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Ebed! Sef At&to.rk'iln gençliğinden son günlerine kadar 
300 e yakın canlı hatırasını ihtiva eden 68 sahifalık albümün 
kıla bir zaman içinde ilk tab'ı bitmiştir. (İkinci tab'ı) daha 
milteklmll bir baskı ile çıktı. Tedarik etmiyenlerln acele et -

\, melerlni tavsiye ederiz. 30 Kuruş 

Çemberi ayn Rom aya Gitmiyor 
• • • 
lngiltere ile Italyanın 

•• 
Arası Açılmak Uzere 

. 

Şehircilik 

Bir İlim 
Olmuştur 

1 Gene Nota ve Tehdit 
Düellosu Başlıyor 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Şehircilik bir idare :işi değıldir. 
atr ıilim işidir. Bilhassa Amerikada 
lrı'Ünhasıran şehirciliğe ait dersler 
~eren, bu hususta mütehassıslar ye
tİftiren mektepler vardır. Şehir işle
lini bu mütehassıslar görürler. 

Sir Perth, Eğer Fransaya Karşı Alınan 

Vaziyet lslah Edilmezse Başvekilin ltalya 

Ziyaretinden Vazgeçeceğini Bildirdi 

Şüphesiz belediye reisleri hemen 
de dünyanın her tarafında halk ta
tafından seçilir. Belediye reisiıUn bir 
fehir mütehassısı olmasına ihtiyaç 
Yoktur. Bir şehirde sıhhi, içtimai, 
..ltitisadi, kültürel, beledi birçok işler 
\>ardır. Bu belediye reisinin bütün bu 
ŞUbelerde bilgi sahibi olması müın
~n değildir. Belediye reisi muhte
lif ihtisas şubeleri arasında bir irtiı
bat vasıtası, bir temerküz noktası, 
"e son karan veren bir mercidir. I I 

Belediyede, belediye reisinin ri- Yine tehlike geçinniye bClflıyan ngiliz • talyan mi.aln Romada 
'h--ı• Kont Ciano ve Sir Perth arcuında imzalanırken 
"~ altında muhtelif sahalarda 

l 

'1 

lııütehassı.s kıimselerden mürekkep Matln gazetesine Londradan yazı- litikasının bir üadesi olarak kabulü 
btr heyet bulunur. Şehrin ummni lıyor: icap etmiyeceğini François Poncet 
S>1'ru dahilinde yapılacak işleri bu Sir Perth, Cano'yu ziyaret esnasın- ve Perth'e bildirmek mecburiyetin
~etteıd mütehusıslar tesblt eder. da, mevzuu bahis istekler ltalyanın de kalmıştır. Fakat bu beyanat hiç 
!M'11\.~lif ..,._1 arasında bir ahenk resmt battı hareketi ile teşv:ik edil- bir kimseyi aldatmıyacaktır. 
~Viiiıf'elUff~e ı>eı.eaıye reıaı tu;e- ~ ..,.--~"' ~ ....... uç Oı.t--u ::.Olı .u~b.. ..,_" .....ı. \';OclUUu..ı..,, o-... .,.J.-.. ~--4...=-
lilıe alır. Bu suretle ıeh:iZ' Jlml bir liz - Italy~ ~aşnıasiyle teli!i zor de, lngilterenin Fransa ile Italya a-
~ • olacağını, çünkü bu anlapna muci- rasında son kırk sekiz saat zarfında 

idare ediUr.. hince iki tarafın batı Akdenizindeki ittihaz ettiği açık ve· dürüst hattı ha-
* statükoyu muhafazayı taahhüt et- reketten dolayı Fransanın memnuni-

İstanb m1ş bulunduklannı Italyan hükUnıe- yetini kaydettikten sonra Sir Perthin 
~ _ulu !mar ~ fs~ tine bildirmiştir." Ciano ziyaretinden bahsederek diyor 
' ınuteh~ Prost a ~zel bU' E~ue gazetesinde Donnadieu dt- ki: 
k-- yaptırdık.. Şimdi bu plimm tat- yor ki: •- Sir Perth, mesele !t.alya ile 
-lll'llhe geçeceğiz. "Kont Ciano, son tezahüratın me- Fransa arasında bugünlerde az çok 

l>Jaıun muhtelif •fha.lan nrdır: suliyetini kabul edemiyeeeğini ve halledilmediği takdirde, B. Cham-

KASTAMONU SEVINC ICINDE 
Büyük Şefimizin Zonguldak ve 
Karabükü de Teşrifi Muhtemel 

Şehirlerde ve lr
Yollarda Hazırlık l ~1 . 

Yapıhyor 
Çankın, 4 (Tan muhabirinden) -

Reisicümhur Ismet Inönü, salı günü 
şehrimiii şereflendirecek ve geceyi 
burada geçirdikten sonra Kastamo
nu 'ya gidecektir. Her iki vilayette 
de büyük misafir için hararetli istik
bal hazırlığı yapılmaktadır. 

Reisicümhur Ismet Inönü'nün 
Kastamonu ile kazalarında tetkikler
de bulunduktan sonra ZonguJdağa 
ve Karabük'e de uğrayacağı söyle
nilmektedir. 

Ka..tamonuda hazırlık 
Kastamonu, 4 (A.A.) - Reisicüm

hur Inönü'nün Kastamonu'ya teşrü
leri haberi bütün halkı sevinç ve he
yecana garketti. Kastamonu, koylü
lerile ve kasabalılariyle büyük Inö

nü'nü sabırsızlıkla beklemekte ve a
zamı tezahürat hazırlığı ile meşgul 
Dlmaktadır. Şimdiden köylüler Reisi
cümhurumuzun geçeceği yollar üze
rinde taklar kurmakta ve yolunu 
beklemektedir. 

Leh Meclisinde 

Ul<ranyalılat! 

İstiklal İstediler 
Polonya Parti Reisleri 

T arafmdan Ağır 

Cevaplar Verildi 

Celal Bayar gazeteciler arasında 

Başvekil Avdet Etti 

Celal Bayar, Dün Basrn 
Kurumunda gazetecilerle 

Hasbıhalde Bulundu 

• 

Baıvekilimiz. Fahri Re isliğimizi Kabul Etti ve 
Yeni Cemiyet Binasiyle Sigorta lsler1 

için Y aitlerde Bulundu 
Başvekil Celll Bayar, dün berabe- Başvekil kendilerlle bir saat Jcadaı 

rinde Istanbul vali ve belediye reisi muhtelif işler üzerinde gö~ 
'Lütfi Klfdar ve hususi ıtalern rnüdü- dertlerini dinledi ve kıy!MW w.adleıı 
rü Baki Sedes bulunduiu halde saat de bulundu. 
15 i 10 geçe İstiklAI caddesindeki İs· CelAI Bay.ar kendisini karşılaya 
tanbul Basın kurumunun merkez bi- gazetecilerin ayn ayn ellerini sıktılıı 
nasına gelerek samimi hasbihallerde tan sonra: 
bulundu. Toplantıda bütün matbuat • - Dün beni davet eden arka • 
müntesipleri hazır bulundular ve (Arkan Sa. 10: Sü.. 1 de) 

"t llu plan dahilinde feh.rin sıhhat bu tezahüratın ltalyan hükUmet po- (Smıu Sa. 10: Sii.. 4 u) 

tlllez.hu t.anzim edeceğiz: LAğı.mlan
lltı Yaptıracağız, suyunu, sütünü, ek
~~hıi, sokaklann hava almasını 
~ edeceğiz, temizliğine bakaca
~ ÇÖpl~ atacağız, vesaire vesa-

Varşova, 4 (AA.) - Polonya me
r-~!!!!!!!!!!i!~!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!i!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!i!i!\il lusan meclisinde fırtınalı bir celse 

olmuştur. 

Valimiz Geldi 
LGffi Kırdar, Güzel lstanbul için 
Herşeyin Y apdacağını ~üideledi ... 

~edıye reisi bu tşlerie dolnldan 
._~a meşgul olmaz. Umum! plA
"8 ~ut dıhat p1Anmı mütehas-
~hazırlar. . 
~ tiaadt işlerde, tı;ttmat mesele
~e, tehir işlerinde, imar işler.nde 
~ tarzda mütemmim plinlar ya
~ ak, ve bu planlann birbklerile 
~Akalannı tesbit ederek ~Mr 
~ senelere ayıracağız. 1'ütçe
~abninde tedricen faaliyet~ ge-

~ ~ledtye refsinln vuiferi, bu mü
~ PIAnlar arasında bir ahenk 
'b..._.de getirerek tatb.i.katım temin 
~tir. 

* '-Şu halde belediye işi .ı>!t mm tşi-'lt "~. ibni bir görüşle h~et et
)~l azımdır. Dün Istanbula. gelen 
)'de "alinıizle görüşürken bizi en zi
~~ memnun eden cihet de, onun 
~lt .böyle ilmi bir görüşle idare et-

tnıstediğini öğrenmek olmu~tur. 
tfi Kırdar· ....... . 

~ nen, diyordu, bir ilim ac!amı
~le~ı Şehirciliğin artık bir ilim me
~ltili Olduğuna kaniim. Memlei.cct 
el~ llde mütehassıs şehirci bulun-

~ ~~ ~a zannetmiyorum. Onun 
~ erı mümkün olduğu .kı:ıdar 
~ D~adaınlanna ve mi.iteha6sıs1an
ı... <>Ord·· 
'"'l>acıan urmek için icap ederse Av-
\~lab·ı· Veya Amerikadan, ne:-eden 
~eği d~rs:ın, mütehassıslar 2etirt-

Şunüyorum.,. 

1.ı_ ~l~e L . * . 
ll''l\e en fıtrı Kırdar şehrın iman 

(doğru yoldan başlamanın 
Arkası Sa. 10: Sü.. Z de) 

Ebedi Şefin 
Ebedi Hatırası 

TAN Her Vatandaşın Evinde, Onun Bir 

Büstünü Bulundurmasını Temin Etmiştir 
Her Türk evinde, Ebedi Şef 

Atatürk'e ait bir hatıra bulun
durmak ister. Onun mukadde~ 
hatırasını daima gözümüz onün
de görmek ondan iman kuvveti 
almak, yaptığı büyük hızmetlerı. 
hatırlamak her Türkün en bü
yük borcudur. 

Onu çoluğumuzun çocuğumu
zun daima gözü önünde bulun
durarak, onlara bu büyük ada
mı, Türkün ebedi Şefini tanıt

mak ve öğretmek te milli bor
cumuzdur. 

TAN, bu düşünce ile Ata
türk'ün Kanonika tarafından ya
pılmış ve Viyanada sureti mah
suda yaptırılmış güzel bir büs-

1 

tünü kendi okuyucuları için yok 
pahasına temin etmek vazifosinı 
üzerine almıştır. 

1 Resmini neşrettiğimiz bu büst, 
evimizin en güzel, en kıymetli 
bir ziyneti olabilir. 

Bu büst kıymetli bir sanatka
rın elinden çıktığı ve sureti 
mahsusada yaptırıldığı için ayni 
zamanda artistik bir kıymeti de 
haizdir. 

Gazetemizin okuyuculan için 
yaptırdığı, Ulu Önderin büstü 

verilecektir. Posta ile gönderi
lecek yerlere temiz bir ambalaj 
içinde posta parası da müessese
mize ait olmak üzere iki !ıraya 
gönderilecektir. 

Ukranyalı ekalliyet mebuslanndan 
ve meclis reisi vekillerinden Bay 
Nudrey şiddetli bir nutuk iradede
rek Ukranyanm arazi bakımından 
muhtariyetini istemiş ve Ukranyalı 
mebuslann bu bapta bir kamın layi
hası tevdi edeceklerini söyıemi.ştir. 
Hatip, Polonya hududunun öbür. ta
rafında bir Ukranya devletinin te-

1 şekkül etmiş olmasından dolayı bah
tiyar olduğunu beyan etmek sureti
le sözlerine nihayet vermi~tir. 

Bu nutuk, Polonyalı m~buslar ta
rafından şiddetli protestolarla kar-

i 
şılanmıştır. 

Hükümet taraftan birlik fırkası 
mebuslarından Ostrovski, şiddetli 
bir nutukla mukabele ederek Ukran
yalı mebusların hattı hareketini te
essüfle karşılamış ve Polonya mille
tinin bin senedenberi Poloııyaya ait 
olan cenubu şarki arazisini kanının 
son damlasına kadar müdaia.ı edece
ğini söylemiştir. 

Ayni fırkanın reısı GP.ncral 
"Skwarczynski,, de, mühim bir nu
tuk sö,ylemiştir. 

Valimiz Bu Hususta 
Şeflerinden de 

Devlet ve Hükumet 
Vait Aldığım Söylüyor 

1 

General bilhassa Polonyanın Ma
caristan ile müşterek bir hududu ba-
lunması lüzumundan bahsetmiş ve Halel, sele/ iki Valimiz elele 
bu lüzumun yalnız hissi esbaba müs- u · ! b 1 · · 
tenit olrn . d p 1 ı enı starı u valı ve beledıye re- ı Sevencanla Rauf Demirtaş İstanbul 

ayıp, aynı zaman a o on- · · d k . . .. · ' 
yanın menafii icabatından olduğunu l ısı 0 tor Lutfı Kır~a~ dun eks~r~s- garnızonu namına Tümgeneral Os • 
söylemi~tir. Generale göre, P~lonya- le .. Ankarada.n ş~hrı~ze gel~ıştır. man ~u~an, ?elediye ve parti erkan 
nın harıcl siyaseti, Macarıstanın Dun sabahkı kefıs sıs dolayısıle va- ve mudurlerı, şehir meclisi azaları 

(Arkası Sa. 10: Sii. 2 de) purlar işliyemediği için valimiz tren kaza kaymakamları ve valinin dost: 

Ankara Valisi 

den indikten sonra bir müddet Hay- ları tarafından teşkil edilen kalaba • 
darpaşada kalmış v~ ~ilabare istik- lık bir grup, Haydarpaşaya kalkan 
bale gelen zevatla .bı~likte saat 10.30 ilk vapurla karşıya geçmişler ve ye
da Istanbula geçmıştır. ni valiye (Hoş geldiniz!) demiş!er -

Değiştirilmiyor Valiyi karşılamağa gelenler, ancak dir. 

Ankara, 4 (A.A.) _ Son günlerde saat 9·30 da Haydarpaşaya geçebil - Eski vali Muhittin Ustündağ, is -
İstanbul gazeteleri Ankara valisi dikleri için, t~enden indiği sırada tasyonda hazır bulunan vilayet, par 
Nevzat Tandoğan'ın başka bir vazi- Haydarpaşadakı hastanelerde bulu- ti ve belediye erkanını yeni valiye 
feye tayin edileceğine dair bazı ha- nan doktor arkadaşları tarafından takdim etmiş, bunu müteakip vapu
berler neşretmektedirler. karşılanmıştır. Bilahare, başta eski ra geçilmiş ve burada yeni ve eski 

Haber aldığımıza göre, buna dair vali ve belediye reisi Muhittin Us- valiler Köprüye gelinceye kadar da
ıil!!!!!!!!!!!!!i!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!ii!i!!!ii!i!!!!!!ii!~~!!!!i!!!!!ii!i!!!!!!~!!!!ii!~!!!!i!!!!i!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!i!ii!i!!!I yapılan neşriyat tamamiyle asılsız- tündağ, vali muavini Hüdai Karata- ha yakı_ndan konuşmak imkanı bul-

dır. ban, Belediye reis muavinleri Ekrem muşlardır. (Arkası Sa. 10: Sü. 3 te) 

TAN, bu büstlerden binler
ce hazırlamıştır. Okuyucularına 

mal olduğu fiyata vermektedir. 
Büstün maliyet fiyatı 150 kuruş
tur. ldarehanemizden elde eden
lere büstün beheri 150 kuruşa 

Evinizde, müessesenizde, mek
tebinizde Ulu ve Ebedl Şefimi
zin bü kıymetli hatırasınt bu
lundurmak isterseniz, acele edi
niz. 
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Anlaşılmak Dolmabahçe 
Hadisesinin 
Tahkikatı Bitti 

Dün Sabahki Kesif Sis · Emniyet Müdürü lktısadi 
Devletçilik Yazan: Orhan Seyfi Orhon 

Bir fikri, bir nükteyi, bir nazari
yeyi bUtlln açıklığile söyledikten 
ıonra anlaşıldığım zannederiz; fakat 
ne mümkün! En güç şey, insanların 
birbirini anlamasıdır. Aşağı yıtkarı 

ayni :1eviyede adaınlan bir Braya 
toplaym ve hiçbir inzİbata tabi tut. 
madan konnştnnın. Göreceksinb: ki 
kimse, kimseyi anlamıyac:aktır, bir 

K d D . d s·· .. Çarşamba ara a, enız e utun Günü Gidiyor 

Seyrüsefer Aksadı Ekrem~ncan 
S -lktısadi devletcilik de1' 

let sosyalizmi değÜ midir? J .. 
kisinin arasında ne fark var
dır? 

--0--

MesuTieri, Muhakemat 

Encümeni T esbit 

Edecek 
kaç dakika içinde musahabe, bir ku· Müddeiumumilik, Dolmabahçe ö-

Oenizciler1 Oc; 
Kesif Bir Sis 

Senedenberi Bu Derece 

Olmadığını Söylüyorlar 

Bodrum Kaymakamı 

Oldu 

C - İktısadt devletçilik devlel 
sosyalizmi değildir. İkisinin arasın .. 
da mühim, çok mühim fark vardır· 
Ve bu farkın ana çizgisi mülkiyet 

Istanbul emniyet müdürlüğüne ta- hakkının kabul veya reddidir. 
ru gürültü oluverecek._ nünde 11 vatandaşın ölümü ile neti- Dün sabaha karşı İstanbulu ke-

En sade şeylerin ne kadar gftç an- celenen müesse! hadise hakkındaki sif bir sis tabakası kaplamıştır. Sis 
!aşıldığını tasavvur edemezsiniz Me tahkikatını tamamlamıştır. gece yansından sonra saat ikide ha
scla, basit bir belediye nüzamı: Yo- Hadisede yaralanlarla orada b fif bulutlu bir şekilde başlamış, sa
lnn sağından yürünecek! Bunn her- lunup faciayı görenlerdtAn yüz k:~ bah saat altıda tam bir ~esafet pey
kesin tereddiltsüz anladığını zannet- dar şahit dinlenmiştir. da .ede.r:k k:1"ada ve denızde ~n met 
meyin. Birine sorun: Solun snğm - Müddeiumumilik tahkikat evrakı· re il.~ru:mi gormek imkansız ıbır hale 
d - ·· k l afı b ' ge1mıştir an yurunece , so tar oş kala- nı memurin muhakemat encümenine ·- · 
cak; diye cevap verecek. Ötekine so göndermiştir. Bu tahkikatta sadece B~ yuzden. Denizbank, Ş1rketl 

• Giderk vd lirk 1 . . Hayrıye ve Halıç vapurları sabah se-
~. en sag an, ge en so - hadısenın sureti cereyanı tesbit edil- . . +_ 
dan yürünecek: diye<!ek Bil'' başka ....,;...,.· M hak _ ferlerını yapamamışlar, karşıdan ıs-

' · - .u~.ır. u emat encumeni hadi- t 
sına soran: O da, sokakların sağ ta- senin mesullerini tesbit edecek ve tanbula ve st_anb~ldan. karşıy~ lge
ırafındalri yaya kaldınnımdan ~-ı--ı ak b d . çecek olanlar ışlenne gıdemem;ş er-

., ..u. .... anc un an sonradır ki, mesuller . . . b 
llec:ek. sol tarafı bo~ duracak; diy.- hakkında takibata . . . dır. Sıs karada aym kesafette u -
bilir gırışılecektir. lunduğu için tramvay ve otf)mobil 

• Hadisede ölenlerin ailelerile, ya- seyrüseferinde epeyce müşkülat çe-
Vaktile, Papağan mecmuasını çı- ralananlardan hiç kimse henüz adli- ı,:ı .... ;.. k iht" tl harek t 1-

" ~ .. '-"S' ve ço 1 ıya a e u-
Rardığım zaman, bir avukat katı"bin· yeye muracaatla şahsi bir dava aç- d lm ştu zumu uyu u r. 
den şu mektubu almıştun: Babiali mamışlardır. Böyle bir dava açıldı- A.,.,r sis tabakası bu -kild~ saat 

.,., takdirde - dd · umilik 6
' r caddei kebirinde Papağan Efendi • 6 "' mu eıum a_ynca sekize kadar devam etmiş ve sekiz.. 

1e: 
takibat yapacaktır. 

Bunun bi!r mlsarıne de geçen g0.n POLiSTE : 
rastgeldiını. (Kelimelerimiz) adlı f.tk. 

ramı okuyan imzasız kari, hiddetli 

bir mektup yazmış, beni gayı:etkeş. 

lilde itham ediyor. Yazımda ne ka· 

dar türkçe ohnıyan kelime varsa hep 

Maltepe HCidisesinin 

Tahkikatı Bitirildi 
Kartal jandarması, birkaç gün ev-

sinin altını birer birer çizip yolla - vel Maltepede vukua gelen tecavüz 
mış. hadisesi hakkındaki tahkikatını bi -

Halbnkiı ben şöyle demiştim: Hftr. tirmiştir. Anlaşıldığına göre, çilin -
met veya nezaket göstenneğe kalk- gir sokağında 15 numaralı evde otu
tığımız zaman dilimizde yaşıyan ran Sadık, bu hadisede, sopa ile ba
tiirkçe sözlerin yerine Arapça veya şına vurulmak suretile yaralanmış
Farsçasını kullamnıya başlıyoruz, ya tır. Mütecavizler, kendisini sol elin
ni, böyle yerlerde lugat paralıyo • den, sol omuzundan ve başından da 
ruz. Eğer hürmet \'e nezaket gücıter- yaralamışlar, fak at teıJavi altına ah
-ı.c.--ı ... ,;...ı.. ı-L .a..~\ ~-·.t- nan ~ l,~sen:lb hastahaneden 
(zevce) koca yerine (zev~) çocuk ye- çıkmıştır. 
rine (mahdmn) ev yerine (hane) di- Hadise, adliyeye intikal ettiği ı-
7onız. çln, Üsküdar rnüddeiumumiliği tah-

Bunun sebebini hah ettılden son· kikata el koymuş ve mütecavizleri 
ra IUJlU ilave etmiştim: nezaret altına almı~tır. 

Sahiden dilimizi seviyor ve beğe- iki Çocuk Arasında Bir 
Diyorsak böyle me\"Zlllarda türkçe ·Yaralama Yakası 
sözleri bayağı bulup l(igat parala- Ah':»yıkta Şadırvan sokağında o-
mıyalım. En saygılı, en nazılt duy- turan 18 yaşında Nurettinle kardeşi 
..... 1 n1 t ak 16 yaşında Şerafettin arasında oyun 
au.aanmızı a a m şerefinden ne-
den kendi kelimelerim.izi mahrum et yüzünden çıkan bir kavgada Nuret
melıi?- tin Şera!ettini ekmek bıçağile kolun 

dan yaralamışt~. 
Bunun anlaphnıyacak neresi vra? 
~ olmazsa şimdi muhakkak anla
şıbnıı olduğuna kanisirniz defi! mi? 
Bey hat! 

Bir Kumar Cürmü 
Meşhudu Yapıldı 

Taksimde Nane sokağında Madam 
Sofyanın evinde kumar oynıyan Sa-

Bir Yaıında Bir y avra di, Cemal, Hüsamettin ve Ahmet 
Araba Altında Ezildi isminde 3 kumarbaz suç üstünde ya-
Kızıı ahamam, kalanrmş ve masa üstündeki 1942 

... nahi ~-=-ı- KM (Tle~ - Çeltık- kuru~ mtisadere ·edilmiştir. 
~ Y~ ume koyO.nden HU ... 
mı oğlu Mustafa Uıtacln isminde bir Bir Çocuğun Bacagı 
köylü kağnı arabası ile yoldan ge _ Kırlldı 
çerken Duralioğlu bir yaşında Ya- Sanyerde oturan 12 yaJUlda Ke-
pn ezin öldürmüştür. mal bahçede top oynarken düşmüş, 

MOTEFERRIK :ı 

Abide ve Anıt işleri 

için Yeni Bir Karar 
Verilen yeni bir karara göre, abi

bldeler ve anıtlara ait işlerle !stan
bulda Güzel Sanatlar Akademisi jüri 
heyeti meşgul olacaktır. Dahiliye Ve 
ka.Ieti bu münasebetle Akademiye 
bir tamim göndermiş, bundan 'böyle 
abide ve anıtlara ait işlerin Vekale
tin tavassutuna lüzum olmadığım 

ve bu işler hakkındaki müracaatlarla 
doğrudan doğruya jüri heyetinin 
meşgul olacağını :bildirmiştir. · 

nanıyaa ~ın 

Mıntaka 
Sümerbank, Hatayda bir yerli 

mallar şubesi açacaktır. Bunun için 

banka şeflerinden İsmail ve Ekrem 

İskenderuna gitmişlerdir. İskende -

runda inşa edilecek gümrük ırunta

kası için İktisat Vekaleti Lim.mlar 

müdürü Ahsen Bora ile Denizbank 
şeflerinden biri Hataya hareket et

mişlerclir. Tetkiklerin neticesini bir 
raporla Vekfilete bildireceklerdir. 

dünün muhtelif yerleri haşlanmı~, 
tedavi altına alınmıştır. 

Yedi Hırsız Yakalandı 
Son 24 saat zarfında lstanbulun 

muhtelif semtlerinde vukua gelen 
hırsızlıklardan yedisinin failleri ya
kalanmışlardır. Bunlar Sotirl, Saba
hattin, Muzaffer, Hasan, Faruk, Hü
seyin ve Ali isimli sabıkalılardır. 

Bir Çocull Haılanarall 
Oldii 

den sonra hafil açılmıya başlıyarak yin edilen Ankara emniyet müdürü İktısadi devletçilik devletin iktısat 
saat 10 da tamamen zail olmuştur. Sadri Aka, salı günü akşamı Ankara- işlerini kontrol altına alması, plan • 
Vapurların seyrüseferine saat sekiz dan hareket ederek çarşamba sabahı laştırması ve bazı iktısadi teşebbİi"" 
buçukta müsaade edilmiştir. şehrimize gelecektir. leri bizza~ bapmasıdır Liberallere 

D . il . if d 1 . - - Çoruh valiliğine tayin edilen Is- - d l "kt d' . 1' k Sllla,ı. emzc erın a e erıne gore uç t b 1 k" . t _ d.. .. S gore ev et ı ısa ı ış ere an~ 

d b 
. b alı b ' . an u un es ı emnıye oıu uru a- _ b t bı-

sene en en u ~erce: k ~ . 1r sıs lih Kılıç, çarşamba günü Sadri Aka- Fertleri teşebb~slerinde ser es t ır 
tabakasına tesadüf edilmemıştır. ya işleri devredecek ve 0 akşam yeni rakır. Onlara golge etmez. Faka 

ı· 5 d 1 D •ıd• vazüesine gitmek üzere şehrimizden manla en liberal devletler bile iktı.S8" 
ır an a evrı 1 ayrılacaktır. di işlere kanşmağa mecbur oldulat· 

Evvelki gece Kürkçükapı sahfile- Ekrem Sevencan, Bodrum Hususi sermayenin ve fertlerin~~ 
rinden geçmekte olan Hasan kapta- Kaymakamı° oldu parnıyacağı büyük işleri ~en~Ue 
nın idaresindeki "Büyük Marmaar,, yaptılar. Bu müdahale evvela şttneıt" 

Aldığımız malfunata nazaran, be- ib" tr 
adlı m?tör, sis yüzünden Kasımpaşa lediye reis muavini Ekrem Seven- diler, posta, telgraf, telefon gı 1 

_ 

iskelesme kayıtlı 4288 numaralı Ha- can'm Bodrum kaymakamlığına ta- lere inhisar ediyordu. Fakat bugii!! 
san oğlu Ömerln yolcu sandalına çar yini takarrür etmiştir. Diğer muavin İngiltere ve Amerika gibi dünyanJJI 
parak sandah devirmiş ve içinde bu- Rauf Demirtaş'ın bir vilayet idare en ileri liberal memleketlerinde bile 
lunan dört ldşi denize dökülmüş - heyeti azalığına tayini kararlaştınl- devlet her türlü ikhsadi işler ya~ 
tür. Yolcular Denizbankın 3 n11ma- mıştır. ve memleketin ikhsadiyatını kon 
ralı motörü ve etraftan yetişen san- Belediye reis mauvinlikJerlnden altında bulundurur. 
dallar tarafından kurtanlınıştır. birine eski Usküdar kaymakamı Liit.- Devlet sosyalizmi bu değildir. f)et 

finin tayin edileceği haber veriliyor. let sosyalizminde şahsi mUlkfyet yok. 

BELEDiYEDE: 
· Salih Kılıç gicliyor tur. Her işi devlet yapar ve yaptll' 

Çorum valiliğine tayin edilen eski işi kAr zı1ınfyetile değil, hizmet P" 
İstanbul emniyet müdürü Salih Kı- yesile üzerine alır. Ferdi teşebb~ 
lıç, çarşamba günü 17ehrimizden ay- yer vermez. ; 
nlacaktır. • Türkiye fkt1sadiyatta devletcl : 

Asfalt inşaatı 

Vaktinde Yetişecek 
Ankara caddesinde yanın kalan Bursada Bir Mahkum 

asfalt inşaatına dün yeniden başlan- Kaçtı ve Yakalandı 
nuştır. Yaya kaldınm.lan kenarları- Bursa, (TAN) _ Adliye dairesi _ 
na Burdur taşlan konduğu gibi as- nin koridorunda başlayıp Ismetinö
falt zemini teşkil eden kırma taşla- nü cadesine kadar devam eden bir 
rm da döşenmesine girişilmiştir. firar hadisesi olmuştur. 

Belediye elektrik, havagazı, tele- Seçköyü mağaraları.tıda esrar imal 
fon gibi şebekelerin bağlanmaması ederlerken bir gece bastırılan ve 
yüzünden yollan müteahhide zama- k ak . t k v iki" ta açm ıs er en ayagı ş arası-

nında teslim edemiyeceğinden inşa- na mkıştığı için ele geçen Seçköylü 
at faaliyeti gecikmiştir. Fakat müte- cete Hasan, arkadaslan gibi bir se-
ahhit. htt -11•- .... ~A- __.;_..__ 4~ .u.cııpn vn """Y ~- a- -

rek gecilaneğe meydan bırakrmyacak ğır para cezasına mahkıim olmuştur. 

tır. Evvelki gün hapis muddesini bitir -

istimlakten Doijan 
Davalar 

diği için tahliye ediimek üzere ad -
liyeye getirilmiş, fakat ilamuun tet
tiki sırasında, para cezasının alın -

Eminönünde istbnlfilc edilen bina- matlığı anlaşılarak. tekrar hapisane
lara tahmin edilen kıymetler yüzün- ye gönderilmesine krar verilmiştir. 
den çıkan davalardan mühim bir kıs Bunu ıezen çete Hasan, illınat ka 
mı neticelenmiştir. Belediye, bu ka- leminden dışarıya brlamış ve yıl -
rarlara göre istiml8k bedellenni ö- dınm hızıyla merdivenleri · inmiş -
diyerek bunlan hemen yıktıracak - tir. Arkasından fı::oşanlar kendisini 
tır. Yıkılma muamelesine bugünler- Inönü caddesi parkında yakalamışlar 
de başlanacaktır. ve adliyeye iade etmişlerdir. 

Otomobil Kazalan 
Şoför Azizin idaresindeki 3896 nu

maralı otomobil Şişlide Halaskarga
zi caddesinden geçerken 14 yaşında 
Necdete çarparak başından yarala -
nnştır. * Avukat CelAlin idaresindeki 999 
numaralı hususi otomobil Galatada 
Necatibey caddesinden geçerken 6 
yaşında Şerafettine çarparak başın -
dan yaralamıştır. 

Vasfi Raıid1n Konferansı 
Ankara, (TAN) - Polis Ensti

tüsünde her Cumartesi günü veril
mesi mutat konferanslara cumartesi 

dir. Fakat yalnız vatandaşların ~ 
sust sermaye ile yapamıyacağı iş;; 
ri deruhte eder. Hususi sermaye 
bir Karabük fabrikası yapabillı' ~ 
yiz? Bir Kayseri bez fabrika.sı:Jil ıı 1' 
susi sermayenin yapması 1Azı'!'l1 ge~ 
se daha ne kadar zaman bekleJ!1 , 
mecburiyetindeyiz? Süratle rıerı:., 
mek istediğimiz, ve diğer mernle1'ıet 
lerde de iktısadt teşebbüslerin d~ t' 
eliyle nasıl süratle başanldığınl ~ 
dfiğümüz fcln, biz de esasta de\l'ı .At 
t'lk Fakat~ .mülkiyete h~ 

S - Mııs:linl Is~ 
general Frankonun m~~ 
lik hakkının tanımnası~ 
rar ediyor. General F httrf 
cumhuriyetçilerle f Uen. ~t , 
halindedir. Muhariplik~ 
kının tnnrnmam bu ~ '1' , 
ne değiRikllk r:Jücudtı getl d , 
cektir ki, Musolinl bu1ffl1141"' 
zerinde bu kadar ısrarla 
maktadır? fi 

Valt'anın bir cinayet Meli oldutu sal bacağı lonlnnştır. Yaralı Etfal 
da rivayet edilmektedir Bu rivayete hastanesinde tedavi albna alınmış -
nazaran bu ması1m çocuğun babası tır. ' 
birkaç ay evvel ölmüı, anası ibtr ko- Bir Amele Kaynar Sa 
caya varmak istediği halde çocutuzı ile Haılandı 
mevcudiyeti bu emeline engel olmu§ Xazlıçepnede Alekonun deri fa b-
ve kadın çocuğu ortadan kaldırmak- rikasuıda çal1§8n Satılmış kazaen ü
tan bqka çare b~lamamış, sarıp aar zerine dökülen kaynar su ile vücu -
malamış ve uyuttuktan sonra kımse 

Kasımpaşada Paşaçe~e sokağın
da oturan Ahmedn oğlu 2 y~da 
Salihattin oda içinde oynarken man 
galın üzerinde kaynamakta olan su 
üzerine dökülerek vücudunun mUh 
telif yerleri haşlanmış, kaldırıldığı 

Şişli Çocuk hastahanesinde ölmü§ -

tür. 

* Raif tarafından idare edflen 
2800 numaralı otomobil Haltç Fene
rinden geçerken !5 yaşında Nihade 
çarparak sağ bacağının kınlmasına 
sebebiyet vermlştir. 
*Şoför Yaninin 2218 numaralı o

tomoblll Beşiktaş <:ırağan caddesin
den geçerken 11elediye temizlik ame 
lesinden Halile çarparak bacağından 
yaralamıştır. 

öğleden sonra saat 13,30 da başla
nıldı. İlk konferansı değerli hukuk
çulanmızdan Sivas Mebusu Huku
ku Esasiye Profesörü Vasfi Raşit Se 
rik verdi. Polis enstitüsünün geniş 

konferans salonu K~malizm mevzu
lu bu konferansı dinleıniye gelen 
birçok münevver klınsel.erle dolu 
idl Bundan başka profesörler ve 
talebeler de hazır bulunuyordu. 

Vasfi Raşit Serik Kemalizm mev
zuunu büyük bir ihata ve vukuf ile 
irticalen anlattı ve yeni tezleri yeni 
görüşleri ve orijinal fikirleri ihtiva 
eden konferansı sürekli alkışlar a
rasında hitam buldu. 

C - Bugün Franko hlll btr ast., , 
rlyetindedir. Muhariplik ha]dcl ~ 
nınmadığı için diğer devletleri'O 'iP" 
huriyetçilere yardım etmeleritıe ,.,_ 
ni olamıyor. Mesela Barselo~ :, 
nı abluka altına alıp ecnebı etJt" 
gemileririlin İspanya h~ ,p' 
mühimmat, erzak ve saire ta~ 
na mani olamıyor. Halbuki J!l 0111; 
lik hakkı tanınırsa, o vakit hillt .~ 
çilerin elinde bulunan sahilleri t,t:fltl 
ka altına alabilir. cumhur11~ 
silahsız, mühimmatsız ve e~ 
kalırlarsa mağlUp olmıı.ğa ~ 
olurlar. Bu hususta İtalya d '140 "' 
sı Frankoya yardıma hazırdıt'~ 
sollninin de arzusu, istedi~~ 
çilerin mağlOp olmasıdır. asıfl1 I" 
muhariplik hakkının tanıDIXl 
temekteki maksadı budur. ~ 

1 TAKViM ve flA ~ görmeden götürüp yolun ortasına bı
rakmı§tır. Arabacı da blU'lu farket.
miyerek çiğneyip geçmiştir. Bir ya
§llldaki çocuğun kendi kendine evin 
den çıkıp yürüyerek yol üzerine ge
lip yatmasına imkan ve iıhtimal gö
rülmemektedir. Bunun icin ~in bir 
cinayet p,ı;eri olduğu tahmin edilmek 
tedir. 1 

-o--
Yerli Mallar Haftası 
Ayın 12 sinde başlıyacak olan do

kuzuncu İktisat ve Yerlimallar haf
tası için Milli İktisat ve TasaI'!"llf ce
m "yetinde hazırlıklara devam edili
yor. Cemiyet genel sekreterliği teş
!kilatına bir tamim göndererek haf
ta içinde kahve, gazino gibi umumi 
yerlerde kahve çay yerine portı:ıkal, 
iizüm, incir, ıhlamur verilmesinin 
tem.inini jstemiş ve umumt toplantı
lar yapılmamasını bildimrlştir. 

Gilnilrı Reslı:~"Ilerl 

1 - Diln sabahki kesif sisi Köp riiden tesbit eden bir fotoğraf ! - Eski ve yeni lst:ınbul vnlilerl Baydarpa~da görilşUyorlar 

PAZARTESi 

5 llkkônun 1938 

---------;:~,, 
12 inci ay GOn: 31 g . ıs~ 

,Ruınl· •" 
Arabt: 1357 fkinclteşrin" ~ 
Şevval: 11 ı!· 
Güneş: 7.10 - Öğle: ııı . .tO 
İkindi: 14.28 - Akşam: 5,S 
Yalcıı: 18.19 - tms!k: g'fl 

YURTf A HAVA V AZl1( ,.r.4" 
dolu tıe rıtı' 

Hava yurdun Doğu Anş~-ırk ıcısıt111~116• 
niz ve Orta Anadolunun bÖtızeleı ;,at' 
da bulutlu, Cenup Doğusu 

11 
diğer '!'' 

çok bulutlu ve mevzıt yağış ' er -;et 
gclcrde umumiyetle kapıılı ve y ~,, 
ğışlı geçmiştir. 5tıtcitl• t" 

Rüzgdrlar Doğu Anadoludan cerı"ı:ıf ~ 
radeniz ve Akdeniz kıyılarında ınotell' 
Wtmnetten, diğer bölgelerde 

1 olarak orta kuvvette esmiştir· 



[eUGÖN 1 

~ansa ile ltalya 
4rasında Ribbentrop'un 

Paris Seyahati 
---<>-

Fransız Gazeteleri Romada 
Bu Seyahate Ehemmiyet 
Verilmemesine Kızıyorlar 

Balkanlarda Son Hadiselerin 
Mahiyet ve Akisleri )'~: Omer Rıza DOCRUL 

"-,....._ ile İtalya münasebetleri· 
~ laın düzeleceği sanıldığı urada 
~ bir hadise bu miinasebetlerin 
~ ~olay düzelemiyeceğini röı -
h.;!tir. Fııansa, İtalyanın Habefi 
~ tanımamak için İtalyaya se
~Ollderıniyor ve bu hareket İtal
>. dttabatsız ediyordu. Nihayet İtal
' Paristeki sefirini çekerek bu 
,~te nıukabele etmiş ve iki mem 
~ t •t"aaındaki münasebetle?' iyiden 
~bozulmuştu. Bilhassa ltalyanın 
~ ~· dahili harbine geniş ölçüde 
~ İspanyanın Akdeniz muva -

Paris 4 (A. A.) - Gazeteler, Von 
Ribbentropun Paris seyahati hakkın 
da pek az tefsiratta bulunuyorlar. 

Başvekil Köseivanof, Dobruca Meselel':rin~ Ra~ıı~en "Ruma~ya ve Y~na
nistan Komşularımızla Meselelerin Hallı lçın Elımızden Gelenı Y apacagız" 

Uç ticarl heyet birbirinin topu- Demek ki belli başlı meseleler cil, ve gitgide daha ziyade alAka u -
ğu.na basarcasına Bükreşe uğrarken tabirinden :istidlal edilenlerin başlı- yandıncı olacaktır. 

~· hüiın adalarnı ve mev -
~ ~al etmesi, ve işgalini te
~ 1ttirecek g bi ıörünıneai bu 
,~u memleket arasındaki mü
' hetleri adeta vahim sayılac11k bir 

J'a götürüyordu. 

1fıt ~ tarafın sefir mübadelesine ka
~tel'lneleri ve birbir~nin devlet 
"~ sefir göndermeleri ilıerine 

1'tiıı deiişeceii ve ilci tarafın 
ve i)'i geçinme esasları il

llt karar kılacakları hissini ve
. "- Fakat öyle olmadı. İtalya 
~Ye naun Kont Çianonun, İtal 

liylaetini izah eden nutkunu din 
tlfist parlamentosu, haridye 

"Biz siyasetimizde halkın 
'nden mülhem oluyoruz,. tar 

'le· 'Özlerini işitir işitmez Jı'ran
J'hinde bim' nümayiş yapmı~,meb 

' 'l'unus, Korsika, Nis, bir riva-
1 ICire üstelik Süve;n kanlaı, Ci

tliye batırmıılardır. Ve bu nü
transa41a çok" derin bir tesir 

tır. 
lf'-a . . . F 
~in.... Yışın nakau ilzenne ran-
""''llneti, hadiseyi şiddetle pro-
~ı ve İngilterenin de hadise 

•dar olmasını istemİJ, bunun 
İngilterenin Roma sefiri de 

hariciye nazın ile göriişmilt-

Matin gazetesi, çok memnun görü
nüyor ve diyor ki: 

"Bu usulün, doğrudan doğruya ve 
vazihistişare gibi yapıcı bir faydası 
olacaktır. 

Türldyede yeni bir şahsiyet iş başı- caları şi.md Ruınanyada olan Dob - Stoyadinoviç'in beyanatı ve naib 
na çıkarken, Avrupa merkez hüku- ruja ve bir de Bulgarların denize in prens Paul'un seyahati, yeni Alman 
met ve paytahtlannı dolaşan kral melerini mümkün kılacak, Trakyanın - Yugoslav ticari anlapnuı ve onun 
Karol Bükreşe dönerken, Yugoslav- dar bir geçididir. ameli neticeleri üzerinde naza!'l dik 
ya intihabatı en meraklı safhasına gi Hüktimet pek ihtiyatklr davrana- kati başka taraflara döndürmü~. 
rerken, Balkan havadisi kıtlığından rak, vaziyeti idame için polisi mü- Yugoslavya ihracatı Alınan tha-
bahsedilemez. teyakldz bulunduruyor; ve nerde o- lAtlle kemaf"ıssabık tevzin edilettkse 

İster Bil.kreşteki Splendide Park lursa olsun nümayişlere mlni olu- de y.ine umumiyet itibarile Yugos -

soı;::::~ Almanya ne Fransa birbir- otelinin salonlarında cereyan etmektin- yor. Bu hususta polise pek kat1 e- lavyanın Almanyaya ihracatında ba
l ri k- kl r ibi bakmakta de _ te olan fiddetli ve ticari rekabe mirler verilmiştir. Neuilly muahede- zı tadllit vardır. Evvelce, Yugoslav
'~a::ım0:ı:ri.e cı!nonun derpiş etti~ tahaf sahnelerini, ister kesilen ve si tarilıi 27 ikinciteşrin yaklaştıkça yanın Almanyaya ihracatı yüzde 39 
§eki1de bir Avrupa kurulman için aynlan Rutheniayı ve Rumanyanın muhtemel nümayişleri menetmek ü- yün ve maden gibi ham mevattan i-
mi lazımdır.??., Çekoslovak hududuna alelacele gön- zeer birçok munzam tertibatın alın- baretti. Bu nisbet yüzde 29 a mdlrl-

Ouvre gazetesi, Romada bu seya -
hata ehemmiyet etfedilmemek iste -
nildiğini kaydederek, "Niçin!" diye 

Alman gazetelerinin derdiii 600 vagon Maır buğd11yını muı muvafık görülmüştü. Yirmi se- liyor; kereste miktarı da yüzde 11 
mütalealan düfünün, bu sıralarda Balkanlann nedenberi Bulgar vatanperverleri ve den yüzde 9 a tenzil ediliyor. 

Berlln 4 A. A.) - Alman matbua- ba.flta taraflara kıyasen en meraklı muhaclrlerince o gün bir protesto gü Buna mukabil Almanyaya girecek 
tı, B. Von Ribbentropun Parla seya- hidiselere sahne olmakta bulundu - nü addedilmiştL zira! mahsul yüzde elliden yüzde alt-
hati hakkında tefsirata devam etmek ğu.nu inkar edemezsiniz. Ancak kan akıtılmakla mened!- mıf ikiye arttırılıyor. 
tedirler. Ahiren milll mecliste hük11met lebilecek nüınayi§lerl polis görme - Belgrat mahafiline göre bu an -

Essende çıkan National Zeitung, sarsılır sarsılmaz, birçok Bulgarla - mezlikten geldi. Mesel! Tuna üze - lapnayla hakikati halde Yugoslav -
Z. Von Ribbentropun Paristeki ika - rm, sokağa dökülerek nümayişlere rinde Ruscuğa dönen bir alay bir - yanın Al.manyaya ihracatı a7-almak: -
metinden istifade ederek Fransız dev kalkıpnıf olması yalnz Balkan hldi- denbire Dobnıca milll §&rkısım tut- tadır. 
let adamlariyle Avrupa politikasının selerinin en tuhafını teşkil eder. turdu. Tezahürata alayın bandosu, Yugoslav matbuatı bu anlafJD& -
bütün mühim meselelerini tetkik e- Köseivanof Jcabinesini yeniden ve zabitanlan da iştirak ediyorlar, ya göre lehte ve aleyhteki noktala -
deceğini yazıyor. tefkil etm.if; ve mebusana da takip nalk kendilerini sürekli surette alkış n tetkik ettikten sonra netice ol. 
Danziger Vorposten diyor ki: edeceji. harict siyaseti bıldirmiş, ve lıyordu. rak Yugoslav ihracatının tamamen 

"Alt; yıl evvel Stresemann Pariste gürültünün müsebbibi olan miılhak Yugoslavyadalrl intihabatta hii - Almanyanm isteklerine t6bi bulun-
Briand ile Kellog paktını imza etmiş bütçe zeylini de sızıltıya meydan ver k!ıınet li&tesindeki 371 yere kat'Şllık durulduğu hükmünü veriyor. Çün -
ti. O zamandanberi kollektif emniyet vermeden mebusandan geçirmeğe 746 namzet vardır. Müttehit muha- kü, Yugoslav ihracatımn miktan, Al 
sbtemi tamamen çökmüştür. Fransa muvaffak olmuştur. lefet tarafında 15.000 namzet var - manyanm Yugoslavyaya ihracatına 
ve Almanya bir kere daha karplaf1- Bulgara göre hiilctllnet, devlet, dır. Anlaşıldığına göre mücadele cici bağlıdır. 
yorlar. Almanya kom§Ulartyle banf ve memurlar hep bir ve ayni fe'Yler-
ve iyi anlaşma istiyor fakat tahrip e- aarsıJdıA.-· · 
dici bolşevizme karp mücadelesine dir, ve bunlann &AAAA H)'l'et-

d ed ktir mek bo§UD& gider. Hüldlınet itimat evam ece . _ 
Frankfurt Zeitung: reyi alamadığı gun Sofya lr.ahveh~ 
.. Almanya müşterek Fransız _ Al- neleri mutaddan fazla kalabalıktı. 

• ' Gelenlerin gözlerinde ne,ell bir ps-
man deklarasyonunu imza etmekte, hükt\metin 

ı)i._ dahilde kuvvetli ve müsalemetlepniş nltı vardı, hepsi de wıdular tt11 
"''d~: taraftan Fransa matbuab bir Fransa ile dostane bir ruh icinde alamamamıdan memn · 

Atinada Kurmaylar Toplantısı 

General Metaksas 
"Bizim Birliğimiz, Bizim 

Kuvvetimizdir,, Dedi 
\i~c'fe,uVib:iind'"" tt,.Jvıava k,,, .. .,,.. .,. -·- '' •-w• '.M 10__,:_ .. __ l.:lll,Yt>e: ~ ... n. • 

neşnyat yaptıgı ıcıbı - mektedir, diyor. kadar demokratik bir memlekettir 
,l•zeteleri de ltalyan milleti- Kölnische Zeitung, yazıyor: ki, orada sınıf farklan hemen • 

\': Plerini müdafaa yolunda Def- Bu dekllrasyonun tarihi ehemmi - men yok gibidir. Tipik Bulgar mO.-
~vanı etmiılerdir. yeti, iki memleket hududlan hakkın talrll ruhlu bir adamdır, malik ol-

h' Fransız matbuatının bir - da her türlü şüphe ihtimalini izale et duj'u toprağı, eğer evi varsa, evini, 
~ •r nokta, Fransanm hjbe e- mesindedir. Bu vaziyet, hududlannı familyuını, ve eğer kısmeti iyi ise 
to •eya ıatıbia çıkanlacak. bir "Ren,, de tellkJd eden İngiltere için sahibi bulunduğu atını çok ıteVer. 0-
l~rağı bulunmadığını anlata- de mühimdir. nmı Fransız köylüsiyle birçok müt-

Yan nümayifini istihza ile Fransız hariciye nazın Alman rek vasıflan vardır: Ve hükü.'llete 

Mareıahnnz Verclği Cevapta BuhJaristanla 
Y apllan Selanik Anla1mas1111n Umumi 

Sulhe Hizmetinden Bahsetti 

Tentürdiyodu 
Nereye Sürmeli? 

Yazan: B. FELEK 
"Felek,, doktorluğa baıladı gali. 

ba diye benimle alay edecebinis 

Hafi! Bi:lmed.-un şeye kanşmak ih. 
tiaasmı henüz, elde edemediğim iç~ 

Lokman Bekim üstadımızın yHille 

göz dikerek sıhhi yazılar yazamıyo-

rum!. 
Ben bu yazımda tentürdiyottan 

bahsedeceğim. Malıl mya! Tentürdi
yot ilaç olmaktan çoktan çıkmış. 

Kırmızımtırak sulu bir dua haline 
gelmiştir. Her illete, bel' derde, her 
hastalığa karşı kullanılır. Halbuki l
liç denilen şey muayyen bir hastalı
ğa kaqı gelen şeye derler. Her der
de deva olunca ya duadır, ya mu
ka! 

Geçenlerde bir sıkı nezle olmqa 

hım. Nezle, İstanbul ikliminde en 

kolay olunan şeydir. Hatta gazete

ci olmaktan bile kolaydır. 
Nezle olunca da mutlaka göise i

ner. Bunun önüne geçmenin de hi
li bir türlü imkanı bulunamadı. Ye
rinde duran bir insaflı nezleye te
ıadtif edilmiı değildir; mutlaka göl· 
ıe iner. 

İşte benim nezleyi göğsilme in ~ 

dinnemek iç.in aldığım türlü tedb~ 

ler arasmda tentürdiyot silrmeyi ele 

dtlşflndilm· Zaten validem de: 
- Göğrine tenttlrdiyot sür! Ta .. 

siyesilııule bulundu. Benbn tentilnli

yoda lr.arp teveccfihilm vardır. Ona 
insanuı her sıkıştığı uman imdadı

na kopn fakat kudreti bir teYe Jetit
miJell t1i bipli c1ostlara bemettrim.: 

- Gqsthne stlrmekte fayda ,-? 
.&m...a stlr&ntb! ddelm. 

- Neden! Bh itedenberl M1'e 
clrffk! GalN drmek Oba ~ 
....... Wldijim!. eledi. 

- Ba7Jr aDecıPm, dedim. Atbi-" 
ma dr! O daha miiesslrdh. 

- Yaaa! Doktor mu llytec!IT 

- BaJR, ben 1ecrtlbe ile bm,.; 
naa. Arkadan daha tesirlidir. 

- İyi biliyor masan? Ymlq Wr 

py ;rapmıyalnn?! 

- Hayır anacığım! Çok iyi blll
yoram. Şimdiye kadaT arkamdan 

söylenen sizlerin hepsi tesirini de 

yaptı da ondan!-t1-1 btııtır. büyük elçiaini kabul. eti aleyhtarlığında ise, hemen hemen 
~~ matbuatı ise, İtalyanın Paris 4 (A. A.) - B. Bonnet bugQn bir lrlandalıdır. Atma 4 (A. A.) - Bafvekil Metak- zlm birliğimi%, bizim kaoetbnlzd!r. 

ı. 1ii11i anlatmaktan fazla Mtl- Alman büyük elçisi B. Weloceck'i ka Mülhak bütçe 1'ylhasımn miifre.. su, Balkan Antantı genel .lrurmay Balkan Antantı devletleriyle, Bul - l&lertnlze iştirakle lktHa edeceltm-
ltlıyan siyaset ve tutulan me- bul etmiştir. datı arasında hükUınet tarafından bqkanlan ~ verdiği bir öğle garistan arasında 8el'beeçe müzakere Sizin de söylediğiniz gibi mu munt 
llel' butınlan iki gazete için alınacak flcl ziyafetbıde söz alarak, Elen hükdme- n akitler son SelAnik itillfı, Yan - kat toplantılar hiçbir kimseye karp 

lllnı lazım geldiğini anla • R G + 1 • b beedll umen aze e en mat aa makinesinin eri de mu ti ve Elen ordusu namına kahraman madadaki bütün memleketlerin an - bir tehdit değildir 
~~b kayyetti. Bu gazetelerin bir tanesi- .müttefik orduların kıymetli mümes- laşma ve yakınlaşmuına matl;d me- Bununla beraber, bu toplan _ 

ı. te haılıyan ıiyasete "Danı Y alfucli lst11G51ftdan Din Fransızca buıbnakta olduğu, ve sillerini selamladıktan ve kendileri- ıahnizin mesut inkişafında katı bir tılar her defasında ayni zaman 
ttı.ıin siyaseti,, deniliyor. Bu bu Defriyat vasıtasile garp hüktı - ne en samimi hOf geldiniz temennile merhale teşkil ediyor. Umanın ki da banftn da menfaatleri olan müt-

J' ekoalovakyadaki Almanlar, Endiıe E•yorlar metlerile teması temin edildiği key- rinde bulunmaktan duyduğu derin bu itiW bir uyuşma havası ihdas et terek menfaatlerimize hizmet eden 
'>'• iade olunmuş, üstel:k _ " fiyeti, lllettayin bir Bulgann tellk- hazzı ifade etmiş, dost ve müttefik mek ve aralarında devamlı bir teşri- teşı-iki mesaimizi daha ziyade nor -

t\n ~acarlar da tatmin edil- Bukreş 4 (A. A.) - tl'niversal,, ve kilerine tesir edecek hususattan de- asil Türk milletinin büyük ~fi ve ki mesai tesis etmek suretiyle Bal - malleştirmektedir. Enternasyonal va 
t1'fılan İtalyanlar ayni si - "Capital,, gazeteleri, yahud~lerin Ru ğlldL O ancak bu i§te ayan beyan ol- Balkan Antantının başlıca müessis - kan milletlerinin o kadar hararetle ziyet bizim için kıymetli olan bu ba

tansaya karşı tatbikini is- manyayı !.st.~ll etmeleri tehlikesi kar- mıyan çapraşık bir şey sezdi. Ve hü- terinden biri olan Atatürkün hatıra- arzu ettikleri yeni bir refah ve te - nşın tesanüd ve teşriki mesaimizin 
L'tte bunu Tunusta bulunan şıstnda buyuk endi~ izhar etmekte - kıimet devrilince onu deviren r.v. sını taziz ettikten sonra demiştir ki: rakki devri açmaktadır.,, h" · iht" 1 ak "hti lini " d" 1 Ç" k"" h d"l 1 ,_ t • --., ımayesıne ıyacı om ı ma 010nistlerin Fransızlar de - . ır.er .. un u Y~ du ıderk, mem bee.e lerin kendi reyi olduğunu dü~i!lerek "-Size gösterilen kabul asil mem B kil M k d" 1 gı"ttı"kçe daha ziyade gözönünde tut-ıktısadıvatına yuz e o san nis - _ _ .. if ,..... 

1 
k b S'- aşve ı eta sas, ort mem e - v • 

'-t~ Yahut sayıca İtalyanlardan . d h~L· 1 lir ff k 1 goğsunu trnar a a arttı. ' leketleriniz hakkında Yunanistanın ketin devlet reislerinin sıhhatine, maklığımızı icabettirdigi nısbette bu 
t. _, "il ol 1 . tın e ilAım o ma15a muva a o muş 1 . . . .. t . 1 ""1>' ına anna; Nıste dE" bir lardır ve memleket kültürünün haki- Rey _er tesırınb'ı gos emuşt, ve- zeval bulmaz dostluğuna bir delildir. dört milletin refahına ve kahraman toplantılar bana hergün daha kıymet 

~n bulunmasına isfrıat et- k il k tehlik . i levki hükıimet ıraz sonra muradı- Burada huzurunuz bir semboldür ve 1i görünüyor ve eminim ki diğer kol-
.. •r~ t mi mutlağı es me esın ar - Türk, Rumen ve Yugoslav ordulan-
'"'tı.aib ~· Yani talyanlarm he- t kt d" 

1 
na nail olmuştu. Onun zaran olamaz dört memleketin sıkı elbirliğini ve leglerim için de böyledir. Paktımız, 

sa • • F 1 ze me e ır er. d - nın ve ordu ~flerinin ~refine kade- b-ı . . i t- - - 1 ~))· Yasetinl ransa "ey - Gazeteler, memleketin bu t~hllkc al- ı. Balkan yanm adasında sulhun sar - o gemız sıyas sta usunun sarsı maz 'q •it etmektir. tında boğulmaması için de derhal bu Bulgarlann hükumete, daha doğ- sılmaz temeli olan Antantımıza de- hini kaldırmıştır. istikrarı için emin bir garanti teş -
~llonun nerelere vararağı- na karşı harekete geçmek lüzumun- rusu devlete kat'Şl duyduklan aleyh- rin bağlılıklannı bir kere daha teyit Mareplımı%1n nutlıa kil etmektedir. İşbirliğimizin gittik-

• .. e)t ş"mdiden miimkiin de- da ısrar etmektedirler. tarlık, kral Boris'in yol inşaatı, ve- etmektedir. Bu içtima kimseye kal'fl B. Metaksaaa Türkiye genel kur - çe daha tesirli olarak tebarüz ettiği-
~~ d. 'kkate değer bir nok- Polon,,alı talebe Ue y alııuU ta- saiti nakliyeyi tekamül ettirmesi, bir tehdit teşkil etmiyor ve hiçbir may başkanı ır.arepl Fevzi Çakmak ni görmekle duyduğum ve hepimizin 
~ltn mihverinin Roma u- lehe artuında bir ooka elektrik fabrikalan kurması ve ameli mütecaviz gayeye matuf deji.ldir. cevap vermiştir. duyduğumuz memnuniyetten mül -

.:.~ karşı hasmane bir hattı Varşova 4( A. A.) - Gazetelere na- sahada bafkaca başardığı ifler saye- Fakat yalnız Balkan Antantının de- Mareşal Fevzi Çakmak Atatürkün hem şu bir kaç sözümü, ekselansını-
~ ıp ettiği sarada Bertin u- zaran Varşova yüksek ziraat mekte- sinde gitgide azalmıştır. vamlı inkişafı dolayisiyle vuku bul- hatırasının tazizinden dolayı teşek - zın Bulgairstanla yaptığı son Selanik 

tt.'ttıtt11~•ne bir ha-ttı harekE"t ta- binde Polonyalı talebe ile yahudi ta- Başvekil Köseivanof üç seneden- maktadır. Sulh ve vifakın asil idea- kür ettikten ve Yunanistanın Türk anlaşmasına olan işaret ve telmihini
.-~~der. Bu yüzden, önürniizde lebe arasında bazı hadiseled zuhur et beri resikandır. Ve bu vaziyet linden ilham a1an dört devlet kendi- milletini pek acı bir surette müteel· ze iştirak etmeden bitirmek istemi -
~ ~ li'ransa - Almanva dost- miştir. memleket iQin pek nadir bir htıdise- terinin emniyetini bir çok iztırap lim eden mateme iştirak nişanesi o- yorum. Ekselansınızın etrafında An-
~ taıı1onu imza edile~E"ktir. dir. Uç senede ikmal edilen itlerden görmüş milletlerinin saadetini te - larak Türk topraklarına gönderdiği tant .hükumetleri adına müşterek 
lt.t ı-taftan İngiltere de Fran- ltalyanlar Mısırhlara Bir bahsedilirken Yugoslavya ile imza- min gibi meşru bir endi~ye malik - heyetin mümtaz başkanı B. Metak - komşumuz Bulgaristanla aktedilmiş 

' :'nın arasını dü,,rltınek i- Abide Hediye Ettiler 1anan pakta çok ehemmiyet veril - tirler ve kom~lariyle en .iyi müna- sasla Atatürkün mülakatını hatırlat- olan bu pakt, general Papagosun çok 
"'- L~k ve M"ster Çenıber • d mi§, ve bu hldisenin üzerinde ısra- sebetler idamesi gibi samimi bir ar- tıktan sonra Atatürkün, Yunan bat- nazik nutkuns cevap verdiğim za -
"il "'il İskenderiye, 4 (A.A.) - Mısır a 
it. ııı. nunda Roma.'" zivnret e- ren tava.kkuf edilmiştir. zu ile müteharriktirler. Dört devlet, vekilinin de çok manalı ifadelerle man da kaydından hali kalmadığım 

Q ·' • mukim İtalyanlar tarafından Mısır 
.. ~ 1l >;''Yaretin en beltı· haclı "-lid" Ahiren Başvekil millf mecliste ba•kalannın malına göz dikmeyı· dü- kaydettiği gibi, Balkan Antantının mesut bir hadisedir. Ayni zamanda .. ~ "' milletine hediye edilmiş olan r ıv ':f 

tıeıı. biri ftal'. 'a _ Fr•nsa ruk "Biz iki komşumuz olan Yugoslav- şu-nmüyorlar, fakat ayni zamanda ka başlıca müessislerinden biri olduğu- enternasyonal vaziyetin bize öğretti--• .. İsmail abidesi bu sabah kral Fa 't· 'r~r.'ni düzeltmektı"r. ya ve Türkiye ile dostane münase - ti bududları -refli ellerinin kanı ile nu bildirmiş ve kollegleri adına sö - ği hususların tatbikine geçmişte ol -
Q,. tarafından resmen küşat edilecek ve batta R y · t ':{-

~-~ ııter Çemberlayn bana . İ l isi bazı yız. omanya, ve unanıP an çizilmiş olan milli topraklarını mu • züne devam ederek demiştir ki: duğu gibi devam zaruretini de teba-
'~tt Olatak ve Akd .. m'zd ... haki- merasıındke talyan yan re r komşulanmızla da, başlıca mt>sele- haf aza hususunda değişmez bir azim " B. Başvekil, siz bu Antantı irişil- rüz ettirmiştim . ., 

·• " ,.- bulunaca tır. len"n halli için elimizden geleni ya- b" b lA 1 il te . . ve karar sahibidirler. Her vakitten mesi güç ır e 11gat e tesit ettiniz. Mareşal kadehini, gerek kendi ve 
sısıne ilmkan bulacak ispanyada Yaralana• pacağız.,, diyordu. ziyade, bugün milli müdafaalarının Bu Antantın memleketlerimiz için gerek kollegleri adına. majeste kral 

~- >'~ı 'h . ltalyanlar 31 Temmuzda imzalanan Sell - dikkatli teşkilatı olmaksızın ve or - olduğu gibi bölgemizin bugün bir ör- ikinci Georges'un, naip prensin, baş 
~ h\iiı 1 tıras dalgalan 1,ütftn Roma, 4 (A.A.) - Gradiaea vapu- nik anlapnasındanberi ilk defadU' ki dulan arasında sıkı bir temas olma- nek vermekle övündüğü banş, mü- bakan Metaksasın sıhhatlerine. kah-
~)~eli altüst edecek mi? ru ispanyada yaralanan 418 Italyan Köaeivanof, komfU hii'k6metleri, Tür dan müessir surette muhafaza edile- salemet ve istikarar havasının tabak raman Elen ordusunun kudretine ve 
'llikbinllğe pek de mtl- lejyonerini hamilen Napollye gelmit- kiye n YagoslaTY&, Yunanistan n miyecek olan ve ,eref ve haysiyete kuku için olan faydalannı kaydetti- büyük Elen milletinin refahına kal-

lôrtlyoru. ttr. Rmnanya tarzmda sıralıyordu. mi!stenft bir sulh istemektedirler. Bi niz. Buna binaen ben yalnız gftzel dırmıfbr. 
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KiTAPLAR VE Bir Hırsız Suçunu 
Tevil Ediyor 
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Fransız TiyatrosunclCI 
Yarın akpJll 

Münir Nureddin 
Mevsimin ilk bayftk 

Konserini Veriyor. 

Atatürk'ün ölmez sözleri -
"Parayt Ben Aldun Amma, Bu Çalmok Değı\ 

Sessizce Almaktır.. Diyor 
Biletler: Beyojlu, Apcaıni l1IJi' 
lips mağazasında satııınaktadıf· 

Namık Kemal için -
Tiyatro tarilıi 

Ses-
Tahtakalede Küçük handa oturanı etme!hıi ~ylemişse de onan buna ya 

Derri§ evvelki sabah yatağından naşmadığuu görünce oradan geçen 
kalktı~ ıamaıı yastığuun altuıdald bit bekçiyi çağırmıştır. 
10 lirasının çalınmış olduğunu gör- Işin sarpa sardığını gören Faruk, 
müş ve derhal vakadan zabıtayı ha- karakolu boylıyacağını anlayınca ~
berdar etmiştir. Yapılan tahkikat ne- kıyı çıkarıp ihtiyara iade etmiJ, fa
ticesinde parayı Dervişin oda arka- kat bu sefer de bekçi yakasını bı -

lpek lstüdyoaunda 
Türkçeye çevrileo 

mevıimin en beyecaok 
ve en güzel 

EevveDd hafta çıkan makele
de, Atatürkün Tarih Kuru-

mu tarafından net
redilen dört ciltlik 
(tarih) kitabı için
de me\'c:ut bulunan 
yazılannuı bir cilt 
halinde neşrini ve 

bunların kendi tarafından ne gıöi 
sailclerle ve nuıl yazıldı~ hakkın
da bazı maltimat ilive edllmennt 
istemiş ve hususi mektuplanna mu 
hatap olmak §erefini kaıannalar -
dan bunlann istinsahile bunlardan 
da bir eser vücuda getirilmesini 
dilemiştim. Hemen ayni saha üze
rinde çalışarak, (Çığır) kitabevi A
tatürkiln bir takım güzel ve kuv
vetli düşilncelerini küçük bir cild 
halinde neşretmiş bulunuyor. Tas
nifinde, 1eçilmiş söz ve cümlele -
rin ilk harfini esu tutarak A dan 
Z ye kadar kitabı fasıllara •Ylnmt 
ve hemen hepsinin altına da sqylen 
diği tarihi koymuş. Ancak, o söz -
Ierin ne münasebetle ve nasıl söy
lendiğini de pek muhtasar kayitler 
le bildirmek icabederdi Ve bundan 
aonra bu neviden bafka eserler çık 
tıkça, söylediğimiz fekle mutlaka 
riayet edilmesi pek doğru olur. Ta 
ki, şunun bunun sözlerini 0 büyük 
adam tarafından yazılmış ve söy -
lenmiş sanarak hafızamıza nakşet
mlyelim. 

EliınDdelrl btt kllçt!k clltde mev 
cut olan güzel IÖzler, hemen da! -
ma devlet idaresine ve millet if -
lerine müt~ bulunmak~. 

önü :wnriun li&yat veöfü -
me, insanlığa, aşka, felsefe ve ede
biyata dair sözlerinin de toplan -
masını isterdi. Acaba bu vadilerde 
ki sözlerinden yakmlarmca top -
lanmışlan yok mudur? 
Namık Kemal için 

•••••••••••••••••••••••• 
YAZAN: 

Nahid Sırrı 
büyük hizmetleri olduj'unu inklr 
ettireuıiyeceği gibi nAemur olarak 
hiç bir suç işlemediğini, terteınU 
bir hayatı olduğunu teslim etmek 
bir borçtur. Ve kalemi kınlın11 ge 
çen son senelerinin vakitsiz ölümü 
nü tacil etmiş olmadığuıı ise kim
se iddia edemez. N aınık Kemal va
tanını Aşıkane sevmiş, onun hür 
ve bahtiyar olmasını candan dile
miş ve bu hislerini ve dileklerini 
terennüm eden şiirlerinde muak -
kiplerinin hiç birinde görülmeyen 
derecede ate~, heyecan, iman, hey
bet ve samimiyet vardır. 

kavrayamayan köylüye kızıp onu daşı Osınanuı çaldığı anlaşılmış ve rakmamıştır. 
vurmayı tahteffUurundan düşün - biraz sonra yakalanarak cürmü meş- n·· h t 1 hk --ı--.. un meş u suç ar ma emıı::oıtuıc:: 
dükten sonra sebebsizce köpeğini but mahkemesine gonderilmiştir. - d .1 F ruk h k d gon erı en a er ne a ar ça • 
vuruşunu biraz fuzuli bulduğumu, Dün duruşması yapılan Osman ha k k k . i ld ğını . . ıyı ~a a yapma ıç n a ı ve nı· 
kaynanasının da son günlerinde bo hıme şunları söylemiştir: t k" b" d . d tt" w• . e ım ırtız sonra a ıa e e ıgını 
yalı yüzünü Ankara - Konya ste - - Bu parayı aldım. Fakat çalma- .. 1 . d .... 'h"tl . d'nl" . _ soy emışse e oru•ı en ı ıyen 
pinde ziyan etmlyeceğini, bu yola dım. Bır gun evvel arkadaşlarıma . - - 9~8 • 9• 9 B .. 1b.'l d . d b" A1 k mahkeme suçu sabıt gormuı ve Fa - ~ ~ 
9ıkmasmın mantikt olmadığını söy u u eresın e ır a em yapına ğu - h hkA t '..+" . . _ . . , ru uç ay apse ma um e mı'i~ır. 
lemek isterim. ıçın soz vermıştlm. Sabahleyın ka.k- A ak .. .. -t k' ak . d 

(Ses) hikayesinde, dağ baif!nda tım param yoktu. Yatağımın içinde n.c . cıır~u .O:u ~a ıp ç ıyı la. e 
bi h 1. dü il .. ta d kt etmesı hafıfletıcı bır sebep addedıl-

harlkullde şarkı söyliyen köylü - r ay ı Ş nup şın 1 an son - d" v. d b 29 ·· · dirilmi 
nün ,ehtrde şaşınp susması gü _ ra arkadaşımın her akşam yastığının _ıgın en u ceza gune ın ş-
zel tasvir edilmiş. Fakat küçük ki altına koyduğunu gördüğüm cüzda.. br. 
tabın hakikaten muvaffak ve cid- nını karıştırmak aklıma geldi. Çün- "'"'"'"""'""'"'""': 

Senesinin 
yeni filml 

TARZAN'ın 
nlNTIKAMl 11 

den kusursuz parçası (Sıcak su) dur kü onu uyandırmağa kıyamıyordum. Pirinç Flyatlonnda 
ve Sabahattin Ali bunu yazmış ol _ Cüzdanı yavaşça çektim, içindeki on Yükselme Türkçe Sözlü da 
malda ötünebilir ve avillebilir. lirayı aldım ve doğruca blr gün ~v- • Pek yakında ...... ! sineJJ18Sl11 ............-' 

Kendisinin ush1bunun sanatkA _ vel söz verdiğim arkadaşların ya- Muhtelif pirinç mıntakalanndan _ 
rane olmadığını ve hatta sarf ve na nına gittim ve parayı bir kaç saat piyasamıza büyük partilerde pirinç kilo b . . kadat' ~ 

· · d b b d"k f k t · aşına yırım para 'f" hiv bakımından hazan tashihe bi· ıçm e era erce ye 1 • a a e~n getirilmektedir. Fakat İzmir piyasa- lif kabul edilmiftir. KurfUP10 _..., 
le muhta"' olduıı..·nu ı·ıaAve ·tm-- olunuz ben bunu çalmadım. Odunç 1 1 11 b.. ..k b" kı 2'5 - OJ~ 

'lr 6... "' ..-
1 

ak ld S ld w sı ge en ma ann uyu ır smını ya pirinçlerinin kilosu 2 ..., ~ 
liyim, Muharrirde güzel cümle o ar a lm. onra param o ugu . . . . . ____ ,ı. ffJ" 

zaman iade edecektim, demiştir. 'çekmekte olduğu ıçın şehrın sarfıya· mallar 21-20 kuruı ~ 

Eğer ömrü vefa ederek me1: _ zevki yok( Mesela diyor ki: Bu it-
" 1 1 w k 1 t Mahkeme şahitleri dinledikten son tına ayrılan pirinçlerin fiyatlannda mektediT. ~ .... +lvetin ilanma yeti~ey _ ere ugraşan ma am ar za en ye - A 

diyeni devre pek ni kurulacak operalar için istidat. ra Osmanı altı ay hapse mahkfım et- 1 
te ihtiyar olmadan lar aram~ta idiler.) On iki kelime- . miş ise de şimdiye kadar hiç bir sa- 1 fZ - Mrk! 1jfi fiim;ı 

irecek ve vatan lı'k cümlede iki (ler) ve üç (lar). - bıkası ?lmadığından b~ ceza~ı te.n- J.l'mll-J11Wliılll'l;JP11T1 - 4 • 
şkını en çok ken- Daha bir operası da olmayan ve bu zil etmış ve 1 ay 20 gun hapısle bu Müteahhidinin teahhüdünü ifa eedmemesindrn dolayı naınına Jtlıf. 

disinden öğrenen nu kurmağa çalışan bir memleket kadar da emniyet neiar~ti altında bayaa edilecek olan 22000 lira muhammen b~elli lastik malıe!ll~~ .. ıt 
İttihatçılar tarafın için (operalar) kurmağa kimsenin hbalulunmk~sfınat kiatriar vermış ve der • 1.1939 pazartesi günü saat 15,30 da açık eksiltme j}e Ankt..rada SoP" 

hl bi k tev ı e m s r. . · dan elbette, mesela Recai zade Ek- ve Ç r ma amm kalkışmıyaca. :ı: bınasında satın alınacaktır. .,-
rem bey gibi, büyük mevkilere, a- ğını da istftraden söylemek lazım. 22 Ydhk Karısını Bu işe girmek isteyenlerin 1650 liralık muvakkat teminat fle .,.-
yanlığa ve nazırlığa getirilecekti. Realist muh.ırrlrin realitelere sa- Merdivenden Yuvarlamış nunun tayin ettiği vesikalan hamilen tayin olu.nan gün ve saatte 
Hatta belki Sadrazam olacaktı. Ve dık kalması gerek değil mi? Gazlıçeşmede Yoğurtçu soka~ın - misyon reisliğinde bulunmaları lazımdır. 'Sif' 
belki de b1l mevkilerde kalmayarak Fakat zaten Sabahattin Ali ken- da oturan Torna isminde bir adam Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
ve İttihatçılarla geçinemiyerek, ya disini realist sanan bir romantik • evvelki gect! sarhoş olduğu halde ka- darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaıdır. (8726) 
n muhalif ve küskün ölecekti.~ tir. rısı Angelikinln evine gitmiştir. 22 * ~ 
Mutasarnfbk hayatında büyük Tiyatro tarihi senelik evli ve çocuk sahibi olduk- Muhammen bedeli 11775 lira olan 10,000 metre yerli empreD,e ~ 
bir devlet adamı evsa!ından izler 1arı halde son zamanlarda karı ko- ken· bezi ile 5000 metre vagon körükleri için yerli keten bez 22.12·1u1 
görünmediii i9bı, ömrü müsaade e.. Hemen on yıldanberl bır çok ca arasında bi~ geçimsizlik başladı- perşembe güni.1 saat 1!5 de Haydarpaıada gar binasındaki ,.~ 
denk Dltlfl"UÜyetten 80Jlfa styul -·~ne; tercüme etmiş ve Fran _!1_ndan T~a ı~i ~d~~l ,._k_a_:ısı komts~on~~;~~.t:~~rf ~u!ile satın al~~-~~a.tt!:r.:_ . ~ 
yük~ ";ir

0

~:·Y~Paı•;:1ym1*'a;~as:a~zduuır· . .~ıızh eaemvaed ·bfn t ııf; bir hayli çaldığı halde açılmadığını ra 13 kuruşluk muvakkat teminat ve teklif mektuplarını muh~te"1 , 
.. ... -..r:: ..,...._ c;a ne e ya ına .. .. 

1 
. . . . ,. 

Lakin genç denecek bir ç-ağda ölü· İııı": 'ifl adakat ve hara _ gorunce omuz ayıp ıçerı !1r;:ı' ~-e lannı eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri mi'YoO tJ 
mü, edebiyatımız için hakiki bir .. tl b wl k 1m merdiven başında rastladıgı nge ı.- Bu işe alt şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki ko l) 
zıyadır. Zira kalemi veluttu, ve ~ e Bedag 

1 
• a fış kiyi merdivenden aşağı yuvarlıya - rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (ı83•• / 

o an rettın, ran rak muhtelif yerleriden hafifçe ya - ~ ,,,a 
şöhretinden edebiyat harici sebeb- . . . . . sı~a ~sek tahst- ralanmaısına sebebiyet vermiştir. 
ler olsa bile şair. romancı, tiyatro- lim. bıtırdikten bır muddet sonra Dün cürmü meşhut mahkemesin _ "'••••••• 13 Birincikinun Sah ak§amı ___ .......... 

muharriri, müverrih, seyahat edi- galıba ıeçen ders yılının bıpndan- de yapılan duruşmalan neticesinclE s A R A y s· dd 
Doğumunun yiizünc(i yılına da bi, edebi kıymette mektup muhar- beri, A_nkaradaki tiyatro mekte - Toma bu suçundan ötürü 3 gün lınp- 1nemas1 n 

ı. iki sene isteyen. Nam~ riri ve siyasi muharrir sıfıtile dik . binde tiyatro tarihi okutuyor. Ders se v~ 2 lira para cezasına mabkflm 1 O 
~ Kemalin ölümun- • kate ve hürmete lAyıktır; zamanı- lerini biraz da tevsi ederek bir u· d"l ışı· J A C Q U E S T H B A U ·· . . e ı m ır. 

den beri elli yıl na nazaran hakikaten kuvvetli ya mumt tiyatro tanhı yazmafa baf- • • • 

1eçmiş. Bu müna.. zılan çoktur, Ve bunların bir kıs laınıı ve ilk cildini neşretmiş. Bu B1r Tı_ryaklhk Yakası . !ereceği yegAne KEMAN Resital için bttetlff 
~ebetle yapılan ih- muıın henüz hiç basılmamı.ş oluş- ilk ciltde tiyatronun doğuşu ile Şehreminınde oturan Ismail ıs • 

i d b. · · lki ·· rkada :apışılmaktadır. Yerinizi tedarikte aeele ediniz. ~ ' tifaller, milletin ka lan ve hiç birinin yeni harflerle Çin, Japon, Hind ve Mısır tiyatro- m n e ınsı evve gece uç 8 -

be K t f da ,iatler: Parter 3 - 2,5 ve 2 Ura: Birinci balkon: 2,5 lira, ikinci b dirşinaalığına ve basılmayı§lan, bizim için elbette if lannın gayetle kısa birer icmali ve P ile bera r oca~us. a apaşa 
kendisine hizmet edenleri asla u _ tihar edilecek bir şey değildir. O.. Yunan tiyatrosunun niabeten etraf Ahmedin kahvesine gıtmış ve ken- lira, parter localar 12 ve 8 lira, Balkon localar: 10 liradıl'j'l 
nutmadığına delildir. Bizim nesli.. lümüaün bu yıl dönümü ile doğu. h ve Uttn tiyatrosunun daha muh dilerine dört kahve yapmasını say - ~. 
mize mensup olanlar, çocuklukla _ munun 2 yıl kaldığını işaret ettiğim tasar bir tarihleri var. Pek yakın lemltşir. Kahveci Ahmet vakit geç •••••••••••••••••.......-
rmda ve ilk gençliklerinde ona kar yüzOncü yıldönümü arasında onun zamanlara kadar Avrupada ttyat- olduğu için ocağın sönmüş olduğunu ~ •••••-
§! coşkun bir hayranlık ve derin, hiç değilse bir kaç güzel eseri- ro tarihi yaıanlar mevzulanna Yu söyleyince fazlaca sarhoş olan Is • G E N ç L E R En sft•l ıen1:1ik ~ 
hududsuz bir nıinnettarlık besle _ nin kusursuz bir şekilde tabedil - nan tiyatrostı ile girdikleri halde mail küfür etmeye, masa ve san - gönniye hazır oluıaOS. 
Dildiğini hatırlarlar. Zame11 bu mesini ve hayatiyle külliyatının Bedrettin en son tarihciler gibi h~ dalyaları biribirine karıştınnağa baş Amerikanın en melbur sinema yıldızı ~ 
hayranlığı ve mlnnetdarlığı belki mevcut bütün vesaikten istifade e- reket ederek YU!lanistana takad - lamıştn-. . . . R Q B E R T T A y L Q R t 1J J" 
ayni kuvvetle muhafaza etmemiş derek yazılmış bir kıymetli eserde düm etmiş zaman ve milletlerle de Bu mada mahalle bekçisı ıçerı . , 
Namık Kemalin, tahayyül et _ etraflı bir şekilde tasvir ve tahlil meşgul oluyor. Üç cilt tutacağını girerek Osmam karako~a davet_ e: - OKSFORD tlNİVERSİTELEBİ arıwııda çevirdiği, misli , .. 
tlği §eyler birer haldkat olduktan edilmesini temenni etmelidir.. haber. verdiği eserinin ikinci ctl • miş ise df Osman bekç~ye de sovup nı!ş derecede pel, heyeeanh - Nefis bir pheser o« 
: bir çok tehlikeyi göze aldırarak Sea dinde Ortaçağ, Rönesana, on yedin :ayma~~ 1 başl:ı~ır d Bıraz :::n:: IQ) 1§ lb na @ ~ [M (Ç ~Da 

ennüm ettiği şeyleri istemek pek ___ el ve on sekizinci asır tiyatrolann- en po ıs er_ ~a 11: an : t h D 
tabil bir talep mahiyetini aldıktan Kendisinden ~ok bahsedilml§ dan üçüncü cildinde de on doku - Osmanın dun curmu meş u ma. -
sonra, onu bir kahraman savw. .. - zun~u asırdan bu.rıine k d k' d- kemesinde yapılan duruşması ~etıce 

•-- ve bütün meslektaşlan ta - ,.,~. a ar ı un · d 5 - h · 2 lira agır pa M E L E K ' t yanlar ihtimal kl çoğalmıştır. rafından medih ft ya tiyatrosundan bahsedeceğini, sın e ~n aps~ne ve . . Çaf§amba e 
Ve onun memleketfınizde Cum- senuında bulunul kitabının mukaddemesinde bildiri r~ cezası odemesme karar verilmış - AKŞAMI 

hurtyet fikirini uyandırmıı ve mü mUJ olan Sabahat yor. Bizde Türk tiyatrosunun, ideal tır. Numaralı koltuklar bugtbulen alınabilir. 
dafaa etmiş bulunduğunu ~yle _ tin Alinin, bu isim bir ~ilde olmasa bile tarihi mev- Selisen iki Yaıında Bir 
yenlere mukabil, Sultan Muradın ~~ deki küçük hikA- cuttu ve pek nakıs bir şekilde bile Sahcının Mahnı Çalmıı 
vellahtliğinde kendisinden pek ye kitabından he- olsa bir umum! tiyatro tarihi bu· 
çok şey bekleyişini ve hatta bir bay nüz bahsedememiştim. (Ses) 4 hikl lunmayışı, hakikaten pek büyük 
li zaman ikinci Abdülhamit hak - yeden mO,rekkeptir ve müellifin bir noksan teşkil ediyordu. Bed -
kında ayni hisleri duyduğunu s(Sy yine hikAyelerden mürekkep öte. reddinin bir hayli mehazdan f$ti -
liyenler yok değildir. Ve Kemalin ki iki cildinin verdiği tesiri vere_ fade ederek ve lmkAn dairesinde 
oğlunu mabeyn kAtipliğine verdi- meyifi belki de, sadece, bu kitabın tafsilAta girerek Vücuda getirdiği 
ği gibi şahsen de balA rütbeli bir hacim itibarile ufaklığından ve bu bu eser, hakikl bir hüsnüniyetle 
mutasarnf olmayı kabul ettikten cildte mevcut hikAyelerin azlığın- ve cidden çalışarak yazılmıştır. Ve 
sonra bir hümyet fedaisi ve siva- dandır. Sonuncu hJkAye Berlinde bu sahada yazılacak daha mükem-
set mazlumu kisvesine büriinm;ğe geçiyor ve kahramanı ild Rumen. mel eserlere inttzaren gflzel bir 
hakkı olmayacağını iddia edenlere Kitaba adını veren birinci hika başlangıç olmak §erefini kazanmış 
de tesadüf edilmektedir. Hakikate ile diğer ikisi memleket hikayei'.: tır. 
gelince, Namık Kemal siyasi bir rldir, ve ilkinde vakanın bir klS1M 
inkılap başarabilecek iktidarda bir Ankarada geçmekle beraber üçün 
şahsiyet değildi. Gençliğinde gur- de de köylü tabakası ve onl~ ya 
beti sınamış ve zindana katlıınmı~ nında jandarmalar hikaye kahra-
olmakla beraber, yaşı ilerledikten manlannı teşkil etmektedirler. 
sonra büyük feragatlere katlana- Sade (Köpek) hikAyesinde otomo-
mamıs, koyu bir sefalete düşmek- bil sahibi ve şehirli genç bir damat 
tense hiç beğenmediği rejimin me la kansının ve kaynanasımn kari-
muru kalmayı kabul etmi§ti. ıra - katürleri var. Ve halka gitmek oyu 
kat bu. onun memlAlr11ta Y.an1lmu nuna çıkan damadın bu oyunu pek 

Lisan itinasız de!fl, hatta güzel. 
Bununla beraber Bedreddin daha 
ptbilzsüz ve temiz yazmağa da 
muktedirdir ve her satırını keskin 
bir mantığın süzgecile son bir tet
kikten geçirebilirdi. 

MeselA 108 ıncı sayfada Aristo. 
phane'den bahsederken deniyor ki: 
<Komedilerinde, muasın bulundu
lu eosyetentn bir karikatüıiinil g6 

Kapalı çarşıda çakı, tarak ve saire 1 

satan Refik isimli 82 yaşında bir ih
tiyar vardır. Evvelki gün ihtiyarın 

1 
ufacık sergisine yanaşan Faruk is -
minde bir delikanlı eline iki çakı al
ını§. bunlardan birisini yavaşça cebi 
ne indirdikten sonra diğer çakının 
fiyatını sormuştur. Faka.t işin farkı
na varan Refik Faruğa çakıyı iade 

rüyonız. Fakat bu karikatür altın
da realiteden alınmış noktalar da 
yok değildir.) Hiç realiteden alın
mıı noktalan bile bulunmayan ka 
rikatür olur mu? .. 

Kitap Maarif veklleti neşriya .. 
tından. Son söz olarak, müellife tak 
dir v~ tebriklerimi söylemek, Dev 
let matbaasını da kitabı bu kadar 
it\nf, ile bastıjı için takdir etUl.ek 
isteriın. 

akf&Dd 

TAKSIM ve SÜ~ 
Sinemalarında b~ 

ıöıterilecek ,. 
,.,pı 

Danielle Oorrle• ' ., .. 
Şahane ve ·~ 

K ~ah::;rı ~ 
·.-le 

ikinci MA YERLING filminin. Uk iraeıi münaaebetı1• 
cek ŞEREF GALALARI 

için biletler kapıfdmaktadır. Y erlerinisi teJllİSI 
için acele ediniz. 
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r-T.AN 
Gündelik Gazete 

-0--

TAN'ı• lt•defl: Haber· 
de, flklrd., h•rteıde 

temiz, dDrDet. amlmt 
olmak, karlln gazeteeı 

olmıya ~lıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Se~ 2800 Kr. 
750 ,. 1 Ay 1500 ., 
400 • 3 Ay 800 " 
150 ,. 1 Ay 300 " 
UlleUeraruı posta ittihadına dahli 

oın117an memleketler lcin abone 
bedeli mQddet sırui)'le 30, H. 9. 
3,5 liradır. Abone beddl pestndlr 
A.dre1 değiştirmek 25 kunııtur 
Cevap için mektuplar 1 O kuruş
luk ııu1 nııv~ lftZtmdır. 

r ~ONUN MESELELERİ 1 
1

--.... 111 •••• _,....,.. ••••••••••• 

nhisarlar 
Propaganda 
Yapabilir mi? 

İçki ile mücadeleyi kendisine vazi 
fe olarak alan Yeşilhilal cemiyetinin 
'l'Velki günkü toplantısında profesör 
ll'lJırettin Kerim nazik bir noktaya 
hrnıak bastı. 

Genç profesörOmDz diyor ki: 
- İçkinin yaptığı tahribatı bill

)oruz. Sıhhiye Vekaleti içkinin za -
?ll'farını halkn göstermiş olmak için 
\GyGlr. duvar levhaları yaptırdı. Dev 
let resmen içkinin halkımz arasnda 
)aptığı tahribatın önilne geçmek is
tiyor demektir. Yeni nesli içki lptl
llsından kurtarmak istiyoruz. Spora 
ebenuniyet veriyor, gençlerimizin vU 
;1ltlarını korumağa çalışıyoruz. Böy
e olduğu hald" öte taraf tan, yine bir 
dt\'let müessesesi olan İnhisarlar i
daresi halkı içkiye teıvik için res -
lılcn propaganda yapmakta devam 
~İ'Vor. Gazetelere sahifelerce içki i
. nları veriyor. Memurlann fazla 
içki kullanmalarını temin için, onla
tt satışta kolaylıklar gösteriyor. 
~ll tcud nedir? İnhisar idaresinin 

ll Propagandası devletin sıhhi göril
ltine uygun mudur?,, 

Bbce liç taraf da vazifesini yapı • 
~or. Sıhhiye veklletinin vazifesi hal 
\. . - . . . . . . ·- .... 
~a-r levhalan yapmakla bu vazifesini 

a etnıiştir. Yeşilhiliıl de, inhisarla
~ hücum etmekle vazifesini 7apma-

Çalışmaktadır. 

._ li'akat inhisarlar da elindeki malı 
lı lrrıak ve varidatını arttırmak mec-
11lriyetindedir. Bunun için o da ma
~~~ reklam etmekle vazifesini yap -
-~tır. 

\i 1nhiııarlann rekllmlanna bakarak 
llıse içkiye alışmaz. 

) 
1 
İçki iptilasının aebebleri flos • 

~ \'e ekonomik, binaenaleyh 
lifi daha derindir. İçki iptilasının ö
l't.\ 'tte bu sosyal ekonomik sebeblerln 

!tı!:~: g:ı~~7:i!~İle~~;:ı~e ka~;;!:. 
"ı ~lll.tştır. İnsanlann yaşayış tarzla
'e~Çki. i unırl kılmaktadır. İıteye • 
ttı llıız feY sıhhatimiz! ve vücudumu 
.,.ı.!•hrip edecek derecede ifrata 'f'a-
11t llnasuu temin etmekten ibaret-
1 . 

~ 
.. allh Rıfkı Atay diyor kf! 

ıtı~ ~t ve güzel tehir her türıtı e
dtt ~e değer: İç turizm gibi, bir gün 
~ı:~~ de ıtncak onun vuıtası ile 
~b edecektir. Tarih! ve tabil İs
~ecf uı, kendimiz için olduğµ kadar, 
~eni insaniyet Alemine karşı da 
~ rnüstema bir mesuliyetimizi 
~ ediyor: Kemalizm kültürü, o
'-tıtnı )aptıklanmım llemfüınul bir 

"lt aıı geçirmektedir. 
\'Ilı\ e"ınen nereye gitsek, Anadolu -
h~ larbfnde ve ~arkında hangi türk 
' ~ e Ve kasaba!lna uğrasak, ora
~ llınhuriyet devrini gösterir bir 
~ faaliyeti görQyoruz. Devlet bu 
t~ )'etlerin hepsine bir türlü yar -
\ııi ~ !'ehberllk etmektedir. İstan -'a lattdatta bir tehirdir ki eler ih
~ ~ •anatın kat! hfikilm ve nQfu 
~ edilecek ve elde bulunan 
~ 1>1'nınm tatbiki (Ankaradald 
~1-rırnızdan da istifade edilerek) 
~ hueust ve phst endi~elerin ba
~ lt~rtlecek ve en kilçük bahçı-

ltrı tılubeslne kadar, her türlQ inp 
'e.tı,~tll g{jzelliğine teslrl bakımından, 
~lQı "e ihtısasın kontroluna tabi 
~li~cllt olursa, birkaç sene içinde 
t1ct~ ta}ı•yYiil bile etmediğimiz ne
' )' •lırız ve İstanbuldan geçen 
~lbancı, dtinyanın her tarafında 
' ~ ınedentyetçt eumhurlyettıı 

teııı.Iı kesilJr .. 
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KAN ICEN 
OSMAN 

OGULLARI 
r;:~ Yazan """"'--~ 
: İbrahim Hakkı Konya!& S 
~~~ ........................................ ,,....,,....~~~~~~~~..,....,..~~ 

Topkapı sarayında bulunan 
Osmanoğullarmm kanun

nameleri, yapıldıklan devirlerin 
içtimai, harsi, adil, iktısacll, ma
lt ve siyası durumlarını aksetti-

ren birer aynalan olduktan için ta
rih bakımından anakaynaklar sayı
lırlar. Vakfiyeler ve siırnameler 
kadar mühimdirler. Yalnız bize 
kadar gelebilen kanunnamelerin 
sayısı bir düzineyi doldurmaz.. 

Osmanoğullan tahtlarını atlan G
zerinde kurmuşlardı. ikinci Meh
mede kadar devlet tam manasile 
teşekkül etmiş değildi, henüz ge
lişme ve yayılma çağını yaşıyordu. 
Bursa ve Edirne hükumet mer
kezi yapılmış olmasına rağmen, 

taht henüz at eğerinden yere in
memişti. İstanbul alındıktan son
ra taht yere kondu ve imparator
luk tam teşekküllü bir devlet ha
linde ortaya çıkma istidadını ka
zandı. Bundan sonradır ki Fatih 
devletin ağızdan ağıza yürüyen 
türesin! bir kitap halinde toplat
mak ihtiyacını duydu. Leyse Za
de Mehmet Efendiye hazırlattığı 

.. Kanunnamei Aliosman" ının Ü.

tüne: 
.. Bu kanun, bu kanunname atam 

ve o ... u~m .ırnnunuaur. , c oenllb 
dahi kanunumdur. Evlldı kiramım 
neslen badeneslin bununla Amil o
lalar.,, fermanını yazını§, ve tuğ
rasını çekmiştir. 

Adına nisbetle "Kanunnamet 

Mehmedl,, de denilen bu mecel

lenin bir maddesinde şu korkun~ 

ve kara hükmü okuyoruz: 

"Ve her kimesneye evladımdan 

saltanat müyesser ola; Jı::anndaşla
nn nizamı alem için katletmek 
münasiptir. Ekser ülema dahi tec
viz etmiştir. Anınla amil ola
lar (1 ),. 

S lavca, yunanca, lAtince, a
rapça farsça kadar ibranice

yi de bilen ve lstanbulu aldıktan 
sonra Şark ve Garbin bir çok ta
rihçilerile yakından temu eden bu 
bilgin padişah Büyük lskenderi, 
Yolyos kayseri kendisine örnek 

yapmak istedi. Kafuına cihangir
lik fikirlerini yerleftirdi. Dünya
yı öğrenmek için Ptelemeos'uıı 

coğrafyasını latince ve yunanca

dan arapçaya tercüme ettirdi. Ay

ni zamanda büyük bir tarih ve cot
rafya Alimi olan Fatih hakikaten 

tarihin tanıdığı. saydığı aayılı deha

lardan birisidir. Bu inkıllpçı pa

dişahı eski bir tarihçimiz ~le 

tasvir etmişti: 
""Ekseri eazımı bulunduğu mer

tebeye zamanm teslrl lsal eder. 

Ancak Fatih zamanını, ihraz et
tiği mertebei azamete yalnız ken

di himmetinin tesirile vuıl etmlf
tir.,. 

Bu büytık ~amın bntet &db

meyi JDefnllaftıran bnunname
ainden 10nra Osmanlı tahtı kan 
pıhtılan üzerine ııerilen bir pes. 
teki olmUJtur. Altı kardet. evllt 
ve vezir kanına boyamıyan padl
ph pek azdır. Bunlar saltanat 
postlannı korumak için kardeıle
rini, erkek çocuklannı kımı gibi bo 
lazlamaktan çekinmediler. Kardet 
ve evllt leşleri hükümdarlan taca 
yükselten birer merdiven olmut
lardır. Topkapı ıarayı Giridin esa
tirl devi Minatavro9'UD Labiren
tini de geçmlft1. 

F atih post endişesile karde~ 
öldürmeyi dedesi Yıldırım

dan öğrenmişti. Yıldınm Beyazıt 

hükümdarlık postuna otururken 
-kendisine rakip olmaması fçin
kardeşi Yakup Çelebiyi Kosova sal 
rasında öldürtmüştü. Tarih şehza
de Ahmedin öldürülmesinde Fati
hin parmağını görüyor. Yavuz, 
taht ihtirasile kardeşini tepele
dikten sonra babasını saltanattan 
vazgeçirmiş ve Dlmetokaya istira
hat için göndermişti. Dilnya ihtt
raslan tamamen sönen ihtiyar Be
yazıdı da yolda zehirleterek öl
dürttü. Tarih bu ha4iseyi şimdi
ye kadar "Fatihil arabi velacem" 
ünvanını ta~yan Yavuzun lehine 
tefsir ediyor. Beyazıt yolda ecelile 
öldü diyordu. Fakat son zamanlar
da Topkapı sarayında bulunan ye
ni bir vesika 431 senedenberi iU -
tünde fÜphe bulutu tutan bu ha
kikati ortaya çıkardL Koca Y&
vuz, babasının katili ldt 

Devletin tekAmül çağının bilyDlc 
hükümdan Kanunl de elini evllt 
kaniyle boyamıftL Saltanat tahb

nı oğlu Selime temin etmek isti.

yen Hürrem Sultan, sadrazam 
n~-•-- n .. ~1n \r,.U.la• ai,.,14 ..,.,. 
şehzade Sultan Mustafayı h(inkA

nn gözünden düşürdü. Şehzade 

Mustafa Karaman ilinde bulunu
yordu. 1552 de padişah Iran üze
rine yürüyormuş gibi Istanbuldan 
çıktı, Konyayı geçti. Ereğlinin Ak
erik mevkiinde otağını kurdu. Çok 
iyi bir tahsil ve terbiye gören •e 
40 ya§lllı aşan oğlu Mustafa, çok 
sevdiği babasını kat'§tlamak için 
yanına gelmiftl. Otap girdi. Ba
basının eline ıanlmak istiyordu. 
Fakat Kanuninin gür sesi hiç tit
remeden celladına emir verdi: 

- Boğunuz bu haini. .. 
Yağlı kementler ortaya çıkarken 

,ehzade şefkatsiz babanın ayakla
rına kapandı ve yalvardı: 

- Babacığım beni affet. IDç bir 
günahım yoktur. 

Taı gibi katı yüreğin verdiği ilk 
emir emirdi. Bir kaç dakika sonra 
tehzade Mustaf anın ruhsuz cese
di babasının önüne uzatılmııtı (2) 

Padiph buradan göçtü, Halebe 
vardı. Şefızadesi Cihangir onu kar
pladL Fakat ağabeysine yapılan 

zulüm onu korkuttu. Bir gün ken
disinin de ayni Akıbete uğraması 
ihtimalini düşündü. içine indi, öl
dü. 

B u hAdiseden 9 sene sonra teh
zade Selimle şehzade Beya

zıt ta taht kavgasına tutuştular. 

Beyazıt lrana kaçarak Şah Tah
masba sığındı. Kanun! büyük va
itlerle şahı kandırdı. Beyazıt şeh
zade Selimin elçisine teslim edile
cekti. Şehzade Beyazıt, Selimin el-

loi .._ celladı Çavuşbap All a~a
ya teslim edildi. Şah, Beyazıdın 

saçını, sakalını tra' ettirmiş, sır
tına yırtık bir aba giydirmiş beli
ne de bir ip bağlatarak dört çocu-

ğuyla kardeşinin elçisine teslim et
mişti. Ali ağa bunları Kazvin'e ka

dar getirdl Orada beşini de boğaz

lamak suretile muhteşem hüküm-

dann emirlerini yerine getirmf§ oldu. 
Beyazıdın beinüz üç yaşındaki be

Jinci oğlu da daha evvelce Bur

.ada boğdurulmuştu. Bundan son
ra Kanuni; şah Tahmasba 300 bin 
ve ıehzade Selim de yüz bin düka 
altını göndermek suretile büyük 

•MU VAl=l=A~ ·~· 
•OLMANIN SIRRI« 
Hayatınızı Yeniden Yaıamak 

misiniz? · ister 
Yazan: Pıikolof 

Size, laa7ahnnm J'fnnl otuz sene nevlyatınızın bozulmasına 11ebebiyet 
cerialne dönmeniz imkiaı olduiunu ver.inentz, mai abba için bir encol 
aöyleseler, bu imkandan istiladeye obnata baflar. 
kalkar mınnız? HayahlllZI yeniden Ba:rat durpn Ye hareket.Is delil· 
)'llfllmak ister mi•ini•? dir. Madem ki, ha7at miltemacliyen 

Ben istemem. Uerliy• ve deiifen bir pydir. Sb 
Ben, !bayabmın defll ylnnl tenesl· de dannamata, ona ayak IQ'dunna

ni, bir senmi.nl bile seri seünnek is- ia mecbununuz. 
temem. Kendinizi deifıtlrebillnenta, ma-

Böyle dilfilnilf~ mazimden nıem kadderatınm da deifıtirebllininis. 
nwa olmadıtımduı dolayı deiil- istikbal, henfb tekli almamış bir ha
clir. Ben, seçen hayatımdan meın- mm halindedir. Ona lateclitbıb tekli 
Dunum. vermek lbin ellnbdedlr. 

Fakat hayat PfDllfte delfl Deri· O halde neden huretle maziye 
dedir. DilnU unutmayı bilmek 16znn- bakmalı? Neye sözümüı:ü ilerilere 
dır. dikmemeli? Geçen sünlerl tf'krar )'a

Dfla bizi lnııftne ıetıren bir baa- pmak hevesine dtlpnek, mazinin hu 
maktı, 1aruı için önüme dikilen bir rethıl duymak 7alım ihtiyarlara )'a
ka:ra olmamalı. IDf8D bir harekettir. Çünlrll onlar, 

Mazi, seçmiı olarak kaldıkça fa,._ için ha1at hitmlftlr. Onlar 14Uile-
dalı olabilir, çocnkluğumuzda mui- rlyle Jqarlar. 

• ··~ k · · tarih r l Bayat 7anndan ibarettir. 
yı 05&enme ıçm say a arlDl ftıl- ... _ .&-L..1- dil til n 

uuu aya5 ..... l.alUUP ı mse, e-
kanştınıımızı hatırlayınız. Bu te- rlde kolaylıkla 7ilrilyebillrinı. 
kilde geçmişin faydası vardı.r. Bize Dfln iyi itler Japtuma, :rann cfa. 
tecrilbelerin ışıfını verir. Fakat o ha iyilerini yapabillrlm. 
kadar. Yok, siz mUtemadiyen mazi· Zatea elimizde de deifldtr. Geçen 
.. bpnlıtaan ftnatlan llzlnilae prl plmes. Yapyeabak Deri ılt
ptlrl)r tbtllttr " h ı..tnalarla -. mek sa7eslnde ,.apyabiliri.a. 

bir rüşvet zllleUnt omuzlanna al
mışlardı. 

N etayicll vukuat sahibi, Kanu
ninin iştirak ettiği on üç !eseri an
latırken der ki: 

• _ Ecdadı ızamlan gibi bizzat 
umuru devlet edip on üç defa 

Aleme!razı sefer olmuı ise de 950 

tarihinden sonra evvelki himmet 

ve mesaisine nisbetle nevanmake

ael tari oldu. Hatt.A zikrolunan on 
ı 

fiç seferden dokuzunun saltanatla-

rmm nısfı evvelinde ve yalnız 

dördünün nısfı Ahirinde bulunması 
n Acem §ahına iltica eden tehza· 
de Sultan Beyazıdı Şahı Acemi 
tehdit ederek hayyen almak pm 
saltanatı icabından iken hill.fı 

memtil akçe ve bohçalar itasile 
meyyiten almağa razı olmuı bu 
kaziyeyi müeyyittlr.., 

U•• çüncü Murat babası San Se
..limin ölümünü Manisada 

haber aldı. 1574 yılında Mudanya 
yoluyla ve Çekdiri ile ıaraya gel
di. Babasının ölüsü ortada yatı
yordu. Saraya ayak basar basmaz 
"Rahatı ammeye ve asayişi aleme 
hizmet etmek., (! ) maksadile he
men beş biraderini kedi yavrulan 
gfbl boğdurdu. Tırnaklarında kar
deşlerinin kan pıhtılan bulunduğu 
halde saltanat postuna kuruldu. 

•• 
Uçüncü Hehmet, babası Uçün-

cü Murat hayata gözlerini 
kapadığı zaman Manisada bulunu
yordu. Darüssaade ağası padişahın 
ölümünü gizlemiş ve idam edile
cek bir kaç kişiyi astırarak sokak
larda kollar gezdirmiştir. Bu su
retle zamanının dahili siyasetine 
göre halkı korkutmuştu. Mehmedi 
Salis Mudanyadan bir kadırga ile 
Sinanpap köşküne geldL Matem 
elbisesile kendisini karşılayan val
desile görüştü. Sarayda ahüfigan 
devam ediyordu. Yeni padişah ba
bumın cenaze namazı kılınırken 
verdiği bir emirle 112 kardeşin
den mütebaki 19 biraderini Darüs
aaade ağasının önünde nöbet oda
sının duvarı dibinde kuzular gibi 
boğazlattı. 24 kız kardeşini Eskisa
raya hapsettlrerek üçer ayda bir 
defa annelerile görüşmelerine izin 
verdi. Zavallı kızlar 1597 sene
sindeki taunda kınlıp gittiler. Hon 
har padişah on dokuz biraderin
den ba~a 1602 yılında da şehza
desi Sultan Mahmudu bir cinci ho
canın yaptığı vefk yüzünden öl
dürtmüştü. Ferhat paşanın da kel
lesini uçurtmuştu. Uçüncü Murat 
evllt, kardeı ve vezir öldürmek 
suretile zamane siyasetinin mü
him ( ! ) icraatını yapmanın zevki· 
ni tatmıftı. 

Devlet, ipliği Jı::opmuı bir tesbih 
gibi dağılma ve inhilAI çağına gir· 
dikten ıonra da Osmanoğullannda 
kardeı, evllt ve baba kmı içme 
siyaseti devam etti. Tarih genç 
ikinci Osmanın Yedikulede nasıl 
öldürüldüğünü, saltanat kavgası

nın şaheser bir örneği olarak bize 
nakletmiştir. 

(1) Kanunnamel Ali Osman. Say 
fa %7. Matbu 

(%) Solabade tarihi. Sayfa SH. 

Hoş 
~b • lstanbul Valisine • 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Çok dertli bir şehre geldiniz. Bil -
tfin halk sıralanıp dert dökıneğe ge
lirse, dinlemek için E) iip sabrına ih
tiyacınız var. Ben onlara vasıtalık 

edeyim de sizi bu zahmetten kurla -. 
rayım. Halkın büfün dileklerini bel· 
ki sıralayamam. Amma göze görii -
nen, gönlile hüzün veren ii)lclcri 
var ki, dilim döndüğü kadar bunla
rı anlatabilirim. 

Tabiat bir şaheser yaratmak iste -
miş, mevzu olarak istanbulu bulmuı, 
Mimar Sinan dehasının, sanatinin 
nümunelerini ~ö tcrmek istemiş, Sü
leymaniye) i, çesmeledni, daha bir 
çok eserlerini gelmiş burada yapını§. 
Ecdadın ince bir zevkle yapıp )araş
tır:dığı o güzel eserlerin memleketi 
olan İstanbulu, arkadan gelen bizim 
nesiller, sanki güzelliğe ve zevke düş 
manlığımız varmış gibi bozmuş, ye
ni namına yüzler karartacak ucube
ler yapmışız.. Şimdi o eski eserlere 
bakıp iç çekiyoruz. 

lstanbulun yeni imar planı çizildi. 
Modem bir şehir kurmak üzereyiz. 
Fakat her yeninin karşısında eskiyi 
muhafaza için zangır zangır titreyen 
bir zihniyet var ki, elinizi nereye do
kundursanız, hemen bileğinizden 

yakalar, size dur emrini verir. Bura
da ekabirden birinin malı mülkü var 
dır, sakın dokunma ha .. Siz biraz ha
tır, biraz gönül sayayım diye fedakar 
lığa başladımz mı, sizin de bizim de 
hapı yuttuguruuz gündür. Bu, İstan
bul halkının derdlerinin belki esası 

fakat. Dış tarafı. Bir de içine girer- • 
seniz kalbinize hüzün çöker sanının. 

Öyle sokaklanmız vardır ki, Bi -
zanslı ustaların yaptığı günden bu -
gfine kadar insan eli dokunmamış gi 
bidir. Hali üzerinde yeniçeri ağala
rının ayak izleri vardır. Meydan cad 
delerden iç sokaklara, kenar mahal
lelere sapacak olursanız, göreccğinb 
manzara gecelerce size uyku uyut - . 
mayacakhr. Burası soknk mı, çamur 
deryası mı, harap evlerin çöplük te
nekesi mi, mutfağı okak ka da
n önünde yanan maltızlann etrafına 
toplanmıı insanlann misafir odası 

mı, ne acaip nesnedir, kestirmekte 
zahmet çekersiniz. Belediye bntçesin 
de yeri olmadığı iç.in geceleri bu rlfiri 
karanlık sokaklarda ne maceralnr ge 
çer, ertesi günü polis dosyalanna ge
çen vekayi sırasında okuyabilirsiniz. 
Evlerin içine girmtyorum. (Mesken 
taarruzdan masundm). 

Yalnız, ellerinde su tenekeleri, ~ 
lak ayaklarla çeşmelerden su taşıyan 
çucllklara, kadınlara bakarak, bu ev
lerin içinde su olmadığını sö) liyebl
Urim. Su, İstanbulun çok eski bir der 
didir. Mimar Sinan daha o zaman 
şaheser denecek olan ve bugünkft 
modem bendlerinin yanında baş -
metle duran bendlerini yaparken, ' 
halkın bu ihtiyacını bizden daha iyi 
kavramış. Eski vakıflar sebil namı at 
tında su dağıtırken, her mahalleye 
bir abide gibi çeşmeler dikerken, hal 
kın ihtlyaçlanna ne kadar yakınmıt
lar, Bugün çeşmeler harap, evler su
suz, sokaklar yağmurla yıkanır bir 
haldedir. Kimya kadar kıymetli o • 
lan suyu destilerile döğüşe kakııa ta
ııyan halk, temizlik zihniyetinin ne 
olduğunu unutmuştur. Ümit edem 
ki, modem şehir her şeyden evvel 
her eve m verecektir. 

Hangi derdimizi evvel s5yllye : 
yim? Bizim kliniklermiz vardı. Fakir 
halk burada parasız muayene olur • 
du. Bunlar azdı, ihtiyaca nisbetle de
nizde katre idi. Biz şimdilik ona da 
razı oluyorduk. Fakat 7.engin halk fa 
kir elbisesiyle bu kliniklere gidiyor, 
bedava muayene oluyor diye, halla 
bu nimetten de mahrum ettik. Has -
talaanelerde koyun koyuna yatan has 
talardan, yatak bulamadıktan için 
evlerinde, han köşelerinde ölen za -
valhlardan da bahsedeyim mi? Ço -
cuklanmımı içtiği süt yüzde elli su
dur. Hulasa içtimai hıfzıssıhha tabiri 
ve ilmi sanki İstanbul halkı ile ala7 
etmek için oyduntlmuş bir taslaktır. 

Biraz daha realiteye yaklaşayım. 
Kış geldi. Memleketimize yeni gel
diniz, evinize odun kömür almağa 

teşebbüs ettiğiniz gün, kömürün o
dunun daha yanmadan ateş olduğu -
nu göreceksiniz. Zaruri gıda madde
leri, gaz, odun, kömür ve saire iize
rindeki ihtikarı elbette fotkik ede -

(Devamı 10 uncuda) 
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Dünkü Lig Maçları 
FENER STA DI : 

Süleymaniye 
Topkapıya 
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Beşiktaş Feneri, G. Saray 
1. Sporu Magıu·p Ettiler 

1 - O Yenildi 
1 
1 
\ 

Fenerbahçe stadında günün ilk ı 
maçını Vefa ile Hilal yaptılar. Tarı·~ 
ğın idaresinde yapılan maça üç da- · 
kika devam eden matem tevakku -
fundan sonra Vefanın hücumile baş
landı. Yavaş yavaş bir hakimiyette
sis eden Vefalılar Hilal kalesini taz
yike başladılarsa da muhacimlerin 
acelesi yüzünden netice alamadılar 
ve devre 0-0 berabere bitti. 

Bir ç arpışmn 

Evvelki günkü tahmin yazımızda, 
Beşiktaşla Fenerbahçenin müsavi 
~ansta olduklarını, ufak bir farkla 
galip çıkacak takımın ancak taliin 
güldüğü bir zamandan istifade şar
tile neticeyi temin edebileceğini bil
dirmiştik. 

D~Bcşiktaş sahasında oynanan 
maç düşüncelerimizde aldanmadığı -
mızı giii(eldl:=uytinulr!ıl!tlCBıne mr 
üç dakika kalıncaya kadar berabere 
çalışan iki rakipten Beşiktaş Fener 
aleyhindeki bir tesadüften istifade e
derek galibiyet golünü yaparak ne
ticeyi kazandı. Fener kalecisi Hüsa
mettinin bir saniyelik gafleti ile to
pu uzaklaştırmak isteyiş şekli ye
rinde olmadı. Beşiktaşlı Hayati o fır 
sattan istüade ederek kale önünde 
kalmış topu içeri attL 

Maçın tafsilatı : 
lki takım şu kadrolarla sahaya çık 

blar: 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Hüsnü, 
Faruk - Rüat, Bülent, Feyzi - Ha
yati, Hakkı, Sabri, Şeref, Fuat. 

Fenerbahçe: Hüsametiin - Ya -
pr, Lebip - M. Reşat, Angelides, E
sat - Saim, Ali Rıza, Fikret, Şa -
ban, Orhan. 

Oyunun başlangıcı Beşiktaşlıla -
ra müsait bir tarzda havadan açıl -
d.ı. Uzun vuruşlarla topu ekseriya ir
tifalı kullanan beyaz siyahlılar kar
şısında Fenerliler yerden oyunu ha 
kim kılamadılar. 

Fikretin beslediği hücum hattı bir 
kaç tecrübesinde topu tereddütlü kul 
landığından tehlikeli veziyetler ya _ 

i 

Maçta heyecanlı bir dakika: Gol!! 

Çarpışarak havaya fnlıyan bi'r 
oyuncu 

ratamıyarak söndü. Beşiktaş hücum 
hattı ise, beraberliği tam bir hal -
de çalışmadığından inişlerin çoğu e
lemanların şahsi gayretleri içinde is
tinatsız kalıyordu. 

Bir devre böyle, pek cazip olrnı -

yan bir sistemle müsavi geçti 

Sıfır sıfıra beraber vaziyette isti

rahate çekilen iki taraf ikinci dev -

reye başladıkları vakit Fenerliler o

yunun idaresine daha hakim görün
düler. Havadan tarza kolay kolay 
baş eğmiyorlardı. Yerden daha isa -
betli paslaşarak çalışıyorlardı. Yal
nız derin ve uzun besleyişler yap -
madıklarından rakiplerini şaşırtacak 
müdafaayı dağıtacak şekiller bula-

\ 

mıyorlardı. Derinlemesine mesafe 
katedişinde binnisbe ağır olan Fe -
ner hücumları önünde Beşiktaş mi.ı
dafaası gedikleri kapamakta zorluk 
çekmiyordu. 

Yirmi dakika sonra hücum teşeb
büsleri Beşiktaşa geçti. Epeydir sıkı 
maç oynamadıkları yer paylaşmala
nndaki yadır~amakla gösteren Fe -
'ller muaanıefl~mu .say:r.C'n_...-a.,. .,_ 

hücumlara karşıkoymağa çalıştı -

lar. 

Oyunun yekane gol.ü: 
Bir Beşiktaş hücumunda Fener mü 

dafii yüzünden favul verildi. Favu -
lü çektikleri esnada kaleci Hüsa -
mettin elle topu karşıladı. Fakat teh 
likesiz bir tarafa uzaklaştıramadı. Ha 
yati fırsattan istifade ederek hedefi
ni bulan bir vuruşla galibiyet go -
lünü attı. 
Mağlüp vaziyete düşen Fenerbah

çclilerin son gayretleri neticeden e
min olarak isabetli oymyan Beşik -
taşlılar önünde bir semere vermedi. 

Dünkü Beşiktaş sahasıpın maçı da 
bu suretle 0-1 Fener aleyhine bit -
ti. 

G. Saray, 1. Sporu 
5 • 1 Yendi 

Radyo Röportaiı: 

!kinci devreye büyük bir azimle 
başlıyan Yeşil Beyazlılar 10 uncu 
dakikada Muhteşem vasıtasile birin
ci gollerini yaptılar. Hil;l beş daki
ka sonra Mesalim vasıtasile beraber· 
liği temin etti ise de büyük bir gay
retle çalışan Vefalılar yine Muhte
şemin ayağile galibiyet golünü yap
tılar ve maç bu şekil değişmeden 
2-1 Vefanın galebesile bitti. 

İtalyan Milli Takımı Fransız Milli 
Takımını Mağlup Etti 

T opkapı - Süleymaniye : 

Günün ikinci maçını Topkapı ile 
Süleymaniye yaptılar. Halit Gali -
bin idaresinde yapılan bu maça Sü
leymaniyeliler Şişli takımından üç 
oyuncu alarak kuvvetli bir şekilde 
çıktılar. 

Ilk dakikaları Süleymaniyenin ha
kimiyeti altında geçen maçın birinci 
devresi 0-0 berabere nihayetlendi. 
!kinci devrede Süleymaniyenin ha
kimiyeti yine devam etti ise de mü
dafaanın ilerde bulunmasından' isti
fade eden Topkapılılar bir aralık a
ni bir hücum yaparak Kamil vası

tasile yegane gollerini yaptılar. Ve 
maç bu şekil değişmeden Topkapının 
galebesile neticelendi. 

Gayri/edere maçlan: 
Federe olmıyan klüpler arasında 

tertip erilen lik maçlarına dün Tak -
sjm. ve_.ŞeF.Af litA~PU ... ~ nPVJity\ ... -
dildi. Buyuk bir alabalığın taKıp et 
tiği bu maçlarda Amavutköy - Ga
latasporla 0-0 beraber kalmış, Şiş
li - Kurtuluşu tamamen hakim bir 
oyundan sonra 4-2 mağlup etmiş -
tir. 

Şeref stadında yapılan Pera -
Barkohba karşılaşması Peranın üs
tün bir oynundan sonra 4-1 galebe
sile neticelenmiştir. 

I kinci küme maçlan : 
!kinci küme klüpleri arasıncfaki 

lik maçlarına dün Taksim, Şeref ve 
Süleymaniye statlarında devam edil
miştir. 

Dün Napoli'de Italyan - Fransız 
milli takımları on yedinci maçlarını 
40,000 seyirci önünde oynadılar. 

Bu mühim müsabakadan evvel i
ki tarafın vaziyetini bir kaç glın ev· 
vel bu sütunlarda yazmıştık. 

İtalyanlar hücum elemanları itiba
riyle müşkül vaziyetteydiler. En gü· 
vendikleri sağiçleri Meazza sakattı. 

Merkez muhacim Piola da formunu 
kaybetmişti. i 

Soliç Ferrari hastalıktan yeni 
kalkmıştır. 

Halbuki Fransızlar Benharek is
mindeki çok istidatlı ve seri bir sağiçi 

takımlarına alarak daha kuvvetlen· . 
mi::-lerdi. 

lki takımın bu vaziyetlerini bilen· 
ler .uuıyan takımı gibi Avrupanın 
en acar sayılan teşekkülünün L>u se· 
fer Fransızları kolay kolay haklıya
mıyacaklannı iddia ediyorlardı. 

Dün bu maçı ltalyan radyosundan 
takip ettik. Italyan Spiker.in verdi
ği tafsilatın alabildiğimiz parçalarını 
kısaltarak aşağıya alıyoruz: 

Son günlerde ltalyan matbuatı ile 
Fransız matbuatı arasında :;x>litika 
sahasında başlıyan münaka~alarm 
spora tesir etmediği halkın Fransız ta 
kımına karşı gösterdiği tezahüratla 
belli oldu. 

Sahada 40,000 den fazla insan var. 
lki miJli takımın kadrolarını söy-

.. ._Fransız milli tak;mı: Kaleci Lins. 
Müdafiler Vandoren Matbr. Muavin 
ler Piang, Jordan, Burbol Muha· 
cimler Venant, Hayserer, Nikola, 
Benborek, Sston. 

ltalyan milli takımı: Kaleci Oliv· 
yeri. Müdafiler Foni, Rava. Muav~
ler Serantoni, Andreolo, Lokatelli. 
Muhacimler Kalaussi, Ferrari, Piola, 
Demarya, Biyavanti. 

Maç çok seri başladı. Italyanlıu 
pek sıkı hücumlarını açıyorlar. 
Meazza'nın yerinde oynayan De

marya ile hücum arkadaşları pek u· 
yuşamıyorlar. Hücumlar hep karşı
lanıyor. 

Fransız müdafaası bilhassa Mat
br pek güzel müdafaalar yapıyor. 

ltf eşhur Meazza'nın yerin• 
ltalyan •ağ içi oynıyan 

De Maria 

ruşla birinci defa olarak Fransız 1'I" 
lecisini aldattı. Jdt..0 

Otuzuncu dakikada olan bu g~ 
sonra birinci devrenin sonuna 

müs.<!xLa~n}.!1!..:intı!l.c!J-_ -< &Ü" 
leri çok çalıştılar. Iki taraf ıa ~ <r. 
ratlerindcn bir şey kaybetme 
larak devam ettiler. osıd 

Italyanların üç mühim bücu~,.çııa 
Fransız müdafii Motbr kestı. rtceO 
neticesine beş dakika kadar va pir 
iyı· kombine edilmiş bir Italyao '1'e0 

·· re 1 
cumu golle neticelenmek uze biİcıJ"' 
radyonun dalgalan bayıldı. O 

1 1aıt' 
mun golle neticelenip netıce eı 
diğini sarih işitemedik. 

0 
r 

Oyunun sonunda maçı a~.ıat~;.ye
dam gol farkını açıkça soyl ~ıst 
rek yalnız galip Italyan ~k ber9" 
dostane bir şekilde rakiplcrıle 11ıııt' 
ber dışan çıkmakta olduğunu ~ı ;l' 
tı. Ve Italyan takımının kapt~ci' tP 
Fransız takımı kaptanının or 
sıkıştıklarını söyledi. 

Bundan önceki maçlar : 

Taksim stadında yapılan Anado -
luhisar - -Karagümrük maçı 2-1 
Anadoluhisarm galebesile neticelen -
miştir. 

Fransız milli takımına alınmış o
lan zenci sağiç Benborek hiıcumla· 
rında pek tehlikeli olduğu kadar 
müdafaada da çok müessir. Bi7im f'!e:o" 
Piola'yı ekseri güzel kontrol ederek Bu münasebetle Italya - at yJP 

Şeref stadında yapılan Anado1u
Feneryılma:ı maçı her iki tarafın bi
rer sayısı ile beraberlikle bitmiştir. 

milli takımlarının şimdiye kad ı-"~ çekiliyor. ı1ce"'" 
Taarruz teşebbüsleri Fransızlar3 tıkları on yedi maçın ne 

Galatasaraylılar müsabakaya yaslı 
siyah formalarile çıktılar. Yalnız gö
ğüslerindeki G.S işaretleri renkli idi. 

Süleymaniye stadında Galata genç 
ler ile Altınordu 4--4, Ortaköy ile 
Eyüp 2- 2 berabere kalmışlardır. 

geçti. Zenci Benborek arkadaşlarını ve tarihlerini veriyq,nız: ı 
daima besliyor. Fransız sol açığı Ve- 1910 Itnlya 6 Fransa 1 
nant kendi mekviinden sağ açıı'.:,'lll 1911 ltalya 1 Fransa 3 
yanına kadar kayarak cenah c.eği~ti- 1912 Fransa 4 Italra 0 
ren akınlarını yapıyor. ltalyan mua- 1913 Fransa 1 Jtalya o llk devrede Istanbulsporlular pek 

düzgün ve seri oynıyarak Galatasa -
rayı 0- 1 mağlup vaziyetine düşür
düler. !kinci devrede neticenin na -

sıl bir fark gösterebileceği meraklı
lar arasında münakaşa edilirken, Ga 
latasaraylı Bülent takımının gol se
risini beşinci dakikada açtı. 

vin hattı vazifesini yapıyor. 1914 ltnlya 2 Fransa i 
Yirmi beşinci dakikadayız. Henüz 1920 Italya 9 Fransa 1 

gol yok! 1920 Fransa 3 Jtalyıı 1 
ltalyan muavinleri müdaraayı bi- 1921 ltalya 2 Fransa 0 

Bülent birinci golden sonra ken -
di ayağile yaptığı gollerin adedini 
üçe kadar çıkardı. 

Her biri onar, sekizer dakika fa -

sıla ile yapılan sayıların yektınu ma 

çm sonunda beşi bulmuştu. 

Galatasarayın gol adedi üçe kadar 
çıkınca birinci devrede düzgün oy
nıyan lstanbulsporlular tempolarını 1 

pek bozdular. Müdahale şeki~le:i, ~ü 1 
cum teşebbüsleri tamamen ıptıdaı -
leşti. Iki devreyi çıkaramıyacak ka
dar nefessiz olduklarını manevra ka-

raz gevsctip hücumdan oynamağa 1925 Jtalya 7 Fransıı ,. 
başladılar. Mutlaka gol çıkarmak ii· 1927 Italyn 3 Fransa ; 
zere forvetlerin arkalarından ayrıl- 1928 Jtnlya 4 Fransll 0 
mıyorlar. 1931 Itnlya 5 Fransa 1 

Fransız kalesi sarılmış bir halde. 1932 Itnlya 2 Fran:.a ı 
Ferrari oyunu açmak üzere biraz ge~ 1935 Italyn 2 Frnnsn o 
ri duran sağ Biyovati'ye geçirdi. 1937 ltn~lya O Fransa ı 

b 1. b' 19:::8 Jtal'·n 3 Fransa Sağ açık daldı. Ve isa ~t ı ~- ,, 
===================-====-====-:c......:::~= 

• biliyetlerini yarıdan fazla kaybet -
mekle belli ettiler . 1 

,. Maçın ilk devresihde hakem Ga - ı 
latasaraydan soliçle lstanbulspordan ı 
merkez muavini yaptıkları hatalı lıa 1 
reketlerden dolayı dışarı çıkarmıştı. 1 

iki taraf maçın yirmi daki -1 
kadan sonrasını on kişi ile bitirdiler. ! 

----o----

ll~a fırtınalı ldr n: Kaled 19ltl Jnu1anrkenfki oyunca e91'p1SfYorlu 

Rumen - Çekoslovak Maçı 1 

Prag, 4 (A.A.) - Çekoslovak mil- ı 

li takımı, Rumanya milli takımını 1 
1--2 mağlQ.p etmiştir. Maçtan !t~ sahne 



SAÇ TUVALETLERi 

U) Saçlar arkadan n yandan dümdüz kaldınlarak, tepede geniş hukle
"M1inde to,Planmı~tır. 

~aç tepede ikiye ayrıhp enseye dDtenler i1d 91ra rule yapılmış Ye 

arbsuıı da bplamqtu. On düz dalgalanmıı ve tepede bukle
lerle niba;redenmifth. 

kadınlar için En 
Kolay Jimnastik 

Hareketleri Nedir? 
~ • Vınami geopelJilı 
.....____------~~~~~~-"-eltetler 1. 

---~----:e1r sandal~ oturarak mam-
ıı dayayuu.z. Sonra vücudunuzun 
J'Ukarı kısmını sağa döndilrilrken 
kollarınızı yukanya kaldınmz n 
bu hareketi sola dönmek suretiyle 
de tekrarlayınız. Baf1D1%l dizleri -
~ değdirinceye kadar öne eğiniz. 
4~llannızı da gev§ek bırakıp ye -
2' değdiriniz. Bu hareketi kendi -
~e bir gevteklik hissedinceye 
~ tekrarlayınız. 

I • Oınm:lan geofefen 

~~--~--------.... eltetl a I 

~ 
l>fk oturup bapnm enseye del
~ kadar kollarmm düm -. 

dGa dizlerinize toplayıp ellerinizi 

~ llkı tutunuz. Bu Taziyette bir 

1-ıe laniye durduktan sonra tabit 
gelip yine tekrarlayımz. 

~ .. c 
~Janı sarlntmıyan 

1-ct;•ltetı- • 
~ 

l!:\>\Pell başınızı öne eğerek gög

~Üze değdirlniz. Sonra başınızı 
~ird~nbire kaldınp arka ensenize 

ti ldi:riniz. Sonra başınızı düz va

d ~ete getirerek bir defa sağa, bir 

ti e!.a da sola döndürün üz ve eski va 

~=eti tekrarlayınız. Bu hareketi de 

f Ort beş defa yapınız. 
" ICarın aJaleleri İçin 

' ~ ~:Y~klarıruzı önünüzde bitiştire
~. dırndik durunuz. Ve karnınızı 

Utnk" 
Jtiı Un olduğu kadar içeri çeki -
<l~· \re bırakınız. Bu hareketi on 

ttr a tekrarlayarak bir müddet is

btr•hat ediniz. Bu hareketi her gün 
er f 

Örgü işi Kışlık 

Bir Manto 

Burada re~mini gördüğünfiz man
to, iki kat düz yün ve bir kat da 
buk1et yün birleştirilerek diiz ço
rap örgüsü olarak örülmüştür. 

Ev Kadını 
İçin Pratik 
Tavsiyeler 
Kış gecelerinde evimizde nasıl 

eğlenebiliriz? 

Boş vakitlerimizi okumaya ve 
faydalı işlere sarfetmemiz lazım ol 
makla beraber günün yorgunluğun 
dan sonra evde toplanan aile efra
dının hazan eğlenmesi de bir ihti
yaçtır .. Bilhassa bir kaç kişi bir a
raya toplanınca evimizin sıcak ha 
vasını terketmeksizin bazı oyunlar 
oynayarak bir değişiklik temin ede 
biliriz. 

1. Kedi ve fare oyuna: 
Bir masanın mukabil iki ucuna 

gözleri bağlı olmak üzere iki işi 

oturur. Her ikisinin de elleri masa 
nın üzerindedir. Kedi farenin elle
rini yakalamak ister, fakat bu ha
reketler gayet tedbirli olur. Etraf
takilerin büyük bir sükunla seyret 
meleri lazımdır. Kedinin elleri fa
renin ellerine dokununca parti bi
ter. Diğer gurup oynar. Bu oyun a
yakta da oynanır. O takdirde ayak 
kaplann çıkması lazımdır. 

2. Darbımesel oyunu: 
Oyuncular bir daire olup oturur 

lar. Birisi bir mendili bağlayarak 
birisine atar. Mendili alan kimse
nin atan kimse on sayıncaya kadar 
bir darbımesel söylemesi lazımdır. 
Eğer söyliyebilirse bu defa men -
dili o başkasına atar. Darbımesel 

.söyleyemeyen oyundan çıkar. 
İki kişiyi birbirine tanıştırır • 

ken ne yapmalı? 
Evveli, erkek kadına, genç 

yaşlıya, tek bir kimse bir guruba, 
beklr evliye takdim edilmelidir. 

Erkek birisine takdim edil~ken 
ayağa kalkmalı, kadm ise kendisin 
den yaşlı bir kadına takdim edilir 
ken ayağa kalkmalı. Çocuk ise her 
kese takdim edilirken kalkmalıdır. 

Bebekler 
Nasıl 

Uyumah? 
Çocukların ilk hayatlan s(lt em 

mek ve uyumaktan ibarettir Yal -
nız günde iki saat banyo zamanla
n ve aradaki fasılalarla iki saat u
yumasa bile gnde yirmi iki saat 
uyur. Çocuk uyku esnasında bile 
olsa muntazam besleme saati ge
lince uyandınlmalıdır. Bu suretle 
muayyen itiyat sahibi olmuş olur. 

Sıhhatli bir çocuk, üç saatlik 
muntazam uykudan sonra gıdası 

kafi olduğu takdirde uyanır. Ba • 
zan iki veya iki buçuk saatte de u-

• yanırsa üç saati doldurmak üzere 
uyumalıdır. Bu vaziyet her zaman 
oluyorsa yani çocuk üç saatten ev
vel uyanıyorsa gıdasının az veya 
kuvvetsiz olduğuna hükmetmek la 
zımdır. 

Çocuk ,altı aylık oluncaya ka • 
dar her gece muntazaman saat al
tıdan ertesi sabah saat altıya kadar 
olmak üzere on iki saat uyur. Her 
gün de bir defa sabahleyin bir de
fa da öğleden sonra olmak üzere i-
kişer saat daha uyur. · 

İki yaşına bastıktan sonra gün
le iki def auyutmamalıdır. Çünkü bu 
takdirde gece uyumaz. Yalnız öğ
leden sonraki uyku kafi gelir. Bu 
vaziyeti çocuk4. veya 5 yaşına ge
linceye kadar devam ettirmelidir. 
İlk zamanlarda bu uykulaQn açık 
havada çocuğun arabası_. içinde ol
ması daha faydalıdır. 

Çocuk yedi yaşına gelinceye ka 
dar akşamları saat altıda yatırma
yı usul yap:ırak geceleyin çocuğa 
on iki saat uyku uyutmalıdır. Ço -
cuk yedi yaşına geldikten sonra da tlırı ırsatıa tekrarlayınız. Duru-

l' l's~n çok düzrı!ün olduğunu gö
Unüz 

~~~~!!!!!!!!!!~~~!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!"'!'".!!=-==s!!!!!!!!!!!!!!!!I on yaşına kadar her gece on saat 

8 . 
.. 1( 

~a 

~ ~'-''-' ıa lal'ırı e dümdQz oturunuz, bacak 
121 ayırınız ve tedricen başını 

zı ve gövdenizi öne eğerek elleri - uyku uyutmalıdır. 
nizi dizinize koyunuz ve karnınızı Çoc:uk nerede uyumalı? 
içeri çekiniz. Sonra doğrularak ko Bu da mühimdir. Çocuk muhak 
lunuzu dümdüz olmak üzere dizini kak annesinden ayrı yatmalıdır. 
ze koyunuz ve bacaklarınızı birleş
tiriniz ve karnınızı gevşetiniz. Tek 
rar eski vaziyete geliniz ve bu ha
reketi bir kaç defa tekrarlavınız .. 

Yatağı mümkün olduğu kadar sert 
olup yastıksız yatmalıdır. Odasın
da açık pencere bulundurup kalın 
gecelik giydirmelidir. 

A tatürke Ait Hatıralar 

Gazi Başkumandan Milli Cidal esnasında Atattlrk'On bir istirahat vakfesi 

Ulu Başkumandanın bllyük eeet"lerln den: Kahraman Türk ordusu ı .... 
Gaai Mustafa Kemal Dermcde IPri yor 

Büyük Başbuğ 1937 Trakya manevralarında 

.Ebedi Şefin iki portresi ve manev· 
ralard-bir pozu 

- --

Büyük Şef Türkkuşunnn bir planörilnde: Solda hazin bir hatıra: Yavuz 
mukaddes tabutu lstanbuldan ıötürüyor 

Büyük Atatürk, misafiri ~ 
Abdullah ile berabez 
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MEMLEKETTE MATEM INTIBALARI Avrupanın 
Tuzlarına 

140 kuruıluk Meyva 
mukabil · 25 kuruşa 

• 
... ""'matleldln fllrf 

lftnlnden, BWI ,.tı.ı. 
• ilindi ndlnaae6efile .. 

"""" """""' lltmlaÜnlne ,,,, bir rot ,..,,,,.,. alı110 • 

,. .. '°'°"""'"' ,,,. 6lftln ,. mllldln ,..,, ~ 
irlM 61dl ka11&pl,anmn .,.. 

luuıtlan naaıl ,a. """ a. 
tlUılmnf, na.ı aeı .,. ... 
daılddlannı ıödmlllf .. 
rln tarW birer .,.... ... 
ldl/dlntletllr. llaalwl ... 
1ıllelerlmlz ,,.. lllJtfJn ,... 
.tmkrl derce 111iülalt değil • 
lllr. Onun lfln bunlardan 
1/fllnız bir karını derce mec
bur olugoruz. 

• 

---- - ----

Y EZ i D 

llFIK HALiD 

-ı.--. btalm ~ bıı hal«ei ~ 
n-p BabpU mKtepled, bli6'ııek elbiMJer1, dll-
,__.ı.n olaoü.. Bbııce 'lflenm ebammt7.U )'Ok... 
ZateD Ull "'J!nU, mMdt.Joram, eski han ~ 
rlndeıa Mrl, .,.... ...,. ptlalntc:eydl; .. ,. proje. 

Dm bba1 .tt:lnblUnlt - .. türqe 6inmecellm. 
- Dk 1reumeım 111111 alamadan tptenekla ne 

mutl'lll 
... bama IBJlm.ı Pa1mlr mftwt+ bpmn

da,cbk; O, lfltmemlt llbl fNllil1es1Dl lrapmü'ı 
meyal pcmdi1, bir fll1 ....... 

OteUa tılruMmda aııe aptNtlfl atı,maa. z.m. 
Mfllidlr. 

- sı. blllm bot lejentlarmmdan bUllanm ..,. 
lataJUD, W1, m...ıt b~ tufan hikl,..a: Dlln1aıı 
Hllll sular çeldUr libl olunca Nuhun gemili kaya
,. prpıp tehlikeli bJr )'il'& aldı; Nuh, sordu:"- Bu 
deUl1 Jdm kapatacak?,. Yılan ortaya atıldı: .. _ Ben, 
cledl, 111 prtJa Jd benf&deml elblıe teslim ed~ 
bmm ...,.llm-,, Null takUfl kabul etti, fakat efe.. 

YIFRIU No. za 
Dk lapabıp teMlr• kalma-,mca JÜ8DI 1*e1•ch, .. 
tefte Jüt& .,. kiU1erim rtıqlrm Gnilne 1erptl. Bu 
Jdlllerda. pireler peJda oldu w imanlarm kınmı, 
dOnya durdukça uul 1llul, azar uar emmep ko
JUldu. 

_ 0tze1t_ tllnMGhe dair etaneı.r de olaaB. 
- Var: BJztm pir dedljblüs btı,.o.k 191hlerimts; 

dm biri 6ldl w ,amGld6. Ruhu 11pvak bir 'IS 
aıv-. clurpa 1* &610n tmrlnde f8f1mı .,. bnr
- dolafı1ordu. o mada kendi pnç 1mı - kma
nna tmntt&t; ı.w doldurdu, bJr tq )'Udum !çe-
nk lmanllm llutavcb. J>a);us q IOD1"a bir ollu 
Aı,yaıa l*Dltl- h put o 1»"1tlk p!rJn kendJl17-
dll 

- liı*P lmblla mıdlrt • 
- ... -- ........... JÇa teymtertm!s 

ft!'dır. Muell tek tak bam k6ylerde hallnmız, hı-
ristiyanlar gibi bir masa etrafına toplanır; reis eli
ne prap dolu bir kupa abr, yukarıya kalcbnr. Mil
ritler sorarlar: •- Bu nedir?" Cevap verir: •- Ba 
Isamn kupasıdJr, Iaa onun içinde mevcuttur._ X.. 

HASAN 
Meyva Ozü 

lttlliaınıllli • Hammıızldi • llıklnllli • Bulantı • GCll • 
S•ncı • Mide bozulduğu • Dil • larıak ataleti .. 
inkıbaz • Sanllk • Safra • Karaciğer • Sıkınfl • 

Sinir • Horlamak ve ltlltln mide ve barsak 
rahatsızlıklanna ka111 

HASAN MEYV A ÖZÜ Kullanınıı 

Mide içia her 7emekten sonra 1-Z tatlı kafliı 7anm bartlak • ~ ~ 
müshil ıpı. her sabah T•J'• pce 7atuken aç karmna 1-1 çorba öiO' 
yanın bardak su t'çlnde köpill'terek içmelidir. BASAN MEYT A 
meyvalardan ve meyvalarm özlerinden 7apılmış bir harikai san'•~ 
Avrupa ve bllhassa İngilb me7va tuz1anndan daha J'il]uek olduju .,. 
yetle sabittir. Buna ralmen Avrupa meyva özlerlJMleıı b91 misli da)lıJ ~ 
cuzdur. HASAN MEYV A Oz-0 7almz bir t6rlfl olup pkersizdir .,. 
köpürür. 

Şişe 25· !11140 -=60 -=100 kr~ 

• 
Memleket içinde 

Matem lnttbalarmdan 
Uç Sahne 

, 
Yukarıda: bütün bir ıe. 

lılr ludkının mateme ifti • 
rak ettiğini görüyoruz. 
Ortada: Çankında orta o
kul. ge~Uği Atalan için 
böyk ağlıyordu. 
Sol.tla: Kay.eritle hazin ma 
tem meraiminden bir aah
ne. 

Ach: Dünyanın Ağmnda Tat Olan 
YI• elll yıllık biyik ve hakll tihret 

• ALI MUHİDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçeb.pı, Şubeleri: Beyoilu, Karak8y, Kaddd!_, 
~ 

dehi ağzına götürür ve sonra, derin, hürme~li bir.sü
kAt içinde bekliyen cemaate bu kadehi, bırer ~ırer 

Isa bizim de en büyük peygamberleri.mi> 
:::.. Yalnız, onun çarmıha gerildiğine inanma

Çivilerden birisini Isaya inananlardan biri Ya
~erin elinden çalmıştır ve camuh cinayeü bun
~ dolayı yapılamarmştır. 

=. Vaftiz yapar m111nız? 
:.... Hem vaftiz, hem de sünnet, fkishıi de yapar

lar. Yezit IÜDD.etin hAmisidir. Sünnet edilen çocuk 
veya sağdıcı Ameliyata başlanırken: 

.. Ben nurlu Yezidin kurbanıyım!,, der. TesUse da· 
:bn Şeıh Adt de vaftizi himaye eder. Benim en be
ğeııdifim, lmlalardaıı biri de ~dur: Memnu meyva 
vakasıJ)(l8n sonra Allah, Ademı cennetten kovmak· 
la kalmadı, onu cezalandırmak için cehennemi kur
du. Fakat topraktan bir testi yaptı, içine gözyqlan
m biriktirdi ve dolunca atefin üstüne döktü, atq sön
dü, böylece kurtularak kendisini ve kendinden llOD

ra aelecek nesli müebbet azaptan kurtadL 
- GözJqmın ve ODUD temSil ettili nedametin 

kudretini g&rtermek itibarile çok hoı bir efsane! 
Uzaktan bir hecin bölüğü göründü. 
Palmir ~ zabıtumm merkezidir, Burada bir teı .. 

m istasyonu, tayyare ftssil, askeri kuvvet bulunu
JOr· Hecl.nsüvarlar başlarına omuzlarından apğı 

sarkan uzun, beyaz kefiye ve çifte kordonlu siyah 
agel koyuyorlar; zabitlerinden bazısı dünyamıı yet
mit iki buç,ik milletinden toplanmıı lejyon etraD-

Jere mensupturlar; yılmaz ve yorulmu ·~ 
dır. Korkunç, karışık belAlı mazilerinin cezasını 
tikleri bu alevsiz ve ale\"fliz olduju için de ~ 
f8klll1z, pirais cehennem o kadar a1ıştıklanr ,r
tuldan, bir yerdir ki mücrim halinden çıkaralr. et1f 
tık, bebaniye dönmüşler, o cehennemin ~
gözcilleri, olmuşlardır. Bunlar ateşi gözy-!1~ ... .ı.ı-. 
alın teriyle söndürmek yolunu tutmuı ~ gl" 
dJr. Sert hatlı kavruk, kemikli, b~ ~ ~ 
terlerken Dantenbı kitabına dehwet ekliyen ıb~ 
relerini hatırlatıyorlar; %8.yıf ve endamlı Y1l dit• 
nnda MefistofeliJ'in çevikliği ve kayıcılı:i1 var~ 

Hecin kt.filesi önümüzden geçiyor. Bütün d--
ft ,azler Zelihaya çevrildi, Adeta ~~~anı ~ ~ 
Lejyon zabitlerinin bu genç, pk, gulüm.seY ~ 
kıza bakarken eski hayatlarına ait ne gibi ka~ 
tıralariyle randıklarım düşündüm, üziilmele,_.ı,.t 
dım. Onların loş maceralarile hiç blr ~ 
bulmamakla beraber içine dii§tüğüm yeni dl1f" 
ten gönlüme, ürperti veren bir soğuk korkU 

· ladı. ~ 
Porto kadehimi, cesaret w kuvvet aimak 

mU§UDl gibi, bir yudumda boşalttım. 

v 
Çöl Zabanilerinin Mecmind• 

Şeyh Şemun sordu: nüclttf 
- Pasaportunuz Irak için vize edilmll 

- Hayır; dedim. ~ flfJfJ 
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HDIKAVE 
21 KORUMAK Vaılkon Taırnınınn En ~srarno ÇehıresD: 

Sefir Bütün Paraları Bana Taşımıştı ~I ~~~~·Yazan: 
Uyandığı zaman, etraf kapka-

1 f ranlıktı... Her halde gece 
s Gnbula Dönünce de Olup Bitenleri Olduğu Gibi yarısı olacaktı ... Bekledi, aradan Ab dakikalar geçti. Bir çok ayak ses-
"\ dülhamide Anlatmış ve Onu Hayli Güldürmüştü leri duyuyordu; hem bir, iki de-

S efirin yüzü gülmüştü. Mak
~ sat ve teklüimi derhal an-
S~ş. \Te kabul etmişti. 

'l!r :1~ . sandık başında bekli yen
~ egıştikçe birer m iktar para 
ijcl~~ \Te bize getirecekti. Biz de 
~ll~~~ız paranın ağırlığı kadar 
llıt tısıne kurşun verecek ve bu 
~: le sandığın ağırlığını muha
~ib edecektik. Işe ertesi günden 
ıııeı::n başlamak kararı ile ve 

Unlukla ayrıldık. 

E 11esi gün paranın taşımna işi 
eetiı-·başlamıştı. Sefir bize altın 
bııc1 l:Yor ve getirdiği altın ağırlı
iot~ aldığı kurşun parçalarını 
tii.ıı. i ~ sandığa koyuyordu. U ~ 
~ h Çınde (14500) altın Şakir pa
'lıac1 aıretıeri.nin kulağı b.ile çınla
~ atı elimize geçmişti. Paşa hala 
~e~ için Kaptan Stoyandan ge-
tt haberi bekliyordu. 

~()ı:~afı.na gözcüler, arayıcılar sa
~tıı U.. Memeleket eşrafına atıp 

Yor \Te: 

"t; Görürsünüz siz. Kudret 've 
~eti Şahaneyi nasıl gösterece
~İlı O nıendebur Bulgar çingene
'ellerini bağlayıp nasıl dara-
~ala Çekip sallandıracağım. 

ı ~ \1rasını savuruyordu. Biz 
~as aldığımız paradan ıki bin 
tıılı: ~etemin efradile bu işte 
~ dıgı.m adamlarıma ve yatak-

tla. a. dağıtmıştık. Beş yüz ~irası
~a.r a.yJardanberi yaptığı.mız mas
~latı a. karşılık tutmuştuk Geri 
~ 12000 lirayı da Sofyada o 
~ ,, koınitanın umumi reisi o
\e Gotse Delçef,, e götürmek tl-

l 8andaneskiye teslim etmiş-
~J~:. s.andaneskinin zimmetine 

lgı iki bin lira bu paradan 

~1at-t Sımdaneski ile yoltt çı
l an sonra biz de Razlıktan 
~~· 'Ve Perim Balkanındaki 
id ll'leriınize kurtulduklarını 
~ledik. Gece Strumca yolunu 

~it gece sabaha karşı Misis 
'('ton) ile madam Silkayı 
'<. ııca. bahçeleri kenarına getir-
3~ serbest olduğunu ve doğ 
"~~ a ca hükumet konağına gi
~ ç lt ~lıkta bulunan sefire tel
lııq e tırınesini söyledim. Ken

~lt ~~ af diledim. Veda ederken 
'- .

1r Çehre ile: 
\ ~ııe, pek çok teşekkür ede
~ce ~kırnda hakikaten centil
~- h~ <ll"eket ettiniz. Protestan
. 'lltl\ı. ında size söylediklerimi 
~- h~~'1acağınızı ve protestanlığı. 
~~~«.t~e kabul edeceğinizi ümit 
~ .isterim. 

ll~ \'e. beni güldürmüştü. Şa
~ığllı esırıerin Strumcada bıra
t ~()~ haber alınca telgrafhane
~! Uş V'e Abdülhamide uzun 

\,tbitı &rar çekmiş, aldığı şiddetli 
~a.er sayesinde para sandığını 
atf~ esirleri elimizden almağa 
l~rle olduğundan ve para ve 
~ &o beraber Istanbula bir kaç 

ı::~:a. hareket edeceğinden 
~ hoş ış. Bu haber kızıl sultanın 
~~lıı. ~l'la. gitmiş ve paşayı ';>ir 
"'fit aiti! etmiş. 
tııttlı. hakikaten bize verdiği sö
~ -~a.ıt~ş \'e paranın verildiğine 
.~ t' ır Paşaya bir şey söyleme-
1.!l saakat Istanbulda Abdülha
~ ~ih:a.Yında olup bitenleri ol-
~1<i~_ı:ılatmış ve Abdiılhami
-lılıl-y1 b· uş ve düşündürmüş. Bu 

ilttıiq ·ır kaç zaman sonra Ab
~ ın huzuruna çıkanldı
~i, ht\ kendisinden ışitmiş-

'•s ~l!lq ~~~ramın bu kısmını sı
I <tnd.a ıgı ~akit söyliyeceğiın. 
il) hıt~ tı.eskı,, nin bulunduğum 
~ llt er: V'~rerek beni yüzbaşı 
~~ Itq; Odıye tutturduğunu cv
ilt- 0 ~ca söylemiştim . Şimdi 
S ahse dönüyorum. 

Q'lc/Q,_eski beni na.~d 
";! lrıtturdu?. 

~ · tı 1 
1 .}rhırn • ıle aramız aç1ldıktan 

r il.tı b·e Çevirmek istedigı en
~~ arı1k1'~r birer öğrendikten 
4ı~ilta11 en de ona ;:aa rruz et
~ l'ıncıa nı vermiştim. Işe a-
~ h \>e 

11 
\Te Yataklarından baş

l'ıta.t aıonu benim hakkımda 
anuyacak bir hale ge-

Bulgar Meşrutiyet Komitası 
Reislerinden Sandaneski 

tirdikten sonra tepelemeyi kur
muştum. 

Bu maksatla bir gün çetemden 
ayrıldım. Edindiğim bir Osmanlı 
jandarma elbisesini giyinerek yo
la düzüldüm. Serez ovasına indim. 
Kumburgaz, Kamila ve Ispatova 
köylerinde Sandaneskiye mensubi
yetlerini ve yataklık ettiklerini 
bildiğim rum papasları ila mek
tep muallimlerini ve Kırşuvalı pa 
pa Yuvanı birer birer öldiırdüm. 
Bu iş bana üç gün ve üç gece uy
ku uyumadan gezıneğe mal ol
muştu. Dördüncü günü sabahleyin 
uykusuzluktan yürümek değil bir 
adım atamıyacak kadar kuvvetsiz 
kalmıştım ve uğradığım Poliva 
köyünde bir dostumun evine uğra
mış ve uykuya dalmıştım. Ne ka
dar uyuduğumu bilmiyorum. Göz
lerimi açtığım zaman bana çevril
miş altı tüfeğin parlak ve sivri 
süngüleri ile duvarda asılı saat 
ve takvimi görmüştüm. Bu t:ıkvi
min o günkü yaprağı 1321 senesi 
mayısının on yedinci cuma günü
nü ve saat te alaturka saat on biri 
gösteriyordu. Işte o gün hayatımın 
hala unutamadığım ve daıma şük
ranla karşıladığım bir dönıim gü
nüydü. 

Dört gün sonra başım eğik, el
lerim bağlı olduğu halde yüzbaşı 
Ahmet efendinin önünde Demir
hisara girmiş ve kışlanın bir oda
sında kapanmıştım. Daha o gün 
Sandaneski'nin kahbeliğine kurban 
olduğumu anlamıştım. 

Düşünecek bir halde değildim . 
Kendimi takdirin tabil cereyanı- ı 

na bıraktım ve ot yatağa uzandım. 
Gözlerimi yumdum, uyuyor muy
dum? .. Hayır sayın okuyucularım, 
düşünüyordum. Çocukluğumdan o 
güne kadar yaşadığım acı ve tatlr 
günleri, kanlı ve gaml,ı serovenle
rimi bir sinema şeridi gibi haya
limden geçiriyor ve sözüme inanı
nız, bu hayatı o an için pek mana
sız ve maksatsız buluyordum. 'l'u
tulduğum güne kadar dağlarda, 

Balkanlarda gezmiştim. Ellerin 
menfaatleri içın tehlikeli macera
lar peşinde koşmuştum. Bir hayli 
adam vurmuş ve vurulmuştum. 

Niçin acaba? •. 
Bu niçinin cevabını bir türlü bu 

lamıyor ve veremıyordum. Işte 
Benı daima tesırı altında bulwıcıu
ran manevi bir kuvvet daha doğ
rusu dedem ince kaptaaa benze
mek hevesi ve duygusu benı bu 
kanlı yolun şuursuz bir yolcusu 
yapmıştı. Düşünmeden, durup Jin
lenmeden dövüşmüş, boğuşmuş ve 
nihayet her haydudu bekliyen acı 
akıbetle yüzyüze gelmiştim. lşte 
nihayet ele geçmiştim. Pek tabü 
olarak yakında, yaptığım bwıca 
maksatsız ve gayesiz hareket ve 
cinayetlerimin hesaplarını vere
cek ve cezalarını çekecektim. Kim
bilir, sonsuz bir hapse atılacak ve 
belki de ölümle kucaklaşacakt~m 

ve nihayet kanlı maceralarımla 
birlikte kara bir çukura atılacak
tım. Bunları düşünürken ;cendim
den geçmiştim. Uç bacak.it, kor
kunç bir darağacı gözlerimin önün 
de belirmişti. Işte arkamda beyaz 
bir gömlek ve göğsümde bütün 

kanlı seyyiatımla dolmuş b~yaz 

bir yafta olduğu halde darağacı

nın ayakları arasına getirılmiştim. 
Asık yüzlü ve uçuk benizli cellat 
boğazıma geçireceği yağlı ipi elin
de, gözlerini gözlerime dikmiş bek 
liyordu. Bak hele, yüreği gibi kas 
katı ve nasırlı eliyle nasıl da ger
danımı okşuyor, beni aldatarak sol 
elindeki ipi başımdan ne kadar da 
ustalıkla geçirip boğazuna indiri
yordu. 

Ben artık ölüme hazırlanıyor ve 
gözlerimi yumuyordum. Tam bu 
sırada Sandaneski ile yüz yüze 
geldim. Bir oynak gibi sırıtıyord..ı. 
Dayanamadun bu kahpelığe. Us
tüne kabus çökmüş can çekışen 
bir yaralı gibi hırsla fırladım ve 
sırıtkan hasmımın üzerine bir ok 
gibi atıldım. Nöbetçinın gogsüme 
dayanan donuk ve soğuk süngüsü 
ile yüzümü tokatlıyan rüzgarın 
serinliği hemen aklımı başıma ge
tirdi. Döndüm ve odama girdim. 
Girdim ama, Sandaneskınin ~özle
ri sürmeli köy kahpelerininkirıe 
pek benziyen bu nisbetli ve alaylı 
bakışları gözümün önündC;n gitmi
yordu bir türlü. Odanın içinde bir 
deli gibi geziniyor ve kendi kendi
me söyleniyordum. Dışarıda birbi
ri ardınca çalınan düdüklerden ,.e 
bir çok bağrışmalardan sonra bir
denbire açılan kapının eşiğ_nde 

yüzbaşı Ahmet efendi görünüver
di. Gerçekten çok mert ve mertli
ği kadar da sert olan yüzbaşı ça
tık kaşları altında ateş gibi parlı
yan gözlerini gözlerime dikti ve 
ciddi bir tavırla sordu: 

- Ne o kaptan, kaçmak mı is
tedin?-

(Devamı var) 

ğil, bir çok kişi dolaşıyor ve ga
rip şey! Yavaş sesle konuşuyor
lardı. 

Baş ucundaki düğmeye basmak 
istedi. Yattığı karyola, demirdi 
ve düğme de yoktu. Halbuki, ken
di karyolası geniş ve cevizdendi. 

Hizmetçisini çağırdı: 
- Şerifeciğim... Şerife kadın .• 
Hiç tanımadığı bir ses cevap 

verdi: 
- Ne istiyorsunuz, efendim? 
- Siz kimsiniz? 
- Hastabakıcı hemşireyim. 

-Nasıl! Ben, hastanede miyim? 
Niçin? 

- Biraz rahatsızdınız da ... 
- Neremden?. 
Cevap yoktu; o, tekrar sordu: 
- Saat kaç? 
- Uyuyunuz. Doktor, konuşma-

nızı yasak etti. 
Hangi doktor, yasak etmişti? 

Hastalığını, niçin söylemiyorlar
dı? 

Göz kapaklarını sinirli sinirli 
oynatıyordu. Hastanelerde, gece 
gündüz, ışık yanardı. Bu zifiri ka..
ranlığa bir mana veremiyordu. 
Hem ne kadar karanlık olursa ol
sun, nihayet insanın gözleri alı

şır, eşyaları hayal meyal seçerdi. 
Halbuki hiç, hiç bir şey görmüyor
du. 

Acaba, kör mü olmuştu? Bu ih
timal, onu, bir ölüm sancısı gibi 
sarstı, titretti, kıvrandırdı. Has
taneye niçin gelmişti? 

H afızasının uyuşukluğu gidi
yor, canlanıyordu: Pazar 

sabahı, Neşvetle otomobile bin-

SÜTLE YOGURT VE AYRAN 
Gençleştirme mü~ehassısı he

kimlerin hepsi süt ile yoğurdun 
ve ayranın insanı çok yaşatnğını 
söylemekte ittifak etmiş]erdir. Biı. 
zim Bergamalı Calinos hekim, he
men iki bin yıl oluyor, bir adamın 
yalnız sütle ekmek ve bal yiyerek 
yüz yıldan ziyade yaşadığını anlat
mıştı. O zamandanberi balın yeri
ru şeker tutmuş olduğundan bal, 
uzun ömiir bakımından, unutul • 
muş gibi ise de siit hiçbir vakit u
nutulmamıştır. Bir aralık Londra
da yüz üç ya~ında b~r İngilizi'tl, 
genç kızların peşine düşmek su -
çundan nıahkum olduğu vakit. :yal
nız süt içerek yahut sütten yapıl
mış peynir yiyerek geçindiği ha
ber alınmış, eski hiiyük hek.'min 
sözü bir kat daha kuTitet bulmuş
tu. 

Siltün çok yaşamaj?a sebep ol
duğu fence de jzah edilir. Sütiin 
içinde şeker bulunduğu gibi, ona 
tekrar şeker kanştırılarak daha 
ziyade tatlı olunca, havada daima 
bulunan mayalat-la sütt~n asit lak
t:lk hasıl olur. Bu madde barsak • 
]arda taaffüne sebep olan ko
libasillerin çoğalmalarına mey
dan vermez. Bars:ıklarda ta
affün azalınca da, üst tara -
fını bilirsiniz. Sütün içindeki vita-

minler'.tn de insanın ömrünü uzat
mağa sebep oldukları, he1ki, b iT 
gün anlaşılacaktır. Ancak, höyle 
uzun ömre sebep olacak sütiin ha
Us ve taze olmas1, hem kaynatma
dan içilmesi, tabii, şarttır. Öyle, 
kaynatmadan içilecek gibi, t<"ıniz 
sütü bulmak da pek güç olduğun
dan onun yerine b"zim yoğurt. cok 
yaşamak ve gençleşmek meraklı
larının nezdinde büyük rağbet bul 
muştur. 

Y oi?urdun iyiliği de yine, ilkin, 
harsaklarda koliha'f;lJerin icı(P.rine 
mani olmasıdır. Meçnikoff h~kim 
yoğurdu frenk1ere tanıttığı vnkit 
onun bu türlü tesiTinden dolayı 
sena etmişti. Fakat o zamand<ınbc
ri vitaminler keşfedilince yoğur -
dun değeri birkaç kat daha arttı. 
Çiinkü yoğurtta süttekinden d&ha 
çok vitamin vardır. Sütteki ~ita
minler, süt kaynayınca kayboldu
ğu halde, yoğurtta sil.ttekinden da-

ha fazla vitamin nasıl bulunur, di
ye belki düşünürsünüz. Yoğurdun 
v:ıtaminleri onun mayasından ge
lir. Elbette biHrsiniz ki mayalar· 
da vitaminler çoktur. biranın vi
taminler:nden dolayı İnsanı scmirt 
tiği gibi, yoğurdun da semirtme
si mayasından gelen vitaminler -
dendir. 

Sütün de, yoğurdun da bu ka
dar iyiliklerinin başında hir de lm
surlan vardır. Bazı k•mseler siit 
içemedikleri gibi yoğurt da yiye
mezler. Sütü içemiyenlere maha1-
1ebi, slitlac, krema vardır. yoğur
du yi'yemi)•cnlere de ayran Ayran 
da yoğurdun yerini tutar. Bu riva
yet henden değil. yine frenk he· 
kimleri arasında gençleştirmek 
mütehassıslarındandır. 

Londrada, )'iiz Hç yaşında. kız
Jann Pesine düsmekten mahktım 
olan İngilizin uzun ömrünii süte 
atfettikleri pjihi, bizim rahmetli 
Zaro ağanın da yüz vıldan cok zi
yade yasaması~ ay~an içmesine 
atfetmek genrleştimıek mütchas -
sısları arasında a-rtık adet olmuş
tur. Rahmetlinin avrana meraklı 
olduğunu biz burada duymadıksa 
da, ayran bizim icadımız olduğu
na göre onun bu türlü hassasına 
inanmak bizim için b '.r borç de -
mektir. 

Bir rivayete göre be:vaz peynir
lerde - sütten yapıldıkları kin -
çok yasatrnak bakımından siitle, 
yoğurdun ve ayranın yerini tutar
lar. 

Fakat bazıları slitü ve ayranı 
icemed .ıkleri ve yoğurdu yiycme· 
dikleri Jrihi peynir de yiyemezler. 
Onlara da - cok yaşamak irin -
muz yemeleri tavsiye edilir. Me
raklılan muzu çiy olarak yemiş 
diye yedikleri gibi, tereyağnda, 
zevtlnvağında kızarthrarnk ve -
mek dive de yerler. Hangi s~kil
de venffırse harsaklann temizlii{i
ne hizmet eder. Bu da, tab:i mu
zu ucuzca yiyebilen memlel-'tler
de olur. Bizdeki ıribi bu yemişin 
en yiiksek bir liiks sayıldığı yer
lerde muz yiyerek çok ya~ıyabil
mek İ'çin ilkin haylice zengin ol
mak lazımdır. 

Zaten insan ayran içemiyince 
de ne diye yaşamalı? 

Malimud .Yesari 

mişlerdi. Büyükdereye gidecekler
di. Otomobil, Maslak yolunda, u
çar gibi koşuyordu ... Sonra? 

Hepsi bu kadar!... Bundan fazla, 
bir şey bilmiyor, hatırlamıyordu: 

- Nasılsın, Macit? 
Arkadaşı Safinin sesini tanımıt

tı: 

- Sen misin, Safi? Ah, geldiği
ne ne iyi ettin! Doktorlan gör, 
anla .. Gözlerim açılmıyacak ını? 

Büsbütün kör mü oldum? Neye ce
vap vermiyorsun? N eşvet, neye ge
lip beni aramıyor? Otomobil dev .. 
rildi, öyle mi? 

- Evet. 
- Peki, Neşvet? Söyle, öldü 

mü? 
Sorduklarına cevap alamayınca 

sustu; hakikat, bütün acılığı ile 
kalbine çöküvermiştL Şikayet, is
yan, neye yarardı artık? 

Evine döndüğü zaman, emek
tar Şerife kadın, onu, sa

londaki geniş, rahat koltuğa o
turttu. Parlak bir kış güneşi, pı
rıl pınl ya nar ken, o, ebedi geee
nin karanlığına gömülerek, hep 
eski günleri, eski güneşleri düşün
dü. 
Neşvete çok acımıştL Ne iyi kız

dı! O, yalnız model değil, dostu, 
hayat arkadaşı idi. Hatıralar ol
masa, yaşadığından şüphe edeeek
ti Ve böylece her geçen günü, ge
lecek günden ayırdedemiyerek ya
şıyor; vakit vakit, Şerife kadını 

çağırıyor, resimden, sanattan bah
sediyordu: 

- Şerife kadın, benim "Fırtına,, 
tablosu nasıldır? Oradaki ışık o
yunlarına dikkatli bak .. Ne heves
le çalışmıştım! 

Söylüyor, söylüyor, birdenbire 
susuveriyordu. 

Bir sabah, Şerife kadın: 
- Safi Bey geldi, yanında bir 

genç Bayan var, sizi görmek isti
yorlar, dedi. 

- Buyursunlar. 
Safi, arkadaşının elini sıktı: 
- Sana, Nermini takdim ede

yim. Güzel Sanatlar Akademisine 
devam ediyor. Bilhassa, senin hay
ranlarından ... 

Macit, sordu: 
- Peyzaja mı çalışıyorsunuz? 
- Evet, üstat. 

Ve genç kız, bir kuş gibi cıvıl
dadı, cıvıldadı. Bu cıvıltılar, Ma
cidin ölü kalbinde, renkli, çiçekli 
bir bahar açmıştı. 

Misafirler, gidecekleri zaman, 
Macit: 

- Sık sık geliniz, yavrum; ko
nuşalım, dedi. 

- Tavsiyelerinizden, nasihat· 
lerinizden istifade edeceğim üstat. 

- Beklerim. 
- Salı günü gelirim, üstat. 

S alı sabahı, Şerife kadın, Ma
cidin şarkı söylediğini du

yunca şaşırdı. Aylardanberi de
vam eden gamlı, kasavetli havayı 
değiştiren sır, sihir ne idi? 

Macit, yemekten sonra, Şet üe 
kadına, salonun sobasını yakmas1-
nı söyledi. Şerife kadın, anlamış
tı; ressam kız, gelecekti. 

Şerife kadın, bunda, tehlike gö
rüyordu. Zavallı "kör,, için bu, ye
ni bir azap olacaktı. Çektiği kafi 
değil miydi? 

Hemen çıktı, apartımanın kapı-

cısına tenbih etti; kim gelirse sa
vacaktı. Ve neticeden emin, salo
nun sobasını yaktı ve mutfağa çe
kildL Macit, salonda, sobanın ya
nında oturmuş, şimdi kapı açıla -
cak; genç kız, cıvıldaya cıvıldaya 
içeri girecek! diye bekliyordlL 

Saat, biri, ilciyi çaldı... O, hfill 
ümit ediyordu. Fakat saat sekize 
gelince, o gün için, ümidini kesti. 
Yarın, muhakkak gelirdi, çünkü 
geleceğini öyle hararetle vaadetr 
mişti ki ... 
Akşam üzeri, Şerife kadm, ka

pıcıya sormuştu. Kapıcı: 

- Bir genç kız, aradı, yoklar; 
deyince, çok canı sıkıldı. Adeta, 
ağlıyacak gibiydi, cevabını verdi. 

Şerife kadın, omuz silkti. Genç 
kızlan bilirdi o! Vazifesini yapnuş 
bir insan huzur ve sükilnile sofra
yı hazırladL Macidin hiç iştahı 
yoktu: 

- Bugün, kimse 2elm.edl. de.li1 . ., 
mı. 

- Gelmedi. 

Ertesi gün, Macit, yine salo., .. :ı 
sobasını yaktınnıştı, bekledi, bek
ledi. Artık Şerife kadını çağumı
yor; ona, resimden, sanattan bah
setmiyordu. Genç kızın sesi, ölen 
sevgilisi Neşvetin sesi idi sanki.. O 
kokuyu duymuştu. 

Kış, hep ayni bekleme içinde 
geçti; genç kız, bir daha görünme
di. 

- Bayım, hani buraya bir res
sam kız gelmişti. 

- Evet, ne olmuş? 
- Evlenmiş ... Safi Beyi gördüm, 

o, söyledi 

Macit, parmaklarını, o, görml
yen dünyaya kapanan gözlerinden 
geçirdi, kalbinde açılan baharın 

bütün renkleri, çiçekleri solmuş, 

\Şıkları sönmüştü. 

Şerife kadın, onun yanından ay
rıldı ve konsolun gözünden bir 
deste mektup çıkardı, mutfağa dön 
dü. Nerminin, hemen her gün gibi 
ve aylarca devam eden bir Jsrarla 
gönderdiği mektuplan.. ateşe at
tı. 

M acit, Şerife kadını çağırıyor; 
ona, r esimden, sanattan 

bahsediyordu: 
- Benim "Fırtına,, tablosu na

sıldır? Oradaki ışık oyunlarına 

dikkatli bak ... Ne hevesle çalış
mıştım'. .. 
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Bapelcil 
Avdet Etti' 

daŞYar, T>orada l>ana gazete bavadı&
leri de vereceklerini söylem1JlerdL 
Hep havadisi siz bizden alırdınız, §im 
di de ben sizden alayım. Diyerek U.
tüe ettL 

Gazeteciler kendilerinin arzuları • 
nı memnuniyetle yerine getirmeğe 
hazır bulunduklarını, fakat her defa 
olduğu gibi bu defa da kendilerinin 
gazetecileri tenvir etmelerini rica et 
tiler. Başvekil dedi ki: 

- Bayar hükumetinin, biliyorsu -
nuz ki her isi açıktır. Şimdiye kadar 
olduğu gibi her zaman size istediği • 
niz malumatı verebilir. 

Başvekil Fahri Reiaimiz 
Bundan sonra, Basın Kurumu rei

si, Celfıl Bayarın da, eski matbuat 
cemiyetinde azalık kaydınin bulun -
duğundan bahsetmiş ve bu münase
betle kurumun fahri reisliğinin baş-
vekil Celal Bayar tarafından kabul 
edilmesini rica etmiştir. Başvekil, bu 
ricayı memnuniyetle kabul ettiğini 

ve bundan şeref duyduğunu söyle -
miştir. 

Valinin aözleri 
Bu arada vali ve belediye reisi Dr. 

Lütfi Kırdar, matbuatın kendisine 
karşı göstermiş olduğu alakaya te -
şekkür ederek şunları söyledi: 

- Matbuat bir memleketin dilidir. 
Onun yardımı bizim için çok kıymet
lidir. Esasen matbuatın bana karşı 

gösterdiği sempati bu yardımın ben 
den esirgenmiyeceğini göstermekte • 
dir. Bundan dolayı da çok mütehas -
sis ve müteşekkirim.,. 

Yeni bina için BCJFekilimizin 
vaatleri 

Kurum merkezi binasının dar ol -
duğunu müşahede eden başvekil, bi
nanın esasen ihtiyacı karşılayama -
dığından bahsedilmesi üzerine, daha 
iyi bir binanın yaptırılıp yaphnla -
mıyacağını sordu. Kurumun varida -
tının seneden seneye yapılan balo -
nun hasılatından ibaret olduğu cihet 
le böyle bir teşebbüs için elde mev
cut binadan başka bir sermaye bulun 
madığı kendisine arzedildL Bunun 
üzerine B~ekil yirmi bin lira lo -
metinde olan mevcut oınamn satı -
ması ve buna yirmi bin lira daha ili 
vesi suretile ihtiyacı karşılayabile -
cek bir bina kurulabilmesi takdirin-
de hükumetin yardımını esirgemi -
yeceğini söyledi ve bu işe ait proje
lerin hazırlanarak kendisine getiril
mesini istedi. 

Valinin fehre dair •özleri 

Şehircilik 

Bir ilim 
Olmuştur 

(Barı 1 fndde) 

mnnı keşfetmlşttr. fstanbulmı tall
sizllğl de kısmen her şehremininin 
kendi teUıkkisine göre idare edHmiş 
olmasıdır. Şehir işlerine kendi key
fi ve gayri ilmi düşüncelerim\zt ka
nştırmaz, işi ilmin eline teslim eder
sek yapılacak işler metodik, prog
ramlı ve esaslı olur. Az iş yapılsa 

bile devamlı olur. 
Binaenaleyh şehrimize ayak bas

tığı dakikada İstanbul halkını set1m
lıyan yeni valimizi biz de muvaffa
kıyet temennisile İstanbul halin na
mına selamlamayı vazife biliyoruz. 

Valimiz Geldi 
CBl1§\ 1 incide) 

Bu arada Muhittin Ustündağ, şu 
günlerde bütçenin ihzari işi olduğu 
ııu söylemiş, bundan başka, şehrin u
mumi vaziyeti hakkında· da bazı kı
sa izahat vermiş ve bu arada, şehir 
tiyatrosundan da bahsetmiştir. · 

Vali muaoinimiz makamında 
kalıy.tJr 

Vali Ltitfi Kırdar, bir aralık, vali 
muavini Hüdai Karatabana demiştir 
ki: 

- Bazı gazeteler sizin de becayiş 
edileceğinizi yazdılar. Halbuki be -
nim böyle bir şeyden haberim yok -
tur. Her halde beraber çalışacağız. 

Bundan sonra vali, doktor arka -
daşları ile ve bu arada profesör Bur
hanettin Toker ve Haydarpaşa Nü -
mune hastanesi operatörü Feridun 
Şevketle görüşmüştür. 

Başvekilin nezclinde 

H G ld• • Vapurdan çıktıktan sonra vali Lut 
0§ e iniz fi Kırdar yanında Muhittin üstün -

Ç. 1 ı.. ?/~ (Başı 5 incide) dağ da bulunduğu halde doğruca Pe 
ceksiniz. Ama içinden nasıl çıkacak- rapalasa giderek Başvekil Celal Ba -
sınız bilmem. Dünyanın en pahalı yar tarafından kabul olunmuştur. 
şehri olan fstanhulda hayat ucuzh1ğu Müteakiben vali ve belediye rei • 
nu temin etmek her babayiğidin işi si, yanında yine eski vali bulundu -
değildir. Ümit ederiz ki. siz, kuvvetli ğu halde misafir olduğu Parkotele 
bir irade, cezri tedbirler, şuurlu bir gelmiş ve burada Muhittin üstün -
teşkilatçı zihniyetile bunların önüne dağ, Lutfi Kırdardan ayrılmıştır. 

geçersiniz. Görüyorsunuz ya, ne dert Gazetecilerle müliikat 
li bir şehre geldiniz. Hepsini sayar - ValL Lutfi Kırdar Parkotelde ga -
sam başınızı ağrıtırım, uykularınızı zetecileri kabul ederek, kendilerile 
kaçırır1m. Yalnız şunu ilave edeyim samimi bir hıısbühalde bulunmuş ve 
ki, biz İstanbul halkı çok nimet ve şu beyanatı vermiştir: 
kıymet tanır insan1anz. Bizimle bir "- Büyük şef Inönünün ve kıy -
baba gibi alakadar olan, derdlcrimi- metli Başbakanın yüksek itimat ve 
ze çare arayan başlarımıza inandık teveccühleri ile gerek devlet reisi -
mı, onunla clele ~alışmak için feda - miz ve gerek cümhuriyet hükumeti
karlıktan çekinmeyiz. Hatır, imtiyaz. miz lstanbulun tarihi, coğrafi güzel
cebir ve şiddet gördiik mü susarız. liği nisbetinde güzelleşmesine ve hüs 
Fakat bu siiki'ıt. en güriiltülü muha - nü idaresine çok ehemmiyet vermek 
lefetten daha kötüdür. Bu derdlcrin tedirler. Bunun için bana her türlü 
hepsine birden çare bulamazsınız, bi yardımı vaad buyurmuşlardır. Bu a
liyoruz. Bize müsaade edin, başımız rada kültürlü ve çok ileri İstanbıil 
sıkışınca size gelip derdlerimizi dö - halkının ve kıymetli matbuatının 

kelim. Gazetelerimizi muhalefet say- büyük yardımlarını da göreceğime 
mayınız. Biz sizi bir dert ortağı ola- eminim. 
rak karşılıyoruz. Bize bir halk do~tu, Bu iyi şerait içerisinde mutlak 
bir halk kurtarıcısı azim ve imamyle muvaffak olacağıma ve !stanbula iyi 
geldiğinizi ümid ediyoruz. Duydukla hizmetlerde bulunacağıma tam ka -
rımız bize bu kanaati veriyor. O hal- naatim vardır. İstanbul halkını, işe 
de hoş geldiniz, safa geldiniz. başlarken hürmetle sel8.mladığımı 

lt•tfe• 

Leli MecTısinTe Halkın her tür~ü dn~ı: ve arzula~
nı, bilhassa partı teşkılatı vasıtasıle 

(Başı 1 incide) dinlemeğe her zaman amadeyim. 

Karpatlar altı Rusyası hakkındaki işe başladığım sırada, memur ar-
amaline müzaheret etmek icap eder. kadaşlarımın arasında bir tebeddül 

General netice olarak, "Polonya olacağı ihtimalinden bahsedilmiştir. 
için en mühim meselenin yahudi me Bilhassa vali muavini arkadaşımın 
selesi olup Polonya milletinin yahu- değişeceğine dair olan haberin kati
dilerin nüfuzundan tahlis edümcsi yen aslı yoktur. 
lazım gelmekte olduğunu söylemiş- Gayemiz, en güzel şehir olan Is -

Başvekil hazırlanmış olan büfede tir. tanbulu layık olduğu mertebeye yük 
izaz edildiği sırada, yeni valiye An- Mebuslardan Ponkieniez de Polon- seltmektir. Ankarada temas etti -
karada ne gibi direktifler verildiği yanın müstemlekeler elde etmesi ğım sayın vekillerimiz benden yar
kendisinden sorulmuş ve Celal Ba - muktezi ve bu .. emeli tahakk~k ~din- dım vaitlerini esirgememişlerdir.,, 

ceye kadar mucadele etmesı lazım 
yar buna cevaben, İstanbul için esa- olduğunu söylemiştir. Bundan sonra vali ve belediye re-
sen büyük bir imar projesinin hazır- • S fi • isi, esasen Istanbulun yabancısı ol -
lanmış ve bazı işlere de zaten başla- Varşovad~kı Al~a~. e ırı madığım ve burada bilhassa daha 
nılmış buluunduğunu ve ancak bun- Berhne Dondu evvelleri muhacirin heyeti sıhhiye 
lara devam meselesinin mevzuubahis Varşova, 4 (A.A.) - Alman Sefiri müdürlüğile dört sene çalıştığını, bi-
-0labileceğini söyledi. Bu arada vali Bay Fon Moltke, dün Berlme git- liıhare lzmirde de sıhhiye müdürü o-
ve belediye reisi Dr. Lutfi Kırdar da miştir. larak kaldığın1 ve iki senedenberi de 
şunlan söyledi: Manisa valiliğinde çalıştığım söy 

- Bence bütün bu tşler iki nokta- Letonya Hariciye Nazırı lemitştr. 
da mütalea edilmek lazımdır. Evvela Londraya Gidiyor Manisalılann hissi.yattna 

Çemblrlayn Ro11r
Gitmiyor Rady~ 

Pazarte.i, 5. ız.1938 
(Ba,ı 1 incide) anname n~7 B@jWiıbame 

b :r -- · • • 11 14 de denili"yor ki· Senfonller: ... rl' erıa.LU u4 ıtoma zıyaretınm ve • genfOfl'"' 
kanunusani arasında yapılacağı dün Memleketimizin en hayati men- 19.30 VBl'IOft: P'!telberg ıgası: ı:ıil16' 
ak bild. ilini- lm faatlerini müdrik olan ve iki kardeş kestra, 21.30 Berlin kısa da 
şam resmen ır ş o asına _ . . . konser. 

ragm~ en maalesef Romaya gidemiye- millet arasında iyı anlaşm:ı ıstıyen flf K 
1 

• -"' 
' I al 1 ı! t" 1 ml • ı· . l Ha onaer er• -'' ıııw ceğini Kont Ciano'ya ihsas eylemiş- t yan ar s a ıy e, me e.ıt:e ıınız .e '1.10 Berlin kısa dııtgası: rıfeŞ'eJ> 

tir." F~ansa arasınd3: bu yeni, harp talı~- ki fofurlst (8.15: Devamı). · rnıP.,, 
Figaro gazetesinde Dormesson, 1- katını reddedenz. Tunus ta lıal~ed_ı- 11 Berlin kısa dalgası: Bando 'J~ 

talya meclisi hadiselerini Chamber- lece~ ~oprak mes~lesi yoktur. Hıçbır (12: Orkestra), 11.40 Roma Jcısa ~~ıc 
lain ile Daladier arasında Pariste şey ıkı memleketı karşı katşıya ko- Arap musikisi, 12 Bükreş: Karışık P t 
yapılan müzakereler sırasında Gene- yamaz. !!ikisi, 13 Paris kıs:ı dnl~ası: J{onset'ııııı
ral Franko'ya muhariplik hakkının Fransa • Jtalya muharibler li, 13 BerlJn kısa da1"'ası: Jta!if flf rP' 
verilmesi meselesinin halledilmemiş birliği tezahüratı (14.55: Devamı), 13.10 Bükreş: Jfaff ııı 
olmasından mütevellit fevkalade fü- siki, l3.l5 Roma kısa dalg::ısı:a::a l<' 

h .. t • . 1 ak t liık Paris, 4 (A.A.) - Fransa ve !tal- siki, 16.30 Bertin kısa dal.g ti 
t~ v~ te evvın: ne ıc~sı o ar e - yan muharipleri birliğinin Fransız musikili neşriyat, 17.45 Bertin 1t1s:

7 
,.~ 

kı edıyor ve dıyor ki: şubesi neşrettiği bir karar suretinde sı: İş sonu konc:erl (l!!.50 Kez::ı), ıı J 

"- lspanyol harbinde tamamen Romadaki 30 teşrinisani tezahüratı- kısa dalgası: Kıırışık konser, t9.I~ • 
angaje vaziyetinde olan !talya, daha nı nefret ve infialle karşılamakta ve kısa dıılg:ı51: Arap musildsl, 19.t. ~ 
şimdiden bir kaç milyar sarfetmiş "ltalyan arkadaşlara birlıg~ in Ha- reş: Orkec:trn konseri; 19.15 So1"

8
0 ot~ " - . • . 20.3 !· bulunmaktadır. beş meselesinin ortaya koydugu muş· musiki, 20 Parıs kısn c'!algası. ~s 6' 

ltalya bu işten kurtulmak, fakat külat sırasındaki hattı hareketini şova: Leh musiki~!. 21.35 Roma ~ıf{~ 
hiç şüphesiz prestijini kurtararak hatırlatarak Roma muharip!er birli- ga51: Gece kon:erı, 22 Var<?va.df!ll ııı'1 
çıkmak istiyor. ğinden Fransız eski muharlplerinin konser, 22.15 Rukrec:: Mozar~n . .,.,,~ 

Işin bütün anahtan buradadır. . üakl .. t dikl . h I- siki eserlerinden, 23.15 Bilk eş: 
. . • . . ıtt a gos er erı eyecanın hane musikisi nakli 

Italyan ınfılakı zahırde bıze kar- talyan hükfunetine iblağını rica et- · . ,; 
şıdır, fakat hakikatte bilvasıta lngil- mektedir Olr8kelst5 rRa, Opekretlerd. 1 • 0per!' 111 ..ıt' 

· · L d k • . oma ısa a gaSl. al•JY 
tereye hıtap etmektedır. on ra ~- '1 ha d /tal la l kisi, 21.40 Bükreş: Mozart'm o~ 
binesini ispanyaya karşı başka b~r ..,,ang y a yan r a dan parçalar. 
politika takibine sevketmek ve mu- Fransızlarla çarpıştılar Oda Musikisi: ~ 
tekabilen Faris üzerine tazyik yap- Şanghay, 4 (A.A.) - Bu akşam 14.30 Roma lmıa dalga!'!: Oda ıı~ 
masınr tem.in mevzuu bahistir.,, Fransız konsesyonunda bir kahvede I st konseri, 17.35 Varc:ova: Leh J1l el' 

Roma, 4 (A.A.) _ Havas: Fransız ve ltalyan bahriyelileri ara- (Kuartet), 21.15 Bfikreş: Mozat1'1ll 

Arezzo'nun bir meydanına Korsi- sında şiddetli bir müsademe vuku- !erinden oda musikisi treyosu. fı 
ka ismi verilecektir. bulmuş, bir ltalyan yaralanarak has Realtaller : tıtll• 1~, 

taneye kaldınlmıştır. 7 Italyan tev- 14.30 Bilkreş: Mandolin r~ve ,.r,.,, 
Eski Korsika muharipleri and kif edilmiştir. Bu kavga sırasında ı- Roma kısa dalgnsı: Orkestra ~ 

içtiler t lyanlar bir Amerikalıyı yaralamış- konser, 18.02 Bükreş: Piyano~~ 
Paris, 4 (A.A.) - Korsika eski mu 

1 
a d 18.30 Berlin kı~a dalgıısı: Br:ır:e ıgıısı: 1J' 

haripleri ittifakla kabul ettikleri bir arM~t k"b . bir kavga daha no so1olan, 20.15 Ber1ln kısa da 030 ~· 
karar suretinde, Italyan meclisinde- u ea 1 en yenı uta refakati1e hnlk ~nrkıları. 2 · tto~ 

çrkmış, bu sefer Italyan _Pi.yade ne- ya: Şarkı resitali, 21 Sofya: Solo ki tezahüratı yurd hislerine karşı ak ik F ferleri de işe karışar ı ransız rl. ~ 
bir hareket olarak telakki ettiklerini polisini yaralamışlardır. Sükunet ça- _,,.. 
ve Umumi Harpte ölen 40.000 Kor- buk iade edilmiştir. 
sikalının mezarları üstünde ayııi ce-
saret ve ayni aşkla yegane ana yurt- Ruzvelt mühim bir nutuk 
ları olan Fransayı müdafaa için and söyliyecek 
içtiklerini bildirmektedirler. Vaşington, 4 (A.A.) - iyi hah<-r 

Tu11ustaki tezahürat almakta olan mahfilde temin edildi· 
Tunus, 4 (A.A.) - Bu s:ıl)ah saat ğine göre, Bay Roosewelt, Şimali Ka 

10 dan öğleye kadar iki bin kadar rolin üniversitesinde radyoda söyle
genç Marscyycz söyliyerek Tunusun yeceği nutukta harici siyasete müte
büyük caddelerinden geçmişler ''Ya- allik mühim beyanatta bulunacak
şasın Fransa,, nidalariyle Italyan tır. Bu beyanat, kendisinin Alman
meclisi tezahüratını protesto etmiş- ya., ltalya ve Fransadaki Amerikan 
!erdir. İlk toplantı saat ona doğru sefirlerile yapmış olduğu görüşmele
Italyan kitap evinin önünde olmuş rin netayicini hulasa edecektir. 
ve kitabevinin vitrini kırılmıştır. Te- 0, ___ _ 

zahüratçılar müteakiben vaıı konağı- Transatlantik 
na doğru ilerlemişlerse de orada po-
Usle...karsılasmca Italvan konsolosha
nesine gitmişlerdir. Polis bunların USTG aemıert 

Grev Yaptdar 
mühim bir kısmını çevirebilmiş, fa
kat küçük bir grup maksadına mu
vaffak olarak konsoloshane önünde ' 
Marseyyez söylemiş ve "Yaşasın Paris 4 (A. A.) - Transatlantik 
Fransa,, diye bağırmıştır. Polis niha- kumpanyasının Havredaki memur 
yet tezahüratçıları dağıtarak saat ve müstahdemlerinin grev yapmala-
12,15 de nizamı iadeye muvaffak ol
muştur. 

Yapılan tezahürat esnasında on 
beş kişi tevkif edilmiştir. Bir kaç 
Italyan mağazasının vitrinleri ve 
camlan kınlmıştu:. Şehirde saat 13 
denberi devriyeler gezmektedir. I
talyan başkonsoloslui,ru binası polisin 
muhafazası altındadır. 

ltalyan gazetelerinin \ 
mütalealan 

Roma, 4 (A.A.) - Italyan meclisi 
tezahüratı hakkındaki Fransız gaze

n üzerine, kumpanya yüz kadar kim 

seye yol vermiştir, işlerine tekrar 

başlamak isteyenler kumpanyaya iş 

müracaatında bulunmağa mecbur tu 

tulmuşlardır. 

Transatlantiğin yolcülan .. Aqui -

tania,, adındaki Amerikan vapuruna 

bindirilmiştir. 

N ormandi hareket edemedi 
Havr 4 (A. A.) - Umumi Transat-

telerinin makalelerine cevap veren Iantik kumpanyasnın sivil müstah -
matbuat, ltalyanın hattı hareketini, 
1935 tarihli Mussolini - Laval anlaş
masının, zecri tedbirleri tatbik ı;.u
retile bu anlaşmayı ihlal etmiş olan 
Fransanın hatası yüzünden batıl ve 
gayri mevcut bulunması delili ile 

demini grev ilan etmiş oldukların -

dan dolayı mutbak, kamara ilA.h .. gi-

bi servisleri müstahdemininden mah 

riım. kalan Normandi Transatlantiği 

dün akşam !mat 14 de hareket ede -

Yeni Rumen • ltolY~11 

Ticaret Muahede5 

lmzaland.~ st t9·~ 
Bükreş, 4 (A.A.) - Dun sıı dll ~ 

da İtalya ile Rumanya arasııı 
11

11 ;tY 
tedilmiş olan yeni ticari ~e ııı 
lafnameler imza edilmiştır. 

Valansiya Yin•. dl ~ 
Bombardıman Ed•~ ~. 

Valansiya 4 (A. A.) - J3 ~ 
26 Savoia tayyaresi urnıın tf fP 
200 bomba atmıştır. Bir JcaÇ 
mlş, 17 kişi ölmüştür. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

ı 

ben doktorum ve sadece bir göz mü- Kopenhag 4 (A. A.) _ Letonya ha- te,ekkür 
tehassısı de~il ayni zamanda umumi riciye nazırı B. Munters, dün akşam Gazeteciler, kendisinin yine Mani-
mahiyette Sıhhiyeciyim. Bu itibarla buradan Hamburg yolu ile Londraya sada bırakılması için Manisalıların 

izah etmektedir. 
Messajero gazetesinin göster~iği memiştir. Bu sebepten dolayı Nor -

diğer bir delil de Münih anlaşması- mandinin hareket saatine tekabül et
nı, artan inkişaf ve kudretle_rile m~- mek üzere Paristen tahriki icabeden 
tenasip bir vaziyet istiyen mille~;eru~ trenler tahrik edilmemiştir. 
yayılması lüzumundan doğan yem 

ben her şeyi en evvel sıhhat bak1mın hareket etmiştir. Reisicümhur tnönüne çektikleri tel -
dan görürüm. Hatta şehrin kaldırım- graftan bahsetmişler ve Lfıtfi Kır -
lannı yaparken dahi bir sıhhat işi i- Budape4tfe • Paris dar bu münasebetle şunları söylemiş 
le meşgul olurmuş gibi çalışının. t _ ~ 
kinci olarak ben ilmi seven bir ada- Muhfeliti Maçı 
mım; bütün işlerimde ilim adamlan Paris, 4 (A.A.) - Pariste Park de 
ile beraber ve onların yardımlan ile Prens sahasında Budapeşte - Paris 
çalısmak isterim. Bunun için Pros _ muhtelitleri arasında yapılan ve 40 
tun hazırlamış olduğu planın tatbiki bini mütecaviz bir seyirci tophyan 
işinde de, icabederse Avnıpadan mü maçta Paris muhteliti 5-3 mağlup 
tehassıslnr getirtip her seyin ilmi e- olmuştur. 
sn~lar dahilinde yapılmasına çalışa- Diğer taraftan Budapeşte muhte-
cı:ığım.,, liti ile beraber gelen ve Macaristan 

Ba,vekilm-ıiz gazetecilerin B. ünvanmı taşıyan takım da Nor -
aigorta işile de mf!fgul oldrı mandiya muhtelitile karşılaşmış fa
Bundan sonra, Başvekil istikbali kat 2-3 mağlflp olmuştur. 

müemmen olmayan bir me~lek olan 
f!aı tecili w ·n de sirrorta edilmesi tein zetecilere veda ederek ayrılmışlardır. 
B, ı::ın kurumu vasıtasıyle bir" sigor- Celal Bayar avdet etti 
ta iclnr rıin kurulmasını ve buna Başvekil Celal Bayar, dün akşam_ 

tir: 
- Tabiatile bUT).dan mütehassis ol-

dum. Daha evvel Manisanm kadir -
şinas halkı bana da ayni şekilde tel
graflar gönderdi. Bir hafta sonra Ma 
nisaya giderek, kendilerine veda e -
deceğim.,, 

Vali gazetecilerle görüştükten son 
ra bir müddet otelde istirahat etmiş 
ve bundan sonra saat 13.30 da Pe -
r~palasa giderek Başvekil tarafından 
kabul olunarak Muhittin Ustündağ 
ne beraber öğle yemeğine davet o -
lunmuşlardır. 

Eaki Valinin sözleri oe 
temennileri 

muvazene,, ye doğru bir varış nokta
sı değil, bir hareket noktası olarak 
göstermektedir. 
Diğer gazeteler, Italyan tezahüra-

tının yabancı memleket~ercl~ evv~l: 
den hazır lanmış gibi gosterilmesmı 
protesto ediyorlar ve _b~akı~ B. Cin
no'nwı İtalyan milletının bır zaman 
unutlmadığı kanlı yaralarına temas 
ettiğini bildiriyorlar. 

Popolo Di Roma: 
"İtalyan mllleti Korsikada İtalyan 

lehçesi konuşuldu~unu, rı:un~~·~n 
kendisinden çalındıgını ve Cıbutı nın 
ise Fransa için faydasız olduğu hal
de İtalya için faydalı olabileceğini 
unutmamaktadır,, diyor. 
Tunustaki /tal yanlar da Meclis 
hlidiscsini protesto ediıınrlar 

Belçikada Kabine 
Buhranı 

Brüksel 4 (A. A.) - Halefini bul
makta B. Spaakın müşkülat çekmek
te olduğu maliye nazınnın istüasma 
rağmen kabinenin vaıiyeti nazik gö
rünmektedir. 

Gazeteler, kabine buhranının bil -
kuvve açılmıı olduğunu beyanda 
müttefiktirler. 

8 

9 

Soldan 

yilir 
10 - Organ, uzuvlar. 

şeylerin mahfazası. 

YUKARDAN AŞA6I: dl01· f' 

!'i hiı lcri ile gazetelerde ça - ki ekspresle Ankaraya avdet etmiş • 
1"'"1n Vf' bir de <lc\'letin prim ver tir. Başvekili Haydarpaşada vali ve 

m 1 ·n·n mfınasip olacağı Başveki- belediye reisi doktor Lutfi Kırdar 

lr arzC'dilmiş ve Celal Bayar, bu hu- eski vali Muhittin Üstündağ, tstan ~ 
susta da düşünüleceği vaadini vermi§ bul komutanı korgeneral Salih Bı _ 

Muhittin Ustündağ, dün vali kona 
ğında kendisini ziyaret eden bir ar
kadaşımıza şu sözleri söy !emiştir: 

Montauban, 4 (A.A.) - ltalyanla
rm mühim bir kolonisini ihtiva eden 
"İtalyan halk birliği,, Italyan mecli
sindeki hMiseleri protesto eden bir 

Fazla olarak pazartesi günü sosya
list fırkasının umumi kongresi Brük 
selde toplanacak ve B. Spaak tarafın 
dan, Burgos hiikümeti ile mukare -
net tesisi için ittihaz edilmiş olan 
karar hakkındaki hükmünü verecek
tir. Müfrit enternasyonalistler Bur -
gos hükumetine şiddetle düşmandır
lar. Hatta Barselona ile derhal dip -
lomasi münasebet tesis edilmesi için 
sosyalist fırkasının her şeye baş vu
racağı. söylenmektedir. 

1 - Bir meyva. Atırı ye ;•P' 
eırıo' 

2 - Bir uzvumuz. t'~ 
tıl 

yarar. t. p.tef 
s - Tarlayı ıUren ııe çall11' ,·f" 

1 rıe11ır. ıı I' 
4 - Amerlkada b r ııceıı 

5 - Kısa zaman. Bir ye ~ 

ttr. yıktay, Parti, vilayet ve belediye er-
füısvekilin ziyareti, samimi görüş- kanı, eski polis müdürü ve Çorum 

meler arasında saat on altı buçuğa valisi Salih Kılıç, şehrimizde bulu -
tadar devam etmiş ve bundan sonra nan resmi ve hususi devair müdürle
~elal Bayar n ftli L~tfi Kırdar ga- ri tarafından uğurlanmıştır. 

- Nöbet değiştiren bir asker gibi, 
vazifemi başka bir nöbetçiye teslim ümranlara mazhar olmasını temenni 
ederek istirahate çekiliyorum. Şüp • ederim.,, 
hesiz ki her yeni kuvvetin vereceği Muhittin Ustündağ, dün akşam va
bir feyiz vardır. Çok astı, halUk ve li konağından tamamen ayrılmış ve 
zeki olan lstanbul halkınm bu yeni Ustündağ apartımanına nakletmiş • 
mesaiden dolayı refaha "Ye ,.em yeni ttr. 

Brtiksel 4 (A. A.) -B. Albert Jan
sen, B. Spaak tarafından kendisine 
teklif edilen maliye bakanlığım ka
bul etmiştir. 

,,.. 
6 - Bir renk. Yardırrı· tı•'f" 

bir • 
7 - OıtUne blrıllerı •"''" 

deftll. 1 1,rırıe " 
8 - va,ıt. vıııyetln ş t•terl• "'' 
ı - Bakmaktan emir. tıııd• 
10 - KHtamonu vııı;• 

lllkm•lk ppıl•n ı•Y• 
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Neden 
Aspirin ? 

Çdnkü-ASPJRIN seneler· 
denberi her türlü soQukafı 

gınlıklarına ve a~rılara kar, 
ıesiri şa$maz bir ilaç olduQunu 

isbat etmiştir 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emtn olmak için lütfen ffi marka· 

sana dikka! ediniz. 

Harici Askeri Kıtaat ilanları 

1 
~akişehir garnizonu kıtaatı için 

Oo.ooo kilo sığır eti kapalı zarfla 
•~siltmeye konulmuftu. 10.11.938 
tunu istekli çıkmadığından bir ay 
tarfında pazarlıkla satın alınacak-
tır E f . h .. E: · • vsa ve şartnamesı er gun 
'l' skış~hirde komisyonda görülür. 
ahının bedeli 24000 lira, ilk temi

llatı 1800 liradır. Pazarlık 10.12.938 
~~rnartesi günü saat 11 de Eski~ 
ır levazım amirliği satınalma ko
~isyonunda yapılacaktır. İstekli • 
betin bugüne kadar teminat mak -

Uzlarile komisyona gelmeleri. 
(8816) (683) 

* ttı ~r.coo kilo patates 'kapalı zarfla 
11lakasaya çıkarılmıstır. Kilosu

itın rnuhnmmen bedeli 8 kuruı o
;P ilk teminatı 576 liradır. İhale-
1117-12-938 cumartesi günü saat 
ı. dedir. İstekliler ıartnamesini 
11er .. 
1 

gun satınalma komisyonunda 
~t~bilirler. Kanunun 2-3 üncü 
1tı addelerindekl vesaik ile teminat 
tııektuplannı belli gün ve saatten 
lt lZ bir saat evveline kadar Kırk 
) !'elinde tümen satınalma komis -
0tıuna verm~leri. (685) (8840) 

* a;•'Yare fabrikalan için 20 tane 
~ Oou kilo Wına açık eksiltmeye 
~Ulnıuş ile de talip çıkmadığın
~u mıktar lihna 12.12.938 pa 
'-tı 1 günü saat 15 de pazarlıkla 
tı 

3 
n •hnacaktır. Muhammen fla

'3 kUruş 50 santim ilk teminatı 
lo ~adır. Şartnamesi komisyonda 
~Ur. Taliplerin belli saatte te
~ tlarne Kırklarelinde tüm sa • 

llnıa komisyonuna gelmeleri. 
(687) (8842) 

* 'l'a.,,.... 
~ .rare fabrikaları için 25 tane 
lflt ap tezgahı kapalı zarfla ek • 
~'lrl~e konmuştur. Muhammen 
Jtı.-:li 27500 lira ilk teminatı 2063 
~ıt· Eksiltmesi 20.1.939 cuma 
\P~1._t 15 te Ankarada M. M. 
)'l>U. etı satmalma komisyonunda 
~~ <:aktır. Şartnamesi 138 kuru§ 
~ll~linde Ankarada komisyo -
~ alınır. İsteklilerin belli gün 
~ "-t 14 de kadar kanunun 2, 3 
~ltltk Oaddeslnde yazılı vesalkle 
'-apı_ te ilk teminat ve teklif mek 
'ıe tıııı Ankarada komisyona ver 

11. (676) (8767) 

ll.~01" * 
~ to 'lrlıntı.ka'lında iki ve Çorluda 
~~ ~ hanganrıır. münakasası ka • 
~ l~ 9:1• Y~pı!acaktır İhale günü 
,t~lare~ cuma günü saat 16 dadır. 
) ~ inde yı.pılacak garajlann 
'ı>ııacJ•rası U80 lira ve Çorluda 
~ 1tr. ~ara1lann ilk pey parası 
~'Jiar dır Her iki yerde yapılacak 
"'-~ a bu-den talip olanlar için de 
L... "'PP&rası 6997 liradır. Şartna • 
.,,, l'oJE'lini almak ve görmek il 

k1.1ıunı bedel mukabilinde 

Çorlu Kor &atmıalma komisyonundan 
alabilirler Taliplerin kanunun 2-3 
cü maddelerindeki belgelerle birlik
te belli gün ve saatten bir saat evvel 
teklif mektı1olarını Çorluda Kor Sa
tınalma kıJ:nisyonuna vermeleri. 

(667) (8655) 

* 
Karaköse için 200 ton kağtzman i

çin 215 ton lğdı" için 1 '75 ton Sürba
han için 1 "5 ton fabrika unu kapab 
zarfla ayn ayrı~ksiltmeye konul • 
mu~ur. KarıutH,.e için alınacak unun 
tahmin bedP.li 2~000 lira ilk teminatı 
2100 Ura Ka'ğizman için alınacak u
nun tahmin hedeli 32250 lira ilk te
minatı 248' lira 7S kuruş Iğdır için 
tahmin bede11 2f{875 lira ilk teminatı 
216!5 lira 62 lrunı~ 50 santim Sürba
han için alı:ıacar. unun tahmin bedeli 
28875 lira ılk teminatı 2165 lira 62 
kuru~ !50 santımdir Eksiltmeler 
16.12.938 cuma ~nil Erzincanda Aa. 
Satır. alma Ko. da yapılacaktır ICa
rakösenin "!ksiltmesi saat 10 da SOr
bahan saat 11 d~ Iğdır saat 14 de ita· 
ğızmanın !':tat t~ tedir. Teklif mek
tuplan işb•J sa::1tlerden birer saat ev
vel Ko. bn,kan'ığına verilmiı veya 
posta ile gdndPnlmfş bulunacaktır. 
Şartnamı>lcri. her gün Ko. da görüle
bilir. (8641) 

* Zara gamizonu için 205 tem un 
19.12.938 ıut 14 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yepıhcaktır, Tahmin be • 
deli 28700 lira ille teminatı 2152 bu· 
çuk liradır Sartnaınesl Zarada Ko. 
da görülebUir. ftteklilerin kanuni ve 
s!kalarile b'!raber teklif mektuplan· 
nı ihale saatind~n bir saat evvel K~ 
misyona v~rmeleri. (663) (8638) 

* Keşif bedeli 31258 lira 15 kUl'Uf 
olan Genelkurmay erat pavyonu 
yapısı kapalı zarfla ekıiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 18-12-
938 cuma ,Onü saat 11 dedir. hk 
teminatı 2365 lira olup prtname
si 157 kuruşa Ankarada Ko. dan 
alınır. Eksfltmeye glrecelderin ka
nuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2-3 cü maddelerinde 7azıh 
belgelerle birlikte ihale saatinden 
behemehal bir saat evvel teklif 
mektuplarını Ankarada M. M. V. 
satmalma Ko. na vermeleri. 

(669) (8857) ,,. 
Harp Akademisi tçfn '70 elbise 

dolabı n 30 masa S-.12---938 sa
lı günü saat 15 de Tophanede tst. 
Lv. Amirlili satınalma komisyo
nunda pazarlıkla 11tın almacaktU'. 
Her ikisinin tahmin bedeli 1290 li
ra ilk teminatı 91 liradır. Şartna
me ve nümuneıd lto. da gWOlOr. 
lateklilerln kanuni ...ıkalarile be
raber belli aatte Eo. u •l..ı.. 
rl. (812) (8892) 

TAN 

Levamm Amirlği Satınalma 
Komisyonu llctnlan 

150 adet tahta likara 5-12-938 
pazartesi ıünil saat 14 ele Topha· 
nede lstanbul Levazım Amirliği 

satmalma komisyonunda kapalı 

zarfla alınacaktır. Tahmin bedell 
&325 lira ilk tenıinatı 398 lira 37 
kuruıtur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. isteklile
rin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona ver
meleri. (382) C8Ml) 

* Ka~ ,ot ~ fi• lama d• 
miri ve krome çubuk ve çivıleri 
9/12/938 Cuma ,ona saat 14.30 
da Tophanede Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 573 lira 40 kuruş ilk temi
natı 43 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. 
İıteklilerin kanun! vesikalaril~ be
raber belli saatte kom~ona gel
meleri. "397,, "8763, .. 

JJ' 
Ordu hastahaneleri fçin 250 a-

det sofra örtüaünün açık ekailnn., 
il 12/12/938 Pazartesi fflnO saat 
14 de Tophanede lstanbul Leva
zım Amirliği satmal~a komisy~ 

nunda yapılacaktıt' Tahmin bede-
li 875 lira, ilk t~inatı 65 lira 62 
kuruftur. Şartnameli n nOmun• 
si komisyonda görülik. Jı;teklilerin 
kanun! Wlikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(378) (8553) .. 
Lnuım lmlrlljine ballı ~ilel

sesatı için ~5500 kilo çubuk. 25500 
kilo kesme makama. ve 6250 kilo 
tel, ve 6250 kilo apn ,ahriyesinin 
kapalı zarfl.a ekslltmesi 12/12/ 938 
Pazartesi günü saat 15 de Topha
nede Istaııbul Levaıım amirliği 

aatmalma komisyonunda yapıla

caktır. Hepsinin tahmin bedeli 
12382 lira 50 kul'uftur Dk temina
b 928 lira 69 kunıftUr. Şartname 
ve nümunesi komt .. yonda görülür. 

lsteklilerin .kanuni vesikalarile 

beraber teklü mektuµ\annı ihale 

1Utinden bir "8at enet kom~ 

na vermeleri. CS79J te~t) 

* Bin çift beyaz kadın çorabı lS-
12--038 cuma günO saat 14 de 
To11hanede Levazım lmirliji sa
tınalma Ko. da açık ebiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 380 U
ra ilk teminatı 37 lira bet kurut
tur. Şartname ve nümunesl Ko. da 
görülebilir. lsteklllerin bnunt ve
ıfkalarlle beraber belli saatte Ko. 
na gelmeleri. (S84) (8697) 

* 
On bin adet yastık kılıfı ı 8-

1 ~38 cuma ıünü aat 14.30 da 
Tophanede Levazım Amirliği satın
alma ICo. da ·~ eksiltme ile ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 4200 11-
ra ilk teminatı 315 liradır. Şart
name ft nilmuneli Ko. da ,mi1le
bllir. İsteklilerin kanun! vesikala
rile beraber belli saatte Ko. na 
plmelerL (387) (8700) 

* Dawt Pap askeri fınnmda 
mevcut 800 kilo kadar sanınü§ kö
mürll 8/12/938 Pertemhe gilnil 
1Ut 14,30 da Tophanede İatanbul 
Levazım lmirllti utın alma ko
misyonunda pazarlıkla utıl&C6k· 
tır. Tahmin bedeli .. 12,. Ura t. 
mfnatı .. 180" kuruftur. İsteklile
lertn beni saatte komisyona ıel
ınelerL "393" "8708" 

* Ordu hutanelert lçtn 5000 ... 
det yüz havlusu 19/12/938 Pazar
tesi tünü Nat 14 te açık ebiltıne 
ne alınacaktır. Tahmin bedeli 
2250 Un tık teminatı 168 Ura 75 
kuruştur. Şartname ve nümunesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka· 
nunt vesfkalarile beraber belli a
atte Komisyona gelmeleri. 

•383,, .. 8696., 

* Ordu hastaneleri için 500 adet 
bornoz 19/12/938 Pazarte.t eünO 
... t 14,80 da Tophaııede Amirlik 
Atın abna komisyonunda açık lk· 
lliltme ile ahnacaktır. Tahmin be
deli 2'7SO ltra tDı teminatı 206 Ha 
25 hruftur. Şartname ve uilJml. 
.. Komlnonda a&tJeMllr. ı.. 

tekWeriJı kanun! veaikalarile be
raber belli ıaatte komisyona eel· 
meleri. (386) (8699) 

* Süvari binicilik okulu için 50 a
det ha.ıaran sandalya 7/ 12/938 
Çarşamba günü saat 14 te Topha
nede amirlik satın alma komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Nü
munesi Ko. da görülebilir. İstekli
lerin belli saatte komi'Yona gel-
meleri. "389,, "8702.. 

• * l1d No. 1u dikim evı ıçtn 400 adet 
düz destereli kesim bıçağı 7 /12/938 
Çarpmba günd uıt 14,30 da Top
hanede amirlik satın alına komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Nümuneleri Komisyonda g6rlilebi
lir. İsteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. "390., "8703,, 

* 800 kilo balmumu 7/12/938 Çar 
'9-mba g(inü saat 15 de Tophanede 
İst. levazım Amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltm .. 
si yapılac..ttır. Tahnıin bedeli 480 
Ura teminab 72 llndır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanmıl vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (393) (8706) 

* Askerl veteriner okulu için gar-
darop alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 6/12/ 938 Salı günü saat 
14,30 da Tophanede 1st. levazım 
Amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacakbr. Tahmin bedeli 400 
lift olup teminatı 60 liradır. Res
mi Komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyona gel
meleri. (392) (8705) 

* Topçu Okulu için yilz adet gar-
dtrop \"e 53 adet den llJ'U1 6112/ 
938 Sah ;Qnü saat 14,30 da Top
hanede levazım Amfrlili sabn al
ma komisyonunda pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. Hepa!ııtn 

tahmin bedeli 1727 lira ilk temi
natı 129 lira 52 kuruştur. Gardi
rop ve sıralann nümuneleQ Ha
lıcıoğlunda Topçu Okul blna.qn. 
da görülebilir. İsteklilerin kanun! 
"VWlkalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (394) (8707) 

* Amirllle ballı mtıeaesat ~in 6 
ton zeytinyalt askeri ewaf dahi
linde milteahhlt nam ft hesabına 
8/12/938 Sah ıGnil 18at 1• de Top 
hanede İst. !nazım Amlrliti satın 
alına komilyommda pazarlıkla a
haacaldar. Tahmin bedeli 3000 U
ra tembıab -tso UradU'. t.tekJfle
rtn beW IUtte kcımt.yona plme
leri. .. 405.. "8821,. 

* Stıvarl )fnleDJk okulu lçfn 3000 
kilo benzin 300 kilo nlmm 50 ki
lo Vaı.aıtn 9/12/938 Cuma g(lnd 
IUt 14 te Tophanede İstanbul ~ 
~zua Amlrllll satın alına komfs.. 
10Dunda pazarlıkla eksiltmesi 1•
pı)acaktır. N6mune " evsafı ko
mjayonda giSrtılebf.llr. İsteklllerin 
kanun! v.fkalarOe beraber belli 
saatte kamiqona ıelmeleri. 

""-t02.. "8818 .. 

* S32SO adet bOy(lt parlak düğ-
menin pazarlıkla eksiltmesi 8/12/ 
938 Perweınbe g(hıü nat 14 ta Top 
hanede LV. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 1038 lira 37 kunıı ilk 
teminatı '1"1 lira 88 kuruftur. Şart
name ve nOmune.t. komi8yonda 
g6ri11eb1Ur. İsteklilerin kanunt ve
ırikalarile beraber belli saatte ko
nıhrfona gelmeleri. (398) .. 8184 .. 

,,.. 
Ltanbul Levazım Yollama Mü

dürlüğü emrinde bulunan 20 No. 
lu motörün ilivei kefil mucibince 
puarlıfı 7 /12/938 Çarşamba gü
ntı ... t 14,45 te Tophanede Amir
lik Satmalma komisyonunda yapı
lacaktır. Keşif bedeli 106 lira 80 
kuruftur. Teminatı 16 Ura 21ru
ru§tur. İlteklıilerin belli saatte ko
aıllyoaa plmeleri. "400,, "8788,, 

* A*ert okullar için 9.12.938 gü-
ntlnde tab ettirilecek 13 kalem ev 
rakı matbua mOnak•uıından ur • 
fnwr.v edUmlfttr. (-t08) (8839) 
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nhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Cinsi Muhammen B. %7,5 teminatı eksilt-
beheri tutarı menin 

Lr. K.. Lr. K. lira kuruş fekli saati 

Beyaz toz ynldız 100 kilo 2,80 280,- 21.- pazarlık 14 
Sünger kağıdı 15000 adet -, 8 1200.- 90.- açık 14.30 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme prtname ve 
nümuneleri mucibince hi.zalaruıda yazılı usullerle ayn ayn satın alı
nacakbr. 

II - Muhammen bedellerfle muvakkat teminatları hizalarmda gös
terilmiştir. 

111 - Eksiltme 7-XIl-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hiza
larında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubelindeki 
alını komisyonunda yaptlacakbr. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alma
bilecej'i nümunelerde görülebilir • 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde " '77' 
güvenme paralarile birlikte )~arıda adı ieçen • komilyona &elmeleri 
ilan olunur. (8485) 

* 1 - İdaremizin Paşabahçe mfıskirat fabrikası :için şartnamesi mu-
cibince 4 adet alttan sürme araba ne lOOXllO eb'adında 20 adet plAt
form açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira n muvak
kat teminatı 67.50 liradır. 

III - 21.xil.938 tar.i)lne rutlayaıı prpmba gftnft ast 14 de 
Kabataşta levazım ve ınilba1aat tubesindekl Alım Komisyonunda 79-
pılacaktır. • 

IV - Şartnameler para.sa oJaı:ak her gi1n s&ü geçen pbeden ab
nabilir. 

V - Ebiltıneye lftlrak etmek llteyenlerin flatm fenni telrJ!fterf
ni tetkik edilmek üzere ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü Müskirat -fabrikalar şubesine vermeleri ye 
tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almalan lizımdır. 

VI - İateklilerin ekailtme için tayin edilen ıtır. n .. tte 7bı1e ? ,5 
güvenme paralariyle birlikte JQkarda .cb geçen kom.lqona ge1mıleri 
ilan olunur. (8712). 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulıq Tarihi: 1888 

Sennayeıl : 100,0001000 Tiri Urası 
Şube ve ajam adedi: ZSZ 

Z1ral Ye ticari her nevi banka mu•meleleıl 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Dankumda lnmıbarah "lhbum tmarnd hesaplarında en a 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plan 

öre ikraml7e daiıtılacakbr. 

' ' ' 40 

Adet 

• 
• 
• 

1,000 Unbk 
100 
iSi 
100 

• 
• 
• 

4,000 
Z,000 
ı,ooe 

4,000 

... • 

100 • H • 5,000 : 
121 " 40 • 4,809 ; 
160 ,. ZO • 3,ZOO :; 
..O~T: ~eaaplarmdakt paralar bir sene içinde 50 liradan eşa~ 

dufmıyerJere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kmalar Hnede 4 defa, 1 Eyl61, 1 BirbıciUaan, 1 Mart ve 1 Baz:i

nn tarihlerinde r •k11eeektır. 

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

1939 YILBA$1 
Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Büyük ikramiyesi 

( 5 o o . o o o ) Liradır. 
Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 

30.000, 20.000, 15.000 lir&lık ikramiyelerle (400.000 ve 
100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Keıide Yllbaıı Gecesi Yapılacaktır. 
Biletler : (2,5), (5) oe (10) liralıktır ... 
Vakit kaybetmeden hemen biletini~ alına. 
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Grip, nezle, bronşit, 
kırıklık ve 

baş, diş, romatizma, 
tekmil ağrılara karşı 

•• nevra Jı, 

GRiPiNi TERCiH EDiNiZ. 
Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerlemesinin önüne 
geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe 11 Gripin 11 en muannid baş, diş ve 
romatizma ·ağrllarını. üşütmeden mütevellid sinir ve adale ağrllarını 

izaleye kCifidir. 

Kat'i Tesir 
"Gripin u bu yağmurlu ve soğuk havalarda v ücudünüzü 11astahklardan 

koruyacak en kuvvetli ila cdır. 

Seri Şifa 
Bir kaşe "Gripin 11 çok kısa zamanda sizi rahat ve sıhhate kavuşturur. 

icabında günde 3 aded alabilirsiniz. 

Her yerde ısrarla Gripin isteyiniz ve 

Gripin yerine başka bir marka verirlerse 

reddediniz. 
• • " . ' - • : - • . ~ :., "ı· . ~. .. ,. ~ ~' j~ • •... • ,'!. ~ • - • .. • -

,.------------------------------------1 Türkiye Pamuklu, Dokuma ve Pamuk İpliği 
Fabrikaları A. Şirketinden: 

Bakırköy ve Kayseri Fabrikalarımız kaput bezlerinin satış fiatlan aşağıda gösterilmiştir. 
Bu fiatlar fabrikada teslim ve peşin tediye şarlile muteberdir 

Bir balyadan eksile satışlarda fiatlara yüzde 2 zammolunur. 
KAYSERİ FABRİKASI MAMULATI 

Tip : 14 Anahtar marka 75 santim bezin 36 metreHk topu 640 Krş. 

BAKIRKÖY FABRİKASI MAMULATI 1 
Tip : 14 Anahtar marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 704 Krş. 

Tip: 9 Kartal marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 675 Krş. 
'--"'-'~~==~=-"'~:::.""'"F'~=---~--~ .:;_~____.--__..._..__.,,~ -rt"'. • :n::"!lnaı ma.r.Ka ~IJ santım beZln ;su meTI"en:K Tnm1 ıır:ı -r.rs. 

------••--•Ambalaj ve nakliye ücreti müşteriye aiddir. a:mıı:zm-.:ıcs::m: .. ___ ..... 

......:-• ' 
EViNi Z E HER VAL<IT 
NEŞ'E VE ZEV~ GETİRİR 

RADIO 
Teshir ve satış s~lonu: Beyoğlu istiklal caddesi No. 34 

E D 1 S O N Müessesesi 
Maliye Vekaletinden: 
1 - 31.Kanunuevvel.937 tarihinde ilan edildiği üzere eski Brons 

beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31. Kanunu

evvel 1938 akşamından itibaren tedavülden kaldınlacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31.Kanunuevvel.1938 akşamı
na kadar bilumum malsandıklan ile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat ban 
kalarma müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 -r- Tedavülden kardırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanu • 

nu.n sekizinci maddesi mucibince 1. Kanunusani. 1939 tarihinden itiba

ıen bir sene zarfında ancak malsandıklanna ve Cumhuriyet Merkez 

~ankasına yapılacak tediyatta kullanılabilecektir. (4964) (8806) 

Sinir ağrılan

Asabi öksü~ 

rükler - Bay-

gınlık 

iYi EDER 
TATLI BiR 
UYKU 

~, ................ _! 
~ZDh~~vecltth•~•lıkl•~ mDh~anı ! ~~---~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

1 
Dr. Hayri Ömer Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 
ığleden sonra Beyoğlu Ağacauı vitaminsizlikten doğma · bütün zayıflddara karşı 

·ı rın~m<iA 1'10 1 ~3 l'PIPfnn :4~!'l« 

l 

' I 
, 

TAN 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaası - lstanbul · 

Telefon: 24310 " _, 

KUVVET ŞURUBU 

VITALi 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet surubudur. Ç<>"" 

cuklarınıza Vitalin kuvvet turubu verm~kle onları 
sağlam, gürbüz ve neş' eli yeti,tirirsiniz. 

ViTALIN KUVVET SURU BU 
Mektep çağındaki gençlerle ~mzikli kadın veya ihtiyarlarJ11 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır . 

Dahiliye Mütehassısı INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLIJ - ISTANBUL ,,,,, 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14.30 dan -------------nmam ___ .mrniill-+••mm•-.,... 

18) e kadar. Salı, Cumartesi (9,30 

dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 

Divanyolu No. 104 

Telefon: 21044 - ?239~ 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
Lfttfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 
Neşriyatı T. L. Ş. Basıldığı yer TAN 

Matbaası 

Bat dönmesi
Ça.rpmtı ve 

sinirden ileri 

gelen bütün 

rahatsızlıkları 

iYi EDER 
TATLI BlR 

UYKU 
TEMiN EDER 

,.iZMiR PAMUK MENSUCATr~ 
T. A. Ş. TARAF iN DAN 

Ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
kazanmıs olan mamuliıtımız 

KABOT BEZLERlNlN 
lstih13.k vergisinin tenzıli nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni ~atı' 

fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 655 ı<• 
595 .. 
759 . 

726 

4 M 

5 ~ 
5 .. 
8 .. 
8 .. 
9 .. 
9 ,. 

ı ı .. 

" " .. Değirmenli 

.. ,, 
,. Geyikli 
,, ,, 
,. Tayyareli 

" 
,, 

75 " ,., 
90 " ,, 
85 .... 

85 " .. 
75" " 

" 

.. 
•• .. 

" ,, 
,, 

,, 
85 .. " .. ,. 
75 .. ,., ,. •• 

731 

66J 
675 
615 

Köpekli 653 ,, . . 85 ., n ,, ,., Jtfl 
1 - Satışımız Izmırde fabrikada teslim ve peşindir z - yu if' 

rıdaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj rnnsııt J; 

müş~eriye ai.ttir. 3 - :ukarıda~i satış fiyatlarına % 2 zam edilrllfs· 
suretıle fabrıkada teslım asgarı olarak bir top satış yapılır. 4-

11 
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 nurrı9t J ,, 

• 
ITEMIN EDER 

l' dadır. fl!9l9 , 
Her eczanede bulunur. -----..-, ____ J -


