : \' 

Fikir Biraz Cür' etkarane Görülebilir 

Fakat Neticeleri Şayam Hayrettir. 

F EM 1 L 
F EM i L 
F EM 1 L 

f EM 1 L 

F EM 1 L 
F ~Mi L 

F EM I L 

ve B A C I Kadın olmanın yegane mah
zurunu unutturur. 

ve BA C I icad edilince. kadm inanılmayaca]{ 
derecede büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir raba 

ta kavuştu. 

ve B A C I her ay tekerrür eden müşkül ve Ü· 

zücü günlerde kadını bütün düşünce ve eziyetler· 
den kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

ve B A G I en ince elbise ve en dar banyo rna· 
yolan altında sezilmez, kullaııan kadın bile rnev· 
cudiyetini kat'iyyen farketmez. 

ve B A C I mikroblu bezlerin ve pamuk tarn· 
ponların kadınların bütün hayatlarına mal olan rs· 
him ve .,.. süli ıztırablarım ortadan kaldırır. 

ve B A G I kanı emici ve muhafaza edici beyaz 
ve kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya harika· 
larile mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. 

ve B A G I bayanların (aylık temizliklerind8 ) 

en birinci yardımcısıdır. Sıhhatini seven her kadıJl• 

ve 
kullanmalıdır. F E H t L küçük ve yumuşak olduğımdan el çatı 

tanızda bile taşınır. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur .................................... .-

' Memlekette ağzının tadını bilen herkes 

HACI BEKiR Müessesesinin müşterisidir. 
Beheri üçyüz beygirlik iki ve elli beygirlik bir M. A. N. mar

kalı üç dizel motörü ile dinamoları, takınılan ve yedek parça
larını havi olmak üzere teferrüatı ile ucuz fiatla satılıktır. Ta-

1 ö;•.evTHve Gcııtyh•reı:l"k'o·:~ mmoteı.ea"r' 1 ·' Yıldınm telgralıyle 

1 
_ 

11
, müjdelenmiştir. 

'l~T<tTntfa "ln l~~ TPIPfrln ·4~n" biletlerin1zi hemen 
. 1 

CÖMERT 
i' 

ı A Li MUHİDDİN 
k Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil · • d • • • !iplerin tafsilat almak üzere Şir etin Bağlarbafındaki İdare .. gıfesın en ısteyınız. 

Merkezine müracaatları. LQtf~ DÖRD'ÜNCtl Gazetecilik ve Tafra siparişleri süratle ! 
1 

HACI BEKİR 
·----------------------·- Neşrıyatı T. L. Ş. Basıldığı yer TAN • =--= gönderilir. 

Matbaası 
!!!!ili~~• Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: 


