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ILKKANuN 
1938 GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Sabiha 
Gökçen 
iyileşti 

C ümhurreisimiz lnönü 

Hastanede Kahraman 

Tayyareci ile Görüıtü 
Ankaf'a, 30 (Tan muhabirin

den)_ Ankam Nümune hcııta
~ıinde tedam edilmekte olan 
Atatürk kızı., T'if'Jclcufu bafö!J
,.etmeni Bayan Sabiha Gökçe
nin nhhi "4Zi11eti oldukça ıcı
Iah keıpetmiftir. Doktorla,., 
Gökçende fartı teenünien ileri 
gelen uap bozu1clupnun zail 
olmak üzne bulunduğunu teı
bit etmiflndh'. 

Dün, Ankat'a Nümune hcıatcı
neıine gitmif ola" Rdıicümhuf' 
Iımet Inönü, bU anada, kahnı
mcuı ta1111a,.ed 1cı.ıı da dt1af'et 
etmif ve hcatıntıı ıorm.U§tuf'. 

Ebedi Şefin vcuiveti muci
bince Gökçene a11da 600 lina w
rileceJc " JcencliriM bir n ıcı
tın alman içit& aynca vardım.
da bultmtdaeaktır. 

Çek Cümburreisi 

" lhnrir Mrıltalu feflıilM lalaeJUmelen Snce, Cortleanrı, bir teltİft ... 
Seçildi 

~,.·v·--- Sılcı T edbider Alındı 
Yakın Şark Suikasdın Demir Mu fı: ..... ~ ... ..ML4 

lyasetl Ol f u Anlaşı yor. ski am 
Antonesko da Mevkuflar Arasında 

l'-.: • · ~ 'SERTEL BdJa.t 30 (Husmf) - Oluj ihıl - n umumiynlnf hayrette bırakan hA 
AlmanJDJD 1914 tmı enet tüip ftl'lltednde ıflin vukubulan ve bir diseler olmn~tıır. 
il Drana Nmcb <>sten (Şarka dol- profesörün ıjır surette yaralanma11 GeÇt'.n magqta mtana lai 

-.a) 8iJUeU, Nul rejimi Jkt1dar mev- n. netteelen ıuikutten sonra bugün ganet l'e ihtUM ~rmak 
~ plcDlljidenberl tekrar e11n1aıı- daha nıillıim ve bütün Rumen efkl- ( A1'1caıı Sa. 10: ~ü. 4 te) 
~ balunuyw. 

~~re Nach Ollten llJwı!; Al
:-.uJamn Bajdat yoluyla Blncllata-
~ ~ 11PDINDDI W bu yol 8-
!"'IQde balamn b6tOn memleketleri 
~: etıwhıi hedef ittihaz et
~ &1darpqa - Baldat rotu 
~tla yapılımf. bu yilzden 

De In,Utere w l'ranla ara-

~ gak bAdloelor filmuf ... 
Ohan llarblnl dollm ... 

biri de ba ohmlftar. 

Vasiyetname Nasıl Açıldı? 

Atatürk Vasiyetini 5 
Eylülde Yattan Saraya 
Geçtiği Gün Yapmışb 

Yeni Ciimlarareüi Emil Halta 
(Y a.nn 3 Üncü IGflfadtJJ 

--....-:; Nazi Ahnanyamn tatlbtne 
Şarka dolru 8lyuetl bu-

--. &J'lll delildir. l"abt an.batla- 1 1 1 
onc1a pet mat •:vıl•maz. Vasiyetnamenin Tekemmülü ıl le t.tJ11u 

..e=; pna ...,. --.. Ohak Uırere Komisyon KurulmCISI Muhtemel 

Otobüs Fezlekesi 
Devlet Ş8ra11 

Umumt Heyetinde 
Ankara, 30 (TAN Muhabirin-~ btı)'Gk sanayi !Mllileke

~. !fmn maddellni ve Jnibubatım 
~·~ temine mecburdur. Al
~ 1çln tamahJrAr davranan tabi
~b dotru unnan memleket-

bütün feyzini dökmiiftür. Çe
~adan bqlıyarak Tuna bo
~ -.ıı dolru inen hat üzerin-
4- ~yamn muhtaç oldulu 
~ nwlde ve hububat me~ su
~ ınevcuttur. 

Alınanya bugün sanayii için ll
._ ham maddenin ,, 35 ini, halkı 
~ llzun olan hububatın % 20 si
:.~çten getirtir. Geçen sene ham 
~ için harice 3 milyar mark:. 
Ut. bat için 2 milyar mark ödemif-

~ ~ Alman ricalinin gözlerini fil~ 
~ ~n sebeplerin ba§mda bu lh-

IOrunur. 

~Y&)'l şarka ümit bağlamap 
-- ... ~erı ikinci sebep §Uduı: 

t .Alınan Erklnıharbiyesinm ann.-

.Ankara 30 (A. A.) - TOrk Tarih den) - letaabulclald otobüs IUi-
Kurwiıu Bafkant Prof. Afet, Ata - istimali taMcilcabna ait 700 • J'
türkün elim riya. ~nda :I~ te falık fezleke, Devlet ŞOruı a
essürlerini payl!lJDlak uzett tönti;:!i muml heyetinde tetkik eclilmek-
ien telgraf ~e m•ktupl8ra, gerek tedir Umumi h karumı 
mabahçe saraVl?lda ve gerekse Anka- . • eyet OD 

rada gelerek taziyede bulunanlara bet sine kadar verebilec:ektir. 
tetekkürlerir.in ulaştınlmasım Ana- .-....-.......-~ 
dolu Ajansından rica etmiftir. 

V cuiyetncıme aplırlren GURBET 
Ankara 30 CTAN muhabirinden)-

Saat on be' .. A.tatürkün vasiyetna - H ·ka.A ye 1 e r·ı 
mesinin buf,im a.;ılacağı haberi, ebe- 1 
dl Şefine d11ir bütün haberlere kalbi ---o--

ve kafası actk olan Anlrarada inanıl- Y IK HALiT 
maz bir çabuklnkla yayılmıf. Dünya- azan: REF 
11, insanlık llPmt için örnek olan bü- etik Ralldln "Memleket hl • 
yük adamın fani hayata gözlerini yu R kt,-eleri., lmıl altında vaırtne 
marken, istikbı. Ueri kendisine mev - nesrettt11 hlkAyeler bu&iln hllA ede-
du olanlar \çfn göstereceği hassas! - bi7atınıızın en sQze1 ~meklertdlr. 

. R etik Halid ıurt>ette iken bir --yet ve aWtanın bir ınsan tefkati için rl ıurbet hlkA)'elerl buuia -
örnek olacağını bilmiyen var mıdır? mqtır. Bu blkAyeler de edebf7atl-

Saat on bfo,· 11dliye koridorlan ka- mızda yeni birer l&heser nüm~ o-
dın ve erkek bukukcularla dolmıya 1arak &Glterilecek ve münhuıran 

YUCEL 
' TGell il• r • e• Qenc:H.,.. d117c!ulu ' b070k &e11W ter

eam. cıl8rak tik Dnun IQISllll KilJl Yum blttill 10 - 1J -

- Caatal'Wl ,anil mt t.OI elen -.ıra atıp pkaracalrbr. 

ValiVekô.letEmrinde 
Emniyei: Müdürü Salih 
Kılıç Çorum Valiliğine 

Tayi~ Edildi 
yerine Ankara Emniyet Müdürü Sadri Aka 
GeRyor, Çorum VaDsl Tekaüde SevkeclDcl 

Çorum Valüi Soılila KIUÇ l.ıanbulEmniyet Müdiirii 
Sadri AKA 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden) - mı tayinine ait kararname yOklU 
İstanbul va&! Muhittin O'stündıl. tudfıkten çıkmı§tır. 
Vekllet emrine ılmmıfbr. İstanbul lstanbul emniyet m\ldilril SaUh 
valililfne lfenlp v.ıı.t L6tft JCınta- (Arkan Sa. 10: Sü. 6 da) 

Faşist Meclisi Aç~ldı 
,. 

Kont Ciano, lntltere • ltalya AnlafMıBsm• 
iki Devlet Miinasebetlerlnl 

Sajlam Esaslara Dayacllğlnı Tebarüz Ettir• 
Roma, 30 (Husu.st) - İtalya :ra- varmadılmı anlatmıftr. Çiano ba • 

şist meclisi bugünkü açılıfuıda Ha- rada Mussolininin Mün.lh anlapna • 
riciye nazın Kont Çianonun bir nut ıını temin hususundaki rolünü tzalı 
kunu dinlemiştir. Kont Çiano, Çe- etmif, daha sonra İngiltere - İtalya 
koslovakya hidiselerini ve buhranı- anlqmaSının ild devlet münasebetle 
m anlatmıJ. geçen 26 eyb11d.e Çekos- rini uğlam· esaslara dayadığını 85J"
lovakyanın Alman 'taleplerini reddr. ~~k "Biz aiyasetimizde İtalyınla
meei üzerine Alman7amn 28 eyldl - rm dileklerinden ve temenııilertnden 
de müddeti biten yeni ultJmıtom ühim lu d Bn••-'
verdlğjnl ve İtalyanın bunu haber a- m 0 yonız . ., emiı, •-r--
lır abnaz 27 eylrude aeferberlit ya~ 'Tmıus, Korsikayı., !atem 1&ylıala • 
tıtım, fakat ldmaenin bunun farkına rile karşılaşmıştır. 

Fransada Umumi Grev Yapılamadı 

Pariste işten Kaçan 
500 Kişi Tevkif Edildi 

U ve Tulozclci lııllerle ZalHta Arasmcla 
Kavgalar Oldu, Bir . Çok 

Ynayetlercle Grev Hiı Hlssecllme• 

- ıore, bir harp vukuunda Al
;:rı1a:yı denizden abloka edebilir

• Alınan donanması bu ablokayı 
~ bozacak kudrette delildir. Bu 
-qdinle Almanya ham madde ve ı 

(Arkan Sa. 10: Si. J de) 

ba ı A la k la 1k nın bil TAN'da çıkacakbr. 
§ ıyor. çı ca 

0 
n ves a . lk ıurbet hlkAyeııt pazar ,OnO Parla, 30 (Husual) _ Hüldllnetin yapmak için sarfettlderl gayret bo-yü~ husustydfr.ı bilenler, bu tariht J çıkacakbr. Ve ondan sonra her um1 bir pı1a 

Greociler bir lttıtibi dinliyorlar. 

günde hazır bulunabilmek için. va- pazar pcı Refik Ralldln bir hfltl - umumi greve karfl gelmek için :- f8 gitmiş ve um grev ya -

siyetnamen,l"l açılaealı lalonun ild ~ ~. kubulan tefebbüsleri hop ıtt1li .... ı mamıştır. :Attıaa s .. JO· Sil. 4 te) 
(Arkus Sa. JO; ft; ! te) - - - - - - ...- - - - • - .., amelenin de tam bir ummnt &fflY ( • ZZRUUWW na~ 
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Atat ürkün 
Vasiyeti 

Yazan: Yuıul Ziya ORTAÇ 
Ölüm denm büyük sır, onun hu -

dutsuz tefekkür aleminden çıplak a
yaklı bir çocuk ı,>ibi geçmiş: Hiç bir 
firpertinin i71erinl bırakmadan ••. 

Tramvay Şirketi 

Müzakerelere 
Ankarada 
Başlanıyor 

TAN 

Üfürükçü Arap 
Bir Kadını Dolandırdı 

Kunturatlar 
----o-

Yoklama 
Neticesi 2336 
Kişi ceza gördü 

1-12-938 

Neon Gazı 
Nedir? 

Dimağının ı~ı on yedi milyon 
Tramvay §irketf idare meclisi aza

ba~a, kalbinin ate ini on yedi milyon 
kalbe dağıtbktnn ııonrn, vücod de • lanndan murahhas olarak şehrimi-

Kelieme Çocuğun Dilini Açmak Baha"nesile Annesinin 
Mücevherlerini Yedi Gün 3 Kazanda Kaynattı, 

Sonra Mücevherler de Kendisi de Sır Oldu, Gitti 

S - Cumhuriyetin on be 
finci yıl dönümü miinase • 
betiyle sehrin her tarafın· 
da yapılan tenvirat/o ren· 
garenk 11zun Plektrik boru· 

Belediye murakıp ve müfettişleri, l 
muhtelif kazalarda yeni konturatla- ları Mllmssa dikkatimi ce • 

nen fnni knhbın. bir ideal kahramanı ze gelen KlPrens ve Dôbersi, dün ak-
için ne kıymeti olacak? şam Ankaraya gitmişierdir. Tram _ Beşiktaşta Cihannüma mahallesinde 

n muayene i~ine devam ediyorlar. betti. Sonra dikkat ettinı 
Şimdiye kaosr Eyup kazasındaki mu sokak ;l.ônlarınm çoğıındcı 

Vasiyetine bakınız: B m ddeye vay şirketinin hükumete devri ve Muhtarevve1 'okağında önünde kü -
sığan dileklerinin huzunında tevazu bütün t:S~'ltın satın alınması için çük b.ir bahç~si bulunan iki ~tlı ah
bile mağrur kolırl cuma gunu Nafia vekaletinde şirket şap bır ev vtırdır. Kapısının uzcrln -

Emirlerinde, nn ve Tnnö Kurum- murahhaslan ile müzakerelere baş- deki pliikadı.ı ~ rakamı göze çarpan 

ayene ve kontrol tamamen bitirilmiş da bu boruları kullanıuor· 
ve bu kontrol neticesinde 156 kişi - lar. Bu bnrular nedir ve ntJ 
nin kontut"atsız olarait ev, dükkan r.rJ 

Janacaktir. Ifabc>r ld ğ bu evde Beşikhş vapur iskelesi so • 

sıl olu11or da böyle renM 
veyahut apartırrnın işgal ettikleri gö-
rülmüş, haklarında ceza zaptı tutul- ışık ııeriyor? lan.na ayırdığı ercf p y:uıdon sonra, . :ı.. • a ı ımıza göre, 

J81'8ltığı memleketinin yarını için §lrA:t g~rek beledıye, gerek Nafia kağının kar~ısındaki çıkmazda 65 nu 
Jılç bir işaret yok: İnkılabın kökleş • Vekaletı tarllfınJan bütün müessese maralı dükk3Yldrı tütüncülük ve bak-
1iğine 

0 
kadar inanmış- v; şebekele~ takdir edilen kıymetle- kallık eden thrahim ile karısı ve üç 

muştur. C - Bunlara Neon lambaları dl· 
Beyoğlu kazası ile Fatih ve Eml - yorlar. Neon hRvada bulunan nad_it 

nönü kazalarında bu kontrol henüz gazlerden bit"idir Havanın her yUS 
kısmen yar.ıldı~ halde Beyoğlunda bin kısmında bir veya iki kısıın Ne-
901, Fatihte 797, Eminönü kaza - on gazi vardır. B~ gazi tenvir husu• 
sında 473 kışinln konturatsız oturdu- sunda kullanıyorlar. Bu gaz uıuJI 
ğu ve bu suretle belediye resmi ka- tüplere hap:::ediliyor. Sonra butübÜJl 
çakçılığı yapt'~ tahakkuk etmiştir. içinden hafif bir elektrik ceryan1 
Şimdiye k11der hu suretle haklarında geçiriyorlar. O vakit tübün içindeki 
zabıt tutulrr.ak !IUretile cezalandın- gaz yanıyor ve gördüğümüz ışığı Y.
lanlann mıktan 2336 kişiye varmak- pıyor. Tüplerdelo Neon gazını d• 
tadır. Hak1annda zabıt tutulanlar mayi haline getirllmiş havadan çık• 

Bu haklt inancın lıumru içinde nn ~ok noksan olduğu mütaleasm _ çocuğu oturmaktadırlar. İbrahimin 
g6zlerinl yuman bfiyük Şefin en ma- dadır. Buna rıtğmen murahhaslar. ortanca çoc!.Iğu .Reşide, altı yaşında 
alı dileif, ismet İnönünün çocukla- prensip itibDrilc hükumetle kolay olmasına rai!''Jlen konuşmakta pek 

ı:n Jçfn olandır. anlaşacaklannı umit t.'diyorlar. An _ büyük mü.-!t:ülat çekmektedir. Reşi -
Babalık zevkini, ynln:a mmetınin cak takdir clun:ın kıymetin azlığı ü- denin bu h:ılini merak eden annesi 

tbabası olmakla muhteşem bir ölçüde zenı:de durı.rak mukabil teklifler ö- Ayşe çocuğa müteaddit doktorlara 
'tadan Atatfirk, vnsiyetinde en yakın ne :unnelerf ihtımali vardır. götürerek onun dilini açtırmak ça
'1d1lh arkada nın. en yakın siyaset M~zakerelerin süratle bitirilmesini relerine baş vurmuş, fakat hiç bir fa- ' 
arkadapıım en yakın inkılap arka • temınen icabc.-derse müşterek bir tak ide görülmt>rniı;;tir. 

diri kı Hali vakti ol:iukca yerinde olan 
dapnın evlAdlannı düşiinfiyor: ymet yr.pıJması için teşebbüs- tbrahimin C\ ine tahta silmek üzere 

(İsmet İnönünün çocuklnnna, ..r.ı •• te bulunular.ağı söyleniyor. 

toptan mahkemeye sevkedilecekler - nyorlar. 
dir. * JUA gelip giden avni mahallede oturar 

>9ek tahsillerini ikmal için, mQ.btaç Fatma isminde bir kadın bir gün Ay-

olacaklan yardım yapılacakF.) Altın Tı·caretı• şeye: 
İsmet İnlinfinün çocuklanna muh- b ğu - Aman hanımcığım, u cocu n 

Mücevherleri dolandırılan 
AYŞE Belediyede 

Yeni Bir Büro 
Kuruldu 

taç olacaktan ynrdım!_ y hm f B • hiç bir şeyi yoktur. Hem böyle has- yapmak imkAmm ele geçirmiş olmuş 
o et - nönii ki, ?mrilnftn on beş apan ır talıklnrdan rlrıktrolar &nlamaz. Üs - tur. 

~reni Türk devletınin başında geç Şebeke Tutu du küdarda bir ho<'a vardır. Böyle konu Bir gün foyRsının meydana çıkma-
şamayan ve yürüyemeyen çocuklara ması için de Avşeye bu işten kimsc-

Bayır, bun:l va iyet diyemeyiz... nefesi birehirdir. Müsaade edersen ye, hatta kocaeoına bile bahsetmeme-
Atatürkfin muk .. dd h Zabıta hayU zamandanberi ruh - · ı b"h t ti 1,,k ' 1 • l k l 1 .,...rmak ve " es m n saçlarını bu hocayı nc.tir~yim, Reşideye bir sın ten ı e•mi .. ve teminat almıştır s m u •S enn o ay aiu 
bir masal kahrama ibi ' satsız altın ticareti yapan mühim bir E i h h 1 b i 1 · b 1 int te in nı g , fiç gece- nefes etsin, bak çocuk ne çabuk ko- rtes sa a brahimin dükkana u Ş enn ır an evve acını m 
de ağartan Cumhuriyetin İsmetini al şebekeyi yl:l.kahımağa muvaffak ol - nuşacaktır. gitmesini mÜtPakip İrfan da eve dam etmek için hele-jiyede "iş düzeni bü-
nından öpüyor. muş ve buıılann üzerinde çıkan on Demiştir. Çoc.ığun kmıuşması için lamış ve evJn bodrumunda tuğla ile rosu,, ismile yeni bir büro kunılmuş-

binlerce lira kıv. metindeki altın ve t D" d · "b f 1· t b 1 her çareye -SŞ vuran aile bir de üfü- yanyana üc O<'a~ yaptıktan sonra her ur. un erı ın aren aa ıye e aş a-
BELEDiYEDE: 

Şehir Meclisi Dün 
Toplanhsını Bitirdi 

gümüş mücevheratı musadere etmiş
tir. 

Üzerindeki hfıviyet varakasından 
Samsunlu \!~isminin de Kasım oldu
ğu anlaşılan bir adam bundan iki ay 
evvel Pangdtıdu sarraflık eden Mı . 

Şehir tnecUst son 1Çt1Mliffiı <:lün g~-..ct.i9 tı.o "'..,uc;ar:ılı- "lttn lir" hn • -
ikinci reis k"l" Ah t Ş r·ğ· ri birlik, Mahmud1ye altını, kuoe, yu-

v~ ı , me e ı ın - . . • . 
Yasetlnae y tır H t• f i zük, bılezLlt, kulçe halmde altın ve 

apnuş . eye ı enn ye 
müdürlüguv· t -• d d saire toplav1p satmağs. başlamıştır. ar ..uın an yanan ma - w 

deler hakkında h 1 t 1. t Dün bunclan haberdar olan emni -
azır anan a ıma - . 

name okuna,.11k kah 1 ed'l . h yet kaçakçılık bürosu derhal faalı -u ı mış ve şe ... 
rln muhtelif se-Ue . d id t yete geçmiş ve suçlulardan her ıkısı-..... , rın e yen en e- . 
sis edilen elektrik 1A .1 ni de ellerin'lekı kaçak eşya ıle be -

am..ınnnın mer - . 
kczlerinde vakıl p - d- -ım . . . raber yakalamış ve aslıye beşinci ~e-• son uru esı ıçm . . 
yapılacak ~isa•- 1- 1 b" za mahkemesıne teshm etmlştır. - ... uzumu o an ın 

liranın tesvıye sureti hakkındaki büt 
çe encümeni mazbatası da okunarak 
muvafık gört!lmüştür. • Parti Kaza 

Bundan sonra ücr~tli memur ve K 1 • a·++· 
müstahdemler tasarruf d ongre erı 1 1 ve yar ım 
sandığı tali-natn:ım · -
dilmiştir. Bu h esı müzakere e - Cümhuriyet Halk Partisi kuza 
ıJnÜnakaşala"Cl USUsta ceryan eden kongreleri dün akşam hitam bulm~ 

an sonra belediyenin E l k d- ak E · 
sandık serml\yesine yüzde 2 5 nisbe- t~r." ; s~~ ~;:a . unÇa;ş:m le !.Illı-
tinde yardım etmesi kaydlyİe bu ta lnonuk, a ı 1, .ı ıvn vlme ...+ a caB_at~~-
lima.tname de kabul edilınişttr. • an ongre erı yapı ı~.ır. u un 

Nışantaşı Kız Enstitüsü . kazalarda celse açıldıktan sonra Ata-
dllmek üze.re istim.18.k edil ıttihaz e- türkün hatırasını taziz etmek mak
'lerin 50 bin lirn kıymet il ~e~ yer- sadile 3 dakika ayağa kalkılmış ve 

e ıstımlaki " 
hakkındak• mülkiye encuın· i susulmuştur. Ondan sonra muzake -

en maz-
batası da okunup kabul edildik rata başlanarak eski idare heyetle -
sonra meclisin bu devredeki to 

1
ten rlnin iki senelik faaliyet raporlan 

p an- k _ 
tılanna nihavet verilmiştir. o unmuştur. Raporlar, teşekkul eden 

Belediye Şubele • d hesap encümenlerinden geçirildikten 
y ·ı·k rın e sonra kabul edilmiştir. En son oforak 
enı 1 yeni idare heyetleri ve parti vila-

rüğü tecrübe etrnekte beis görmemiş üçünü birden vakmış, ve üstlerine de yan "iş düzeni bürosu,. hukuk işleri 
ve ertesi günil Fatma 'Osküdarda içi su dolu üç adet kalaysız tencere müdürü Muhlfstn riyasetinde olmak 
Toygartepe:le oturan 65 ya~ında fr- koyarak bunlarm tam kaynayacağı üzere Müfettiş İsmail Hakkı Ede ile 

~ r' 7 r• •4.4.U\.l.,J,& .uJ.U.&. \,.;AJ\.t:',1'6.li • 

fan ismindı-kf H3beşi bir ihtiyan Ay- sırada Ayşenin kolundaki :ılbn L·ı- Dün bütün bE:lediye teşkilatına 
Şenin evine "ettrmiştir. İrfan birkaç zikleri alıp +ı:ııct:Xdl";rc ınxs1m etmis- k d e bod gönderilen ..-f> yeni büronun ma sa ı 
gün eve getio fiderek Reşldeye oku- tir. Geceyi tbr :ıı:md n habe iz · ıc;tttmm ı i:JlrP11 bir tamimde "bele-
.... a "'fJc..~-·- ~ .. .- .._...._,._.,..Q;~ rerr-lı"'TC!II \..-ul\"l!lrln -saD -

İrfan eve gelip gttmeğe başladığı- ha kadar sonmemesine çalışmış v e diye ve hususi idareye ait işlerin en 
nm dördüncü günü evde Reşide ve sabahleyinde Ay enin yüzük ve kii- kısa zamanda ve :rasyonel şekilde hal 
annesindne l:>e~ka kimse bulunmadı - pelerini alıırPlr ııyni ~ekilde tencere- ve neticclen~bilmesi, takip ve mu • 

1 
rakabe icin, bu büronun kurulduğu 

ğı bir sırada birdenbire yere yatmış ere atmıştır. 
bildirilmistır. 

ve bir hayli inledikten sonra Ayşeye Nihayet yedi giin bu şekilde tencere- Büronun vazife ve selAhiyeti hak-
dönerek: lerde altın 'e Miicevherleri kaynat- kında bir tnlimatnamP. de hazırlan -

- Aman demiş, bana ısrar etme- mıya devam f'rlen İrfan Aysenln kıy-
maktadır. 

yiniz okuytıl:uyacağım, bu vaziyette metl (14701 ı;rsya baliğ olan bütün Fakat bu talimatname ikmal edi -
senelerce oımsam hiç bir faide ver - mücevheratım C?linden almıştır 
miyecektir Cfüıkü bn evde büyük Sekizinci gün sabahleyin bodruma lip alakadarl9.ra tebli~ edilinceye ka 
bir define ,·ardır. Bu defineyi çıkar- inen Ayşe oC'akıann sönmüş ve İr - dar büro bütiin kuvvetiyle faaliyeti

ne devam c~P<'Pk muhtelif istika -
madıktan sonra duamın müstacap ol fanın da ortudıın kaybolmuş olduğu metlerdeki i"'tim1Ak işlerinin seyrini 
masına im.k5n voktur. nu görerek derin bir hayrete düşmü en ince te!crru:ı!ına vanncaya kadar 

Define sozimü işiten Ayşe birden- bütün köşe hı<'ağı aradığı halde İr-
bire milyoner olmak hülyasına kapı- fanı bulamayın<-a dolandırıldığına 'takip edecektir. 

Belediye teskilAtınıiR istimlak iş -
larak bunu ~Prhal meydana çıkar- hükmederek soluğu Beşiktaş pol•s 

ı ]erine ait muamele, bütün işlere ter-
ması için rf :1na yalvanp yakarmağa merkezinde almı~ ve başından ge cih edilerek derhal yapılacak ve bu 
başlamıştır. çenleri anlatmıstır. 

Bunun üzerine İrfan: Yapılan tahkikat neticesinde İrfa - i leri mihanild bir surette kendiıtğin 
den yürüt!l:even ve lüzumruz zor -

- Bunun meydana çıkması için nın büyücb iık ve falcılık suçlarır.- luk çıkaran mE>mur ve amirler tec -
en aşağı ikt sy uğraşmak ve bir çok dan dolayı bir kaç defa hapishaneye ziye edilmek üzere derhal isimleri 
masraf ihtiyar etmek lazımdır. de- glrlp çıkm'' bir sabıkalı old•ığu an- vallye bildi-ilece:ktir. 
miştir. laşılmıştır. Dün emniyet ikinci şube Büro icahına ~öre ya hergün, ya-
Ayşe de kel"diı:intn oldukça zengin memurlan tarafından yakalanan lr- h - d 1,_. d f 1 k bi 

d 
• . • ut gun e '\ol c a top anaca ve r 

olduğunu ve bu efinenin bulunması fan tıpkı akli muvnzenesı bozuk bır baft 1 k 1 h-ııı.- b . a ı muame e u wıasını, er 
için bütün nııkut ve mücevheratını adam gibi hareket etmekte ve polısln haft d b 1 1. b"l 

d rf ekt ek 
a sonun a U' rapor a va ıye ı 

bu uğur a sa etm en ç inmiye - sorduğu suallere saçma sapan cevap- d" ektir B" k d 
1 t 

ırec . uro aynca, anun a ya-
ceğini söylernistir. Bu surete de r- lar vermektedir. Zabıta tahkikata de 1 h-k- 1t 1 1 kl d i t'f 
fan tasavvur ettiği dolandıncılığı vam etmektedir. zı 1 u um ve 0 ay ı ar an s ı a

de etmeyen VPV& bunlardan haber -

S - Her gün gazeteleid' 
faşizm, nazizm diye bir ttt
lam kelimeler görüyoruz. 
ltalyamn Faşist, AlnuınU" 
nın Nnzhf olduğunu da bl· 
liyoruz. Fakat bu iki kell • 
me arasında ne fark 1)(lT • 

dır.? Bu c!et'leflrin ikisi de 
Faşist değil midirler? SO
zün kı..'Jalfr bu iki kelimerıifl 
manalarını ve aralarında • 
k l 

• . • , 
i f ark"l zah eder mısınız· 

Beledlye, tahsil ve tahakkuk şube yet kongresine gidecek murahhsslar 
1erinde bazı L~l:lİlat yapmak suretile seçilmişlerdir. 
1>unlan bankalara benzer bir hale E>ının· ö • .__ rı· k i d . nu :ıw.uı pa ı ongres n e: 
sokmağa karar vermiştır. Bu arada Tevfik Or N ti çmı Akif 
Beşiktaş şubesine sekiz bin lira sar- Ödül, AgnAhas,S ecaL d erH, _ 
fedtlmı• 1. h · ırn cven , usrunct-

DENiZ VE LIMAi'iDA : 

Amasra Limanı da 
Temizletilecek 

MOTEFERRIK : 

Sirkeci istasyonundaki 
Pavyonun inşaatı 

dar olmaya!l veyahut vazifenin e - ? 
hemmiyetint takdir ederek işi hırs- ===========-====~~ 
la benimsemiye"' memurlar hakkın- 1 HAV: 
da da vally~ maı<ımat verecektir. TAKViM ve :' 

d~' muamP ahn epsı tek bir tin, İbrahim Slbir ve Meliha Avni 
alon a top1anmak sureWe bir ban- Sözen yeni id h . 
ka fekline getirilmiştir. lerdir. are ey~me aeçilmlş-
Kadıöky rubesi de, Kadıköy Hali- Fatih kazasınd 1 • Cem 

ne nekledilmi~ burada bazı tadilat Fazıl Ertem Sı aE se. alettin 
lmı9h... • rn nver Batur Os-

yapı Y~· man Fikret Arton Rı!k T k ir' ş 
Aynca Hftlhı alt katında da mo - ket Vural, Ziya Emin 

1ın ° 5 
' ev 

dem bir evntk mahzeni tesis edilmiş- Mazhar Pamir yeni id ankur, Ali 
tir. Diğer şubeler de yavaş yavaş bu teşkil etmişlerdir. are heyetini 

ha~e IOkulatoMıktır. M h il i Fatih kazasında parti vfllyet kon 
revan ryom a a es gresine Cemalettin Fazıl ile s 

İstanbul ~Jediyesi, Bağlarba11 i- Enver, Osman Film:!t, Sedat, Rüı~~ 
le Altuni u~e arasındaki sahada bir ve Bic;ın Bağcıoğlunun iştirak etme
prevantoryom ve sanntoryom ma - lerf kararlaştınlmıştır. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü AmMrn 
liıiıanının temtzietilmesl için müna -
kasa açmışt;r Evvela limandaki ge
mi leşleri çıkarılacaktır. Bu limanın 
temizlenme~i gemicileri çok alaka -
dar ediyor. ("dnıtfi bu civarda tabü 
teşekkülutı itibarile en mahfuz liman 
budur. Ba:r.t 'ert havalarda Ereğli ve 
Zonguldak hm:ınlannda bannmak 
güç olduğu ve e.lcseriya da bu liman
lar dolu ol"1t•.klarından en münasip 
yer Amasra limanı gösterilmektedir. 

hallesi teşkil etmcğe kc.rar vermiştir. 
Halen bu sahada Maarif vekaletine 
aft ve hastıa munllimlerle talebelere 
mahsus olrealt üzere bir sanatoryom 
ile bir pre•r'.lntoryom binası bulun -
maktadır. İlerde İstanbul belediyesi 
tarafından da sı..f halka mahsus ol -
mü: Qzere l,urada bir prevnntoryom 
tesis edOecektir. 

. Bu liman ş!:n<l~i halde beş vapur 
tedir. Halın noksanları iki aya kadar al b'l kt d' T · ı dikt 

*Sebze hlll inşaatı devam etmek 

. a ı me e ır. emız en en son -
ancak ikmsl edtlerek sebze satıştan- ra 30 k d ı bil kil 
na tahsis edilebilecektir. a aT vapur a a ece r. * Denizbankın Haydarpaşa, Ka-* Kasapların etleri ince telli do
lpalar dahilinde satmalan hakkında 
belediyece verilE>n karar zabıtai be
lediye teşkilatına bildirilmiştir. Bun 
dan sonra hi~ bir kasap hariçte et sa
tamıyacaktır 

dıköy hattında ~alıştıracağı yeni va
purlardan Ülev sefere hazır bir hale 

getirilerek elin sabah fstinye fabri
kasından çıkanlmıştır. Bir kaç güne 

kadar seferl~rine ba~layacaktır. 

Sirkeci lctasyonunda yolculann 
geliş ve geçişini kolaylaştırmak üze
re yeni yapılım oaviyonun inşaatı bi
tirilmiştir. Sair noksanlan da bir ay 
içerisinde tamamlanacak ve açılacak 
tır. 

Banliyö hattının yolcu salonlarile 
bilet kişeleri yeni paviyonda açıla -
caktır. Burada bir de daimi bir Flor
ya klşesi bulundurulacaktır. 

Aynca Merkez Bankası da yaban
cı yolcular için ayni paviyonda bir 
değiştirme gi~Psi açacaktır. 

Paviyon tamamen beton olarak in 
sa edilmiştir 

Hareket Müfetiıliği 
imtihanı 

Devlet Demlryollan umumt mn -
dürlüğünün Üniversite ve yüksek 
mektep me7.1Jnlan arasında açtığı 

hareket müfettişliği imtihanı dün 

Traliya Hath Tamir 
EdilecelC 

Devlet Demiryollan Dokuzuncu 
işletme idaresi Trakyadakl bütün De 
mir yollannın tamirine başlayacak -
tır. Trakya hstl:m üzerinde evvela 
tamire muhta~ olan raylann yenilen
mesi için ha%1rbnan tesblt raporu -
nun tatbikine başlanacaktır. * İstanbul gümrüklerine alınacak 
lise mezunu memur namzedleri için 
ayın beşinde ba' müdürlük binasın
da bir imtihan !lçılacaktır. * İnhisarlar umum müdilrü Mit
hat Yenel di\n akşam Ankaraya ha
reket etmişti?' 

öğleden sonra saat 13,30 da Sirkeci
deki 9 uncu isletme müdürlüğü bina 
sında yapılmıştır 

İmtihana yirmi kişi girmiştir. Ka
zananlar 150 lirı ücretle hareket mü 
fettişi olacnklardır, 

1 Birincik8nun 1938 

PERŞEMBE 
..,.._ .... t::ı!4 

12 inci ay Giln: 31 ,l\.00'--- 54 
Arabt: 1357 Rumi: ıs 

Şevval: 7 :lklnciıeşrln: ~ 
Gllneş: 7.06 - Öğle: 12·41 
İkindi: 14.28 - Akşam: 1

:·10 
Yntsı: 18.19 - lm~k: 

YURTTA HAVA VAZlYEfl 

Ye~lköy Meteoroloji istnsYOT1undnn:: 
nan malômata göre, hava, yurdun "" 
nup doğusunda kapnlı ve yağışlı. E eri11 .. 

Trakyada çok bulutlu, diğer b5lgel:e .. 
de bulutlu geçmiş, rüzgfırlnr doğ\1• gıı.ıı 
nup doğusu ve Orta Anadoluds dU~sti .. 
kalmış, diğer yerlerde mütclınvvil 
kametlerdc, orta kuvvette esmiştir geÇ .. 

DUn İstanbulda hnvn çok bulutlu ıycde 
mı,, rüzgCır cenupi gnrbiden satı JıS .. 
2-3 metre hızla esmiştir. Sa t 12 d~ t1 l 
va tazyiki 763,1 mlllmctre idi.. su 12 ,.e 
en yüksek güneşte 42,2, göl ede 15 dcdil' 
en dQşQk 8,0 s:uıtigrnt olarak k:JY 
ml§tir. 
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·SON l-IABERLE R ~ f.!ı~ı,. 
~0111a Mülakatına 
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toıan, ~m~ğ:.~ DOC:RUL Filistin Araplarile lngi ız ı 
.:"'1.pa siyast mahfillerini aJ&k.. K etle 1• Arasında Su eden en mlihim meselelnin biri, uvv r . 
~ !tre Başvekili Mister Chambc.r-

Eden Mühim Bir 
Nutuk Söyledi 
~ 

, 

.. 
"' 

Rönt9en 
Yaptırmış mı? 

Yazan: B. FELEK 

t:~·~:::.:~=..:t::::: Şı.ddetıı· Ça-rpışmalar Oldu L.~ ~ her meseleyi sulh yolu ile _ Londra, 30 (A.A.) - Londrada bir ıw:nemli~en bu dostumuz, 
;:tınek, her hoşnutsuzluğu tatmin nutuk söyliyen Eden, bilhassa de- dü§tik bır halde soka~a 
)~it Yolunda takip ettiği siyasetin miştir ki: bir ahbabına rastgelmı§: 
... bir safhası sayı.lmakta~.ı.t'. . Londrada 'roınlanacak p,·ı,·sıı·n ""'on·"eransına "Bir umumt harp felaketinden ka- - Ne o? Hasta mısın? Bir silm-

Eski lnglliz Hariciye NaZ1n 
"Ha rbe Karıı lht lyath 
Bulunmahyız.. Diyor 

Bir aralık bir dostumuza, do!tla· 
n bir iyilik ettiler ve spor hayatın
daki yorgunluğunu çıkarsın diye biı 
yolunu bulup onu diskalifye etmi~ 
tiler. Bu nigilıan karardan birıu 

süngüsil 
giderkeıı 

'l&ter Chamberlaın, sulhu takvıye .l ~ I" fi ı 'J 1 çmmağa muvaffak olsak bile çetin siiJdüğün var. 
~t~ ve sulbü tehdit eder. her teh- / çarpışmaların önüne geçemiyeceği.z. Sualine maruz kalını§. O da şu 
~:~ berataraf etmek için büyiik te- Ba-f:mü"tünün de i-f:tirak edeceai umu ugor Şimdi maziye ait meselelerle uğraş- cevabı venniı: ~ lialere giritmi§ bir devltt adamı- )" 'J ' )" ~ malt zamanı değildir. Yapılacak §eY• _ Müteessirim. 

o_ . Londra, 30 (Husust) - Reuter A- yazılıydı: .. Bir vatan. bir ll"illet, bir kamlan, Pekin hüldbnetile hemfikiT h_allhazın nazarı itibara almak,. is- _Neden? 
)1:, 1111 İtalya ıle anlaşnıRSı, bu bil- . m Kudüsten istihbarına göre -f . • olarak Almanya Avusturya ve Ital- tikbali tahmin etmek ve vaktınde _ Diskalifye olmuıı:am da: ·~leş bb .. l · b. · · · d Daha Jansın ' r " ' ' tedb 1 i tih ~ ~ e us e~n ınncısı ı .'·. . dün Hayfann cenubunda Ulunazda Anla§ılan ba§ müftü konferansa ya yahudilerinin Şimali Çine ginn~ lAzım ~elen bütün ır er lt az - Ya! Vah, vah! Adam merak 
'- J\.lınanya ile anlaşmalt ıçıu ~u- İn . . • . 1 Ar iştirak etmezse bir ki.mu de mem- . . .d k •şt• Bu ka- etmektır. 41~ b"1aıı teşebbüslere d.:ılıa fazla g~z asken kuvvetlerıy e ap ~ nun olmıyacaktır. Irak heyeti bari- ısını tahdı e arar vermı ır. .. - Bu aralık pek ~ ~t a1tmd:1 etme geçer. 
~Ya önayak olmuş, ve Ingilte- t~l~n arasın~a yapılan musaue~e Fı- ci e nazırının riyaseti altınd:ı te§ek- rara sebep olarak, bunları~ kom~ yaşıyoruz: Uç kuvvetli memleket Bu muhavere yolda olmuş. Gö'1ı..~ Peşinden sürükliyen bir nziyet lıstın harekatının başındaııberı .. ~~re- krl edecektir. nizın ile alakadar bulunma.an ihü- milli siyasetlerini ilham etmek üzere rlişenler birbirlerinden aynlmı~lar. 
~tı. Bu va7.iyct bilhassa Çekoslo- y~n eden çarpışm:tlarm en mu um- Suudi Arabistan heyPtintn Irak mali ve aynca ekonomik düşunceler kuvvet prensibini kabul etmiştir. Bu Dostum1lZ1ln diskalifye olduğunu öğ 
~ • buhranı sırasında &'oriildü \ie mıl 0~1.uştkur. . tl . "' ap cetelerini heyeti ile müttehiden hareket edece- gösterilmektedir. Tientsin demiry<>- anarşi içinde felaketin önüne geçil- renen. ahpabı o gün bir müşterek l-ı,_ • l'llı h t hd·d· lt da sulh vo ngı ız ll' ve erı .~r ; · ı diğ. dair temin tal d h b' 
"')la haıınrd~ld~ .. 1

1 

•• ı .ah ınl · - tamarr.i·,.ı,., sarmağa mııvaffak olduk- ği anlaşılıyor. _ J i . 1 ~ lu tarikiyle gelen 30 kişilik bir A - .ın~ hd'd· altına d amtama ab~ ~rhl~ şinaya tesadiif etmiş; şundan bun-~ e ı ı ... unı an a~musı ua- .ı b: _ •t .1 Ingilterenin Arap koy er nı aç ı6a d' i Mukd 'd dur- daımı te ı ı a, ır ~e ı- d ...... 
1 

rken• ~ . alan bu anlaşmayı, çornt> !->ökü- lanndan Araplar son ·~ ~mı - ı e mahkU.nı ettiği hakkında Aln•an mat man yahu ıs gnıpu en ~ ke içinde yaşamağa mecburuz. Ne an ıoruşur, e • -
ı...~bi anlaşmalar takip etmesi bek- m~asara_hattını yarmak ıçın hucum buatı tarafından verilen haberler durulmuştur. Bunlar, Şangbay a sev- kadar iyi idare edilirse edilsin hibbir - Yahu .• ~u~n falam g~rdtım.; 
~Ordu. Fakat bir kere Almauya- etmıslerdır. Arapların pek azı kurtu- Lo d d ta il t k ·p edilmek- kolunacaktır. harici siyaset tek başına meseleyi Doğrusu halını hiç beğenmedim. 
"" ...,_ • d. 1 b'lin~ . t· n ra a marn e e zı . N 'bi" u._ -unı şiddet kesbeden yahu ı a ı ış ır. . . . . ·ıct mleke . Am "k c- h • • • bir veya iki sene içinde halledeırıez. - e gı • 
~"'"'-nlığı, ve bu düşmanlığın ln- En son haberlere göre, uniforn,alı tedır. BılAkis Filıst~ mu. ~ en a um urreuının Bununla beraber istiklil ümitleri h~ - Siizülmft~, bir dfi~ltlk. Mr 
~l'edeki akisleri, ln&"ilterc, Alnıan 43 Arap maktul düşmuştür. Tayya- ofisi makamlan naklıyat grevı dola- bir karan nüz tamamiyle suya düşmü~ Jeğil- halsizb"k. Sebebini sordum. Diskalif. 
' arasını soğutmu2 v"' hu yfü~- r~lerin taki~i yüzün~en ?e ~rapların yısiyle yiyecek sıkıntısı .;eken Arap Vaşington, 30 (A.A.) - Reisicüm- dir. Silihlanmak hususunda sadet- ye oldutanu söyledi. Teselli ettim. 
' tatınin siyaseti de bir durakla- bır çok zayıat verdiklen .a~.ı~şılıyor. köylerine Ingiliz askeri kamyonları bur Roosewelt, Nazi hükumeti ekal- tiğimiz gayretlerin ihtiyaçlarımızı Geçer merak etme dedim. Lakin doğ 
~ teçi.rnıiştir. Londrada toplanacak ~ıl~~.ın-ko~- vasıtasiyle erzak ta§'Imaktadırler. llyetlere karşı takip ettiği din ve ırk karşılıyabileceği de §Üphelidir.,, rusu halini de hiç beğenmedim Ben ~ ~t lngiltere Başvekili, Alm~n- ~e~ansı.n~ ~udus baş m • ttisur.un _ ~ • "malA ç· J politikasına devam ettiği müddetçe Eden, bundan sonra üç madde~k · ~ile lngiltere arasında ba~ goste- ıştırakı umıt olunmaktad:.r. Baş muf Yahudiler Şı 1 ıne e Amerikanın Almanya ile diplomatik bir program. hakkında izahat vemıış- zi sapsan idi. 

1 il. b11 durl:'Wlluk sı.rasındn Jngdt'!re tünün "Elleheb - alev,, adını ta~'l- .okulmayorlar _ ebetl rini -niden tesa etmi _ tlr: - Ya! Vah vah, acaba Mı- eare-
~ ltaı 1 • ı -1 t · ı... ....... • • tişara başla munu e J- - h ın· sini ad " - ~ 1' 1.a arasındaki mesele.c.rı t•u- yan gaze esı, u."ts":..n u;ı - Tıentsin, 30 (A.A.) _ Japon ma. yeceğini beyan etmiştir. ı _ Bütibı milletin muza eret ı aram ı mı. 'k ıstemiş ve Romayı uyarcte mıştır. Gazetenın uzerınde §U ibare temin eden bir haricl siya~t, - Vallah bilemem. Hani di1hnbi 

ı .. __ Vennişür. 2 - Süartli ve sağlam bir ıilfilı- ucuna geldi: Bir rontgen yaptır. Dl-

$e:: ~Ü~!~ -=d~:i:~ ::: lng·ıı·ız Basvek·ıı·ın·ın - Yugoslavların Milli Bayramı: '·~m·, Demokrasi ve hüniyete iman. yecekt~; :ş~:~:ı:~i:~ke -3~ 
' r. iki taraf arasında imznla- Eden, böyle bir progranı la ~~tik- seydin. ... ,ı .. ~~ tatbik mevkiine konmım ka- ~ b~li emniyeile karşıl~manın mum - _ Di emedim. fnsanm yihtbte 

..,_~lan anlaşmaya "öre iki t11· R s h t• y ı itti• h d N ] kun olacağını kaydettikten SQnra ne- k d -:ı k nl ~-da özlediği emniyeti aağhıın- oma eya a 1 ugos av a 1 ası tice olarak dem.iştir ki: •!'fi en yor a eı. 
~dır. .._ Beynelmilel hümüniyete a • - Hakkın var. Allah fit• ~ ~~Itercyi Akdeni:zde en rok kuş- =--o-- E • • ? çıkça tecavüz edenleri affetmek bir 9fn!. 
~dıran ve emniyet hissini sarsan ............ ••• Uıcır 4 rau nda Teessüs tmıştı . hatadır. Bu gibi hareketlere karşı Ve ba muhavereyi öğrenen o cHs: 
~ ~!!3MPı1l°adıl\d -l~panya-~;;Ü=- Bir Ademi Tecavuz Pallh müsamahaklr davranmakla elde e- kallfye edilen d,,stum, diskalifye ., 

ı..:!ekelerinin ltalya tarafınd:ın kul- Yapılması Düşünülüyor Y'ırmi sene evvel tahakkuk eden ret bir hükumet teşkiline kara.r ver- dilen m~:tler geçi~dir. Biz söz dildiğinden ziyade derdini k:htWy, 
~ası, yahut yeni ispanya devle- Roma, 30 (A.A.) - Ste!ani Ajan- Yugoslav ittihadı müteaddit Mıılllo- cH. ır..rt,.-;i gıinü Vojvodina halk mao- vermiş o lanmızı iınaye etmeli anlatamadığına yanmıya başladı. 
ı.ı.ll ltalya ve Almanya ile hir mii- rın' sı'yası& ve asken· azı·mlenn· m· mab- lı'sı,· VoJ·vodinanın Sırbistana iltihak ve ~l~ gibi düşünenlerle elele ver- Diyeceğim ~ ki İn!llan df'nl.inl "'l.lea t sının diplomatik muhabıri yazıyor: melıyız. 
~ -~i~ ~derck lng~liz ''e ı:r~- Chamberlain ile Lord Hnlifax'ın sulüdür. Kuvvetli bir Yugoslavya • ettiğini ilin etti. Daha ertesi günü " herkesin anlryacağı dille söylemez.. 
t... lııgilt 

8 

? annı tehdıt etme5.ıcJır. Romayı ziyaret edeceklerine Jair ve. mn mevcudiyetini kendi menfaatle- ise Karadağ halk meclisi, Petroviç Balkan Genel se ba akıbete dil~r. ~' ere ılc ltalya arasrndakı an· rilen haber ltalyan efkarı umumiye- rine mugayir telikki edenlerin, yir- hanedanını hal'ettikten sonra, ~ 
~ b.fkdenizde emniyeti sı•ğlamla- si tarafından sempati ile karşılan- mi senedenberi, bu ittihadı bozmak dağın öteki Yugoslavlarla birleftiği- K R • 1 • 
~tel lla~~a ~fistcr ChaRmb~rlain. ile m.ıştır. Efkan um~iye ikl memle- için çevirdikleri entrikalar, Sırp, Hır ni bildirdi. Zağrep heyeti murahha- urmay eıs erı 
''ti.. . ·- x ın aynca ornnyı zıya- ket arasındakı' mu"nasebetlerin aydın I dı 
~ · '-'l'i ı- t Sl ı · h. b' ma yek sası ikincite~inde Belgrada var ·, "Otıı • uzumsuz atörü1ebılir . Fakat lanması icin lngiliz Başvekili ~arafın- va , ve oven erı ıç ırza n - r 

• • ıle Beri' · b' b. · b v ı t ~ ~ d"ğerlerın· den ayıramamıştır ve o gün Sırp, Hırvat, Slovenlerin ' b -ma . ın.ın ı~ ırın·e· . ag .'. •.ı,rı dan sebat ve cesaretle sarf edilen gay- 1 • 

~ •\O "a gıtm n l 1 J B •tt'b d ist. ihd f ederektı'r kı,· ı·ttihat ettikleri orada ilan edildi. ~tlin " e ın şo~ c JO) e retleri unutmamaktadır. Ctıamtıer- u ı ı a 1 a 
L~ e \•e,·a Berline g'tnı i ·· 1 s ı K d yl ı Y ı D 1 as o aı·bı· kralı.ye bu ka--"litie it .,, . ı en " ~or e lain'in nüfuzu nazan sayesinde in- ırp ar, ara ag ı ar, ve ugos av e eg y n n .. __ 
411ht omnya. gıtmckten farkr,ız ol- giliz siyaseti tehlikeli vaziyetierdt?n gönüllüleri Harbi umumiye iştirak rı resmen bildirdi ve "lstihlas edi
' ..,,nazarı dıkknte alımrs:ı o :r.a- tam zamanında kurtulmuştur. In!ri- etmişlerdir. 1914 senesi 7 birincika- len Sırbistanın payitahtında, mütte-'h~ ~0ma zh'aref i h. t ı · · 0 

~ olın v " ın n ıç ~ u:u·:n- liz - ltalyan münasebetleri 16 nisan nun tarihinde de Sırp hükumeti, me- fik ordularla müştereken harp ede-~ lıı i adıgı ta\'azzuh eder. h.alıfı tarihli itilafla ayd1nlanmam1ş olsay- busan meclisinde "Boyunduruk al - rek, milli vahdetimizin tahakkuku l\llıi_!. ltere - ltalya anJo~mnsmı tam' dı 28 eylülde çıkan bevnelmi\el buh- t d s H t Si şeraı'tı·nı· şeraı·tı·nı· ı·stı·kmal etmı·ıı: o -~i~ ·•HYetıe b"'t.. • l ·ı · ın a yaşıyan ırp, ırva , ve o- Y 

~ etmek h ve .b~ unhı~ap ~rı e 1tnt- ran Avrupayı her cephede ıhtil .1f ha ven kardeşlerimizi kurtarmak ve lan muzaffer milli ordunun başku -
lih . u gı 1 ~n •n temas ara linde bulacaktı ve bu takdirdi? bir s il 

, ~tl çt .. hısscttirmcktedir. harbin önüne geçibmıy•ecekti. milli ittihadı temin etmek için harp mandanını, Sırp, Hırvat. loven m -
•a "ma 1 f · d J ı diyoru d · t' 1i konseyi namına selamlamakla me-~•rıYada s ar ne ıc~sın e ta y:m.ın Münib sulhunun mukaddcmeı;ini e z.,, emış ı. bahiylz. Bizler, Milli konseyin bu 

t•ki ve ~?1u~ıyetle Akıl<'ııız- Roma itilafı teşkil etmiştir. Bu sıralarda başında Trumbiç bu-
'te)'a 1! edeccgı sıyaset anlıo~ılncnk . . ,. . lunan Yugoslav komitesi teŞkil edil- kararını resmen sonaltes nıvayale 
li.. At'ıster Chamberlain'in tat · Mıster Chamberlaın ın RomayJ zı- k F ilam etmek üzere huzurunuza şitap ... "~t· mın t· .. b til A rü · di. Bu omite Büyük Britanya, ran 
"'L ı ınuvaffak olacak h •t yare ı munase e e ng - gazetesı .k 
cıllıtıh ' ya ı. ' d . k. sa, ve müttefikleri hükumetlerine ettı · 

ti.. erJain'in muhalifleri tara .. ·n - ıyor ı: M'll' k f - h' H tl 
l'lll •tıl " " B ·ki - · · bir muhtıra ile müracaat ederek ı ı onse , mutte ıt ırva ar, ıtıı_ atıldığı gı·bi anlasmanın ımirn - u ı zumrenın mevcudiyetı S 

1 ~ ol • s Si H tl ·ıu ırp ar, ve Slovenlerden müteşekkil ~· mııdı'Tt meydana çıkacııl~tır. uzun müddet devam edeceK olan sı- ırp, oven, ve ırva arın, mı 
._( 

1

~di~ beyanata bakılmrn, iki ta- yasi b~.r .?akikattir. Romada yapıla- bir1iklerinin müstakil bir devlet yeni devleti nüzerine, Samajeste 
~ 1ı-;,. llikbindir. }'akat nikhinlik cak goruş~el.e~ esn~sında bu saha- şeklinde tahakkuku için Harbiumumi kral Piyerin ve naibiyeti dolayısile 
'oll Şey gibi, ancak denendikten da yer degıştır,ılmesı mıevzuu hahso- nin sonunu beklemekte olduğunu kaymakamının teşmili hakimiyetine 
&, '°il, kıymetini gösterir. lamaz. bildirdi. ve sonaltesin hükümetile ve Sırp, Ka 

~"ela• Ancak bugün bu iki 'kuvvetli grup 1917 senesi 20 temmuzu çok ehem radağ milli partilerin mümessilleri-
~ ları ayıran hendeğin üzerine hır küp miyetli bir tarihti. 0 gün Yugos- le mutabık kalınarak, millet mümes 
... ~•sır hük<tm t' b' t r• d rü inşası imkanlan tetkik edilebilir. lav komitesile Sırp hükumeti anlaş- sili olarak icrayi hükumet eylemele-,~tı )( c 

1 ır ara .:m or u- Chamberlain'in Roma seyahati irin rine karar vermiştir. 
L •I ttrn tırduğu g'ibi hava ntoları teş- en iyi temennilerde bulunuyor. ·u- mış, yeni devletin parlamanter re -
~I do ekte, ayni zamanda miistnk- mumi bir anlaşma temini için miiz:ı- jimli, müstakil bir devlet ve Kara- Milli prensiplere ve milletlerin 
tıı~~~~nnıasının da in~asıua l·n~l:'ı- kereler Berlinde, Romada, nerE'de corceviç hanedanına dayanan bir kendi mukadderatlarını tayindeki 
~ ... · Mısırdan e-elcn haberlere vapılırsa yapılsın bunun ~ic bır e- kraliyet olmasına karar verilmişti. serbestisine mugayir olan, Londra "1 ' "llsır h ··k & · b · .,, ' ~ ah d ı...1ltı1 u umctı u yolda >Ik hcmmiyeti yoktur. Halihazırdaki me Karadag- komitesi bu esasatı ka - mu e esini, veyahut herhangi bir "il) •tarak ilk d . n . . 3 "' h d 
)'011 l\f . enız 1

.o-;u ıç~n ,;ı selelerin cevabı daima aynıdır.,, bul etti. Zağrepte Yugoslav sosya - mua e eyi tanımamakta mazurdur. 
l. l'enı· ısır lırası tahsıs e!ımştir. .. .. • · · k.l ak d 1 b" Memleketimiz hudutları tayin edilir ')etı .:Mısınn yeni \'azife \·e ıncsn- ltalya _ Mı•ır gorufme.sı de listlerinin de ıştıra ı e te i en u-
1 er h ··k t 1 t d da H t Sl ken bunların etnografik hudutlara Q~~ ........ ı er gün artan bir idrak He yapılacak yu op an ı a ' ırva ' oven, 
'ıııı ··•ıası sc,,· ·ı k t k b. ve Sırplardan ibaret müstakil ve tamamen mutabık olması sadedinde, 
i.. Vaff k ınç 1 

e arşt aıı:u-ı' . ır Londra, 30 (A.A·) - "Kaiı·ıteclı•n sonaltes ru 1 h "k · t• i her ~•sırı a ıyettir. Mısır htikumetınin demokratik bir devletin teessüsüne vaya u ume ın n 
"1' rtı~ müdafaasını temin yolunda bildiriliyor,, karar verildi. elzemi ifa edeceğine emin bulunu -
~'ierllsbet adımlan atnıuşı tt.>hrikP. Zannedildiğine göre, Ingıliz • I- 5 birinciteşrinde de Zağrepte Sırp, yoruz.,, 
"'---.. tal yan itilafının Mısırı alakadar Eden Si kk . Ayni senenin birincikAnununda da ~ kısımları hakkında yakında Mısır Hırvat, ve oven teşe üllerı ve 

'f ..... a· ile Italya arasınc.la müzakereler ce- partileri toplanarak milli meclis için milli konseyin, heyeti has murahha-
lsıt 1 ır Hava Rekoru reyan edecektir. mümessillerini intihap ettiler. Teşek sası, veliaht prens Alexandre'a bü -

~Ollar~l'l~eriye, 30 (A.A.) -- Hava Mısır matbuatı muht~mel bir Mı- kül eden milli meclisin ilk işi 16 birin j tün Sırp, Sloven, ve Hırvat halkla-
tesi 14 ıdaresine ait Mercury tayya- sır _ Jtalya ademi tecavüz paidının citeşrin tarihli imparator Şarlın ma- 'ı rın~n kral birin.ci Piyer tahtı ~aki~ 
~lıth saat 6 dakikada ı'lcrhalesiz imkanları ve faydaları hakkında tef- nüestosuna cevaben Hırvat, Sloven, yetınde ve velıaht Alexandre ın nı
~ .. ~ "a~Pton'dan l skcnderii!•·eye uea- sirlerdc bulunmaktadır. Sırp ittihadının müstakil bir devlet 'ı yabetinde Yugoslav ve ittihadını ta-.,,e~ b. . ~ 

ır rekor kırmı~tır. Daily tclgraph gazetesinin Kahire şeklinde tanınmasını istemek oldu. nıdıklarını ve bu ittihadın tahakku-
ltı • - -o muhabiri gelecek Mmr - Italyan go- Ayrı ayrı, Hırvat, Sloven Bosnaher- kile de milli konseyin mefsuhiyetini 

9alterenin Silcihlanma rüşmeleri esnasında bilhasa böyle bır sek, ve Dalmaçya hükumetleri te _ bildirmiştir. 
t Masrafı pakt akdedilmesinin mevzuu bahso- şekkül etmişlerdi. Hırvat diyeti bü- / YugoJavyanın milli bayramı ond lacağını tnhmin etmektedir. 

tt-al>h rn 30 (A.A.) _ "Daily tel- Bu gazete, diğer cHıetten kıpti tün salahiyetlerini milli meclise nak 1 Belgrat, 30 (A.A.) - 1 ilkkanun 
lliş ed:1 • onUınüzdeki sene için der- mahfillerinin Jtalyanın Iskenderiye letti. ve 24 ikinciteşrinde Zağrep J milli bayramı dolayısile bu hayra -
~~ftn1 1'l

1 

e~ fevkalade silahlanma mas patriğinin Habeşista'l kıp ti kilisesi milli meclisi eski Avusturya - Maca-11 mın parlak bir şekilde cereyan et
hrası ta~0"; YÜZ kırk milyon Ingiliz üzerindeki otoritesini tanıyacağını ü- ristan arazisinde yaşıyan Sırp, Hır- mesi için memleketin her tarafında 

rnın etmektedir. mit ettiklerini kaydetmekt~r!ir. vat, Sloven ve Karadajlılardaıı lba - hazırlıklar ,..pılmaktadır. 

Kra l Naibi Tarafından 
Kabul Edildiler 

Atina 30 (A . A.} - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Balkan Antanb memleketleri ge -
nel kurmaylan konferaım., mesaisi
ne devam etmektedir. 

Bugün saat or.da misafir genel kur 
maylar şefle":l birinci ağır topçu ala
yı ve 34 ünrü ptyade cılayı karargah
larını gezmi~ :er ve saat 12.30 da meç 

hul asker mP7.anna çelenkler koy -
muşlardır. S~At ] 7 de misafirler, kı
ral sarayında naip veliaht Prens Pa
ul tarafından kabul edilmişlerdir. 

Konferan::, Yugoslav milli hayra -
mı dolayislyle 1'ugün öğleden sonra 
ve yarın topı11.nmayacaktır. Bundan 

bilistifade 11".:safirler, Akropol, mü -
zeleri ve Atma duvarını gezecekler
dir. Konferan11 mesaisine cuma günü 
yeniden devam clunacaktır. 

Cumartesi ~nü akşamı, başvekil 
Metaksas, genel kurmay başkanları 

şerefine bir :."fvsfet verecek ve pazar 
günü öğledPıı s.:mra ds harbiye müs 
teşan general Papadimas, bir kabul 
resmi tertip edecektir. 

Çek Cümhiırreisi 
Seçildi 

Prag, 30 (Husus[) - Çekoslovak
ya bugün yeni cümhurreisini Eeçti. 
Yeni cümhurreisi doktor Emil H.ther 
yüksek mahkeme reisidir. Ve mem
leketin en tanınmış hukukçuları a
rasındadır. Kendisi şimdiye kadar 
siyasetle meşgul olmamışsa da mem 
leketini beynelmilel adalet divanın
da senelerce temsil etmiş ve daha 
sonra Çekoslovakya temyiz mahke -
mesi riyasetine geçmiştir. 1872 sene
sinde doğduğuna göre yetmiş altı yaş 
larında olarak yeni cümhurerrisi, hu
kuki birçok eserler yazmış ve son za
manlarda bir hukuku imme hAıgati 
haıırlamftır. Bugünkü meclis toplan 
tımıa 308 mebus iftirak etmlf. 272 

Gedikli Erbaşlar Yedek 

Subay Olabilecekler 
Ankara, 30 {TAN) - Dıtiyat zabit

leri ve ihtiyat askeri memurlan ka
nununun dördüncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki layıha nıilll 
miidafaa encümeninden geç"'rek nız. 
nameye alındı. Maddenin ~cümenı 
de aldığı son şekil şöyledir: 

"İstekli olmak şartiyle gedikli et 
başlardan er baş nasbından itibareD 
fasılasız, en az on yıl hizmetten son
ra orduyu terkedenler imtihanla ve 
jandarma, gümrük muhafaza. onnan 
muhafaza kıtalan gedikli er başlan 
üç ay evvel orduya celbedilmek ve 
imtihanları orduda yapılmak şartile, 
keza imtihanla yedek teğmen nasp<> 
lunurlar. 

Bunlann orduya celbinde tahsi:ııat
ları milli müdafaa vekaletince tes-
viye olunur. 

Sıhhiye, nalbant, mızıka, tüfenkçi 
ve emsali gedikli erbaşlar ise yedin
ci sınıf yedek askeri memtırluğuna 
naspolunurlar ve silah altına alındık· 
lan zaman meslekleri dahilinde hiz. 
metlerde kullanılırlar ... 

Ordu silahlarının gittikçe terakkl 
ve inkişaf etmesi hasehile 'Ju layına 
ile er başların en :ız on sc!"e hizmet
ten sonra yedek subay olabilmeleri 
esası kabul edilmektedır. 

Trabzon • lran Transit 
Yolu Tamamlandı 

Ankara, 30 (TAN) - l 'rabzon • 
Iran transit yolunun Zigana ıle Kop
dağı arasında tamamlanmamış bulu
nan yol parçaları bugün ikmal edil
miştir. Ziganada ve Kup dağında 
çan kulesi ve gemici feneri iJe mü
cehhez iki sığınak binası yapılmış
tır. Güzergaha altı çeşme konmuş
tur. 

si lehte rey vermiş, 36 kişi müsten
kif kalmıştır. 

Resmen bild irild iğine göre, reJsi
cümhur Hacha, kabinenin teşk ;line 
sabık çütçi partisi şefi B. Rudo!f Ber 
anı memur etmiştir. 

Çek Kabinui i•tila etti 
Prağ, 30 (A.A.) - Reisicümlıurun 

intihabı üzerine adet olduğu veçhi
le, kabine istifa etmi§tir. 
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• 
azın Bir Macera 

1 BU AKŞAM S A R A Y ve 1 p E K Sinemalarında birden 
COMHURIYET HOKOMETIMIZIN HIMA YESIYLE CANLANAN FILMCILIGIMIZIN Bl· 
R1NC1 ESERİ BUYUK ED1BIM1Z MUSAH1PZADE CELALiN ÖLMEZ KOMEDiSi 

A YNAROZ KADISI 
Arkadaşının Eşyalarını Çalan bir 

Mektep Talebesi Mahkemede Ağladı 

BAŞ ROLLERDE: 
BEHZAT -1. GALiP - iMiN BELLi • HALiDE • ŞEVKIYE ·MAHMUT· MUAM· 

MER ·NECLA· NEViN • PERiHAN ·SAMI -SAIT. 

Düğününde Zorla 
Toprakbastı Parası 

Alanlar Cezalandırıldı 

Sultanahmet ralh ceza mahkeme - yine sekiz liraya okutmu~. Ve soııra 1 
si dün bir ruTSizlık davasına baktı. da Sapancnyn annesini ziyarete git- K .. 
Davacı ortn mektep talebesinden Ka mlş. Mustafa Karamürselden dönün- oy 

ve - VEl!!i:fi 
Bu ak,am için numaralı koltuklaT erkenden aldınlmalıdır

Telelon: 
lPEK: 

SARAY: 
44289 
41656 

MELEK 
Sinemasında 

MANUELLA 
DOROTHY LAMOUR 

ramürselli Mustafa, suçlu da eski ce odasının tamtakır olduğunu gör -
mektep ve oda arkadaşı Sapancalı mOş ve Kacirden şü.phclnediğlnl po
Kndirdir. B:ınlnr ayni mektebe de - lise bildirmiştir. Polis kadiri yakala
vam ediyorlnr ve ayn ayrı pansiyon- mıı ve mahkemeye vermiştir. Kadir 
larda yatıyorlarmış, bir buçuk ay ev- dün mahkemede ağlamış ve suçunu 
vel Kadirin babıosı öldüğü !çin tahsi- bir çocuk saffetiyle itiraf etmiştir. 
lini bmıkmak mecburiyetınde kal - - Ben oknyRcaktun. Babam ötnn 
mış. Mustafa açıkta kalan bu arka - ce çok sevdiifun mektebiml bırak -
daşını kendi odasına almış, yatak nuığa mecbur oldum. Hiç bir yerden 
vermiş ve beraber yatıyorlarmış yardım göremediğim için aç ve açık 
Mustafa bayram münasebetiyle Ka - ta kaldım. Arkadaşımın eşyasını çal
ıramürsele giderken arkadaşına da mak küçüklüfiünü gösterdim. Neda
ifOl vermİf ve kapısını kilitlemiştir. met ediyorum. Kendisinden otanıyo-

Köy düğününde "Toprak bastı,, pa L------..;B;.e:ı9;.enilimlm~emkllte;..·..;S~e~v~tllimlleml<a.tııie-· IİAIİİİlliİİıışiilliiamnlimiiaiikiitliiaiiiidİıİıİıril. ______ ~ 
rası alacağız diye silfilıla soyguncu -

Kndir o gece Mustafanın odasına rum. Beni dfetsin. 
gelmiş, kilidi kırarak içeride yatmış, HAkiın, mnayyen bir fkametgAh 
bbahleyin de? y~tağı, yorganı topla - gösteremeyen .suçlu hakkında tevkif 
~arak sekiz liraya ~a~ Ertesi gün karan verdi ve şahitlerin çağınlma
de arkadaşının elbıse ve kitaplannı sı için mahkemeyi talik ettL 

luk yaptıkhm iddia edilen Çatalca - MAARIFfE; 
nın Alatan l:öyünden Salt oğlu Seyit, ------

kömüren Ehlivan ve arkadaştan Muallimler Arasında 
Mehmet Altnln ağırcer.adaki mahke-

meleri dün bitirilmiştir. Mahkemede yeni Değişiklikler 
suçlulardan fldsı vardı. Mehmet Ali 
g~lnıemtştl GPÇen celsede milddelu - Maarif Vekllleti, orta tcdrlsat tnunl
mumt iddiasını söyliyerek her üç suç llmlerl arasında yeniden bazı nakn ve ta-

yinler yapmıştır. DOn blldlrllen tayin lis-
lu hakkında silahla soygunculuk test eudur: 
yaptıkları i.;in ceza verilmesini iste- .İstanbul Yilksek İktisat "re Tlcnret 

yeni Avukatlık miştt mektebi lise kısmı :fransızcn muallimi Va-Bir Fındık Tüccarı Dün mahlr-erne hazırladığı karan hit Sayın EU'ı.ziğ kız ensuuısn transızca 
K hadi - 1 ı muallimliğine, nynl mektebin daktllog -anunu Bugün Mahkemeye Verildi okuttu. Kanıra göre se şoy e o • rafi mualllml Abdi Yönsel Adana orta u-

muştu: carct mektebi daktilografi munlllmllğine, 
Meriyete Giriyor Sultanahmet birinci ceza mahke - Bir gün Çnhlcanın İnceler köytln - lise kısmı hukuk muallimi Necatı Göre-

mesl mOrakabPve yüzde yediden faz- den Alatan köviine gelin getirilecek- din İzmir Ticaret lfrcst yurt bilgisi mual-
Yeni avukatltk kanunu bugünden la çürük ve botuk fındık ambalajı miş. Sabahlevin arabalar ha:r.ırlan - limllğlne, matematik. munlllmi Uıttullah 

-.."'- · giri w idd. -~,·ı "h b d l'k 11~ tl ra binmisler. BüHln Adamı orta Tıcarct mektebi mual -
J.U.ll'aren menyete yor. Bugün ba- arzettigi ıa ~1 en 1 racatçı ay mış'. . e 1 al" 1 " 8 .~ " ··." llmlll?lne, emterı muallimi Salih Zeki Dl-
ıronan eski tnzibat meclisi toplana _ Jozefin duru,masına başladı. Gclını alıp İn<'Pler koyune gelıyor - yarbakır Bölge sanat mektebi fizik kim-
ırak yeni kanuna göre avukatlarm İktısat vekaleti İstanbul baş kon- larmış. Kırda b ı üç arkadaş gelinin ya muallimliğine, İstanbul Bölge 'Sanat 

t ı - - b t- f dık b ldj arabasının arka~ındaki arabanın ö - mektebi sıhhi tesisat muallimi Kemal Kan 
!tescili ve levha tarif i lerinl -rü ro oru u U<'C'ann ın am a - ~ A k i U 

e § go şe- kn- t ı fı dık nüne ip çekerek durdurmu lar ve st- tarcı n ara nşa sta mektebi rnual -
ICek d h lannı tet lA e m ş ve n stnn - • . . • llmllğlne, :Y(lksek tlcnrct y{\ksek kısım si-

ve er :ıl işe başlayacaktır. daro ve kon~rol nizamnamesine mu- !ahlarını anıbadakılerln kalplerıne yasal tarih muallimi Suphl Nuri İleri ay-
Yeni kanun avukatlığı amme hlz - halif olarak fın'!ık bulmuş ve mlld - tevcih ederek: nı mektebin ayni kısım devletler hukuku 

b:neti olarak kabul ettiği tçin dün ba· delumurnilığe vermiştir. Dün Joze.f - Topr2.R bastı parası istiyoruz. muallimli ine, Heybellndn ortl\ mektebi 
ızı ~ r-1.:...... alık d b 1 d K d. • · demişler :rnQzlk yardımcı muallimi ŞecactUn Ka-ga,, .... m""""uı avukatlar kendileri- m eme c :ı un u. en ısını . dıkö b .. cl _._ cktebl P dik b ı 

• - üd f . Arabadak;l,.r bu paranın ancak Y ınn °1 
.... m en 6\1 es 

illin avukatltk kadrosu hanemde ka- şoyle m a aa i'ttl. _ _ . . . müzik yardımcı muallimUC:1ne, Mehmet 
"--.... ~--~ - - Ben ssındıklara ....r.rnk künü ve koyde ve gı•zelhkle alınabileceğını Celftlettın Gfinenc 'Oskildnr blrf"r ' _ _.. 
~ t:ıhmln etm*•lerse de bu- !r.. ' - ı · ı F k t - ,_ f d b ıı · r»ı e ~ . . b f dık k d Fı dıkln soy emış er ıı a uç 11\.a a ar u mektep Almnnca :rnrch1ficı mun ım ıı.; n • 
lnun doğru olmadığı kanunun aradığı ıçı O§ ın oyma ım. n - teklifi kabul etmemişler. Zorla St-li- Fen foktl1U:Sı son ısını ndan Nimet Pusan 

• nn bazılarınln jçi bozukmu§. Bunu . Yenlkn i rlym:lye mualUm -
hau olan gayri müslhn avu - benim anlamall"ıt lmkftn yokt\lr. Ka- min cebind<>ki cm lırayı almı lard1r. ~~---ırm r 

d n ı..+. "lVıtnn..=n<. ""ttU~ ~~on ann a yenl kanuna gore tesc buklann lçinl" gin1mcz, bu :;o•e kera-
11 

' d . 
1 1 

Haydarpaşa lisesi Fransızca yardımcı mu-
edilecckleri anln~· met de yürümez. Benim suçum yok- Toprakba~, parası a etı 0 up 0 

• allimllğinc, Beykoz orta mektebi fransız-
T n h . ,. Iaeak k tl _ madığını k cy muhtarlarından sor - ca stajiycrl Zeki Kara Mehmet Gazi Os-

esc a."'lclnc!e ka avu . 8 ~ tur. . muş ve bu parar.ın ancak gelinin gel m:ınpaşa orta mektebi !ransızca stajlyer-
tnn fsiın!crt gıöl sayılarını da §lIDdı- Mahkem,. iç! ibozuk fmdıklann bı- diği köyün içinde damadın akrabası Uğine, İstanbul ktz orta mektebi fransız-
lden taym Ptmiye imkfın yoktur. Bu linip bilinerniye"eğini mütehassıs bir ğd t f d ...n ll.kle ca muallim! Bedriye Yeğlnsu ayni mektc-

--"- t . • veya sa ıcı ara ın an 6 .. ze ı ve bl üdQ 1 liğl K an..,.,,. esen işi Uımamlandıktan son- he et tarafından tetkikine karar ve- ov• • n m r muav n ne, asımpnııa or-
tra anlaşılacaktıt Y • _ rildıgıni teshit etmıştir. ta mektebi riyaziye yardımcı mualllmllğl-

• rerek. duru~yı başka bır gune bı- Mahkem~ mi'ıddelumumlnin tavsi- ne nynl mektepten Nihat Kansu, Paris U-
raktı. gibi soygunc-uluk mahiyetinde gör nlvcrsltesI edebiyat fokattesl mezunlann-

Bir Suiistimal Davası mcmt almz ~orla ve tehditle para dan Mart Snrntyan Takı;lm ol'ta mektebi 

M d Atina ş, Y " fransızca yardımcı muallimliğine, İshın -

Karara Bırak.leh G Gm alma şeklind(:a mutalea ettiği için her bul mlge Snnnt mektebi yurt bilgisi ma-
üç suçluya birer sene hapb cezası allimllğlne İhsan Şerit, tsUınbul Sanat 

Emniyeti Mahkemeye Verifiyor vermiştir. Y':llnız alınan paranın az- mektebı dökiimclllük uubesl mezunıann -
Emllik S'J!httmaı etmek suret!- lığı gözönünde tutularak cezalan se- dan İhsan Çekm'egel ayni mektebin dO -

b~ 1~--Ye Fyt.aın bankasının beş Müddeiummnllik gW1 randevuca- kizer aya i:ı.dirl!miştir. Mahkeme bu kOrn atelyest stııJlycrllğtne, elcktrlkçlllk 
ın .LU.w..uıı '1ınmet1ne geçirdiği id - f . . . 1Ubesl mezunlarından Hasan Ertan ayni 

SiNEMAS 
Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
Müstesna filminin CJÖrdüğü rağbet hasebiyle, bir ~°!İ 
ta daha göstermiye karar vermiştir. Baş rolde: G~~ 

sesi ile radyo ve sinemada meşhur Arap mu9ann•51 

A~DOILV~H~~ 
1 ilaveten: EBEDl ŞEFiMiZ AT ATÜRK'ün Muaızatrl ,r 
ı naze merasimini bütün tafsilôti le gösteren fifm. 

G;TıA~OANıELLEôitRRıEu&--
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: _ .. de 

20.12.938 salı gunü saat 15 de 1stanbu1da Nafia müdürl~~ r 
(3471.18) lira keşif bedelli Pendik Bakteriyoloji enstitüsü ıarnırB 
çık eksiltmeye konulmuştur. ~ 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenn~ e.ııı' 
nameleri, proje keşif hülasasiyle buna müteferri dığer evrak d&i! 
de görülecektir. 

Muvnkkat tPm,nnt f?~1' 1: .... ..:ı.. rf" 
Jsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer ış Yö~~·b~ •• ı .. tJ' 

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetinde/ 
siltmc tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve g3d yılına ait 'l'ı 
Odası veslkalarlyle gelmeleri. (8690) =--

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizntd}. 
nevralii, kırıkhli ve bütün ağrılarınızı derhal k~ 

- icabında günde 3 ka§e ahnabillr. ~ 
dia edilen banka baş veznedan 1zze- luk yaptığı ve genç kadınlan ubşa işte tehdıt :ıletı olarak e~de edılen mektebin elektrik atalyesf stajlycrllğlne, 
tin dün aslıye biıincl ceza mahkeme- teşvik ettiği iddiası ile madam Ati - çiftenin de mus:ıdere edılmeslne ka· mcmucnt 1Ubesi kumaş lirg(lsü ve deslna- ToplanhlaT, davetler: VEFAT 
sinde muhnkeıncstne devam edilmiş- na hakkında te'1tif karan 8~ ve rar vermiştir. törlük l>ğrctıncnllğlne de Bnha Akipek na- .,,n&O' 
tir. Davanm mevzuu fU idl: evini de seddeW.rmlşti. - D- kilpve tafyJnN~llmlşlerdDlr... G idi Ticaret Mektebi Sabık Hazinci Hassa ,,t 

936 senesi :JtL. _ ı·ır Tecavüz avası ro ıssen un e ı 1 ıı...def) ..t1t 
ıuıunuevveUnde dtı1 Tahkikata el koyan dordüncii sor- Mezunlan riyeti Umumiye Veka e .ı» --J~ .... .' 

:yetim ve tek:ıütıer:tıı :maaşları trtzİ Neticelendi Bir müddettcnberl tedavi edilmek e! t eı.v···.,u 
edilirken izdihamın önüne geçilınek gu hakimi evvelki gün tahkiltatım Ağırceza mahkemesi dün bir kız üzere Almanyada bulunan profesör Yüksek Ticaret ve İkUsat mektebi me- tekait Sait Temiz v a • btJÇ~~ 
ıı,., L ._1 bltirmif .- doe!"<Nlyı mütaleasmı bil- N. ...nııırı cemiyeti bu a'"n onı.mcu cumar- Cenazesi bugün snat on bit 11-ı Jr ;ıırn ~onuu mernUJ'U Sermede de ...... ~.,- ka,.,rma ve tecavüz davasını netice - ıssen, tamamen iyi olarak dün .... ,. ıc .,., _.1' 

ıı· test g{lnil Ilcyoitlundakl mcdı:ezlnde sene- Kadıköy Uzun Hafız soka 
219

1'7. 
veznedarlık settıhlyeti verilmiştir. dirmek içi"l ll\Üddclumumlllğe ver- lendirdt. Unkapanmda Ye~ltulumba memleketimize dönmüştür. Burada lik kongrclcrinl aı;acakla:rdır. Kongrede maralı evinden kaldırılarak ~fi ~ 
Serm,t baş veznedar İzzete bir im- ıniştl. MüddPium.amillk madam Ati- Tepcbap çıkmazında oturan Ha.mal tekrar vazifesine başlıyacaktır. yeniden kurulacak kOtOphane ne lisan 

1 
dııct- J 

k 89 bin }' Osmanağa camiinde k1 ın deV' ıza verere ıra. para almış ve nanın MadeJen, Muzaffer, Saadet ile Şerü, Seniha isminde bir tazı evlen- Meslien Bedeller( nf Irurslnn açılması ve bir de ~ mecmua 1 ,..na 
lbunu da.lhtmıstır ., - ... -nlm k altın _,__.,_tır ra Karacaahmet mezar ır:.~~ ..ı& 

o• . . .ıKı gun sonra bu daha 1lç kadını fuhşa teşvik ettiği ve mek maksadile evine götürmüş ve Almıyan Muallimler ~.. ası arar a ~ . eyl~.,. / 
tparadan beş bin. lirası noksan çıktığı glili randev-.1ruluk yaptığı neticesine zorla kendisine tecavüz etmiştir. A- İstanbul ilk tedrisat kadrosun - dilccektir. Allah rahmet ;_.-, 
ıanlnşılmış, tahkıkat neticesind d • . d d b'- k d YENl NEŞRIY AT.. ı..ı ,... b e e vararak mevktifen muhakeme edil - rlf ismin e e u al'. n aşı varmış. dan, tekailt olmak, orta tedrisata • I L A N JloıJV' 
,uu paranın a' veznedar İzzet tar Senih t avü ğr dıkt a d - k /'. ,P 
lfından verilmediği neticesi çıkant- mestne karar verilmesini istemiştir. a ec . ze u a an sonr a ~ek veyahut başka suretle a.y- FRANSA TARiHi - Kanaat Kitabevi- Ittihadı Maadln Tür 1 ğılld 
:mıştır - Madam Katinanm lünımu muhake başka bir delikanlıya kaçmıştır. Suç- nlıp da henüz mesken bedellerini nln neşrctınekte oldulu Ankarn kiitüpha- Şirketi idare meclisi aza 

1 

İddİa mtik#\mıru işgal eden müd _ mt>slne kar'tr verilmiştir. Suçlulann lu dün mahkemeye. gelm.~işti. Mah alınıyan munilhnlerden 150 'kişinin nesi servisinden Fransa Tarihi de çıkmış- istifa ettiğimi ilan cderirn· :f;!~ 
d i · ·nı 1h y bunün asliye ceza mahkemelerinden keıne kararım verdı.. Şerifın suçu sa· istida ile Maarif Vekaletine müra - br. Eser Jacque Banzfll'indir. HOscyüı Dr. Ernin p~~ _/ e umumı muavı san arsuvat . " . · . . h hkti · ~ ~ 

1 d iddf - 11 1 ::ıir:sıne verl!melcri muhtemeıdlr. bit olduğu ıçm 8 sene apse ma m caat ederek istlhkaklannı istediklc- Cahit Yaltın tnratınıdan lisanımıza ı:cv-
geçen ce se e asım soy yerek z ediliyordu. Mahkeme Senihanın te- . rilmlştir. Bu eser Fransada bOyük bir ~ 
zet hakkında bı>raet karan v«>rilmcsi ine k ri hakkında verılen haber doğru de ff ,_, t kaı.anmı...... Tercemesl de :!Jtrn TAN Ga•etesl ~ 

B• cavüzden sonra başka birls aç- ğild' B m..rı ·ımek - muva ıı .... ye il ... • ... • ~ .,_ 
ni istemişti DPvlet ve banka avukatı ır Kırmızı Biber Davası ır. u gu.ı ere ven uxere 273 üncO tabından yapılmıştır. rıyatı 125 ... .,_ 
Ziya bir b11c:uk saat süren iddiasını Za l . mı§ olmasını hafifletici sebep ~ayw bu seneki bütçeye -para konulmadı- kuruştur. -~ 11 An F= a ıor• ~ 
söylemiş ve İzzete ceza verilmesini lıkpa~ ~ b~edıye memurları Ba· dı. Cezas~nı iki seneye indirdi Dığer ğı için bunlara bu sene istihkakları- DAMGA RESMİ KANUNU - 9 Tem- ~ ~. 
istemiştir. din kı n a . akkal~ ~a~an Davi- suçlu Arif bulunamadığı için davası ntn verilmesine imkôn yoktur. Fa- muz tarllılne kndar bu kanunla flglli b(I- ::: ~ 

k t rmızı bıberlerlnın ıçmde haşe- daha evvelden aynlmıştt. kat önilmüzdeki sene bütçesine, sa- ınn tadil~t Başvekfılet matbaası idare me- S --<>--- • 400 ~ 
Suçlunun avu atı da müdafnasmı b ve yn~ancı ınaddeler bulundu - Adliyede Yeni Tayinler 177 ki i i bulan bu ibi mual- muru Mehmet Görkey taraf~ndan bu isim 5 1 inci sayfa santim• ..,~o~ 

yaparak bu ic;:te sunitaksiri olmadı - ğundan şuphe ederek nümune al _ İstanbul müddeiumumi muavin _ y:ısıliml . . şb~t . gd t h . altında toplarunış ve neşrcdılmlşUr. = " O~ 
ğmı ileri siirere't beraet kararı veril- rnışlar ve kim h 00 abl' . er ıçm u çeye ıcap e en a sı- 5 2 , , • z0

0 
~ 

rncsini talep Ptmistir. Muhakeme ka- mi lerdir Tah~~ ;1 _e t .il ettır- !erinden Ahmet Remzi İstanbul asli- sat konulacaJ...-tır. Bu itibarla bu mu - : 3 , 
1 

, 70 ~ 
rnr için ba~lı:a bır gilne bırakılmıştır. le;dirdiğ: · . D ~dşup~cyı kuvvet· ye Azalığına, Erdek müddeiumumi allimler ancak gelecek sene at:rus - Yurtta Mahsul Vaziyeti E: 4 

1 
, 1 60 ~ 

• • 
1 1~~ avı muddeiumumi- si Hilmi İstanbul icra memurluğuna, tostan sonra m"sken bedelleriru ala = I f f d AD~ 

Kaynar Su ile Haşlanan 
Çocuk Öldü 

liğe venlmıştır Sult alun t 'h hl "' Antakya ve Akdeniz mmtakasın- : ~ say a ar a 1 ~ 
. . · an e su. İstanbul sorgu hAkimi Rahmi üçün- bileceklerdir. ·· b 1 d - :r ~ rıncı ceza mahkemesi dün bu iddiayı _ . _ , dnn gelen haberlere gore, urn ar a : Son sayfa ~ 

tetkik etti. cu sınıf adlıye mufettlşlığine, hukuk Yeni Kadro Vekalete bütün zeytin mahsulü hasat edilmiş- : 
1 ~ 

. . . _ mczunianndnn Hüseyin Malatya hA- tir. Adana ve Mersin havalisinde da.- : Dikkat : ~ 
Galatada Feliks hnnında oturan Davıd kendısinı şoylc müdafaa kim namzetliğlne Üskildar müddei - Yollandı hi pamukların toplanması nıyahet E . tıı' 

V ktor F rnmnndinin dört yaşında - etti: uınumt muavini Hicabi fstanbul müd İstanbul Manrü mfidürlüğü, İs- bulmuş ve nadaslann sürülmesine E ı - 1 santim: gazetenıtı 
k n ı pazar gunü üstüne knvnar - Piy~sad~kl bütün kırmızı bl- dt'iumumi muavinliğine, Ankara sulh tanbul ilk tedrisat mekteplerine ait ve yeni zeriyat için hnzırlıklara bnş· : yazısile 2 satırdır. ıell ~ 
u d k lC'rek ynr landı~ı için Şişli herler benım b1berim gibidr. Değir • hakimlerinden Salfıhattin İstanbul dördüncü kadroyu da hazırlıynrak lanmı~tır. E 2 - İlilnların fiyatı gaz:esıır ~ 
~uk hastahanesine nakledilmişti. mencler bütün biberleri saplarile a- sorgu hfi:kimliğine Kastamonu hakim tnsdfk edilmek üzere Maarif Veka- _ tek sütunu üzcrınc ~ 
D un çocuk ölduğü için hastnhane vütürler. Bu işte benim katiyen ka- muavini Saadet f~tanbul ôza mua _ letine göndermiştir. Dördüncü kad· lerle muallim mekteplerine alına- E lanmıştır. :z;eteÖ ~ 
müda ' umumiliği vaziyetten haber - bahntim yoktur. vinliğine, Diyarbakır sorgu Mkitni roda bu sene muhtelif vilayetlerden cak talebelerin isimleri dün a1fıka - E 3 - Kalın yazılar da gıı 11 ıııı' ~ 
dar etm· tir. Müddeiumumilik cese- Mahkeme kırmızı biberlerin sap- Suat 'Oskfidar icra meınurlutuna, İstanbul miidürlüğli emrine verilen dor mekteplere gönderilmiştir. Bu : kapladığı yere gore sS ~ 
d ni Tabibiadillere muayene ettirme lnrile üğütulüp üğiltillmcdiği{ll mil - fstnnbul iızasındnn Tahir Ankara as· 27 muallimin ismi vardır. talebeler bugünden itibaren, kabul E le ölçülur ~ 
ye karar vermiştir. Verilecek rapora tchsasıslara sormaya karar verdi ve liye mahkemesi balığına tayin edil- * Bu sene parasız ve yatılı ola- edilmiş olduklnn mekteplerin kadrcr ;11nnnnnmınnırr1111ııırfl 
~re tllhkikata devam edilecektir. durufltlayı başka bir gilne bıraktı. mişlerdir. rak liselere kabul edilecek talebe- !arına alınmışlardır. 
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Gündelak Gazete 
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TAN'ın hedefi: Haber 
de, fikirde, her•etde 
temiz. dUrOat. .. mimi 
olmak, karlln gazetesi 
olmıyı çıııımıktır. 

ARONE BEDEL1 
l'iirkiye Ecnf'bi - . 
400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 6 Ay 1500 " 
40 .. 

O " 3 Ay 800 " 
lSO ., 1 Ay 300 ., 
lılletıerarası po ta ittihadına dahıl 
lrnıyan memleketler için abone 

"edelı rnuddet sırasiyle 30. 16 9 
·>.S liradır. Abone bedeli peslndlr 
A.dres değiştirmek 25 lrunıStiJT 
Cevap için mektuplar 10 kunıs-

lt Pul 110vt'sl lfızımdır. 

Gö~~~ ·;.;~~~~~~i l 
lst~~b~ı· v~·iiliiji 

11... latanbuı valiliği 'l'ürkiye11in eıı çe
-. en nankör nıemuriyetidıt. 
ti lstanbuiun kendine mahsm coğra
~usiyeti vardır. Avrupa ile Hk 
~ noktasıdır. Bütiin ecnebiler il-
111a':~ .ıstanbnla gelirler. Onlan kar
)&_~ Tütkiye namına onlara se
~ınak htanbul vafüinin i~idir. 
'- lstanbul, Türk.iycnin en büyük, 
~ lengin şehridir. Bütün menıle.kc
tGı. Cözu oradadır. Binaenaleyh, bü-
111 .. , nı.entleketin ~ö~il lstan~ul uli
~ Ü%e.rindedir. 
~ lst3nbuı ,•nli ii ayni 7.Pmanda şeh
..... belediye reisi ve Halk Pısrlbinin 
"'lllSidir. 

li ~ll iiç vazifeden yalnız birmi hak
~ e başarmak bile normal Lh- in.,.a
ll fe\kinde kudret ve enerji ister. 
~Uç. büyük vazift·~ i bir insanın 
te hır şekilde ifa cdcbilınc~i için 
~kalbeşer bir mahllık olması la
•ld dl?'. lstanbul J:ÔL<hıiiııdc bir şehir 
it llğu .için normal bir insandan bek
lıt llnıesı nıüınkün olmıyan bu l"vkı.l
"1Şer kudret ve kabiliyeti ı:ôstcre
lll·~eı:ı valiye karşı derhal .;i,ri\~ıi· 
~ değişir, zehirli tenkitler tuı:lnr. 
~tanbul ihti r. ... -• ' • • • 
~ • ..-uu.uıY.' i\arıs, Londru, Der-
~ Viyana ıibi, nüfusu lstun!ml<lan 
~ tt:hirlere nisbetle Istııuhul bir 
~ ınısli geniş ve dağınık bir ~ehir
~ Buna m\lkabil lstanbulun hiit
liı ha şehirlerin bütçesine muka· 
~la Ço)c fakirdir. Böyle olduğu hJtldu 
ile' lstanbul vnli ve beledivto teisln
lıe:j 0 ~ehirler belediye relsfcrinden 
'- ~n. n hizmeti •steriz. Bulımıayııı-

lt kızar ve valiye çatarı-&. 
litre 

1~buJ, Tur ki) enin dığ.!r şehir le
' en_"Crnez. idarenin şiddPtle mer t" 'ltu baglıdır l!:ıı ufak bir teşebbüs, 
~Us SUk bir hareket iı;in Anknranıu 
llu lladcsini almağa ihtiyaç 'ardır. 
~•ti ın~rkcziyet usulü Jst:ınhııhm sü
>~ e ılerlemesine mimi olun en bü-

So eııgcllcrden biridir. 
~ b~ra l·tanbul valisi da\mi ,.e ti
~tbır kontrol altındadır. !staııhul 
fttti lla~ı •. hata arıyan titiz bir mü
~· 1 tıbı, mütemadiyen va!i ve be
l>_ ıye r . . . 
""l k.. eısının icraatını takıp cdt·r. 
•ıa-. llç~ bir kusurunu büyiihcrck 
V, ls Dııttcmadiyen zaafa .ığrntır. 
.. ilca tanbul valisi bu tenkitl<'re alı'->h!; kadar maneviyetinden hayli 

la er. 
"- tanhuı valiliği, Türk tlevl,•tinin 

""nlf' · 'd" ile or memurıyctı ır. Çtinkii 
L hpsa ·· ·· .. • "t~e . ı az gorunur ve yaııtı:;ını 

llu~~•rmekte daima güçlü~ çeker. 
~-lil··~ bunlara raimen. lstanlıul 

•gı ..... k" • 
l'f)'tl ..... ur ıyenın en ıerefU ml'ınu-
... dır Ç ·· kil h" k · · "~ b· · un ızmet etme ıstı-

~ ~ devlet adamı irin ıııh<ıyo;";tsfa 
~1-lllarla dolu bir şehirdir. Yt!nİ 
'1-ll : Ya~ılınağa ve imau muhtaç 
~iti . u guzel şehirde, ınıitc:;:c.lıb~ ... 
\ıı.._: •leriyi ıören bir v:ılinın yaıu•-

-ceğ· 
ili>, k 1 hudutsuz i~ler vardır. Şim-
\ı. ~hadar Yetim ve bakıml'JZ kal:ın 
-. ~e re, .şimdi hükumette Yf!rchmı
•toa.-tıneeo başlamıştır. t>laulı '\e 
' anılı bir faaliyetle lstıınbul az 
-. ~~da sarfedilen siyin semcrcsi-

ereb ·1 
~e . 1 ecek ye1rine şehirdir. 

h1ttı1'tli lstanbul valisini, blltün bu 
ı_ ere .. w •• 

~ lav it logus &'eren, fakat btanhu-
~t li~ olduğu güzelliği. •enıizliği 
lıtııjde ""~nı temin edecek olan bir 
~rak karşılamak i:ıtcri:r.. 
Pc:ır ... 

'
1 lton~rcsi Toplandı 

~ C ;1li 1''\N C H. Partisi ilçe 

~Yaseı· 1 
B 1rs3 valisı Şefik Soyerin 

Uruı ~rıde toplanmıştır. İlçe yön -
'~alıl(ı aşkanlığı:ıa Kerim Kumla, 

~tu~ bara F.şref Dinrer, Tahsin Ba -, q,e "t .. ~ 

RI- ?art S~~ıı. _Remzi Özbek, Şev
~ On ıı, H useym Avni Beceren, 

Ur leçilrnişlerdir. 

GOERING 

Diktatör, bütün iktidan ıah 
sında toplar ve bir parla

mento ile knrşılaşmadan, bir 
kabinenin kararını bekleme· 

den kaTarnamelerini şahsı 

namına in11::ılar. Fakat dikta -
tör, her ycrrle hazır ve nazır 
olamadığ1 idn emri altında ça 
lışan, bit· tak1m adamlara gü • 
venir. Bazan bunların içinde 
şeflerind~I' çok fada iktidar 
sahibi oln.nhır da bulunur. 

Diktatör, hükumetin kanşık iş
lerine, yabancı memleketlere, 
devlet makinesini teşkil eden yığın 
yığın, çeşit çeşit meselelere vuku
fu mahdut ise onun şefliği lifzl 
JUU.1CtL Ull JJJaU.ı.J""'""''"' ..,._ ... ...... --·-

bugünkü diktatörler hakkında ne 
derece doğru olduğunu tayin et
mek çok güçtür. Fakat tarihi buh
ranlar ikinci derecede sayılan şah
siyetlerin kıymetini tayine imkan 
vermektedir. Nitekim bu senenin 
eylülünde vuku bulan buhran da 
buna yardım etmiştir. 

· ugünkü Almanyada eski Al~ 
man emperyalizminin kuv

veti vardır. Kendilerini iş başında 
bulunmağa salahiyettar sayan 
nasyonalist elemanlar vardır. Bun
lar olmasaydı Her Hitler, Hin
denburgun yerine geçemezdi. Bun
dan başka Almanyada ihtilalci 
unsurlar, sol üratlara muhalü o
lan kapitalist, nasyonalist unsur
lar bulunuyor. 

Hitlcr, ilk cince eski Prusyacı

lığın kuvvetlerini budadı. Ve 1931 
tasfiyesinde yalnız partisinin az
gın elemanlarını ortadan kaldır
m:ıkla kalmıyarak Junkerliğin de 
bir takım mümessillerini yok et· 
ti. Şlayher bunların başında idi. 
Papen ise bu akıbetten zor kur
tuldu. Daha sonra diğer Junker
ler birer birer düştüler: Eski mu
hafazakar parti lideri Hugenberg, 
inzivaya çekildi. Fon Nöyrat, beş 
sene hariciye nazırlığı yaptıktan 

sonra iç kabine şefliğine tayin o
lundu. Blomberg, Avusturyanın 

ilhakından biraz önce generallerin 
kendilerini göstermek istemek•i 
üzerine sukut etti. Nihayet Şaht. 

· iktısat nezaretinden çıkarıldı ve 
salahiyetleri Göringe devrolundu. 

Fakat parti içindeki uçurumları 
kapamak daha güçtü. Burada sol 
cenah müfritlerinin mümessili 
doktor Göbbelsti. Ve bu adam eski 
sosyalist ve komünistlerin çoğunu 
kazanmıştı. Sol cenahçıların biri 
de Himmlerdir. Uçüncüsü Yahudi 
düşmanı Streicher'dir. 

r:- u birib;rine zıt amillerl lda
.... re etmek ve bunların birı

birlerile mücadele etme erine kar
şı gelmek ıçin anadan doğma ıstra
tejıst olmak gerektir. Fakat Bit
ler, bulun ış arkadaşlarına dürüst 
muamele etmektedir. Ortalıkta 

bunların biri aleyhinde bir takım 
şayialar fısıldandı mı, o da ondan 
iltifatını esirgiyor, ve başkasına 

ibzal ediyor. Arkadaşlarının yal
nız biri müstesnadır: O da Rudolf 
H.ess"tir. Nen.retsiz DaZ1r olan 

1' A .N 

WILHELM KEITEL RITTER VON EPP 

"Avrupanın Hüriyet için 
Mücadelesi" Adlı Eserden 

GOEBBELS 

Hess, Hitlerin muavinidir. Ve es.ı 

kidenberi en sadık arkadaşıdır. 
Hitler en karışık ve en nankör 

işleri ona havale eder ve Hess bun
larla meşgul olur. Hess, bütün me
selelerle karşılaşır, bunları halle
der ve neticeyi Führere bildirir. 
Kendisi hiç bir partiye mensup 
değildir. 

Hitlerin ayni derecede başka 
kime itimat ettiği kolay kolay ta
yin edilemez. Görıng var, Göbbels 
var. Rosenberg var. Fakat hangisi 
daha fazla gözdedir. Burası belli 
değil. 

Göring, tam bir askerdir. Sözü 
gürültülü söyler. Göbbels kısa boy 
ludur. Münevver ve zekidir. Mira
bonun inceliğini taşır ve arada Mi
rabo gibi büyük hatalar yapar. 
Göbbelsin daha çok enteresan bir 
sima olduğu şüphe götürmez. Hit
lerin muhitine karıştığı ve Berlin 
kısmını üzerine aldığı zaman arv 
cak 27 yaşında idi. Insanları anla
mak kabiliyetini haiz ise de arka
daşları onun iyi bir siyasi olma
dığını söylüyorlar. Sözü çok par
lak söyler ve nesire şiir karıştı

rır. 

Göbbels, fakir bir ananın dört 
çocuğundan biri idi ve Belçika 
hududuna yakın bir yerde doğ
muştu. Ailesinin fakirliği yüzün
den katolik mekteplerinde tah
sil gördü. Yahudi bir avukat tah
sil masrafını vermiı ve Yahudi o
lan edebiyat hocası profesör Gun
doll onun kafasını yetiştirmiştir. 

Fakat bu vaziyet Göbbelsin hem 
Yahudi, hem katolik diışmanı ol
masına mani olmamıştır. 

Nutuklarında yeni aristokrasi
den, işçi sınıfından bahseder ve 
Berlin fakirleri ile işsizleri ondan 
"doktor,, diye bahsederler. Kendi
si ara sıra Hitlerin gözünden dü
şerse de bir çaresini bularak lil· 
zumlu bir adam oldujuııu isbat 
eder. 

RIBBENTROP 

G öbbcls, esas itibarile, Görin· 
gin sıkı dostu idi. Sonraları 

ihtirasları çarpıştı. Göring Mü
nib hükumet darbesi sırasında a
ğırca yaralanmıştı. Hitler, son ka
rarını bildirmek istemediği, yahut 
halkın düşüncelerini araştırmak 

istediği zaman Göbbelsi ileri sürer. 
Göring sözü, ekseriyetle tok, hat
ta biraz kaba söyler. Onun üni
formalarının ve nişanlarının sayı
sı Alrnanyada bir çok litifelere 
mevzu teşkil eder. Rivayete göre 
Göring, şoförünün bu latifelerden 
her birini keşfetmesine mukabil 
bir şilin bahşiş vermektedir. Gö
ringin, arkadaşlan derecesinde 
mutaassıp bir Yahudi düşmanı ol
madığı da söyleniyor. Onun en bü
yük hizmeti Alınan hava kuvveti
ni, en kısa bir zamanda tanzim et
mesidir. 

Gizli zabıta şefi olan Himmlerin 

memuriyeti onun pek fazla göze 

çarpmasına mani oluyor. Fakat o

nun salahiyeti bütün arkadaşları

nın salahiyetine faiktir. Himmler 

ilk önce Bavyera polis şefi idi. Da

ha sonra Göringin şefliği altında 

Prusyada çalıştı. Nihayet bütün 

Almanya resmi ve gizli zabıtası

nın şefi oldu. Kurduğu teşkilat 
dolayısile Almanyada olan biten 
her şeye vakıftır. Siyah muhafız
lar onun kumandası altındadır. 

Bunlar, Almanya tarafındaki şato
lar içinde kurulan mekteplerde 
tahsil görmektedirler. Siyah mu
hafızlar sigara içmezler, alacakla· 
rı kadınların anaları uzun uzadı
ya tetkik edilir ve ondan sonra 
evlenmelerine müsaade edilir. 
Himmler bu adamlardan yepyeni 
bir ırk vücude getirmeyi ummak
tadır. 

Almanyanın bugünkü hariciye 
nazırı Fon Ribbentrop, Her Hitler 
le temasından ene!, prap taclrl 
idi. Fakat 1932 de mühim hlzmet-

RUDOLF HESS 

ler ifa ettiği için kendisine siya. 
si bir memuriyet verilmesi düşü
nülmüş ve çok geçmeden Alman-
yanın Londra sefirliğine tayin o
lunmuştur. Fon Ribbentrop daha 
sonra Fon Nöyratm yerine Alman
ya hariciyesine getirildi ve son 
Çekoslovak faciası onun Führer 
nazarındaki mevkiini sağlamladı. 
Bugün Fon Ribbentrop Berliniıı 
en bellibaşlı kuvvetlerinden biri
dir. 

D aha gösterişsiz mevkilerde 
bulunan mühim bir kaç 

şahsiyet daha vardır. Bunların en 
mühimmi Alfred Rosenberg'dir. 
"20 nci asrın masalı,, adlı eseri, 
Hitlerin "Mein Kempf" adlı ese
rinden fazla nasyonal sosyalizmin 
mukaddes ~itabı uyılabllir. Çün
kü Almanyayı kaphyan ırk naza
riyeleri burada izah olunmuştur. 

Fakat Rosenberg, hiç bir neza.. 
ret veya buna benzer memuriyete 
tayin olunmamıştır. Halbuki Bit
lerin çok eski arkada~ıdır ve bu
günkü Alman kültürü üzerinde 

' çok derin tesiri vardır. Fakat bu 
zat, hareketin ancak terblyevt ta
rafile meşgul olmakla iktifa edi-
yor. 

Hitlerin en büyük maliyecisi 
Şahttır. Almanya, onun himmetile 
en müthiş ikısadl ve mali buhran
larını halletti. Fakat Şaht 1937 de 
iktısat nazırlıfından çekilmiı ve 
Rayşbanktan da ayrılmak iste
miştir. HattA doktor Şabt Na
zi partisine dahi girmemiş bu
lunuyor. Almanranın doktor 
Todo gibi motör yollan ya
pıcısı, miralay Hierl gibi amele 
ordusu şefi, general Epp gibi müs
temleke propagandacısı vardır. 

Fakat bunların hepsi de mütehas
sıs kimselerdir. Doktor Ley neşe 
ve sıhhat hareket lideri, Fon Şi
rah Hitler gençliği hareket lideri
dir. Fakat bunlar dahili siyaset 
bakımından mühim adam olmakla 
beraber Hitlerin emperyalist siya-
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Serbest Fikirler: 

Atatürk Adını 
Şehirlere Değil 

Devlete 

Mal 

ve Millete 

Etmeliyiz 

YAZAN: Sait KESLER 
Ebedi Şefimiz Atatürk'ün mukııcl

des emaneti kadar kıymetli olan a· 
.dının fe)ıirlerimizden birine brığlan· 
ması etrafında bir cereyan var: Bir 
kısım saylavlar Ankaraya, bu kısım 
saylavlar da lstanbula Ata•urk adı
nın verilmesini teklife huı.rlanıyor· 
lal'Dllf. Saylavlarımızın bu uacc ket
lerinde Atatürk sevgisiııin iimil ol
duğunda, ve her saylavm bu kıymet
li adı kendi dairei intihabiye.,inc mal 
etmeğe çalışmakta haklı oldubrun:a 
ıüphe edilemez. Ben de lslanbullu
ywn, eter Atatürk adı bir şelıro ve
rilecekse bu kıymetli adı elbette ls
tanbulun almasım iste.rim. Bunun .i
çin de binlerce mucip sebepler b~ 
lurum: 

Fakat ben, dünyalar kadar kıy-
metli Atatürk adının bir tehre, bir 
tehir halkına bailanmasllll dotru 
bulmayonun. 

Ve biliyorum ki, Atatfirlc: a~ 
Atatiirk'ün mukaddes emaneti gibi 
neslllenlea nesillere intikali va&if e
ainl ,.alım tarihlere bırakmak üfi 
değildir. Fakat bu sahada yapılncak 
ıe1 Atatürk adının bir 5ehr? \'C.r~
mesi, Atatürk adıyln satlece hır şchu: 
halkının şereflendirilmesi ol.ıııaına-: 
lıdır. 

Atatürk bir milletin babaslyda. ~ 
nan adı da bir milletin malıd,r. 

Atatürk, bir 1Chir kurmuş, bir §e

hir halkını kurtarmış deiildir. 
Atatürk, bir devlet kurıuuş, bir 

millet kurtarmııtır. Ve Atatürk. gibi 
kurduğu devlet te, kurtardlğt millet 
te ebedidir. 

Ebedi Atatlirk'On adtnt, kurduğu 
ebedi devlete vermek ve kuı=t::ırd1ğ1 
ebedi milleti de ebedi Ata tüt k ad• 
ile şereflendirmek elbette dnha doğ· 
ru bir hareket olacaktır. 

Milleti Atatürk'iin adı ile şercnc~ 
dirmek için Atatürk'Qn topl:ıdığı Bü· 
yük Millet Meclisini ''Atatürli Mec• 
lisi,, diye adlandırmak lazımdır. 

Atatilrk'iln adını bir teh"~ bıı!ıt
lıyacak yerde, bir vatana hağışlanıuk 
için de onun kurduğu Cumhuriyete 
Atatürk Cümhuriyeti dcnilmcUdi.r. 

Dlinvalardnn daha kıymetli Ata• 
türk adı, AtatUrk'ün şerefini ~ir kaf 
dahR yükselttiği, şanlt bayrağmuza 
da yazılmalıdır. 
Ba~Takta direğin alemıne rastlı· 

yan üst köşeye yazılacak o!:ın Ata
türk adı bayrağımızı ne kadar sus• 
li~ecektir. 

Hattll ben, fazla olarak Atatürk a
dı yazılı bayraklarıt bir mümta&iyet 
de verilmesini düşüniiyor ve bu bay
rakların yalnız devlete mahsus bay• 
.rak olarak, devlet h11yra'rı olarak ka
bulünü istiyorum. 

Atatiirk adı yRzıh bayY:alclar, sr.de
ce devlet mUessescll"ıinde, devlet 
dairelerinde, devleti:ı harırf nıümes
silliklerinde, Türk kora sulan hari
cinde sefer eden vapurlard:ı kulla
.nılmahdır. 

Devlet mUesseseleri harkinde ka
lan müesseselerin, husu .... i te~ckkül· 
)erin, cemiyetlerin, ~irkdlcrin, ban
kaların ve halkın Atatıirk atiı ya7:ıb 
mümtaz bayrağı kullannııılarıııa mü
saade edilmemelidir. 

Bu takdirde ebedi Atatfh·k'Un, bO
~·ük adını şerefli hıwrnğmıızfa t-ınır
lanmız haricinde aelebct daJgnlao
dırmış olacağız. 

:!'."de ehemmiyeti hal• değildir- rs;·d;·si;·Fikir~······-

F akat Alman ordusunun lider- 1 
• Şarkta kurnaza zeki derler. 

leri böyle değildirler. Hitlerin Kurnazlık hileye dayanan ze-
ilk harbiye nazırı Mareşal Blom- kadır. Zeka, yaratmasını bilen 
bergdi ve Hitlere son derece bağlı bir imtiyazdır. 

idi. Ordu tefi Baron Fon Frlç * 
müstakil ruhlu bir generaldi ve Hakikat, yağ gibidir, dalma 
hatta siyasi düşünceler bakımın- • üste çıkar. t 
dan ayrı idi. Ara sıra ordu tefle- * f 
rile bir takım münakaplar vuku Çok vadeden odamdan kork. f 

* 
. 

buluyorsa da bunlar meydana çık- · 
mıyor, ordunun bugünkü şefleri · Kızın yfizU bir vıtkitler onun • 
general Fon Bravçih ile general : serveti idi, şimdi tuvalet eşyası ı 
Kayteldir. Bunların strateji esas- , satanlann serveti oldu. S 
lara istinaden Çekoslovakyaya kar ' • İ 
şı hareketi muvafık görmedikleri · Fakir bir adam için hem iş- Jf 
şayi olmuşsa da, buhranda siz, hem namuslu olmak müm-
ancak birer ilet olarak kullanıl· kiln değildir. 
mışlardır. * 

Bir adamı ôJmeıfon mnvnffnl\ 
olmamış sa)·mayınız lh.>r hirı 

mizin içinde gizli kalan imkan 
hazinesini kim tahmin edebilir? 

Fakat bütün Nazi Almanyaıia 
Hitlerin muvafakati olmadan hiç , · 
bir şey yapılamaz. Yalnız onun ça
lışma takati her şeye kili gelmiye
ceği için adamları da kendilerini 
göstermeğe imkan buluyorlar. 

Muhakkak t1an nokta Bitlerin 
insanlar üzerindeki hakimiyeti ve 
iradesini hepsinin iradesine fistün 
tutmasıdır. 

Bizde siyasi fikri veya edebi 
t sahada rahat yaııamak isti:rnrc:a. 
i nız muvaffak olmamış ~öriinii-
ı nfiz. Yoksa kıskançlar sizi göz. ı 
: le yerler. ı 
························~-·: 
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G~ p,,_,. Pariate 0.)'11anan Ar•enal - .Rcuing maçırula Framız 
kaleci.inin ııüul bir kurlaTlfl 

Armstrong Dünya 
Şampiyonluğunu 

Yine Muhafaza Etti 

Rasing ve 
Arsenal 

Berabere 
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MERSiNDE: 

Bir Çocuk Lağnna 

Düıüp Öldü 
Mersin (TAN) - Bahçe mahaQe

sinde Bedi Ali ''akkas oğlunun evin
de oturan Kadrinin 3 yaşııdaki çocu
ğu Coıkun bahçede oynarken, üzeri 
açık olan li,tam çukuruna düpniif, 
boğulmuştur 

Cesedi 24 sast sonra ve tesadüfen 
orada bulunup cıkanlmıştır. 

Kumar Oynıyanlar 
Mersin CTA N) - Sokak aralarmda 

MUCURDA: 

Belediye Seçimleri 

1 • 12 - 938 

EK O N o M 
Amerika ile Müzakereler 

Bütün Türk Mallarının 
Gümrüksüz ithali İçin 

de Göl'iişülüyor 

llHAM ve TAHViLAT 

ıuo 

11.10 

ZiRAAT: 

Hatayla Ticaret 
Hakkındaki Y e•I 

. Kararname ;:_ 
Ankara, 30 (TAN) - Hata1 ~ 

şe ve mevritli mahsul ve ~ 
rin Türkiyeye sureti ithali ~ 
da Vekiller Heyetince kabul -.:1 
kararname bugün (dün) D~dJf' 
rek meriyete girmiştir. ~. 
de şu esaslar vardır: ~ 

1 - Hatay menşe ve ~:ıı/ 
mahsul ve mamullerin ~ 
ithali Türk kanunları b~ >. 

dahilinde serbesttir. dl 
2 - Hatay menşe ve m~ 

sul ve mamullere 15--3-838~ 
ve 8278 sayılı kararname ~~t 
dilmez. 

3 - Hataya yapılacak r ~ 
kömür de dahil olmak useı-~ 
mum madenler ihracatı ıı-11 iJ 
tarih .. 7828 ..,.w ~ 
kümlerine tabi tutuımu. 
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Biiyiik Atamızın Hususi Hayatından 
' 

Bii)ljik BOJ~an '°" mannraltll'Ja me&Jzi alm11 bir nelerin htuekatını takip eJiyor 

Seveili millet babası; bir •qaleatinde, kenauine verilen bir 
iıtiJayı tetkik ediyor 

Atamız, manevralarda h~ekôtı 
takip ediyorlar 

Ebetli Şelin Salih s.,zok' a 

İhlla ettilıl~ri bir ruimleri 

lo,lturniından Gazi Matala Ke
lllal, muhtll'ebe anaaında, bir 

cepheyi ifaret ederken 

5i'i:letin neli babaı, motörde 

Büyük Atanın, Mat.,al F eozi Çakmakla ~k samimi 
bir miüalaNuı 

Atatürk., Ylorya .artlarında •• 

Tarihi Bir Hatıra: 
Garp Cephe•İ ve Lozan galibi l•met lnönü vapurda 

U nitet Pra muhabiriyle konufUyor 

Büyült Ata, aziz tırltadtlfl I.met lnönü &Je F etJıi Okyarla beraber 

- J " c/ / ;-V .f" ,;N 0.., 1 . . .. • • 

Y azw dünkü niühamıda fılian iki tarihi mektuptan biri •• 

Atatürk ve l•met lnönü otomobilde 

Yine bir tariiıi hatıra: 
Ebedi Şefimiz; •abık Algan Kralı ile beraber, Marmtll'a 

havuz.unda .andalda 

Ulu Onaer,,, tarih i':uruitayı ü.tannı teriti:2 ecn:-.en 

Büyült Atanın ~k .amimi bir am, Y alovaJa tavla oynuyor 

8Qfkumandan, l•tiklal mu,_. 
bui unaında bir tJtift• 

Ulu Ba,kumanJan gefcm ... .ı.; 
Trakya manevralannıla 

Büyük Ata Meclü önünde 

Ula~ta~ 
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Vaknn TaırfthDn IEn Esraroo Çelhıresn : 1 b' 

Selinikteki ihtilal Teşebbüsü 
Komitenin 

ır Bankası 
Verdiği 
Binasını 

En Son 
Olduğu 

Karar, Osmanh 
Gibi Uçurmaktı 

~lik alayının taarruzunu mec • 
~etı.e karşıladı. Çok çetin ve 
~· . hır harp başladı. Mevzileri 
~l ıYi intihap ve vaktiyle talı
~ e~tiğimiz için yapılan hücum
~lnıu.dafaa hatlarımız önünde e-
4 to l3ır çok arslan yavrulan kan
~raklara serildi. Fakat silılh
~ b'zdan ıiyade mevkiin ve şan
ht ıze kazandırdığı muvaffakı
Qh Çok uzun sürmedi. Menlik a
~l'tt kuvvetlendiren dokuzuncu 
~ ~ı.ıı şiddetli bir hücumu he
~~~1 çilyavrusu gibi dağıttı. 
~i ~. "Atanasof,, un kumanda 
n~Uği bırinci gurubumuz perişan 
tı.ı it 'l/e kumandanı vuruldu. Baş
~ alan grup dağıldı. General 
hıu~ef hu vaziyette dayanmak ve 
~ du__ğumuz yerde kalmak im
~öıı~lZlıgı karşısında hemen geriye 
~Ot ıq emrini verdi. Hem çekili
~ ı; 11e hern de araziden istifade 
~~ışıyorduk. Dört gün ve <fört 
~ suren kanlı boğuşmalardan 
~ 'n Razlık ile Sama.kof arasm
~ a Uspat Balkanına ve oradan 
~~l~~ristana kaçabildik. Boyu
~~ .. olçüsünü alınış ve canımw 
~ giiçliik.Ie kurtarmıştık. Bu su-
' g1:~tiğimiz ihtilal ve. ~arruz 
~~kı:_t~ Serez ve havalisıne ait 
~~ ,:usrn.ı tam bir perişanlık ve 
~tUPhıkla bitmişti. Kendimizi 
~ Ylp tekrar ileri atılmak im
tı;ı kaJ.nıamıştı. Çünkü dokuzun
' {ika hudut boyunca dizihniş 
~ duvar gibi karşımıza diltil-

k Otnhe merkezi bizim muvaf
~-- fakıyetsi.zliao ugraoıgımızı 
~, :Avrupanın dik.katini Ma
~aya çevirmek ve ihtilale e
~ 1,,_:Yet verdirmek için Selanik
"~ çalışmak lüzumunu his
~ Bütün gizli kuvvetlerini Se-

\> e gönderdi. 
~hancı devletlerin müdahale
~ ııloıCelbettirecek şekilde tedbir-
4ti ~ 1319 senesinin 7 nisan gu 
~ h gecesi faaliyet bütün şidde-
~ ,'.1Şladı_ 

Tünelin nihayetinde büyük bir bin 
lik şişeye parlatıcı ve patlayıcı ec· 
zalar konulmuş, döşenen elektr.ık 
telleri ve piller tuzcu dükkanın
daki bataryaya bağlanmıştı. 

Bu sırada Kolombo otelini idare 
eden adamın komitanın bu teşeb
büsü haber alması ve lağımları te
mizletmeğe kalkışması komitacıla
n telaşa düşürmuştü ve bu telaş 
teşebbüsün yirmi gün ~vvel ya
pılmasına sebep olmuştu. 

Bazı malzemenin noksanlığı ve 
bilhassa pillerin bozulmao;ı şişede
ki ekrazitin patlamamasını ve yal
nız yangın çıkaracak kadar tesir 
yapabilriıesini mucip olmuş ve bU-

yü.k hadisenin önünü almıştı. Bil
hassa bu lağım işinin Bulgar ko
mitascılarının sebat ve mesaisini 
ve o zamanki hükıimetin de kayıt
sızlık ve gafletini tebarüz et.tırme
ğe ve yeni Türk neslinde bir ibret 
ve intibah uyandırmağa 1iizunı 

gördüm. 

u-

komitanın muhtaç olduğu ptıra 

toplanılamadı. Bu vaziyet karşı.;;ın 
da "Sarafof,, Bulgaristand:ı bulu· 
nan yahudi ve Bulgar zengınlP.ri
ne müracaat etmek mecburiyetin
de kaldı. Toplanılan para yine ih
tiyaçları karşılıyacak miktarı bul
madı. 

lşin en fenası Bulgari.slan hüku
meti memleket içinden para topla
nılmasını uygun görmedi ve şid
detli bir emirle bunu menetti. Sa
ra!of hükfunetin bu şiddetli emri 
karşısında boyun büktü. Par.ı ve 
taraftar toplamak için Avrup3 se
yahatine çıktı ve bu seyahat uzun 
sürdü. 

(Devamı var) 

n IKAVE 

SOMOKLO BÖCEK 

H acı Mercan Efendi hiç suya 
sabuna karışmaz, kendi ha

linde ehli ırz bir adamdı. Kendi
sine kim ne derse desin herkesi 
haklı bulurdu. Can yakmaz, ha
ram yemez. Sokakta gelen geçen
lerin ceplerinden para çantaları111 
çalmazdı. Çünkü polisle başı be
laya uğrıyacağını pekala bilirdi. 

Tatlı dilli idi. Çünkü kimseyi 
insan saymazdı. Her köpek ayna
da kendi yüzüne havladı~ gıbi, 

her insanın yüzünde, insanlara 
karşı sin sin beslediği pusgun 
ve singin kinin, kendine mütevec
cih aksini görürdü. Onların ken
disine bir mazarratları dokunma
ması için, hiç paraca bir fedakar
lığı icap ettirmiyen, beleşten uy
durma methiyeJeri, önüne gelenin 
gözdağı diye, bol keseden basardı 
gözlerine. 

K urnazdı. Her ne kadar ken
disine saçma sapan laf söy

liyenlere bıyık altından gülerek, 
evet efendim! ne kadar doğru! ne 
kadar isabet buyuruluyor, dese 

Haliliarnas Bahkç1S1 

de, içinden insanın hareketlerini 
kesin olarak ancak iki çeşide böl
müştü. Haysiyet kıran, ve haysi
yet kırmıyan hareketler. Ve Hacı 
Mercan Efendiye göre bu iki tfrr
lü hareketten başka, muhtemel ve 
mümkün biricik bir hareket daha 
yoktu. Ne var ki bu iki çeşidin ki
mi sefer, bazıları havanın esişine 
ve mevsimine göre, bir fasıldan ö
teki fasla geçtikleri vaki oluyor
du. Mesela delikanlılığında bir ka
dının yüzünü göstermesi, açık sa
çıklık ve namussuzlukken şimdi 
ise plajda elalemin gözii 
önüne yarı çıplak çık -
ması marifet sayılıyordu. Bina
enaleyh, en sağlam hesap ne olur 
ne olmaz diye hiç bir harekette 
buJunmamaktı. Böylece hem geç
mişi, hem hali hem de istikbali 
kullanılmamış, açılmamış bir kutu 
gibi ter temiz kalıyor, kendisinin 
de, yer yüzünün en haysiyetli, en 
namuslu insanı olarak, yüzünün 
akıyla mezarına gömülrr.esi temin 
edilmiş bulunuyordu. 

B ir gün Hacı Mercan Efendi 
bahçede gezerken eline bir 

sümüklüböcek aldı. Vahdaniyetin 
şu böceği yaratmaktaki zekasına 

hayran kaldı. Burada suya sabuna 
karışmıyan tedafüi vaziyet, tıpkı 
bir tank gibi kendini bir zırh lev
ha içine hapsetmişti. Dış alemle 
temas için, yalnız bir"cik deliği 
vardı. O da yılın altı ayı esna
sında katılaşmış sümükle mühüdü 
kalıyordu. Hayatını masun tuta
cak müdafaası, hayatı hiçe indiri
yordu. Yaşamanın ilk şartı -ya
ni, her şeyin nisbi kıymetlerini 
anlamak, ve o kıymetlerin deği
şişlerini çarçabuk kestirmek kabi-

dirilecek çağa varmıştı. Nuriye 
Hanımın bir kaç eğlencelik ro
man kitabı vardı, hep kocalarına 
aşık kadınlardan, ve karılarına a-
şık kocalardan bahsediliyordu. 
Çünkü adet öyle idi. Nuriye Ha-. 
nım da, bu kadar anormal bir va
ziyetin sahiden mevcut olup ol
madığını anlamak için burnunu 
romanlarından kaldırıp, etrafına 

bir göz gezdirmemişti. Bay Mııh
mu t ta Nuriye Hanımın fikrin
deydi. İki aşık bakıştılar, görüş
tüler, uyuştular ve yarıştılar. 

:Balayı esnasında Bay Mahmut 
Bayan Nuriyenin bir akide şekeri 
gibi tatlı olduğunu tattı. Ölünceye 
kadar mesut olacağım diyordu. Fa
kat biraz sonra bu devamlı saade-
tin, bir akide şekerinin tadını ö-
1 ünceye kadar tadacağım diye, a
kide şekerin" eritmeden yutmadan 
damakta tutmağa benzediğini kes
tirdi. Bu kestirişle şeker bzan a
ğızda bakla oluveriyordu. Bay 
Mahmut ta ara sıra biraz istirahat 
eylemek için baklayı ağzından çı
karıveriyordu. Ona tamamen uyan 
Nuriye Hanım da onu taklit edi
yor, ve bu karşılıklı bakla çıka
rış dolayısilP. evin içi şekPr ren
gi oluyordu. 

B ayan Nuriye ve Bay Mah
mudun evleri bir bayırın 

dibindeydi. O sene yağmur gür 
yağdı. Sel oJdu. Evlerini ikinci 
kata kadar su bastı. Karı koca 
6 gün tavanarasında mahpus ve yi-~ laılik limanında Fransız mesa

~aritinı kumpanyasının (Va
~ebir) vapuru bir komitacı la 
~ <lll tutuşturuldu. Gece Selcl
~flliis! ardar cihetindeki "Gahk,, t botu dinamitle atıldı, gaz ve 
k~ tı.ıları bozuldu. Osmanlı ban 
b~ · ~ Yangın çıkarıldı. Kolom
)~ ~deki Alınan klübüne; be· 
!:i;.~tledeki (Elhamra) kafe şan
~i k . .\' ardar kapısı ve Alınan mek 
~. li'-.~Şesinde, Frenk mahallesin
~~ ~hocıtısız hastanesi civarında bir 
L~ lllbalar atıldı. Bu <."irkin ve 
~~ teŞebbüsler Avrupanın dik
~~~ ~Uıneliye çekmek için kafi 

Gerçikof 350 kişilik bir kuvvet 
ile Kırk Kilise üzerine sarktı. Bu 
harekete civardaki Bulgar köylü
leri de iştirak etti. Fakat bu tc~eb
büs de müsbet denilecek J:>ir neti
ce vermedi. Üsküp ve Manastır ta
raflarındaki hareketler de birbıri- ı 

nin ardı sıra durdu. Ve bozgunluk
la nihayete erdi. 

Gençleştirecek Yemekler 

liyeti t amamen kayboluyordu. Bö
cek yalnız müdafaai nefse ait bir 
fikri sabitin içinde tıkalı kalı

yordu. Hacı Mercan Efendi, -
hele şu yaratanın hikmetine bak. 
Işte şuncağızın evceğizini barkça
ğazını, tepesine geçirmiş, nereye 
surunurse surunsün, sağdan sol
dan zıJgıt yememesini temin eyle
miş, diyor. 

Fakat sümüklüböcek beka ve 
müdafaaya o kadar ehemmiyet 
vermişti ki içinde müdafaa edile
cek ancak bir' sümüklüböcek kal
mıştı. Kati emniyet, ve tamamen 
tehlikesiz ve haysiyetli hayat an
cak ve tam bir ölümde mevcuttu. 
Hacı Mercan Efendi de kendisi
ne bu tam emniyeti temin eylemiş
ti. 

yeceksiz kaldılar. Papuçlarını, üst 
başlarını yediler. Sekizinci günü 
her biri tıpkı balayındaki gibi öte
kinin gözünde, bir lokma ve bir 
akitle şekeri oldu. Biribirine kar
şılıklı yutkundular. Biribirini sey
rettikçe ağızlan sulanıyordu. İlk 

seviştikleri mesut çağlarda imiş
Jer gibi, içlerinden ah seni bir ısır
sam, dişlesem, ciğerim, seni diri di
ri yesem gibi arzular doğuyordu. 

Fakat biribirlerine sözJe söylemi
yorlar, b iribirlerine 'yan yan ba
karak anlatıyorlar, fırsat gözlüyor
lardı. Nihayet birisi ötekinin dik
katini yatıştırmak için uyur gibi 
yaparken, öteki yanına varıp onu 

~ı. 
~ h~it~ın postahane, telgrafha
~~1~urnet konağı ve konsolos· 
~' l'i de bombalamak tasavvuru 
;'QQIUa Bu tasavvurların tatbike 
~"_ltlacağı günün sabahı Selamk. 
~ Çıkan iki Anadolu redü 
~ lt eşkıyanın cesaret ve cüre
~ ll'ınış ve bir çoklarının kafa-
S • ellniştı. 

llJ.1ı~ikte yapıJan bu kanlı ih
~ ~d·§eb~üsiinde Osmanlı banka
~~ ~sı oldukça mühim bulun
~t :Çın bu hususta biraz ınalü

ernıeyi münasip buldum. 

1\. 0tnitanın knrarı Osmanlı ban 6, ~8!-11ı olduğu gibi havaya 
~ltı.arıa ıdi. Bu işi yapmak içın 
~ bit l.ı .bankasının karşı sırasm
b ·~ dukkan kiralanmıştı. Ko
~ tltlk~ ·azıtı efradından lslefan 
~ ittı. b ~da tuz satıcılığı yapa
~ ~on ~kkana sekiz on çuval. tuz 
~ ~ 0 udu. Dükkanın bodrumun-
~~tı.ı. ~~anı~ bankasının altına 
4 ~u kır tunel açılmağa başlan
~ aj' s .. azı~tı ve oyuntu işi tam al 
~OQlita,;rdu. Çıkarılan topraklar 
tı;11<lal1 l o. :mensup Bu !garlar tara
~ lltı.asi Uz Çuvalları ile taşındı ve 
~bşlltıl1 Yerlere d öküldü. Bu ışte 
~ l'ııt111dar lleklın kızlarının arka 
ı~~<lk h bulunan bir apartımruıda 
;~bo 0t~.1nda oturuyorlardı. Ko
~f! Oteline ıne doğru yapılan tü. 
('J ~•tnı y " Sokak ortasından geçen 
{tl'lanı. Uzunden kalmıştı. Fakat 
t~lQl?er b· bankasile bu sokaktaki 
\1 •no.ı . 

e iki .. arı tahrıp edecek şe-
tuneı vücude eetirilmisti. 

B ir iki ay devam eden bu is
yan harcketj bütün ıniıııasi

le Bulgar ihtilal komitas.nın nıağ
lubiyetile neticelendi. Bulgaristan
dan gelen çetelerle dağalara çeki
len Bulgar köylüleri birer Lırl'.'r 
yine köylerine indiler ve inr"leğe 
mecbur edildiler. Çünkü Osmanlı 
hükumeti Rumelide topladığı 350 
bin kişilik bir kuvvet ile her tara
fı tarar gibi aradı. Bulduğu ç~te· 
leri tepeledi. Fakat mağlup olma
makla beraber Bulgarların arzusu 
hasıl olmuştu. Yapılan ihtilal ar..:u 
edilen neticeleri vermişti. Rus ve 
Avusturya dev !etleri Makedon) a
nın Osmanlılar tarafından iyi ida
re edilemediğine kanaat nasıl eı
mişlerdi. Hazırladıkları ıslahat 
projesini diğer büyük devletlere 
de kabul ve tasdik ettirmişlerdi. 

(Sarafof) bu muvaffakıyetsızlik· 
ten yılgınlık göstermedi.Topıadıı;t 
reisler ve kaptanlarla kısa bir gö
rüşmeden sonra tekrar faalıyet~ 
geçti. Yapılan hareketler komita
nın bütün parasını bitirmh;li. Sa
rafof bir beyanname ile Makedon
yada bulunan zenginlerden para 
toplamak istedi. Taraf ta!"ö.f gön
derilen adamların çoğu elleri boş 
dönmüştü. Komitanın Makcdonya
daki kuvvet ve itiban sarsılmıştı. 
Sarafofun emirlerine zhemmiyct 
veren, dinliyen pek azalmtştı. !
kinci bir beyanname ile evyeJce 
istenilen para miktarlarına birer 
misli daha zammedilerek tekrar 
müracaatlar yapıldı. 

K omitanın emirlerini dinlemi
yenlerin ölüm cezasına çarp 

tınlacağı, Trakya ve Makedc,nya
lılara gizlice bildirildi. Bir çok 
zenginler muhtelif. zamanlarda öl
dürtüldü ve komitaya karşı hür
met ve itaat tekrar temin edildi. 
Şu kadar ki, yapıJan tehditlere 
va hı:ıttJi einı:ıvPt~ro raifrnp..n vine 

İhtiyırlığm midedeki ekşjnin 
azalmasından, barsaklarda ufu -
nottan ve kantızlıktan ileri &el
diğini kabul edince, gençle~mek 
için yemekleri ona göre yemek ta
bii olur. 

İnsanı mideden gençleştire<'ek 
yemeklerin en başında - zaten kış 
mevsiminde her yemeğin başında 
olan - çorba gelir, takat et suyu
na olmak şartile, et suyu mide ek
şisini artıran en iyi çarelerden bi
ridir. HeJe içerisine limon da sı
kılınca bu türlü tesiri daha ziya-

de artar. Vakia, limon yerini tut -
ama mide ekşisinin yerini tut • 
maz. Bununla beraber kendi ken
dine çıkmak için nazlanıı.n mide 
ekşisini .-: teşvik eder. Limondaki 
vitaminler de aynca bir faydadır. 
Vitaminler çocukJann büyümesi
ne yaradığı gibi, ihtiyadal'!n genç 
leşmesine de hizmet ederler. 

Onun içni, çorbadan sonra ge
lecek yemekleri de daima vita -
minli oJarak seçmek lazımdır. 

Bunlan hangi yemeklerde bula -
cağınızı daha yeni yazdığım için 
bugün tekrar etnıiyec:eğim. 

Mide ekşisini çıkartmağa yan
yacak ve vitamin getirecek ye • 
meklerden sonra • gençJeşmeğe 
merakh olan]ar için • dikkat edi
lecek şey, çelikJi yemeklerdir. Ma
demki mide ekşisinin azalması ne
ticesile insanın kanı azalıyor, o 
haJde kana lüzum]u olan çeJiği 
düşünmek tabii olur. ÇeJiği bir 
taraftan hekimler • mtinasip J?Ö -
rürlerse - ilaç diye yazarlar, fakat 
bir taraftan da onu yemeklerden 
almağa hiçbir şey mani olamaz. 

Çeliği sebze]erden ıspanakta, 
lahnamn yeşil taraflannda, sala
tada, mevsiminde hiyarda bolca 
buluruz. YemişJerden de hemen 
her mevsimde elmada ve zama -
nında çilekle ·kirazın siyah cinsin
de, epeyce, bulunur. Kesenize el
v~rirse kuşkonmaz ve yiyebilir!le
niz, içine kaz doldurarak yapılan 

bumbar yaşlıları gençleştirecek 
yemeklerden sayılır. 

Yumurtanın vitaminlerinden 
başka, hem fosforu, hem de çeliği 
n. . rnrnlrl ... ı..;. .Jd•Jha cri'hi • 

duğunu şüphesiz bilirsiniz. Etle
rin lop taraflannda yani ada-
lelerinde de çelik bulunur. DaJak 
yiyebilirseniz onda da ... 

Gençleştirecekk yemeklerin en 
önemlisi karaciğerdir. Hayvan ne 
kadar taze oJursa o kadar iyi. O
nun için dana ciğeri, kuzu ciğeri 
en makbul olanlarıdır. Karaciğe
rin gençleştirmesi, bir kere <:eli
ği bolca olduğundan kan hasıl ol
masına yardımı iledir. Sonra, hay 
vanlardan gelen gıdalarımız ara
sında vitamin bakımından en zen
gin olanı karaciğerdir. A ve B vi
taminleri bol olduktan başka ka
raciğerde E vitamini de bulun • 
muştur. Bu vitamin bir taraftan 
tenasül cihazının kuvvetlenmesi -
ne yaradığından ona aşk vitamini 
denilir, bir taraftan da vücudu • 
muzun içine giren çeJiğin işe ya
nyacak, kan yapacak hale gelme
sine hizmet eder. 

Bun~an dolayı karaciğer, yal
nız yaşlılann gençleşmesine değil 
genç kızlardaki kansızlığın geç· 
mesine de faydalı yemek diye ta
nmmıştır. Karaciğer vücudumuz
da gördiiğü birçok işler arasında, 
bir de hormon çıkarır ve bunun
la yüreğin çarpmasını intizama 
koyduktan başka kemiklerin ara
sındaki ilikte kan hasıl olmasına 
yarar. Bundan başka \•ücudun i
çerisine giren her türlü zehirleri 
de temizlemeğe çalışır ... Vakia bu 
işleri gören kendi karaciğerimiz 
ise de yediğimiz k:uaciğerin . de, 
kendimizinki gibi, faydalı olaca
ğı umulur. 
Yediğimiz karaciğeri ateş ü:r.erin 

de be$, altı dakika kızartmakla 
hıassaJan, vitaminleri kaybolmaz. 
Fakat fence, daha iyisi onu pişirt
meden, kızartmadan yemektir ... 
Gençleşnıeğe pek büyük kıymet 
verenJer kedilerine benzemeği 
de hoş görebilirler. Ciğeri çiy ola
rak yemeğe tahammül edemi • 
yen]er onu rendeleterek çorbala
nna yahut reçel içerisine koyar -
lar. Pek merakhJan da karaciğer· 
den mahsus sucuk yaptınrlar. Ka
raciğer sucuğuna katılan biberle 
baharlar da mide ekşisinin çıkma
nna aynca yardım ederler. 

• 
1 nsanın derisi acıdan masun 

kalabilmek için duygudan 
kaybederek nasır oluyordu. Nasır 
katılaşa katılaşa kaplumbağada 
gövdeyi muhafaza eden kutu, yen
geçte kabuk, sığırda tokuşa toku
şa ve alın nasırlaşa nasırlaşa boy
nuz oluyordu. Yaradılış müdafa
ada ne kadar sebat ederse dimağ 
ve hareket hürriyetinden o kadar 
kaybediyordu. Kaplumbağa koşa
mıyor, yengecin, kıskaç ve bacak 
menteşeleri ardına kadar açıJamı
yor, sığırda kafatası katılaşıp için
de beyin kavrulup büzülüyordu. 
Onun için yaradılış, ne ka-
dar katı kabuk varsa hep-
sini kemik diye ta içe, ve 
tehlikelere maruz yumuşak etleri 
hep dışarıya alarak hürriyet, hız 
ve gidiş verebilmişti. Hatta sapa
sağlam dört ayaklı masa gibi dört 
ayaklılığın bile, bir duruşa, değil 

fakat bir yıkılışa sebep olduğunu 
görerek, yaradılış insanı, dört a
yaklılıktan vazgeçirmiş, ayakların 

ikisi üzerine kaldırmış, ve daha 
öte görebilmesi için kafayı ta te
peye kaldırmıştı. 

Fakat sapasağlam kabukcağızı 

içine kıvrılıp şekerleme kestirmek 

varken Hacı Mercan Efendi dört 
ayaklı eşek ve enayi mi idi ki hok
kabaz gibi iki ayağı üzerine kalk
sın? 

H acı Mercan Efendinin yetiş- · 
kin bir kız kardeşi vardı. 

Sere serpile büyümüş, ve evlen-

sardı. Selin sessiz olarak akan su
ları, uluyuşlar, hırıldayışlar, çığ
lıklar duydu. Ve sonra artık hiç 
bir şey duymadı. 

* SuJar dindikten sonra Hacı Mer-
can Efendi kız kardeşi ve eniştesi
nin evine vardı. İki hayat arkada
şını, kin dişle, tırnakla, parmakla 
öyle sağlam bir kitleyişte kavuş
turmuştu ki buna kıyas aşk ve ih
tirasın bağlayışı solda sıfır kalır
dı. İki naşı. güç bela biribirinden 
ayırabildiler. 

Cenaze merasiminde bulunmak 

üzere gelen eş dostu Hacı Mercan 

Efendi misafir odasına oturtmuş 
ağlaya ağlaya, kız kardcşile koca
sının nasıl sevişe sevişe evlendik
lerini, ve biribirlerinin canı ciğeri 
gözbebeği olarak yaşadıklarını, ve 
çifte kumruların, son nefeslerini, 
bu faciada yıkılan yuvalarının ta 
tepesinde nasıl dudak dudağa ve-

rerek biribirlerine teslim ettikleri
ni, ve ahrette bile biribirine bağlı 
olarak kalmak için edişdikleri ye
minleri, nasıl yekdiğerinin gözleri
ne öpüşlerle mühürleyerek g özle
rini bu daridünyaya kapatıp biri

birlerinin ruhuna dolana dolana 
bir tütsü gibi ezeliyete uçtukları
nı anlattL Dinliyenler müteessir 
oldular. 
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türkün Vasiyetnamesi 
Nasıl Aç&ldı ? 

(BCL§ı l incide) 

tarafını doldurmuşlar, kapının açıl

masını bekliyorlar. Merasinı için An
kara adliye binasının geniş salonla -
rından olan encümenler odas1 hazır
lanmıştı. 

Salonun etrafma koltuklar konul -
muştu. Ort~da üzerinde yeşil çuha 
örtülü bir mas:ı duruyordu. Salonun 
kapısı açıldığı zaman hakimler ve 
avukatlar ir!eri girerek, bu milletin 
ebedi Şefi:rıin srzulnnnı kanunu ve 
adaleti tat'i)iK vazifesile mükellc! o-
lnrak yetiı;;tirdiği hukdk kadrosunun 
tazimini if~de etmek ister gibi salo
nun dört tarafını çevirdiler. 

taraf! yazıhmş, büyük. beyaz kAğıt 
üzerindedir. 
Şimdi bet"kes ayaktadır: Bayan 

Makbule h.ı;kırıklannı tutamıyor, 
hakinı, on altıvı yirmi geçe, Şefin biz 
zat el yazısı ile hazırlanmış olan va
siyetnameyi zabıt kütibine uzatıyor. 

Atatürkün y'i7Jsmı evvelce muh -
telif vesilele:le görmüş ve tanımış o
lanlar için bu vn.ı hiç yabancı değil
dir. Ebedi ŞP.hII'iz, çok güzel yazardı. 
Bu "yazardı., kPlimesini, yazının her 
manası için kullanabilirsiniz: Ata -
türk hariknliıcte bir hatip olduğu ka
dar kuvvetli bir muharrirdi. Cümle
leri vazıh, ~ati ve sarihti, kelimeleri 
tam yeriıtde kullanırdı, senel~rce ev 

Almanyanın 

Yakın Şark 

Siyaseti 
(Başı 1 incide) 

gıdadan mahrum kalarak kolaylıkla 
mağlup olabilir. Bunun için Alman
ya muhtaç olduğu ham mnude ile 
gıda maddelerini karadan temin et
mek mecburiyetindedir. Orta Avru
pa ve Yakın Şark memleketleri o
nun bu ihtiyacını temin ;;:icbilecek 
kudrettedir. Şu şartla k~ bu memle
ketlerin iktısadiyatı Alman kontrolü 
altında bulunabilsin. 

V ehiller geliyorlar vel türkçeden arabi ve farisi terkip ru siyasetini tekrar canlandırmıştır. 
ve ıstılahlarını çıkarmış olan odur. Al 

Nazi Almanyası bu iki ihtiyaçla 
Cihan Harbinden evvelki şarka doğ-

Saat on oe~i yirmi geçiyor. Evvela Yeni türkçenın en güzel örneklerini manya bu sahada meydanı fa 
Adliye Vekili Hilmi Uran ve Dahili- açık bulmuş, demokrasilerin bu 

onun yazılarrnda bulabilirsiniz. 
ye vekili, Parti genel Sekreteri dok- memleketleri ihmalinden istifade 
tor Refik Saydl'L_ttl geldiler. Bıraz son Vasiyetname okunuyor etmiş, ve nihayet dünyayı kasıp ka-

ra Ankara ü~iincü sulh hukuk haki- Salonda çıkan bir nefes bile duyul- vı..ran büyük iktısadi buhran da im-
mi Osman S •kuk geliyor. Hakimin muyordu. Şimdı zabıt katibi, hiç ak
üzerinde evvela sivil elbise vardı. E- samadan ve madde halinde yazılmış 

dadına yetişince şarka doğru siyase

tinde muvaffaklyetle yürümeğe baş-!inde, üzerinde bir çok mühürler bu- olan vasiyetnameyi okuyor: 
luµan büyük bir zarf var. Onu masa- lamıştır. 

Şef, her şeyini, bu inkılabın ana 
sının üzerine koyuyor. 

kaynağı oh.n Cumhuriyet Halk Par-
Uç yıl once eski maliy~ nazın Dr. 

Saht, bir ay evvel de iktısat nazırı 
Dr. Funk Balkanlara kadar uzanarak 
hususi temaslar yapmış ve her gitti
ğ! memleketle mühim ılttıs:ı.di anlaş
malar imzalamıştır. 

Macaristan iktısaden bir Alman 

Saat tam on beş buçuk ... Kapı a - tisine bırakıyordu. nukut ve hisse se
çılıyor ve ikinciteşrinin onuncu cu- netleri şim~iki gibi İş bankası tara
ma sabahındanberi hayatı göz yaşı fından nemahndmlacaktı, her sene
-ve ıztırap olan bayan Makbule Boy- ki nemadan şefe nisbctlcri şerefi 
tmn, ebedi Sefimizin biricik hemşire- mahfuz kaldıkc;a bayan Makbuleye 
leri, Haricive vekili Şükrü Saracoğ- ayda bin, Bayan Afete sekiz yüz, Sa
lunun koluna dayanmış olarak içeri biha Gökçene 600; küçük Ülküye iki müstemlekesi halindedir. 
giriyor. yüz; bayan Rukıye ve Nebileye yü - Yugoslavya mühim bir çok ma-

Hiıkimi başı De !elamladı ve zer lira ver•lecekti, Gökçene bir ev denlerini ve hayvanlarını Alman 
adeta çöker gibi koltuğa otur - alacağı para ayrılacak, Bayan Mak- pazarlarına bağlamıştır. 
du. Durmadan gözlerini siliyor ve o-" bule yaşadı"ı müddetçe Çankayadn-

ı:. Bulgaristanın zirai mnhsulleri-
nündeki barıfak•an nrasıra birer yu- ki oturduğu ev emrinde kalacak, İs-
dum su alıyordtL met İnönünim c-ocuklanna yüksek nin en büyük pazarı Almanyadır. 

Saat on bf'si 36 geçiyor .. Hiıkim· tahsilleri içın ltızumu olan yardım Rumanya ile yeni bir ticaret an-
Osman Selcıık ayağa kalkb ve hazin yapılacak ve nemadan fazla kısım laşması için müzakereler cereyan et-
b. 1 b lı b d n·ı T "h k 1 mektedir. Bu suretle Almanya, iktı-ır ses e e -?di Sefimizi tebcil ve şük ka rsa u a ı , arı urum an a-

l k d ·1 k · sat bakımından bütün Balkanları ve ran a yad <'dem bir hitabe soyledi. rasında ta sim e ı ece tı. 
Hakim, Atatürkün yarattı"'- büyu"k Salonda 8ğlayan yalnız Bayan bütün Orta Avrupayı elinde bulun-

6• durmaktadır. 
eser ve bu e~E'rden vücut bulan me- Makbule dei7ildi. Orada olanların 
sut memleketin ona borçlu olduğu hepsinin gözıf'ri yaşarmıştı. Şefin es- Bu iktısadi hakimiyet, Münib 
§eyleri hattrlP.tarak bugün burada ki bir arkadaşı o!an Kütahya mebusu konferansından sonra Almanyanın 
Şefimizin vnstyetnameleri gibi, onun Mehmet Somer mendiliyle gözleri - siyaset bakımından da bu memle-
son ve mukaddes arz'lrtannı oğren _ ni silerken: ketlerde nüfuzunu arttırmıştır. 
UJ.cl\. G~c. ti>plo.n~~i oldufjunu \.c. "" :DGyl\l. .. .a-, -..~ --'---T ~Ç·1·aa1° .. ·~ ""'aJ. la&.• 41 aa• w 
flirttL • diyordu. Hayatı örnek oldu, ölümü 

Şlmcıı ayağa kallmn~ olan Bayan örnek oldu. .. ,. 
Makbule BO)'$an sessiz, fakat içli ve Vasiyetmırnenin okunması tama
devamlı gö:ı: yaı:ılan döküyor. Hakim rnen bittikten sorıra hakim, aynen 
~smi vazifesıne başlıyacağını söy - zapta geçirttı ve kanuni merasimin 
l~yor ve üzerine ha:kim elbisesini gi- bittiğini söyleıii. Bayan Makbule, ha 
~yor. S~at on 'beşi kırk geçmekte - riciye vekili Şükrü Saracoğlunun ko 
dir. Üzettnde Ata.türkün imzalan bu- lunda dışan çıkarken hala ağlıyor -
lunan büyük zal'!ı eline alıyor ve za- du. Atatürk t:endisine layık olan bü 
bıt kAtibine ba. zarfın vasıflanm yüklükte mOtPIJarlp bir son insan -
yazdırıyor, 1ık eseri bırakmıştı. 

'Zari arıtıyor ) Kendisine yalnn olanlarm nisbet 
tzarfm k şereflerini muhafaza ettikleri müd -

lan ena.'"Dldan başlıyarak, gen!ş detce onlann h!!yatım temin ediyor-
0 katını ayıran bir demir açacak, dıL Silah ve fikjr arkadaşı İsmet f nö 
iki dakika mnrıı Şefin eline değmiş nünün çocuklarmm yüksek tahsille
-ve bozasını taşıyan büyük zarfın 1- rlni ikmal için muhtaç olacaktan yar 
ıçlnden ibir :tru~ük zarf ve bir de kağıt dımı temin ediyordu. 
,parçası meydatın çıkarttı. O,~ ya<ın ideal arkadaşının ph-

Htıkiın evvela bu kağıdı ldı st servet namm:ı hiç bir §eye malik 
yüksek sesle okudtı. Bu vesikaa ısı: olmadığım biliyordu. Her sene ne " 
bulda Taptu hanında altın 'N madan artacak olan mıktan Dil ile 
1 cı oter, 
smail Kımter tarafmda h 1 Tarih kurumlarına tahsis ederek, 

n azır an - iki k"l " kuru =6 Noter. bu vesikasında kendisi- kendi kurduŞU bu . eminu tur dl -
teşrinıcvvel 938 de sabah saat munun ebedileşmesini t e yor-

ıon biri on geçe Atatürk tarafından du. 
vaki davet fü:erine saraya gittiği 1 
ve orada büylik Şefin huzurıarı:a 
çıkbğı zarna!.I Umumt Kltip Hasan 
Rıza Soyokla doktor profesör Neşet 
Ö~cr İrdclpi bulduğunu, Atatür _ 
kun onlann yanında kendisine üzeri 
mühürlü olan b!r zarf vererek bu _ 

:nun kendi vssiyetnarnesi olduğunu 
ve kruıunt iC'aplannın ifasım emret _ 
'tiklerini yazıyordu. 

r•1 •• 
V cuiyetnamenin yazılışı 

Şef, Sa~rona yatından 5 eylül 
938 de Dolmabalıçeye çıktı. Yalova -
da tekrar m1Jayene olmuş ve kendi -
sinde bu tarihte~ altı ay evvel kadar 
arazlan görünen Siroz hastalığı da
ha çok inki~~ etmiştL 

Atatürk, son gününe kadar ölü -
mü Yeneceğine inanmıştı. Bunu dok
tor Abravaya ~yle söylüyor: 

sal devleti olmuştur. Macaristan 
Alman yardımı ile Çekoslovakyada
ki azlıklannı kurtardıktan sonra ar~ 
kasını tamamen Almanyaya daya
mış vaziyettedir. Dahilde de bir 
nasyonal sosyalist rejimi kurmak 
için faaliyet başlamıştır. 

Yugoslavyada Almanyanm siya

si nüfuzu kuvvetll değildir. Bilalds 
Münib konferansı Stoyadinoviçin 
vaziyetini kuvvetlendirmiştir. 

Bulgaristan soknklannda "Yaşa

sın Hitler" sesleri yükselmeğe başla-
mıştır. 

Şimdiye kadar Almanyaya karşı 

doğrudan doğruya cephe alan Ru
manya kralının da, Londra ve Parls 

seyahatinden sonra Berlin - Roma 
mihverine dönmesi uzak bir ihtimal 
değildir. 

Yalnız ümit verlcl nokta şudur. 
Balkan devletleri Alınan istilasının 

tehlikesini anlamışlardır. Iktısaden 
Almanya ile sıkı münasebette bulun
mak mecburiyeti siyast entrikalara 
karşı onlan daha ziyade uyanık bu
lunmağa sevketmiştir. Balkan itila
fına dahil devletler kendilerini 
Berlin - Roma, ve lnglliz - Fran
sız mihverlerine Alet plmaktan 
kurtarmağa azmetmişlerdir. Hedef -
leri müstakil bir siyaset sahibi ol" 
maktır. Balkan ittifakına olan bağlı
lıklarını teyit etmeleri de bunu gös
termektedir. 

Balkan ittifakı prka doğru n
zapmak istiyen Alman tehlikesine 

Noter, bu vesikayı, Sef'm huzurun

da tnnzim Ptmiş ve altını kendilerile 

orada bulun m Hasan Rıza Sovok ve 

doktor Neşet Ömer İrdelp'e imza,. 

,._ O, filhakika ölümn yen-
• . karşı yegane ve en büyük maniadır. 

nuşhr de ... Atatürkte bulunan 

latmıstı. .. 

Hakim Os"!lan Selçuk, yüksek ses
le okuduğu 11otnrin bu zaptını mah _ 
keme zabıtl:mnn geçirtü ve bayan 
Makbule-ye SC'rdu: 

dı? 

R 

- NeredP ohıruyorsunuz? 

- Çankı>y'ldnki evimde. 

Sa t on ı:ı ltıvı 17 geçiyor. Rfıkim, 

mn)anın üzerın i 0 duran mühürlü kü 

ç"' k zarfı yırtıvor. Şefımizin vasiye
ti, işte bu z~rfm içinden çıkan, tek 

Siroz hastalığına en sağlam 
bUnye hile nihayet bir sene mu- O ne yaptığını ve ne yapacağını bilen 
kaveın,.t edebilirdi. Atatürk on adamdı. 
bir ay dayandı. Fakat onda has 
talığın başlangıç tarihi daha es-
ki idi. Ankara Ad1lyesf., vasiyetnamenin 

Ölüm flti defa aıı- krizler tamamen tekemmülü için diğer ka-
h gn nunt formaliteleri ikmal edecektir. 

alinde ~eidi. Şef iki defa da 
Evvela, Şefb malfun olan bütün nu-onu }rndi Nihayet insan r· 1 · · kut ve hisse sent>dlerile Çankayadaki ızyo oıı~inin hnrikasını gös • 

tcrrlikten sonra hayata gözle _ menkul ve gayrı menkul emvalinin 
rini kapadı." Partiye terkı muamelesi yapılacak -

t.d tır. Gerek bu muamele, gerek btı 
~Le, Atatijrk vasiyetnamenin ilk emlakin ida.,.eı;l ile Parti ve İş Ban-

m ü5'·eddesin i bu tarihte, Savarona - k d 
asın an s 0 cilecek bir komisyonun 

dan Dol~ab~hreye geliş tarihleri o - meşgul olmı.ısı muhtemeldir. 
lan 5 eylul 9.-ıR ,fo !azmıştır: Bi.r şcz- Ebedi Ş~fin vasiyetnamesindeki 
longa uzanm:ştı kağıt istedı, hıç bo- bütün arzul:ınnın tatbikin h 
zup çlmıedi, ttberleıniş gıôl yazdı: başlanacaktır. e emen 

'r AN 1-12-938 ~ 
Vali Vekalet Romanyada Tevkifler 

(Başı l incide) bu otomobillere meçhul eşhas tara- Emrinde 
cürmünden 10 sene hapse fmdan hücum edilmiştir. Hücum e- ~ 
mahkum olan Demir mulıa den şahıslar, mukabele görür gör - rı ecı' 
f ızlar lideri Kodreano, on mez hemen derhal kaçmışlardır. Fa- Kılıç Çorum valiliğine, .Anki tııJl 
üç ma.'•kfimla birlikte baş- kat bu esnada karanlıktan istüade e- niyet müdürü Sadri Aka ~a ~ l!111" 
ka bir hapishaneye nakle - derek mahpuslar, bulunduklan oto - emniyet müdürlüğüne tay:uı 1~ 
dilirken kaçmağa teşebbüs mobillerden atlamışlar ve bariz bir lerdir. Çorum valisi Süreyya ~ 
etmiş. kendisi de arkadaş • surette kaçmak niyetile ormana doğ kul tekaüde scvkedilmiştir. uf 
lan da muhafızlar tarafın- ru koşmaya başlamışlardır. Jamlar _ İstanbulun yeni emniyet·~t ırı 
dan vurularak öldürülmiiş- malar, kanuni dur emrini vermişler Sadri Aka ve İstanbul erı:nı) A 
[erdir. h 1 dür muavinliğine tayin edıle~ , 

se de ma pus ar bu emre itaat etme- ra emniyet umum müdürlüğü tıe 
Kodreano, faşist ve yahudi düşma- diklerinden bilfilıara mhapuslara ateş Jli 

nı idi. Onun rivaset etti."l'ti teşkilat, 1 ci şube müdürü Mehmet Ali. ye 
5• ~rm~ ~ 

hükumet tar:Jfmdan fesholunmuş - züelerine başlamak üzere b'1 J1lit 
Aşağıdaki isimleri yazılı kimseler de İstanbula hareket edeceklP _,.. tur. Rumanya hükumeti, karışıklık v· 

çıknracak her ~alısın derhal vurul - ölmüştür: Dahiliye Vekaleti meınurıarı 1 
ması için kati e"llirler vermiştir. Mak On sene şakke hizmetine ve altı sındn daha bazı değişiklikler 0 

tuller arasında eski başvekil Dukayı sene Romanyada ikamet ynsnğına i,'l haber veriliyor. Bu arada t.~ tef 
öldürenlerin hu•unduklan tnhmin o- mahkum Codreanu, sabık bar.vekil sevkolunncaklar bulunduğu g ıııJe< 
lunuyqr. Ducanın katili Consttantincsco: Ca - filer, becayişler ve yen 'den ts~ 

Bir riayete göre eski hariciye na- rinaea ve Doru Botimaca Stelesco - yapılacaktır. Kaymnkaınlar ar 
zırı Antonec;ıto da tekif olunmuştur. nun katilleri olup müebbet şııkka da bazı değişiklikler olınası iht 

Oluj tlnir.rsitesi rektörü Gon hizmetine mahkum Caratanase. Bo - vardır. ııW' 
giye amrliyat yapılmış ve kur· zatan, Stafan Curo, Jan Pele, Stade, Mülki teşkilatın nahiye fil eJ 
şunlar ('ıkarılmıştır. P.r-ofcsö -. Jan Atanasiu, Gabriel Bogdan, Radu arttınlacağı için, yeniden ibdıı5ri ~ı 
rlin vaziyeti biraz iyileşmiştir. Vlad. lecek nahiyelerin rnptedilecckle ~ 

·deıı Olujdcki riicsadan bir çokları Yine Stelesconun katli sebbeile zalar ve bu münasebetle yenı eC 
tehdit uıektupları almışlardır. onar sene şakka hizmetine mahkum rulacak kazalar aynca tesbit 
Mcktutılarfta. k .. ndilerini rek - Stefan Crl?orgesco ve Jnn Trang:ıfis. mektedir. • 
törUn akibetini beklediği bil - İkinci kolordu askeri hakimleri ve Değişiklik bildiri/meJı de 
dirilm~kt.-dir. sivil hakimleri ve sivil müddei umu - İstanbul valiliğinde yapı~~ıı edil· 

Umumi kanaat Rektöre karşı iş- milijt memıırlsn, derhal vaka mahal şi:klik henüz şehrimize teblıg 
lenen cinayc-tin Demir muhafızlar ta line gitmişlerdir. memistr. 1~~ rafından irtikap edilmiş olduğudur. Yukarda 1!:mf geçen on dört rnah- Muhittin Üstündağ, dün "1 ~ 
elli bin ley mükafat vadedilmiştir. kfımun öldüğ>i bunlann huzıırundn gelerek öğleye kadar o!'ndıı f1l ~ • 
Cani hakkınoa malOmat verenlere, tesbit olunrnuı:; ve doktor tarafından olmuştur. Bir aralık, yeni yun~; f 

Üniversit~ der~leri trltil edilmiş ve bu ölüm hac!icıe'erl lıakkıncb zabıt solosunu kabul ederek kendisı ~ ft 
bütün binal:ır tahliye ettirilmiştir. varakası ta1ı7im edilmMir. Bunun ü- rüşmüstür. Ustiindağ, ö~ıe<fe!1 f 

Yeni kanunA göre, suikastin faili zerine cesetlrrin gömülmesine müsa belC'diyeye gitmiş ve ak~afll ..1111' 

nazırlar meclisidn tasdiki ile ölüme ade verilm;!:tır. vakte kadar orada m~gul o1Jl1ıı~·· 
mahkum edilecektir. 

Hadise hn.1-lnnda devam olunan Yeni V al'miz ~·lt 
ölenlerin adedi 14 kişi tahkikat netıc-esi ayrıca bildirilecek· İstanbul valil•l{ine tnyiıı e-jS 

Bükreş, 30 (A.A.) - Rador ajansı tir. Manisa valisi Lutfi Kırdar . cd 
'bildiriyor: Müddeium•ırnilifün teklifi üzeri - de Gerkükte dof,m~tur. 'l'ıbbı"ııııtl' 

İkinci kolordu, aşa1;,rıdaki resmi ne ve umurnl a"ayişi alakadar eden doktor olarak neşet etmiş. az :ııı or 
tebliği neşretmiştir: sebcbler dolnvisiyle, askeri kuman _ da göz hastalıkları mütehassıs~ ,ot' 

29 teşrinisaniyi 30 teşrinisaniye danlık , cesetlrr;n Jivnla askeri mer- muş ve epey zaman İzmir bnstDc:ııı' · 
bağlıyan gece, Ranigusarat haplsha- kezinde gomiilmesine karar vermic; sinde göz hekimi olarak cnll <" 

nesine götürülmekte idi. Saat beşte ve cesetler. sabahlevin Jivaln hapis- tır. Daha sonra İzmir sıhhiye ıt;b 
mahktimlann bulund~ğu otomobil - hanesi askeri servisleri tarafından lüP,'üne tayin edilmiş, son ıntı 
1cr, bir orman civarından geçerken, gömülmüştür. da Kır ehir mc-busu secilrnişt t· tY 

Lutfi Kırdar, bir aralık B& ~' 
sir Halk Partisi başkanlığı .dıı ~ 
mış, birkaç sene önce kendı 8 

mebusluktan çek'lerek rvraniSll f 

Fransada m mi Grev V01 madı 
-ın~ 

En son rakamlara göre demir ve 
çelik amelesinin yüzde 75 i, kömür 
amelesinin yüzde kırk beşi, deniz a
melesinin yüzde 45 i, münakale ame
leşinin yüzde onu, maden amelesinin 
yüzde 75 i, mağaza ve saire amelesi
nin yüzde onu greve iştirak etmiş
tir. 

Dahiliye nazın Saro, grevin umu
mt hayata tesir etmediğini, her işin 
tnttzaın dairesinde devam ettiğnl say 
lemiş ve greve iştirak edenlerin nis
betini ancak yüzde yirmi beş olarak 
göstermiştir. Fakat Royter muhabiri 
bu nlsbeti daha yüksek bulmaktadır. 

Nafia nazın dapolardaki şimendi
fercilerln greve iştirak etmediklerini, 
atölyelerde mesainin tam intizam da
iresinde devam ettiğini söylemiştir. 

Amele lideri Joho h~metin as
kerl tedbirler ve müesseselere vaz'ı
yed muamelesi tatbiki ne greve kar· 
şı gelmek istediğini, buna rar..mcn 
umumf grevin tam i1cl saat sürdüğü
nü, aınelenlıı birçok yerlerde fa'brl
ka1ar içinde oturarak greve iştirnk 

ettiğini, madenlerde çalıc;an amele · 
nin de grev yaptığını söylemiştir. 

Parıste bütün köşe başlan polis 
ve jnndarma müfrezeleri tarafından 
tulmuştn. 

Bu sa:bah Maten gazetesi dört, 
Jnr bir, Peti Pariziyen alt ve Aksi
yon Fransez altı, Ants ve Parimidi 
ikişer sayfa olarak çıkmışlardrr. Di
ğer gazeteler de mahdut sayfalarla 
çıkmıştır. Panste mağazalar açıl -
mış, amelenin işleri başına gittikle
ri görülmüştür. Posta, Telefon, Tel
graf, tanzifat :fşleri intizam ile yapıl
mıştır. Tr<!lller muntazam hareket 
etmiştir. Münakalat işçileri tevkü <>
lmnnmaak için işlerine devam etmiş. 
lerdil'. • 

İŞ'ten kaçınmak yCzı1nd~ Paris 
te 500 kişi tevkif olunmuştur. 

Lfl ve Tu!flzda işciler ile zabıta 
arasında kavgalar olmussa da 7.ayi
at yoktur. Fakat Lilde de bütün u
mum! hizmetler tam itıtizam daire -
sinde vukubulmuştur. 

Tayyare fabrikalar intizam :Jçtn
de çalışmıştır. 

Birçok vflayet merkezlerinde grev 
hemen hiç hissolunmrunı~tır. 

Dünkerktc üç bin dok amelesi 
grev yapmıslnrd!r. Nanside yalnız 

hı~at fşlerl durmuştur. Bayanda iş-

çiler grev emrine itaat etmemişler-
ğinr tayin edilmiştir. ,.-. 

dir. Daha önceleri, eski T .. kot' 't' 
21.000 azası olan Anavatan ve .. e<: 

rında. Kızılay gibi hayır ınu d ~· 
müstemleke polisleri birliği hükume 1811 

rinde de iyi iclC'r bac:annıŞ o ııı' 
tin kararnamelerini protesto etmiş · \'9 

tor Ltfi Kırdar, l\fon•sa r111 
fakat umumi greve iştirak etmeme- sırasında çok mühim ic;ler b8 

111
e 

ğe karar vermiştir. d t 
tır. Mnnisadn, kısa bir zarnntı. dO~to 

Nasyonalist mahfellerde söylen -
diğine göre pofülerin bu tarzı hare- dana gelen umran abidelcrı ·ıe b'' 
keti grevin aleyhinde olmakla bera- Lutfi Kırdann büyük hi.JlU%lct~l~ 
'bcr pek vahimdir. Çünkü bu hare _ şanlmış, şeh;1", onun elinde el ~ 

birinci sınıf vilayetleri iınrerı 1 

ket asayişi temine memur olanlann 4ıı!· mamur bir yurt köşes olınU M11d$ 
bile fesat cereyanlarının muzır tesir- ~ .rıı\"" 

Yeni valimizin idare J,s.;·İfı9ğoi 
lcrine kapıldıklarını göstermektedir. kazandığı muvaffakiyetler, b JfV 

Renault, fabrikalarında çalışan fstanbulun iman işinde de ınıı" ...e 
28.000 i§çinin yaptığı hnsaratın kat'i Jcı.l".-

olacağı kanaatini veren en 
surette tesbit edilen miktan 2 mil- ~ 
yon frangı bulmuştur. işten çıkan- bir delil diye gösterilebilir· eııl 11 

h Doktor Lutfi Kırdnrn, Y .~ı r 
lan ameleler er gün 6 milyon frank fesinde muvaffakiyetler teıneıı.w 
tutan yevmiyelerini kaybetmektedir / 
ler. Amelenin zaran ~imdiye kadar deriz. _,.,., ~ 
36 mlyonu bulmuştur. ve vatanpcrverlği, bir kere d~ll' 

·stıt• ._lf 
Pars, 30 (A.A.) - Bugün Pariste lak br surette teeyyüt etın1 ·Jtl "" 

hndiselerin tarzı cereyanından hilkQ- 30 Teşrinisani günü, ıa; ııaf 
met mahafili ziyadesile memnundur. gün olacaktı: Milletin bütufl ı.. cif 

P . blll' _f'I' 
aris mıntakaksında tramvay, o- tı, hasımlarımızın müstebzı stl:1r. 

tobüs, ve mümasil servislerde calı- n önünde, düQyadak büWn do cııı ,~ 
şan on bir bin kişiden yalnız 191 ki- mızn kederli nazarları kar~sı~tı· 
şi işe gelmemiştir. Marsilyada trarn- saat müddetle felce uğrıyaca ,.Jif° 
vay amelesi sabah grev yapmışsa da Bugünün nkşamında şunll 5~9 tT 
bir iki saat sonra derhal yeniden işe bilirim ki 30 Teşrinisani :flhıılt it J1I 

'başlamıştır. Paris taksileri dahi. grc- rihi bir gün olmuştur. 'l'nill b !f1 

ve az bir mikyasta iştirak ebniştir. vaffakiyetsizliğe uğnyan bll ~ıs~ 
Büyük taksi müesseselerinde şoför - grev, bütün memleketin, iti111

3 ctıtl 
lerin ancak yüzde yirmisi sabah işe kumetin gayretlerine yardıJ1l fr9(t 
gelmemiştir. Küçük taksi müessesle ve kanunlara hürmet yolu j]e ~ P' 
Tinde ise iş normal surette cereyan sanın necabetini temin eylelXl 
etmiştir. Parıı:; dvannda Metalurji mini göstermiştir. 
müesseselerinde greve iştirak nisbeti mini göstermiştir.,, ,,rııı~ 

" '"e~b-yuzdc 25 dir. Başvekl bundan sonra E>" ve:, 
Paris, 30 (A.A.) - Şehir, öğleden nün nasıl geçtiğini anJatrnış t c 

·zzıı , 
sonra tabii manzarasını yeniden al - "Bugün galebe çalan, bı ı1'f 
mıya başlamıştır. Bütün nakil vası- huriyet partisidri. Knnunıarıı Jli.lt ' 

talan normal surette ;şlemektedir. mettir, işe hiirmettir, vatana 
Sinemalnr, kahveler ve saire açıktır. mettir. et eı 

Saat 16 da polis direktörlüğünün Frnnsz milleti, hattı hare~J11 o 
bildirdiğine göre, yapılan tevkifatın sosyat kanunun tehlikede 0 tı 
350 si katleştirlimiş, diğer mevkuf. na ve hürriyetlerinin ınevzııı; t 

lar salıverilmiştir. edilmediğine emniyetini isbn 
BZordo, 30 (A.A.) - Grev valnız demiştir. 

Doklarda umumidir. Diğer se~ler- -<>- tAd~I 
de kısmidir. Belediye servisleri, gaz Alman· Hollanda P' 
elektrik, su normal surette işlemek - Menedildi Alrt11 

tedir. Amstcrdam, 30 (A.A.) l :JI' 
Fransız Başvekilinin untku ya ile Hollanda arasında 1 ıJ 1 ı t 
Paris 30 (A.A.) _ B kil B nunda yapılması karnrlaşt1~1 -c1i t· 

' aşve · bol maçı, oyun esnasında . . f{ C' 
Daladier, radyoda bir nutuk söyle - çıkmasından korkulduğu ırıfl f1 ıı 
miştir ezcümle demiştir ki: terdam belediye reisi torafınd9 

"Frnnsız milletinin durendJşı1iği nedilmiştir. 



• r. 
Çünkü ASPiRiN senefer-

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R l N in tesırınden 
emin olmak için lütfen ffi rrı;ır~ 

kasına dikkat ediniz. ~ 

-~ 

ffi 

TAN 

Harici Askeri J 
Kıtaat llc1nlan .___ 

30.000 metre tayyare kanat be
%! müteahhit nam ve hesabına ka
palı .zarfla eksiltmeye konulmut
tur. Tahmin bedeli 44290 R. mark
tır. llk teminatı 3232 R. marktır. 
İhalesi 17-1-939 salı günü saat 
15 de VekMet satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi her ıün 
Ko. da görülür. İsteklilerin kanu
nun tarif ettiği vesaikle birlikte 

.ilk teminat ve teklif mektuplarını 
saat 14 kadar Ankarada Ko. na 
vermeleri. (670) (8658) 

* Keşif bedeli 31258 lira 15 kuruş 
olan Genelkurmay erat pavyonu 
yapısı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 16-12-
938 cuma günü saat 11 dedir. nk 
teminatı 2365 lira olup şartname
si 157 kuruşa Ankarada Ko. dan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin ka
nuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2-3 cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte ihale saatinden 
behemehal bir saat evvel teklif 
mekhıplannı Ankarada M. M. V. 
atınalma 1to. na ftl"melerl. 

(889) (885f) 

* 10 tonluk 8 adet dizel mot&r-
IG yol ıilincllri kapalı zarfla ,enl· 
den milnakuaya konulmuftur. Mu. 
hammen bedell 43200 Ura ilk te
minatı 3240 liradır. Elulltmnf 
18-1.....:039 pazartesi g(lnG saat 15 
de Ankarada M. K. Vekiletl Sa
tınalma Komlayonunda 7apıla-

lu U l 
caktır. Şartnamesi 218 kurut mu-

R K HAVA KUR M , kabilinde alınabilir. Uteklilerln 
kanunda yazılı ftlfkalarla ilk te
minat ve teklif mektuplarını iha-

B le saatinden bir saat evvel Anka-

üyü k Piyangosu rada komUyona* vermeıer;a::~ı 

B 
ikinci ke§ide: 11 Birincfkanan 938 dedir. Harp Akademisi için 70 elbise •• k 1 L d dolabı ve 30 masa 6-12-938 sa-Uyü kramiye : 4 5 • o o o ira ır ... lı gflnO aat 15 de Tophanede tıt. 

Lv. Amirliği satınalma komisyo-
8undan ha,ka; 15 ooo, ıe.ooo, ıo.ooo llrablr ....... .,.. .... ,. 111 •• puarhkla atm alınacaktır. 

.-.~ıA"Ve!0.000) liralık iki adet mükafat vardır... Ret< mtınntn tahmin bedeli 1290 li-
ra ilk teminatı 97 Hradır. Şartna

Yenl tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi lh· 

1 
me ve nümunesi Ko. da görülür. 

"•I etmeyiniz. Siz de piyangonun meı'ud ve bahtl· lsteklilerin kanuni \Tesikalarile be-
~Clrları arasına girmiı olursunuz. raber belli saatte Ko. na gelmele-

~----------··--------ıııi r1. (872) (8692) 

2JR 

Türkiye Cümhuriyel.1 Merkez Bankası 
22 - ikinctieşrin - 1938 Vaziyeti 

:AKTiF PASll 
Lira 

USA: 
Altm: Saft 1dlogram 17.158.882 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk liraa 

ll&riçt.ekl Mubablrlerı 
Altın: Saf! kilogram D.054.824 

Altma tabYili kabil Serbest 
dövuler 
Dijs döYialer " Borcla tn. 
rina bald7eleri 

llaztDe 'fahvlllerl 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
karıılıil 

Kanunun 1 - 8 tnd maddele
rine teritkan buine tarafmdaa 
dki tedint 

• HAZiNE BONOLARJ 
TICARJ SENEDAT 

Esham ve 'fahvlW CUzdam 

(Derabde edilen ewab Dalı 
A - (diyenin brplJtı Kabam " 

24.131.MO.'fl 
17.984.340.-
1.088.717.10 

903.854.21 

12.731.053.28 

22.372.85 

U4U11.11 

158.74.8.583.-

15.13'7 .802.-

78.705.!'157 .59 

(Taımllt(itibart lnJmetle) 19.482.891.95 
B - Berbat ..bam n talnillt 8.767.0f5.92 

&vamılan 

Serma19 

Dıttyat Ak~ 
43.188.087 .89 Adi " lnuı&de 

Huml 

tOU5U1 TedaYIUdeld Bmlmotlar: 

Denab4e edileD nrüıı D&lıccB,. 

Kanunun 8 - 8 lnd nıaddelerl
D• tevfikan bulu tarafmdua 
Ylld tedi7at 

21.10'7.?3'7.24 Denıhde ecl1Jc nrüı ~ 
büi1ai 

IC&rfrllfı tamamen a!tm olaralr 
Dlveten teda.We nzedil• 

Reeskonl mukabili D.lveten teda. 
vazed. 

143.810.981.- rttrk Llrul MeTduatı: 

Dövb taalıhüdafı: 

Altma taımn bbD Mm!er 
78.703.557.159 Diler dövizler ve alacakll kll

rull baltlyelcd 

lluhtellfJ 

15.000.000 -

ı.Tıt.uuı 

8.000.000.- 8.712.234.11 

tll.T0.183.-

l!l.13'7.802.-

143.810.981.-

19.000.000.-

H.000.000.- ıue.eıo.Ht.-

19.239.39'1.J'I 

l.'10.12 

32.737.719.22 32.'7Ct.429.H 

8U09JllUI 

Hazineye kısa Tide f1e 
Altm •e Döm tlzeriae 
Tab•illt flzerilM 

1.11,.000. 
181.402.38 

1.21U63.8D 15.312.nt.OI 

lltesedarlar 1 

Muht.ellf: 
4.500.000-

14.135.015.0S 

l'ell6n 365.nı.eoe.aa TeHn ıa. Tıa.eoe.88 

TAN 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua Ye 

her türlü tabı, cilt •e kli,. 

itleri yapılır. 

TAN Matheea - letanJ.al 

Telefon: 24310 
\.. ____ :,, 

Isfanbul asliye birinci ticaret 
mihkemeıinden: Almanyada Mü
ıeln 10ba ve ponelen fabrikan ll· 
ınitet §lrketl avukatı Ismail Agl
hın Galatada Mahmudiye cadde
ıinde 63 No. da banyo levanma
tı tüccarı Jak Haymoviç aleyhine 
38/575 No. lu dosya ile 4 kıta poli
çeye müstenit 812 Türk lirası kıy
metinde 1591,20 Alman markı a.
lacalm tahsili hakkında iflb yo-
lu ile teblil ettlrdill ödeme em
rine borçlu bir itirazda bulunma
Dllf oJıfiutwıdan lf1Alına karar -.. 
riJ.mesi talebiyle afbiı dava mn
nında arzuhal 1W'8ıi borçlunun 
bulunduğu yeri terk ile meçhul 
bir semte gittiğinden tebliğ edile
İnemiftir. Mahkeme reisliği tebli
ğin ilin yolu ile yapılmasına ve 
muhakemenin de 9--1-1939 pa
zartesi saat 14 de tayinine karar 
vernılf ve tebliği lazım gelen ar
zuhal sureti ve davetiye mahke
me divanhanesine asılmıı olduğun
dan keyfiyet bu illıı ile tebliğ olu
nur. (12399) 

Levaznn Amlrlltl Satın 
Alma Komisyonu ilanları 

Bin çift beyu 'kadın çorabı 16-
12-938 cuma günü saat H de 
Tophanede Levuım Amirliği sa• 
tınalma Ko. da açık euiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 360 li· 
ra ilk teminatı 27 Ura bef ~ 
tur. Şartname ve nümunesi Ko. da 
gc'Srülebillr. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli uatıe Ko. 
na ,etmeleri. (384) (8697) 

* On bhi adet yastık kılıfı 18-
12-838 cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede Levazım &mirliği aatın
alma Ko. da açık eksiltme tle ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 4200 li
ra ilk teminatı 315 liradır. Şart. 
name ve nilmunesi Ko. da görüle
bilir. İlteklllerin kanuni vesfkala
rile berabfr belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (387) (8700) 

* 80 bin adet küçült ve 1!50 bin a-
det büyilk mat ceket dillmesi 3-
12-938 eumartesi ,OnO saat 11 de 
Taphnede lmlrlllr l9tm .. Ko. 

1 Temmuz 1938 tarihinCla itıDar.n 
llkonto haddi o/c 4 albD berine aftlll ~ 3 

T A N Saatlerinin 
1939 ModeUerl gelmlıtir. 

16 ve 17 tatlı cep ve kol saatlerin mıgtn 
çeşitleri tanllllDl§ saatçilerde arayınız. Yeni 
.kataloğumuz istiyenlere derhal gönderilir. 

Depo: TURK SAAT ŞlRKE'n: Borsa 
sırasında Yeni Türkiye han 2 inci kat. 

Gayrimenkul Satıı ilanı 
lıtanbul lmnlyet Sandıiı Mldlrlüğinden: 

Ölü bay Konstantlnin athlmda IUldılJ.mısdar. 7363 hesap lfo . 
sile aldığı 750 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde bor
cunu ödememesinden dolayı 3202 No. lu kanunun 46 tttcı maddesinin 
matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Amavutköytlhde A
yanöfri sokağında eski 46 yeni 44 kapı numaralı bahçeli ahpp bir evin 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırma7a konmu§tur. Satış tapu 
licll kaydına göre ,.apılmaktadır. Arttırma,.. gtrmü isteyen 60 Ura 
pey akçeli verecektir. Milll bankalarımızdan blrini:a teminat mektubu 
da kabul olunur. Biri1anlf bOtü.n nrgilerle belediye- resimleri ve vakıf 
lcaresl ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu borçluya aittir. Arttırma şart 
namesi 4.12.938 tarihinden itibaren tetkik etmoe:k isteyenlere sandık 

hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır Tapu ıicil kaydı n sa
ir lüzumlu izahat ta ıartnam~ ve takip dosyasında yardır. Arttırma
ya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkllfllan gayri menkul 
hakkında her şeyi ö~ ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 23.1.-
939 tarihine müsadif 'pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandığımızda 
saat 14 ten 18 ya kadar yapılacaktır. Muvkkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan ahnı!luı lcabed.n gayri menkul mO
kellefiyeti ile 1andık alacağını tamamen geçm~ olması §arttır. Aksi 
takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak şartile 9.2.939 tarihi
ne müsadif perşembe günü aynı mahalde ve ayni saatta son arttırması 
ypaılacaktır .. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmayan alAkadarlar ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huauail• faıa ve maRrife dair 
lddlalanm ilAn tarihinden itibaren yirmi gün tçlnde evrakı mOsbltele
rile beraber dairemize bildirmeleri limndır. Bu 1Uretle haklarını bil
dlrmemiı olanlarla haklan tapu ıicillerlle sabit olmıyanlar satış bed&
llnin paylqmasmdan hariç kalırlar. Daha fula ma11lmat almak iste
yenlerin 38/ 266 dosya numarasiyle sandığımız hıı.kuk lfleri servisine 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

* DİKKAT: 
Emn119t Sancllfı, IUdıktu a1maa pyıl meahll ipotek flster

mek isteyenlere tahnai.u edilen kıymetin 7anmıa kadar Uuu 7aparak 
mulOne &öre kolaylık •östermektedlr. (8672) 

da pazarlıkla alınacaktır. Nümu
nesi Ko. da görülebilir. lateklile
rln belll saatte Ko. na gelmele
ri. (388) (8701) 

* 150 adet tahta ıskara 5-12-
938 pabartesi günü 14 de Topha- · 
nede Lv. Amirliği ıatınalma Ko. da 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 750 lira teminah 112 buçuk 
liradır. Nümunesi Ko. da görüle
bilir. İsteklilttin kanuni vesik .. 
larile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (381) (8660) 

* 150 adet tahta ıskara 5-12-938 
pazartesi günü saat 14 de Topha 
nede Istanbul Levazım Amirliği 

aatınalma komisyonunda kapalı 
zarfla alınacaktır. Tahmiıi bedeli 
5325 lira ilk teminatı 399 lira 37 
kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. isteklile
rin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarım ihale saatin
den bir saat evvel komlqona ver
meleri. (382) (8881) 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Bilyükada cami mahallesinde 
Nevruz 10katmda 8 No. lu hanede 
dkin Plresyaya: , 

Emekli Yarbay Naıit ve Hadiye 
Görener ile şayfan ve müştereken 

mutasamf bulunduğunuz Büyüka • 
da Cami mahallesinde N evnız so
kak 8 No. lu hanenin gayri ksbW 
taksim olduğundan açık arttırma ile 
satılarak '1Jyuunun izalesi hakkın -

da a<szü ıeçen Nlşit ve Hadiye Gö
renerin aleyhinize açtığı dava üze-

ri.ne lkametglhınız me~hul bulun -
duğu mübaşir tarafından da\•etiye 

zahnna verilen şerhten anlaşılmış 
olduğundan yirmi gün müddetle ila-

nen tebligat icrasına, duruşmanın 
23.12.938 tarihine müsadif cuma gü
nü saat 11 e talik olunmuştur. 

O gün ve saatte bizzat 8elmenlz 
veya vekil göndermeniz aksi takdir
de gıyabınızda kanuni muamele ya

pıllıcaiı teb1J1 malramma kaim ol • 
mak üzere ilAn olunur. 



TAN 1 - 12 - 938 

HAVALARA GÜVENMEYİNİZ! 
Hafif bir üŞütme, mühim hastahklara kapı açabilir 

Halbuki alacağınız bir tek kaşe 

Vücudü bütün bu tehlikelerden 
sıyanetle Gripi 

ağrıları izale 
tedavi 
eder 

GR • 
1 p -1 

ve 

N 
Gripin, soğuk 

ağrı ve 
algınhğı 

sızlların 

ve nezlenin, bütün 
kat'i devasıdır. 

Tesiri anidir. Terkibindeki hususiyet dolayısil e kalbe, 
böbreklere, mideye hic; zarar vermez. Lüzumunda 

günde 3 kaşe alenabilir. 

Her yerde ısrarla Gripin isteyiniz ve Gripin yerine başka b·ir marka verirlerse ıiddetle reddediniz. 

Sabah yataktan kalkarken baıınız a9rıyorsa 
yah•+ı n..tetthl ve.-.e ~~d&!iıhnueyln Z ~ NIIld 1 

hemen bir kaıe 

Alırıı~. 

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

da B A K E R mağazalarında 
satılmaktadır. 

Nezleyi ve bat ağrısını geçirir ve Gripten 

korur - İsmine dikkat ediniz -

'----------------·--------------------~ 
PASTİL HAKKI KATRAN 

s o;uk algınhğı, nezle ve teneffüs yol· 
la~de geç~n hastahklardan korur, 
grıp v! bogaz rahatsızhklarında, ses 
kısıkhgında pek faydahdir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

lstanbul T. T. P. Müdürlüğünden: 
1 - Kumaşı idarece verilınek dığer levazımı müteahh"d' . 

lın k .. k k ·1 b. l'k ı ıne aid o a ;ızere as etı e ır ı te 89 takım müstahdemin elbisesi dik' . 
pazarlıga konmuştur. ımı 

2 - Pazarlık 6.12.938 salı saat 14 de Büyükpostahane birinci kat
ta P. T. T. Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muham~n bedel 311 lira 50kuruş muvakkat teminat 23 li
ra 40 kuruştur. 

• 4 - İsteklilerin nümune ve şartnamesini görmek üzere Miıdürl -k 
ıdari kalemine pazarlık günü komisyona müracaatları. (8682) u 

öKSOROKLERt . 
K ö KON O EN K E S E R. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : , 
1 - Bursada Manyas gölü seddeleri ve regülatör iniaatı keşü be-

1 deli "531 .Oi7.'. lira "68,, kuruştur. 
2 - Eksıltme 21112/938 tarihine rastlıyıın Çarşamba günü saat 

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

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

4 - Eksiltmeye glrebilmek için isteklilerin "2-1.993, lira "15 .. ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir 
istida ile Vekalete müracaat ederek bu işe mtthsus olmak üzere vesika 
almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bu lunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklü mektuplarını ikinci madded!:? yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "8-193,, 

lstanbul Erkek Lisesi Sahnalma Komisyonundan: 
Adet Eşyanın cinsi Muhammen İlk teminat 

bedeli akçesi 
50 Talebe sırası 984 Lr. 73,80 Kr. 

7 Yazı tahtası 

8 Öğretmen kürsüsü 
Lisemiz için lüzumu olan yukarda cins ve mıktan yazılı eşyanın 

28.11.938 gününde yapılan açık eksiltmesinde verilen fiatlar yüksek 
görüldüğünden 8.12.938 perşembe günü saat 13,30 da tekrar eksiltmesi 
icra edileceğinden ilk teminat mıktar muhammen bedelleri yanlarında 
gösterilmiştir. İsteklileri yeni sene ticaret odası vesikası ve teminat 
makb~zl.~rile beraber Beyoğlu İstiklal caddesindP. Singer dikiş mağa
zası ustunde İstanbul liseler muhasebciliğeinde tcplanan komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (8684). 

V[N i Tt:SliMAT 
iLMüMAR~RLERiMiZ 

DA~AYUICSE:IC 

rAiZ, DAı.IA EYi 
ŞAR.TLAR- TE:MiN ro[l2 

l-IOLANTS~ RANK-üNi !!;. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

.. 1 - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için şartnamesi ~~ 
cıbınce 4 adet alttan sürme araba ile lOOXllO eb'adında 20 adet pl 
form açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. ~-

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve mu" 
kat teminatı 67.50 liradır. de 

III - 21.XIl.938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda Y~ 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
nabilir. . . . eri· 

V - Eksıltmeye ıştirak etmek isteyenlerin fiııtsız fenni teklıfl i· 
ni tetkik edilınek üzere ihale gününden bir hafta evveline kadar tol1 e 
sarlar Umum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar subesine vermeleri 

11 

tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika alm~ları lazımdır. 5 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ırür. ve saatte yüzde 1·. 

.. l · 1 b' ı· ıet• guvenme para arıy e ır iltte ;yukarda adı geçen komisyona gelme 
ilan olunur. (8712). 

----:-----------------------~----~ 
ı• Dr 1 Suphi Şen ses ., r Sahibi ve Neşriyat Müıliiril 11·~ 

idraryolları haltalıkları mDteh••••• Lıitfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik N 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek- f f.i 

lf'r amırtıman. Fakirlere narn .. ,.,. Neıriyatı T. L. Ş. Basıldığı yer 
----• Tel. 43924 1 Matbaası 


