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TAKViMi RAGIP (ULUb) 
Muhtıralı Cep Takvimi 

BOtOn takvim malOmatı ve herkeee faydalı jnalOmat. Clltll 
olarak fiyatı 85 Kuru'" 

KANAAAT Kltabevt 

lnönü, yarın Kastamoniye· Gidiyor 
I 1 

Ciimlaıırrei..imizin, eooellti gün AnkaraJa Harp Okuluna ziyaretlerinden bir inhba B'lf1'eln1 Celal Bayar, HayJarpafG İ•ta.)'!'nunJa karplıyanlar araanJa -
lstanbulda 
Muvaffak 
Olmak İçin 

o 
J' caıarR JI. Zelteı iya 'SERTEL "eni valbntz Ldtfl Kırdar 

~Uu ~~ f,.....U.JU~o 
Ondan gerek hiiktimet, ge
~ halle birçok şyler bekli
)'or., Onun muvaffak olınası
llı temin için hem hülrumet, 
henı İstanbul halkı, hem İstan 
htıı nıatbuatı elbirliğile yaniı-
1'1& hazırdır. Bu, onun için bir 
~ttir ve muvaffaki -
~ 8ınillerinin en miihlınle -
tinden biridir. 
~_akat İstanbulda ma.aftat ol -
~ &rilne geçen bir takım tabD 
~Jleı. vardır ki, bmılan da oldo
~-görmek, mibnküme izalesi 
~~aramak, w yeni valimize 
~ gibi çahpna hnkAnl•nm 
~Jftzımcj~ 

8. -,eDedn bapnda nJ!Uk.. 
'- le. belediye ft Halk Par
la...._ ~erinin bir phJBta top -
~ olınası gelir 
'~bul valisi, bu ilç bflyilk .,.._ 
>a ...... arasınc:ıa vaktini, enerjisini, 
~~ kabiliyetini bybetmeğe 
~ur. Vali olarak vilAyet 
~en maada, istikbal ve teJYi 
'1 lataayondan istasyona kofmak, 
~ Ziyafetlerde bulunmak, bir 
b Zllerasime iştirak etmek mec
~ onun çalışmaya hasrede -
' ~aktini lüzumsuz yere israf 
~l'eaiııi mucip olur. Bütün bu se
cll) ea~ faaliyetten sonra da bele
~ \'e fırka işlerile meşgul ol -
))~ ltıecburıyeti, onda esaslı bir 
~dahilinde çalışmağa imkan bı
~ Ü~- Binaenaleyh ilk iş olarak 
~ toç Vazüeyi ayn ayn şahıslar
~lal.ı P~arnak zarureti vardır. Parti 
d~bı ği ile valiliğin ayni şahsın uh
~-h de hulunina&ı hükumetçe de 
~d~rlu görülmüş olacak ki, ya
~lttuı~oplanacllğı bildirilen parti 
"~ı Ylnda bu hususta bir karar 

ece~ · -• gı soylenmektedir. 

J s~anbulda muvaff akiyetle ça
htıtçes· ışınanın ikinci müşkülü, 

4ı~:in d~rlığıdır. 
~lt h· huı "Ciağını.l?, geniş ve bü

tq11b1l'1 §ehirdir. Frankfurt şe 
lı, i g ~ Un dörtte biri kadar bi 
~l be~ e~tiği halde bütçesi, t 
dit. }{ edıye bütçesinin bir 
~ lehı8lbuki Frankfurt 

;:ır. ·Yeniden imara 
'"kan Sa. 10: Sil. 5 

Kastamonuda istikbal Hazırllğı 

Cümhurreisimizin Bu 
Kısa Seyahati Bir 

Hafta Kadar Sürecek 
D,.,r•·•J,:ı Jı..., D"*ls:l:50 J7ok;/; Jc 
Bu Seyahate iştirak Edecekler 
Am:ara, 3 (TAN Mubabirkıden)- yahatten aonra An.karaya dönecek

İnönünün 
Manisalılara 
IItifah 

-o-: 
Cimliurrelıi, LGHI Ku·Clar 
Hakkında Gösterilen 

KadirJinashğa 
Teıekkür Etti 

Başvekil Şehrimizde 

Celil Bayar, Kurulan 
Fabrikalar Etrafında 

izahat Verdi 
Anlr•-· • (A A) t., ... ı. ... 1 

Valilijine tayin edilmit olan ! Başvekil, Bugün Bas1n BirDğini Ziyaret Edecek 
Doktor L6tli Kırdar hakkında 
Manisa Beıem,.e Reisi v~n Ye Akıam Trenile Ankaraya Dönecek 
" arlı:ada,IM'l tarafından Rei-
sieilmhm İsmet fnönii'ye aşa- Başvekil Celil Bayar, dün sabah klnı, gazeteciler, resmi ve husml * ~ ğıdaki telgraf çe.kilmiıtir: saat 11.35 de, Samsun ekspresine bağ müesseseler direktörleri, eski polis 

Manı .. : 1-12-938 lı hususi bir vagonla ve beraberinde müdürü Salih Kılıç ve dosttan tara-
Ankara, 3 (A.A) - İstanbulda in- Reisicümhur İsmet İnönü hususi kalem müdürü Baki Sedes bu- fından karşılandı. 

Hllber aldığımıza göre, Cüm.hurrel- tir. 
simiz İsmet İnönü, fimd:ilik, yalnız 
Kastamonu havalisi.nde küçük bir 
seyl&hate çıkacaklardır. Cümhurrei
simiziıı Pazartesi günü Ankaradan 
hareketleri muhtemeldir. 

Bafvekiıl Celal Bayar ve Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri Dok 
tor Refik Saydam bu seyahatte Re
ııncümhunm maiy-etinde bulunncak 
Jerdır. İsmet İnönü, bir hafta kadar 
sürmesi muhtemel bulunan bu se-

tişar eden bazı gazetelerde Reisicüın ANKARA lunduğu halde, şehrimize geldi. CelAI Bayar, istikbale gelenlerin 
hur İsmet İnönünün uzun bir ı-eya- Vilayetinin yüksek tevec- Başvekil, istasyonda vali muavi- ellerini sıkarak hatırlarını sordu. Ve 
hate hazırlandığı ve bu meyanda İs- cilhlerinizle mütenasip uınnn ni Hüdai Karataban, İstanbul komu- Haydarpaşadan 11.55 postasını ya • 
tanbul ve Trakyayı da §e?'e!lendire- eserJerile süslemekte olan kıy- tanı Halis Bıyıktay, Tp_mgeneral Os- pan Suvat vapurile köprüye geçti. 
ceği yazılmaktadır. metli va1imh Dr. J,,(ltfi Kır- man Tufan, belediye reis muavini Başvekil Celal Bayar, vapurda, 
Öğrendiğimize göre Reisicümhu- dar'ın İstanbul Valiliğine nak- ~ Rauf Demirtaş, belediye ve Parti er- (Arkası Sa. 10: Sil. 4 U) 

nmıuz ancak Kastamonu viliyeti linden duyduğumuz sonsuz te- ~ 

(Arka.n Sa. 10: Sii. 5 te) essiirler, henilz başanlamıyım. ~ lngiliz Firmasile Müzakereler Neticelendi 
==============~~=========== no~zb•~~~~~~~ 

ltalya, Mesuliyet Tanımıyor ~";.:ı~ı.::d;r...;!~d:~ ~ y •d 11 G • J 
Roma Gazeteleri :_:p:ı~:;h!:··!.!ı~ ! 1 ~nsı . en . 1 eVmı !1l~ası 

H d 1 T h.h. d' m!:1~:kr:1rgv:!~ ~~~~~~d ~: ~ çın ıparış er erı ıyor 
u ut arın as 1 ın en :~zı;;:;o:~nO:~ ~!:n.u:;;~ ~ 

haddin, Tlclll'et Odası Borsa bRşk. ~ Hazırlanan Mukavele yakında imzalanacak, 
Saadet Bahoy, Kızılay Ba:ılt. HOse- ~ • • • 

Kooperatifler Reşat Pomaklı, inşaat Bahsediyorlar 
~ 

Ce. na. Faruk, Hava X. mOhendis -
Paris, 3 (Hususi) - Italya hüktı- (Arka..Tı Sa. 10: Sil. 3 te) 

metinin Fransız protestosuna cevııp ~~"""' 

verdiği ve Italyan hükumetinin ba - =;;:;::=========== 
his mevzuu olan nümayişlerden me-
suliyet kabul etmediğini anlattığı 

bildiriliyor. Cevapta Kont Cianonun 
nutkuna işaret edilerek nutkun pro
testo ile karşılanacak hiçbir nokta -
aı bulunmadığı tavzih edilmektedir. 

Londra, 3 (A.A.) - iyi haber a -
lan mahafillerin teyit ettiğine gö -
re, Fransanın Londra büyük elçisi 
B. Corbin, cuma akşamı hariciye 
müsteşan Cadogan ile görüşmüş ve 
bu görüşmede Italyan mebusan mec 
lisindeki Fransız aleyhtarı tezahür
ler mevzuubahsedilmiştir. 

Haber verildiğine ğöre, Ingiltere 
hükumeti Romadaki büyük elçisi 
Perthe bir telgraf çekerek Kont Cia
noyu görmesini ve kendisinden iza -
hat istemesini talep etmiştir. lngil -
tere hükumeti, bu izahat talebinde, 
son Ingil~ - Italyan anlaşmasına 
istinat edecektir. Filhakika bu an -
laşmada, iki devletin garbi Akde -
nizde hiç bir değişiklik mevzuubah
setmiyecekler.!.ni amir bir kayıt var

Bugün 
( 1 ) 

Ebedi Şef Samsuna 

Nasıl Çıkmıştı 7 
Anlatan : Cevat Abbas 
Bu tarih! güne alt hatıraları, Atntür

kOn Samsuna çıkarken yaveri olan Ce
vat Abbas Gürer'in ağzından bugün al
tıncı sayfamızda okuyacaksınız. 

( 2 ) 
Gurbet Hikayeleri 
Yazan : Refik Halid 

Refik Halld'in edebiyatımızda yeni 
birer şaheser niimunesl olarak gösteri
lecek olan bu seri hlkl'ıyelerine bugün 
başlıyoruz. 

İlk hikAyenin ismi "'YARA" dır. Lôt
fen altıncı saytayı çeviriniz. 

Denizbankın yeni gelen gemilerinden Trak 

• Denizbank tarafından Ingiliz tez- Bu on bir gemilik siparişi almak 
gahlarına ısmarlanacak olan on bir üzere sekiz Ingiliz firması teklüte 
vapur için, üç dört aydanberi muh- bulunmuştur. Bunlann içinden en i
telif Ingiliz firmalarile yapılan te- yi fiyat veren, en seri teslim eden ve 
maslnr neticelenmiş ve bir anlaşma- en iyi gemileri yapacağım söyliyen 
ya varılmıştır. Swan Hunter a Wigham Rıc,ııardson 

dır. 

( A"kuı Sa. 10: Sil. 1 de) 

Hazırlanan mukavele, Denizbank u- kumpanyası ile anlaşma hasıl olmu}
rnumi müdürlüğü tarafından iktısat tur. ============= vekaletine gönderilmiştir. Tasdik ~ Yapılacak gemiler 4 tane V' tipi 
dilir edilmez imzalanacaktır. (Arkan Sa. 10: Su. 6 da) 
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Yahudi 
Yazan: Yunıl Ziya Orta~ 

Dünya. yahudilcr için bir q;neli 
fıçıya döndü: Nueye ayak basısalar, 
umumi kin diken diken uluyor! 

Gazetelerde okudum: lnıPlierede 
bile yahudi düşmanlıi'ı başlaııuş. Ya
D.i son sığınağında bile-

Cemiyetlerde 
Huzur Hakkı 

-o-

TAN 

Y eşilay Senelik 
Kongresini Dün Yaptı 

Şehirde Kültür 
Müesseseleri 

Mütehassıs Prost Şehir 
Plcinı Üzerinde Kültür 

Müesseseleri ile Meıgul 
Olmıya Baıhyor 

4-ll-938 

SUAii 
•llll·~·üD\ !ffl,fF.i. ,,~ ' 

Demir Muhafızlar 
Kimlerdir? 

l>li§ilniiyorum: Yahudi ki. zckasl
le, cevherile, kıymetile, batın ıerve
tile, 78Pdıiı memleketin çocuğu ol
muuu bilen TUDıuşak bir hüviyet
tir. 

Boçlld'lere bakınız: Ayrı ayrı ill
kelere kök salan milyarlannın altın 
dallan ~i topraktan fışkıruuşsa, 
oran.ııı milli serveti olmuş. 

idare Heyeti Reis ve 
Azalarına Maaı ve Hakliı 

Huzur Verilmemesi 
Alakadarlara Tebliğ 

Edidi 
Cemiyetler kanununa göre, cemi

yet idare heyetlerile reislerinin hak
kı huzur ve maaş namile bir para al
mamalan lazım gelmektedir. Halbu
ki bir çok cemiyetlerde reislerin alt
mış liradan az olmamak üzere mahi
ye bir ücret, idare heyetleri azala -
nnın da her içtima için üçer lira üc
ret aldıkları yapılan tetkikattan an
laşılmıştır. Aliıkadar cemiyetlere lıu 
hale nihayet verilmesi ve maaş ve -
yahut hakkı huzur namile bütçele
rine bir para koymamalan tebliğ e
dilmiştir. 

Eroin ve Kokainin Gençler Üzerindeki 

Tesirleri Konuşuldu ve Gençlerin 

Bu Zehirlerden Sakınmaları Tavsiye Olundu 

S. - Rumanyada blr takı111 
hadiseler oluyor. Bugünkü nÜB • 
hanızda (dünkü) Rumanyada öl
dürülen Kodreanu hakkında ver 
diğiniz malllmattan mülhem o
larak şunu sormak istiyorum: 
Demirmuhalızlar kimlerdir 1 
Bunlann Rumanyadaki mevki • 
leri nedir? 

Şehir mütehassısı Prost bu haf -
tadan itibaren şehrin imar plAnı ü
zerinde kültür müesseselerile meş -
gul olmağa başlıyacaktır. Mütehassıs 
plan üzerinde kültür müesseselerinin C. - Demirmuhafızlar Kodreanu-

nun 927 de tesis ettiği faşist parti • 
yerlerini tesbit etmeden bütün ilk, 

nin adıdır. Programı nasyonalist -ve 
orta, lise, yüksek ve sanat mektep? 

Durkhaym'a bakınız: Telekkfir a
lemine )'eni bir yol çizen bu yahucli 
Uo Fransa irfanı övünüyor. 

AYJ11tayn'a bakınız: Her yabancı 
hudut, kendi toprağının gopüne bas-
1nak için ona kollarını aç•nış. 

Kalp hastalığının sayılı ilaçların
"1an Di~taline'in kaşifi Ludwig 
!l'raube'e bakınu.. Şeker hastalığının 
7egine devası lnsuline'i yaratan Mi
kowaky'ye bakınız.. Fren~ye karşı 
l.salvanaıı'ı bulan Ehrlich'e bakınız: 
Bütün bu yahudilerdir ki, Alman ta
babetine yer yilzünde en te.rcfli n.. 
tilıılilğil kazandırıyorlar! 

Böyle iken, nazariyeler )'\)op na
-.ıiyeler kuran Aynştayn, vatan an
ı:ror-

Beşeriyeti, bin tftr1ll Af etten koru
'8n dehalar, kendilerini beşcriyedn 
pzabmdan koruyamıyorlar_ 

lngiliz kanı, Filistin topruklannı 
;:rahudilcrin lehine snlnrken, Londra 
i:la lngiliz gayzı yahudilerin alcvhi-
ne sahlanıyor. • 

Niçin? 
işte bir rok "Niçin" 1erln cevabı

m bulan yahudi zekası ba "Nidn 
~ " 

in de cevabını bulduğu gilııdür ki, 
kurtalmıq olacaktır. 

Berberler cemiyeti, bütçesini bu 
tebliğe göre hazırlıyarak Esnaflar bil 
rosuna vermiştir. 

Yeni Harflerle Tedavüle 
Çıkardan Paralar 

Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kasından verilen mallımata göre Ban 
kanın 15 ikinciteşrln 1937 tarihin -
den itibaren tedavüle çıkarmağa baş 
ladığı yeni harfli banknotların 1/12 
/1938 tarihine kadar: 

Dünkll Yeşilay toplantısına iştirak edenlerden bir kısnu 

Yeşllay cemiyeti senelik kongresi- zin bu öldürücü maddelerden sakın· 
ni dün saat 14 te Eminönü halke - maları lazım geldiğine ehemmiy.?tle 
vinde yapmıştır. Kongre doktor Maz· işaret etmiştir. 
har Osmanın riyasetinde açıfdıktan Doktor Zatiden sonra söz alan vez 
sonra Atntürkün hatırasını taziz et- nedar Tahsin Hamdi Gökçen yıllık 
mek maksadilc üç dakika ayakta dur muhasebe raporunu okumuştur. 
makla sükut edilmiş, ondan sonra söz Bunlan müteakip genç azalar ta -
alan cemiyet umumi katibi doktor rafından ileri sürülen dilekler kay

!erile muallim mekteplerini geze _ Yahudi düşmanı idi. Takip ettiği :ıne 
cek. bunların binalannın maliyet tod şiddete müracaattı. Bu parti Ru-

manyanın siyasi ve sosyal hayatını 
fiyatlarını, binalannın vaziyetini, ci 

varlarile olan alaka ve vaziyetlerini ~=:ı.~~=!~ç{!~i: ı:~!~o~~:ft!~: 
istikbalde şehrin iktisap edeceği ke- le 1_ ba!Zladı. Rumanya başvekili 
safet mrekezlerine olan uzaklık: ve r- :r 

Duca'yı öldürenler onlardı. 1933 te 
yakınlıklarını tesbit ettikten sonra 
buradan toplıyacağı malumatı plln vukubulan bu katil hadisesinden son-

ra "Her şey vatan için,, adını aldJ. 
üzerine tatbik ettirerek gerek sıhhi, Bu partiye Almanyanın yardım et--
gerekse içtimai bakımdan yerlerinin tiği, ona mühimmat ve stlab verdiJl 
tebdili lazım gelen müesseseleri plAn söylenir. Bunun içindir ki kral :g.. 
üzerinde işaretle tesbit erecektir. rol bu partiyi lAğvetti. Reisini hapset-
Şehir mütehassısı bütün bu malllma- •....1• Alm k tedafiit bir 
tı kendisine vermek üzere kültür i- t~ ve anyaya arşı ..:\ft.. 

d i d labi tli iki is- vaziyet almağa mecbur oldu. Buıs_... 
ares n en sa ye memur rtık k b rti t de • 

t · · K-1 · ki i i"- tedrisat a anunen u pa mevcu 
e~ıştır. u tur ares IA ğildir. Fakat hAIA el altından gizli gll 

muesseseleri hakkında izahat ver - ~ 

k - ilk tedri t -f tti 1 ri 1i çalışmakta olduğuna dair pek ÇO me uzere sa mu e ş e n-
1 

ardır 

den İzzeti, orta, sanat ve muallim emare er v · 

rnekteplerile lise ve yüksek tedrisat . * -.. . oltı .. 
müesseseleri hakkında izahat ver - S. - Atamızın olumu d 
mek üzere de Necmettin Bor'u me- yzsile gazetenizde çıkmakta ~ 
mur etmiştir. Bu iki maarif müfet- resimleri, Atamıza liiyık bir .. 
tişi, Prost tetkikatını ikmal edince- büm halinde toplayıp neşret,,.,.. 
ye kadar onunla beraber biltün teh- yi düşünüyor musunuz? sn::; 
ri dolaşacaklar ve maarif müessese_ nizde Atamızın giizel ue e 
terini kendisine göstereceklerdir. hatırasına sahip olmıq ol~ 

lzmirde Bir Genç 
~imendifer Kazanı Alhnda 

Kaldı, Öldü 

Beş liralıklardan 35.244.985, on li
ralıklardan 21.092.690, elli lir.alık -
!ardan 19.655.550, yüz lirahklardan 
18.392. 700 olmak üzere ceman, dok
san dört milyon üç yüz seksen beş 
bin dokuz yüz yirmi beş lira tedavü
le çıkarılmış ve mukabilinde eski 
harfli ba•.l.notlardan da ayni miktar 
yani, doksan dört miyon üç yüz sek
sen be§ bin dokuz yüz yirmi bes li
ra tedavülden kaldırılmıştır. 

Fahrcttin Kerim idare heyetinin se
nelik faaliyet raporunu okumuştur. 

Bundan sonra umumi sekreter Av -
nıpada ve muhtelif memleketlerde 
yaptığı seyabat esnasında temas et -
tiği içtimai müessese ve hayU' cemi
yetlerinin Türk.iyedeki Yeşilay cemı 
yeti hakkında besle~ olduklan 
sempatiden bahsetmiştir. 

C. - Böyle bir albüm çıka~ .. 
yı evvelce düşünmüştük. Fakat ~ 
kaldığımız için vazgeçtik. Buna JOO" 

Azhk Mekteplerlnde MilH kabil okuyuculanmıu Atatür)ti)ıl 

dedilmi~ ve idare heyeti intihabına 

geçilerek reisliğe doktor Mazhar Os-
man Uzman, ikinci reisliklere Şazi- MAARiFTE; 

Imılr, (TAN) - Devlet demiryol ONIVERSlTEDE : 
!an 8 J.ncl işletme müdürlüğü atöl- --------

_J'esinM feci bir karcı olmuştur. A- Üniversite için 15 Kitap 
mele Karşıyakalı Şakir oğlu 17 ya- -.asnrnryor-
şında Ismail; bir kızak üstünde bu- Ders ve müracaat kitabı olarak bu 
lunan lokomotif kazanını tamir eder sene Universite profesör ve doçent
ken kazan birdenbire kaymış ve za- leri tarafından tercüme edilmiş bu -
vallı genç bunu naltında kalmıştır. lunan 15 kitap tabedilmek üzere dün 
Çok ağır olan kazan kaldırılıncaya Devlet matbaasına verilmiştir. 

kadar ölmüştür. üniversite Gençlerine 

lzmirde Meclisi Umumi 
Seçimi 

Izmtr, (TAN) - lzmir vflAyeti ve 
taznlnn umumi meclisi seçimi yapıl
mıştır. Merkezde mfintehibl saniler 
halkevinde toplanmışlar, vali B. Faz 
h Güleç intihap celsesini kısa bir söy 
levle açmıştır. Bundan sonra parti 
namzetleri bildirilmiş, gerek merkez 
de ve gerek vi!D.yet kaZalannda itti
fak.la seçilmişlerdir. 

Kadının Ölümüne 
Sebep Olmuı 

Kitap Tercüme Ettirileceli 
Universite rektorlüğü, hem yük -

sek tahsil gençliğini tercümeye al~ 
tırmak: hem de gençlere faydalı ki
taplar temin etmek: maksadile bun -
!ara muhtelif dillerde yazılmış ki -
tapları tercüme ettirmeğe karar ver 
mi~ir. Bunun için bu işe talip olan 
gençler arasında bir imtihan yapıl -
masına karar verilmiştir. Imtihan 
sah günü yapılacaktır. Tercüme edi
lecek kitaplar, bu imtihanda muvaf
fak olacak gençlere verilecektir. 

lktısat Profesörünün 
ilk Dersi 

Universite iktısat fakültesi iktısat 
kürsüsü için bu sene yeni getirilmiş 
olan profesör Dobresberger açılış der 
Sini 8 Jlkkfınun perşembe günü ve-
recekür. 

,J;"~~ı:t:-..t-~- Gftft'1"9 .llÔ7._;A • 

lan ikinci reis doktor lbrahim Zatt 
de hapisanede tesadüf ettiği eroin ve 
kokain müptelalan üzerindeki mfi. -
şahedeferini anlatmış ve gençlerim!-

POLiSTE ı 

Çahıtırdığı Kızlara 
Tecavüz Eden Bir 
Şekerci Yakalandı 

Tahtakalede şekercilik yapan Met
het Gani adında bir Iranlı hakkın-

da dükkanında çalıştırdığı genç kızla 
n fena maksatlara imale etmek iddi
ası vardır. Tahkikata başlanmıştır. 

İddiaya göre 60 yaşında bir ihtiyar 
olan Meşhet Gani dükkAnında dört 
laz çalıştırmaktadır. Bundan on gün 
kadar evvel bu kızlardan Şaziye a -
dında 14 yaşında bir çocuğu geç va -
kit dükkanında bırakarak kendi kö
tü maksatlarına tilet etmiştir. Fakat 
kız bunu babasına söyliyememiştir. 
Bir hafta sonra yine ayni vaziyetle 
karşılaşınca hastalanmış, ve başın -
dan geçenleri babasına anlatmıştır. 
Babasının zabıtaya şikayeti üzerine 
Gani yakalanmış ve tahkikat sırasın-

Çöken Apartıman da şahit olarak dinlenen diğer üç kız 

ye Hüseyin ve doktor Ibrahim Zati, 

umumt kMipliğe Fahrettin Kerım, 

muavinliğe Fehmi AtaÇ, vzenedar -
hğa Tahsin Hamdi, idare heyeti a -
zalıklarına Ali Kimi, Süheyl, Aliye 
11••• NAN.l)At HA]t'it_ 'Ku.tıü M:ı.••+•
fa Tal&t, general uallp, ceı!l Fey -
yaz, Cevdet Ferit, Baha, Cemil, Re
§it Necmettin, Gazanfer ve Nevzat 
seçilmişlerdir. 

sn IHA T 1ŞLER1 : 

,Şehrin Muhtelif Yerlerlnde 
Tarama Muayeneleri 

Yaptırıhyor 
ı.tanbulun muhtelil semtlerinde 

ve kazalannda sıhhat müdürlüğü ta
rafından bir tarama muayenesi ya
pılmaktadır. Sari ve salgın halinde 
hastalık: mevcut olup olmadığı tes -
bit edilmektedir. Bu tarama esnasın
da Şile kazasında bazı çocukların göz 
lerinde trahom hastalığı görülmüş, 
fakat mütclıassıa doktorların geniş 

muayenesinden sonra hastalığın ba
zı münferit vak.alara inhisar ettiği an 
laşılmıştır. 

Alakalı makamlardan aldığımız 
malumata göre; Istanbulda sıhhi va
ziyet bugün için normaldir. Mevsim 
dolayısile görülen bazı hastalıklar 

da geçen senelere nisbetle daha az
dır. 

Bursa, (TAN) - Çırpan mahalle
sinde San sokağında oturan Cavit 
karısı 30 ya§lllda Asımenin kan aı _ 
dırma hakkındaki müracaatını kabul 
edip açtığı neşter yara.sile 2,5kilo kan 
zayi etmesine ve ölümüne sebep ol
duğu iddiasile Yenibezaz mahalle • 
sinden Hüseyin hakkında takibata 
başlanılmıştır. 

Hakkındaki Tahkikat da ustalarının Şaziye kadar olma - GOMROKLERDE: 
Müddeiumumilik Harbiyede Der· makla beraber vakit vakit kendileri 

sane sokağında çöken apartıman tah ne de sarkıntılık yaptığını söylemiş- Gümrük TeftlJ Heyeti 
Ödeml4lte Bir Çocuk Kaza kikatlle dün de meşgul olmu§ ve ta- !erdir. 

:r b"bi dil E -k- - Reislig""i ve Dig"" er Kur4lunile Öld .. u 1 a nver Karanı ço untu esna- y· · B • • ilk kte t 

Kültüre Uymıyan Kitaplar ebedt bir hatırası olmak üzere ~ 
Okutulmıyacak dt Şefimizin güzel bir büstünü y•P .. 

Istanbul maarif idaresi, azlık ve tırdık:. Bu bfist, her evde masa ftl "' 
ıabancı mekt~lerde okutulan türk- tüne, konsol iist5ne konulabiltr , .-

•m ~ayı ı um ~c , ...... u •• ~ - -- m:{. ve kanoti'ikk .t.arİdından ~ 
taplan tetkik ettirmektedir. Bu ki- :ır o.-
taplardan milll kiiltilre uygun olnu- mış ve sureti ':tnahSUsada Vi~-
yan ve fukılaplanmızı yanlış anla- yaptırılmıştır. Bu büstten bir 
tanların mekteplerde okutulmaları- edinmenizi tavsiye ederiz. __,-

na müsaade edllmiyecektir. Şimdiye 
kadar tetkik edilen kitaplardan al -
tısının bu esaslara aykırı olduğu 
görülmüş, bunlar hakkında bir ra -
por tanzim edilerek. V ek&.lete gönde
rilmiştir. 

-0-

lzmirde Yeni IJfr 
Lise Açıhyor 

Türk Maaru cemiyeti, Ankarada-
ki kollejle Bursadaki lise ve Istan -
buldaki talebe yurtlarından ba§ka Iz 
mirde de "Ege lisesi,, isimli yeni '!:>ir 
mektep açmaya karar vermiştir. Bu 
lise, ilk, orta ve lise kısımlannı ih
tiva edecektir. Lisenin ilk ve orta kı 
sımlan muhtelit olacaktır. 

--0--

932 Mesken Bedellerl 
Veriliyor 

Maarif idaresi 932 senesi mesken 
bedellerini almıyan ilk tedrisat mü
fettişlerine verilmek üzere 1200 lira
lık bir tahsisat temin etmiştir. Bun
lara ait bordro dün tanzim edilerek 
tasdike gönderilmiftir. 

Odun Kaçakçllığl 

Yeni Mebus 
Namzetleri 

Aıık:aradan haber verlldlğiııe '! 
re mftnhal olan 14 mebusluk tçlıl ~ 
ay içinde Parti namzetleri tdbtt 

dilecektir. ~ 
Bu meyanda eski Tanin ~ 

Ba~uharriri HG.seyin Cahid 1 ttlJl' 
nm da açık mebusltiklardan b ~ • 
Parti namına namzet g~_-41 
nin Parti yG.ksek divanınca taP'..-
ettiği söylenmektedir. .......-1' 

Ankara vallsl Nevzat Tandopty .. 

fiç{incft umumi müfetti§ T~tP. 
zerfn, Rtyasettcümhur umuın! ttıflr 
bi Hasan Rıza Soyalan de yeni -_.A 
os namzetleri meyanında bul__.
lan rivayet edilmektedir. __,,,,,, 

::=:---
------------------HAVA TAKViM ve 

PAZAR 

4 llkkanun 1938 

~·"' 12 lnd a:r Gnn: 31 ~ ;s5' 
Izmir (TAN) Od mit dikk •mda yaralandığı için Beyoğlu be - ırmı eııncı me P e Tayinler 

• - e ş e, at lediye h st in k ldırıl r il Bir Yaka Istanbul gu··mrilk baş müdürü Mus 
-' lik - u d "lü'-, ti 1 a anes e a an sma oı~ yuz n en o uue ne ce enen oğlu Azizi muayeneye memur etmiş- Istanbul 25 inci ilk mektepte bir tafa Nuri Anılın münhal bulunan 

Biga, (TAN) - Burada mahnıkat 
bolluğu yoktur. Bunun .ebebi, bir 
orman mnhendDi mevcut olmama
sıdır. Binnetice de köylülere balta
lık:lan henüz gösterilmemiş, odun 
müteahhitlerinin orman işlerine ait 
muameleleri ikmal edilmemi,tlr. 

Arabl: 1357 • ,ı 

Şevval: 10 ~i.oS 
Gnneş: 7.09 - Öğle: 111.41 

bır kaza olmuştur. Recep oğlu 18 ya tir v ·1 k ·· hkik vaka olmuştur. Mektep müdürü içe- gu··mrük tefti• heyeti reislix-ı"e tayi-d Nih erı ece rapora gore ta at :r 6 .... 
şın a at, evinde arkadaşlarile o- derinleştirilecektir. ride muallimlerin maaşlarını tevzi e- ni hakkındaki kararname yüksek ta13 

tutrurken dayısının tabancasını ka- Dünkü nüshamızda bu apart1ma - derken bahçede oynıyan çocuklar - dilce iktiran etmiştir. Mustafa Nuri -
nştırmağa başlamıştır. Tabanca bir- nın inşaatını deruhde eden mimar • dan ikisi biribirile kavgaya tutuş - nin bu hafta içinde Ankaraya gitme
d~nbl~e ateş almış fırlıyan kurşun larm isimlerini yazarken mimar Ke- muşlar, çocuklardan birisi bu esna - si muhtemeldir. 
N_ıha:n arkada;lar:n~a~ S~a1~atti - mal Ahmedln de ismini yazmıştık:. da eline geçirdiği bir demirle arka· lstanbul gümrük başmüdürlüğüne 
ninın harnmadra~lge .. ':1ştır. a ihat - Mimar Kemal Ahmet askerlik va . daşını yaralamıştır. Keffiyetten ha de ithalAt gümrüğü müdürü Methi
t • astane e 0 mu:i.ur. zifeslni yapmaktadır ve bu inşaatlı berdar olan mektep müdürü arkada- nin tayin edileceği, Istanbul gümrük 

Z·ılede ö---<>ıu··mıe Net•ıcelenen alikası yoktur. lsminin bu hadiseye şını yaralıyan çocuğu babasına tes- başmüdürlüğü yazı işleri şefi Şev -
kanşması apartımanın inşaatını do- Um etm.lş ve meseleyi zabıtaya ha- ketin de Çanakkale gümrüğü müdür 

Bir Kaza Oldu ruhde eden mimarla eskiden ortak - ber vermi!':tir. lüğüne tayin olunacağı bildirilmek-

z·ıe, (TAN) - Burada ölümle bi- lık: etmiş bulunmasından ileri gel • Karabük Tesisatı için tedir. 
ten bir kaza olmuştur. Küçük kar:ı- mektedir. Karabükte kurulmakta olan bü- Istanbul gümrük başkimyageri Nec 
yün koyunden Ali oğlu 20 yaşların - lzmir Posta ve Telgraf yük sınat müessesenin binalanna a- mettin, 500 lira ücretle Ankara hif-

d lb h . y t . d"lmek u""ze- a· 1 - d" ....... sıhha müzesi kimyevi tahlil şube-n ra ım aş, amır e ı ına arı it bazı kısımlar bitmek uzP.re ır .... .... 
re tabancası elinde olduğu halde çak Izmir, (TAN) - Posta idaresi tz • İç ve sınai terttbahna başlanmıştır. si müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
makçı Muharremin dukkanına gir - mir tiraret ve zahire borsası bina - Makine ve altıtın temini için bir bu- -<>--
miştir. Oradn, kırmalı olan tabanca· sını satın almak ve burasını telgraf çuk ay evvel İngiltereye gitmiş olan Yeni Müsteıar Vazifesine 
sını açmak isterken tabanca patla - merkezi ittihaz eylemek kararında- İngiliz şirketi müdürlerinden Bel- Başladı 
mı~ ve çıkan mermi göğsüne isabet dır. Bu karar tahakkuk ederse linsg beraberinde iki montör ustası Ankara, 3 TAN) - Yeni Dahili-
ederek Ibrahimi hemen öldürmÜI - Gazi bulvarında modern bir borsa bl olduğu halde febrimize gelmlt n ye müsteşarı Vehbi Demiral bugün 
am_ nası inşa edilecektir. Ankarayoluyla KarabOke dönmftJtDr. vazifesine başlamlfhr. 

Maamafih, hemen her gece kasa
bamıza gizlice 40 - SO yük kaçak ~ 
dun getirilmektedir. 

Hem bunun önüne geçmek. hem 

de mahrukatı bollaştırmak lçın lA

zıın gelen şeylerin yapılmuı bek

leniyor. 

Yaralama Vaka11 

bindi: 14.28 - Akşam: &.2' 
Yatsı: 18.tt - lmsAk: J 

YURTTA HAVA vAzıYt:1 
•1'cl"" fle r- _... .. 

Hava yurdun Doğu Anadolu )O!tl"'l&T"-
niz ve Orta Anıı.dolunun şark tııngettrf: 
da bulutlu, Cenup DoğUSU dilet' , 
eok bulutlu ve mevztl yağışlı, 1er 1' 
gelerde umuml:rcile kapalı ve y~r 

~--ğı.şlı geçmiştir. ...... r 
Slll"'" 

RQ7.gArlar Doğu Anndoluda uf ti' 
dtı cen .ıt 

radenh ve Akdeniz kıyıların 11,~r rn<ıtt'' 
tlkametten. dlğeT b51geıerde 
olarak orta kuvvette esrnlşUr. 11 f!"' 

ya~ş ıl' 
fstanbulda hava kapalı ve trt "1 

rt dnkl me JtO" 
mlş, yağışın 24 saat uı ın 03 ,.,. 

rabbaına bıraktığı su miktarı O, ı1' 
ölçQlmO~tür. ete 1 

zgAr Şimali Şark1den sr.nı.re te ıııı"' 
a ... t.L. ..a . S at 14 ' . ..-ıu.- ..,.- e hızla esmiştir. :ı unet 

saıWte ta~ '111,2 mlllmetre idi. sull erı # 
Jilkaek giln~ %9,5, gölgede 14•

8
' 

o'-miifttd'. fOIE 11,T .antigat kaydedlıınf,tit'' 



~G_u_·· N_I 
~eni 
Çekosl~vakya 
I' Gzcut: Ömer Rıza DOCRU L 

Çeklerin 
Harici Siyaseti S 0 n. ayların buhranlarından yeni 

ille hır Çekoslo\'akya doğdu ve yeni ~ 
c .. tnleket, yeni Cümhurreisi seçti. Relslcümhur "lüylll 
~hurreisi seçimi esnasında a:öze Almanya ile Çabuk Doıt 
t~ an bir hadise: Yeni Çekoslovak- Olacağız., Diyor 
ıııltı kendini kuvvetli komşuııu Al- Prag, 3 (A.A.) _ Çekoslovakya 
d Yanın eörüş ve anlay:ı;ıına uy- Reisicümhuru doktor Hacha, D.N.B. i:1ak için gösterdiği temayı.ildiir. Ajansının Prag muhabirine &f&ğıda
C~r aralık doktor Ç~·olkov:.ki de ki beyanatta bulunmuştur: 
llııq hurreisliğine namzetliğini koy- Çeklerin kültürel inkipfı, muhak
'llı tu. 1''akat doktorun biiyük ana- son haftalar zarfındaki veçhesinden 
ıııa•n Yahudi olduğu anlaşılır anlnşıl- ayrılmıyacak ve bunu sadık bir su
•e ~fikirler Haha üzerinde birleşti rette takip eyliyecektir. Vaziyetimizi 
~ ll zat Cünıhurreisliğine ıetiril- müdrikiz. Komşularımızla ve bilhas-
~ sa büyük Almanya ile mümkün ol-
tllj c~ h · ı · k 'ıı h um urreıs , yeru C2S anu- duğu kadar çabuk bir surette dosta-

~ ~zırlıyanlar arasında bulunduğu ne münasebetler tesis mecburiyetin
'- •Ik "Vazüesi bu kanunun tat~iki- de bulunuyoruz. Biz, açık ve diirüst 
.::•ret olacaktır. bir politika takip edeceğiz. Çekosla-

,_ kanun ise, Bohemya, Slovak- vaky.anın Italya ile olan münasebet
~~ Rütenya ile Alman ve Macar }eri çok iyi bir surette inkişaf etmek 
~ 'Yetlerine muhtariyet ''ermek· tedir. Garp büyük devletlerile de iyi 

I', 
's münasebetler idame arzusur.dayız. 

~'htariyetin temini kolay sayıla- Arzumuz, mazinin hatıralannın u-
~ · li'akat aylarca devam edeu buh nutulmasıdır. 
"' ,:rı11 hile halledemediği mesele- Macar etnik grubunun vaziyetinin 
~)' lrdır. Bunların en mühimmi Rü bir hal suretine bağlanması, Slovak
'1~ lrıeselesidir. Burası Jıali Şi- lann Macaristandaki vaziyetlerinin 
'1 11 "Ve Cenuptan bir takım teca- inkişafı suretine muallak bulunmak
llıı el'e ağranıakta ve bu tecavüzle- tadır. 
~ '°11

'- eelmiyeceii anlaşılmakta- Çeklerin kültüre inkişafı, ı.mhak· 
b._ kaktır ki, Alman kültürünün tesiri 
~a)"a Şimalden Lehli bap altında bulunmuştur. istikbalde de 
~,. • Cenuptan Macarlar hücwn kültürel işbirliğinden emin olunai:>i
"' :...~~ bu ülkeyi ortadan kaldıra· f r. 
'iııi :-~rında müşterek hudut tesi- Prag, 3 (A.A.) - Çekoslovakyada
~tiYorlar. Çünkü bu ülkede Ma· ki Almanlann lideri mebus Ernest 
' u'°a katılacak olursa, Macnris· Kundt Reisicümhur doktor Hacha 
t.L.. 1te Lehistan arasında doğrudRn tarafından kabul edilmiştir. 
~· :İrtibat teessüs ede<'ektir. --o-
O" iki devletin aralannda hudut R d 

' ittlrakini istemelerinlıı ve bu- omanya a 
~ t ilıerinde ıarar etmelerinin sebe- Profesörün Katlllerl 
~ret. l'azıhtır. Bu iki de,·Jet te 

Yahudileri Hiçbir • • Memleket lstemıyor 
.. 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

• 
Berlinde Yahudiler için 
Yeni Yasaklar Konuldu 

Otuz İki Devl~t Mümessilleri Yahudi İşini Konuşmaya 
Çağrıldılar Romanya, Yahudilere Avrupa Haricinde 

Bir Yer Bulunmasını Teklif Ediyor. 
Berlin, 3 (A.A.) - Berlin polis u- mamağa mahkum edilmişlerdir. Se

mum müdürü, 6 klnuntıevvelde me- bebi, bugünün Alınan tesanüt günü 
riyet mevkiint! girecek bir karama- sayılması ve Alman rüesasının kıı -
meyi imzalamıştır. lık yardımı istemek için nutuklar 

Bu kararname mucibince, bazı u- söylemeleridir. 
muml mahallerde, sokaklarda, umu
mi bahçelerde yaya veyahut araba 
ile gezmek ve bazı binalara girmek, 
Alman tebaası Yahudilerle tabüyet-
siz Yahudiler ıçin daiıni surette mem 
nudur. 

Yahudilere memnu olan yerler 

şunlardır: 

Bütün tiyatrolar, sinemalar, kon

ser salonlan, müzeler, Döyçlanhalle 
Sporypalast, Olimpiyat stadyomu, 
bütün spor yerleri, umumi ve husu
si bütün banyo ve plaj yerleri, Vil-

hemstraces caddesi, ve harp ölüleri 
anıdmın bulunduğu meydan da da
hil olmak üzere Ünter den Linden 
caddesine kakar Leipzigestrasse cad 
desi. 

Yahudilere memnu mıntakalar 

dahilinde oturan Yahudiler, bura -
larda gezebilmek için polisten husu-

si müsaade vesikası alacaklardır. 

* 32 devleti temsil eden beş devlet 
konferansı, konferansın umumt he
yetini davete karar vermişlerdir. 

Hollanda hükumeti her hafta 1000 
Yahudi muhaciri bilamüddet ka

bul edemiyeceğini bildirmiştir. Bel
çika, büyük mikyasta Yahudi kabu
lüne vaziyetinin müsait olmadığını 
bildirmiş bulunuyor. İsviçre, Yahu
dilerin ancak transit olarak geçmele
rine taraftardır. 

"Wumanyanın teklifi 
Bükreş, 3 (A.A.) - Hariciye ne

zareti namına söz söylemeğe sala -
hiyettar olan bir zat, merkezi ve ce
nubu şarki Avrupada Yahudi mese -
lesinin halli için geniş bir diplomasi 
hareketi hazırlanmakta olduğunu be 
yan etmiştir. 

ması ve bazı mesleklerde Yahudi nis 
betinin azaltılması suretile halledi -
leceğini kaydetmiştir. 

General, diğer taraftan hükume
tin müşterek Polonya - Macaristan 
hududu tesisi hakkındaki metaliba
tına da azimle devam eyliyeceğini 
söylemiştir. 

"AlmanyaJa Yahudiler 
otomobü de kulanamazlar 
Bertin, 3 (A.A.) - S. S. Şefi ve 

Alman polisi yüksek amiri Himmler 
bundan böyle Y~hudilerin otomobil 
kullanamıyacaklan hakkında bir mu 
vakkat emirname neşretmiştir. 

Bu emirnamede ezcümle denili
yor ki: 

Yahudi grynspanın bütün Alman 
milleti tarafından takbihle karşıla
nan ve ·otomobil kullanmıya salih 
nan alçak cinayeti Yahudilerin 
otomobil sahibi olmıya ve 
otomobil kullanmıya salih ol-
madıklannı isbat etmiştir. Bu emir
namede yapılabilecek tadilat hakkı 
mahfuz kalmak üzere, Alman teba
asından olan ve Almanyada oturan 
bütün Yahudilerin otomobil kullan-

... .. 

fif~lEK 
Patlıcan 
Hikayesinin 
Alt Tarafı 

Yazan: B. FELEK 
Modern hayatın insanları alıştu

dığı yaşama şartlan ferdin ahlfıkı ü
zerine de - maalesef - menfi tesirler 
yapmıştır. 

Eskiden: 
- Bir postum l'ar atnrım. ~eredo 

olsa yatarun, diyen ' 'e kimseye min
net etmiyen insan bugün kaliiriferli 
apartunan, otomobil, radyo, sinema, 
eğlence, yazın sayfiye, geceleri po
ker, briç; hulasa hayatın bir tcviye 
liğini ve yavanlığını ı:idcren ~erez
lere alışınca onları kolay kolay bıra
kamıyor. 

Bırakamayınca da Frenklerin op-
portuniste dedikleri ve türk.;~de be
reket mukabili bulunnııyan lnhğa 
giriyor ki, daJkavuk onun yanında 
unvan tezkeresini hali muteber es
naf sayılabilir. 

Bu hale gelmek istemiyenler çe.ki
lip bir köşede bir lokmn ekmeğini 
basit şekilde kaznnıp yemeye bakar. 
Fakat bunlar hem azlıktır, hem do 
dünyanın ~ugiinkü gidişatına uyma
yan kimselerdir. 

Çokluk ise, yokuşa dökfilmfiş zıp
taşları gibi tıkır tıkır makbul ve 
mergup merkezlere ve kutuplara 
doğru akmayı ,·esilci hrıyat ı;ayıyor
lar. Dünyanın bugünkii ba;zlıcn man· 
zarası budur. 

* Viyananın Prater denilen bir eğ-
lence yeri vardır. Şöyle Lunaı>ark gi
bi bir şey. Orada Parisin Eyfcl ku
lesi gibi meşhur lıir büyiik dönme 
dolap vardır. Uilaf olma~ın anıa, bu 
dolabın 40 - 50 nıetre kadar kutru 
ve üstünde asılı ufak ufak odacıkla
rı vardır. Heyeti wnumiyesi Bcr:in
Roma mih vcrinden biraz daha ufak 
bir miJJ\"er üzerinde ve ~akuli bir 
planda döner. insan aşağıda iken i
çeri girer ve yavaş yavn~ yukarı çı
kıp Viyanayı yukarıdan temnşa et
tikten sonra tekrar olduğu yere dö-

~ eruıı bü7üyen Almanya ka.cşa- Kaçarlarken Öldürüldüler 
~ker teker zayıf ıörüyorlar ve Bükreş, 3 (Husus!) - Oluj Üni
~ da nıiqterek hudut teessüa versitesi profesörlerinden birini öl
~ ~lınanyanın Garba do&nı ee- dürmek yüzünden nezaret altına a
~ .... ı:;ıııe mimi olacaklarına iaa- hnan üç kişi bugün kaçmak iste~ 
~ · Fakat Almanya dıı bu he- ler, kakçtıklan sırada verilen emir\ b!"~P .~dil~;°İ çok i.ri bildiği leri dinleınedikl«rl için muhafızlar 
~"akyra~gekmaruholmubş,_~bÇe- tarafından vurularak oldürülmü~ 

Yahudilere memnu olan caddeler 
bilihare daha ziyade teşmil edile -
cek, Kurfurstendan Fredrichstrasse, 
Ünter den Linden ve daha diğer mü-

Rumanya, alikadar memleketle -
rin bir araya gelerek Yahudiler için 
Avrupa haricinde bir mıntaka ara -
yıp bulmalannı teklif etmektedir. 

Polonyat/a Y alaudiler 
hakkındaki tedbirler 

malanna müsaade edilmiyecektir. ner. 

. ,,·a arp em a....... em 

~~~~~ti::~e b~unmas~ !~.bu le~~~· • . . . ----·~-- • _ 
'..~ıaaı iİabtit";D ta.kvıye e.tmıştır. ya faşistler tarafından yapılacak 
~ ~~tıceai olan bır tar~ftan herhangi tethlş hareketine karşı mü 

• dıeer taraf tan Macarıstan ah östermi ektir 
~&.ıuıı fermanına itaat mecbu- sam a g yec • 

~~ e kalmışlar ve Büteuyada Mareıal Ga;ı:-CJ Rumanyaya 
~"' f t.le Çekoslovakya hududu i-
~ akat Ukranya - Karpat nama Gidiyor 
~~ Yaşamağa im.üıı bulmuştur. Bükref, 3 (Husust) - Londradan 

'-1- l.t. • .;;~ ,.oıiıiı:>1P1' OP l.11 'n"l1nt~ lrıı 

içine girecektir. Berlinin merkez ve 
şimalinde Yahudilerin evvelden beri 
fazla miktarda ve toplu olarak otur
duJdan bir takım sokaklar Yahudile 
re menedilmiyecek ve bunlar ekse -
riyeti itibarile Yahudiler tarafından 
mesk11n mmtakalar halinde kalacak
t.U' • 

Varşova, 3 (A.A.) - Polonyada
lrl v:ı hudilerin vıı..,1ır ... +;,..1 + .. c:h1t M
cek olan kanun layihası mebusan 
meclisi tarafından bu içtima d~ 
sinde kabul edilecektir. 

Hükumet bloku reisi General Sk
warczynski bugün mebusan mecli -
sinde yaptığı beyanatta bu mesele -
nin Polonyadaki Yahudi adedinin a
zalması Polonya ekonomi ve kültürü 

Yahudiler, bugün evlerinden çık- nün Yahudi teslrlerlnden kurtanl -

Bunların otomobil kullanma ruh - Ben Viyanaya bir kaç defa gitti
satnameleri geri alınacaktır. Alman ğim hnlde, bu dönme tl\llnba binıne
tebaasından olan ve Almanyada otu- dim. Çünkü ~arlıın kulbu elimde de
ro.n .Alm.anl.Ann otom.obil veyahut m<> ~il, yuka.nyaw çı~tığını zaman oldu
tosikl t h'bi 1 1 d akt ı:um yerı begenırsc.m oraaa durunı

e sa ı 0 ma an 8 yas ır. yacağım. Mihverin manivelhınt e-
Kamyonlar hakkında ayrıca bir e - linde tutana na:ı:ım geçmiyecei,ri için 
mirname neşrolunacaktır. Alman çarh bildiği gibi dönecek ben de tek
tebauından olan ve Almanyada o- rar qağı ineceğim. 
turan Yahudiler, hamt 31 ki.nunu - Madem ki, dedim, istedifim yerde 
evvel 1938 tarihine kadar bu husus duramıyorum, ya yukarıyı bej!enir
taki her türlü ruhsatnamelerini sa- seın, sonra aşağıda rahatım kar,ar. 
1'hiyettar devlet makamlarına geri Manivelası benim elimde olmı:ran 
1'el1Iliye mecburdurlar bu dönme dolaba, ben binmem, de-

• 'il det ~anyan~ bu ~attı hare- bildirildiğine göre, Marepl Göring, k' histanı bır hayli darıltt&. Kral Karolün davet! tizerine önü
ı' '- ki, Lehistan Almanyanuı müJldeki yeni yıl esnumda Ruman-

"-nıadıiı ve beldemediii bir t edecektir 
~l- - . Yaptı. Yani SoV)'et Bus7a yayı ~are • 

. dim ve binmedim. 
---------------------------------------------- Lakin bu dolap hayatın en hakiki 

Filistin 
Hadiseleri 

Dün Fransız Sosyalistleri Miting Yaptılar ._--.ı. ve aradaki ademi teuvüs Sümer Bank Hatayda 
~~dırdıktan bafka tJca- Pazar Atıyor 

~ler betlerini takv:i79 edecek Ankara, 3 (TAN) - SOmer Be'*. S-'tt aldı. Lehistamn ba battı Hatayda bir yerli. mallar aatıf fUbe- --o--
\:' ~anyada hem hayret, si açmak kararım v~. Bu lngffiz Kuvvetlerf Bir ~rap 
~ ile karplaa.mq bat. maksatla mahallinde tetkikler yap- Ç 

1. eteılnl Hezimete 
''t....~"'"l Çeko9Jonkn dehfl• malt üzere banka konjöktörii 1ervt. 
'~ "Yerilmesi, daha batb pa İsmail Husrn w Ankara 1abf Uğrahnıılar 
\ ~a ümitler 87aadmnıt- maiazası müdürü Ekrem Fanal To- ıcuıcma, 3 (A.A) - Cenin ebarm-
~ ros ekspresiyle Hataya hareket et- da tayyarelerin de yardımı ile hare 

'-' laalkı 'U1mmyahdtr. ~e tiler. ... kltta bulunan İngiliz kuvvetleri bir 
~·~ llL lııen.ti hududu dahilindo ,.... Zagrepte Bir Bomba Ara t . · h . t ,.... tm _ 
\."' ~ p çe es:mı ezıme e u 6 • a ıy ..... 
\ı"'ı 7alılann bir ~k defalar Patladı -ı-
~ istedikleri bu hak kendile- Belgrat, 3 (Hususi) - Zalı'epte Araplar 3o 0 u ve bir çok esir bırak 
~ ~nmifti. Çeko'llovakya- Ştrosmayer ıMydanlığında bir bom karak kaçmıştır. 
\~ Le ~ahlann otonomi kaun- ba infilak etmiştir. İnsanca zayiat İngiliz kuvvetleri diğer bir ı:cteyi 
~ 11 histan dahilindeki Ukran- yoktur Bombanın mebus intihaba- de muhasara ederek imha eyfomic.. 
~llt hndırnııı 'Ye 6.mide dilfill- · ' •. ., 

• tında tahrikAt yapılması mak.>adile 1 rdir 

t e . 
~ muhalefet taı.-.hndan konduğu be -

~ ı, .. ~l Çekoslonkya bu şart- yan edilmektedir. Hebron dağlannda diğer bir mu-

~~ d ftnde doğmuı buluuuyor. lskenderun Limanı için sademenin vuku bulduğu haber ve-
ttdd e\'letin karplaıtıı:t mesele- T tkik t Y 1 rilmektedir. 

Sabık Başvekil Yeni 
Başvekili Tenkit Etti 

Parla, 3 (A.A.} =- Sosyalist par - ı 10nuncu hatip Daladiyenin aldığı ted 
tisi dün akşam bir miting tertip et- birlere boyun eğen bir milletin her 
miştir. Eski dahiliye nazın Dormoy, türlü zilleti kabul etdebileceğini söy 
mali)'e nazın Auriol, sosyalist par ledik.ten sonra: 
tisi genel sekreteri Faure ve niha - "Bütün memleketi dolaşarak mil 
yet eski başvekil Blum söz almış - letin duygularını uyandırmak ıçın 
lardır. Partinin bütün erkarule otuz, şıddeli bir mücadeleye girişmeğe ka 
ikincite§rin grevi neticesinde işleri- rar verdik. 30 ikineiteşrin grevinin 
ne nihayet vererek amele mümessil- kurbanlan tatmin edilmediği müd • 
leri mitinge iştirak ediyorlardL detçe ve tek bir işsiz kaldıkça aman • 

Enternasyonal marşı söylenirken sız mücadeye deva medeceğiz.,, de
kürsüye Dormo çıkmış daha sonra sı miştir. 
rasile Auriol, Faure söz söylemiş, Blumun kürsüye çıkşı "Blum ikti-

tiınaalidir. insanlar mukavemet e
dilmez bir kuvvetin önünde sıhhat, 
servet, kudret ve hatta hayat bakım
lanndan çıkar ve inerler. Bunu doğ
mamızla ölümümüz arasındaki yaşa
yıı merhalelerimizin muhtelif perde
leri pek rana gösterir. 

Yalnız bu arada göze çarpan bir 
~Y vardır: 

Yukan çıkarken adamın etrafı ka
labalıktır. Aşağıya inmeye başlayın
ca bu izdiham azalır ve sıfıra iner 
inmez kimseler kalmaz. 

Bu arada dikkat edilecek nokta 
şudur: 

Çarkıfeleğin en alt kademesinde 
yani talihin adama kiistiiğü sıra ya
nında kim kalmışsa candan dost ona 
denebilir. Gerçi hu zamanda (vefa) 
kelimesi Jstanbulda bir semtin ismi 
olmaktan başka bir şey ifade etme
mekte ise de ne de olsa adaıa ooyle 
manzaralan giizel bir şecaat tablosu 
gibi zevkle Ye hazan imrcnf!rck sey
retmektedir. Bu ze\k ve gıpta da 
ahlak namına bir tesellidir. \ "-ı,~?. ehemmiyetlidir. Memle- e a apı ıyor 

~~•nıb~~" ~v~~~ ~a~ 3 ~)-~mderu~ =====A=R=N=A=V=U=T=L=U=K=====V=E====,==,===~ 
•t. lenıek, bunlann en mühim- da in§a edilmesi tasavvur edilen KRAL KRAL ÇES 

dara,, seslerile karşılanmıştır. 
Eski Başvekil birinci halk cephe

si hükıimetindenberi vuku bulan de
ğişiklikleri anlattıktan sonra demiş
tir ki: 

... 
Bir patlıcan hikayesi \•ardır; bir 

kaç defa yazdım, fakat eksik yaz
mıştım, ikmal etmek isterim. . 

~~Oa serbest liman için memleketimiz-
._,;;akyanın yeni hududu ise, den giden heyet tetkikl:rin~ ~evam 

\:''-~a \'~ kaTşı Jngiltere, 1''ran5a etmektedir. İktısat Vekaletı lıman
l1'111tt e ltalya tarafıntlan tcınin lar umum müdürü Asaf bura ile 

"ıuc;r. lıelki de bu teminat, Çe- Karabük fabrikası ve Çatalağzı H-
, ~ iti11 •nın Yeni in~a ııiyeı;etini manını inşa etmekte olan şirketin 
~der. ltıUhtaç olduğu hu~mu te· mühendisi Piver, Sümer Bank şef-

~ }erinden Zihni İskenderuna gitmiş-
~~ltl lerdir. Bunlardan Bivcr memleketi-
~ lQQr kantonda Umumt mize dönmüş, heyet tetkiklere de
~~~0 Qruıa Geçtiler vam etmektedir. Gümrük müfcttiş

bud.3 1A.A.) - Resmi bir teb- lerinden Suphi de heyete iltihak et
J"t>o'tildiğine gore, cenubi Çin mek üzere şehrimizden hareket et
tıllı: ~rdusu dün Kanton civa ~tir. 
~,~1 

bir taarruza geçmiştir. Korent Kanahnda 
~ hlll an tnaksat Sikiang man- Münakalat Durdu 
~ attt\~nan Çin kuvvetlerini o- Atina, 3 (A.A.) - Şidaetli ya~ur 
l' ~~a g tır. - - lar yüzünden Korent kanalı sahrlle -
an~ao :Çtn!ş olan Japon ordu - rinde arazi çöküntüleri vukua gele -

ıa:~rıe d •nalını aşarak ileri yü rek nakliyat için birtakım maniler 
~. evaın etmekte bulun - ihdas etmiş ve filhakika münakalat 

muvakkten inkıtaa uğramıftır. 

Geçenlerde Arnavutluğun yirminci yıldönümünün kutlulandı • 
ğını, bu münasebetle de bizzat Arnavutluk kralı tarafından Ti
ran radyosunun açılış töreni yapıldığını yazmıştık. Resimde 
Kral ve Kraliçeyi radyo istasyonundan çıkarken görüyorsunuz. 

Bu değişiklikleri yeisle değil acı 

ile yadediyorum. Yapılan bütün iş -
lHin tamamile mahvolacağından kor 
kuyorum. 

Leon Blum sözlerini bitirirken a-
mele sınıfının üzerine çöken tehdidi 
gözönünde bulundurmalarını ve de
mokrasinin ancak cümhuriyetçi ide
alinin yeni bi rkalkınma hamlesi gös 
termesile kurtulabilec~inin unut~l
mamasını hazirundan istemiş ve on
ları dün cezaya uğrayanlar tatmin 
edilmedikçe mücadeleden vazgeç -
memek hususunda yemin etmeğe da
vet eylemiştir. 

Diğer bir toplantıda Leon Blum 
hükumet aleyhinde söz söylemiş ve 
işçiler "kahrolsun Daladiye,, diye ba 
ğırmışlarsa ra polis bunlann bir nü
mayiş yapmasına mani olmuştur. 

Vaktiyle kalantor bir zat ile dal· 
kavuğu karşı karşıya yemek ~ iyor
larmış. Sofraya patlıcan dolma"ı gel
miş. Kalantor zat dolmndntı hir ta
ne avuçlayııı boru çnlnr gibi ~eme
ğe haşlamış. iki lokma nrn'>ındn da 
patlıcana dair mütealar bcvnnına a
ğaz eylemiş: \ 

- Şu patlıcan lezıctli 5eydir! •• 
Der demez dalkavuk: 

- Evet efendim! Tadına ,loyum 
olmaz .. Demi~. Zengin dc\1anı etmiş: 

- Lakin bir gıdası rla yoktur .• 
Dalkanık hemen perçimlcmiş: 

- Oyledir efendim! Ottan bnska 
bir şey değildir. Zengin bir lol,mn da 
ha yuttuktan sonra devam etmiş: 

- Fakat, çeşitli yemeği olur. de
ğil mi? 

- Şiiphesiz efendim; reçeltlcn tur· 
şusuna kadar tamam on Jokm: fiirlü 
yemeği vardır. 

(Arkası Sa. W Sü. 3 tc) 
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Münir Nureddin 
Sevdiği Kızın 

Öldürmek 
Kardeşini 

• • 
lstemış 

~ 

Seyfettin "Anamı Ben 
Öldürmedim, Katili 

Meydana Çıkarın., Diyor 
lznıir, (TAN) - Annesi Nazikeyi 

elli llia parasını almak maksadile ip

le boğmak ve Melez çayına atmakla 

maznun Seyfettin Kancalının muha

kemesine ağır ceza mahkemesinde 

başlanmıştır. Seyfettin: 

Mevshnbı ilk biiy(lk 

Konserini Veriyor 
Biletler. Tiyatro gişesinde sa

tılmaktadır. 
~ 

Suçfunun Müdafaasını Deruhte Eden Avuliat, Hadisenin 
ÖLÜM Bir Kaza Eseri Olduğunu Söylüyor ve 

Beraet Karan Verilmesini istiyor 
Emekli General Neş'et Aklnn'm 

kayınvalideleri salihattan Bn. Emi
ne Füruser Cumartesi günü uiak bir 
hastalıktan vefat etmiştir. 

Mihal ve Hayik isminde iki genci 
6ldürmeye teşebbüs ettiği iddia olu -
nan Halil Akayın muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde devam edil
miştir. Müddeiumuriıi suçlu hakkın -
da daha evvelki celsede ölüme te
şeb büs cezası verilmesini istemiş -
ti. Dün suçlunun avukatı müdafaası
nı yapmıştır. Avukatın müdafaası -
na nazaran hadise şöyle olmuştur: 

Halil Akay davacılardan Hayiğin 
kız kardeşi Maryam ile sevişiyormuş. 
Bir gün Maryam Halilin yanına git
miş ve beraberce bir kır gezintisi 
yapmışlardır. Bu gezinti esnasında 

iki genç aralarında evlenme anlaş
ması da yapmışlar ve kuracaklan a
ile yuvasında ne kadar mesut ola -
caklarını düşünerek Y edikule açık -
rında kolkola gezerlerken bird • .mbi
re karşılarında Hayiği görmüşler -
dir. Hayik bir taraftan Halil Aka -
yı tokatlarken öbür taraftan da kız 
kardeşini kolundan tutarak eve ge
tirmek istemiştir. Halil Akay Ha -
yiğe; 

- Tehevvüre kapılmayınız demiş 
tir. Biz Maryamla fena bir maksa
dın tatmini için buraya gelmedık. 

Bir Suçluya Karakolda 
Dayak Atmıılar 

Polis dün sabah müddeiunıumili • 
ğe Şemsettin Tunçel isminde bir de
lıkanlı getirdi Delikanlı hem suçlu 
ve hem de davacı idi. Şemsettin Tun 
çd evvelce sarhoşluktan dolayı bir 
gün hapse mahkum olmuştur. Po ~ 
lis bu hükmü infaz için kendisiru a
rıyormuş. Nihayet bulmuş ve Küçük 
ı;ı:ızar karakoluna götürmüştü?'. 

Mahkum dün, müddeiumumiye şi
k&-ymrn1'7;r~..-n\~~ 

- Ben bir gün hapse mahkUm
dum. Karakola gittim. Elimde tizüm 
gıbı çürüyecek ve bozulacak şeyler 

vardı. Bunları satmak için polisten 
izin almaya gitmiştim. Bu müracaa
tımı polis Osman iyi karşılamadı ba
na: 

- Içip içip karakola geliyorsun, 
dedi ve sonra da beni dövmeye baş
ladL Ayaklarımı tellerle bağladı -
lar. Sırtıma palaskalarla, sopalarla 
vurdular. Her taraf1m yara, bere i
çindedir. Ayni zamanda da sırtıma 
tenekelerle su döktüler. Bütün elbi
sem ve çamaşırlarım sırsıkla'D ıslak
t1 Kuruttular da beni buraya öyle 
getirdiler. Bakınız yün gömleğimin 
boyası gömleğime çıktı. 

Şikayet edilen polis Osmanın da _ 
vası da şu idi: 

- Şemşettin Tunçel karakola zil
zurna geldi. Tekmelerle ayağıma vur 
du, hakaret ettL 

Müddeiumumilik her iki şikayetr 
çiyi de tabibi adillere muayene et _ 
tırmiştir. Şemsettin Tunçelin sırtın
da, küreklerinin üstünde ve altında 

Biz seviştik, evleneceğiz. Burada el
aleme rezil olmıyalım. 

Fakat Hayik kız kardeşini sürük -
lemekte ısrar etmiş. Kız kendisini 
Halilin kollan arasına atarak: 

- Beni bırakma, kurtar Halil di
ye yalvarmaya başlamıştır. 

- Anamı ben öldürmedim. Katili 

meydana çıkarın! 

Demiştir. 

Şahit olarak dinlenen on yedi ya -

şında bir kız; öldürülen kadınla Sey 

Cenaze namazı 4--12-938 Pa
zar günü Üsküdarda Yenicamide öğ
le namazını müteakıp eda edilerek 
Karaca Ahmeteld aile makberesine 
defnedilecektir. Bu vaziyette Halil Akay da ta -

bancasını çekerek istimdat kastile 
havaya boşaltmış, bu sırada Hayi • 
ğin arkadaşı Mihal arkadan gelerek 
HaliJ.in kollarını tutmuş, ve müca -
cieleye müdahale etmiştir. Boğuşma 
esnasında Mihalla Halil bir çukura 
yuvarlanmışlardır. Halilin eli taban 
canın tetiğinde bulunduğu için bun
lar çukura yuvarlanınca tabanca tt>.k 
rar ateş almış ve çıkan kuqunlada 
Halil yaralanmıştır. 

!ettinin vaka günü Melez çayına doğ Kederl alesine sabır dileriz. 
ru gittiklerini gördüğünü, sazlığa ka- -------------
dar gitiklerini takip ettiğini, sonra 
tarlasında işine devam ettiğini, bun VEFAT 
larm bir daha geri dönmediklerini; Eski Bahriye Nezareti mühtlrdar 
hatta bu kadının yolda Seyfettinin ı ve umum müdürlernden Ahmet 
JÜzünü okşadığı için fena bir niyet- Vasıfın eşi, 

le oraya gittikleri zannına kapılarak ' Devlet DemiryoTian memurlann
yüksek bir yerden kendilerini uzun dan Emin Pllkar'm annesi, 
zaman takipten kendini alamadığım Sabık inhisar müfettişlerinden 
söylemiştir. Ferruh ôke,nin, 

Dün suçlunun avukatı müdafaa 
yaparken: 

Seyfettinin, cinayetin işlendiği Yataklı vagon kontrolörlernı::..cı 
yerde bulunan kanlı mendilleri de 

Cemal Farls'in, 
Sümer Bank muamelat mesul me-

muru Rıza Garan'ın kayın valide-
leri. 

- Mahkeme ehlivukufa tabanca
yı ve mermilerini muayene ettirdi. 
Tabancanın namlusu siliktir. Kur -
şunlar da küflcnmiştir. Bu tabanca -
nın kurşunları adam öldürmek şöy
le dursun, adam akıllı yara bile aç
maz, demiştir. Muhakeme karar içjn 
başka bir güne bırakılmıştır. 

mahkemeye getirilmiş, bunların ko
casına ait olduğunu evvelce söyle -
miş olan Seyfettinin karısı bu defa 
ifadesini değiştirmiştir. 

. • . . Eski gazeteci arkadaşlanmızdan 
Heyetı hakime, ifadeyı tahrif su- 'Bürhanettin Ali Moral'in Büyük ka-

çuyla bu kadın ve kardeşi hakkın- yın validesi 

da da takibat yapılmasını kararlaş - tn 
Bayan FER E P AKAR 

tırmıştır. vefat etmi-ştir. 

Sahte Senet Tanzimi 
Davası 

Dün ağır ceza mahkemesinde dor

diı mevkuf olmak üzere beş suçlu -

su bulunan bir sahtekarlık davasına 

Bir Köylü 

Balmumundan Heykeli 

Kefenleyip Gömmüş 
nakzen devam edildi. Mevkuf suçlu- Bursa, (TAN) - Göksu köyünde 
lar avukat Meleti, noter katibi Şe - Tahsin Konuk adında biri, köy me -

fik, Ali Haydar, Bodosaki, Girmo - zarlığına balmumundan yapılmış ve 
kof suçlu da vapur sahiplerinden kefene sarılmış bir insan heykeli göm 
Mahmut Lutfi idi. Iddia şu idi: düğü için tevki !edilmiş, akrabasın-

. . dan Ummiyeye yapılan büyüyü boz-
Sava Emanetoğlu ısmınde banka- __ ,_ ~-ı- :ı... ~ .... nnhı!M .ıınlı:u:ıı ...... -ı., 

1arda mühım mlktaroa paraSJ. ve em üç ay hapse ve elli lira ağır para ce-
laki bulunan zengin bir ihtiyar va - zasına mahkum edilmiştir. 

rissiz olarak ölmüştür. Bu adamın --o- · 

emlaki ve paraları hazineye kalma - Bir Ana Çocuğunu 
sı lazım giloyrmuş. Bu sırada avu- Sokağa Bıraktı 
kat Meleti ve arkadaşlan Sava E - d 

1zmir, (TAN) - Çukurçeşme e 
manetoğlu adına sahte bir borç se-
nedi uydurarak paralan bankadan Hasan namında birinin evinin ö • 
çekmeğe teşebbüs etmişler. Mahmut nünd& 6 günlük bir çocuk bulun -
Lutfi adına yazılan senedi notar ka- muştur. Çocuğun, Cemile isminde 
tıbi Şefik tasdik etmiştir. Dava ev - evll bir kadına ait olduğu tesbit edil
vl':lce neticelenmiş ve suçluuar mub- mif, kendisi yakalanmıştı.r. Cemile, 
teli! cezalara mahkum edilmişlerdi 

çocuğun babasının Hasan isminde bi
Temyizin bozduğu bu davaya yem -
den bakılmış, geçen celsede müddei· ri-olduğunu söylemiştir. 
umumi bütün suçlular hakkında yi- ----<>..--

ne ceza verilmesini istemiştir. Dtin Bir Kumarbaz Yakalandı 
suçluların avukatları müdafaalarını Tepebaşında oturan Yaşar oğlu Ha 
yapacaklardı. Bunlardan yalnız Mah ın adında birisi halkı başına toplıya 
mut Lutfinin avukatı Sadi Rıza mü- rak papelcilik suretile bir çok kim
dafaasını yaptı. Müdafaa uzunca sür· seleri dolandırmaya çalışırken cür -
düğü için diğer suçluların ve avu - mü meşhut halinde yakalanmış ve 
katlarının müdafaalarını yapmala - adliyeye verilmiştir. 
rma vakit kalmadı. 

Sadi Rıza müdafaasında Mahmut 
Lütfinin senet istimal sahasına ko -
nuldu&ru zaman Avrupada bulundu -
ğunun ve bunu da pasaportla isbat 
edeceğini söyledi. Mahkume bu pa -
saportun polisten getirtilmesi ve di -
ğer avukatların müdafaalarını yap -
malan için duruşmayı başka bir gü 

,_ Saç bakımı __ , 
1 Güzelliğin en birinci ~artı. 1 

Cenazesi bugün 4.12.38 Pazar gü
nü saat 11.30 da Vezneciler KMner
altı caddesi 33 No. lu evinden kaldı
nlarak namazı Fatih camisinde kı
lındıktan ıı;onra Eyüpteki aile kabris 
tanına defnedilecektir. 

Allah rahmet eylem. 

Beyoğlu 3 üncü noterliğine: 
MUHAT AP: Bay Petro Sagre. 

do, B. oğlu Feriköy fırın sokak 3 
No. da. 

T.\Q~-a. ... ;,"Jlll',.... ta-n..,.;""" A...ıa--. n o 
-938 tarih ve 6434/ 571 No. lu ve-
kaletname ile vekili umumisi ol
duğum Sotiri Somoğluna izafetle 
Petro Sagredo ve Sotiri Sornoğlu 
ünvanlı şirketin muamelatını ted-' 
vir etmek ve senedatı ticariyeyi 
imza vesaireyi ifa etmek üzere 
müekkilim tarafından muhataba 
verilen dairenizin 3-2-937 ta
rihli ve 6887 /196 numaralı pro
testo ile bildirmiştim. 

Bu ihbarname üzerine muhatap 
hasbelvekô.le yaptığım ihtar ve af. 
dan do layı salB.hlyetime itiraz 1 e
derek ihtarımm nazan dikkate a
lınmıyacağını bildirmişti. 

Vekaleti umumiyenin sarahati
ne göre itiraz yerınde olmamak
la beraber tarih ve numarası yu
karıda yazılı ihtarname müekkili
min sarih fuezuniyet ve talimatı 
dairesinde çekilmişlr. Bu bapta 
müekkilimin imzasını taşıyan mek 
tubun işbu ihtarname ile beraber 
muhataba tebliğ edilmiş olduğun
dan mumaileyhe verilen vekalet
ten kendisinin affedilmiş olduğu
nu ve bu vekaletname ile hiç bir 
muamele ifasına mezun ol • 
madığının sicili ticaret gazetesi ve 
Tan gazetelerile ilan edilmesini ve 

ALI MUHİDDİN 
HACI BEKiR 

Merliezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, 

T AKSiM Sinemasında 
İkinci haf ta olarak büyfik bir muvaffakıyetle gösterilmekte obıt 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ARAPÇA ŞARKIU 

Muhteşem f'ılmin bapümessili meşhur Arap mugannlsi 

ABDÜLVEHAP 
Okudu~ şarkılarla bütün Şarlt musikisi am~tö:le~i ~şyettn~ 

dir. Şimdiye kadar görülen ve işitilen Türkçe sozlu filmlerın fe-V ıı. 
olan bu emsalsiz şaheseri görmek ve dinlemek fırsatını kaçınn8~1J)l 
Hamiş: Ebedi Şefimiz ATATÜRK'ün muazzam Cen~ze ı;neraktedif· 

gfü:tercn filmin tamamı BOMAN - FİLM tarafından ısletilme ~ı 

BAUR HASTA 
11_,,, HAR R Y 

Uzun ve yorucu bir turneye çıkan büyük aktör HARRY ~A'UR· ~ 
la yorırunluktan mütevellit rahatsızlığı hasebile elyevm !sviçrede. · iııY 
makta"olduğunu ve doktorun tavsiyesi üzerine İstanbula g~~e5~ele' 
kansız kaldığını beyanı itizar etmekle beraber gelecek mevsun e 
ceğ_iv~diz:de b~Iurunuştu~" ~ _ . ıaııl"' 
Onumuzdekı Pazartesı gununden itibaren bı1et1erini a~ 0 

aşağıdaki tertip dairesinde paralan geri verilecektir: AS 1~ 
5 ve 6 Birincikanun Pazartesi ve Salı BENYUAR ve BELET ~eti 

lannın biletleri, 7 ve 8 Birincikanun Çarşamba ve Perşembe ~a 
Orkestra Foteyeleri ve Parter biletleri, 9 Birincikanun Cuma ~·ır: }>tr 
Balkon ve Galeri biletleri. Vezne sabah saat 10 dan 13 e kadara~ 
lunacaktır. t1(llefi 
Hami~ Maliye şubesince tahsil edflen S 10 nis?e.tin~eki .ve ıt.aclt! 

istirdat için teşebbüsatta bulunmu~. Muamelesının ikmalıneısini ft 
şimdilik işbu 3 10 _l~r bil~t par~ iade e~ilirke~ ten~il edil:Ce,., 't. ~ 
bi1ahare vap1lacak ılnnh ışbu yuzde on nısbet1rrı de rnde edıl~/ 

---------- yın halka bildirilir. • ~. --~~~~--~--ı-~~~~~~~--~ 

SCALA de MlLANO'nun Tenoru ve GİGLİ'nlıı Rakı'bi 

T/TO SCHıPPA 
SÜMER sinemasının 

y A blş'r muvA~YALdl IVI 
· fte 1"' 

Senenin en büyıVt musikili filminde baş döndürücü bir musilc~~· 
raber ahenktar şarkılar ve pek mükemmel serenatla-r okuıtl 
Ayrıca: ATATÜRK'ün muazzam cenaze merasimi filmi~ 

Bugün saat 11 de tenzıiatlı matine 

'----------------------~ .......... ;;;;;;;;;.-iiiiiiiiiiiiiliiiiii ........... .-;-

GEN Ç LE R ~~zelgençlikfi~ 
gormıye hazır oltııı 

Amerikanın en me~ur sinema yıldızı ' Jı 

ROBERT TA YLOR ~ 
OKSFORD 'ÜNİVERSİTELERİ arasında çevird~ği, ınisli giS 

miş derecede 1rilıel, heyecanlı - Ne.fiı hır saheŞCr o« 
[Q)l§[bÖ @(g~<elbÜ 
Yakında MELEK' t e 

1 • 3 Büyük Y ddız bir Super Filminde 

CLARK GABLE 
MiRNA: LOY 

SPENÇER TRACY 1 

katı bir şeyin vurulmasile hasıl ola
bilen bereler tesbit edilmiştir. p 0 _ 

lis Osmanda hiç bir şey göri.Lıu,. _ 

miştir. Müddeiumumilik verilecek 

raporlara göre tahkikata devam e • 
decektir. 

Suçlarını Kapatmal< için 
Rüşvet Vermişler 

ne bırakiL 
ihtarnameden bir sureti musadda
kasmın tarafıma. verilmesini di- YARALI KARTJ\~ ~ PKeepteklren~lve sNar İdzo_külın~mesın· ı· 11 lerim. Fransızca sözlü filminde. Peli yakında:' Mersin Vapuru Kazasının y Sirkeci Palas 1 No. da SARAY SINEMASINDA __ ...,..... 

Muhakemesi ~~~~~~~~n~bir •••~A~~;;~~H~a;y•d•~-~.-.e~p~-•n••••••~••••••••••••••~-~~~ Dün ağır ceza mahkemesinde üç ilaçtır. ~ 

Dan asliye üçüncü ceza mahka -
nıesinde bir rüşvet teklif etme da • 
vasına bakılmıştır. Suçlular Reroh, 
Ohanes, Salt ve Juber idiler. Güm -
rük ve Inhisarlar Vekaleti geçense -
ne suçluların döviz kaçakçılığı yap -
tığını haber almış ve giımrük me -
n.urlarından Sulcmyanı bu ışi tet -
kıke m mur etm ştır. Suleyman Jü
b~rın yaz honcs nde defterlen teı 

ki~ der n kLndısıne 191.)0 lırahk 

bı.r r..ı ~vet teklıf edı.mıytır. Bu pa -
ı·anın 200 !ırası peşin ve mütebaki
sı de hadise tamamen kapatıldıktan 
sonra verilecekemiş. Süleyman tek-
1'fi kabul eder gibi görünmtiş ve a
mırlerıne haber vererek bir cürmü 
meşhut hazırlanmış ve 200 lira ve-
rilırken suçluları polislere yakalat
mıştır. 

sene evvel Bigados açıklarında üç BUGÜN 1 p E K S ARA y Sinemalarında 
kardeşler motörünü batıran ve mo. T kk.. ve "' , 
tör sahibi Ahmedin boğularak ölü - Açık eıe ur ' I 1 
müne sebep olan Denizbankın Mer - Boğazımda hwıule gelen milzmtn N A o z K A D 1 s ~ 
sin vapurunun ikinci kaptanı Reşi - iltihap dolayısiyle maruz kaldığım. A y R 
din muhakemesine devam edildL sıkıntı ve tehlikeyi izale için haza- ~ 

Davacı yerinde kaza kurbanı Ah_ katle yaptıtı ameliyattan dolayı ~ 
medin karısı Hayriye ile 0g-ıu Ce • Sen Jorj hastanesi Doktoru B. Ku- 30 4 30 6 30 9 d .. ' 

........ ,.."".,,.. tmeyi '-'-~ bi- Bu-"'- eeanslar saat 11 - 1 - 2. - · - • Te a -ı nıal yer almışlardı. kulis'e ..... ~..... e uu- """.... 15vu ~ 

Davacılar suçludan 5 bin lira d lirim Saat ı ı ve ı de çok ucuz fiatlarla Hall< matineleri ~ t 
a . Mn.1-1·d ~,~~ tazminat istiyorlardı. Dün mahkeme Kabataf Lisesi ua un erın en ~ 

~su~up~e~~~Avu~hscl~~ --~--~~=~=·~e~~~G~E-~------------~~-----------------------~ ~ oldugunu soyledi. Muhakeme suçlu- ~ 

:~~~~~~~~~~# •BU G 0 N •••••-~----------------·-•-•••s~.n~~ ~ 
M s~em~ın~ K ~~~~~RY MANUELLA E;.IPl~::.' Dün mahkemede suçlular bunun 

iftira olduğunu söylemişleı ve Süley 
manın sicil kaydının tetkikini iste -
mişlerdir. Muhakeme bu hususun 
tetkiki için başka bir güne bırakıl -
mıştır. 

Bacı.ün saat 11 ve 1 Cle tenzilSth lialli ve talebe matineleri 
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•-IZ-938 
TAK . 

TAN 
Günde&k Gazete Hitl er Bundan 

Bir mmnleketin kaybettlll tap. 
raklan istirdat etmesi, liyul kud
retini " jstik161tni k•zanmasına 

beiMJr. Fakat Annatamll hlr-
d)edDI banmak ille her ife O.
tin tutulmalıdır. Çbkil anavata
nm kunetl, teıicllıinden aJnlaa 
lıer yeri beslemeje klftdir. NJa. 
ntaııdan koparılan parçalar, ~ 
tıeatolarla dejil. kudreill Jahçla 
tatirdat edilir. 

GtwtJŞLf/;> 
Memleket 
Davası ~. ı:z. 58" 

--0-

~AN°tll IMdeft Meber· 
.. flklrch, ....... yd• 
temts. dDrG.t. •mlmt 
elm•k. karlln gazeteal 
elmıya plıtmaktlr. Sonra Y caan: Sahilıa ZeJieriya Sertel 

Atattırktlıı ilflmtlııden sonra, Av. 
rapa matbuatında birçok sitayişll ya
sılana arasında küçök bir istifham 
lpretl sise çarptı. Tilrkler, yirminci 
urın içtimai teralddlerine ayak uy
daran bir yola ıtrdller. Atatürk bir 
pk içtimai ulahat yapb. Yirmi ..,. 
ne eYVelld Tiirkiye ile, b~ 
arasmda side sörillen farklar var
cbr. Fakat Atatürk öldükten sonra ba 
terakkinin hm duraeak mıdır? 

ABONE BEDELi 
Tilrldye Eenebi 

1400 Kr. ı Sene Z800 Kr. 
750 • 1 Ay 1500 • 
400 • 1 AJ 100 • 
150 • 1 Ay 300 • 

Ne Yapacak? 
Alınan Rayht, btr devlet nfatl

le, bütnn Almanlan kucaklamalı
dır. Onun vazifesi, yalnız kıymet
li ırki elemanlan toplamak delil, 
bwılan ilerletmek ve bAkimlyet 
l&hibl yapmaktır. 

K aybedilen topraklar, par
limentolann dedikodu· 

Milletlerarea posta ttubadına dahil 
oinıqan memleketler tçtn •bone 
bedeli mOddet arulyle 30, H, 9, 
3,S liradır. Abone bedeli l)ellndlr 
Adres deliJtirmek ZS kur\ıltUr. 
Cevap için mektuplar 10 kurut
lult ımt 11Avest lAzımdlt'. 

E~~~~ ~~~~~ l 
Parti Kurultayı 

larlle detfl, kanlı mlicadeleler· 
le istirdat edilir. Biı milliyet· 
çl ıosyalistlerln dış siyasası 
Almanlara ait bütün toprak
ları istirdada dayanır. Allah 
nazannda ve müstakbel nesil· 
lerimiz nazarında kan dökme
yi muhik gösterecek sebep bu· 
dur. 

llalk Partisi kurultayı, timdiye 
lıa41ar Atattirktea., n halktan aldıiı 
llbanııar1a, hilk&netin prensiplerini 
"- dlreküfierini tesbit eden en bil· 
~ tefellilldür. 

Şimdiye kadar Halk Partisi dört 
-ıa Kurultayını toplamıf, bu dört 
~lantı devletin ana umdelerini tes 
-..ı eden bir merhale olmuştur. 

hıncı Kurultayda Atatürk meı • 
'.tr bl)'ilk nutkunu söylemişlerdir. 

'tçbcil Kurultayda Parti ideolo
~ altı ana prensibi tesbit e-
~. 

b&rd&ndl Kmultay, Partinin 
~eıkette yaptıiı büyük inkılap • 
,..._ tesbitine hizmet etmiştir. 

Ba defa bepncl Kurultay "İsmet 
lı.aıaı•nJin arkasında sarsılmaz p
"' .,. irade birlilinf, Kemalizme 
"ııdaıa baflıbğını ilh edecektir.,. 

Beıuıcı Kurultay devletin, hilldl
lııletııı •e Partlnbı bundan sonra yil
-.,~ yola da tesbit edecektir. 

Partı Kurultayında verilen ka • 
tarı., daima hük4metill rehberi ol· 
-...., IDemleketin refah n terakkiye 
~ha alratle adım atmasına yardım 
etııalt olduğu için, ba defakl toplan· 
....... ebemmi7etl d• ltikhd.ar. 

1' 

~•rslfenln Neırlyarı 

~n;::: .u::~=-ld~·: 
~ · Eserlerin her biri yahııa C-

•eı-.tte talebeslııhı deiil, biltiln 

::.-:hederin pddetle muhtaç ol • 

~ ldtaplarcbr, ŞimdJ7e kadar her 

' 1lb JDeMle lberlnde fasla ma
~ IÔfbl olmak ~ yabancı dil 
'-1 ınecburiyetinde kalanlar, C
~te aepiyatım takip ederek bu 
'()~ laırtulmq olaeaklardır. 
-.._-ı.eraıte U... bllmlyenlen p.r • 

..... ~ bpwm apnak tepbbl • 
,~Ve lna neşriyat, Derledik • 

-... ~tmm hayli~. 

~ 
-._ ~ BapekW ile Rarfdye na-
~da Bomaya ıtdecekler. 

" L.~ ab1rt mabadı, İW7a 
~ ........ ananda doırthık tesis 

'& ~=Cllt pflridB maeleJe. 

L '- Pl:rtkıa meselelerln hqmda, 
~ ~. İtalya, İspan7ada 
~- maharlp olarak tanın • 
~ ..._ ediyor. Fransa ba ta-
~ ~11le yan•pnl)'or. İnglUs bat 
~ .:_-. ,.,.aı.au ean•nnda Fnn
~-... bndırmata mınaffak e
'a; il....._•• defa balyayı kandırmak 
~a aitmek istiyor. S rden ikineisl, Akdenls me 

'--....._., l'ilvald İngiliz • İtalyan 
-. ~ iki taraf da Akdenbde
~ 1lıl muhafuasım kabul 
~· Pabt mesele bununla hal 
\ ., 0htıuyor. İtalya Tanaa n 

'-t la 11 istiyor. Bunların almmat "-t:"' Pransayı gütendirir, hem 
l), ~koyu Lozar. Ayni umanda 

~-~denizi kendi kontrolü eltı
'-.. ı...., ve karşı sahillerde bil1ük 
~ :•torluk tesis etmek sevda • 
"ıı~llaaeçını, değildir. Bu ise 
~ dohuya Fransayı düşman 
~ "ıl eiırıektlr. 
~""ta 1: ba tekil aldılı :için Roma 

......... "' biraz mtlfkill bir saflıa. 
-~ 'b11laa117-. 

Bu çeşit topraklarımızı istirdat 
etmeyi insanlığın mukaddes hak
larına tecavüz sayan sefil muhar
rirleri protesto ederim. Çünkü 
hiç bir millet bir tek karış topra
ğı kuvvet istimal etmedikçe kaza
uamaz. 
Almanyanın hududu dünyanın 

ezeli mücadeleleri sırasında tesa
düf eseri olarak tesbit olunmuş
tur. 

Milletlerin hududunu insanlar 
yapar ve insanlar deliftirir. Bıı 
milletin faila genp ölçüde toprak 
almıı olması, onun bu vaziyetini 
ilelebet kabul etmeğe saik ola
maz. 

Olsa olsa bu vaziyet fatihin kuv· 
vetini ve mağlülun zifım isbat 
eder. Hak, ancak bu kuvvetten 
doğmaktadır. 

Bugün Alman milleti kendini 
sığmıyacak topraklara sıkışmışsa 
onun göstereceği mukavemet, mu
kadderata karp bir wcavüz sayıl
maz. 

Nasıl atalannnz bugiln ilzerln
de yaşadığımız topraklar için dö
vüşmüılene iltikbalde de üzerin· 
de yqıyacak toprak bulmak için 
""'"'''Pp"''''"- t- .. 1 • • 1 - " •• • • 

tüade edeceğiz. 

Fransa ne hesaptanmızı ka
pamak IAzım geldiğine 

inanmakla beraber bütün dış siya
setimizin hedefi bundan ibaret 
değirdir. Bunun manası, Avrupa· 
da yapmak için daha fazla yer 
bulmak üzere arkamızdan emin ol
maktır. Siyasetimizin hedefi müs
temleke almak olmamalı, asıl Al
many~ geniıletecek arazi almak 
olmalıdır. 

Hareketimiz, başkalannı mtıda
faayı istihdaf etmez. Vazifesi ken
disi için mücadeledir. Biz fakir, 
küçnk milletlerin müdafileri deği
llz. Kendi milletimizin askerleri
yiz. 

Alman mllletlnln yapmak fra. 
dest, pasif mQdafaa ne talmıya

eaktır. ~lld biz faal bir siyaset 
takip ederek büyilk Almanyanın 

tehlikedeki menfaatleri hesabına 
1'rama ile kati ve nihai bir müca
deleye girlpnelfylz. Ancak o za
man Fransa ile aramızdaki ezeU ve 
1emeresiz mQcadele 90na erer. Fa
kat bu ifte de gayemiz Almanlar 
için lbım olan topraklan temin • 
mek olmalıdır. 

(Bitler, ba 18Dekl !fll:nmMq 

konferammda, DUJOnalist - • 
7aliat devletin 'b•tla hatibin ım. 
lerbal aklmdaa pbrdılma ~ 
mit, daha ...... pkilde ....... 

etmlftlr. 
(Bb lstemeeek hlç'blr kbme Y. 

d batikam bluiaden •JIUIDWb. 
Fakat bb ilk n aon olaark JPran. 
sa ile her lhtilifımıg bertaraf et
mek istedik.) 

Buna nıpan Brr Bltlrrdetl. 
FnıuaJIG Jauutnd tfode cdn Jet. 
mnlan uerhıdeta çıkcınnan Wten
diği halde t.kli/I Jcabt&I ~ 
ıit'. 

B ugtın A wupıda 80 mf1yon 
Alman var. Siyasetimizin 

haklı olduğu ancak yi1z 1eDe son
ra anlaşılacaktır. Çünkil o zaman 
Avrupada 250,000,000 Alman .,a· 
pyacaktll". 

Bis bugtln altı Ut!' ~nce başla
dığımız yerden bafhyoruz. Eze1t 
Alman malıacenttDl Avnıpanm 
..... ... lak letib!Mllm pft. 

Alman Führerlnln Meln Kamph Alman Awsturya anavata 

• Kavgam n Eserinden Bir Parsa 
* A nupanın bu suallne, açık açık 

avdet etmelidir. Fakat bu avdet 
yalnız iktısacll istifadeler için ol· 
mıyacaktır. Hatıl bu iltihak ik.U
ucll bakımdan ehemmiyetsiz ve
ya zararlı olsa da vuku bulmalı,. 

• dır. Çünkü Avusturyalılar ıynl 
kana mensupturlar. 

eevap vermek mecburiyetindeyiz. A· 
tatilrk, tarihin bOtiin ıslahatçıları, in· 
lallpçılan sibi, Tiirk cemiyetinin iç
timai hedeflerini çizmiştir. Fırkanın 
programına giren, esas teşkfllt k.a • 
nununa ıeçen altı ileri umde ( in
kılapçılık, cilmhuriyetçilik, devlet • 
çilik, halkçılık, liyiklik, milliyetçi -
lik) bütün bir milletin benimsediil 
umdelerdir. Maziden kalma, bazı sal 
ve mürteci unsurlar hala mevcut o
labilir, bunlar muhalif dahi olabilir
ler. Fakat memleketin, ekseriyetini 
teşkil eden sol, radikal, inkılapçı, l· 
leri bütün unsurlar bu umdelcrin 
etrafında birleşmişlerdir. 

.. M ein K.amph • Kavgam,, a göre, Almanycınuı ufet!iii 
yerleri göderi.r hari.la (Bu yerler siyahla ıösferi.lmİftİr) 

rıyoruz. Ve bu suretle harp önce
ki devrin müstemleke ve ticaret 
siyasetlerine bir son vererek t. 
tikbalin arazi siyaaetine geçiyo
ruz. 

Bugün Avrupada .yeni toprak-
tan bahsedince evvela Rusyayı 
ve ona tabi olan ülkeleri aklımı
za getiriyoruz. Mukadderat bize 
bu yolu göstermektedir. Rusya, 
kendini bolşcvikliğe kaptırmakla 
Rusyayı muncvver sınıftan mah-
rum etmiştir. 

Şarkın bu büyük memleketi yı
kılmak Qzeredir. Rusyada Yahudi 
saltanatımn son bulmasile Rusya 
devleti de son bulacaktır. Ve bu 
felaket nasyonal ssoyalizmn naza
riyesinin ne kadar haklı olduğu
nu gösterecektir. 

Ingiliz harp siyaseti Almanya 
için çok fena olmakla beraber bu
ıün Ingilterenin Almanyayı im
ha işi ile hayatl bir aurette allka
dar olmadığı afikardır. Hatta bu
nun aksi doğrudur. Ingiltere 11-
yaaeti Fransanın Avrupaya hikim 
olmuına mani olan bir istikamet 
tutmaktadır. 

İngiltere Almanyanm btr dQn
ya devleti olmasını istemiyor. Fa
kat Fransa Almanyanm bir dev
let bile olınuı aleyhindedir. Onun 
içJn Awupada bulabileceğ!mlz 

müttefikler yalnız lngiltere ve I
talyadır. 

Ingiltere ve Italyaya yaklaşma
mız, harp tehlikesine sebep ola
cak mahiyette değildir. Bu anlaş
ma ve ittifaka karşı gelecek biri
cilt devlet Fransa ise de buna muk
tedir olamıyacaktır. 

Almanya bu ittifak sayesinde! 
Fransa ile hesap günü için rahat 
rahat hazırlanacaktır. Esasen bu 
ittüak, Almanyanın en yaman düş
manı olan Fransavı infirat halin
de bırakacaktır. 

1914 hududumuzu tekrar iade 
talebi, siyasi bir hezeyan

dır. Bu hudut, mantıki olmaktan 
çok uzaktı. Çünkü bütün Alman 
milletlerini ihtiva etmediği gibi 
askerl coğrafya bakımından da 
ehemiyeti haiz değildi Bu hudut, 
kati bir mücadele ile tesis olun
ınamıJtL Ve Alman milletinin is
tikbali bakımından bir kıymeti 
haiz değildi. 

N asyonal sosyalizm, tarih bala
mmdan vazifealni yapmak için 
milleti, yeni arazi sahibi olmak 
için harekete geçirmelidir. 

Kayıplarımızı Allaha yalvar
D'Ulkla, Milletler Cemiyetine avuç 
açmakla delil, kuvvetimize gfl
'ftllmekle tahakkuk ettirmeğe ka
rar ftl'meliyiz. 

Alman milleti, kendi evlltlanm 
müşterek bir devlet hududu için
de toplamadıkça müstemleke sa
hibi olmağa hakkı olmaz. Ancak 
en son Alman da Rayhe dahil ol
duktan sonra Almanlar yabancı 

toprak istemeğe hak kazanırlar. O 
zaman sapan kılıcın yerini alır ve 
harbin, dökülmesine sebep olduğu 
gözyaşlanndan refahı temin ede
cek ekmek kazanılır. 

Avusturyanın mukadderatı Al
manyanm mukadderatına o dere
ce ballıdır ki tarihi, Alman tarihi 
ve Avusturya tarihi diye ayırma
ğa lmkAn yoktur. Binaenaleyh gön 
lümün en ateşli arzusu olan A
vusturya - Almanya birliği bir 
eün gelecek tahakkuk edecektir. 

P etrole gelince, Almayanın bi
tişiğindeki 7 milyon Alınan 

yabancı boyunduruk altında yaşı
yorken 200,000 Alman için kan 
dökmek bir cinayet olur. 

Arazi almak siyasetimiz, bugün 
Kanimn gibi yerlerde tatbik olu.
namaz ve Avrupaya münhasırdır. 
Fakat madem ki bu toprak üze
rinde hepimiz için 7er vardır, bi:ze 
de 78f8mak için muhtaç oldutu
muz yer verilmelidir. Fakat bu
nu gönül isteğiyle yapmıyacaklan 

_muhakkaktır. Onun için kendini 
koruma hiss1 faaliyete aeçecektir. 

Hiç bir vakit Avrupada Dd bG

y(lk devletin zuhuruna mtllaade • 
dilmemelldir. Hududumuz ilzerin

de ikinci bir muazzam devlet kur

mak yolundaki her teşebbnse dai
ma dikkat etmeli ve böyle bir dnı

letin zuhuruna mani olmayı yal
nız bir hak delil, bir vazife ,.,... 

malı Böyle bir devlet zuhur~ 

il takdirde onu her nsıta ne, .. 
dlmle liWı kuvvetile derhal n
mek llzı.mdıl'. 

Dikkat edilecek bir nokta mllle
ttmlzin müstemlekelere delll, A..,. 
nıpadaki yurduna dayanmasıdır. 
Unutmamalı ki, dünyada en 

mukaddes hak lnsanm kendisi için 
ekip biçtiği toprak hakkıdır. En 
mukaddes fedakArlık bu toprak 
uğrunda dökülen kandır. 

i •MUVAFll= Ak~ 
~OLMANltl Si R 

HiÇBiR BALTAYA SAP OLAMIYAN GENÇ 

.&Deleıla - •'71k .. mtlft .... 
•erdi: Çoeaklanma bir balta,a 

... • 1 ....... """ ...... 

BG,ak tlmltler, llOnsm _..... 

ml,..derle ~ •ilaa• 
n, tam plıpn• Pima PWlil a
man, 'blrd•bln ellnlsA- kapn

yor, kaJHdlnriyonman. o.tla
ruma, tam•ıldamma b .. Tma-

1or, ona bir it anyonaıaaa. Fakat 
dzln bin minnetle buldutunm it
te bir aydan fazla duramu. Ya i

p kaçtık sarOr: ya patronlanm 

belenmes; 78 it arbdaflanm 
keadisbae yakqtınmu. 

Zaten tahsil hayatmda da thnft 

ftl'lel Mr manffm1et ~ 

.............. pi;t*tw-

.. Mlfllıa -. ... fbd şanda 1ıarada, 

batllabae 'benal7- ..nen arb...larma uumda pPrtr. Ail• 
dala mrtmda tafe1n ,......ırtaa 
plrıılmn K..U.at dJnlemn. Et· 
lenee,i bprmu. Fakat itten bah

aettfibıb uman kaçmak l~ln bin 

bir YeSile icat eder. 

Sb, ollumas hlll bir ba1ta111 

AP olamadı, diye Gdlftrslnh. 

Ba ~uk, fakir bir aile fOCUP i

M serseri, zenıtn bir aileye men

npa dlppe n faydasn bir an
am, orta halli bir alleaha fOC11ia 
lae, savallı olmata namzettir. 

BupeuldartedanyeyekurtuJ. 

mala muhtaçtırlar. 
BmJara brp almanılt teAlr, 

Y aaıı: P.ılıolof 

'cldet " tuJlktea lhanttlr. SJla 
bir tazyik baalan ya llcltlrtlr, ,. 

kartanr • 

Fakat m baba eYUdma brp 
8ert olama. Ana babamn Mrt 

muameleal peala terbiye etmn. 
Ona disiplinli bir muhite koymak 

Ye onda intizam dahilinde çalıf

mafa alışbrmak lazımdır. Dislp. 

linll falıpna onun ruhunu yotu

rar, tabiatı fturinde milaslr olur, 

peuta bayatı öiretir. 

Ba ıençlerln laatalan, hayatı 

bilmemeleri, a~ kalmamalan ve 

mBP:Blle mDcadeleye alışmamq 

olmalandır. Çetin hayat onlara 

'ba aobanlanm Qretir n kurtal· ....... ,..... .... 

* Atatftrkftn Türk cemiyetinin bün-
yesinde yaptığı inkılip, şahsile kaim 
bir diktatörltn emirnamesi delildir. 
Tflik lnlullbı, her memlekette en i
leri unsur olan halka dayanır. EkaJ., 
liyeti teşkil eden sağların ne indi • 
viclual, ne ldlltürel, ne ele organizi 
birbir kuvvetleri yoktur. Türkiye .. 
bedi olarak reri Şark ve irtica ile a
lakasını kesmiştir. Hedefimiz ileri 
bir medeniyet, mflreffeh bir eeml -
:rettir. Bu dava Atattırldhı davan -
dır. t,bapııda olan devlet adamları
nın n bfittln TOrk mfiletlnbı elele 
beraber stıtttllderl bir davadır. Ba 
memleket davasım gilden bfltflD bir 
Tflrk gençliif, Deri mflnevverler, hfl. 
k6met, devlet, halk, gelecek harld 
dahili herhangi bir bOcuma brp ga. 
ğüslerini granit bir Dle ribi cenne
te hazırdırlar. 

A vrupablann blumdaki istif :. 
ham pqistni silelim. TGrk bıkıll'ba 
bir memleket davan şeklinde ba ee
miyetin :içinde sağlam temeller be
rine kurulmıqtm. Halkın temel oldu
ğu hangi dava çflrilyebillr? Tarihte 
hangisi çfirflmüftflr? Bfltiln. tarlht. 
ld aanmtılar, yıkılan medeniyetelr, 
eblllyetill ebertyete hakim olduP 
devirlerde olmadı mı? Bugtln)dl A~ 
rapa ayni buhranı ceçlrml10r mu? 

Bize gelince, en bOylk daYBllllS 
memleketimizin siyasi, iktisadi lsttk
lili, lçtimat ilerlemesi, n eberlye -
tin hlkimfyetidir. Avrupa cemlye -
tinde ekalliyeti hlkim mevldlne p -
karaıı iktisadi llbenllzml bb badat 
lıarld ettik. De•letçlylıı.. Halkm ek -
ser:lyetlnl temıll eden n yalnn hal
km menfaati için plıpıı ba devlet
çilik mtemldlr ki, bizi A vrupama 
~lrdJl'l aarmıtılardan lmrtarHak, 
JeDl ıtrdiğlmh Deri 7olda kemale 
dolna ytlrflteeektlr. 

AnapaWar mtlsterlh olnnlar..: 
Etle kemik olan Atatilrk llmtlşttlr. 

Fakat Atatilrldln yaptılı bftttln Deri 
hareketler, bagtln bfitb bir eberl
yetln b•dm••Hll ft ctttttlltl bir 
memleket daYMJdır. Ve banan ıçı. 
dir ld yapyacütır. 

1 Bu - da Bir -Fildr: 
1 

1 A1a7 dlpn•n fethetmes, f. 1 

1 kat dosta kaybedebilir. ı 

İman ihti7arlachkça kuYVetler 1 

t 

fikir olur. * t 

t 
Bahçenizde meyve afacına 1 t 

ı bakınız, ve onun ribi her yıl 1 

1 
meyve vermiyonaııız ondan a- 1 
tanınız. 

1 

* 1 KUçOk memleketlerde bOyük 
1 fikirlerin yeri yoktur. Onun i· 

çin bizde her şey şahıslar etra· 
, fında döner. 

* 1 Biızde sanatte bilyük eserler 
yaratmafa ihtiyaç yoktur. Bü- 1 

yflk sanatkir olmak için genç
likte yazdığınız bir iki şiir ve- 1 

ya bir iki eseri istismar etme
sini bilmek kafidir. 



6 't A N 

YURTTA ATATÜRK YENi RESiMLER: 

Ebedi Şefimiz Atatürk için bütün yurt köşelerinde ihtifaller yapıldı. Yukarıki resimler, bu ihtüallerden birini ve küçük bir 
yavrunun derin teessürünü tes bit ediyor 

• 
incirin Tarih 

Miladın birlnd asrında YB'8-maış 
olan müverrih Plutarque bir ese
rinde diyo!' ki: <Bir gün misaf'ırle
rimden biri şunu sordu: "hıcir a
ğacının çok !\Cl olmasına rağmen 

meyvasının bu kadar tatlı olması
nın sebebi nedir?" Bu suale yine 
misafirler erasmda bulunan şair 
Lamp~ su cevabı verdi: "Buna 
hayret erli.1mez. Bütün tatlılık 
meyvasınıı geı;:iikten sonra tabii
dir ki ağaç ac1 kalır!"} 

İncir btittin milletler arasında 
en çok sevilmiş meyvalardandır ve 
asıl vatanı ~ge mıntakasıdır. İncir 

cinsinin en eski tipi olan F. Carica 
menşeine göre adlanmıştır. Carica 
latince "carie" li demektir. Carie 
kelimesinfo s.:mundaki e harfi o
kunmaz. C'lri Bodrum (Halikar-
nas) ın en ~ski ismidir. 

Pline, zamanındaki en nefis in
cirlerin, Bodr1ımdan getirildiğini 

eserinde zikrediyor. (Bugün Bod
rı.ım inci ri dej erıcre olmuştur.) İn
cir ağacmı•1 n usgu (sütü) Homere 
ı:amrnınd~n evvel peynir mayası 
olarak kufüınıhrıştır. (Gerber ) in
cir nusgun:la terkip itibarile inba
ti bir pank'"~~s usaresi bulunduğu
nu ve Fibrir.i hazmettirecek kuv-

mıyan m~5hur Caton, bir gün se
natoya gelmiş ve elinde tuttuğu 
taze inciri senato azalarına göste
rerek, onlara bu incirin kaç gün 
evvel kopar:ılmış olabileceğini sor
muştur. 

Azalar tncirt muayene ederek 
"Yeni kopar:lmıştır" cevabını ver
mişler. Çok ku<lretli bir h:ltip o
len Caton vatanperverane bir nu
tuk irat ederek senatoyu harbe 
teşvik etmiş ve: "İyi bilmelisiniz 
ki bu incir uc; günlüktür ve Karta
cadan getırilmi!'tir. Düşm~nımız 
Kartacalılar duvarlanmızın pek 
yakınlanndı:ıd1r. Onlan mahvet
rnezsek biz mshvolacağız!." demiş 
tir. Romııl1!ar bu nutuk üzerine 
bir kasırga gibi bütün Kartacayı 
sarmıs, bi.iyijk bir harp neticesinde 
tarihi KartaC':ı devleti yine tarihe 
malcdilmi"ti. 

SPOR: 

• 
ı 
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Yapak ve Tiftik 

Son Günlerde Mühim 
Siparişler Yapıldı 

Satışlar, Piyasayı Oldukça iyi Vaziyette 

Tutuyor ve Fiya tlar Kuvvetleniyor 
Yapak ve tütik için Sovyet Rus- Bu arada 2970 ton yumuşak ve serl 

yaya evvelce yapılan satış taahhütle- buğday, 660 ton arpa, 185 ton sarı 
rının sona ermediği anlaşılmıştır. msır, 90 ton çavdar satılmıştır. Y~ 
Bundan başka Amerika ve yerli faıb- muşak buğdayların en son satış :fi
rikalar hesabına vukubulan satışlar yatı 5,12 - 5,26 kuruş arasındadır· 
piyasayı oldukça iyi vaziyette tut- Sert buğdaylar 5 - 5,05, kızıl calal' 
makta ve fiyatları günden güne kuv 5,08-5,31, Anadolu arpaları 4,07-
vetlendirmektedir. Bugünlerde Alı- 4,08,5, san dan 5,12,5 kuruşta.JJ.t 
manyanm memleketimizden ehem- verilmiştir. 

miyetli miktarda tiftik partileri sa- Haıha§ Tohumu ve 
tın aldığı görülmüştür. Diğer taraf- Mercimek 
tan İngiltere hesabına küçük bir 
parti deri tiftiği satılmıştır. Alman
yadan mahdut ellerden mal müba
yaası sistemi tiftik fiyatlarının bir 
seviyede kalmasına sebep olmu~tur. 
Bu hafta içinde üç bin balya mikta
nnda tiftik ve 1700 halka kadar yün 

Dün piyasamıza bu senenin ilk 
yeni mahsulü mavi haşhaş tohuJllU 
ile mercimek getirilmiştir. Ma'1i 
haşh~ tohumunu Almanya ç~· 
mekte olduğundan dün getirj].ell 
malların kilosu 19,10 kuruştan~ 
rilmiştir. Geçen sene bu cins ma~ 
18 kuruşa satılmıştı. Yeni mahS 
mercimek dahi kilosu 7 }turl.ıştaıl 
yerli sarfiyat için satılmıştır. yeni 
ve kuru çalı fasulya toptan 9,20 1'U"" 
ruştan verilmiştir. 

ve yapak satılmıştır. 

Piyasamıza Gelen 
Hububat 

Kliring 
Hesaplarının 
Son Vaziyeti 

B ir Çorap 
Mütehassısı 
Getirtiliyor 

riyet Merkez Bankasına 

CETVEL: l 

499.277 

80.637 
60.109 

768.700 
29.654 

1.530.972 
35.669 
49.891 

556.262 
1.740 

116.967 
• 11.585 

175 

İpekli kadın çoraplarının stsııd~ 
dı yapılmak ve sağlamlığını te~ 
etmek için çorap fabrikalarının ın~ .. 
terek olarak verecekleri para ile 

• •1J%lt" 
manyadan bir .mü~ehassıs g.~trrı sS1' 
sine karar verılmış ve muteb11 

"te' verilmiş ile mukavele imzalanmıştır. J\1U 
~---.;;Oh>--~ • • .. • - • - tetlt~ 

H ususi 
daireler 

T. L. 

la fabrikaların makinelerini Jti 
edecek, yapılan malların nuı:nate ttil''" 
bariyle kalitelerini de tesbit e _... . ııev• 
ten sonra her fabrikanın hangı ~ 
çorap yapabileceğini ve .sağla!Il ur 
mulat icin hangi malzemenin 1.tu _ _. 

- ··!lı~-
nılması muvafık olacağını go: ıstı 

cektir. Bu arada yapılan çora~tit· 
bizzat tetkik ve kontrol ed~e bit" 
Mütehassıs gelir gelmez s~n~Y1 ·bit 
liğinde fabrik atörlerle bırlikte 
toplantı yapılacaktır. 

--o-

Balmumu Piyasaıarı 
Açlldı . 

b.ı 
An kovanlarından toplantı!\ s.Jı-

mumulann piyasası açılmıştır. ?d 1fJ" 

dut alıcılar karşısında balrnU~;ır. 
nn fiyatları tebeddül etnıeJll• i.lef 
Bulgaristan için toplanan part .... t 

'hrBı.;"" 
tamamlanmış olduğundan ı 

1111
r 

için henüz yeni satışlar başla!I19 -~ıı 
nıul~-

tır. En son satıslarda balrnu 111ıı-
kilosu 72 - 75 kuruş arasındıı 

12·3Z5.416 amele görmüştür. 
525 __, 

12.514 
253.504 

8.512 
301.366 

62.420 
434.575 

13.5, 2 
200.586 
157.142 
51 7.648 
165.292 

29.105 
14.390 
tt507 

34.067 
207.151 

1.162 

================~ -
r 

BORSA 

ÇEKLER 
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Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 

5.8'7 
ı2s.~125 

3.3025 
5,ı;OZ5 

2s.4925 
68.~450 
50.s22s 
21.1 :;50 

Karadenizin Fındık 

Mahsul~ Bu Yd Az 

Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrat 
Yokoh :.ıma 

Stokh olm 
Moskova 

1.01 
ı.r.450 
4.~o 

!'i.87 
23.6025 
24.6:;25 

0.so:ı.5 
2 Jı075 

34.27 

Karadenizin bu seneki fındık mah
sülü geçen JE!nenin yansı kadar tut
mıyacağı anlaşılmıştır. Bu sebeple 
fındık fiyatlarında evvelce başlamış 
ve bir müddet sonra ı:lunnuş olan 
yükseklik son iki gün içinde yenıden 
hafif bir surette başlamıştır. 72 ku
ruşa kadar verilen sıra tombul fın

dıklan dün ihracat için 75'5 kuruşa 
satılmıştır. Fındık ile birlikte ka
bultlu cevizlerin dahi kilosu 18'30 
kurusa fırlamıştır. 

30 2425 
23.67 

---o- f,.1' 
ESHAM ve TAYVIL 

19.25 
İkramiyeli Ergani 5 ) 
Sivas - E rzurum 1 

20
·
2 

'-------~ 
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Ebedi Şefin Sanuunıı zi11aretlerine ait bir hatıra 

Atatürk Samsuna 
Nasıl Çıkmıştı? 

O Zaman Atanın Yaveri Olan Bolu 
Mebusu Cevat Abbas Gürer Anlatıyor 
Bolu mebusu Ceftt Abbas G6-

rer'le Keç:iören'deki evinin 
~ odasındayız.. Buradan Çan 
lr&ya w Ankara kUf bakıp ıoriı
lebilir. 

Yetil ftdi, Keçiörelı tepeleriıı
den bir su yolu gibi şehre giriyor. 
k.e.nctismden 19 mayıs 919 hatıra
larını dinlemiye gittiğimiz B. Ce
\'at Abbas Gı.irer, buranın san ve 
lrıahzun yüzünün, bugünkü zengin 
tabiat dekoruna nasıl yılmaz ve a-
2iınli bir mücadeleden sonra ka
~ştuğunu - bir Atatürk eseri ola
l'a.k - bize kısaca anlattı: 

.. _ Yarınki nesli, kayanın üze
rinde çiçek yetiştiren enerjiyi, 
l>uınıupınar kadar mukaddes bıl· 
lrıelidir." dedi 

V e sonra söze başladı: 
"- Atatiırk'iı ilk defa A

lla!artaıar harbinin birinci güuı.i; 
Conkbayın harbinin ikinci günü 
Y~dan gördliğümü hatırlanın. 
~.lr insanın topa, tüfeğe, ate~e ve 
!lihayet ölume nasıl meydan oku
l'a ileceğini ilk defa ayni gün gör 
lrıuşümdur. 
"--Çanakkale harbinin en şiddetli 
~vresinde idi. Anafartalar grup 
"'lllnandanı Miralay Mustafa Ke
lrı~l, düşmanın iJ\raç hareketine 
~&ni oluyor ve onu senelerce evvel 
"V'atanın harimi ismetinde,, b:>ğu· 

)'ordu. 

O gün Atatürk'ü, semada dola· 
~ ~n bir düşman tayyaresi, ken· 

inı arar ve dort bir tarafından 
::apnel ve mermiler patıark~n, 
t lanınaya hiç lüzum duyıroaksı· 
bt~ altın başını harita üzerine eğ
~ış, ınernleket topraklanna kur
!! lu~ yolunu çizerken görmüştüm. 
t \l llk hayranlık hissi, onunia be-
1 •her bulunduğum yirmi beş sene 
~~~e, her glin yeni bir hadiser,in 
~~ıyle ibadet halini almıştır. Bu 
lı- un hayatımın en kıymetli var-
iıdır. 

} 9 mayıs Atatürk'ün kafasın
a} da daha evvel şekilJeşmi' 
tı.~n !iırk Milli lstiklal hareketı
clu fııl haline inkılap ettiği gwı
ct{k F'iil halinde tezahür sözüne 

011 •t ediniz: Çünkü bu ihtilal, 
it~ Yaratanın ve muvaffak kılanın 
Su ~ında 919 dan daha çok evvel, 
'l' rıyecıe yuzbaşı iken yaşıyordıı. 
t~ ~e mutlak bir htirriyct ve is
ha Un şartlan, erkanıharp yüz· 
bal 81 Mustafa Kemalin kafasında 
llll\ılsa, dokuzuncu ordu müiettişi-
a karasında da ayniydi. 

bı Uyuk Harbin Tlirk kanının ve 
)' ıtcudıyetının israflarla geçen 
'ılc~ arasında, Atatürk, milletin, 
~~ kendi mukadderatına kendi 
Otd 1lll olacağına kanidi.Dokuzuncu 
'hı~ lllüfett şi olarak Istanbuldan 
l>l n rken, memleketin müdafaa 
it tııhnı hazırlamıştı. O zaman er
~ vatrbıyei umumiye reisi olan 
't 0 P Şaya, Toroslarda bulunan 
bıitıc~ da sılnsıp kalmış olan yir
bı 81 kolordu:yu Ankaraya aldırt-
S~ bu plfının ilk tatbik eseridir. 

~ltet~una çıktığımız zaman mem· 
~ 1 galinin doğurduğu tesirle 
~tlG lllıntakalarda muhtelif ısım· 
~urıı ceıniyetler teşekkül etmişti. 
lt·l' batın ar. sında ne ruh, ne fi. 
'-l ıa ~ab.erligi vardı. Şe!, şefliği-

azıran 919 bir teşrinine ka· 

MU11tala Kemal Samsuna 1 
çıktığı gün milletin sevgi
lı.l idL Mektepte arkadq
lannın, zabitken ordunun, 
ilk hürriyet rehperi olarak 
münevverlerin, Anaf arta -
larda hal,kın ve tarihin sev
,,:1;.,; ,.,,,,,. 

Bol,u mebusu Ceı?ad 
Abbas Güre:a 

rarile gösterdi. 22 hazirana kannr 
dort gun içinde tatbik ettird.gi bu 
karariyle milli hareketi merkcz
leştirdi ve formülleştirdi. 

Burada Atatürk'ün şeflik has
letlerinin eşine rastlana

maz. Burada bir meziyeti ciminde 
eğilirim: Atatürk, dünyanın en ve· 
falı, alicenap insanıydı. Gelecek 
nesillere bir fazilet dersi olarak 
şahit olduğum bir hadise üzl!rinde 
duracağım: Yol üzerinde olan e
vinde Atatürk'e kıymak i:;tiycn, 
hain Arifle, bir ahlak ve fazilet 
telkincisi gibi meşgul olmuştu. A· 
rif, Şefin sınıf arkadaşıydı. Ana
!artalarda onu yanına almış. er
kıinıharplikle taltif etmiş, t~rfi et· 
tirmiş, fırka erkanıharbiye resıli
ğine kadar yükseltmişti. Dokuzun
cu ordu müfettişi olduğu zaman 
onu karargahına almış, Samsuna 
çıktıktan sonra Kavak müfrezesi 
kumandanlığı ile işe başlatmış; bi
·lahare kolordu kumandanlığı gi:>i 
mlihim bir vazife vermiş, en nıhn
yet onun parti namzetleri arasın
da mebus seçilmesini temin etmiş
ti. Senelerce şahsi ve ahlaki ku
surlarını, arkadaşlığının emsalsiz 
olan vefa hissiyle örtmüş, fazilet 
ve insanlığının birbirini takip e
den nimetleri ile ona, iyi, düriıst, 
mert ve temiz bir insan olmayı 

telkin etmişti. 
Bilahare bu adam, kendi evin

de suikastçıları barındırmıştı Bu 
melanetin içinde Arifin ismini 
duyduğu zaman, Şefin, bir insan 
olarak müteessir olduğunu hatır
larım. Atati.ırk'ün şefkat, vefa, a
licenaplık eserleri karşısınd:ı müs 
bet kuvvetler haline gelmiş olan
lar pek çoktur. 

Samsunda 6-7 gün kalmıstık. 
Atatürk buradaki hazırlık· 

lannı bu müddet zarfında tamam· 
lıamışlardı. Havza'ya hareket P.m-

rini verdiler. Ordudan kalmı~ o
lan dolma tekerlekli üç otomobil 
bulmuştuk. Bugünkü rahat ve bol, 
kara, deniz ve hava vasıtalarının 
huzuru içinde olan yeni nesil, Şe
finin bir kağnıda, bir yaylı içinde, 
ve en konforlu vasıta olarak da 
saatte 14 kilometre yapan bu ha
rap otomobillerle memlek~t kur
tuluşuna başladığını asla unutma
malıdırlar. Atatürk'ün gençliğe Is
tiklali ve Cümhuriyeti emanet e
den büyük direktiflerinde de "l
çinde bulunduğun şartlar,. cümle
si bana hep bu köhne otomobille 
azami sürat istiyen o zamanki va
ziyeti hatırlatır. 

Samsundan Havza'ya ~elirken 
yolda bir değirmende durdL•k. Şef 
orada bir muddet istirahat etti. 
Burada hatırımda kalan hadise şu 
dur: O vakitler merkezi Aııkaı-a
da bulunan yirminci kolorrlu 
kumandanı Ali Fuat paşa geldi 
ve nefer elbisesiyle, Şefe mülaki 
oldu. 

Atatürk'ün Samsuna çıktıktan 
sonra, halkla memlektin içinde bu
lunduğu şartlan, o günlerin bütün 
kayıtlarını ve hususiyetlerini bir 
tarafa bırakarak, bütün vuzuh ve 
a\ıklığı ile konuştuğu ilk şehir 

"Havza,, dır. 
Havza'da halk ve etraftan gelen 

bir çok köyhiler bir camiin önün
de toplanmışlardı. Atatürk, orada 
onlarla saatlerce konuştu ve Milli 
ihtilalin heyecanını aşıladı. Bir 
çok kimselerin ağladığını hatırla
rım. Atatürk, fikirlerini, kal"şısın· 
dakinin en güzel anlıyacağı şektl
de ifade edebilen ve bir çok va
sıflarda olduğu gibi, bu meziyet
lerde de tek kalan essiz bir hatio
tir. 

Samsundan Havza'ya geliyor
duk. Kavak'da bir kaç saat 

kaldık. Hallc nahiye müdürlüğu 
binası önlinde toplanmıştı. Şef o
rada onlarla konuştu. 

Yine bir noktaya işaret etmek 
isterim: Mustafa Kemal Samsuna 
çıktığı gün milletin sevgiıisı idi. 
Mektepte arkadaşlarının, zabit
ken, ordunun, ilk hürriyet rehberi 
olarak münevverlerin, J\nafarta· 
larda milletin ve tarihin sevgilisi 
olmuştu. 

Sıvasa geldiğimiz zaman bize: gel 
meyiniz diye haber gönderenlerin 
bulunmuş olmasına rağmen, yerli· 
den yetmişe kadar sokaklara dö
külen halkın tezahürlerini, hür 
yaşamak hasreti çeken bir mille
tin kendisini kurtarmaya gelen şe
fine karşı gösterdiği heyecan ıı ka
bul ün bir hatırası olarak hiç unut· 
mam .... O gün halkın arasında ben 
de ağlamıştım. 

Karargllhımızın teçhizat ve va
sıtalarını anlatmak için silahlan· 
mızı sayayım: Dört bomba, iki o
tomatik tüfenk, Atatürk te dahil 
olarak hepimizde birer filinta var
dı. Ankaraya kadar böyle gelmiş
tik. 

Hiç bir hadiseden nevmit oldu
ğunu hatırlamam. Bizim ümit.c;iz· 
leştiğimiz anlarda, bir jest veya 
bir kaç kelime ile maneviyatımı
zı derhal düzeltirdi. Conkbayınn
da yaralandığı zaman bile etrafın
daki teessürü yine kendi gidermi~ 
ti. 

(Arka.n 10 uncuda) 

GURBET 
Hikayeleri 

Güneş çoktan batmıştı; fakat 
çiftlik yine, sabah oluyor

muş gibi, şevkini kaybetmiyen bir 
aydınlık içinde, kuş cıvıltılarile do
lu, gölgesiz, hüzünsüzdü. 

Sıcak iklimlerin akşamlann -
da, zaten, bizim sabahlanmızda du 
yulan neş'e, daha doğrusu, bir ha
yata, rahate giriş keyfi vardır. Göz 
lerinizin çiy ışıktan ve göğ!iünü

zün nefes darlığından kurtulaca
ğını düşünerek bir şeyler yapmak 
bir zevke hazırlanmak istersiniz. 
Ben de nefere dam üstünde nar
gilemi hazırlatmıştım, kahvemi 
bekliyordum; birden avluya dört 
atlı girdi, dört silahlı Bedevi. .. 

Bu dediğim tarihte Sultan Ha
midin Suriyedeki çöl çiftliklerin· 
den birinde müdürdüm. O zaman
lar böyle yerlere zabitlerden kah
ya, askerlerden korucu gönderi -
lirdi; aşiret Araplannın akınları
na karşı koymak için ... 

Gelenlerin en yaşlısı k1sra -
ğından inip karşıma dikildi. Ve 
sordum: 

- Hayrola, ya Şeyh? 
Mesele her vakit olan işl~rden: 

İki aşiret, bir gazve esnasında çar
pışmışlar, bu dört kişi güç bela 
baskından kurtulup bana sığınmış, 
geceyi geçirmek istiyorlar. 

''Peki!,, dedim. Zaten başka 
türlü diyemezdim; usul böyle idi. 

Dördü de silahl~ıru bırakıp 

etrafıma, damın toprak zeminine 
çömeldiler. Yaşlısı maşlahliydi; ö
bürleri sadece birer entari giymiş
lerdi; abanoz saçlan upuzun, örü
lü ve cıvık yağlivdi; kulaklann
dan demir halkalar sarkıyordu. 
Bunlar konuşmuyorlardı; dişleri 

bembeyaz ve gözleri simsiyah par
lıyarak bizi dikkatle dinliyorlar -
dı. 

Ne konuşacaktık? Şammar aşi
retinin kaç çadın; Hadidilerin kaç 
koyunu vardı? 

B 'r aralık kar~mdaki grncin 
birisi hafifçe inledi. Şeyh 

sordu: 
- Hasta mısın? 
- Hayır. 

- Yaralı mısın? 
- Galiba! 
Ve omuzunu işaret etti. 
Nefere seslenip feneri getirt-

tim. Oralarda fener ve lamba an
cak böyle işlerde, mühim sebep -
ler oldukça kullanılır. Ay olmasa 
da yıldızlar yakından pınldaşır; 

yıldızlar bile örtülse yine gökte 
ışık yerine geçen bir cila parlar. 
Bedevinin sırtına baktık: Sol ta
rafından bir kurşun yemiş. Kan, 
içine sızmış olacak ki entarisi bo
yanmamış. Yalnız yaranın ağzın

da kurumuş kahve telvesini andı
ran pıhtılar birikmiş; güneşten 

kerpiç kesmiş olan kan pıhtılan ... 
- Kurşurı içeride kalmış! de

dim. 

Şeyh başile beni tasdik etti. 
Sonra hiçbir şey demeden neferin 
elinden feneri aldı, avluya indi. 
Yere eğilmiş, uzun uzun, bir şey
ler aradığını yukarıdan görüyor
duk. 

Neden sonra geldi: Bir kü -
çük değnek parçası ve murdar bir 
paçavra ile ... 

Yoğurt siizdüğümüz eski. çü -
rük torbadan atılmış bir parça. 

Bu paçavrayı değneğe iyice: sı
kıca sardı; dişlerile bir de düğüm 
yaptı. 

- Zeytinyağı bulunur mu? 
- Olacak ... 
Gençlerden birine döndü, bir 

şeyler söyledi. O, aşağı indikten 

biraz sonra burnuma mutbaktan 

yana, tavada yakılan bir zeytinya

ğı kokusu geliyordu. 

Anladım ki bir ameliyata ha • 
zırlanıyoruz. 

yaralının sırtından erıtarlsfnl 
çektiler. Şeyh benden çakı.

mı istedi ve uzun ağzını açıp bir
den yaranın iC'ine daldırdı. Bir ka
vunun bereli, acı yerini oyup na
sıl atarsak öyle yaptı. Yukandan 
geniş, aşağı doğru ince, mahrutt 
bir parça kesti Fakat bu parçanın 
elyafı bedenden tamamen aynl -
mamıştı ki çektiği zaman çıkma
dı; altından lastik bağlara takılı 

imiş gibi çakının ucundan kayıp 
tekrar yaradaki yerine girdi. Çe-

VAR~ 
~~~~· Yazan: •'~~~~ 

Refik Halid 

kip koparmak lazım gelmişti; hem 
de epeyce asılarak ... 

Yaralı "Of!,, bile demedi; sa
dece, omuzunu, §Öyle, bir sinek 
konmuş gibi oynatmıştı. Şeyh bu
na bile kızdı: 

- Ayıp! dedi. Genç taş kesildi. 
Şimdi Şeyhin iki parmağı • kir

li, kara tırnaklı kadit parmaklan
yaranın ıçıne paslı bir kıskaç, 
bir kerpeten gibi sokulmuştu. Kur 
şunu bulmuş, yakalamış olacaktı 

ki yerinden oynatmak için, tıpkı 
çekiçsiz ve kesersiz nasıl bir tahta 
dan çivi çıkarmağa uğraşırsak, 

öyle, iki tarafa sallamağa, irgala
mağa başladı. Sonra büktü... Sa
ğa büktü, sola büktü. Her bükü
şünde yaradan koyu, kalın bir kan 
tabakası kabarıyordu. Sönük pet
rol ışığının altında katran gibi gö
rünen ve sıcaklığı duyulan bir kan 
tabakası... Sade sıcaklığı değil, 

öğürtücü kokusunu da duyuyor -
dum. Çocukluğumun Kurban bay· 
ramı kokusu! 

Şeyh, yere, ayaklanmızın al
tına bıraktığı deminki tıka

cı eline aldı; ben gözlerimi istemi
yerek kapadım. Açtığım zaman bu 
tıkaç yaranın içinde idi; belli ki 
biraz güçlüklr girmişti, zor işli • 
yordu. İşliyordu diyorum; zira şey 
hin merhametsiz eli bunu taş o -
caklarında barut deliği açanlann 
küsküsü gibi sret, granit sırtın bir 
tarafına daldınp daldırıp çıkarı-

yor ve her çıkarışında etrafa kan, 
pıhtı zifosu serpiştiriyordu. Bir 
aralık kan fazlalaştı. Tıkanmış bir 
musluk yalağına nasıl bir tel ve
ya değnek soktuğunuz zaman, a· 
şağıdan yer bulamıyan su taşarsa, 
öyle, mecrasız bir kan kabartısı ... 

Bu kan yavaş yavaş azaldı, du
ruldu, kesildi. 

O zaman Şeyh yaralıya ilk de
fa, şefkatle hitap etti: 

- Sabret "evlat! 
Bedevt genci cevap vermedi, 

"Gık!,, demedi, hatta kımıldama
dı, bir adalesi bile titremedi. An· 
ladım ki müthiş bir şey olacak! 
Bu iş te oldu: İsli tavasile kaynar 
zeytinyağım getirmişlerdi; yağ, 

pek ustalıklı bir şekilde, bir dam
lası etrafa sıçratılmadan, dar a -
ğızh bir şişeye hunisiz mayi ak-

tanlır gıöi, yaraya ağır ağır bo
şaltıldı. 

Zavallı Bedevi buna da dayan-
mağa çalıştı. Fakat sonunda bir: 

- Ya Allah! 
Dedi, dizüstü çöktü. 
Ben, bozuk arapçamla, ora di

lini takliden: 
- Mut! diye haykırdım. Şeyh 

cevap verdi: 
• - Halas! 

Ertesi sabah uyandığım vakit 
avluda dört at ve dört Be

devi duruyordu. Gazveciler veda 
ve teşekkür için beni bekliyorlar. 

Yaralı belki solgundu, süzük -
tü, ateş içindeydi. Fakat bu Be
devilerin rengini, halini sezmek o 
kadar güçtür ki... Elimi öptü; yal
nız şunu söyledi: 

- Şu bindiğim kısrağım geb~ 
dir, yavrusu senindir! 

Kısrağına atlarken ona ldma 
yardım etmedi. Arkalanndan bak
tım: Dördü de dik, dinç görünft
yorlardı; dördü de keyifli gibi idi
ler, Ben kızıl kanlı, yaraya dökü
lünce yanık et kokusu veren kay
nar zeytinyağım düşünüyor, diş

lerimi sıkıyordum. 

Siz o tayı görmeliydiniz... Ha, 
evet, söylemeği unuttum: Vak'a
dan üç sene sonra, ben çiftlikte 
yokken bir Bedevi gelip bir tay 
bırakmış, "Paşaya vadetmiştim, 
kendisi bilir!,, demiş, gitmiş. 

Paşa dediği benim ... Daha o za
man mülazimdim. Fakat Bedevi -
nin gözünde bir Türk zabiti dal
ma Paşadır. 

Dün öyle idi; bugün de, baba
dan oğula nakledilen hikayelerle 
yine öyle kaldık. 

1 F ord İş Başında 
Ford, hafızası çok kuvvetli bir 

adamdır. Dairelerinde vukubulan 
her hadise hakkında kendisine mabl 

mat verilir, kendısi bunlan unutmaz 
ve icap ettijtl dakikada 23 şefin ida
resindeki daire terin her hangisinin 
başına derhal gecer. Yetmiıp besine 
varan Ford, gençliği sırasınd aoldu-
ğu gibi dinç ve .ıcuvvetlıdir. Ağırlığı 
bir gram bile artmamıştır. Yürüyüt-
te sağlam ıı;ıhhatli gençleri bile ge
ride bırakır S.:-Lıebi basit. Ford ga
yet sade yaşa!' Vf- kendisine zarar ve
recek hiç bir şeve dadanmaz. Sonra 
her mevzu ;ıp alakadar olarak kafa
sını daima gcn<'leştirir Hayata baş
ladığı zaman bilgiye ne kadar me
raklı idiyse h•ıf!Ün de aynı derecede 
meraklıdır.Onun için daima çalışır,da 
ima okur, da1mıı yenıyı arar ve dai· 
ma hakikat pe~inde koşar. 

Elinde her ~eyi yapacak serveti o
lan Ford'un navatta en çok taziz et
tiği şey nedir bilir misiniz? Dostluk. 

Birbirini anlayan ve birbirinin 
dostu olan 1nsanlar, onun nazarında 
en kıymeth in'Sıtnlardır. Kendisi bu· 
nu izah eder~k der ki:: 

"Maksad!.m, hiç bir şey üzerinde 
ihtilaf etmıyen kimseler değildir. 
Birbirini anlavarak düşüncelerini 

birbirlerinlıı dü~üncelerine :ıcatan ve 
hakikati bulmak isteyen kimseler
dir." 



•======================================== 
En Mühim Müdafaa 1 KAŞE 

Silahı: Tayyare 
Havacılığın Bugünkü Kudreti Ônünde 
Türkiye, Tayyare Silahından En Çok 
Fayda Görecek Bir Memlekettir. 

GRIPIN 
sizi günlerce ıztırap 9'!kmelden 
kurtarır. 

En fiddtll bq, dit adale ağrı
lanm, üfiitmekten mütevellit 
bütün sancı ve llZllan keser. 
Nezleye, romatizmaya, kırıklığa 
karşı müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böb 
rekleri yormaz. 

l,,Püı lahriWannın 7f1Ptılılan aon Nıeın 
ftlntaelo 

fo11bında ııüncfe 3 knı.e alına
bilir. ismine dikkat. Taklitlerin
den sakınınız. Ve Grlpln yerine 
bafka bir marka verirlerae fld
detle reddeclln1z. 

On lld )'il ftr ld taJıueaia mDll at madalaa teAlrlerlnln esuh hiı 
.mtldat.Ha kmwwetU bir ıol OJ"'amak bir s&~ltlk anetmediiinl anlamak i 
ılrahWyetlal Mlttln dtlıaJ'll tammqtlr. lia rok seki olmak Jeaheder nü idi · 
'Ye timdi hava ordasu kan ve deniz rnem. Ama bildiiim odur ki arkasm·. j1ma ıöre, ba hal daimi tetkikleri 1- • _.alan sl1ııl bqh bapna ~alışabilen ela l.taaitalcla bal'Dall 1tlr Trak7a • eahettireeek bir vuJyetin ifadesi ... 
!lir varlık olarak ele almmaktadır. da Cmnlamf78t latlktmetlDla tep • yılmak 18mndır. Bugtla Akdenizde 
Banda, herkelbı açıkfa bildiii bir ra1dan tberlnde ant .,..._tnaü, he-- mananzlaf1D1t ıörilnen donanmenm, 
'ftZl::yetJ mtltaleada fa7da )'Oktur, an- le ÇatalCAJI ..-ak ntık her fllrl8 Cenubi Amerika ile Garp Afribsı a
ak f1I bnaatJ •atandqlarla paylq- d8pnanlar lpa lmk&nswlır. Ve tıpkı ruındald yol tlzerind~ havaya karşı 
inak isteriz 1d T8rldyenln bugthı ar- bma- slltl, cenupta J8bek Te Mrt em.ha bulandutuna ll7lemek mtım· 
9ebnekte oldula amam! eoinfya • nra dallan, nya ıtzlenmeJi si~ kı· kün, fakat bu 7olda tit'aret gemile • 
JM»Utib ftnra)u, tanareJi en başa lan apk senit arul putalanm ~ rinin serbestee hareket edebiteeeJde
alıuk ve bncla, denkde saflam bir mek ve ita vuJyetlerl bittin prk n- rini kabal, prp Afrikuı ile c•ap 
alclafu temin etmek eumnı, ma • mrlan ıp. •e oldala pbl bhal et- Afribmacla yerleşmif devletlere kar 
kal bir hareket tam haline ıetlrmlt- .....- her titrle dlptMa kup a1- p tlçimtl devletlerle bir harp halin-
flr. 111 derecelerde lmkbmı olaellktır. de tamamen imkAwsdır. 

lh fldr, fly1e de llyleaebDlr: Da IJa halde, T&r1d7e lpn ~ meeele, &anlardan '31le bir netJee çlkar 1d 
ftahlm ~ bdretl ininde, - BI bet 7Bz kilometrelik clenb ... Anapa dıpııda iti olan Avrupab lm· 
Tllrldye tanueden m çok faydala- ı...mu btJ bir blldml::yet temJn • paratorlaklar, muvasala yollaruun 
wak hlr memlekettb. Ve blzim ele denk •emn 1e111Mfeıllll imd111'1Dak kesilmesi pbi korkun~ bir tehlike • 
ahmık lstedlibniz de lfte ba mena- n turna takatini Akdenbba dola Din 6nfbıdeclirler. Hl~ bir ad ortaya 
4m. parpa tberlnde tesirli ınuette temin koymadan alınan netiee, bize, yeni 

Ba ınünfla llldhıee, ı~ bet ahr- etmek delil midir 1 devlet kombinezonlannda tayyare • 
la Tlhtd7ellln politika ve c:oirafya Bet 7tb kilometrelik Mr ıentfllE niD oyna7aeatı rolfl anlatmafa 7et • 
4mwnana Wmak hiç te fa7dasa ol tbıeftnde kati b&'klndyet, Ese denkl melidir aanmm. 

.,.ahır 1 6 saatlik 'bir ). 
Ttl:rldye, brada dostlaklarmm de- euluta e1en r 

...ıı obnaa mmfıılrl bir icap olan miyet manasma alınmak limndır. 

....wr.tlerle mlanmıftır. Ba _ Bu deniz hakimiyeti nasıl elde edi 
aala ._..,_ 4leab murlan k01DŞ11- lir? Bir ço.klan, böyle bir ıualin ee
mmm •ep..nlık clayplan bede • n'buu, denizlere denis ıillhı ile hl- ziinden karşısında bulundaklan ve-
4111 ~ hede::yeMleeeJderlne lna _ kim olmak şeklinde vermek dileiin • ya bulanacaklan v~yet, J'~tnıa, 
llallU70nDL ~ bnHm 1d han· dedirler; ba pbller, bu fikirlerinin "yürekler acm,, kelimelerile ifade 
4a lmYvet1I bir TthtdJe, bilhassa de- hurdalapnlf ve stlntl Y8f&ttıiı haki· edilebilir. _ 
llMer ._...., naatlab olarak, nlh katlere aymayan mahiyetini sörmek Şimdi, sisti lnsa tatmak için f67le 
a im polltAra11 Jaer 7ercle ve dalma ten Aciz olanlardır. dGfbebllirb: Bomba nakll7e ıeml· 
~lllda twtm•k tn.betinde Wmıa • Ve dOtfbımnleı 1d tayyare ve 'bom siıd kolayea batırdıtı " donanmalar 
aktır. ha, doaanma71 kıyılardan uaıklaf • ta71areden kaçmala mahktm bulan 

Jlanlaıda .. MBr: mala mecbur edecek kadar kuvvet- duta m6ddetee, denizlerden plen 
~ ~---: ~ .;...~ lenmif, ve donanmalar ha Jibden, tehlikeyi durdurmak için yetecek ka 
4umaa, karalarda, a, tına açık denizlerde Okyanuslarda ip ol- dar bftylik bir hava kuvveti meyda • 
Wr takma latiJatl ~ = ma:ran devletler için btl78k bir il - na getJrmek hakikati anlamak ve iti· 
.. ........,. un~ ı.ı.ı mJı: çilde ma...Wqmqtır. ni iyice bilmek manasına selir. 
_,. rakm, mncat w,. ,..: uta- Dtlıa7anm dört Mr t.rafm.. iti TllrkJyede deniz nmrlan açık ve 
~ ı•w• ,_. Wr t.ıma .. peTJa... olan, tanareaı. blrleftlremi7'eeil asan oldutuna ve dota Akdenizlnln 
91t ... w .. brp t1eabJeroe de • kadar hlrblrind• mk pArtalaNu en senit kısmı bUe tayyarenin atefi 
... ~ ....ı,..a. ~ deldi mtlrekkep memleketler lpn don• - albnda .kaldıtına SÖJe, tek parpdan 
......._ •hnaia webtlN Un11t ınamn heniz ite yarar bir vui7ette ibaret olan Türkiye için tanare en 
......,. ld 'l'lbtdıwba • ..;-....,..; 'bulandufana söylemek, ne donanma- bqta selen bir ıDü sayılmak dof • 
... __...._ .... ,..._. •- Dl1l lltüıılüjiinfl, ne ban ıUAhmıa racim İtte, vatandatlarla pa7lapn•k 
.. ~ ..._ ..,, lmdıetalzllfini anlatmalıdır. Donan- • 
~- Ulaa __._ '" ~- ma, tanarenln gittik~ bOytl,yen taka n bera'beree mlldafaa etmek isteclJ • 

..... tile, durmadan açık denblere dofna ilm la.ıdbt 'budar. 
Km • ._, .ıa .,, HIL llatba • pbpaa Mhanm prlletmekte ehla • Şalrlr Haam E,..ölrmen 

Y EZ i O 

REFiK HALiD 

ZeUlia alaJllllDda ıııeuaıan. o!cbl; J11aftıiMfıl 
aeatermm 'buıN'al duıdum .,. ~le ogpnm. 
jımı farkettim. Yere clilflll aphlun ftl'irbn tçmı; 
de bir tath eqlnltk ftlda; buma gizlemek içbı ı~ 
mandan fazla dddl bir t&Yırla IGfdwD: 

- O baldeT 
- o halde bbe bir J1lrt lbmı ki onda ~ 

tı1ardan kmtalap ec:Qebl •triblanm hiçe lapCak 
bir kuvvetli devlet ve bir kudretli mDlet hlklm bQ.. 

1unsun... Medeni kanunlarla idare edllm bir memı• 
ket! 

- Türkiyede, benden IJI blllJoıamımı: ki tart .. 
btler, lytnler, pbHlder, müritler Ye •kuler, buna 
benziyen dinl tefekkilller kaldırılmıfbr. 

- lyi YL- Yezidilik bütün zahid albıetlerla
den nyrılnnf tek dindir; bizim ne mabedimiz, ne JDi. 
nare, ne çan, ne haç, ne vaız, hiçbir ipret ve lyinl
mız yok. Adetlerimiz ise kimseyi incitecek müiyeı. 
te delfldir- Mespll benim balık yememde:!} ke>mf11-
nıa zarar gelir mi! 

- BaJır- Fakat, rica edeıtm. lllçJa bilik ,-. 

il -ON YIPWl1 ..., 
- Yemmlnhr demfyorlnmm... Anlqılan bana 

ba ~ı adetleri yarqtırmala clWnlz varmıyor; al
JUU 7ok, •bebini yine ölreteyim: Dedem Yezid, 
doldula l8hı1 bırakıp Allah'ın emir "9 nehyini ta
lim Jç1n 1-Pa memlekete giderten &ıbe )ir deniz 
flkU w 10lmm kesti; balıklar ayaldannm altmda 
...... , taplancMv w ana mt1armm lzerlnden bir 
t6pıil kurarak 6b6r kıyıya pçmellBl temin ettOa. 
Bu JVdımdan dolqı hahklarm kudliyetl vardır. 

- Musamaı Kıaldenlz"l pç:memnt hamlata 
bir rtvqet... Bot. dinler birbirine bemer1- ve biri
m tn.enınca Meki1erin hikaye ... .ı..nelerine man
ID"'Dek lPıa lebep taıme'I Yunu'mı balık ..,..m
de Jmrtalduiana hwndılrlan h.Ude balık J91D8kte 
zarar aarmiJenlerı. Jrnu edWrae y ealdllerin iJW
ll unubnadıJrlan anlafalı1ar. 

- FenaJıiı da bot l&mtlflerdtr. ()ınnanJı tari
hinde, hattl IOD lliDeleıde balnmzda Jafl7lill ft ~ 
fmm7.a alnJaa trnl afakh ---- ... .uaıa çekti. 
Jııl;JmNt .ut. füat Ye&k:B bo7m eldi. .. ....-. 

HALKIN DiLiN 
••Atan 11 Öldü Dediler 

Ata alcltl dediler, Atam ı&ler ,mJdı 
~ bn fıflmdı, blblm birden Jll'blda 
inen bra bulutlar, hep aizuna tıkıldı 
\"'andmı balınmadnn, Atam ~ 

Dldme inme indi, beJnlme flmptk ~ 
SIJTl)ıp hpmachm, lana vıapmadun 

Beni - kurtanmftm, ben o .kahbe eceı. 
Atam Mklıramachm, 1ana ef ol•madun. 
Atam ,andllD pek ,..mnn, d6rinerek atladım 
Öksüzlülüme delil, Atam MDa atladım 
Ecel elinden Atam, leDI kurtaramadım 
İfte buna ağladım, Atam ben buna yandım. 

Bu suçlu kalıbımı, ateşlerle dağlayıp 
Yana dü19n kolumu karalarla bağlayıp 
Manevi huzurunda, I011 ejilmeğe geldim 
Tabutuna ydz ırilrüp, ben lnlemefe geldim. 

1üyik Yas 
~- .... tllldlll ,... "1 d• 
~- ...._. la ... ~ 711-..-.. 
.,.... Ilı: ,. ~·· 1

• '*. .... .z 
At.... lal,, ..... 1ılr belr, ~ ~ 
.,, ..... ._.. aaa. ---· 
~ lıılr ... -- ballnde .... .... 
.. 1ılr .... -- laaUnde .... ..... 
... 7'* hDIHnJe eel1 Jtnde .... ~ 
Ac ~ iDi, , ...... 1ılr bek,~ ..... 
....... llbrtnl ...... -- aadlrt y.a ,.. da7ular Da llDODOn 8Cbll .,.. ,.. 
Y• 7tW...,... 1w11btbıtbl sectDlll 7f!6 ,.. 
~- 7m' da,Jalar 1ılr ldhebl aı:tala .,.. ,.. 

Derler bQyQkler 81mez, sade gCSrüıup.ez olur 
Büyüklerden büyüksün, Atam sen öl~ miisOD 
Sana .. öldü,, daemez, bu büyük yalan olur 
!faktan buma 111Dalur, ._ TürbüD AtatilrkaOD. 

Ac l&dli'bd. ,.-. 1ılr bek, .,. llDltld 
s,, _..... uatrCIDA mmos = 
Tartb 1ılr ....... ltlllr .... ,... ;: 

........... ._. .. ,ıı'•m..- ........ 
....... klnllr oııall7ank _,... Pi cıaı:= 
- lldlillnl. ,...._. 1ılr bak, ~ eJllllll Dostlar bir fe)'Jer ObnVf, clamaıünm JaDIJdr 

Atam içime konm111ı bakın kalbim atıyor 
Tek Ata milyon olınUJ, o her yere akıyor 
Her kalbe birden dolınuş, o içimde yatıyor. 

Ata ,..mma pmekle, dellftl ~ okhl 
Gençlitl deliftlrdl. "Gen~ .. Atatilrk,, old11 

lb' ......... ı.ır- mı.na ---
aııs He ... --- ......... --...................... •Wlfrl .. 

Ou bağruıa buan, "'vatan,, .. Anadrk,, otda 
DC.ııya!.. q11 &ıünd.. -ı'GrklOk. • Atatlrk,, o1da 

-8aJdm Atatldt 1m6&& .. ı Ezr' = 
Ac ......... , .... 1ılr 1i*. .,. :::: 
lılebmeGlriDbl ımdw .._ ....... Riilcni ~r-., 

* Atamız Öldükten Sonra 
!Dld,- ...... ~ lilr•:. 
YWI lııillwla ,..._ 16 ,_ _,....:, 

Btılbtlllerln nalmesl birer kasırga olsun. 
Koncalar açılmadan hepsi MranJ> 10latm. 
Ağaçların dalları birer Jmzpn ok olsun. 
Rlinata nur ftnlll güneş battıktan IODft. 

Yapraklar ~meden yere d&ftltlp IOJsaa. 
En ufak tOmsek bile copn yanardal o1-. 
KCçült bir :ırmak bile köpüren umman olsmL 
}{Alnata nur veren günef battıktan IOll1'a ., 

Günet artık dolmam gündüzler 111C8 ollmL 
Bu karanlık matemin IODU kıyamet olatm. 
Artık Tanrım istenen dünya da dibndOs olma 
Kilnata nur veren gilDef battlktaıı IODl'a. 

Atayı Tavaf 

w ,_, ?
1

""e we,lılr---Ac ...... ,. tma '* "*'.,.. ~ 
.,., mlllellldll ..... _,.. 
&rlQla &6ı'"nftn ....... ILw it ~ .... 

Çöldü büyük bir cihan, saıımıfbm, bu bir rtl,.; 
Mefer bir hakikatmif, gökler hapında gCb-aJ 
Birdenbire görünce vunıldum, can nlmdea. 
Anladım, yaram büyük, ağladım, bderlmdeal 
Alla ulusum alla, sarsılan bir fttand_ır, 

1 TAN Ganhıl 

ııan Fiyatlal'I 
-0--

1 lnc1 sayfa ıaaflm1 ~ Yerde batan bu güneı, senin bo,ek Atandlrl 
Ağla ulusum ağla, öksüzlüğüne alla, 
Bu büyük "Ata,, için yas tut karalar bal1al 
Ağla İstanbul ağla, aöndü, ışığın ağla, 
Ebedt gözyap dök, ırmaklar gibi çailal 
Gitti, o, gitti, bize oldu, gözyaşı azık, 
..Ölüm,, denen kuvvete yazıklar olsun yazık! 
Tavaf edip Atayı, önünden geçiyoruz, 
Ölümün zehirlnden bizler de içiyoruz! 
Ağla, vatanım ağla, sana tapanın gitti, 
Senin için uykusuz her gün yatanın glttlt 
~~la, Ankaram ağla, Büyük "Ata,, na ajla, 
Geliyor, sana doğru çık karpya el balla, 
Geliyor, "Büyük adam,, geliyor, bu epiz er, 
Geliyor, ulu Atan aç koynundan ona yeri 
Tavaf edip "Ata,, yı, önünden geçiyoruz, 
Ölümün §81'betinden bizler de içiyoruz!.. 

2 • • • 2,., 
J • • • ,,, 
4 • • • ,_ 
iç sayfalarda , ıl. 
Son sayfa , 
Dikkat: 

1-1 MDtim; paetenlD flllllf 
yaalll1e 2 atırdlr. 

2 - banıarm fiyata ı.-::: 
tek ICltunu herin• 

lanmıfbr. __ -Hl# 
3 - IWm 7azılar da ~-

lmaail H. Y6net 
Xadık8ı1 - OOrmnn 

l kapladılı yere &öre ,_dfll' 
le ölçülür. 

..ctularuus çekillrken Sincar eteklerinde geçen ba
m çirkin hldileler lııgilizlerln tefVikiyle delil, zoru, 
tehdidiyle yapılınıftır. 

Sömnü yalanlıyacat bir vata haariamadıJım 
için dOpmnlığma az utradıiJ.mız anlapl•n bu aca
Jip umurun ıüzeı ilAhına sevinçle baktım ve onu 
lftlD8Dln bir vicdan azabı vermiyecejini düfünerek 
eldukça rahatlık duydum. 

Şimdi harabeleri pziyorm '" kuracatmm mA
mareniD pllnlanm konUfUyorm. 

Günef mabedinin avlmu içine yerl"lfl'll bir be
devi k6ytuıi1 Fransız hilk6meti kaldırıp uzağında 
,_ı yapbklan bir köye tqunıf. Artık Baal putan• 
lll kerpiç w gübre yıiıJılarmdan temlzlenmiftir; te
.ıt ve harma lifi dıımanlle kararm1f mermerler at
lindl; qakta kılmıı olan sütunlar, yan bellerine 
tadar &ömilldükleri lilpr(intü eteklerinden .kurtula
rak bodurlafımt w cücelep>iıkeıı tekrar boy attı
lar, endamlaftılar. Yere yatm.ıf kemerler meydana 
~; yalmurlar .,. kıralılarla yıkandı, güneıin sı
cak cUAm w ayın serin kadifesiyle parladı. Sütun 
bq1ık1arma ve kemer kenarlanna lşleıımif palmiye 
Japraklan artık taze, dalmda gibidir. Taassubun ka
lalannı kopardılı uzun entarili, ellerinde kadeh, 1e

dlrlere uzanımı kadın heykelleri, bapız olmalaruıa 
rajmen, kmrıq altuidan sezilen dolgun göğüslerin
de ve iri blçalaruıdald kaba manadan dola)'I yine 
canhchrlar. w çöle AtinaJ1, Romayı getiren Palmir 
ıecelerlnhl nasıl lıatla, flicurla aeçtlllnl klll dere
..... .ım,ıarı.. Sami km Zeynep, Qnk klltGrD. 

Atlnahlapnıftı; hatta, bu tesirle, TüdJDOr ,;:.. 
p-ekçeye çevirerek Palmlr bile yapmıfb. OD ~ 
de duran, bir Palmir medeni7eti ve fU ~ d01' 
bzılnuı çizgiler Palmlr yazısıdır- Yanmada Jlf 
pn mermer tenasüplü medeni kız da Y~ )il 
tarihine bir yirminci uır lfltı serpmek ~1-
IÜJlÜD Zeynebidlr. 

Onun diifbdüğa fU: .,e 
Tlirklyede doğu vlliyetlerf nftfusa nıuhta~ 

orada bir muhaceret, bir mübadele siyueti uif//11 
maktadır. Seçilecek bir yerde ilk Yezıdt zna!Dtl bit 
kurulacak; bu iyi netice verince, ayni cemaa ~ 
noktada toplu bulundurmak belki nıaıızurı:_ iJCl:lr 
lecejt için, Anadolunun her hangi bir tarafuı cillD' t* 
el. üçüncü )'Uvalar vücude getirilecek... Şlm t"' 
koloninin ıe.i8l lhım... Zeliha bunu eıı mocferG 
kilde yaptıracak, kendisi de orada yaş1yacak ~ 
Şeyh Şemun fransızca bilmiyordu; fa)taı yill• 

yata lüzum görerek usulca ded1m ki: 
- Ya ben? Ben nerede yaşıyacağım 1 usuıı~ 
Bapdan U&akta, kapatmıyacak g bi onı 

tuttuğu ,emsiyesini çekti. altına gızlendı h 
vermedi. Bir müddet konuşmıyarak yurudük ~ 
ra etrafımızı köylüler aldılar, göğüıleruıdell 1' 
dıklan dülümlü mendillerini ditleriyle açar:.""' 
deki renkli taflan ve eski ılkkeleri satmak S1a01" 
lünç fransuıcalarile dil dökmeğe ba11adılal'· :-.:-.ıt11 
dan kurtulunca fit karınlı bir sf1ril çocuk yoıu-~ 
a.tt; ta.kat Şeyh Şemunun arapçul .,. usO _.rJ 
ı. 1"IDlal akutta. tDe.,.... 
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~BUL BAR 5ı\[)I K 
Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi : 20 

• 
Bütün isteklerimiz Oluyor 

Abdülhamidin, 14,500 Lirayı Tatar Şakir Paıa 
ile Derhal Yola Çıkardığını Öğreniyoruz 

Biz İstanbuldan para bekler -
&Utı ken elimize bir bebek geldL 
liJt ll Uğur saydık ve günlerce şen 
~ ... Yaptık, güldük ve eğlendik. Me 
'"" b" • leb ızını tercüman bayan Silka 
&ir e ve doğum vakti de yakınmış. 
~~ah ağrıları tutmuş ve kıv -
~ aga başlamış. Amerikalı Ma
~ldi ko~~rak bulunduğumuz yere 
"ttı · Gule güle ve güldürücü işa-

erıe · · b dia h ışı ana anlattı. Bu hava -
~ç te hoşuma gitmemişti. A -
~ alı kadına yaptığımız protes
~alkavukluğundan başka bir de 

' la~alığı mı yapacaktık . İster
lıı~ ıcabeden şeyleri bulup bu 
~el ~ak ,gelecek bebeği biran 
Ilı. }{ dunyaya kavuşturmak lazım 
~Ilı eınen yakınımızda bulunan 
doaı:o~~" köyünden iki kadın ile 
litttilt ıç~n lazım olan şeyleri ge -
-.'14 · Bır de papas çağırttık. Za
' ~ilka ıztırap içinde kıvranır
~ ıı de mağaranın birinde ve 
~Hanndan örme bir somya 

' ~ e güzel bir yatak hazırla -
~ ~nın ön kısmına bir çar 
~ . Yatağın üzerini yeşil 
tG.ı_-: ~e çiçeklerle özene özene 
bit~· İki saat aonra minnacık 
~ bebek dünyaya geldi. Ma
'- U hazırladığımız yatağına .. 
~Yerleşti. Bebek şerefine a
~ . sıhhatine kuzular çevirt -
~lar pişirttim. Helvalar 
~ Efradıma, köyden gelen 
~ a ve papasa yedirdim ve i-
~ :Uepsine zevkli ve eğlence
~bir gece geçirttim. Ertesi gün 
ı-... ~uğwı vaftizini yaptırdım 
~bir köşe.inde dojduğu 
~ lsmfnt koydardum. 

~ ltıı:ıaııeı "Perim" in a~ be

~ kik.ten uğurlu gelmifti E
~ ~aflan, çekilen zahme~ 
~ ve bize unutturmuştu. 
~ L. ka_tıldığının dördüncü sa-
,~eki adamım gelmişti. 
~ sabırsızlıkla bekledi
t. ~ktubu getirmiştL Ameri
' s...-· ile Tatar Şakir papnuı 
~e bulunduklannı ve bi-

fire sunduktan sonra esirlerin 
kendisine ne vakit ve ne suretle 
verileceğini ve parayı nasıl ala
cağımızı görüşmcğe başladık. Se
fir çok zeki ve iş bilir bir adamdı. 
Bir aralık gülerek: 

- Efendiler, dedi. Şakir paşa 

parayı alıp esirleri verdikten son
ra sizi tutacak. Bunun için bir ta
bur da asker getirmiştir. Bunun i
çin ne gibi bir çare .. _ 

Sefirin sözünü derhal kestim, 
"Ye: 

- Sefir cenaptan, dedim. O ci
heti bize bırakınız. Siz bu paranın 
nerede bulunduğunu lütfen söyler ... ' mısınız ... 

- Otelde yattığım odada. 
- Oradan gizlice bu parayı Kal 

dırmak mümkün değil mi? .. 
- Hayır. Çünkü oda kapısında 

bir zabit ile iki nefer bu parayı 
bekliyorlar. Ve benim sizinle an-
18§1p bu parayı gizlice vermcldi
ğime mini olmak için her nöbet
çi değiştikçe para sandığını tartıp 
teslim alıyorlar. 

Tatar Şakir paşanın hakikat 
tedbirli ft kurnaz hareket ettiği 
anl•fllıyordu. Fakat ayağımıza ka
dar getirilen bu cazibeli altınlar
dan vaz geçecek ve aylardanberi 
beslediğimiz esirleri gözü kapalı 
geri verecek değildik ya? - Biraz 
düşündüm, aklıma güzel bir çare 
geldi Ciddilikle söze ba§lad.uu ve: 

betçi değiştikçe tartıldığını söyle· 
miştiniz değil mi? ... 

Sefir merakla yüzüme baktı . Al 
nını kırıştırarak: 

- Evet, dedi. işte işi giiçleşti

ren de bu paraları sık sık tartmak 
suretile beni kontrol etmeleridir. 
Yoksa onlara hissettirmeden bu 
parayı birden size vermeyi arzu e
derdim. 

- Teşekkür ederiz. Birden ge
tirmeğe lüzum yok. Parti parti 

getirmek hem sizin ve hem bizim 
için daha iyidir. 

- Evet ama, sandığın ağırlığı 
azalacak ve i§ anlaşılacak. 

Güldüm ve: 

- Ekse1'ns, dedim. Alınan t•a
ra ağırlığında sandığa kurşwı koy 
mak ve bu suretle paranın eksil
diğini Şakir paşaya hissett!rme
mek de pek mümkündür ve siz
den rica ettiğimiz yardımın şekli 
de budur. 

(Devamı var) 
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Jaza11: Hannen Swaffer 
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M ünakap "vaat, w aöz ver
me,, hakkında idi. Herkes 

kendi fikrini makul ve hakli bu
luyordu. Her kafadan bir ses çı
kıyordu. Bazıları "söz ağızdan çı

kar," ötekileri "vaadedildİ mi idi 
vaadini mutlaka yerine getirmeli,, 
diyorlardı. Arada da "vaade sa
dık kalınmalıdır, evet, anladık fa
kat, vadedilirken vaziyet böyle 
iken, ya vaat ifa edilereği zaman, 

vaziyet değişmiş olursa? diyen
ler vardı. Misafirlerden biri, ' 'ba-

na bir askerin başına gelmiş o
lanları size anlatayım da, vaade 
sadık kalınır mı kalınmaz mt on
dan sonra karar verin. O asker 
bana nasıl evlendiğini şöylece an
latmıştı. dedi. Ve nakle başladı: 

soğuk, rahatsız yorucu bir se-
yahatti o! Çünkü harp es

nasında id i. Mevsim de kıştı. 'l'ren 
bitmez tükenmez, yoksul ve ıssız 
harp uğrağı mesafeler üzerinde 
tekerleklerini yuvarlıyor gidiyor
du. Birdenbire tren -:lurdu. Bir 
durağa varmıştık. Şaştım. Varı

lacak, durulacak bir yerin mev
cut olduğundan dolayı hayret et
tim. Çünkü bu buz gibı donduru
cu seyahatin hiç durmadan ilele
bet devam edeceğine inanmıştım. 

İstasyonda matem elbiselerine 

bürünmüş bir kadın bekliyordu. 

Ona benim kompartımanın kapı-

sını açan kapıcı, hürmetli bir ta
vır 'takındı. Kadın benim kompar
tımana girince memnun oldum. 
Gelip tam karfUDa oturdu, kadın 
büyük bir felAkete uj'radıtı bes
belli idi. Kendisine acıdım. O · sı
ralarda felA.ket pek tabiatiyle o
lagan şeylerdendi. Fakat acaba 
neden yüzünü örten tül bu kadar 
kalın~ O kask alın perdenin ardın
da, yüzü hayalmeyal olsun aeç~ 

miyordu. Bilmiyordum, geçkin 
yaşlama mı, yoksa masum köı-pe-

likle mi karşı ıkarşıya oturuyordum? 
Farkında değildim ! Kendisine ko
nuşmak istedim. Fakat onun dur
gun tavn, beni söze kışkırtmıyor
du. Yanm saat sonra tren başka 

bir yerde durdu, kadın indL Tren 
de yoluna devam etti. 

Ölüm hep ayni ölüm, keder hep 
ayni kederdir. Ancak sanatklnn 
görüşüdür ki bir hadiseyi alır, ve 
onu, asırlarca çmlıyan sözlere 
kalbeder. Kadın resmen tren du
rağı olmıyan bir yere çılanıştı. Ve 
kendisi çıksın diye tren tevakkuf 
etıniJti. Hayret etthn. Biletçiden 
BOrdmn. Adamm verdil'i izahat. 
meseleyi aydınlayamadı, bü.'fbü
tün muğliklaştırdı. Kadı1ll1l mdi
l'i yerde, o kadının çok sevdıiği bir 
dostunun cenaze merashni V&rmlf, 

tren de onun fçbı orada durmuş. 
Kadın oralarda sakinmiş. Adı da 
belli .imiş, yalnız h1ç yüzilnü gö
ren yokmuş, kendisl:ne müracaat 
eden fakirlere paraca her yar
dımda bulunduğu için:; tren tarl
fesince resmen durak tellkki • 
dilmlyen bir yerde bile trenin 
durdurulması icap edermlf 8 en ll'ransaya c~eye gttthn. 

1 

11 

dum. Bana cevaplarında yattığı o
dayı, evini, gördüğü manza.ralan, 
sabahtan akşama kadar nelerle 
meşgul olduğunu, en küçük tefer
rüatma kadar anlatıyordu. Tanış
ma bu kadar mükemmel olabilir
di? 

Bu mektuplar dolayısiyle harp 
aylan hazan farkına vanlmıya

cak hızla geçiyorlar, bazan da 
harbin bitip te gidip evlenme ar
zum dolayısiyle günler ay oluyol'
du, aylar da bir türlü yürümüyor 
lardı, sürünüyorlar, bitmek bil:mJ
yorlardı. 

Nihayet harp btttl, ben de tef\. 
hl:s edildim. Sevgilime doğru can 
atıyordum. Beni ona götüren en 
hızlı vasıtaıir bana çok yavaş çok 
ağır geliyordu. Londrada, bir tren 
den çıkıp öteki trene atlıyacak b 
dar tevakkuf ettim. Niı.lıayet vara
cağını yere vardım, gönlümün ar
zusuna erdim. Beni istasyonda bir 
araba bekliyordu. İçine atladım. 
Ve sevgilimin kapısını çaldım 

~ ~~ çareleri aradıkJan... 
~ madam mektubu oku.

- Ekselina, dedim.. Sizi beyhu
de yere buralara kadar yorduk. 
Bu şartlarla madamlan size tes
lim etmek bizim için pek tehlike
li olacak. Bunun için Şakir paşa
yı yanl!U2daıı uzaklaştırdığmıza 
dair gelecek. ikinci mektubunuzu 
beklemek \Dere biz geldiğimiz ye
re dönmek mecburiyetindeyiz. Bi
zi affediniz. 

AZ VE SIK YEMEK 

Alh aydanberi harp edi
yorduk. Ölüm her an yüzümii7.e 
sırıtmakta idi dersem yalan söy
lememiş olunun. Böyle atılarda 
insanlar seri kararlar vennr.k 6-
detindedirler. Altı ay evvel ma
temlere biirülü olarak gördüğüm, 
ve o zaman bu zaman akİımdan 
çılmııyan o kadına oturup bir aşk 
mektubu yazdım. Ve kendisini 
sevdiğimi anlattım. Mektup ba~ 
tan başa, baltayı taşa değdirmek

ten, hakikati apaşikara bağırmak
tan ve tuhaf bir romantiz
meden mürekkep akla sığ -
maz bir bulamaçtı. Mektup "Eğer 
muharebeden diri olarak döner
sem benimle evlenmeyi VBdeder 
misin?,, cümlesile bitiyordu. Ben 
mektubuma sükutla mukabele e
dileceğine emindim. Fakat bütün 
tahminlerime rağmen bir cevap 
aldım. ''Döndüğünüz zaman ve be 
ni gördüğünüz zaman mek
tubunuzda yazılı suali bana ağzı
nızla yine sorarsınız.,. diyot'du. 
Aylar geçti. Birinci mektubum
dan sonra kendisine yine ve yine 
yaulım, ve her sefer kendisinden 
bir cevap aldım. Ben artık bu iz
divaç meselesini olmuş bitmiş sa
myordum. Hattl kendisine "sık 

mektuplaşma dolayısiyle bi:ribirl
mizi o kadar iyice ve o kadar ya
kından tanıdık ki, yüz yüze, ve 
1es seee gelseydik belki bu kadar 
yalan düşmemif olurduk,, yollu 
cümleleri samimiyetle yazıyor-

HJkAyeyi buraya kadar anla-.... 
tan adam k endi:smi dtn11-

yeıılere döndü. "Şimdi söyleyi
n.iz!,, diyordu. Başına gelenleri ba 
na böylece bir bir anlatan adam. 
Birdenbire kendi büyük ninesi 
olacak bir cadalozla, yahut pek 
çirkin bir illete müptela bir ka
dınla karşılaşaydı, ne yapmalı 

idi? O kadına yazdığı bunca mek
tuplar dolayısiyle ona varmıya 
mı mecburdu? Neyse ben ne oldu 
ğunu size anlatayım. Herif sevgi
lisinin evine girdi. Kadın karşm
na çıktı, yüzünü örten kalın peçe
yi kaldırdı. Adamın gördüğü ka
dın yaşlı değildi, mahll de değil
di. Fakat kömür gibi kapkara bir 
zenci kansı idi. Herif ne yapmalı 
idi? Sözüm sözdür d iye evlenme
li mi idi, yoksa tabanları kaldınp, 
kapı yolunu mu tutmalı idi? 

tağında yatan Silka'nın 
l. ,t-.:. ile okuduklarını ba
~ ~ ~ Sefirin mektubu bi
~ ~-b.ir müjde mahiyetinde 
~ (14500) liranın Ab
~") _...~ verildiğini ve 
~ '&. i~ Tatar Şakır pa
~ ):-'41Qbu.&daıı hareket ettik
~-:)'ordu. Mektubun acı ta 

~' \'ardı. Şakir paşaıwı l.nr 
~ ~ 1: bulunduğumuz yeri sar-
'~ ~a bize verilip kadınlar 
\ ~~t&ıı sonra hücum ile bi
~ niyeünde olduğunu 
\~ )'o~ ve bizden talimat is
~~e gönderilecek ccva
~ tun ve derhal Razlık ka
~ tıt!:hnelerini ve bizden ge
~-llll beklemelerini yaz-

~~ . J ~ h .. ı~ sef'ır De Şakır pa-
~ ~lllda bir tabur asker 
~ ~e Serezden "Razlık,. a 
~-..; lt . _ye bize verilecek pa
~~\lçük bir sandık içinde S ~de getirdiklerini öğren 
~Si bı~ ~mo!el,, e R~lı~a 
\~ ?.t emesı haberim gon 
~ '°~\'inlıne icap eden ten
~l"dinı. Madam "Sılka,, ya 
~ \'e Misyoner madama 

~frn mektuplan alarak 
(' unu tuttum. 

.:.-~ef ne blrle'1p tcap 0-

ı.tt kararlan verdikten ve 
la~dıktan sonra elimdeki 

~q ı,~-tl&tı birini gizlice sefirP 

~t\lp 
g.~ -~ ta, kendisini Razlı~ 
~~ .. tebirıde bekledığimizi 
t ""4:Ya hissettirmeksizin 
~ ~~a ettiğimiz yazılıydL 

~l'cti 1 28.ınanı sefir yanın
·~ rnan olduğu halde ka

il ek bahanesiyle Şakir 
',~ış ve mektebe gel
':ın sıhhatte bulundu
t~erinde olduğu hak

iım ınektubu da 11e-

Sefir IÖylediğlm 116zlerin lnrf
lizcesini tercümandan işitin

ce te18fa düştü. Ve gitmek üzere 
ayağa kalktığunız zaman sarardı 

ve sarsıldı. Ellerini uzattı ve yal
vanr gibi bir eda ile: 

- Rica ederim size, dedi. Git
meyiniz görüşelim. Buradan Misis 
(Ton) u almadan gitmek benim i
çin bir şerefsizliktir. 

- Olabilir. Fakat bu prtlar al
tında hareket etmek te biziıu için 
tehlikelidir. 

- Şu halde?_ 
- Evet. Şu halde hem kendi 

,erefinizi ve hem de bizim hayatı
mızı tehlikeden kurtarmak için bi
ze yardım etmeniz lizımdır. 

Sefir biraz düşündükten sonra 
dikkatle yüzüme baktı ve: 

- Benden nasıl bir yardım is
tediğinizi anlıyamadım, dedi. Bi
raz daha açıkça konuşmanız müm 
kün değil mi?_ 

Sefir hazretleri yola geliyordu. 
Gözlerimi gözlerine diktim ve gü
ler yüzle: 

- Emredersiniz .efir cenapla
"· dedim. Daha açık görüplim. 
Bize edeceğiniz yardım siziıı için 
ufak bir zahmeü ihüyar etmek
ten ibarettir. Hem de çok kolay 

bir feY· Para sandıjının anabta
nnın kimde bulunduğunu lütfen 
söyler misiniz?_ 

Sefir ayağa kalktı ve: 
- Bende. 
Dedi ve yelefinin cebinden ÇS-

kardığı küçük bir anahtan bize 
gösterdi. 

- O halde meeele yok, dedim. 
Biraz evvel bu l8Ddılm her nö-

insanın hazım cihazı ifin, me
deniıyetin ilk vasıtası, demek 
ınilmldlndür. O olmasaydı insan 
yaşıyabilmek i~in durmadan ye
miye mecbur olacak ne başka i• 
ıörmiye, ne de düşünm;ye vakti 
kalmıyacakh. Hazinı cihazı saye
sinde, hel"lrÜn vticudüne lüzumlu 
olan .rıdalan birk~ defada mide
sine doldurur, ondan sonra i,ini 
görnıiye, hem de günde sekiz, on 
saat uyumıya vakti kalır. 

Bununla beraber haz:m cihazı
nın verdiği bu kelaylığı ifrata var
dırmak -hele gençleşmeyi arzu 
edenler için- doğru birşey olnıaz. 
Çünkü insan bı?rden çok yiyince 
midenin ve banakların işleri pek 
ağırlaşır. Midede harmedilttek 
azotlu maddelerin etrafmda, bi-zim 
.evdiğim'.• gibi, çok(a yat taba
kası da bulununa midenin (ıkar
dığı ekşi madde gıdaları koJayca 
hazmettiremez. Yaşlıca kim~ele
rin m:desinden ek~ zaten H (Jk
hğını hahrlarsanu: onlar içil\ bir
den çok yemenin ne kadar zararlı 
olacağına hak verirsiniz. 

Azotlu maddelerin etrafındaki 
haHı tereyağ olunca hazım gfiç:lü
lil azalır. Fakat et yağı, kuyruk 
yağı olunca hazım büsbfttiln gfi(
leşir, yemekler tam hazmedilme
den aşağıya inerler ve orada mik
roplara yem olurlar. 

Birden çok yemek akşam fb!:eri 
ırftn ortaınndakinden daha zararlı
dır. Midede hazinı hfi bitmeden 
insan ayuna mide işini daha ya. 
Yaş sörtlr' o dola kaldıkça sötfts8 
bnndan ayıran renfı adale ... 
yilbekte kalır, yilreii rahatsız e
der. Yaşlı adamlann ytheline de 
pek saflam denıllemes, damarlan 
Mril~ tamiy01111 M'hmt ol
masa bile ytlrek as ~k yorgun
dur. O geniş adalenfn b3yle yor
pn yilreii as ~k rahatsız etmesi 
mutlaka zanrh olm. 

Onun için, iyisi itle n abam 
yemeklerinden ihıceki saatlerde 
kahvaltılan biTaz mufassal yiye
rek öfle n akşbm yemeklerine 
eok istala bırakmamaktır. 

Sabahleyin uyamnca, yataktan 
kalkmadan, ballı bir sıcak limo
nata insanın zihnini uyandınr ve 
banaklarda taaffünil azaltır. Ya
taktan kalkıp giyindikten sonra 
da sütlü kahve, üzerine bir de 
portakal sabah kahvalt1Smı ta
mamlar. Amerikalılar, bir zaman
danberi, sabah kahvaltısında süt
lü kahveden sonra çiğ domates 
yemeği adet edinmişlerdir, bun
dan istifade ettiklerini de rivayet 
ederler. 

Gençleştirme mütehassısı he
kimlerden bazılan da ubalı kah
valtm olarak kuru bakla ezmesi
ni tavsiye ederler. Bakla da önl"m
li n!sbette azotlu maddelerden 
başka şeker yapacak madde, ki
re( ve fosfor, baıolannda çelik te 
bulundujıından kavrulmuş so
ğanla ve tereyağı ile ezmesi ~apı· 
bnca pek iyi b:ır yemek olacaim
da şüphe yoktur. Ancak bizim 
memlekette kuru baklanın Zt:Y· 
tinyağlı ezmesini, iizerine limon 
sıkarak, yemek tercih olunur. Bu
nu sabah kahvaltısında yiyemez
senis öğle yemeğinde hoşunuza 
gitmesi pek muhtemeldir... Yine 
o mUtehassıslardan bazılan, hep 
sabah kahvaltısmda, elma:rı pek 
Jnce rendeledikten sonra yulaf u
nu ve detirmende (elrilmi• ctıvls
le karıştırarak, şekerle ve daha 
tyiiri balla tatlılandmlıld• 1ıe>n· 
n- pn(lik verecek yemek di
ye- yediriırler.. Bizde de "kuna
fında elma bulanan adam ilmes,, 
denilditlni hatırlanamx ba bn
'11r ehna tatbmu da tecrtlhe ed• 
Jııiltniniz. 

İkindi kahvaltm olanık, dtltl 
kalın, stltltl t97, &serme de ,.... 
mq tavsiye ederler. Stltltl bh"Y• 
nin i(8risine bir de tne ı mnmta 
aınn Janlmea haylice lan'Yetl 
'bir ~da olur. 

Kahvaltılarda ba kadar J'fyfnee 
artık öfle ve akşam yemeklerinin 
de hafif olması zarart olur. Öll• 
yln birn etle, sebR "Ye bir tatlı, 
herine yine yemiş, akşam yeme
iinde bir, iki ymnmta fle emlet, 
talata. Yolıırt n :rine yemq. 

Dinleyiciler bir cevap veremi
yorlardı. Yalnız devam et ! Anlat 
diye ısrar ediyorlardı. Adam da 
devam etti. "Pek 819. size söyliye
yim, dedi. Herif kadına vardı! 

Hem de pek mesut yaşadılar! 
-dinliyenler kocaman bir "A? 
Nasıl olur?,, dediler. -Nasıl ol
duğunu size anlatayım. Her~fin 
kendi de "kapkara bir zenci idi,, 

ile SABAH. öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten 80nl'a mantaMman ditlerinizi frrçalaymız. 
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ltalya, Mesufiyet Tanımıyor lnönünün 

R G t 1 • Manisalılara 
Başvekil 

Şehrimizde 
(Bqı ı incide) 

lstanbulda 
Muvaffak oma aze ~ ~n, İltifatı 

Hudutların T ashıhınden ,..,,. QI, -!-:.;.:-:;. ... 
• • • 

bent>ertnc!d! zevafta 'ft ga.zetecfler o 1 k 1 n 
le hasbıhaller yaptı. Bu arada 1stan- m a Ç 1 
bula birkaç gün önce gelmek :l.stecU- • za ÖDakm Rna Kuldaş, C. H. P. na. 

B h d • ı Bağcılar Bnk. md. H. Çapa Ahmet, a se ıyor ar ~ıı:~~=-K:~~ 
(Barı l tnddel ı JOr ve seyahati meıriüunfyefle hrşı Cümhrırreisimizin cevabı 

1ıyarak onun iyi an18§nla yolunda Relsicfimhur ismet İnönft, 
Roma. 3 (A.A.) - Kont ClaDo, bu ilk adımı teşkil etmesini temenni e- bu telgrafa aşağıdaki cevapla 

gün öğle üzeri Ingiltere büyük elçisi diyor. Alman gazetelerine göre ild mukabele buyurmuşlardır: 
Lord Perthi kabul etmiştir. meleketin anlB§tnasına mani olacak Belediye Relı Vekili Bay Mub-

lngı1iz gazetelerine göre hiç bir sebep yoktur. Ve bu anlaş - tar Özmen ve arkadaşlarına 
Londra. 3 (.A.A.) - Ingiliz mat - ma, Almanyanın kıymetle! dostlukla MANİ~A 

buatı Fransanm Italya hükO.metl nez nnı bozmıyacaştır. Volkişer Beobah- Van Dr. L~tfi Kırdar halı:-
dindeki teşebbüsüne büyük bir e - ter Alman milletinin Fransızlara hıç kında 1'3YJ'1 Mamsa halkının 
hemmiyet vermektedir • bir zaman düşmanlık beslemediğini lmdirşfnas1ığını bildiren tel-

Times gnzetesi, Fransamn Roma söyledikten sonra Roma - Berlin grafınm memnuniyetle aldım. 
elçisi Italyan hükumeti nezdinde pro mihveri, keza Berlin - Tokyo - Ro Mariısalılann bn kıymetbiUrll-
testodn bulunduğu saatte Fransanın ma müsellesinin Almnn harici siya - ğl oraya gelecek hükı'\met A-
Londra elçisi de keyfiyetten lngi - setinin eskisi gibi sağlam esas ola - mirlerinin vazifelerini klllay. 
1iz hükıimetini haberdar ettiğini ve cağını ilAve etmekte ve "Bizim ye - lnşhrarak daha verimli kıla-
bu protestonun çok §iddeli b!r 11 - gane biricik düşmanımız olan Bolşe- caktır. Manisamn imannın da-
ıanla yapıldığından malumat ver - \-ikliği, bu esaslar bertaraf edebillr. 
miş olduğunu yazıyor. Bu emniyet içindir ki hükumet sis -

Daily Exprcss gazetesi, Ingiltere- temlerimizin ayr ıolınasına rağmen 
nin Akdeniz işlerile pek yakından a- iki büyük garp devletine elimizi u
lakadar bulunduğunu ve binaena - zatıyoruz ... 
leyh Italyan mebusan meclisindeki Diğer Alman gazeteleri de bu me-
tezahüre karşı göz yummıyaca~ı a]de neşriyat yapıyorlar. 

knydediyor. Ziyaret arifesi.nele Paria 
News C~o~lcle ~ze~esi, İtalya Paris, 3 (A.A.) _ Fransız gazete -

Tun~s. tahr~atına bır nıh~y~~ ver - leri Fon Ribbentrop'un ziyaretile 
medıği ~akdırdc Cahmerlaı:ıı ın lt.n .- meşgul oluyor. Fransız hnriciyesin -
nunusanıde Romaya gidemıyeceğini den ilham aJan gazeteler soğuk te
bile yazmaktndır. lakki edilecek bir tarzda hnrekct et-

Parls, 3 (Hususl) :..... Fransn ga - mektedir. Bunun Fransız - Alman 
zetelerl Frans~ topraklan al?bin- beynnamesinin bir çok siyasi Fran
de ltalya meclısinde yapılan numa - sız ·mahfillerinde bilhassa müfrit sağ 
yişlcri mevzuubahsetmektedir. Figa cenah ve müfrit sol cenah ınahfille
ro gazetesi ltalyan iddialannı Jid - rinde uyandırdığı emniyetsizliğe :ıt
detle reddederek "Fransız toprakla- !edilmektedir. 
rı verilmez ve satılmaz,,,. diyor. Di- Matın gazetesine göre: 
ğer gazeteler de nalyan iddialarını 
ayni şiddetle reddetmekte birleşmek 
tedir. 

ltal1an gazetelerine göre 
Roma, 3 (Husust) - ltalyan gaze

teleri ltalyan iddialannı teyit için 
ınakaleler yazmağa devam ediyorlar. 
Messagero bugün yazdığı bir maka -
lede Münihte başlıyan hudut tadil -
}erinin devam etmesi lhmı geldiği

'"Fransız - Alman deklarasyonu
nun imzasından sonra her iki mem -
leket hariciye nazırlarının radyoda 
beyanatta bulunma1atı çok muhte • 
meldir. Fransız - Alman anlaşma -
sı. diplomatik ve ekenomik sahalar
da çok iyi tesirler yapacak olan ic
raat yolunda yeni bir merhale teşkil 
edecek mahiyette teliıkki edilmekte
dir.,. 

hna gözönündc tutulacağından 
em!ın olabilirsiniz. Bu mfinase-
betle size ve arkadaşlarınıza 

te~ekkfir eder ve sayın halka 
refah ve saadet dilerim. 

İsmet İnönö 

* Lutli Kırdar bugün geliyor 
Ankara, 3 (TAN Muhabirindcn)

Yeni İstanbul Valisi Lfıtfi Kırdar, 
ıbu akşam 19,15 treniyle İstanbula 
hareket etti. Liı.tfi Kırdar, burada 
yaptığı bir beyanatta dedi kl: 

"- Henüz işe başlamış df'ğilim. 
Yalnız şu kadar söyliyeyim: Cümhu 
ryet kanunlannın vali ve belediye 
reislerine bahşettiği salahiyetler ve 
vazüeler ma1C1mdur. Bu hizmetleri 
şe!lerimin verdikleri direktifler da
iresinde ifaya bütün kuvvetimle ça
lışacağım. İstanbul yurdun tabit gü 
zelliklerlle maruf bir köşesidir. Bu 
güzel şehrin tam manasile imanna, 
kültür, sıhhat ve her türlü sahada 
yllkselmesine gayret Ye faaliyet sar 
fcdeceğim. Gençlik ve memleket lş
lerile yalandan alakadar olacağım.,, 

OstünJağın Jünküme:Jguliyeti 
Sabık Vali Üstündağ, dün sabah 

ğini söyliyerek dedi ki: 

"-Namık Kemal için yapı
lan ilıtif alde bul.unmak isti -
yordum. Gençliğin heyecanlı 
bir giinünü görmek arzusun
daydım. Fakat geç kaldım, 
mümkiin olmadı.,, 
Üniversite rektörü Cemil Bilsel, 

evvelki gün yapılan Namık Kemal 
ihtifalinin çok heyecanlı olduğunu ve 
salonun hınçahınç dolmuş bulundu
ğunu Başvekile anlattı. Ve bu mü -
nasebetle Üniversitenin yeni ve her 
ihtiyacı karşılıyabilecek bir konf e -
rans salonuna olan ihtiyacından bah
settL Celiıı Bayar, yeni bütçenin ha
zırlanması sırasında bu ihtiyacın da 
göz önünde bulundurulacağı cevabı
m verdL 
BAŞVEKiLiN GAZETECiLE

RE iLTiFATI 
Bundan sonra Celôl Bayar, kendi

sini karşılamağa gelen gazetecilere 
iltifatta bulundu ve samuru bir gö
rüşme yaptı. Bu arada İstanbul Ba
sın kurumu hakkında da izahat aldı. 
Gazetecilerin kurum merkezini zi
ynret etmesi için yaptıklan daveti 
memnuniyetle kabul etti. Ve yawnda 
bulunan zevata dönerek: 

"-Ben gazetecileri çok se 
verim, dedi. Tabiatleri ve 
meslekleri icabı araştırmağa 
ve tenkide mayyaldirler ama 
bu da bir memleket vazifesi 
olduğu için benim için kıy -
metUdir. Onlar benim fahri 
miifetti~ler;mdir. Her işi gö
rür ve takip ederler.,, 
Başvekilin saminıt ve yüksek n-

tif atı üzerine arkadaşlanmızdan bi
ri şöyle dedi: 

.. _Ve bu arada sizin itimadınıza 
da !Ayık olduğumuzu göstermek için 
çalışırız.,. 

CelAl Bayar, cevaben bu lt1madın 
esasen mevcut olduğunu tebarüz et
tirdi. 

KARABÜKTE iNŞAAT 
FAALiYETi ni anlatıyor. 

J:.Ja:.. Alman _.;.,_.ı.ı,.,ıcriııi.a--.\ .. _.~~ .... ~-.Al~J.L..Jı1.anıWlCJ1,ıattl~.~ .uesıo aeı cenımı; pD:l~ '1"'nln - = 2'Vn0an~nıı ~-fwı nı:ınan -
sanm ltalya hiikUmeti nezdinde ilhakı ilan edilecek den Necip Serdengeçti ve sekreter mız üzerinde görüşfıldü ve bu arada 
yaptığı siyasi teşeb~üsü Italyarun Paris, 3 (A.A.) - Siyasi Fransa Hikmetle beraber parti hesaplımm Başvekil, Karabükte kurulmakta o-
memnuniyetle karşılıyacağuıı, çün- mahafilinde hükiımetten mümkün ol tetkike başlamıştır. 'Ostünda~, öğ- lan tesisata temas ederek şunları söy 
1di faşist hük\imetiıiin bu münase _ duğu kadar yakın bir zamanda eski leden sonra da partide bu işlerle uğ- ledi: 
betle kendi vaziyetini tasrih eyle - Alman müstemlekelerinin Fransa raşmıştır. •- Karabükil, martta ateşliyece
mek imkfınını bulacağım yamıakta- müstemlekat imparatorduğuna ilhak Vali muavini Hüdai Karatabanla ğiz. Yau çahşmağa başlıyoruz. Kara
dır. etmesini talep etmek lehinde açık mahallt idareler umum müdür mu- büke ıon seyahatimde, bana hayatı· 

Gazetta del Popolo, ~yle yazıyor: bir temayül tercssüm etmektedir. avini Dilaverin becayişleri hakkın- mm en kıymetli hediyelerinden bi
"Versayda haklanndan mahnım ~ Resmen ilin edilecek olan böyle bir risini Yerdiler. Bu, Divriği'den geti-

dald haber henilz tahakkuk etm~ 
dilen ve ihanet görerek Akdenize ilhakın meselenin katı surette halli- rflml§ bir demir cevheri Jdıt~esidir. 
hapsedilen ltalya, eğer bqka kıta - ne müteallik her türlü müzakelerln m!ştir. Bilseniz, ne kadar memnun oldmn. 

larda yaşıyan ve bugüne kadar tez- önüne geçeceği beyan edilmektedlı. Patlıcan Fabrikayı kurarken, lşliytteğimi7. 
1i1 edici muamelelere uğrıyan mil - Belçikatla entlifC! ham mftddcyi nereden temin edece -

yonlarca evlfldını düşünmeue işte Berlin, 3 (A.A.) _ "Belçika ve H •k A • • ğimizi diişünüyorduk. Şimdi Divriği 
asıl o zaman garip bir vaziyet hadis 1 ayesının demiri, hepsinden evvel fabrikamıza 
1 Ital h ri müstemleke taleplerimiz,, başlığı al-

o ur. ya a çte yaşıyan evlatla- 1. Alf Taraf I getirilmiş bulunuyor. Artık kendi fab 
d- - k b tında yazdı~ bir makalede, Ber ıncr 

rını uşunme mec uriyetindedir. 0 • n'lcamızda kendi dcmirimizi işliyecc-* Boersen Zeitung gazetesi diyor k1: 
Belçika başvekili Spaak, mebusan (BQ.§'I 3 üncüde) ğiz. 

Budapeşte, 3 CA.A.) - Italyanm Bir lokma daha yuttuktıuı sonra - Siz, beni Basın kunımuna da-

(BClf' 1 incide) 

taç değildir. Halbuki İstanbul ade
ta yeni baştan yapılmasına ihtiya
cı olnn bir şehirdir. 

Bu milşkülü izale için İstanbul 
belediyesinin gelir kaynaklannı 

arttırmak lazımdır. Filvaki hükQ
met plfl.nm tatbiki için İstanbul be
lediyesine paraca yardım etmeğe 

karar vermiştir. Fakat bu yardım 
muvakkat olabilir. İşi esasından 
halletmek için varidat membala
nnı çoğaltmak en doğru yoldur. 
Buna imkan da vardır. Bir defa 
bütün amme müesseseleri ve bu 
meyanda bilhassa nakliye va;sıta

lan tamamen belediyenin elinde ol 
malıdır. Bu cümleden olarak Akay 
Haliç şirketlerile, Tramvay ve oto
büs nakil işleri belediyenin inhisa
n altında olmalıdır. Aynca beledi
yenin kendi tcşebbüsile ihdas ede
bileceği müteaddit gelir kaynakla
n bulunabilir. 

·Yine bu bahiste ehemmiyetle 
dikkate alınması lazım gelen me -
selelerden biri de, İstanbul varida
tının tamamen !stanbula sar!edil -
mesine müsaade edilmesidir. Zaten 
bütçesi dar olan İstanbul beledi -
yesinin bir kısım varidatmı diğer 
belediyelere vermek, belediye re
isinin çalışma imktınlannı azalt -
mnk demektir. 

• 

1 stanbulun :imarında rastala -
nan üçüncü müşkül de, e:u 

uf a..lt meselelerin dahi merke7.den 
izin alınmadıkça halledilememesi
dir. :Şu merkeziyet usulü, belki si
yaseten fnydalı ve lüzumludur. 
Fakat şehir işlerinde valinin sa

lahiyet sahibi olması, düşün -
düklerini süratle tatbik edebilme
si muvaffakiyetl kolaylaştıracak 

Amillerden biri olabilir. 
Bu hususta Atina belediye tet

kiltıtı bir örnek olarak alınabilir. 

Yunanistnn hükumeti, istizan ile 
vakit kaybedilmesine meydan ver 
meme • için t na beIN!tye :relStne 

bir nazır payesi vermekten bile 
çekinmemiş, ve bu sayede de Ati
nayı az zamanda imara muvaffak 
olmuştur. Daha bunlara benzer 
bir takım engeller vardır ki, hü
k\imetin bütün bunları bertaraf e-
decek tertibat alacağım, ve yeni 
valimize muvaffakiyet yollarını aç 
mak için elinden geleni esirgeml -
yeceğini umarız. 

Çünkü Liitfi Kırdann muvaffa
kiyeti yalnız İstanbulun güzelle~ 
mesi bakımından değil, hükumetin 
muvaffakiyet ve faaliyeti bakımın
dan da temenniye şayandır. 

Biz İstanbul matbuatı bu husus 
ta yeni valimizle birlikte ve onun 
faaliyetini kolnylnştıracak tarzda 
yardıma şimdiden hnzınz. 

Tunus hakkındaki temayüllerinden ve tıyan müstemleke encümenlerlnde kalantor: vet ettiniz. Ben de buna bir mukabe· 
bahseden Pesti Naflo, bu temayülle- yaptığı beyanatta Belçika matbu - - iyi ama, hazmı ağırdır! demiş le olmak ü7.ere sizi Ergnniye davet Kastamonuda 
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lngiliz Firması 
Jle Müzakereler 

(BClf' 1 incidCJ 'I 11 
Menin postal.arma mahsus ve 
ne dev• tipi küçük vapurla~~t 

V' muaddel Etrüsk tipıdir. 
biraz daha fazla olacaktır. jılt 

Bunlar 1500 dead Weight toıı' ~ 
dadır. Etrüsk gemisi 1600 ton c~ 
Ja beraber, 250 ton safrası v sc~ 
Yeni yapılacaklarda bu olnılY' ,~ 
ve tonajları 1800 e kadar çıkll 
tır. ıılıı) 

V' tipi gemiler, 900 küsur ~ d 
olacaktır. Bunlar Bnrtın gı~ı t;ılt 
içinde bulunan sığ yerlere gift 
ceklerdir. ç'. 

Süratleri 13 mil olacak ~tıfıl' 
pahalı çıkmazsa bu suratın 
masına çalışılacaktır. tıJ' 

Etrüsk tipi gemilerin yarıııu ol' 
mulcli tecrübe sürati 14.30 nı 
rak tesbit olunmuştur. 

1,800,000 lngiliz lirtJI! fı: 
Verilen bu sipariş 12 geını\ılc. pSİ t 

gramın 11 ine aittir. Bunun be~ 
çin 1.800.000 Ingiliz lirası e.rr 
tır. . ~ 
~ tipi gemiler mukavclenill '\' tlf 

sı tarihinden itibaren dokuz, t~ 
gemiler de sekiz ay zarfın~a ~ 
edileceklerdir. ilk: gemileriJl j)ı 1 
minden sonra ikişer ay fasıla~ 
ğer gemiler de getirilmiş 01~~ 

Bundan sonra yapılacak 51 ;;J 
rin teslim tarihi iki seneY8 

uzanacaktır. ~ 
Hazırlanan mukavele, ya ~ 

gemilerin Ingiliz Lloyd'unun sıJll 41 
ettiği esaslara uygun oırna şl ~ 
şart koşmuştur. Gemilerin itıl fi!'. 
leceği malzeme bu esaslara .A 
olacaktır. llS ~& 

Bu siparişin tediyatı, Ingi ~ 
sinden Denizbanka ayrılan 
zerinden yapılacakt'?'. _ ~ 

Geri kalan 700 bın }tiisUt b~~ 
liralık para ile de Galata ~P ~ 
tevsii, kömür depolarının ~ ..'1 
tersane için icap eden ın il" 
demir aksamın mübayaasıııa 
edilecektir. 

---~oıı------; 

Atatürk 1 
Samsuna JVtısl 
Çıkmıştı?~ 

(Baf' 1.z 
Hl~ bir zaman salJSİ oı'1 

düşünmemiştir. ~-e üJ' ~ 
onunla ltanaat eder v• ~~ 
kansı.zlıklarile büyük ~..oe 
meselelerini birbirine .~-:ı~ 
dı. Atati.ırk kadar bült /..~::r 
idil insana rastlama~= ııJt 1" 
da galibi tesbit edile~ıyeO .,,ıır 
reşe hakemlik yaptığı.Pl ~ 

~er gittiği yerde ~d~ı~ 
Amasyada da halk, tef.itıl /;,(.,. 
mek için her çareye ~ ~ i~ 
du. Amasyaya gcldiğiıXliJ ~ 
!erden birinde pehlivan ~ 
tertip edilmişti. ~- ıJ 
Halkın merakla takiP bit &~ 

reşin galibini, hakeınle~tsWf1' ~ 
ayırdedemiyorlardı. d'Ai ~ ~ 
rica ettiler. Onun ver ~o~·, 
iki pehlivanı da, halkı d~ bu~ 
memnun etti ki, bu b~ 0ıııt ~ 
mimi tezahürlere vesile ait 1"~ 

rin makul olduğunu, çu·nku- Fran - atının Almanya, Fransa ve Ingilte - ve dalkavuk buna karsı_: h "d d h ediyorum. Bet'B erce gı er, ora a a- • 
sadan evvel ltalyanın bu topraklar ıe tarafından Belçika Kongosunun - Çok do~u efendimiı:! 'Knrşım kır ve krom madcnlerimiı:i tetkik e· istikbal Hazır)ıgı"" 
hakkında metalibatta bulunduğunu mevzuubahsolmadığma dair Belçika- gibi mideye oturur, yenir ~ey değil- k deriz. Bu seyahati bir nç ay sonra 

akt T taki A v. a teminat verilmesine rağmen bu dir. (B l · "d ) 

19 mayıs 919 da .!ola
1 

~cel" 
lardan birisi de Koro~ışl' r! 
dir. Atatürk yolda ~ör<>ğl",,.,, 
Suyumuz da yoktu. . tile! 
mesinde avuçlarile _su ~dilet'' ; 
rada bir mi.ıddet dınle ıtıtıl yamı a ve unus vrupalı a- C b . • d yapabilin;ek dönUste Malatyaya da ~,-ı ıncı e 

h 1. · ks i l ı mesele ile mec:gul bulunmasından do eva mı verınce :r.engın ayana· M 

a ının e er yet e talyan olduğu _ :ı uğrıyarnk ipek kombinnsını ve fnhi· dahilinde nisbeten küçük bir seya-
· 1ı:. 1 kt d" layı hayret beyan etmiştir. mamış: h nu ı uve ey eme e ır. B h "f' S e "t d ., ~ .. rlar idaresinin kurmnkta olduğu ate çıkacaklardır. Belçika l nşve:t iline bu sözlerinde - e erı . en n ~eşı a amsın . .,... 

Franaa - ltal)'O hak veririz. Çünkü, Belçika Kongosu Bir patlıcan hakkında bile sabit fik- yeni fabrikayı açarız. Kastamonuda haz'ırlık 
Grup Reisi rin yok! Uç dakikada üç defa fikir İzmit Kağıt n Sellüloz fabrika - Kastamonu, 3 (TAN Muhabirin-

Parls, 3 (A.A.) - "Fransa - Ital 
ya,, parlamento grupu fahri reisi ve 
''Tunus - Fransa,, grupu reisi B. 
Valenci, ltalyan mebusanında vukua 
gelen Fransa aleyhtan tezahürler ae 
bebile "Fransa - Italya,, grupu !ah 
ri reisliğinden istifasını vermiştir. 

T unustaki ltalyanlann 
telgrafı 

Roma, 3 (A.A.) - Tunustaki Ital
yanların "Giornale di Sicilia" gaze
tesine tayyare ile gönderdikleri bir 
mektubu bütün gazeteler iktibas et
mektedir. 

değil, kısaca müstemleke meselesi dcğı"ctı"rdı'n'. Demı"c, dalka\•uk ta.· · • d · k 
'.$ :ı tarını biiyiitiiyoruz. Bunun sızı mem en) - Reisicümhurumurun bır aç 

mevzuubahistir. _ Aman efendim! Bendeniz pnt· B f h ' nun edecel,rini ümit ederim. n a - güne kadar şehrimizi şereflendire-
Bu meseleyi ço1t cldt olarak dikka lıcanın değil, zatıalinizin tlnlkavu· rikalardan da yakında daha güzel ne eeklerini duynn hallt, İsmet f nönü

te almak icabcder. Zira Hitlerln ida- 'runuzum! Tabii pathcanı sizin nıcy-
re ettiği BO milyonluk Alınan mille- linizc göre gnh batırıp, ıuh çıkarı· ticelcr alabileceğiz.,, yü karşılamak için hazırlıklara baş-
tı bunu çok ciddt olarak derpiş edi- nm, cevabını vermiş. PARTi KURULTAYI lamıştır. Re.isicümhurun, burada bir 

B h·k~ b k d d d TOPLANTISI hafta kadar 'kalııcaklan ve bu arada yor. Alman müstemleke talepleri bir u ı aye u a ar ır zannc er-
. l h lb k" lt tarafı cudıır· Bund t ·1 Erzi bazı tetkiklerde bulunacakları anla-prensıp, ahlak hukuk ve siyaset me- er, a u ı a v • an sonra gaze ecı er, n-

seJesidlr. Bu Wepler adalet ve hak Dalkavuğun bu sözü üzerine onun can demiryolunun açılış merasimin- şılmııktadır. 
1 kendine sadık ve patlıcana bigfın~ ğ k a· A 'ka R · · - h mese esine sıkısıkıya bağlıdır. de bulunup bulunm.ıyaca ını en ı- merı eısteum uru 

P olduğunu zanneden kalantor, sofra l · kı:. 1 l b ld" J• aria, 3 (A.A.) - Italyan mebusan sinden sordular. Başvcki , ım un o • tebrik erini i ır ı 
ba,ından uzaklaşır uzaklaşmaz dal· 

meclisindeki tezahürler hakkında Jn- kavuk tekrar sofraya çökür pathcan duğu takdirde gitmek istediği ceva- Ankara, 3 (A.A) - Amerika Bir-
gilterenin Romada teşebbüs yapaca- dolmasını şapır şapır yeme&:e ve için· bını verdi. !eşik Devletleri Reişi B. Roo!"evelt, 
ğı haberleri, burada büyük memnu- den de kıs kıs gülmeğc koyulmuş: Celal Bayar, yapılacağı söylenen İsmet İnönünün Cümhurreicıliğine 
niyetle karşılanmıştır. Paria, Ingilb ı,te hayatta en çirkin manzara değişiklikler hakkındaki bir sunle de İntihabı dolnyısiyle kendilerine sa-

Bu mektuba göre, b!r asırdanberl kabinesinin Fransız hük\iınetinin nok bence hu vefakıirlık teminatından şu cevabı verdi: mimi tebriklerini ve en iyi muvaf-
yorulmak bilmez gayretlerile Tunu- tal nazarına tamamfle iştirak ettiği- sonraki şapırtılı dolma yiyiştir. "- Parti Kundfayı,nın fnkıyet temennilerini, bu hususa 

1JJ18dl& ~ 

Paramızın olup o J{ar"'''ıl 
soruyorsunuz. . rı.ıtbl? r 

hiç paras! yoktu. Res:ıa ııeıı' ,J". 
mizin mnaşını alır, on tabldot,ı 
ileleirmize baknr, heJll ıt'Ull 1 
re ederdik. Ben Atatlll' addi ~ 
paraya değil, hiç b.•r. rn gor:tlri" il 
ğa kıymet verdiğtn~ ana t11" 
Onwı kadar cömert jJlS ~ 
mamışımdır. eıcıcUl 

Heyeti temsiliye teŞ gelet' A 
ten sonra Kangal:.d~~ bir l< t 
lira bizim için b~yu 118rc1'e 
olmuştu. Milli lhtılfıl n ille P" 
halk kesesinden çı~:asıdıt· .ptf 
Kangnl'm bu bin 1ı eÇeıı 'I. 

Atatürk'lin ernrind~1~81arı.ti1e 
beş senelik bir Ç~~ h~ gilflııı" 
Size, Milli ihtilalın ~1;cet' ıııı 
olnnlan anlattım. 
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ler, ebedi Şefin her rneSut e ıt 
memeketi asırlarca.1 ekıerd 

.. w enebı ec nin sırrını ogr su zenginleştirlıiş olan ltalyanlar ne ve Fransız h~ Romada toplanacağını biliyorsunuz. memur ettiği Amerika Birleşik Dev 
Frnnsız mokamatı tarrıfından tazyik ki hareketini kayıtsız ve tartsız mü- berlain ve Lord Halifax, 11 kanunu- Toplantının mevzuu, Parti !etlerinin Ankara Büyük Elçisi va- _..._.._.. .......... __..,,.,,.--:N-:-
ve zulum gormekted"ır. Tunusta bı.r zaheret eylediğine dair teminat al - sanide Romaya varacak ve 14 klnu- Genel Başkanımn seçilmesi sıtasiyle bildirmiş ve Rooscvelt'e y A R J : f.1 
lun-ın 120 bin Itnlyan milliyetlerini mıştır. Eğer Londra, ltalyan hük6 - nusaniye kadar orada kalacaklardır. l'e bundan böyle Genel Ba.,- ayni vasıta ile teşekkür ve iyi te- ,. harbi~ f 
le ybetmek ist mediklerinden kendi- metinden ban teminat almaz ise B. Roma, 3 (A.A.) - Dün B. Poose- kan 11eçiminin ~ekli hakkl.n- menniler yollanmıştır. Atatürkiln Erkii.JlI ı,er~CI. 
lC'rıne ait olan hakkın verilmesini Chemberlain ve Lord Halifa.x'ııı Ro nin teşebbüsüne karşı Kont Ciano, da bir maddenin nizamna - - ai olarak Sanı•~~ 9e1 _..ı 
is iyorlar. ma seyahatlerinin yeniden müzake- mebuslann tezahürlerinden dola11 meye iltioosidir. Ruzname - valisi Muhittin Üstündağı kabul e- 1 ](azı.- t"' 

re mevkiine konması muhtemeldir. ltalyan hükttmetinin mesuliyet ka - de bundan lJallka bir ıey derek uzun müddet görüştü. den Mira ay D" "k) bıl .Jl 
Ribbentropun Pari.a Filhakika Ital an b "bi t ı b 1 :ır b neral Kazım ırı 1 " Y ın u gı a.ep- u edemiyeceğini bildirmiş ve mebu yoktur.,, Celfıl Bayar, ugün saat 15 de Ba- al ıJl 

Ziyareti etralındaki tefsirler lerde bulunması, lngiliz - Italyan san meclisindeki nutkunda Fransız Başvekil, Köprüye çıktıktan son- sın kurumu İstanbul merkezini zi- güne ait hatır ar 
Bedin. 3 (Hususi) - Alman mat- anla§Dlasma muhaliftir. hüktlmetini kuşkulandıracak hiç bjr ra doğru Perapalas oteline gitti ve yaret ederek gazetecilerle görüşecek caktır. 

buatı ilk defa olarak Von Ribben - Londra, 3 (A..A.) - Bu akşam ff!'1 bulunmadığım fllve eylemlf - bir milddet :istirahat etti. Bazı husu- ve akp.mki ekspresle Ankaraya dö-
trop'un Parll seyehatbıden 'bllhll8dl • nı --• blldtrBdllt- 8'N, B. O- tim. 11 ztyaıet!s anamda sabık İsbmbul necekttr. 



TELEFUMKEM 
Şimdiye Kadar Muhtelif Marka 

Bir Çok Radyo Dinlediniz. 

=======~=============================================================== u 
SuJUn•hmet mDa "'1dm111iudm: 

ŞUYU'UN iZALESi 
için aJ>alt4e Veki 

KORPI DEGh1MINI 
vem~ her ıDrJ4 .....U 
ile eatılmaktadıT. ihale ~i n 
KAnunuenel 938 ~'>a -
nü ... t 14-16. Müracaat ya~ t. 
taııbul Divan,olunda Sultauh
met suDı mahkemeei bqkAtlpJl-
li. 

Satlf flAm: 19/11/988 tunalıl 
'lU w Son Telgraf guetelerin
de fntişar etmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanlar. 

Cimi llldlıa llnbmwnm B. "' 7,5 Eksiltme 
Beheri Tut.n Teminatı saati 

Ura g., Lira K. Lira K. 

MGhGr tuquma 1500 tDD --..32 480- 38.- 14.-
Araglnal 400 litre uo 800.- 45.- 14.30 

1- !ftlmaneal eftafmcla 1500 kflo mtlhitr kUl'jUiiU ile prtnamesl 
mucibince 400 litre ..,...ı çk ebl1tme unll7Je ..tm ahnaeaktır. 

ll - Muhmnnwm becle11edyle aunmbt tıeminatlan hizalarında 

~· 
m - l3aılltme 14.XU.m ...._ l'Mtıh7m Çarfanba ıtme hi-

.ıumcta fUIJı mtlelde Kabaaıtta Lnumı ft Kübayaat flll>esindeki 
.Alma Komilyoınunda ~. 

Radyolarının GOZELLIGINIZ 
ICIN 

iV - Şartnameler paruaz olank her ıtm an ~ fQbedeıı ab
nı,,ı,lecell eibi nümuneler de ıörillebilir. 

v - ı.tekll1erbı eUlltme için tayin ecH1en llhı ft laatlerde "., ,5 
~· paralarf7Je birlikte )'ubnla adı leçeD bmisJ'OD& gelmeleri t39 mocl.U.rlnl cllallyerel 

llat'I llaran•m varehMrslnlz. ilan oiumır. .. 8634" 

. I - fdarıeııı1da kam fabrltwmda hl1m JM«at olmılarla btrU. 

1
.---- -- -------~ 
' ' --- - -·- -.. -) 1 

1 ··- • . 

; i ı' ··. :-_-:.- .~-- ~~ - -·-· . ..:- ı': ı;~ 

191 kirada 70 den fazla memleiette 

TELEFUNKEN 
te mayıs 939 py..tne bdar birlbcıell tahmtn edile 20.000 kilo dm • 
kapak tahusı açık arttırma mulfyle 1atı1ecakm. 

n - -h•mm.en bedeli beher kilosu 3.88 kmuf hesably)e '132 n,. 
ra n ybde » t.ntnatı 110.80 llnıd& 

Radyolarının 
' \1_ 1 

. . . . j j 

m - Aröuma 11.xn m tulblne rudapa peqembe ıtmtl ~ 
at 18 ela x.batqta Lenam ft llObayaat pıbeslnde müteı kkD abf 
Komisyoınmda ,.aPJ]eeattır. 

iV - Nthnuneler Clblllde IC11tu fabr9Hmda ~ 

llylli bir raiHt ve ltlmad görmesi 
ılzl• iti• en kllVVetll teminathr. 

. _-111 
) . , 1 

V - latekınedn arttırma için tayiıı edl1ell ıthı ft saatte )'b!e D 
temfnetlertyle btrlltte JUkarda adı ıeçm tOllÜQOD& plmelert ilb 
olmıar. (88M). 

rurldye Yeldll: Ankara Sahi Yeri: M""8n•ıum B." T.I twı ... , 
Beheri Tutul 
u. IC. u. Er. Ltm ltr. .... 

Bektron Türk Anonim Sirkeli Elektrof en Türk Anonim Sirk eti REM BACSANill 
KANZUK 

Elbise ft Kasket 195 taba 2L- 85.- I0'1.U AÇJk 
Palto • 9d.t ~ ım- ft.'2 • 
lsbrpbı IU pa "11 1'11..30 •.IO Pawlılı: 

14-
ıuo 
u,_ 

Galata Voyvoda caddesi No. 58·62 
Telıraf: Elelltroa • lıtaab.a 

. Jelefoa 41461 

~nafartalar caddesi No. 1 O 
Jelıraf ı Elektrofen • Ankara 

Jelefon : 1287 

BMtbı dGnyaca takdir ecltlı

mlt mhhf ,0•11• kremlerkltr. 
a.ee için yallı, gOndOs ~ 
yalms halli acıb.clem 98fltleri 
hURll 'YUO ft tüplerde •bhr· 

ı - ldlremb me.taM-ntnt lctn yukarda elm ft -'tlrn ~ 
3 blem eva dmmıe ft pdDame'Wl mactblnce hizalannda ptım. 
len usuıı..ı. atla aJınaeô:tlr. 

ll - Mnhunınen bedelJed;J'!1e wtllEb& temtnaaan " lmwh 
~. 

Anadolunun Bütün Mühim Şehirlerinde 
Bayllerlmlz Yardır. 

tNGtı.ız KANZUK BCZANESt 
!SrANBUL - BEYOOLU 

m - Elnıllhne ıs.xtt.m tarlbtDe u.a.,m pll'fllUbıi .-~ 
larmda Juıh saatlerde Eabatapa Lema .... ~ ~ 
Ahm ~anda J'&Plliakm. 

iV- Şanmıımler .......... - ................. 
lmabflecell ılJıl nftmnneı.. de ~. 

Harici Askeri Krtaat ll&nlan 1 
~----
'-~ '1'ünı birlikleri ihti,.acı içın qağıda Cinli ve Diilrtaiı ,.mı mevaclı 
-.. ~saire 5.12.938 puartesi gilnü IUt 11 de puarlıkla aba alma
~· İstek1llerin Kırklarellnde Tüm Satın•lma komi&Jonuna plme-

~ Chıcl Mıktan (880bt:ll) 

1150 kilo İltandaıt muot Jal 
Kilo a?o • Gaz yağı 

80 • Vakwı 181 25 Tuz ruhtt 
8 Grea (1500 Bralık muta7bl19 torbabafhk l"- • .o;: • İrmik Nalbant takum keçeli beJJeme, aebn 

lOOoo • Kırmm mercimek Kolan ft Alra 
~ ... • Pataı. 
""""' KalaJ 
10o : Nipdır 
~ • p~~ • 

ltarklarell Tüm birlikleri tçtn 24000 kilo prua qık eblltıuye lrıo
~'Qf ile de talip çıkmacbğmdan bu miktar pırua 8.12.838 peqem
bt liiııü saat 14 de pazarlkla satın ıhn•cakbr. Mubımmea f1atı 2 luı
~olup ilk teminatı 36 liradır. Şartnamal komiayonda prillür. ı.. 
~ beW saatte Kırklarelinde Tüm. Sltınılmı komsyonw ı.ı.. 
'1 (681) (881'l 

* * 1ta."-am pnıizonuumm 28000 Xi1ls Alayının ilıtlyacı olan Jk1 
8-ıbmıpn 28000 kilo ude pavyon yeniden w 21 li1D mücl-
~ talip ~dılmdan yeni- detle eksiltmeye koııulmuftıD'. ite-
~ irap.ıı zarfla ekailtmeye kon- pf bedeli 76238 lira H turu,tur. 
~· Brmrum sade Jalmm Dk teminatı 5717 liradır. lbale gü-
...._ 'bedeli 23728 lira ilk temi- DÜ olan 19-12-838 pazarte.i 16-
~ 1'1'19 lira 37,5 Jmııqtur. Sa- nü 1Ut 14 de kapah zarfla KD.la 
~ ade 7aJı tahmin becle1l 1atınılma komisyonunda Japıla-
~ lira ilk t.ninatı 1942 lira caktır. Şar&wnesl 4 lira mukabl-
'6.ı.~· Dalltmeleri 19-12 llnde Ankara ft lstanbul Le-
~ PQu1es1 pnü Enurumda vazım imirlill •tın11ma lromt• 
~ latuı alma komisyonunda JODUDclan ve Antepte, Marafta. :ı.-
"~· Enurum yatuwı ... Wılyede, Adanada, KaJlllride ... 
~da Sankamıt yatuwı .. kert atınılma komllyonlarmdaa 
~ IUt 11 dedir. Teklif mek- almır. Talipler diplomalı m6hen-
~bir 1aat evvel Ko. Bfk. na dl8 ver• mimar, ohnaJan, oJma.. 
~ dıJdan takdirde ..... ~ evsafı haiz ~ ne ıönderilmif bulwıa- J AA& 

'&,..~elerl her güıı Ko. bir müteha1SJ11D tnpatı 80nuna 
-u&ftr. (888) (8841) kadar daimi olarak if ~ela ba-

;..~ Btr~erlnln Dıttyaes ::üın::::: == S: ton ft Bergama Birliklarl 1er1 ve bundan bqb upıt 78000 
S lfln 315 ton yulaf kapah liralık bu pbl 1f1eri ,apabilecü 
'L-._. ... baiinakauya konulmupur. YeAiki ihale sünilndeD 1 lfln W-

ltı~ edilen bedel Edremit için vellne kadar Kllisıe ukerl Atla-
lira., Berıama için 173~ li- alma kom.iayonuna vermeleri ve 
l:ka ltrne 21-12-938 çarşam. ayrıca münakasaya ifür'8k edebil-
u IUt 14 de Edremıtte Tum mek için ehliyet vesikası almala-
ına kom 11yonunda yapıla- n lizımdır. Teklif mektuplan ka-

17 '&drerruı içın temınat pa - nunl vesikalarile ve eksiltmeye 
~ 84 lira, Bergama ıçin te- iftirak veaika1arUe ilk teminat 
""-.~ 1300 liradır. Evsaf makbuz veya banka mektuplaruıı 
. ~ kom.IJyonda söfil. havi kapalı zartlanm ihale saatin-

' ko klueri nbelli saatte Edre- den en ~ ..-at 13 e kadfr Kilis 
~ona plmelerL (888) mert Attubna komtqonuna ... 

(SKJ) ...ım. <•> (l&M) 

Dr. Suphi Şenses 
ld,..,,.n.r1 11Mhıllkt8PI .. ....._.. 

Be7oilu Yıldıi ıiliıemaa ürtw Lek
ler ıapartJnum. J'U:lrlere ~ 

TeL 41114 

87 SBNBLİK llEVCUDİYB'l'İ 
esnasında oldulu libi dalma iyi 
cins mallan her yerden mOait 
f8rllar ve ucuz flatlarla aat -
mal• clft'am edecektir. 
~Koverkmt

lanam, BelroDdanmız ve Ga
bardlnlmam biçim, dm, 'ff 

pkbt Wbarlı. MDMJslr.cilrler. 
BeJo11u BAKER matazalan 

1 LAN 
5/12138 Pazartesmdea ttibnm 

pnetmmı:l lUdde etmiye mecbur ol
dum. Bunun için mabdumlanm Glıb 

Cild unswu olan 

BIOCEL'in 
Tesiri say.an1 hayret 

oldui•na beyan 

n,eı, Aron, ve Albert'ln prket na- Birkaç g(ln zarfında yilz(lmdekl 
mına milnfer!den tmza,.. ..ılbiyet- kftÇ'Ok bunışukluklanm ve çizgilerim 
leri yoktur. LGzumunda her dördü- kaybolmağa başladığım gördüm ve 
milziin imzuı Mmndır. Lüzumuna bnaç hafta IODI'& 10 Jaf claha ıenç 
IJUıaen l1Aıı ederim. göründüm. 

KflrlDC'tl B&nmda 24 !fo. da ı.a. Biocel, bilyilk btr VfıJam praf.a. 
611 f8l'lt fabdbm Yebasktyel r6nün ketfidtr. Pembe renkteki To

Gaft'lfel otlu kalon bemiiıln terkibinde Biocel VIU'lo 

----------- dır. Her akpm yatmudan evvel bu 
Q YIP - Kuımpqa lake!eshıe krenıl ve sabahlan da beyaz renkteki 

byıth .,. 3380 plAb numaralı yük Tokalon krem1n1 kullanııılL Bu .... 
_..bama att p!Abyı zayi ey~ retle en esmer ve m 11ert bir cilde ça.. 
dm ft ,-Wnt ahmba oldutumcfan bucllk bir fençlllt parlakhlı ve cah 
......., •• hüblil o1mat11mı nan ed• bir tazelik ....- JUIDUlatacak .. 
ıtm. B...,._ DBLIKANLI be7aalatacakbr. 

v - latetınertn eblJtme ~ ~ .me. -- .... m&rde ,.. 
de 'I ,5 ıllftDDle ~Je Wrllkte 7abrda adı ıeçea koaıiqona pi 
mtlmBla......_ -. 

* I- Şarbww:I maclbtw l.000 k11D arpa .ı.a. •ıdlhı..j ~ 
le satm alınacaktır. 

ll - :U:"'mnzaea bedeli .,._. ta- IO -., t ıııl.,.la 2'M a. 
ra w manktat teminatı 302.IO llndır. 

m - ııuntme •/XD/138 tarihine ruGıya Sah ...- .a ı• de 
Kabataf*a Lnumı .,.. Ktlba7118* flll>edndetl Alım ~ Ja
placaktır. 

iV - Şartnameler param olant IMr ıGa 8M ~ ,..w- aı.. 
nabWr. 

v - lstekmertn ebtltme için tayin edilen ıtm ft saatte "., ,5 11-
ftDllle paralari,yJe birlikte 7Ukanda edı seçen koıniqcma plmelerf nan 
olmıur. '8833.. 

* 1 - Ltaremhıee temin edDen Kmn,.., Araba :mapnwJvOe bk 
m11f8Dıbalannm dikim ifl pazarlık uauliyle eblltmeye konm.llfhır. 

ll - Pazarlık 20,IXII/938 tarihine rutıyan Sah ıüD4 .. t 14,30 
da Kabata§ta Levazım ve Mübayaat fUl>eslndeki Alım komiqonunela 
7tPılacaktır. 

m - Şarbıamelttr her sthı .&al leoell pabedq almabDecell lfbl 
d1ktt &rnell n diki§ vUlyett de 96rillebilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık lçbı tayin edile ,cm Ye .. tte "., ,1 
tmnbııtlarlJle 'b1rlDde 1\lkancla - pçen lmmtQoDa plmelerl nan 
olunur. (8834) 

* 1 - idaremizin YaYpll w Çamaltı Tmlalan için memur, unele 
w 16zumunda hafif yak naklinde kııllanılmak i1zere satın ahnacalı. ve 
26/X/838 de ihale edileceli Db edilen 2 adet kamyonetin muhımmen 
bedeli tezyit edllerek yeniden ft pazarlık usullyJe eblltmeye kon
mu,tur. 

ll - Her Ddstr 'n lll1lhammen bedeli 8000 Dra ft munkbt t.
ndnatı 450 llracbr. 

m - Eksiltme ~ ~/XIl/938 tarihine ruthyan Pazartesi g(lnil saat 
14.30 da K.abata§ta Levazım Ye Müba,..at tubestndekt Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler paramz olarak her li1n s&ztl geçen fUbeclen alı
nabilir • 

v -:lbfltm.,. tfttrat etmek ~ btaloklarlyle kUOlel'l 
fekli ft dahlll takstmıtmı gösterir bir plb ile benzin sarfiyatım göe. 
terlr fenni teklltlertn1 ilıale ıüntlnden 5 g6D evveUııe kadar İnhisarlar 
Tuz Fen tubeslne •ermeleri JAzımdır. 

VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen gb ve saatte ,;, 7,5 gQ
Yenme paralariyle birlikte JUkarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
olunur. "8835,, 

ımAa, Ktıllftk. Bodrum pnımm. 
lan Dıttyacı olen 13650 kilo aade
Jalı 15.12.938 ,ana ... t 15 de ka 
palı zarfla DWNi yapılacaktır. Mu 
b•mm• bedel 13881 lira ilk te 
mhıatı 1048 Uracbr. t.tekuı.r ti • lıtanbul Nafia Micllrlltlnden : 
earet odumdae aJ.eaklan ttcaNt 20.12.838 tarih Sah ıünü uat 18 da İatanbulela Nafta M6dilrlülftn-
ftllkaluı U. w tik temtaat ma - .. eblltme komtqona odumdı (1485.45) lira kept bedelli İstanbul 
kabilinde ınalmüdürlüklerlne ,.. • Halkalı Ziraat mektebinde yapılacak tamirat itleri açık eksiltmeye ko-
braeaklan makbula birlikte IUf. nulmU§tur. 
laı'I ... t 14 de Alay ntuıalma ko- Mukavele, eksiltme, Bayındırbk lflert genel husust ve fenni $8rt-
misyonuna ftnlmlt olacaktır 111- nameleri. proje keşif hüliaulle buna müteferri diler evrak daıresin· 
JAs, Küllük yatıan He Bodrum yal de ıörillecektlr. 
lan bir müteahhide ı)'IU fal"tnam• Muvakkat temlnet (110) liradır 

dahilinde .,..nece11 llbl Milh ft ----------- İsteklllerin en a (1000) liralık bu ife benzer lf yaptığına dair ida-
Bodram prnDon1amun Jallan DLBPtR MAL: hmir'ln pekte- relerinden •lmıt oldutu veafkaJara Uttnaden İltanbul villyetinden ek
a)'ft a)'ft prtnamelerle bafka llte'k ref1l yerinde blrinct Kordon Cadde- .Utme tarihinden (8) gQn evvel •hnmıt, ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret 
Jflere ele nrllecekttr. Parasız ola- ıt SAKARYA Slnem8Sl ve Dtlncl odası veılkalarlle gelmeleri. (8830) 

nk prtname Mt'lh ordu ntnde sa Kordondaki hane ile beraber ehven Salı"bi Ye Ne, 'yat M .. d ..... Halil Ltitf' o-rc1·· .. Gaz ilik 
tmalma komisyonunda her zaman fiyatla satılıktır. Müracaat Be)'ollu 1 n u uru. ı o uncu, etec 
almabtur. (882) (8837) pmıa tutum No. 2088 ,. Nepi)ı.., T. L Ş. a.udcbiı ~ı TAN MadMa•a 



ANNELER, DiKKAT! 
Et ve sebzelerin :ly!ce pişmemesinden, meyvalann güzelce yıkanmamasından, içilen sulamı temiz 

ft saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayyanlardır. Bunlar; ince 
barsağın iç zanna yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, ICansızlık, hazımsızlıli, kann ağrılan, karın 'İf1Deleri, bunrn, makat kqmmuı, is
hal, oburluk, bat dönmesi, aalya akması, aar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, gör
mede .. iıibnede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. ' 

Ve BAGI Sayesinde bir çocuk gibi korkusuna ko~ar, atlar, n bisiklete biner, kürek ~eker, tenis oynar 
danseder, ~e§ banyosunu alır velhasıl bütün spor hareketlerinize rahat ve neşe ile devam edchillısiniı. .. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI FEMIL ve BAGI Artık kadınlara sym üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 

bu kmtlarm en b!rtnci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itbnadla verlllr. Her çocuk seve se
ve yer. Çocuklannıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danı§llll%. FEMIL ve BAGI O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler altında bile sezilmez, kullanan 

kadın mevcudiyetini katiyen anlıyaınaz. 
DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar dü~zse çocuğunuzda solucan olmadıiı

n.a itimat ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır 
FEMIL BAGI 

Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponlann Bayan] arın 

KullaDJJ tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılnııştır. Biiyükler: Gece yatarken iki 
kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bir kut~ 10 yaşından &Jaiı çocuklara her 181 için gece 
yatarken bir çizgi biskiiviti ven1ir. 

ve hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının cinüne g~ 
miştir. 

Fiatı her eczahanede 20 kuruştur. ( 1 S M E T) ismine dikkat. 
Beynelmflel Kadınlar Cemiyeti; Bayanların (Aylık temizliklerinde yalnız FEMlL ve BAGINI eczane 

ve büyük ticarethanelerde bulunur. 

HiLKAT. 
Daima. Kanunlarına Sadıktır. 

Yaratan kuvvet, her hısana sıhhat ve saadet içinde yaşamak lıak
b:m vermiştir. Her tiirlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aylan 
hareketin cezası ölümdür. 
Yurddaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bfitfln uzviyetı

:al gözden geçir ft gördüğün en uf ak bir anza üzerine derhal f aa
liyete geç. Kendinde diişkilnlük, halsizlik, iştahsızlık, kan.su:lık, 
kavvetsizlik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Buıllar mvi
)'etin İmdad işaretidir. Çabuk 7etiı ve hayat eksiri olan 

OlFAA. OL 
• 

Kan, Kuvvet ve lstiha Surubu 

BI NiNE 
KAN ve DERMAN 

BIOGENINE: Terkibinde bulunan kinin. çelik, arsenik ve 
acı nebatat hülasalarile tababetin fevkalade 

ehemmiyet verdiği ve pyanı hayret muvaffakıyetler temin ettiği 

bir devadır. 

BIOGENINE Uzun ft kısa ateşn ve ateşsiz süren hastalık-

: lardan sonra görülen zafiyet, halsizlik, kan

sızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kanda
ki kırmızı yuvarlacıklan tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar dermansız
lığı giderir, vücuda daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk rengi
ni canlandırarak pembeleştirir. 

BIOGENINE Sinirlerin kıymetli ve tadık bir aı'kadaŞ"Idı.r. 

: Sinirlere kuvvet verir. Hastayı ve muhiüni 

usandıran birçok asabi buhranları en çabtdt bir zamanda şifalandı
nr. Hiçbir sinir iliıcı: Nevrasteni ve isteriye müptela olanlara (BİO-
GENİNE) kadar istifade temin edemez. 

fçmfye ~la, FOSFARSOL tababetin esasmı teşkil eden bOtiln BIOGENINE Gençlerde görülen ve çok defa nevrastenl-
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim illçlannr gnyet fenni : den mütevellit olan iktidarsızlık ve bel gevşek-
hir surette tepı1dnclen yapılmq emsalsiz bir kudret ıurubudur. liğinde pek mühim rol oynar. 

Böti'reklerC:len idrar tor-

basına liadar yoDardaki 

llastahkların mi~ropları· 

Dl kökünden temizlemek 
1 

';ı 

• • 
ıçın 

HELMOBLÖ 
Kullanınız. 

Kam ta:zeler ve çoğaltır, iştiha71 açar, sinirleri, adaleleri sağlamlaştırır. BIOGENINE Sıtmaya karşı fevkalade konıyucu tesiri oldu-
A.zim w faaliyeti, haha n sekiyı ,..ttbeltir, bütün kudretleri U%Vİyete : ğu gibi sıtma nekahetlerindc de pek müessirdir. 
topla,...ak &nrtl tabiiyi biltti:n neşelerle geçirir. FOSFARSOL gfineş 
gibidir. Gircliii ~en aailılr. ~Jik. n &ençlik saçar, her eczanede bu
lmmr. 

} BIOGENINE Şekerli hap şeklindedir. ~üyük ve küçükler 
: kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaletin.in mü

saadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

Bo"brelderin çab~ak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklıın
nı, eski ve yeni belsoğu.kluğun~ mesane iltihabını bel ağrısını. sık 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini ı:idcrir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

Amerikan ve Avruoa · radyo cihazlannın bütün evsafını birlestiren yegane radyo 
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GENERAL ELECTRiC 
( Birleşik Amerika 

VERESiYE 

Mamulatı } 

S A T 1 S 

Satış yeri: 

GENERAL ELECTRİC MÜESSESESİ 
1 

Beyoğlu, istiklal Caddesi No. 28 de ve Acentelerimizde ı 

------------------------------------------------------,· · 

Her tib'IU yam.klan. bn çıbanlan. trq yaralan, meme iltihaplan ve 
çatlaklan. kolt~ altı çıb~ dolama, akneler, çocuklann ve bü

yüklerin her türlü DERt İLTİHAPLARINI 

EN CABUK VE EN EMiN BiR 
SURETTE TEDAVi EDER. 

ViROZ.A 
Bir güzellik krem! değil, birçok fennt araştırmalardan sonra mütehas
sıslar tarafından istihzar edilmiş sıhhi ve faydalı bir cild merhemidir. 

, ... ! .................... ... 

DENIZBANK 
~-~ 

SATILIK BEKÇi DUBASI 
Knsımpaşada Cami altındaki atelyemiz önünde bulunan bekçi 

EDEBIY ATCILARIMIZ ve TORK EDEBIY ATI 1 

Edebiyatımızın son ve canlı hareketlerini gösteren mühim bır ese
rin Kanaat Kitabevi tarafından hazırlanmakta olduğu evvelce ilan 
edilmişti. Tanınmış kıymetli şair, edip, münekkit, dramatürj hülA
sa bütün edebiyatçılanmızın hal tercümeleri ve eserleri hakkıntia 
mufassal malumat vermekte olan bu eser intişar etmiştir. &er ay
ni zamanda edebiyatı.mızın muhtelü devirlerine dair edebiyatçıları
mızın canlı mütalealarını havidir. Büyük kıtada fotoğraflı olarak ha
zırlanmış olan bu eser şimdiye kadar tesadiü edilmiyen bir mükem
meliyettedir. Eserde 86 şiir, 9 hikaye, 27 roman, 8 manzum ve men
sur tiyatro, 5 seyahat eseri, 16 edebi mektup, 4 hitabet eseri, 43 bi
yoğrafi, 46 biblioğrafi, 38 anket cevabı, 4 eser hakkında mütalea, 29 
kronik ve eser nevinden en son yazılmış kıymetli yazılan ihtiva cl
mektedir. &er tanınmış şair ve ediplerimizden genç şairlerimiz ve 
genç romancılarımız, eserlerinin değerli müellüi Mehmet Behçet Ya
zar tarafından hazırlanmıştır. Içinde 50 edebiyatçımızın fotoğrafı 
bulunan ve edebiyat aleminde canlı bir hareket uyandıracak olan bu 
mühim eser, milli edebiyat devrimizin en bariz karakterlerini gös
termektedir. Yalnız edebiyatçılarımıza değil, bütün münevverleri- · 

1 

mize ve gençlerimize bu kitabı tavsiye etmeyi bir borç biliriZ. Fi-
yatı 150 kuruştur. 

EDEBiYAT TARiHi DERSLERi 
3 üncü cilt 

Serveti Fünun Edebiyatı 
Aglh Sırn Levendin "Edebiyat tarihi dersleri., nin nselerin o

nuncu sınıflarında okutulan Tanzimata kadar olan Türk edebiyatı
na ait birinci ve liselerin on birinci sınıfları için Tanzimat edebiyatı
na ait ikinci ciltlerinden sonra yine liselerin on birinci sınıflarına 
mahsus Serveti Fünun Edebiyatı da Kanaat Kitabevi taraiından 
neşredilmiştir. Uçüncü cildi teşkil eden Serveti Fünun Edebıyatının 
Fiyatı 130 kuruştur. 

1 

1 
dubası 8/12/1938 günü saat on beşte pazarlıkla satılacaktır. Pazar
lık Tophanedeki Deniz hanında Matcryel şubemizde yapılacaktır. 

İstekliler şeraiti öğrenmek üzere her gün mezklır şubeye müracaat 

w•••••-..•-• etmelidirler. •o••••••••••
·~~~'!!!!!!!!~~~~~~~~~~~-1 

KANAAT KiTABEVi 

Amirliğe bağlı müessesat için 6 
ton r.eytinyağı askeri evsaf dahi
linde müteahhit nam ve hesabına 
6/12/938 Salı günü saat 14 de Top 
hanede 1st. levazım Amirliği satın 
alına komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 3000 li
ra teminatı 450 liradır. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelme
leri. M405w "8821. 

* 8817 metre minder kılıfiığı bez 
13-12-938 salı günü saat 15 de 
Tophanede Istanbul Levazım imir
liği satınalma komisyonunda satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 612 li
ra 75 kuruş, teminatı 91 lira 91 
kuruştur. Şartnamesi ve nümunc
si komisyonda görülebilir. Istek
lilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 
(407) (8838) 

• 360 metre kaputluk ve 390 met-
re elbiselik kumaş 20-12--93d 
salı günü saat 14 de Tophanede ls
tanbul levazım amirliği satın la
ma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 2184 lira ilk teminatı 163 li
ra 80 kuruştur. isteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. ( 406) 

(8837) 

• Elli çift altlı ve üstın ranzalı 

karyola 12- 12-938 pazartesi gü
nü saat 14,30 da Tophanede Istao
bul Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1050 lira, teminatı 157 lira 50 ku
ruştur. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülür. isteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. ( 401) 

(8817) 

* Ordu hastaneleri için 240 çüt 

erkek çorabı 13- 12-938 salı gü

nü saat' 14,30 da Tophanede Ist. 

levazım amirliği satın alma ko

misyonunda pazarlıkla alınacak

tır. Tahmin bedeli 72 lira teminatı 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hak: 
ı-gtmıeıı. Malıkeım:mızce terel< 

ne vaziyet edilen ölü arabacı J'lilt<>" 
linin mutasarrıf olduğu saınatY•-

. e9' 
da Sancaktar Hnyrettin M. nın ar' 
ki Sulumanastır yeni Mar.ı:tı ı 

. . 7 l 
C. de eski 7, 7 mükerrer yenı '.,e 
No. lu ahşap hane maa bah~e 1 
ayni mahal ve sokakta eskı 7' ç' 
yeni 7, 9 No. lu hane maa b~ 1 
ve ayni mahal ve sokakta es}ci eti 
mükerrer yeni 9 No. lu ahır Y .,e 
şimdiki halde arsa ve bah~ cJ 

Yedikulede imrahor !lyas 
11~ 

Evhattin M. de Imrahor C. de ,,, 
~eski 118 yeni 132 No. lu kagir d _. 

kanın mahkememiz tarafından 
çık artırma suretile satılac~ 
Birinci ahşap hane ınabahçe~ 
kıymeti muhammencsi 1320 ~ 
ve ikinci ahşap hane maabab .,e 
nin 515 lira ve ahır yeri A arsa dB
bah"esi 325 lira ve dükkanın d 

~ ii .. 
hi 980 liradır. Açık artırma ~39 
deti bir aydır ihalesi 12~1 t•
perşembe günü saat on bırde rJll'I' 
tih sulh üçüncü hukuk mahk.e e
sinde icra olunacaktır ve kl~
ü muhammenelerini buiduğU ıJ'
dirde taliplerine ihale oıunac bii
tır. Yevm ve vakti mezkfırd~ ı:ııii
tün mirasçıların veya kanunı arı
messillerinin ve sair alflkadar~c:bıJ 

. ·n ı:s 
nın hnzır bulunmaları ıçı ~-
ilan tebliğ makamına kalın ~la~ıı
tır. Talip olanlar kıymeti . de 

·· eriD 
hammencleri menkuller ~z dia e-

. .. l . hak ıd 
gayrı museccc aynı urıı-

denler yirmi gün zarfında lll 9(Ş 
caat ve tcsçil ettirmezlerse p aıc-

aJtılaC 
paylaşmasından hariç bır ... ca1'-

. alın .. 
lardır. !hale bedeli pcşın . leıııiş 
tır. Satış gününe kadaı: ış_ hibi

t:.1if' eskı Sil" 
vergisi vesair tekw 1 kaf tB-

. · y· · nelik ev ne aıttır. ırmı se ~il-
. ihale r 

viz bedeli ve tcllalıye ve indeıı 
lu müşteriye ait olup ~e!r ınil
rücu edenler hakkında tek! bedelle 
zayedeye konarak noksan fiyııi 

'kt farkı ihalesi lazım geldı e aıctıf· 
't oıac -

müşteriyi evvelce aı isteyenle 
Fazla mahimat almnk ··racaat-

. e mu 
rin mahkeme kalemın 
ları lüzumu ilan olun~ 

• J<O"' 
N··rnunesı • 

10 lirn 80 kuruştur. u .
1 

rin 1<1 

misyonda gc>rülür. Istcklı ette ~O" 
nuni vesikalarile belli sa~8820> 
misyona gelmeleri. ( 404> 

' 


