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Cümhurreiaimizin, ba teşyi eanaaında alınmış resimlerinden 

HALK GAZETESi \., 
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TAKViMi RAGIP 
Muhtıralı Cep Takvimi 

BUtUn takvim malOmatı ve herkeıe faydalı 
olarak fiyatı 35 Kuru1o 

KANAAAT Kitabevi 

{ULUG) 

rnalOmat. Clltll 

• Dört Devlet lhtilifı 
Solhan Hallediliyor 

Chamberlain "İtalya Bize ve Fransaya 
Karşı Taahhütlerine Sadık Olduğunu 
Bildirmiştir, Romaya Gideceğim •. Dedi 

Alman· Fransız Paktı Bugün İmzalanıyor 
Ribbentrop Pariste 

Paris " Biz Romadan Ziyade 

Berlinle Anlaşabiliriz .. Diyor 

Fransada Galeyan 
Umumi ihtar "Bütün Yurdumuzu 

Müdafaaya Hazır Bulunuyoruz .. 
Londra, 5 (Hu

susi) - Bugün bir 
taraftan Ingiltere 
Başvekili Mister 
Çemberlayn, diğer 
taraftan Fransa 
Başvekili M. Da
ladye, Italya mec

lisinde vuku bu
lan nümayişe mu
kabele ettiler. Da-

Paris, 5 (Husu
si) - Almanya 
Hariciye Nazırı 

Von Ribbentrop'un 
yarın (bugün) saat 
11 de Parise gel
mesı bekleniyor. 
Kendisi gece leyın 
Berlinden ,ıare

ket etmiştir. Von 
Ribbentrop, Pari
se muvasalat et---- --- ---- --- --- --- ----- -- ---- --- --- --- --- --- --- -------~ . . . .-..v----~~n.•x ...... x.,_ --- tilcten sonra Cum-

ladye sonkanunda 

Korsika ve Tunu

sa giderek ltalyan Gazete Halkın 
~e Hükumetin 
Fahri Müfettişi 
Biiyül( Memlelletlerde de
tnokrasiyi mümkün kılan 
gazetedir. Bırakınız millet 
hakikati öğrensin, ve onu 
serbest~e münakaıa et
sin. O vakit herıey yolun· 
da gider. / 

'Jamea Bryce 

Millet Meclisi Toplandı ve Başvekilimiz de 

Hararetle Karşılandı (Yazısı 8 nci sayfamızda) 

Çvk D-o-~loı; 4.f};DI 

Rejimine Girdi 
Başvekil "Almanyaya Sımsıkı Bağhyız. 

Arhk Fransanın ismini Bile lşitmiye 
Tahammülümüz Yok .. Dedi 

hurreisi Löbron 

tarafmdan k b ı mebuslarının ha-
a u Fransız Başvekili DalaJier ve Başkumandan General Gamlin reketine mukabeedilecek. Fransa -

Almanya deklarasyonu da yarın (bugün) öğleden le edeceği gibi, bugün de Pariste, beyanatta bulu-
sonra imzalanacaktır. Deklarasyonun ımzasını mü- narak nümayişe mukabele etmiş bulunmakfadır. M. 
teakip Fransa Nazırları ile Almanya Hariciye Nazı- Daladye Korsika ve Tunustan gelen binlerce sada-
n arasında konuşmalar başlıyack ve muhtelif mese- kat telgrafından bahsederek fertler ve gruplar tara-
i't! \!r mu.zaKere euucceınır . .tumcu.ı.J ... ı:.1.Cli \ .... ı_, .. n ....... - nnaan gornı..:rllcı\ bu tdgraflo:rın. Italyan meclisift'-
rına büyük bir maiyetten başka bir çok Alman mu- de yapılan nümayişe en mükemmel cev~ teşkil et-

[Arkası Sa: 8, Sü 1 de] [Arkası Sa: 8, Sil: 3 te] 

Dün Gece Gene 
Bir Aşk 
Faciası Oldu 

Suç M egdana Çıkıyor 

~ ''lkı türlü gazete vardır ve her ga
tenin iki türlü va.züesi vardır. 
'':a· 

8 ırinci gazete, bir ticaret mües-
eses·dir da 1 • Havadis almak ihtiyacm-

Paris 5 (A. A.) - Çekoslovak baş- lovak kanunu esasisinin demokrasi 
vekili B. Beran, Petit Parisien gaze- sisteminin bir çok hatalarını tashih 
tesinin bir muharririni kabul etmiş- edecek şekilde İtalyan modeline tev-
tir. Mumaileyh, ezcümle yeni Çekos [Arkası Sa: 8. Sü 2 de] 

iki Genç Birbirlerini 

Dolmabahçe Meydanında Ölen -
Vatandaşların Tedbirsizliğe 
Kurban Gittikleri Anlaşıldı 

Q· b~~a~ara ha~ s~~ E~a~m =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
san etmek istiyenıere sütunlarını a- Yalı· le Bacında 
bar: Bu gazetenin gaye ve maksadı ~ ~ 
ıtS.J.t 'Ve aşikardır: Para kazanmak, 

.;-;:u;.::.r kurulmuş bir ti- L Utfi Kırdar Dün Sa hah 
llJ ~inci gazete, yahut bir gazete-

~~ ~inci vazifesi, rehber olmak, ha- v • f D •• ı • • 
~·atı bulup çıkarmak, efkarıumu- azı eye . aru acızeyı ı~enin aydınlanmasına ve teşekkü-
?tı~ Yardım etmek. Bu gazetenin T f • 1 B 1 d 
l'elt sat ve gayesi, hizmet fikrile ha- e tış e aş a 1 
Qj et ederek halka ve ammeye ha-

lll oı ...... ak ••• tır.,, 
··ıı ~e Odern demokrasiler,, müellüi 

tas §~ur Lord Bryce gazeteleri böyle 
~et'1~ eder. Ve sonra bu iki sınıf ga-
;nın yaptığı işleri anlatır. 

L ltf f k 1 <ı:a.~ ıcaret ma sadi e çıkan, para 
lll.ı anmaktan başka bir şey düşün
btı-~en gazete ve gazeteci tehlikeli 
bilirl.lnsurdur. Hakikatleri tahrii ede
~etı. ~fkarıumumiyeyi yanlış istika
içitı.dere . sürükleyebilir. Memleket 
tıı'ttl e hır anarşi ve bozgunluk un
bııe bolur. Ingiltere ve Amerikada 
l'ııerrıı l.l sınıf gazeteler cemiyete ve 

'l" ekete zarar vermiştir. 

Van Bilahare Vilayet, Parti ve Belediyeye 

Gelerek ErkCin ve Memurlarla Tanıştı, 

Otobüsçülerin Şikayetlerini . Dinledl 

Ağır Y araladdar 
Dün akşam saat 18,30 da Gala

tada iki gencin ağır ve tehlikeli bir 
surette yaralanmaları ile neticelenen 

Müddeiumumiliğin Bu 

Raporu Vilayete 
Cürümleri T esbit Eden 

Verilmek Üzeredir 
bir kavga olmuştur. Ebedi Şef Atatürkün tabutu ziyaret edilirken Dolmabah-

Unkapanında oturan şoför mua- çe sarayı önünde müessif bir hadise olmuş on bir vatandaş feci 
vini 22 yaşında Foti ile Galatada mu bir şekilde can vermişti. 
kim Rizeli Ali Osman her ikisı bir- Müddeiumumi Hikmet Onat derhal hadisenin tetkikine el 
den Necla isminde bir kadını sev- koymuş ve tahkikatla bizzat meşgul olmuştu. 
mektedirler. Dün Ali Osman Gala- y lıl h.d. d ·· li "d • h h · b" ı· t b 
tad N "b dd . d N 1• ara ar, a ıse zamanın a no- ve ı arı er angı ır mesu ıye u 

a ecatı ey ca esın e ec aya b t t t . d ·· · li ı l bul d ~ t 
1 e u an pıya e ve suvarı po s er unup uruna ıgını araş ırmış ve 

rast aınış ve onun biraz arkasında ve h lkt h"t ıf t 1 k dilik" 1 t t ahü lik b" t hkik t . . a an şa ı s a ıy e en e- or aya o uz s e ır a a Fotının geldiğini görmüştür. AH Os- i d .. t d nl d" 1 · d ık t M""dd · ·lik 
• . . r n en muracaa e e er ın enmış- osyası ç mış ır. u eıumumı 

man Fotonun Neclayı takıp etmesı- lerdı'r ··dd · ·1ik h.d. ed d 
, mu eıumumı a ıs e a - (Sonu Sa. a Sü. 6) 

ne pek asabileşmiş olmakla beraber ============================= 
sesini çıkarmamış ve büyük bir sami 
miyetle Fotonun koluna girerek ken 
disine bazı şeyler anlataca~ını söy
lemiştir. Foti Ali Osmanı takip et
miş, beraberce Karaoğlan sokağına 
giren iki rakip, tam kahveci 'I'oplu 
Alinin dükkanı önüne geldikl<'ri za
man, Ali Osman birdenbire bı;:;ağı
nı çekmiş ve Fotiye rastgele sapla
mağa başlamıştır. Yaralının ferya -
dına yetişen polisler onu Cankurta
.:-anla Beyoğlu hastahanesine kaldır
mışlardır. Bu arada Ali Osman da 
yaralanmıştır. 

Zabıta tahkikatı dev~m etmekte-
dir. 

HATIRALARININ KIYMETi 
Re,at Nuri GUNTEKIJ\ 

Dolmabahçedeki ihtiram geçidinin o meşhur hengameli 
gecesine bir de dört beş yaşlarında ufak bir çocuk getirmiş
lerdi. 

Bereket versin babası uzun ve kuvvetli bir adamdı. Oğlu
mı kollarınırı üstünde havaya kaldırmak suretile ezilmekt.en 
kurtarıyor. Etrafındaki bir kaç kişi sıkışıkllktan kaburga ke
miklerinin çatırdamasına aldırmayarak ellerile onu destekli
yorlardı. 

Bir aralık kalabalığın içinde bir sesin: 
- Zulüm değil mi yavrucağa? Bu yaşta çocuk ne a.nlaya

cak? diye bağırdığı işitildi ve tabii bu tenkit haklı göründü. 

ttııyıcaret bir gazete için meşru ol
gil~e~l'l ?ir şey değildir. Fakat idealist 
~\lvel:cı . ve ideal gazetenin hedefi 
l'ehb hızrnet etmek, faydalı olmak, 
ltıe~t:rlik etmek ve hakikati göstcr-

l0~~ 13 Südetlerde Seçim. ··~ ryce diyor ki: 

~illrı ğer her gazete hakikati ama Neticeleri 

Doğrusunu söylemek lazım gelirse be11 pek bu fikirde de
ğilim. 

Çocuk o gece belki de hakikaten bir şey anlamadı. Merasim 
salonunun önünden geçirilirken biraz bir şeyler seçebildiyse 
bugün herhalde onu da kaybetmiş olacaktır. ~<ı.tı:z hakikati ve tam hakikati mey- . .. 

l l'lc:l Çıkarrnak--ve söylemek için e- Berlın 5 (A. A.) - Sudet mem]e-
ttıey~tı geleni yapsa, ve hakikatin Valimizin dün, makamında aldırdığımız resmi ketinde yapılan intihabatın nihai 
(ja 1ll ana ~ıkması için de sütunların- Yeni Vali, Parti veB€1.ediye Rei-ı Lütfi Kırdar dün, erkenden Ok- muvakkat netcesi: 
~~tı .,,.Uhteiıf gorüşlerin ifadesine im- simiz driktor Lütfi Kırdar, ·dünden meydanındaki Darülacezeye giderek Verilen reyler: 2.525.3461 

erse, o vakit gazete bir mahzı itibaren, vilaye.tte, Partide v~Beıe-jbu müesseseyi teftişle işe başlamış- "Evet,, 2.464.494, 
[Arkaıı Sa: s, Sü ı de] diyede vazifesine filen başlamJttır. (Sonu Sa; 9 su.. il) ccHayır,, 27.426 

' 
\ , 

Fakat o gece bu çocuk gözlerinin Katafalk karşuunda bir 
kere açılıp yumulmakla aldığı enstantaneden -hayalin karanlık 
höcresinde kimbilir ne gibi esrarengiz eczalar ve ışıklarla uzun 
seneler developf1tanını yaptıktan sonra - bir gün ne muhteşem 
bir resim meydana çıkacağını da düşünmek lazımdır. 

Mazi karanlığı içinde bu kubbe kimbilir ne aydml1klor re 
(L6tfen sayfayı çeviı-iniz) 
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ektep KitapDarı 
Yazan: Yusuf Ziya Ortaç 

Haşaratla 

Mücadele İçin 
Yeni Kararlar 

~AN 

lskenderige Milli lktısat 
Hattı Seferleri Haf tasını Celal 
Tekrar Açılıyor 1 Bayar Açacak 

Mardin den 
Cüzamlı Bir 

Mahkum Geldi 

6. 12 .. 938 

SUAll 
1\11c:ı:v•• ı 

;;-

Fransız Partileri 
S - Fransada kaç Parti 

vardır? Ve bu partilerin v~ 
:iyetleri nedir? 
Okuyucularımızdan biri Fransada-

Biz, bilmediği şeyleri okuyarak, 
anlamadığı şeyleri ezberleyerek ye
tişmiş bir nesiliz. 
"Karabaş tecvit,, deki "Kaçan har 

Ji med,, in bir "firari,, olmadığını 
daha beş on yıl evvel anlayabildim. 

Riyaziycdcki "'Kasımı mii~tereki 

azam,, ı, senelerce "Ali Asgarı Teb
rizi,. gibi İranlı bir firma sandımdı. 

-0--

Baliçe Sahipleri Tırtllları 
imhaya Mecbur. 

Tutuluyorlar 

-<>--

Denizbank, Kanadadan 

iki Gemi Alacak 
Mekteplerde de Yemiş · 

Günleri Hazırlanayor 

-o-
Müddeiumumilik Hastayı 

Derhal Bakırköy 

Hastanesine Sevketti 
İstanbul zırrat müdürlüğU, ağaçla- Aldığımız malUmata g~re, ?en~- lktısat ve tas~rruf haftası, ayın Dün Mardinden şehrimize bir cü-

ki fırkalan merak etmiş, bunlan so
ruyor ve Fransada kaç fırka bulu~
duğunu, bu fırkalardan her birin~ 
kaç mebusu olduğunu anlamak ıstı
yor. 

Okuyucumuzla birlikte Fransız 
meclisinin sağından başlayarak solu
na kadar kısa bir seyahat yapabili .. 
riz: 

"Lisanı Osmani,, dersindeki "fa
ilin fiili mef'ulün bihe tecavüz eder· 
:ııe,, bahsini bir zabıta vakasından u
zun miiddct ayıramamışımdır. 

O zamanki mekteple bugünkü ben 
•ra5lllda çeyrek asır var. Samyor • 
ıdmn ki, çocuklarımız, artık kitap sa
}hifelerinde gözleri bağlı bir zeka kö
)rebesi oynamıyor .. 

Aldanmıpm! 

Geçen gece, kızmı, ennae ftansızca 
lkitabiyle karşnna geldi: 

- Baba, Zebu nedir? .. 
Zebu mu? ... Hafızamın yaprakla. 

lnnı çevirdim, tozlannı silktim, köşe
isini, bucağını kanştı:rdım, yok... Bir 
ilk mektep çocuğuna ezberletilecek 

adar faydalı olan bu kelimeyi bil • 
jnıiyordum. 

lçocnğumun, bana güfümsfiyor gelen 
\gözleri önünde, yan mahcup l(igata 
t°baktım. İşte türkçesi (Afrika ve As
jyada bulunan hörgüçlü yaban ökü • 
trü.) 

Bunu, bir ikinci kelime kovaladı: 
- Baba, aqued.-. nedir? 

:.... Su kemeri.. 
.;__ Dogue? 

- Bir cins köpek.. 
- Casque1 

~ğfer-

Ve her cevaptan !!onra; b1r sual 
daha geliyordu: Hörgüç ne demek? .. 
jSa kemeri no demek? ••• Miğfer ne 
J.demck? .. 

Henib: körpe dimağlarında mef • 

~
unılan bulunmayan bu kelimeleri 
ocuklara öğretmekten maksat ne 
ı- ererek? · 

ra musallat olan muzur haşerelerle bankın 935 senesindenberı tatıl edı- 12 inci günü akşamı Basvekil Celal zamlı hasta getirilmiş ve müddeiu· 
mücadele için geniş bir prog.ram ha- len lskenderiye hattı seferlerine tek- Bayarın radyoda söyliye~eği bir nu· mumiliğe teslim edilmiştir. 
zırlamış ve tatbikine başlamıştır. Ha- rar ba.şlanacaktır. .. _ .. v •• tukla açılacaktır. . .. .. .. 
şaratla mücadele kanunu hükfünet Denızbank umumi mudurlugu, bu Tasarruf haftası münasebetiyle, Burun etlerı dokulmuş, parmak 
teşkilatına olduğu kadar bahçe sa- hususta icap eden tetkikleri yapmış- radyoda konieranslar verilecek, mil- kemikleri meydana çıkmış vaziyette 
hiplerine de bir çok vazifeler yükle- tır. 1i ekonominin ehemmiyeti ve fayda- olan bu hasta, Biro oğlu Hüseyin is
miştir. Bizim Iskenderiye postalarım kal- lan tebarüz ettirilecektir. minde bir mahkıimdur. Hüseyin, bir 

Bilhassa bu mevsimde çam ağaçla- dırmamızdan sonra bu hat yalnız Ha~ta içinde yerli malları.~ süs- arkadaşını öldürdüğü için ıo sene 
rına arız olan tırtılları har bahçe sa- Rumen vapurlarına inhisar etmiştir. Ienmış vitrinler arasında musabaka ha se mahkıim olmu ve Mardin ha-
hibı· toplayıp imh t ~ ·· b .. 1 k · · ~ yapılacak, kazananlara madalyc ve P ş 

a e mege m~c ur Bu yuzden her yaz mem_e etımız·.: m-Af t .1 kti pishanesinde cezasını r1>kerken de 
tutulmaktadır. Ziraat mücadele me- para mUAa a ı verı ece r. r 
murları tarafından bahçelerda sıkı gelen bir çok Mısırlı seyyahlar artık Mekteplerde bu mümı.sebetle ya· bu hastalığa yakalanmıştır. 
bir tarama yapılacak ve bahcesinde- gelmemeğe başlamışlardır. pılacak işler için hazırlıklara girişi!- Mardin müddeiumumUiği, kendi-
ki tırtılları imha etmiycn bahçe sa- Denizbank, bu hatta tahsis etmek miştir. Hafta içinde ders mevzuları sini iki jandarmanın rerakatında o-
hipleri tezciye edilecektir. üzere Kanadadan iki seri makineli milli iktısat ve tasarrufa, yerli malı larak Istanbula göndermiştir. 
Ziraat Kon9resine Açıktan ve 6500 tonluk büyük gemi almak kullanm~y~ tahsis edilecek ve bir de 
1 t• k E • için teşebbüste bulunmuştur. Bu iki yemi' gunu yapılacaktır. 
§ ıra tmek ıstiyenler gemi de henüz beş senelik yeni ya- Milli matem dolayısiyle, bu sene 

Müddeiumumilik ilaınat dairesi, 
cüzamlı hastayı tedavi edilmek üze
re Bakırköy akıl hastan~sitıe sevket
miştir. 

Kanunusaninin ortaların:ı doğru pılardır. Bunlar alındığı takdide de ~umt toplantılar yapılm1yacak, 
Ankarada toplanacak olan büyük zi- memleketimiz seyyah bakımından musamere ve konserler verllınlye-
raat kongresine ait hazırlıklar ilerle- da istifade edecektir. cektir. 
rniştir. Vekalette bu işle meşgul olan 
komisyon, bütün vilfıyetl.;rden gelen 
zirai raporların tasnüini bitirmiş ve BELEDiYEDE: 
dilekleri zirrat şubelerine göre, ayn --------
ayn kitap halinde tabefürmi!ltir. iki Müdür Tekaüde 

Vilayetlerden resmi surette iştirak 
edecek murahhaslardan başka zira- S k d•ı• 1 
atle meşgul olan bir çok kimseler de ev e 1 ıyor ar 
kongreye iştirak arzusunu göstermiş
lerdir. Vekalet hususi surette kon
grenin mesaisini takip etmek isti
yenler için bir fiş göndermiştir. 

Bu fişler doldurularak Vekalete 
yollanacak, bu suretle mi\rncaatçı
lara iştirak imkanı verilecektir. * Büytikdere meyve fidanlığın
dan ay başından itibaren meyve fi
danı tevziine başlanmıştır. Beykoz 
çam fidanlığından da teneke içinde 
çam fidanı satışı yapılmaktadır. 

POLiSTE: 

Bekc:ivi Döven 
Genç Yakalandı 

Düşkünler evi müdürü Cemil . te .. 
kaütlük müddetini doldurduğundan 
tekaüde sevkedilecektir. Cemil, te
kaütlüğnden sonra ücretle ayni va
zifede istihdamını istemişse de bu 
talebin kabul edilip edilmiyeceği he
nüz belli değildir. 

Mezbaha müdürü Nihat ta tekaüt 
lük müddetini doldurduğundan te -
kaüde sevkcdilmiştir. 

Yeni Sebze Hali Bitiyor 
Keresteciler haline bitişik olmak 

üzere yaptırılmakta olan ııebze pav
yonunun harici inşaatı tamamile bit
miştir. Payyonun dahili elrsllrHlrleri 
__ _.._ :ı..n..ı. gene &ıt.uaı J.AuI'a.? t!tl'.üa=~.b. 

ONIVERSITEDE : 

Vekalet Hesabına 

Okuyan Gençler 
için Bir Karar 

MAARiFTE; 

Ekalliyet Mektepleri 

için Yeni Kararlar 
Maarif Vekaleti, ekalliyet mektep 

!erinin ders vaziyetleri ve terbiye 
Şimdiye kadar, Sıhhat ve Içtimai sistemleri üzerinde müfettişler va -

Muavenet Vekaleti namına üniversi- sıtasile tetkikler yapıyor. Bu arada 
te tıp fakültesinde okuyan gençler, dün maarif müdürlüğünde Vekllet 
fakülteyi bitrdikten sonra, branşla - umumi müiettişlerinden bazıları ile 
rmda ne kadar muvaffakiyet göste - pedagoji profesörü Sadrettin Celalin 
rirlerse göstersinler, Vekaletin vila - iştirakile bir toplantı yapılmış ve e
yetlerde göstereceği hizmeti kabul kalliyet mekteplerinin bugünkü vazi 
etmeğe mecbur tutuluyorlardı. yetleri üzerinde görüşülmüştür. 

Bu mecburiyetin bazı parlak zeka- Öğrendiğimize göre, ekalliyet mek 
tarın inkişafına mani teşkil edeceği- teplerinin umumi terbiye ve tedris 
ni dü~ünen Vekalet, bu kaydı kaldır- sistemlerimize aykırı olan cepheleri 
mlştır. Yeni kara!'a göre, sınıf, labo- bugünlerde kati surett.e tesbitA ed~le
ratuvar ve staj mesaileri sırasında rek bir raporla Maarıf Vekaletıne 
ije~~sô'r\l~afnııı'I5ı?"~ı~~ ~~ml~r..a ~ 'Ttıeıh~fh 

b ·1 kl d. yeniden bazı kararlar alacaktır. ı ece er ır. Bu kitabı 1&zana mı ~aşalım? Ba
lsana mı? Kabul edene mi? Okutana 
!mı?_ On yedi yaşlarında Kemal isminde 

Fakat, Fransızca kitaplan böyle bir genç, evvelki akşam Beyoğlunda 
\de başka kitaplar pek mi rocuk ze· bir sinemaya parasız girmek iste
,,_ :)' miş, onun bu hareketine mani olmak 
IAasına çocuk kabiliyetine uygun?" istiyen bekçi Ahmetle de kavga et-

tir. Belediye bu pavyon için 77 bin 
lira sarfetmiştir. Pavyonun dahilinde 
7 bin lira sarfile yapılacak olan yol 
karşılığı bu yekuna dahil değildir. 
Bu yol da bittikten sonra sebze ge
tirecek vasıtaların yanaşabilmeleri 
için sahilde birer rampa yapılacak -
tır. Bu noksanlar da bir aya kadar 
ikmal edilerek pavyonun açılma me 

Kimya Enstitüsü için Bina ismet lnönünün Seçim 
üniversite bütçesinde, kimya ens - Nutku 

Hayır ... Size, her mektep kitabın- miştir. 
ldan böyle bir ~ütun muztarip tebes- Bu sırada, bekçiye vurmuş ve 
-süm çıkarabilirim. yumrukla yüzünden yaralamıştır. 
1- - ~-- - - - ==z:s Suçlu yakalanmıştır. 

trenklerle ne kadar büyüyüp de- Eroin Satıyorlarmıı t 
rasimi yapılacaktır. 

titüsü inşaatı için para kalmadığın- Reisicümhurumuz Ismet lnönünün 
dan enstitünün inşaatından bu sene Büyük Millet Meclisinde söyledikleri 
vazgeçilmiştir. Bu senelik enstitü · tk M "f Veka·letı·nce ta 

seçım nu u aarı . • 
icin Yerebatandaki Kızılhil81 bina - bettirllerek mekteplere da~tılmak 
s;nın kira ile tutulma •.na karar ve-

üzere Maarif müdürlüğüne gönderil-
rilmiştir. miştir. Nutuk, muallimler tarafın -

MOTEFERRlK : 
rrinleşmi§ görünecek, Katafal • Çemberlitaşta ot~ran lh~anla kan- DENiZ VE LIMA"NDA: 

1 

~ın. etrafında yanan meşaleler, sı Şükriyenin er?ın sat:ıg~ı haber Bankaya Devredileceli 
ııhtıram nöbeti bekleyen büyiik alan zabıta evlerınde ~nı bır arama Deniz Ticaret Umum Emlak Teıbit Edildi 

dan ders mevzuu olarak talebeye an
latılacak, mektep salonlarına ve sı
nıflara asılacaktır. 

Şarap ihracatı 

Sağın ta başında demokrat cuın .. 
huriyetci birliği vardır ve 48 mebu&
ludur, bunu sağa mütemayil müst~
kil gruplar ve fertler takip eder. D<>
larokun Fransız sosyal partisi bun .. 
larla beraberdir. Bunları Flandenin 
riyaseti altındaki sol cumhuriyetçi • 
ler birliği takip eder. Bunların 48 rııe 
busu vardır. Halkçı Aksiyon rnilsts"' 
killerinin 16 mebusu, Müstakil zitr 
atçi cumhuriyetçilerin 33 mebusUt 
Demokrat ve Radikal solların 3B, 
Halkçı demokratların 11 mebusları 
bulunmaktadır. Böylece Fransanııı 
büyük partilerinden birine kaVUI • 
muş oluruz. Bu parti Radikal sosrr 
listler partisidir ve bugünkü rneclll
te 111 mebusu vardır. Bunlan ~6 rıı: 
busları bulunan Müstakil sollar, 2 
mebuslu Sosyalist birliği takip edet· 
Bugün tekbaşma Fransanın en bil~ 
fırkası sayılan Sosyalistleri bunlar~ 
dan sonra gelirler ve bunların 1 
mebusları vardır. Geride kalan fır1'• 
Müfrit solları teşkil eden komünist
lerdir. Bunların sayısı da 73 tür. SU 
suretle müfrit sağdan, başladığınl~ 
seyahat müfrit sol ile nihayet bul .. 
muş olur. 

* S - 'Dadaizm ne demektlrf 
C - Dadaizm güzel sanatlarda bit 

mektebin ismidir. 
Dadaistlere göre sanatte güzel 1:; 

ya fena yoktur. Artistin kendi ze"I 
hakimdir, o neyi beğenirse güzel o- j 
:d M-a dad@Jatlertü:u biti dO~ 
mürekkebini akıtmış. Bu mürekke i 

istıl -yayarak "Bakire Merrem Ana,, ıçe 
ni vermiş. Bu resim siyah bir kil ,r
den başka bir şey olmadığı halde 
tiste öyle görünmüş. ~ 

Bu mektebin ismi, çocukların • 
söylediği "Dada,, kelimesinden a1ı!l 
mıştır. 

* S - Muharrir Reşat Nıırl .. 
nin kaç eBeri vardır? d.s' 
c - Reşat Nurinin şi~~iye )ca 19, 

çıkan telif roman ve hıkayeleri 21 te:ı:cüme eserleri9, tiyatro piyesleri .. 
tanedir. Aynca muhtelif mevıulat r 

1 

da iki eseri vardır. Gayri rnatbU 
İnhisarlar idaresi Almanyaya o- serleri bunların haricindedir. 

~niformalar, heykel yapılı as • yapmış ve 6 pake~ eroın ~uıı:nuştur. Müdürlüğü Kuruluyor Milli Emlrut Müdürlüğü, !stan • 
erlerin çıplak kılıcları l Suçlular dün, aslıye b.eşı1.1cı ~eza b 1 ·1· t" d h'l' d bulunan mH 

\p l k' 
- nası mahkemesine teslim edılmışlerdır. Deniz Ticaret müdürü ve Liman- u vı aye 1 a ı m e -

ar ayaca . üfi N 1i emlake ait dosyalan tasnife ve 
Bu çocukluktan kalma ha a • 30 Teneke Turıu Çahn~ı§ lar umum müdür vekili M' t ec- bunlann Emlak, Eytam bankasına 

~in bir ömürlük mücerret bi! ta. Karaköyde ~o~oda caddesınde det Deniz, dün akşanı Ankaraya devri muamelesine devam ediyor. 

tuz iki b in litrelik bir parti beyaz * 
J<ih tedrisatının yekun kıy t"- 135 numa.ralı d~kan~a turşuculuk gitmiştir. Ankarada deniz ticare • Emlik ve Eytam bankasına dev-

şarap ihraç etmiştr. Alman kontrol S _ Tiirkiyede /llüstrtıbıl; 
dairesi son günlerde yine inhiııar 1- yon mecmuası şeklinde 

..., d .... b" k • me 1 eden Garıp polise muracaat ederek ti işleri üzerinde İktisat Vekaletile k 
··~ ~f!er ır ıymetı olacağına dükkfınınd~n 30 teneke turşu çalın- temaslarda bulunacaktır. Bu arada, redilecek gayrimenkuller üç bin a-

daresinden celbedilmek üzere 32500 '! 
litrelik permi müsaadesini gönder- mecmua rıkarılamaz mı . et-

!hıç şuphe .Y?ktur. - - dığını iddia etmiştir. Polis tahkika· Deniz Ticaret müdürlüğünün ı,mu - dardır. Milli Emlak müdürlüğü şim
.. !!unun !çın .bu kuçuk,,, çocuğu, ta başlamıştır. . mi müdürlüğe çevrilmesi hususun- diye kadar bankaya tekemmül et-

miştir. C - O nefaset ve mükemrneb~ 
te bir mecmua çıkarmak güçtür. .,-

fölum tehlıkesı • karşılıgı da ol • * Dört, beş aydanberı Istanbulun d h 1 kanun layihasının ya- miş altı yüz dosya devrctmi~ir. Bü
'Blf,. tarihimizi süslemiş bir esa- muhtelif yerlerinde bir çok lursızlık: ır:- d=z~=~:e sevkedileciği de ha- tün dosyalann tetkikile kıymctleri-
rtırın son manzarasından mah • lar yapan Ahmctle arkadaşı Fevzı n nin takdiri ve devir muamelesinin 
rom etmemek çok doğru bir şey dün, ikinci şube memurları tarafın- her veriliyor. tamamlanması daha üç ay kadar 
.olmlll}tur. dan yakalanmışlardır. Rumanya Bir "Dok" sürecektir. Banka bu suretle dev -. . * Emniyet ikinci şube memurla- y t d 

'f'arı.hle~ esat~rle başlar .. Her rı, Beyoğlunda uygunsuz halleri gö- ap ır 1 raldığı emlaki mevcut kammi mev-
rmılletın bır doguş ef sanesı, Er- rülen 40 dan fazla ahlak düşkünü Rumanya seyrüsefain idarE>Sine zuata göre satışa çıkaracaktır. 
genekon'u vardır. Hepsi müte - kadını toplıyarak emniyet müdurlü- ait vapurlar şimdiye kadar şehri - Bul9ar Baıvekili Yakında 
madiyen heykeller, resimler ve ğüne getirmişlerdir. Bunlar hakkın- mizdeki havuzlarda tamir görüyor- Memleketimize Gelecek 
şiirlerle zenginleştirmeğe uğ - da kanuni muamele yapılacaktır. !ardı. Rumanyanın gemi tamir ha- Sofyadan şehrimiz Bulgar ma-
'Tastıkları bu masala, klasik ted- o vuzları bulunmadığı için her sene hafiline gelen bir habere göre, Bul-
ruatlarında, hakiki tarih ka • Zilede Polis TeckilGtı Rumanyanm üç gemisi de 1st.:nye-:d, h ::r gar Başvekili Köseivanof AnF'arayı 

ar e emmiyet veriyorlar, asır Yapıhyor deki havuzda tamir ediyorlardı. ziyaret edecektir. Bulgar başvekili-
sartlarmın maddileştirdiği in • Z'l (TAN) _ B ı1 k .. mızda Rumanya son defa Danimarka - ! t ·· ·· ü k. b" "liiht ld" ..... . 1 e, u Y <> .. a nin bu seyahati, smet nonun n 
~alna esül. ·ı tt'~ ı k an ge ıgını bir komiser ve beş polisten mü - da Trnnsilvania ve Besarabia ge- ve bilahare Başvekil Celfıl Bnyann 
fı.a ıayy e ırme gururundan kk b. . t t k'l•t 1 mı'lerini yaptırdıktan sonra, Alman k d I d l la re ep ır enuııye eş ı a ı yapı • Sofya ziyaretlerini iade m;t sg ına 
ay a ar umuyor r. ması takarrür etmişse de kadro he- yada da büyük bir dok yaptırmış matuftur. Köseivanofun ziyarPt gü-
Baş~alarının Y!:çmişfe aradık nüz tamamlanmamıtşır. Istanbuldan ve bu dok limanımızdan geçirile - nü henüz kararlaşmış olmadığı gi-

'ları ruyayı Ataturk • Kurtuluş Tokat vilayeti emrine verı·ıen komi- rek Köstenceye götürülmüştür. Bu 1 h !'li d • · bi şehrimiz Bu gar ma a ı ne e 
muharebesi nibı, durmadan bir- ser Münir Küçükkaya ve bir polis itiıbarla Rumen gemileri bundan resmt bir tebliğ yapılmı~ değildir. 
birini tak~P. eden. büyük inkıllip: gelerek işe başlamışlardır. Diğer böyle Rumanyada tamir edilecek - * Devlet Demiryolla~na ait tel-
1arımız gıb1 esatır evsafında ha dört polis Tokatta staj görmekte • lerdir. ı 
.ı • l l b · · t ·h · · · graf hatlarile çekilen kaçakcılık te .uıse er e - ızım arı ımızın or- dirler. * Şirketi Hayriyenin kış tarüe-
t d • · · • · · grafian hakkında yeni bir karar ve-a ın a yırmrncı asrın sıırsız -o- ren başlanmıştır. 1 k h 

··"" ·· k t · t' y· · rilıniştir. Buna göre, kaçak<:ı ı a-gogsune na. e mısır. ırmı Orhan9azide Bu Sene ---<>-- d b 
ıııl süren bu rÜL/aya hep onun berlerinin bildirilmesi sırasın a. u 
çehrefli hakimdir. Zeytin Az Portakal ve Mandarina yalnız tehiri caiz olmıynn vak'alara 

Ölüm onu maddi güzelliğin - Orhangazi, (TAN) - Mıntakamız- Dün şehrimize Dörtyol, Alanya, inihisar ettirilecektir. Nafia Vekftle-
{;tesi artık inhitat olan • son zir da bu sene zeytin mahsulü geçen yıl Finikedan yüzlerce sandık porta - ti gümrüklere tebligatta bulunmuş
vesine eriştiği bir zamanda ya- lardakinden azdır. Fiyatların yüksek kal ve limon ile ayni mıntakaJardan tur. 
kalamıs, fani bir insan celıresi- olması, köylünün bundan mütevel - ve Rize ile Burdurdan yüzlerce- kü- * Meşh1tr Viyolonist 'J1i:b.., bu 
ili ebedi bir ilô.lı lıeykeli çizgile- lit ziyanını hafifletmiştir. Piyasada fe mandalina getirilmiştir. Mevru- hafta şehrimize gelecektir. Btı ayın 
rile gelecek neıJillere devretmek ve bilhassa Gemlik piyasasında dub- datın fazlalığına rağmen fiyatlar on üçünden iHbaren birkaç kcnser 
maksadını takip etmiş gibidir. le zeytinin kilosu 18-20 kuruştur. tam olarak ucuzlamamıstır. verecektir. 

o ödeı"' 
pahalıya mal olur. Okuyucu .. tiill Gaziantep Temiz Suya 

Kavuıuyor 
Gaziantep, (TAN) - Şehre 13 ki

lometre uzaklıktan getirilmekte o -
lan içme suyu inşaatı ve tesisatı he
men tamamlanmıştır. Yalnız mem • 
ba civarında 400 metre uzunluğunda 
yedi metre derinliğinde açılan hen -
değin som kaya çıkması burada yüz
lerce amelenin aylarca çalışmasını 
icap ettirmiştir. Kayalı kısım da bu 
hafta içinde bitirilecek ve Gaziantep 
temiz ve tazyikli bir içme suyuna ka 
vuşacaktır. 

1 r bU mez. Zaten o tarz mecmua a . µ 
dünyada kıymetini kaybetmiştır.iıde 
tık modası geçen mecmuaları b 
çıkarmak doğru değildir. ? 

~:::::::::::::_:::_...,~ 
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12 inci ay Güneş: 31 Kasım: 29 

Rumi: ı354 
Arabi: 1357 'n· 2g 
Şevval: 12 . İkindteşrı i2.04 
Güneş: 7 .1 O - Öğle: 111,40 

Çumra Çlffçllerlnln !kindi: 14120 - Akşam: 5.2s 
Borçları Tecil Edlldl ..!!~.!!..:-..!:sak~ 

Konya, (TAN) - Son yağan şid- YURTTA HAVA V AZIYE , .. 
detli ve sürekli yağmurlardan ~rar Y~ilköy Meteoroloji istasyonur\d~ıılt
gören Çumra kazasına bağlı koyler lınan malümata göre, hava, yurdun ıı "' 
çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan 

1 

ya Kocaeli, Ege bölgelerinde kap& r ye! 
. . ' ı · ,.e ye .tt<t 

borçları tecil edilmıştır. yağışlı, diğer yerlerde kapa • ;..• 
yağışlı geçmiş, rüzgarlar Tra~Y~~ 13rb1· 
ve cenup Anadolusu bölgele.rın bl ıstl' 

Mahrukat Kanunu Konyac:Ja diğer bölgelerde umumiyetıe c~~~geıerıı>
kametten orta kuvvette, Doğu 

Tatbik Edilecek de hafif olarak esmiştir. ge(i' 
yıııtı~ıı ae 

Konya, (TAN) - Yıl başından iti-, istanbulda hava kapalı ve t 14 , 
. .. • fık. kalmıştır sa:ı {.il1Ô 

baren Konyada mahrukat kanunu • mış, ruzgar 5 ın · idi 5 s . . .. 

1 

hava tazyiki 755,4 milimetre ~e ı.t 
nun resmi ve nımresmı muesseseler t ükııek gllneşte 26,4, ghlg ... de' 

h .. k ·· ·· t tb 0 k' b ne en Y "k Jeli; hakkındaki u munun a ı ıne aş- ve en düşük 8,6 sanUgrat olar .. 
!anacaktır. • dlJmı.tlr. 



. .____I 
-iyet 
Gösterişleri 
~ 
"-n: Onaer Rıza IX>CRUL 

"'-lhte İngiltere ile Almanya a
İhızalanan ve her ihtililı 

hliyle tesviye etmeyi taahhüt 
,_ikanın bir tıpkısı Fl'ansa ile 
11 arasında da mza edile • 

......_ i!ehn de bu merasim bugün ya 
•~tır. Bu gibi vesikalann hede-

"""11eti sağlamlamak ve millet· 
"-ıııdaki dostluiu kuvvetlen -
~r. 

~" •esUr.a da buna imkln veriyor 

~lterenin en tanınmış siy:\Si -
... ~. Çurçil şu cevabı veriyor: 

~ltere ile Fransl devll"t a· 
• 8er Hitler'in istiye istiye 

~ &iı bir takım kiğıtlara im· 
ı koyuyorlar. Vaktile bütün 

• Kelloı paktını imzalamış
•akat nasıl bu paktın imza -

hiçbir kimseye emniyet ver 
bu son vesikanın ihtiva et· 

..... Uııiyet teminatı da hiçbiT 

enıniyet hissini bir damla 
1acaktır.,, 

~ Çurçilin bu hilkmlntl te
..... hAdiseler ve Amiller pek 

' İııliltere, Mflnihte bu vesi -
'-ıaıadıiı halde ıilAhhınma 
lrttınnak lüzumunu hisset • 

"- herşeyden önce bu vaziyet 
ile Almanya arasında em-

ltiaabün aaflamlanmadığını ıös 
-.; "ranaa ile de ayni mahlyet
..._~ekllruyon imzalamak tize
, ~11111 haWe, Çörçilln dediii, 

taraflar birbirine karşı em 
laeaıenuyorlar ve l'mniyet bes· 

l dsteremiyorlar. 
"1 ortada 'bir takim emniyet 
~ lert var. Fakat emniyet yok. 

~ b11 enuılyetslslfk g&sterlı-1erl, 
\ı.~ tlftuılyet ıösterifleriııi boiacak 
~ettedir. 

Yahudiler için 
ltalyada Yeni 
Yasaklar Kondu 

-0--

AJmanyada Yahudiler, 

Radyo Kullanamıyacak 

Fransada Gemici ve Liman 
Amelesi Grevi Şiddetlendi 

Daladier'nin Vaziyeti 

• .. 

• fll:K 
Ördek 
Hikiyesine 
Dönmesin! 

Yazan: B. FELEK 
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• 
lzmir Şehrinde Yük 
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Rady~ • 
ına Davası Neticelendi 

na Suçluları Üçer 
uçuk Ay Hapse 
ahkiim Edildiler 

; Faizle Para 
_Vermek İçin 

Yeni Usul 
-o-

Borç Vereceği Adam 
Aleyhine Alacak Davasını 

Açıp ilam Alıyormuş 

Arabası Bulunamıyor 
Arabacdar Belediyenin iki Sene Evvel Verdiği Bir Karan 

Tatbik Etmedikleri için Bu Vaziyet Hasll Oldu 

Salı, 6.12.1938 
Hafif Konserler: afif ırı..ıJ' 

7.10 Berlln kısa dalgası: fi l' 
ki, (8.15: Devamı) 7.60 Vnı-şova! aJ: p 

) 9 30 · mondiY Izmir, 3 (TAN) - Şehir Meclisi- "- Şehirde nakliyatı temin eden (8.15: Devamı , · Pans pJl~ 
b 1 l l · · d' b 10.15: Pllk, 10.45: PlAk, 11.35 ....,,)dil' nin iki uçuk sene evvel, yük araba- araba ann teker ek erının ye ı u- Bilkreı: PıAı.. l2.lS varşova: ç ..... ; -"' 

lan tekerleklerinin genişletilmesi çuk santime çıkarılması hakkında ... 
1181 

. .,.oıır 
hakkında verdiği karar mevkii tatbi- Şehir Meclisinin iki buçuk sene ev- plAk :musikisi, 13 Paris Mond ~ -1' 
ke konulmuş ve şehirde tüccarl faa- vel verdiği J>ir karar vardır. Bu ka- nakli, 13 Berlln kısa datgnsı: it eş: J..ı; 
liyetin sekteye uğramasına sebebi- rar, zaman zaman arabacıların mü· siki (l4.15: Devamı), 13.l~ ~ü~~.ıs p,11 
yet vermiştir. racaatlan ile tatbik mevkiinc kon- orkestrası dans ve konser en. f.tl' M hut suçlar müddeiumumiliği 

dun bir zina iddiasını tetkik etmiş, 
n rye dorduncu ceza mahkemesi, su~ 
h.:ları iıç ay, on beşer gün hapse mah 
kum etmistir. Davanın suçluları Ak
saı:a~ da oturan Remzi isminde bir 
gençle Huseyin kızı Remziye adlı 
evli ve iki çocuklu bir kadındır. ld
dianın şekli şudur: 

Remziye, Kırıkknlede Birinç hat
tathancsinde ustabaşı lbrahim Kad -
rinin kar1sıdır. Yazın tedavi maksa
dıle Kadıköyüne gelmiş ve burada 
da Ahmet Remzinin teyzesinin evin
de tnnısmıştır. 

Aralarındaki tanışma, süratle iler
lemiştir. Remziye, Kırıkkaleye git -
miş ve hastalık bahanesile kocasın
dan izin alarak daha evvel lstanbu
la gelmiş ve bir müddet Ahmet Rem 
z1 il~ gezdikten sonra tekrar dönmüş 
tür. Geçenlerde de Kınkkaleden Ha
ticeye bir mektup yazmış ve yeni 
harfleri bilmediği için de zarfın üs -
tüniı kocasına yazdınmştır. lbrahim 
l~adri on senelik karısından şüphe et 
mediği için zarfın içini açmaya bile 
lüzum gormemiştir. Bundan sonra 
Remziye yine hastalık bahanesile Is
tanbula gelmek istemiş, kocası da 
kendisine yol parasını ve tedavi üc
Tetini vererek göndermiştir. Bir gün 
lbrahim Kadri evinde otururken 
müvezzi bir zarf getirmiştir. Zarfın 
üstunde:"Mıirselunileyhi bulunamadı 
ğı için iade edilmiştir.,, işaretini gör-

ACIRCEZADA: 

~an dalcıyı 
Oldürüp 
Denize Atmış 

Dün ağır ceza mahkemesinde ya -
zın Samatya açıklarında Derviş mo -
toründe sandalcı Arap Kemali öldü
rerek denize attığı için tevkif eii -
len lbrahim Çetinin muhakemesine 
devam edilmiş, istinabe suretile alı -
nan bir şahidin ifadesi okunmuştur: 
Bu şahit ifadesinde: 

"- Ibrahim Çetin motöre gelmiş 
ve Arap Kemalden bir lira haraç is~ 
temişti. O vermeyince hemen kama 
ile kendisini oldurdü, denize attı. Ba
na da: 

- Eğer bir kimseye haber verir -
'3en seni de oldururum, dedi ve son
ra sandala atlıyarak savuşup gitti, 
diyordu. 

Suçlu, bu şehadeti "kabul etmlyor
du. Davacı yerinde Arap Kemalin kü 
çiık yavrusile kayınvaldesi vardı. Re 
is muhakemenin bittiğini ileri süre
rek her ıki tarafın bir söyliyeceği o-
1up olmadığını sordu. Davacı kadın 
kısaca: 

- Kanıma kan istiyorum. Bu ada
ma ceza veriniz. Bize de tazminata
lınız. dedi. 

Suçlu avukatı müdafaa için müh
let istedi. Muhakeme bunun için a -
yın yirmi altısına, saat on dörde tar 
1ik edildi. 

Taksimdeki Cinayet 
Dün agır ceza mahkemesinde ge

çen sene Taksimde kömürcü dük -
kanında Hasanı boğazlıyarak öldü
ren Mahmutla, Demir Aliyi de ağır 
surette yaralıyan Ali oğlu Abdur -
rahmanla kardc i Eminin muhake -
melerine devam edilmi tir. Suçlu -
lar geçen cel ede ya larının kfiçük 
olduğunu ve tashihi için de asliye 
beşinci hukuk mahkemesine müra -
caat ettiklerini öylemişlerdi. Mah -
keme bir taraftan mahkemeden bu 
mur c atın vak· olup olmad1ğ nı sor 
makla ber ber Çatalcadan da bun -
lar n ve aileler'nin nıifus kayıtlan -

· n karar vermisti. 

müş, tetkik edince zarfın üstündeki 
yazının kendisine ait olduğunu ve Sultanahmet sulh ikinci ceza mah
karısı tarafından yazıldığını anla _ kemesi, dün adliye tarihinde ilk de
mış ve açmıştır. fa rastlanan çok garip bir tefecilik 

Bu, Haticeye hitaben yazılmıştlr. iddiasını tetkik etti. Suçlu Rahim is
Içinde Ahmet Remzinin tahassürünü minde zengin bir adamdır. lddia şu
ve aşkını anlatan uzun satırlar var- dur: 
dır. Rahim, yüzde 20, 30 ve 40 faiz-

Ibrahim Kadri, buna inanmak is- le posta memurlarına borç para ve
tcmemiş, fakat yazıların karısına ait rirmiş. Bunun için de hiç bir senet 
olduğunu katiyetle tesbit edince al- almazmış. Rahim icra dairesine mü
datıldığının farkına varmış, trene at racaat ederek borç para vereceği a
lndığı gibi Istanbula gelmiş ve doğ- dam aleyhine bir alacak davası açar 
ruca Haticenin evine giderek Rem _ mış. Aleltlsul yürüyen bir dava üze
ziyeyi sormuştur. Hatice, Remziye- rlne istikraz edecek olan memur ic
nin evde bulunmadığını söyleyince raya müracaat ederek: 
ısrar etmiş ve nerede bulunacağını - Evet bu para benim borcum -
l'ğrenmiş, yanındaki bir arkadaşile dur. Muayyen taksitlerde ödeyece -
Ahmet Remzinin evine gelmiş ve ka ğim der ve bu suretle borç bir ila -
pısını çalmıştır: ma bağlanırmış. Sonra da tef~ye 

Ahmet Remzi, kapıyı açmış, e\'111- müracaat ederek istikraz edeceğı pa
de kimse bulunmadığını söylemiş ve rayı faizi indirilmek şartile alırmış. 
kapıyı İbrahim Kadrinin yüzüne ka- ı Mahmeke şimdiye kadar memur -
patmıştır. lbrahim Kadri karıstnın lar~an. seki~ ~~it din!emiştir. Hepsi 
içeride olduğunu farkedince, hemen , de ıddıa edıldıgı şekılde şehadette 
polise müracaat etmiş ve bir cürmü bulunmuşlardır. 
meşhut yaptırmıştır. Suçlu kendisini müdafaa ederken: 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği, Bunların hepsi yalandır. Ben 

dün tahkikatını bitirdikten sonra bunlara borç para verdim. Senetleri 
suçlulan asliye dördüncü ceza mah
kemesine vermiştir. Muhakeme giz
li olarak devam etmiş, karar açıkça 
bildirilmiştir. Mahkeme, her ikisinin 
suçlannı sabit görmüş, ve üçer ay on 
beşer gün hapis kararı vererek tev
kif etmiştir. 

TECAVOZ: 

Bir Fabrikatör 
İçin Tevkif 
Kararı Alınaı 
Müddeiumumilik dün 62 yaşında 

Abdüsselam oğlu Abdülvahit ismin
de bir şeker fabrikatöru hakkında on 
uç yaşında bir kıza tecavüz ettiği id
diasile tevkif karan almıştır. iddia 
şudur: 

de vardır. Bunları mahkemenize ib
raz edeceğim, demiştir. 

Hiı.kim bu senetlerin ibrazı ve mü 
dafaanın yapılması Jçln duruşmayı 

başka bir güne bıraktı. 

Komünistlik Suçluları 
Dün ağır ceza mahkemesinde ko -

münistlik tahrikatı yaptığı iddia edi
len Nihatla Azizin muhakemelerine 
gizli olarak devam edilmiştir. Muha 
keme müdafaa için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Bekçinin Katili 
ay .... evvel Tahtakalede bekçf ş-:;v:kiyi 
sabun kazanına atarak öldüren Mus
tafa oğlu Mansuruo muhakemesine 
devam edildi, bir şahit dinlendi. Gel 
miyen şahitlerin çağırılması için 
muhakeme talik edildi. 

Bir Çocuk Otomobil 
Kazasında Ezildi 

Jzmir, (TAN) - Feci bir otobüs 
kazası olmuştur. Tafsilatı şudur: 

Manisa belediyesine kayıtlı ve 45 
numaralı otobüs buradan Manisaya 
giderken, Menemen Cadde -
sinde, 13 yaşında Hasan ve 7 yaşın-

Tekerleği yedi buçuk santim olmı- mamış ve tehir edilmiştir. Belediye, Mondlyal: Plak konseri <15.o5: ıcsf C 

yan butun arabalar seyrüseferden altı ay evvel gazetelerle vaziyeti ilan l6.30 Varşova: Öğle Uzeri rnu 
1~.ıt'9' 

menedilmişler·, sebzeler tren istas- etmiş, ü" ay evvel de bu karar ilim rauss), 17·45 Bcrlln )Usa . J'es' 
., İş sonu musikisi (18 50 • yonlarında, bahçelerde, ihracat mal- surctile tekrar hatırlatılmıştır. 

19
.
05 

Parls Mondiyal: Konser 
lan ticaret evlerinde kalmış, dig- er Bir ay evvel, her arabacıya bele- ~ 

19.05 Paris Mondıyııl· Kon ''' nakliyat tn durmuştur. diye memurları vnsıtasiyle ayrı ay- 19.45 Pnrls Mondiyn1: Pltlk. 20 So~ 
Mevcut kamypnlar, ihtiyacı kar- rı tebligat yapılmış. tedbir almaları. Karışık konser. T('Tlor, piynno. ıc11ıı • 

şılayamamışlar ve esasen ufak tefek bir kanunuevvelden itibaren kararın (operetlerden), 20.15 Bukreş· ~ 
. f 1 f . 1 kat'i olarak mevkii meriyete konu- dnn konser nakli. 20.30 p rls ıc t! naklıyatta az a masra ı mucıp o a- 1 v b t 'ht t k ı g~ · ıc 

v • • •• • acagı, u arı en sonra e ere ı Pıtık, 21 Faris Mondiyal: KrınSl sıı ~ 
ca?ından. k~ndılenne muracaat bıle yedi buçuk santim olmıyan arahala- 22 Münih: Radyo orkestrncıı. 22 rl 

11 
it' 

edılmemıştır. rın işletilmesine müsaade olunmıya- :'\fondiyal: Konser nakli, 22 30 J3ed""9 ff 
Arabacılardan mürekkep heyetler- cağını bildirmistir. sa dalgası: Muhtelif milletlerin tiJ ıt' 

le, Ticaret odası ve Borsa reis ve a- Fakat arabacıların mühim bir kıs- halle şarkıları, 23.35 Stutgrat: fi• 
zalarından mürekkep heyetler vııa- mı harekete geçmemişler, lakayıt ce musikisi. 
yet ve belediye nezdinde teşebbüste kalmışlardır. Karar kat'idir ve tat- Operalar, Operetler: t f!lof.• 
bulunmuşlardır. Ticaret odası heye- biki tehir edilmiyecektir. 

19
.
15 

Bükreş: Plaklarla ~n ~ 
ti, şehrin ticari hayatında durgunlu- Belediye, ticari hareketin hiç bir kisi, 2o BerUn k~a dalgası: ı.eh 

10 
eer' 

ğa meydan verilmemesi için muay- suretle durmaması için lazım gelen dul" operetinin 1• cl perdesi. 21~ 
yen bi rmüddet tayini suretile araba- bütün tedbirleri almıştır. Şimdi te- un orta dalguı: Mozart'ın "İl rc1eıı od' 
!arın işletilmesine müsaade edilme- kerleği yedi buçuk santime çıkarıl- operası, 22 varşova: E ki eserle 'f'. 1' 
sini istemişlerdir. Belediye, heyetle- mış 15 arnba çalışmaktadır. Bu mlk- musikisi konseri, 22.so Paris J'~ '#' 
rin mtiracaatlarına kat'.i cevap ver- tar yavaş yavaş fazlalasacaktır. Esa- "Manon,, opernsı, 21.10 stuıgra 
memiş, meseleyi tetkik edeceğini, an- sen kamyonlar da çalışmaktdır. musikisi. 
cak bu karardan vaz geçilcmiycccği- Belediye, istenildiği anda işlerin gö Oda M uelklal ~ -'t ~ 
ni bildirmiştir. Bu va:z.iyet bir kaç rülmesi için 120 kamyon emrine al- 11 •15 Berlln kısa dalgaS"I' vıırd' tıJ 
gün daha devnm ettiği takdirde, şe- mıştır. Miilhakattan da müracaat e- (Boccherlni). Ayni program 1.8.S (J3raJS ; 
birde nakliyat işinin müşkül vaziye- den kamyon sahipleri vardır. Bu iti- rarlanıyor. 17.20 Breslav: Trıo 
te gireceği anlaşılmaktadır. barla piyasada işlerin duracağı Me- ma). 

Arabacılnr, 7,5 santim tekerlekli selesi mevzuu bahis değildir. Realtaller: 1 ~ 
arabalan hayvanların çekemiyecek- Şehir yollarının başka türlü mu- 10 Berlin kısa dalgası: JJnllt -~ ıııı-
lerini, bunlara fazla yük konamıya- hafazasına imkan görülmemiştir. (La ta e! k tiI ) 

14 30 
Bilıcrtf • 

cağını ileri sürmekte, bu karan ka- Bundan böyle yolların derhal bozu)- n u r n ° e ' ·v rı:ovıı· şı 
· · bik b 1 akk d k men halk şarkıları 17.30 a -~ bılı tat u mamaktadırlar. mıyacağı muh aktır.,, eme te- ' 

20 
ıs J3TV ... 

1
• 

Belediye reisi ise,: dir. lar (Finlandiya havalan), · 
1

• J" 

Şarkılar ve danslar, 22.30 NapO eO ~ 
yan havalan, 22.40 B(lkrcŞ: :autııııırtl' ' 

manslarlle halk şarkıları, 23.~ od r" 
Viyolonsel ~tali, 23.15 Rorna: .... 

sitall, 23.20 Va.rtova: Piyano rdi 

lZMlRDE: 

Bir Çocuk, Arkadaıını 
Öldürdü 

lzmir, - Bayındır kazasının De -
mirköy mahallesinde, bir çocuk, ar
kadaşını öldürmüştür. Ahmet oğlu 
11 yaşında Recep katildir ve bir kav-

~ ~~~~~~ımm~ivtm= 
met Aktaşı katletmiştir. 

Türkkuıu Mektebi 
Yapılacak . 

Izmir, - Hava Kurumu, Tev!ık 

Rüştü Aras bulvarı üzerinde ve Mon
trö meydanı karşısında Türkkuşu 

mektebi ittihaz olunacak bir bina 
yaptırtmağa karar vermiştir. 

BURSADA: 

Şapkasını Almak 
isterken Öldü 

Bursa, (TAN) - Feci bir otomo -

Dana M ualklal: ~ 
21.10 Viyana, 21.30: Ko1o~ ~ 

Post Pariziyen, 23.30 Harmbuıio / 

bil kazası olmu§tur. Hadise şöyle geç OR 
miştir: TEŞEKK ~ 

Yeşil Bursa ambarı müstahdemle- S. ... m ba'bıa 
1 

..., .. J<• ~ıô ·ası ffird~-,,,r va~ m z e -""' .,~ 
KÖprüsu cıvarın a r ge .. ı~~ nın ufulü dolayısile ger~ tV"~ 
kamyonu durdurtmuş ve şoforu Meh merasimine iştirak ve gerek~ 
met Reşat Kaleliye rica ederek kam- m~tubu göndermekle ~ aJl , 
yona binmiştir. Bir müddet sonra Ha paylaşmak lutf unda bul':~ . ..,ııS 11ır 
linin şapkası uçmuştur. Halim, ŞO - dostlarımıza borçlu olduğu- ~ 
före haber vermeden, kapıyı açıp dutsuz şükranlarımızın sa~; 
kamyondan atlamak istemiş, beyni tenizle iblağına tavassutuıı 
patlamış ve eski bir şapka uğrunda ederiz. 
ölmüştür. 

Refikası o~ Kızı 

Torunlatı / 

Bu Akşam: FRANSIZ Tiyatrosunda 
~ 

Münir Nureddin 

Abdülvahit Tahtakalede bir §eker 
imalathanesi işletmektedir. Yanında 
ambalajcı olarak bir çok küçük ku
lar çalıştırmaktadır. On üç yaşında
ki Şaziye de bu çocukların şefidir. 
Abdülvahit on gün evvel Şaziyeyi 
imalathanesinin arkasındaki bir o -
daya götürerek ağzına mendil tıka -
mak ve ölümle tehdit etmek sureti
le fena maksadını tatbik etmiştir. 

Şaziye bundan sonra babasınd:m 

ve Abulvahitten korktuğu için şlın
diye kadar kendisine yapılan teca -
vüzü gizlemiş ve nihayet dün polise 
ve müddeiumumiliğe vaziyeti bildır
meğe mecbur olmuştur. 

da Şabanın bindikleri bir bisiklete Mevsimin ilk ıu··yu··k Konserini veriyor 
çarpmıştır. Arkada bulunan Şab~n 

otobüs tarafından 2 metre kadar su- ••••-• Biletler Tiyatro Gişesinde satılmak tadır. 
rüklenmiş, Şabanın sol ayağı diz ka-

TEŞEKKCB - Diyarb~# 
busu General Kazım Se ~t'~ 
ve kızı Bayan Vedia A ~1 
aldığımız bir mektupta ti Otıtıl 
Maltazalar Anonim S!rl~~~!c,c 
Di.Mtörü Bay Fahrı Dl'cdf' 
hayata vedlından dolaY1 ~ I' 
taziye lutfunda bul1;111811i$t~ ;pi 
ve telgrafla kederlerıne tö~ 
den dostlarına. cenaze re!l ~ 
gelmek nezaketini ~ôste t, ~ 
zevata; ailenin en d.e~in ~ev 
ve şükranlarını arz ıçın ~tJ~ 
zin tavassutu rica olun~; 

Müddeiumumi Şaziyeyi tabibiadil 
lere muayene ettirdikten sonra suç -
luyu ikinci sorgu hakimliğine ver -
miş ve tevkif kararı almıştır. Sorgu 
hakimi tahkikata devam etmekte -
dir. 

MODDEIUMUMILIKTE: 

Otomobil HırsıZI 

Tevkif Edirdi 
Polis altıncı şubesinin önündeki 

sahipsiz bir otomobili alarak Fatih 
tarahna götüren ve tekerleklerini sö
kerek satan acente şohretli maki -
nist Kemal dün müddeiumumilik ta
rafından Sultanahmet sulh birinci ce 
za mahkemesine verilerek sorgusu 
yapılmıştır. Kemal poliste her şeyi 
itiraf ettiği halde mahkemede inkar 
etmiştir. Hakim tevkü kararı ver -
miş ve §&bitlerin çağmlması için mu 
hakemeyi başka bir gune bırakmış
tır. 

pağından parçalanmış, etleri ve ayak -
kemiklerinin bir kısmı düşüp yola En Büyük Reklamı Yalnız En Güzel Filmleri Yapan 
dökülmüştur. Hastaneye kaldırılan MELEK Sinemasında: YARIN AKŞAM 
zavallı çocuğun bacağı kesilmiştir. 

Hadisede, şoför Nazmi ile bisikle- Nefis _zevkli _ E91enceli Ve Harikulcide Güzel Bir 
ti kullanan Hasan kabahatli görül - Şaheser Göreceksiniz. 
müş ve tevkif edilmişlerdir. a 

Bir Genç Öldürüldü lo»f'2n ii ~f'21NlfF:>n nnn 
lzmir, _Urlanın Yelki köyünde lSlbU ~ lS~~l!:.UIJ\\ 

bir cinayet işlenilmiştir. Kahveci Şa 1 S 1 B R ld 
kir oğlu Rifat, gece saat birde sar - ı Fransızca Öz Ü • a§ o e 

KAYIP: - 934 sen~;. 
dığı.m 3840 numaralı ar f,; 
ehliyetnameml kaybettin>· ·~ 

h ii}trr1 il Y"":.: sini alacağımdan 
11 0 f1f 

Karahisarlı ı\ ........ ~ 
AbdUrr~f 

hoş olarak gelen Hüseyin oğlu 19 ya 1 M o·s ıı· 

ROBERT TAYLOR aureen u ıvan şında Mehmetli teskin etmek iste - Lionel Barrymore 
miş, muvaffak olamamış ve onu mav 

KAYIP: 500 sicil 11~ 
matör şoförlük . ~!~Jd' 
zayi ettim. Y-. 1'tııt· _ J 
dan eskisinin hükmu yo .,,,, 

zerle öldürmüştür. Numaralı biletlerin bugünden aldırdmcuı rica olunur. Tel:40868 Lo~· 
Rifat tutulmuştur. 

Edirnede Baytart ve 
Zirai Çahımalar 

Edirne, (TAN) - Istanbulda 8e-
limiyedeki Trakya nalbant kursu -
nun üçüncü devresi bitmek üzere -
dir. Mezunlar, hemen köylerindeki 
iş başına gidecekler ve dördüncü 
devre derslerine başlanılacaktır. 

YARIN AKJAM ~J 
S Ü M E R ve TA K S 1 ~ 

Sinemacıhğının $Xah:~ Sinemalarında: Fran11z 

DANIELLE DARRIEU .... " 111,,ı 
JOHN lODER ile beraber çevirdiği en buyu 

PRENSES BIBESCO'nun meıhur romanı 
D n mahk m den gelen müzekke

rede boyle bır kayda rastlanmadığı 

b.ldiril yordu. Çatalca muhtarları da 
bunl r n 92G nesi umumi nüfus 
t hr'rinde dcft re kaydedıldiklerini 
soyluyorlardı. Mahkeme bunların tek 
rar sorulma ı için duruşmayı ayın 26 
ana tahk etti. 

Ağırceza MUddeiumumlliğl 
BL.._ senedenberi muhtelif mahke-

melerde iddia makamını temsil eden 
müdde umumi muavinlerinden Fe -
ridun Bagana, mahkeme azalığına ta
yin edilen muddeiumumi muavini 
Ahmet Remziden inhilal eden ağır 
ceza müddeiumumiliğine tayin edil-

Cümhuriyet bayramında imtihan
ları yapılan ve köylerindeki işleri ba
şına yollanan tanmbaşılardan sonra, 
yine tarımbaşı yetiştirilmek üzere 
elli genç hazırlanmıştır. Bunlar bir 
sene pratik olarak ziraat kursu gö -
recekler, bağcılık, peynircilik, süt -
çülük gibi işler üzerindl! de tatbi -
katta bulunacaklardır. 

miştir. Burada da muvaffakıyetle ça
lışmasını temenni ederiz. 

KATIA ıı-"~ 
Şahane ve emsalıiı filminln illi lraeıl m

1
unas• 

ŞEREF GALALARI VERILECEKT R. 
Galalar için biletlerin her iki Sinema glıelerlnden ev 

.. ______ .. __ velden aldırllması rica olunur. 
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TAN 
GiindeUk Gazete 

-0--

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, h•l'f•ıde 

temiz, dDrDat, umlmt 
plmak, karlln gazetesi 
olmıya çahımaktır. 

ABONE BEDELi 
l'Urkiye Ecnebi --.....::.::: 
ıcoo Kr. ı Sene 2800 Kr. 
760 ,, 6 Ay 1500 ., 
400 n 3 Ay 800 ,, 
ıso ., ı Ay 300 ,, 

Mıııetıerarası posta ittihadına dahil 
01rrııyan memleketler için abone 
bedeıı müddet sıraıfyle 30, 16, 9. 
3,s liradır. Abone bedeli peşindir· 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
~vap için mektuplar 10 kuruş
uk PUl Ulıvesl lftzımdır. 

~~?~ :~~~~~~~ l 
4rzuhalcilerin 
4rıuhalı 
'4 ~1PUr ifletirılnlz, sandalcılar §İ· 
ı ... Y.et. eder, ekmekleri ellerinden a
"""411 diye. 

~ŞIJııendifer yaptınr, otomobiller i-
1- Yollar yaptınrsınız, atlı arabacı-

lf. IU&.tyet eder, aç kaldılar diye. 
le er terakki hamlesi arkasında böy 
Jıa biı çok §iklyetçller yaratır. Fakat 
~1! YilrUr, i~lerinl kaybedenler 
~ti.ilerine başka geçim vuıtaları 

lnlar. 
l:fer bu şı'kiyetlere ehemmiyet 

~ek li:ıım ıeheydi, hayatın oldu 
ti Yerde durması, hiç bir şeyin de -
flıleıııesi lizım gelirdi. 
~ "i.enj çıkan avukatlar kanununun 
~ fikayetçileri çıktı. Bunlar adliye 
ta ~tsı.nda, kö~e ba~larında önüne 
~iti hır daktilo makinesi koyarak 
tflhca arzuhal yazan arzuhalcilerdir. 
le ilkti avukatlık kanunu mahkeme
'-te 'Verilecek istidalann a'Vllkatlar 
~raftbdan yuılacağını beyan et • 

ktedir. 

~ ~uhalcller, ekseriyetle tekaüde 
ıellılın· 
ltıı ış eski memurlar, ağır iş yapa-
tf Yatak zavallılar, veyahut memu
\ ~etten çıkınıJ mozullcrdlr. Arzu • 
' tlliit kendileri için geçim va • 
'1tası 
~. ;lPınııJardır. Dün bu arzuhal-
>tt~ •çıkta kaldıklarından, başka 
~e de hayatlarını kazanmalarına 
-lltı b olınadıfından bahsederek ka
,1 l11lıı hu ınaddesinin değiştirilmesi-

!( ta ediyorlar. 

'~n11.n kanundur, ve daha dUn 
~ıı~~sten çıkan kanunu bugün tadil 
-.ıltUn değildir. 

~.\ııuhalcilere verilecek cevap, a
"ılıı~tlar nezdinde kendilerine İJ te • 

ile çalıımalanndan ibarettir. 

~,,,. * 
~adan aonra ltalya 

.\J 
ıı.. •• ',"'•nya Çekoslovakyayı parçala
.-~ tsf 
ti . .\ 1Yordu. Ordusunu seferber et-
·~ll ""upayı tehdit etti. İngiltere ve 
',,:• telaşa dUştU. İş artık ciddiyet 
\ ~diyor gibi göriJndUğU bir sıra-

Uıolini ortava ,.ıktı ....... be • ~ . 
~t .\ n Bitleri kandınnm, dedi fa. 
>•bı \>ıııpa sulha namına istediğini 
L "er· · ,bııı •nıı, ne olur? Filhakika Mu-
"411rı derhal Bitleri gördü, ve ona Is
~"' ~l'lni temin etmeği \'adetti ve 

Dl alledildi. 
~" llıd' ~ik ı sıra MusollnJnln. İtalyanlar 
~~1& 

11 
~Yı 'Ve Tunusu istiyorlar. Ev -

\ •tJcUınayiş, arkasından nutuk, da
~ llsı.ndan tehdit, ,.e sonra iş kı
._ 'e İl' llıtıer araya girecek, İn~ilte-
' >.. tans•ya: 

1-'°"'•lt lttı~, diyecek. Avrupayı kur
~iltı nttirnkün, fakat Musolininin 
ltlıtılt, erini veriniz, dünya sulhunu 
b.1 Ye •okmayınız. 

'-..·~. •et· 

'"'eıc •er ile Chamberlain haşhaşa 
... ler: 'b . 

'tt11 Prt u deta da şu belayı atlatmak 
>, .. , tlsolin· . . d.... . 1 ,., ının ıste ıgını yapa ım, 
ı..~.:•neral Frankonun muhariplik 
~ >lrı 1 tanıyalım. diyecekler. Orta-
~lldt Yatısacak. 
~ .la •n bir miiddet geçecek, bu 
f) ~ \>e 1;°11Ya Hong • Kongu zaptede 
- ""ltit t'i~tereyi oradan kovacak. 

11 der n17ıltcre ateş pfü:kiirecek. 
~ekı a llitıerle Musolini araya gi

t't: 

'1 !lir n 
~~ "' 1 ong • Kong için de dUnya 

·~ i k t 
1rt:ıeı ya. diyecekler Ye me· 

~ bt.11)' ap~hvercccklcr. 
ı ~~hde : •şleri hu zihniyetle ve bu 
~ eaırı, ;~.1eclildikce dünya harp teh
~ "ı ltat uşnıez, çiinkü diişıncğe Jii
~iltteı. rt:ıaı. Diişmanın istediğini 
~ht Sonra harp etmeğe ihti· 

11lı? 

TAll 

HADİSELERİN iÇYQZü 

DALADIER CHAMBERLAIN 

BEŞ 
•• 

MUHiM 
SUAL • 

Son günlerin süratle hareket 
eden hadiseleri ne belli başlı 

hadiselerin beşini aydınlatmakta -
dır. Yani Mister Chamberlainin Pa 
rise niçin gittiği, M. Daladye ile ko 
nuştuğu ve ne yaptığı, Her Hitle
rin Almanyaya niçin bir ademi te
cevüz paktı teklif ettiği, Hitlerin 
garpte partisini sağlamlamak mu 
kabilinde şarki Avrupanın geride 
kalan parçalarına karşı ne yap -
rnak istediği, yahudi düımanlığı 

hadiseleri yüzünden duraklayan 
İngiliz Fransız konuşmalarının ne 

ruh etmiştir. 

Mister Chemberlainin Parise 
gitmesinin en mühim hedefi 

İngiltere ile Fransa arasında bir 
gerginliğe mani olmaktı. Al • 
manyanın Çekoslovakyaya ha -
kim olmaslylc neticelenen miiza -
kerelerde, İngiltere ön ayak olmuş 
ve Fransa onu kemali sadakatle ta 
kip etmi~ti. 

Bu yüzden Fransanın uğradığı 

kayıp, fngiltereye nlsbetlc çok bü
yüktü, Fransa bu yüzden orta A vru 
padaki ittifaklarını feda etmiş ve 
Almanya garp cephesine fazla bir 
fırka daha yığmak imkanına malik 
olmuştur. 

Alman gizli zabıtası, Parfsin bu 
yüzden endişe içinde olduğunu kay 
dctmiş ve şunlan ilave etmişti: 
Fransa hükumeti harp vukuu tak
dirinde İngilterenin Fransaya yar 
dım etmek üzere göndereceği se
feri kuvvetin ölçilsü hakkında su 
al sorduğu zaman Chamberlain 
hükumetinin asken müşavirleri 
bu suale çok isteksiz cevap vermiş 
lerdir. 

A lmanya hariciye nazın Fon 
Ribbentrop derhal fırsattan 

istifade etti. Mademki Fransa, ln
gilterenin kendisine yapacağı yar 
dımdan emin değildir. O halde Al
manyanın dostluğunu kabul edebi 
lir. 

Bunun üzerine Fransa hariciye 
nazırı M. Bonnet ile temas edilmiş 
ve ademi tecavüz paktının hazır
landığı bildirilmiştir. Almanya bu 
şekilde fırsatı ganimet bildiğini 
göstermişti. 

Diğer taraftan İngilterede hay
rete uğrayarak hariciye memurla
n birbirlerine sormağa başladı -
lar: 

- Fransa da totallter devletler 
grupuna iltihak ederse halimiz ne 
olur? O zaman İnglltere Hitlerin 
biricik taarruz hedefi olmaz mı? 

Vazi~t Chamberlaine bildiril
miş, o da tehlikenin farkına vardı
ğı için kalkıp Parise gitmişti. 

F on Ribbentropun hedefi ~u 
esasla!."a dayanmakta idi: 

l - Fransada mali vaziyet bir 
hayli çetindir. O kadar ki Daladye 

hükumeti teslihat için fazla para 
vermekten kurtulmak istiyor. 

2 - Musolininin Frankoyu mut 
laka zafere kavuşturmak istemesi 
yüzünden Fransanın İspanyadaki 
vaziyet yüzünden beslediği endi -
şeler gittikçe artmaktadır. Fran -
sız erkanıharbiyesine göre Fran
ko, hasım bir komşu sayılmalı ve 
onun Fransa ile şimal Afrika ara
sındaki muvasalayı kesmeğe muk
tedir olduğu da hesaba katılmalı
dır. 

r mı~jtrs~şrJr~a~~an~'iıbeR}e: 
manya tarafından vukubulacak tek 
lifi kabul edeceğine inanmakta i
di. Fransa vaziyeti düşünerek İn
giliz - Fransız antantına bağlı kal 
maktansa Almanya ile dost ol • 
maktan daha çok kazanç temin e
deceğini göstermek istedi. 

Fakat İngiltere, Berlin - Roma 
mihverinin Londra - Paris mihve
rini kırmasını istemediği için mis
ter Chamberlain Partse koşmuı ve 
meseleyi halletmiştir • 

Mister Chamberlain, M. Dalad -
yeye İngilterenin gelecek muhare
bede 1914 de olduğu kadar büyük 
bir seferi heyet göndcremiyeceğint, 
fakat meselenin erkanı harbiyeler 

arasında konuşulmasına da mani 
olmayacağını, sonra İngilterenin 
Fransa ile Almanya arasında dost 
luk teessilsilne karşı gelmiyeceğini 
fakat bunun esaslarının Londrada 
kararlaştırılması .lazım geldiği, 
nihayet Fransanın, Musoltni He a-

rasındaki ihtilMlan hal için mü -
zakere açmakta ısrar ederse İngil
terenin de Frankoya muhariplik 
hakkı verip cumhuriyetçi lspan -
yayı açl(k tesiri altında teslim ol
mağa sevketmiyeceğini bildirdi. 

Mister Chamberlain Berlin. 
den aldığı gizli malumat do 

Jayisiyle Daladieye bu müsaadeler
de bulunmuştu. 

İngiltere hariciyesinin istihba -
ratına göre Mareşal Göring ile o
nun grupuna mensup olanlar ye -
ni bir tatmin planı hazırlamışlar 

ve bunu Her Hitlere kabul ettir • 
mek için uğraşmağa başlamışlar -
dır. 

Mareşal Göringe göre Almanya
nın halihazırda yaptığı tayyarele
rin sayısı, İngiltere ile Fransa tara 

fından yapılan tayyarelerin iki 
mislidir. Fakat bu nisbeti devam 
ettirmeğe imkan yoktur. Çünkü 

Avusturya ile Südet yurdunun ye 
niden tanzimi bir hayli pahalıya 
mal olmaktadır. Sonra Alman tay 
yarelerinin sayısı kili olmakla be
raber makineler, en son İngiliz mo 

delleri derecesinde değildir. Onun 
için yeni tayyareler yapmak için 
yeni fabrikalar kurmak icabedl -

HITLER MUSSOLINI 

1 - lngiliz Baıvekili Cliamberlain Partse niçin gitti? 

2- lngllfı Baıveklli ile Fransız BaJvekfli neler görüı· 
tüler? 

3 - Almaya niçin bu zamanda Fransaya bir ademi te· 
cavüz misakı teklif etti? 

4 - Almanyanın garpte emniyet arayıJı, ıarkta daha 
rahatça arazi elde etmesi için midir? 

5-Almanya ile lngiltere arasında gizli bir anlaıma 
var mıdır? 

yor. Bu da hiç olmazsa bir senelik 
iştir. 

G öringin planına göre Al -
manya, bahara kadar bu -

günkü süratlc tayyare imaline de
vam etmelidir. Çilnkü bu sayede 
demokrasileri hayltden hayliye ge 
ri bırakmış olur ve tayyare sllAhı
nı tahdld için müzakere açmağa 

imkan verir. 
Führerin bu plana müte01ayil ol 

duğu ve bu esaslar dairesinde garp 
devletlerine tekliflerde buluna -
cağı anlaşılıyor. Bu teklifler, Al -
ııı11ıı)'anın mevcut nnva kuvvetle-
rini müdafaası için kafi sayacak ve 
diğer devletlerin bu yekOnu geç
memelerini şart koşacaktır. Al • 
manyanın bu hüsnüniyet ifade 
eden teklifi mukabilinde müs -
temlekeler meselesinin halli iste • 
necektir. 

Daladye ile Chamberlain, bu pla 
nın evvelbeevvel nazi menfaatle -
rine hizmet için hazırlandığına e
min olmakla beraber onun müza
kere esası olabileceğine de inanı
yorlar. 

Londra hükumet mahafilinde hü 
küm süren kanaate göre Hitler ta 
rafından böyle bir teklif vukuun
da Mister Chemberlain de muka • 
bil bir teklifte bulunacak ve ara -
daki müsavatın, İngiltere ile Fran 
sanın Alman tayyareleri nisbetin
de tayyare yapmaları ile değil, Al
manyanın İngiliz ve Fransız sevi
yesine inmesile teminini isteye -
cekt!r. 

A vusturyanın Almanya tara -
fından ilhakı üzerine çatır

dayan Roma - Berlin mihveri son 
günlerde bir yama ile sağlamlan
mıştır. 

Hatta bu münasebetle Berlinde 
küçük merasim yapılmıı ve bu -
nunla İngiliz - İtalyan anlaşman
nın Berlini "biricik,, müttefikin -
den mahrum ettiğini ıananlann 
aldanmış olduklan meydana çık -
mıştır. 

Romanın hariciye kasa!ında im
zalanmış, mühürlenmiş bir kültür 
anlaşmuı vardı. Hedefi, İtalyayı 
Almanyaya daha sıkı bağlamaktı. 
Bu anlaşmaya göre Berlinde ttal -
yan killtüril tein bir müessese ku
rulacak f taly; da tali mekteple • 
rinde lngilizceye verdiği ehemmi
yeti almancaya da verecekti. 

Bu anlaşma mihveri yeniden 
sağlamlamağs. yardım etti ve Sin
yor Musollninin büyük kızı ve 
Kont Cianonun zevcesi bu işin ba 
şanlmaaına yardım etti. 

H er Hitler geçen hafta kültür 
paktını Japonyaya da uzat

tı. Bazı müşahedelere göre arada 
gizli bir asker! anlaşma da vardır. 

Siyam ülke!inln asker! kıymeti
ni takdir eden Japonya altı yıldır 

bu memleketin başvekili Pahol ile 
anlaşmak için uğraşmaktadır. Bu 
memleket Birmanya ile Fransız 

Hindi Çinisi nrasındadır. lngiltere
nin Uzak şarktaki deniz üssü Sin -
gapura, Felemenke ait Borneo, hat 
ta şimali A~usturalya buraya ya -
kındır. 

Siyamın zırhlılan Japon tezgah 
lannda yan fiata yapılıyor. Ve Si
yam hükfimetf Japon müşavirlerin 
den istifade ediyor. 

F ransadakl amele karışıklık -
lan Fransayı sarsmaktadır. 

uıger taranan ırransa müthiş pa-
ra sıkıntısı içindedir. 

Bu senenin ba§ında Fransız fab 
rikalan 1929 verimine nisbetle 

yüzde 71 mahsul verdikleri halde, 

İtalyan, Felemenk, Belçika fabri

kalarının mahsulü 929 seviyesine 

varmıştır. Nazi Almanya ise 929 

mahsulü yüzde on dokuz nfsbe -

tinde geçmiştir. İngilterenin mah

sulü yüzde 25 fsveçinki yüzde 45 

nisbetinde artmıştır. 

Vaktile Fransanın başına geçen 

kabineler büyük işler için çalışır

lardı. Fakat I.eon Blümün işbaşına 

gelmesiyle vaziyet değişti ve üc

retler arttınldı, iş saatleri kısıldı, 
bunun neticesi olarak Fransadaki 
para sahipleri paralannı memle • 
ket dışına çektiler. Mamulatın fi
ati mütemadiyen yükseldiği için 
Fransada maişet pahalılığı, birkaç 
sene evveline nisbetle yüzde elli 
yükseldi. 

lstlhsalin düşmesi, paranın azal
ması üzerine Fransa tayyare ima
latı düşmü§tür. Buna mukabil Al
manyada tayyare imalitı yüksel -
dikçe yükselmiştir. 

F akıt Fransada hük6meti en 
fazla tE"hdit eden Amil, sol -

lardan fazla sağlardır. Sağlar, 936 

da Bitlerin askerleri gayri asker! 

Ren mıntıkasına akın ettikleri, fa

kat ilk ateı üzerine geri dönmek 

emri aldıklan zaman FranHnın Is 
tiliyı püskürtmek için bafırdığını, 

lakin B•ldvln hükOmetintn tered

düdil yüzünden Almanyanın Av • 

rupaya h&klm olmak yolunu tuttu 

ğunu unutmıyorlar. 

Fransanın Lehlstandan maada 

§arktald biltiln müttefiklerini kay

betmesi üzerine Fransada orduyu 

hlkim kılmak için bir ceryan bat
lamııtır. 

Bu hareketin baıında eski sağ 

mebus Henri de Kerilllı bulun • 

maktadır. Bu zat Franıa baıku • 

mandam Gamelin'in samimi dost

ları arasında bulunması ile öğünür. 

Neurs mecnıaasuıdaa 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Kendi muhitimizdeki, hariç 
muhitlcrdeldi hadisclori bize n:ık -
leden ve yayan en birinci vasıta 

gazetelerdir değil n•i? Ga:r.ete, ga
zeteci tablrile hadiselerin ve haya
tın aynasıdır veya olmalıdır. Bu 
doğru bir iddia. Faknt httdise1«!rİ 

bize nakleden ve yayan gazeteden 
daha kuvvetli b'ır vasıta vardır, o 
da dedikodudur. 

Bu gazetenin, zamanı, ml!'kiını, 

mUşahhas hiçbir karakteri yoktur. 
O her yerde hıhır \'e nazırdır. BU· 
tün bir insanlık onun fahri mulıar· 
rirleridir. Eline kilğıt kalem l'lma
ğa h · ç ihtiyacı yoktur. Yavn~ça, 

hn kahırınn dunırmaktan sıkılır gi
bi kulağını:r.a eğilir: 

- Duydunuz mu? .. ( .... ) i tc ne 
yolsuzluklar varmış... Ve bu İ§le 

filanın, filanın da alAkası olduğu 

söyleniyor. 
Bu size gizli söylenen sır, bir lm

laktan bir kulağa, bir muhittt>n ö
tekine, tren :yolu. deniz ~·olu tanı • 
madan ti uzak beldelere kadar ya
yılır gider . 

Tekzip edemezsiniz. Çünkii o ni.. 
vayet ve şayiadır. Yazılı değildir, 

mcsul muharriri yoktur. Sizin en 
mukaddes tanıdığımız namusunu
za. yabmtcı gözlerden sakladığınız 

mahreminize giTer, yakalayıp nda -
Jetin öniine getiremezsiniz, kC'ndi • 
nizi mUdafaa için gazetelerin açık 
siitunlanna da sı~ınamaz ınız, yara
sı olan gocunur derler. Yakasından 
y:-r<alayıp pol'l~e veremcuinb:, no 
yaka!iıı, ne eli ayağı, n(': de giivde
si vardır. fnsan gazetelerin diline 
değil, ded~kodunun diline düıııniyc 

görsün. Gitti g:der. 

* 
AmP.rikada, dedikodunun bu si-

hirli k:,•~vctıini hisseden bir miies
sese, "Fıskos müessesesi,, ad'le bir 
ticarethane açmıt• Bir diı macunu 
mUesıescsinin sahibisiniz. Rakiple -
rin'zi çUrtitmek istiyorsunuz. Bu 
müesseseye mltracaat f'diyor!!nnuz. 
'MUcsscsc dört bn tarafa prouagan
dacılarını yayıyor. Memur bir ta • 
nıdıiının yanına yaklaşıyor: 

- Azizim, bugiine kadar filin 
diş macununu kullanıyordum. Me
ğer içinde zehirli b:ır madde var
mış. Diş etlerim çüriidii, berbat ol
du. Diye fısıldıyor. 

Bu arkadaş di~er tandıfına, o 
kansına, kansı kom~usuna, kom§ll
~o dostl:1nna, derken diş macunu
nun götfililğil hakkındaki dedikodu 
ti uzak beldelere kadar yayılıyor. 
Mahkemeye gidemcumiz, ortada do 
taşan şayiadır. 

* Dedikodunun yalnıt bir mnhke-
mesi vardır: Ga7.cte, ve matbuat 
hürriyeti. Hiir bir matbuat, dediko
dunun kulaktan kulağa yaptığı fe
na tesirleri azaltabilen yegane \'a· 
sıtadır. Had'aeleıi açık açık yazdı
ğınız gün, dedikodu açık hakikatin 
karşısnda sükuta mecburdur. Haki
kat gizli kaldığı miiddetçe, dediko
dunun iftiracı dili siz'n en mahre
minize girdiği gibi, kafolan l•anş
tıran, dalga hal'nde korku ''e deh
şet saçan, sizin iimit ve itimatlan
nızı sarsan bir hozgunrudur. Haki
kat bir glineş gibi parladığı, hh·bir 
tes·ır ve kuvvetten korkmadan. ol
duğu gibi yazıldığı ve miidafan edil· 
diği zamandır ki, namus ve h"t~·si • 
yetinizi dedlkodunun zehirli dilin· 
den kurtarablllrslniz. 

Tiitün Satııları iyi 
Izmir, - Şimdiye kadar Ege mın 

t&kasında 20 milyon kilo tütün satıl 
mıştır. Rekolte 30 milyon kilo oldu _ 
ğuna göre köylünün elinde 10 mil -
yon kilo tütün kalmıştır. Satışlar ha 
raretle devam ediyor. 

BERLiTZ 
lıtikltil Caddesi 

Akşam Lisan Kurları 
Fransızca - lngilizce vs. , 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 Jira 
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Türkiye .__Yi_u_'m_u_r_t_a_S_a_t-ış_l_a_r_ı _C_a_n_l_ı ~ Serbest Siitunlar Türkigede 

Yabancı Dil 
Hareketleri 

16 ncı asırda, Osmanlı ordula
rı, Viyana kapılarına da

yandığı sıralarda devletin harici 
siyaseti de genişlemiş bulunuyor
du. Macar, Alınan, Leh, Rus, ve 
Venediklilerle münasebetler gün
den güne artıyor, inkişaf ediyor
du. 

Şarlken ile birinci Francois a
rasındaki derin ihtilaflarda, Os
manlı devletinin büyük ve hiı.k.im 
rolleri göze çarpıyordu. 

Devlet teşkilatında bu sıralarda 
Dragman denilen tercümanların 

mühim mevkileri vardı. Bu tercü
manlar Istanbul ile yabancı mer
kezler arasında daimi bir surette 
evrak götürüp getirirler, gelen ev
rakı tercüme ederler, gelen elçi
lerle devlet adamları arasındaki 
mükaleme ve muhavereyi idare e
derlerdi. Bu devirde yetişen drağ
manların bir çoğu müslüman ve
ya mühtedi idiler. Devlet tercü
manlara tam manasiyle itimat e
debiliyordu. Bugün Viyana, Vene
dik, Paris, Vatikan, Budapeşte, 
Len.j.rıgrad, Madrit devlet arşivle
rinde bulunan Türkiyeye ait vesa
ikin büyük bir kısmı hep yabancı 
dillerle yazılmıştır. Büyük ve e
saslı bir Türkiye tarihi yazmak i
çin yalnız bizde devlet arşivinde 
bulunan vesikalan değil, yukarıda 
adlarını saydığımız merkezlerde 
bize ait bulunan evrakı da gözden 
geçirmek lazım gelir. 

Sokullu Mehmet paşanın sadra· 
zamlığı zamanında harici münase
bat son derece ilerlemiş bulunu
yordu. Istila devri sona erince as
keri, mulki, idari, iktısadi ve ha
rici sahalarda da evvela bir durak
lama sonra, gerileme devri başla
dı. Osmanlı devleti kendi kabugu
na çekilmiş bir alem manzarasını 
andırıyordu. Garp alemtnin ılerle
yişi, ilim ve sanat sah:ılanndaki 
yeniliklere büsbütün yabancı ve 
lıikayıt kalındı. 

Lisan bilenlerin sayısı azaldı. 
Ve yavaş yavaş müslümau veya 
hiç olmazsa mühtedi tercümanla· 
rın yerlerini Fenerli rumlur alma
ya b~ladı. Arapça ve aceınce Tür
kiyede en hakim iki lisan mevkii
ne aect.L O kadar k.L bu iki dil 
devletin asıl resmi dili olan ttirk-
çenin zararına olarak inkişaf etti 
ve devlet muamelatına kadar tesi
rini gösterdi. On yedinci ve on se
kizinci asırdaki lisan ve edebiyat 
vaziyetimiz bunun en ;::anlı delil
lerindendir. 

Bu iki lisanda bir çok telif 
veya tercüme tarikıyle, a

rapça veya acemce lügatler yazıl
dıgı halde Garp lisanlarından hiç 
birinin lügati yazılınıyor veya bu
nunla uğraşmak kimsenin aklına 
gelmiyordu. Yalnız Top kapı sara
yındaki Enderun mektebine Eflak 
ve Buğdandan, veya Hırvat asil
zadelerinden getirilen prensler si
yasi maksatlarla yetiştirıliyor ve 
bunlara Türk edebiyat ve musiki
si öğretiliyordu. Mesela Kantemir 
oğlunu, bunlar arasında sayabili
riz. 

lnhitat devrindeki durum ve ha
rici siyaset daha elim manzaralar 
arzeder. Küçük Kaynarca muahe
desinin akdi tarihi olan 1 77 '1 tari
hinden sonra devlet derin uçuru
ma doğru yuvarlandığı sıralarda 

artık kurtuluş için Garp alemine 
kapımızı açmanın sı::ası 2:eldiiı.i
nin farkına varmıştık. 

1718 de Pasorofça muahedesi
nin akdinden sonra sadarete 

gelen damat Nevşehirli lbrahim 
paşanın on üç sene devam eden sa
dareti zamanında, yenilık. namına 
bazı hamleler yapıldı. Mesela 172& 
tarihinde lbrahim müteferrikanın 
himmetiyle ilk matbaa açıidı ve 
burada ilk fransızca - tı..irkçe bir liı. 
gat tabedildi ise de, bu da sürekli 
bir hareket olamadı. Ve 1730 is
yanı bir zaman için bütün bu iler
lemeleri geri bırakmaya sel.ıep ol
du. 

Bizde 1839 tarihinden, yani Tan 
zimattan sonra ve Mustata Reşit 
paşanın himmetlerile esaslı bir şe
kılde Garp alemine dönüş hareke
ti baş gösterdi. Garp lisanlarından 
fransızcaya karşı ileriyi goren 
türkler, arasında da bir alaka u
yandı. 

Çunkü, devletlerle olan müna
sebat ve muhaberatta fransızca 
kullanılmaya başlanmıştı. 

Bizden zaman zaman ve mu
vakkat bir surette yabancı devlet
ler nezdine gönderilen elçilerin 
bir çoğu lisan bilmiyorlardı. Bu 

yüzden devletin 
çok büyük ziyan
lan olmuştur. 

Tanzimata gelin
ceye kadar biz
de, iyi yabancı 

dil bilenler ara
sında Şamlı mes
hur coğrafya~ı 
Ebubekir Behra
mi, Katip Çelebi
yi, İbrahim Mü-

YAZAN: Hikmet 
Turhan DAGLIOGLU 

teferrikayı, ve 

Türkiyede ilk yenilik ha _ 
reketinin belli başlı simalarından 
say~lan . Raif Mahmut efendıyı, 

hatta mutercim Ayintaplı Asım 
ve Şani zade Ataullah (•Cendiyi 
sayabiliriz. 

Tanzimattan sonra fransızca 
~ürkiyede bir hayli taammüm et~ 
t~. Bundan başka denizcilık tahsi
li maksadiyle Ingiltereyc de bir 
çok talebe gönderildi. Fakat buna 
rağmen ne İngilizce, ne de askeri 
ıslahat için Prusyadan Labitlcr 
getirilmiş olmasına rağmen, al
manca Tür ki yede taammüm ede
medi, Garp alemini hep Fransa ve 
Latin kültürü zaviyesinden müta · 
leaya Meşrutiyetin ilanıM 'kadar 
devam etmek hareketinden bir 
türlü kendimizi kurtaramadık. 

!kinci Abdülhamidin saltanatı 
esnasında Almanların Bağdat yo
lu siyaseti neticesi olarak ulman
ca Türkiyeye girebildi. Ve bir çok 
zabitler tahsil maksadiyle Alman
yaya gönderildi. 

Bizde fransızcayı tamim etmek 
maksadiyle bir çok eserler ve lU
~atler neşredılmiştir. Bıınlar- ara
sında Yusuf Rasih efendinin man 
zum türkçe - fransızca lügatini, 
Şemseddin Sami merhumun türk
çeden fransızcaya ve fransızcadan 
türkçe lıigatlerini, Bedı:os Kercs
teciyan efendinin lUgatini, Ali Na 
zima merhumun fransızca ders ki
taplarını Vizental, Orhan Salahat
tin, Fethi Ismailin, Ahmet Ceva
dın, Beşir Fuadin Edip Ayelin ve 
Berlits usulü üzere yazı lan fran
sızca eserleri ve son zamanlarda 
Reşat Nuri, Ismail Hami, Nurul
.ıa:u atıt'; Ul ~.,_- ~-----

büyük fransızca lfıgatlerini bu a-
rada sayabiliriz. 

Ingilizce bizde, bilhassa bahri
ye mektebinde esas olarak kabul 
ve tedris edildi. Vahit Beyin neş
rettiği lıigat hala Türkiyede ken
di nevinde yegane bir eser olarak 
bulunmaktadır. 

Almanca ise, Türk mekteplerin
de Meşrutiyete kadar ancak Har
biye mektebinde tedris edildi. v~ 
ancak Meşrutiyetten sonradır kı, 
sultanilere, idadilere ve daha :son
ra liselerde tedris edilmeğ~ b~ş
landı. Tahir Beyin almanca higa
ti, Meşrutiyet sıralarında ve Har
bi Umumi esnasında yüzbaşı :\foh 

Bitpazarmda 

met Alinin almanca lisan neşri
yatı, Türkiyede almancanın taam
mümüne yardım etti. 

Şimdi almanca lfıgat olarak Ra
gıp Rıfkı'nın eserinden başka or
tada bir eser bulunmamaktadır. 
t.'akat bu almanca lügat ihtiyacı
mızı tatminden çok ULaktır. 

Almanca ders kitabı olarak, 
Türk mekteplerinde bugün vaic
tiyle Izmir lisesinde almanca mu
allimliği yapan ve bugün Izmirde 
Alman konsoloshanesi tercumanı 
bulunan Tahsin Gökşingöl ün kıy
metli bir eseri okutturulmaktadır. 

Dördüncü tab'ını idrak eden 
bu eser almanca okutan bır 

çok muallimlerin takdirme maz
har olduğu gibi Maarif Vekaletin
ce de mekteplerin kitap listesine 
resmen konulmuştur. 

Bu eser ayrıca Münih'te (Alman 
kültürünün ilmi ara~atırmalan 
akademisi) tarafından da takdire 
mazhar olmuştur. Sabık bir Tiırk 
mualliminin bu muvaffakıyeti, 
şüphesiz ki, bizi sevinderecek ve 
kendisini haklı bir gurura sevke~ 
decek mahiyettedir. 

Türkiyede Berlits ve Metod Al
ge usulleri ile bugün lisan öğre

nen bir çok Türk talebeleri veı.r

dır. Bundan başka Galatasaray li
sesi başta olmak üzere Amerikan 
Kolleji, Alman, Ingiliı, Italyan 
mektepleri Türkiyede y;:ıbancı li
san kültürü vermek istiyen mües· 
seselerdir. Türkiyede frarısızca, a
nanevi tesir ve hakimiyetini gün
den güne kaybet mekte ve yerini 

• -- ~ w 

dir. 
Garp alemine tamamiy!e intıbak 

eden Türkiyede yabancı lisan me
selesi öğretmek başlı başına bir 
dava ve bir mesele olarak ele alın
malıdır. Gençlerimize yabancı dil
leri öğretmek için daha geniş mik
yasta çareler aramak icap eder. 
(Nitekim yabancı dil öğretmek mak 
sadile Universitede bir mektep a

çılmıştır.) 

Bundan başka rusça, ve italyan
cayı da esaslı surette öğretmek ve 
hatta mektep programlarına koy
mak faydalı olacaktır. Türkoloji 
sahasında rusça ve komşumuz ol
mak ve tarihi bir çok vesikalan
rnız arşivlerinde mahfuz olmak i· 
tibarile italyancayı öğreıımek za
ruridir. 

Latince ve eski yunancayı, arap
ça ve acemceyi gerek eski mede
niyet bekayasmı, gerek tarih ve e
debiyatımızı, gerek şaheserleri as
lından okumak, öğrenmek bakL
mmdan lüzumludur. Arıcak bu 
suretledir ki, Garp aleminın ha
kiki varlığını ve hakiki kültürüniı 
asil kaynaklarından elde edeblle
ceğiz. Ve türkçeyi de bu suretl9 
bütün dünyaya tamim edecek ve 
bu suretle dilimize hakiki ve şe-
refli bir mevki kazandLrnnş ola~ 

cağız. 

Kız Sanat Okulu 
Enstitü Oldu 

Mahsullerinin 
Tarihi 

Yazan: LU.tfı Arif Kenber 
Her milletin bir tarihi olduğu gibi, 

o mlffetln fertlerlnl beefemlf olan mah • 
aullerln de birer tarihi olmak llzımge· 

ıır. Bu mahaullerln ana yurdunu bilmek 
ve anayurttan dtjjer memleketlere ne 
suretle ve hangi vaaıtalarla yay•ıdıjjını 

öjjrenmek yerinde ve faydalı bir bilgi 
sayılır. Blfhana TUrklye gibi b!ltün dün· 
ya mllfetlerlnl beellyen gıda maddeleri · 
le, mahıullerlnln de ana yurdu oldujju 
l:llirenllfnce yurdumuzun medenf Alem · 

Italya ile Yunanistana 
Yeni Mal Gönderildi 
lzmir Limanından Yapılan ihracatta da 

Geçen Aya Nazaran Artma Var 

Yumurta ihracatımız normal şe-

deki mevkii blr kat daha yUkıelmlş ola- kilde devam ediyor. Geçen ikinci 1 

caktır. TUrklye belll başlı h ububatı n , 1 teşrin içinde yalnız İtalya ile Yuna-
1 

meyvaların, sebzelerin, çlç'!klerln e-ko · nistana ihracat yapılnuştır. Buzha-

Eylul Ayı 
İhracatımız 
30076 Lira 

nomlk ve aınai ehemmiyeti haiz a~açla · tal d b" ilk' k"' ne yumur arın an uy ve u-
rın ve emeallnln ana yurdudur. .. . , 

Bu kıymeti! malumatı, hem tarih ba· çük sandık olarak her ikı memleke-
kım ı ndan hem lfl m yol undan yarılmış te 1468 sandık yumurta gönderil -
ciddi tetkiklerin mahsulü ve (Ana yur - miştir. Bunların 817 sandığını İtal
du Türkiye olan maheulJerimlz) adıı ye· ya almıştır. İtalyanlar bu yumurta-
nı bir eserden öğreniyoruz. Ziraat 1T1Üte- .. .. . . 
hauıalarımızdan arkadaşımız LQtfl Arif lara ustuste 27251 lira vermışler -
Kenberln neşrettiği bu kıymetll C'Serlne dir. Yunanistana ihraç olunan yu
eakl tıeanlarda yazılmış kitaplarla eC'ne- murtalar 651 sandıktır. Bunun da 
bl nebatat müverrlhlerlnln Floral~rının bedeli 18406 lira tutmuştur. 
;ee:a;fl~:~aaı e1erln ciddiyetini gösterme· lzmir Limanından ihracat 

İzmir limanından ikinci teşrin a
yının son haftasında yapılan ihra -
cat diğer aylara nazaran artmıştır. 

Gönderilen mallar arasında ton ola
rak üzüm 47402.9, incir 1142,1, pa
muk 180,3, hurda incir 419.4, pala
mut 555,4, zeytinyağ 269,5, arpa 
286,3, kuru bakla 200, darı 68,8, 
küspe 503,7, badem 25, ceviz 186,5 
tütün 2023,3, meyan kokü 141.1, 

Muharrir, yurdumuzun nebatfarını ve 
bunların yayı l malarını Blojeografl bakı

mından da izah ederek mahsuflerlmlzln 
mentel hakkında şüphe bırakm.yııcak 

yeni fikirl er ortaya koymu§tur. Prn~eaör 

Pittar'ın buğdayın men,elne, arpan n a· 
na yurduna ve diğer m!lefliflerln Mezo -
potamyanın her mahsulün men,el ofdu· 
öu na dair verdlklerl malQm~tın aksi olan 
kuvvetti defl fl er ve vesaik ile bu eserde 
J•bat edllmektedlr. 

Yurdumuzdan 1938 eylül ayı· 
nın ihracat yekunu 210084 ton· 
dur. Bu malların kıymeti bitı 
Türk lirası he.sabile 30076 tirı1 , 
tutmuştur. 1937 senesinin ayni ı 

1 ayına nazaran ihracat fa.zlııs-ı, 
10123 liradır. EyW.le kadar do- ı 
kuz ayhk ihracatımızın yeTdJ.rı:ı.ı 
1,319,945 tonu bulmuştur. Kıy
meti de bin Türk lirası hesabi· 
ıe 191,255 liradır. 1937 senesine 
nazaran 34,875 lira fazla ihracat 
olmuştur. 

82,8, rezaki 6,1, zımpara rnadeıııl 
50, kayısı çekirdeği 4,4. bahnunıll 
1,9, ile 521 kilo halı ve saire ibfaÇ 

* YENi NEŞRiYAT: kestane 4,4, deri 5,4, hurda üzüm olunmuştur. 

YALN IZ DÖNÜYORU M Sükı'.lfe 
Nihalln bu isim altında gazetemlzrle tef
Tika edilen bu milli romanı kitap h:ılin

de intişar etmiştir. Muharr!rıı • bu TO -

manda son yirmi otuz senelik içtimai ha
yatımızm muhtelif safhalarını tasvir et
miştir. Bilhassa mütaTeke senelerinde 
İstanbulun ümitsiz ve ıstıraplı hali. Milli 
Mücadelenin fedakfu-ane levhaları. ve 
sosyal hayattaki değiş~kliklcrin muhtelif 
tezahürleri çok canlı şekilde çizilmiştir. 

250 büyük sayfadan ibaret olan bu kitap, 
satışa çıkarılmıştır. 

ODADA: 1Ç PlY ASALARDA : 

Çekoslovakya 
• 

ile Ticaret 
Şehrimize2 
Günde 733 Totı 
Buğday Geldi 

.. 
işlerimiz 

Çekoslovakya baş konsolos!uğu Piyasamıza iki günlük buğdB~ 
GENÇLiK GAZET ESi - İktisat Fa

kültesi dekanı Ömer Celal Sarç'ln ''Eko
nomik İnkılfıbımızın bıışlıca vasıfları., 
Dr;, .R{leı;,aı~ .. ~&""t'e:..İIWMIWrtrr'.~r'" · :t:aı 
Faik İzerin "1923 - 1928 Türkivesinde 

mevrudatı 733 tondur. Ayrıca S:> Ticaret odasına bir mektup göndere oıı 
ton arpa, 40 ton çavdar, 105 t 

rek Çekoslovakyanın ihracat vazi - san mısır, 15 ton yulaf, 28 ton lcıJ~ 
Y.etini izah etmiş1:Jr~~~~Qi] - ~ .. .ft.:.tn"" JJ;:i:NroijM..- '--rn~i__..,~ 
arazi tebeddüllerinin bu memleket- 5,35, sertler 4,37,5 -5,05. kızı!ca1sr 

ise 5,22,5 - 5,28 kuruştan s.~t1ırn; 
tlr. Arpa yükselmektedir. Dun J 

8 5 
likler 4,21 ve Anadolu arpası 4,0 ' 

pliis tik sanatlar,, makaleleri ve birçok ten sınai mahiyette ihracatı sekte
heyecanlı yazı ve nefis fotoğraflarla bu-
gün intişar etmiştir.. dar edecek bir netice vermedi~i bil 

dirilmekte ve eskisi gibi vaziyetin yf!:' kuruşa satılmıştır. Çuvallı kuş 10 AN KARADAN: Türk alıcılarını her suretle tatmin f 1 .ı. . . . . ·-· mi 5,10, kuru tombul asu ya. eri 

Zon9uldakta 

için Yeni 

Amele 

Tesisler 

etmek kabıliyetını muhafaza ertıgı kuruşa verilmiştir. Oğlak titftıld~ 
bildirilmektedir. Ayni mealde Prag 130, mal tütik 115 kuruştan Jl'lı.ır 
Ticaret odası da Odam1z~ malG.m~t I teri bulmuştur .. Yemeklik zeytill ' 
vermiş ve yakında bir tıcaret kıla- yağları 40 _ 44 kuruş arcısındadıt· 
vuzu neşredileceği de bildirilmiş -

Ankara, 5 (TAN) Etibank, 
Zonguldakta. sayısı gittikçe çoğa -
lan kömür ameleleri iç5n ya+:lkha

tir. iç Fındık Satışları 
* Yann Oda umumi m~lisi iç- Karadeniz mıntakasının iç totı1' 

neler, okuma odaları, yemekhane, tima edecektir. Meclis görüşmele -
ve mühim binalar yaptırmayı ka - tinde Odanın hazırladığı raporlar 
rarlaştırmıştır. Bu "yapılar evvelce okunarak karara bağlanacaktır. 

bu tip binaları muvaffakiyetle inşa * Takas komisyonu bugün top
etmiş olan Titaş firmasına ihale e- !anarak ihracatta takas islerinin da

dilmiştir. ha basit bir şekle konulması için 

ihraç Mallarımızın 
Standardizasyonu 

Ankara, 5 (TAN) - İhraç mal-
lanmızın standardizasyonu üzerin -
de alınan devlet tedbirlerinin , bu 
mallarla alakalı olarak iş gören fir
malar vasıtasiyle tatbik edilmesi 
çok iyi neticeler vermiştir. Bu ara
da en büyük ihraç merkezimi7. olan 
İstanbulda Ürün ticaret limited şir 
ketinin memleket dışına satmış ol
duğu mallar için ku11andığı şek.il 

Türkd:fisçe çok beğenilmhıtir. 

Yeni Bir Linyit Sobası 
Ankara, 5 (TAN) - Türk Tica

ret bankas1 ,Adapazanndaki fahri -
kasında milli mahruk meselem;zin 
en mühim bir davasımı hallf'decek 
çok muvaffak bir linyit soba tipi 
yapmıya muvfafak olmustur. Lınyit 
memleketin birçok taraflarında bol 
ve ucuz temini kabil bir yakacak 
maddesi olduil:undan, bu tip soba. 
linyitin istihlakinde m ühim bir rol 
oynıyac~ktır. 

Köylü l~in Ara ba 

kararlar verilecektir. 

GOMROKLERDE : 

Malları için Hat ay 

Yeni Kararname 
Hatay menşe ve mevritli malı -

sul ve mamullerin Türk kanunlan 

hükümleri dahilinde olmak üzere 

memlekete ithalinin serbest tutul

ması takarrür etmiştir. Diğer mem 

leketlerden takas usulile memleke

te gelen kalay, kauçuk, pamuk ipli
ği, bakır, ham deri, çuval jüt ipli-

ği, kebrako, jüt m~nsucat hakkın

daki 2/2873 sayılı kararname Ha
tay menşeli eşyaya tatbik edilml -

yecektir. 
Buğday ve kömür de dahil ol

duğu halde Hataya yapılacak her 
türlü maden ihracatı 217623 c;ayılı 
kararname hükümlerine tabi ola 

caktır. 

Gümrük Tarifesinde 
Deijişiklik 

.. ıc5el' bul fındıkları yavaş yavaş yu 
mektedir. Mevcut stoktan taleple! 

vaki olmuş ve dün muhtelif mırıtBIC~ 
ların iç fındıkları kalburlanmıŞ ~ 
kalburlanmamış olarak 74 - 80 )Ctl' w ruş arasında satılınıştır. Fındıl< lı' 
nn daha bir miktar yükseleceğı tB 

min ediliyor. 

===============~ 
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BORSA 

Londra 
Nevyorlc 
Par is 

Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 

ÇEKLER 
3- 12-938 

Sof ya 

Prag 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrat 
Yokohııma 

Stokholın 

Moskova 

5.87 
125.245 
3.3025 

t\ .59 
2l'.42 
63.()975 
50.225 

2ı.os75 
1.07 
ı.545 
4.2975 

5.87 
23.6025 
24.8.325 

0.9025 
2.~075 

34.27 
30.24 

23.67 

ESHAM ve TAHVIL~'T' 

Türk borcu 1 peşin 
İkramiyeli Ergani 

ıg.c5 
19.SO 

Ankara, 5 (TAN) - Ziraat kon
gresi için hazırlanacak olan istih -
sal vaSltalan sergisinde Türk 'Tica
ret bankasının köylü için son za
manlarda yaptığı pratik vasıtalı a
rabaların modelleri de bulunacak -
tır. Çok ucuz ve kullanışlı olan bu 
arabaların bütün memlekete yayıl
ması için bir karar alınması muhte
meldir. 

Hamurunda mantar gözü ve a
ğaç gözü bulunan Linoleumlann, 
mantarlı addedilerek renklerir.e gö
re, gümrük tarifesinde 452 inci nu
maranın B fıkrasına tatbik edilme
si. kararlaştırılmış ve alakadarlara 
bu yolda tebligat yapılmıştır. 

20.25 ııO 
15"' 

Sivas - Erzurum ı 
1932 %5 Hazine tahvili 
1933 %5 Hazine tahvili 29· ...... 
Anadolu Demiryolu I ve II peş!tl10 ıtO· 

9,90 
10 ........ 

İş Bankası nema 
İş Bankası hamiline 

\...~--------------
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Büyük Kayıbımız 
Bütün Dünya Matbuatı Ebedi 
Şefimiz ve Türk Milleti için 
Neşriyatına Devam Edigor 

Yukarıda ve tlfağıda Framadaki grevlerden aalıneler: Ba,,,.. 
kil Daladge, PariBte Mdiaeler, Amele eentlikalan ıunud 

kitibi I ovlw ko1Ulf11110r 
tnglUerenin FrtllUladan idediği · 

ger.la 

Son aigui luldrBekr ve kombinezonlar araaında Almanganıa 
B1111111111/G petrol aalıalarını mutlaktı ele geçirmek iatedlği 'il~ 

11onlu, lot01Jralllertle bit Btlluılardan iki lflllanı dikkat 
ınanzara gÖTÜ'l/OTl'llllUZ 

Bitler w Geobbela bafbafa, Avrupa vuigetinl görlifügorlaı 

- ' 110drlt aokaldannda atlatılan bir korb: Meğer ;iifen 
bir obüa Dtdlamanııfm&f/ 

Pek gakınlarda lngUiı hava lllolanndan ve tahaiaen bombar
dıman ta'l/'l/areleriiıde bir ~k kazalar olduğu luıber verllmlfti. 
Reımimlztle bir aemalar devinin sukutundan aonnı kork~ 

ve ınulıtqem haralJeBi, görlilmeldetllr 
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Gazete Halkın 
ve Hükumetin 
Fahri MüfeHişi 

(BC!§ı l incıdeJ 
hizmet olur. Çünkü eski bir sözdür: 
Bırakınız halk hakikati öğrensin, ve 
onu serbestçe münakaşa etsin, o va
k it her şey yolunda gider." 

* Idealist bir gazeteci, Başvekil Ce-
lal Bayann dediği gibi, "Halkın ve 
bukumetin fahri bir müfettişidir . ., 

Gazete halkın gözü, kulağı ve di-
1" dir. O, halk içindedir. Her şeyi gö
rür, her şeyi işitir, görup işıttikle
r-lni şuurunun suzgecinden geçirerek 
yazarsa, kontrol vazifesini görmüş o
l ur. Işte Celal Bayarın Türk gazete
cilerinden istediği budur ve bu iste
ğinde gayet samimidir. Hatta o ga
ızetecilerin halkın dert ve ihtiyaçla
rına kafi derecede tercüman olama
dıklarından şikayetçidir. 

Gazete mugalataya sapmadan, gör
kiuklerini ve işittiklerini mübalağa 
ıaynasında büyütmeden, şu veya bu 
menfaatin aleti olmadan, ve para 
kazanmak hırsına kaptlmadan yal
nız hakikat peşinde koşar ve yalnız 
hakikati yazmakla iktifa ederse, Ce
lal Bayarın beklediği vazifeyi yap
mış olur. 

Türk matbuatı, başka memleket
lerde çok zararı görülen, muhtelif 
siyasi ihtirasların tercüman ve ifa
desi olmaktan kurtulmuştur. Bütün 
Xürk matbuatı aynı ideal, aynı fi
kir, ayni gaye etrafında çalışan bir 
müessese haline gelmiştir. Araların
da ufak tef ek fikir ve görüş farkla
l'ı olabilir. Bazısı hakikatleri söyle
mekte daha cesur, bazısı daha çekin
gen bulunabilir. Fakat Atatürkün 
çizdiği inkılap yolunda hepsi mütte
filctir. Cümhuriyet rejimi Türk mat
buatının bu inkişafında büyük rol 
oynamıştır. Onun kendi kendini disip 
lıne etmesine, onda hizmet ve vazüe 
§Uurunun kuvvetlenmesine yardım 
etmiştir. 

Türk matbuatı, ne büyffk demok
rasilerde olduğu gibi, siyasi partile-
rin veya kapitalistlerin birer kötü 
organıdır; ne de, totaliter memleket
le-de olduğu gibi, ağzına sansür ki
lidi vurulmuş bir esirdir. 

Ribbenlr-ep 
Par iste 

Kastamonu 
Yolunda 

Ankara 5 (A. A.) - Reisicumhur 
İsmet İnönü bu akşam saat 18 de 
hususi trenle Kastamonuya mütevec
cihen hareket buyurmuşlardır. 

Reisicumhur İstasyonda B. M. M. 
si reisi Abdülhalik Renda, başvekil 
Celal Bayar, vekiller, mebuslar, ge
nel kurmay ikinci başkanı general 
Asım Gündüz, generaller, şehrimiz
de bulunan umumi müfettişler ve 
vekaletler ileri geleıtleri, Ankara va 
lisi ve belediye reisi, Ankara garni
zon ve merkez komutanları, emniyet 
direktörü tarafından uğurlanmıştır. 
İnönü istasyonda toplanmış bulu

nan kalabalık bir halk kütlesi tarafın 
dan selamlanmış ve şiddetle alkışlan 
mıştır. 

Millet Meclisinin dilnkil toplanhsı 
Ankara, 5 (A. A.) - B. M. Meclisi 

bugün Refet Canıtezin başkanlığın -
da toplanmış ve memurin kanunu 
muvakkat encümeni ile vila~etler 
hususi idareleri tetkik encümenine 
ve avcılık kanununa ek kanun layi
hasını tetkika memur encümene se
çilecek azayı ayırdıktan sonra içti -
maa nihayet vermiştir. 

Meclis çarşamba günü toplanacak
tır. 

Başvekil Ankarada 
Ankara, 5 (Hususi) - İstanbtılda 

bulunan Başvekil Celal Bayar, bu sa 
bah şehrimize dönmüş ve vekiller, 
mebuslar ve hükiımet erkaru tara -
fmdan karşılanmıştır. 

Çek Devleti 
Faşist Rejimine 

Girdi 

Fransada Galeyan Vali İş Başında 
(Bqı l incide) 

tiğini söylemiş, daha sonra ltalyan 
hükümeUnin Fransa tarafından pro
testo edilen bu nümayişle alakası 
bulunmadığını anlattığını, Fransız -
ların da bütün Fransız yurdunun bü
tünlüğüne saygı temin etmek kud -
retini haiz olduklarını söylemiş, ni
hayet Korsikalılan değersiz ve şe -
refsiz hareketlerden çekinmeğe da
vet etmiştir. 

Mister Çemberlayn ise bugün A -
vam Kamarasında muhtelif suallerle 
karşılanmış, verdiği cevapta lngil -
tere - ltalya anlaşınastnda lngilte
renin Fransaya karşı • taahhütlerini 
ihlal edecek hiç bir şey bulunmadı
ğını, bilakis bu anlaşmanın Akdeniz
de statükoyu muhafazayı taahhüt et
tiğini, statükoyu muhafazanın Kor
sika, Tunus ve Nisin Fransada kal
masını da icap ettirdiğin anlatmış -
tır. 

Çemberlayn daha sonra yapacaiı 
seyahatten bahsederek bu seyahati 
tehire lüıum görmediğini anlatmış 

ve ltalyan meclisindeki nümayiş ü -
zerine lngliz sefiri Lord Perth'e ta
limat gönderilerek bu gibi hadisele
rin önüne geçilmezse dört devlet ara
sındaki beraberliğin kati bir darbe
ye uğrıyacağını bildirmesini istediği
ni, Kont Cianonun sefire verdiği ce
vapta hükumetin nümayişle alakası 
bulunmadığını ve taahhütlerinden 
ayrılmak niyetinde olmadığını bil -
dirmiş olduğunu izah etmi§tir. 

Mister Çemberlayn'in bu beyana
tı üzerine amele lideri Atlee fU sua
li sormuştur: 

- "Bugünkü prtlar içinde Ital • 
yada ihtiyari bir nümayiş yapılabi -
lir mi? 

yişi üzerine Korsika ve Tunusta ya- (BCJ1ı 1 incide) etmiştir. General Halisten sonra da 
pılan mukabil nümayişler tam plebi- hr. Fakat müessese müdürünü vazi- valimiz üniversite rektorıi cemil 
sit mahiyeti almıştır. Diğer taraftan fesi başında bulamamıştır. Bununla Bilsel, Tıp Fakültesi Dekanı Nuret· 
Ingiltere ile Fransa arasındaki te - beraber, müessesede bulunan diğer tin Ali, Hukuk Fakı.iltesi Dekanı P.· 
sanüt kuvvetlenmiştir. Umanite ga - memurlarla beraber yatakhaneleri, ll Fuat, iktısat fakültesi dekanı cı; 
zetesi Italyanın taleplerinde, diğer ırdahaneyi, bakım kovuşlarmı, ima- lal Sard taraf~dan ziyaret edil~JŞ 
bir talebi gizlemek oyunu görüyor. lathaneleri vesair yerleri gezdikten ve yeni memuriyeti tebrik edilın•~ 
O da Ispanyayı ele geçirmek. sonra, oradan ayrılmış, doğru vilaye- tir. Lütfi Kırdar saat 17 de sabık v~li 

te gelmiştir. ve belediye reisi Muhittin Ustun· 
"Koıuika para ile ıatdmııhr,t lı üzerinde izahat ve tebriltler dağ tarafından ziyaret edilıniş~il'· 

Journal gazetesi ise, Fransanın Yeni Valimizi, vilayet muavini Muhittin Ustündağ yeni Vali~: 
Korsikayı kılıç kuvvetile zaptetme- Hüdai Karataban karşılıyarak _ bazı mahrem evrak ve anahtar . 
diğini, Cenova hükumetinin para mu kamına kadar götürmüş ve orr::a teslim ve mem~riyetini tebnk eıt"'· 
kabilinde bu adayı Fransa kralı On vilayet muamelatı ve teşkilatı hak- ten sonra nezdınden .~ynlmı~t1:1'. tef· 
Beşinci Louis'ye satmış olduğunu ve kında uzun uzadıya izahat vermiştir. ?ğleden sonra muesseses~:~ eti 
binaenaleyh bu bapta hiç bir metaı:- Lütfi Kırdar, vilayet şuabat ve teş- ti~~~e~ haberdar olan Darulac • .; 

kilatı hakkında malumat edindik- muduru Cemil de saat 16 da vali1· 
bede bulunulmıyacağını yazıyor. ten sonra o esnada tebrike gelmiş ziyaret etmiş ve tebriklerde bulun· 

ltalyan gaeteleri atef bulunan mektupçu Osmanı, ziraat muştur. 
pükürüyor müdürü Tahsini, vilayet askerlik Otobüıçülerin ziyaret ve 

Italyan gazeteleri de şiddetli neş- dairesi müdürü Cemali, vilayet hu- fikôyetleri 
kuk işleri müdürünü, evrak müdü- Lütfi Kırdar diın, bir aralık, eUe-

riyata devam ediyorlar. Sinyor Gay- .. ·· .. N ü --"i runu, orman mudürun , nafia baş- rinden ruhsatnameleri ulına.-ı e-
da hAdiselerin Fransız mesuliyeti mühendisini, defterdan, defterdarlık otobüsçülerden de bir heyeti kabul 
bakımından tehlikeli bir mahiyet al- şube müdürlerini, matbuat memu- etmiştir. Otobüsçüler yeni vaJlıniZi 
dıjuu yazmaktadır. runu kabul etmiştir. tebrik ettikten sonra kendileriniJJ 

Stampa gazetesi diyor ki: Korslka Lütfi Kırdar, vilayet nafla başınil- vaktiyle i§ten menedilerek sefalete 
Fransa için mukaddestir, çünkü 1 - h~nd~i ile bilh~ssa uzun uzadıya ~ö- duçar edildiklerini, kaıaya 11ebebi• 
talyan mukadderatına asırlarca bağ- ruşınuş, vilayetın lnpat ve imar ıt- yet vermi§ olan otobüslerin şoföf 
h kalan bu memleket italyanca bir leri hakkında etraflı izahat alin:ştır. ve sahiplerinin tecziyesi icap eder· 
§ive ile konUfUyor. Tunus ta Fran _ Saat 10,30 da Maarif müdürü Tev- ken dünyanın hiç bir yerinde tess· 

fik Kut ta vilayete gelerek dok- düf edilemiyen bir zlhnıyetle bu ce
Sı1Ca mukaddestir, çünkü İtalyanın tor Lütfi Kırdan tebrik etmiştir. zanın otobüslere tatbik suretile SU" 
sırtında bir hançer gibi kullanıyor.,, Lütfi Kırdar vil8yet maarlf işleri runmelerine sebebiyet verdiğini söY· * hakkında da bir müddet maarif mü- }emişlerdir. ~ 

Tana oe Korsikada rü ile görüştükten sonra yakın kaza Doktor Lütfi Kırdar otobüsÇLl" 

nam
•. .-.:-ı- kaymakamlarını kabul etmiş, onla- lere, bu meseleyi tetkik e.:ieceğini ~ 

.. ,,.~... nn kazalar umumi ifleri hakkındaki bir hafta sonra kendilerile bir dabB 
Dün Tunus ve Korsikada yapılan izahatını dinlemiştir. görüşeceğini vaadetmiştir. 

nümayişlerde Korsika halkının Ital- Partide Vali ve Belediye reisimiz dün, be· 
yan konsoloshanesi üzerine yürüme- Bu suretle saat 13 e kadar vilayet- lediye memurin kadrosunu da iS~ 
leri üzerine zabıta müdahale etmış te meşgul olan Lütfi Kırdar, vilayet- mit ise de henüz üzerinde hiç b 
ve buna mani olmu§tur. Tunusta da ten çıktıktan sonra doğı.ı.t Partiye tetkikat yapmamıştır. 
nümayişçiler ayni ,ekilde hareket et· gitmiştir. 
mi§, Tunuata bulunan faşistler nü - Sekreter Hikmet tarafından kar- su~ Meydana Çıkıyor 

şılanan Parti reisi, riyaset makamı- '3' 
mayişe mukabele etmek istemişler dd 

Mister Çemberlayn bu suale ver- ve bu yüzden bir takım kavgalar ve na gitmiştir. Bir mü et sonra da (Ba,ı l incide) 
d·.ıw t "B" ltal h'~'..JI. t' Parti idare heyeti azasından ve $e- h 1 t b 'zine bat ı&. cevap a: ız ya UAume ın arbedeler olmuştur. Hük\lmet bir ta- bir Meclisi birinci reis vekili Necip iddiasını azır amış ve e yı 
den teminat aldık ve bu teminatı ka- 1 ..+ kım tevklfat yapmağa mecbur olmuş Serdengeçti, Lütfi Kırdan ziyaret anmı11.ır. _ _ _ ~· 
bul ettik.,, demiştir. tur. ederek yeni memuriyetini tebrik et- Yann veyahut o15ür gun dosya 

(Başı l incide) Mister Çemberlayn: "ltalyada ilı- Stefani j Tun-·~ 
1 

_ miştir li ve belediye reisi Lutfi Kırdara 'Ve-
b . k 'f · t tiyari nümayiş yapılamıyacagıw hak - a ansı UD~a yapı an nu · ril k · 

!ikan ır orporatı sıs eme istinat mayişi şiddet ve tecavüz hareketleri BeleJiyeJe ece tır. d "bi dinle-
etmesi muhtemel olduğunu söylemiş kında gazeteler tarafından vuku bu- ile başlıyan bir nümayiş sayıyor ve Lütfi Kırdar saat 14 e kada;.• Parti Bazı gazeteleri~ !.az ığı gı ildir· 
tir. lan neşriyatı okuyup okumadığına,, Yahudilerin bilhassa İtalya aleyhin- işleri hakkında Necip Serdengeçti nenlerin sayısı yuzu aşmış de~ • 

Başvekil ilaveten şöyle demiştir: dair sorulan suale cevap vermedi - d k' _ . _ k ld klarını, ve sekreter Hikmet taraCmd:ın vc-ri- Öğrendiğimize göre müddeıurnu 
ği "b" F it 1 ta f d ta e ı numayışe onaya o u . . ed" dd .. ert.rı· 

" Çekoslovak iktısadiyatı Alman gı ı ransa, a ya ra ın an • bir Italyan hüt\jphanesinin bir ltal _ len izahatı dinledikten sonra Parti- mllik tahkıkatını Y ı ma e uz 
iktısadiyatına sıkı bir surette ba~lı arruza uğradığı takdirde Ingiltere • yan seyrisefain kumpanya'.smın, bir den ayrılmış, Belediyeye gitmiştir. de teksif etmiştir: 
olduğundan Çekoslovak siyasetine nin Fransaya yardım edip etmiyece- Ital etesi idarehanesinin cam Belediyede, ilk evvelA reis muavi- 1 - Polis Ebedi şefin tabutu~ 
bittabi Almanya ile en iyi rnünase _ ği sualini de cevapsız bırakmıştır. 1 yantaglaz k til '·akl d ni Ekrem Sevencanın odasına gitmiş ret edilirken içeriye giren halkla dı-

annı ş ama sure e SOA ar a d b' "dd t te akk f tt k -ıı • betler idame etmek zarureti hikiın Ga.telerin telaratı M"' 1.. 1 !tal ve ora a ır mu e v u e ı · şandaki izdiham aruuıda bir ..._ 
dolaftıklarını, ul uman arm ya ten sonra makam odaaın.a airerek t 

n'larakha-.. T "?9"- D-.~a..-- ~ .-+'htuatı. ,J-• ... - _.r.a,....~__.__-..aa -uıca-.. .. ı-11 .......... u•;:r• aai'Jtii'"'t:-..n~.cr. v•~-· ~~iı.--~;:l~fudald ıcalaba• 
Mumaileyh netice olarak Fransa - aynı mesele ıle rneşguldur. Times, lerini anlatıyor. Ve Italyan konsolos Mektupçu Necati, Lütfi Kırdara, • Y Y b ,.ataba· 

Çek ı ky d · d" k d "It ı d b 'bf d · ·· ı rl . . . brik ik lık fevkalade att-tnca uraya ~ nın os ova a a şun ıye a ar a ya a u gı uşunce e n uyan hanesinin Tunus valisine protesto - yeni memurıyetmı te ctt ten b 
1 

k ııınenıil' 
kazanmış olduğu bütün sempatileri ması, Çemberlayn'in Romaya gitme- larda bulunduğunu ilave ediyor. sonra kal~m arkadaşla:mı da ~ir~r l~ğı akıtan sokak aş an es 

harrirl ri ~BCZ§1 1 ıncıaeJ kaybetmiş olduğunu ve Çek milleti- si için ayrı bir sebep teşkil etti.,. birer yenı valiye takdim etmıştır. tır. il va-
mekıe:ır ve muhabırlen refakat et- nin yüreğinde bir yara sızısı hisset - diyor, Daily Telegraph'a göre "Ital- Frmvg mü•temlelıe ordusu Vali hepsinin ellerini sıkarak kendi- 3 - İzdihamı teksif eden nak 

Fr · 
1 

• . meksizin Fransanın ismini işitmeğe ya azamiyi istiyerek mühim taviz Amnldı !erine iltifat etmiştir .. Mektupçudan sıtalan durdurulmamıştır. dU. 
ıretle ~ı=~ en zıyareti. ha:~- tahammül edemiyeceğini söylemiş - ler koparmak emelindedir. Alınan - Parla, 5 (A.A.) - Petit Parisien sonra .. ~~n~\~nua~in ~:U:i ~uh~se· 4 - Mukaddes tabu~n bulun 1"' 
l:ı ve wnumıyet ıü- tir yanın Italyan metalibine müzaheret gazetesinin verdiği bir habere göre, b~Imu .ur

1 
Huakkemaist' 'tirtike erbeso~ıs~ ğu mabeyn salonuna g en saraky .:ı .. .-

arile bu ziyaretin iki memleket mü- • rı smaı ı a s şu ı mu ah ı bil d ld ak aa-
b ı * göstermemesi lngilterede memnunı- Fransanm altmış bin kişiden ibaret d" .. T nk ' lıkla "d" .. 8 .. - luna b çey e o urac 

llase et eri ve Avrupa sulhu için " 1 k d uru a ' mezar r mu uru u- ziyaretçi alınmı•tır. 
h ayırlı olm t -- G yetle karızılanmı-+ır." olan mustem e e or usunun mevcu- leyınan, baytar mu"du"ru" 1C'-at, huk"'!r .. ır _ d"·•"'"' . asını emenni etmekte- Moraska-Ostrava 5 (A.A. - a- 7 11• .ı.:.ıo ...... 5 M thi teh - iz 11• ..... 

kdır. Jour gazetesi Fransanın bugün- zeteler burada ve civarındaki ko - Ovr gazetesine göre Italyan nüma du, yüz bin kiıiye çıkarılmıştır. işleri müdürü Muhlis, fen heyeti - u 1 acum ve pallf 
u vazıyett R d t ' ============================= müdürü Hüsnü, itfaiye müdürü Ih- kallusmda kapılar kapa~ı~cıı ulJI 

manya ile a:la;;:~l=ğ~a;:zıy~!~ ~ü~lerde sabık :e~sicum~ur Ben~sln - - san, iktısat müdürü Asun SıireY)'a ziyarete nihayet verildi~ bor re~ 
Ekselsiyor gazetesine gore iki t _ ısmıni taşıyan butun ca e, mey an - - - - ve diğer belediye müdürleriyle bele- ve sair vasıtalarla halk~ ilan ede ,. 
fın anlaşması ile Fransanı~ ve a;:ı_ ve binaların isimlerinin degiştirilme diye 'müfettişleri valiyi ziyaret ed~ izdihamın kendi kendisıne dağtlıll 
manyanın birbirlerine karşı kurduk- sini istemektedirler. ıek, yeni memuriyetini tebrik et- sını temin etmt'miştir. 
ları Maginot ve Siegfrle.:i müstah- * mişlerdir. Her belediye müdürti va- 6 - Kapı izdiham karşısında ~ 
k:.em hatları düşmanlık eseri mahiye- Moraska • Ostrava 5 (A.A.) - Ev liyi ziyaret ederken kendisıne tabi dakika kadar kapandığı halde te1' 
tini kaybedeceklerdir. Çek 1 kalem ve müessese amir ve memur- rar açılmak suretile müthi' kalab"' Al sef ve apartıman sahiplerine os o - 1 takd" ed k 1ıı Fon • tareti, refçarşain mba . günü vak tabüyetinde olan Polonyalı kira- lannı da va iye un ere tanış- lığın hücumuna ve on bir zavaııııı 

n rop te e verılecek p 1 tab"" t' d k" p tımııştır. çiğnenerek ölümüne yol açılmıştır· 
Eiyafete ait davetnamel rl lm cılar bile o onya ııye m e ı o- l bul K lı .. 1 1 .. 
lisaniyle yazmak suretli: d~plo:1ascai çin zabıta. tarafından. bir emir tebliğ stan omutanı ue re tor e 7 - İzdiham tahammül edilertl ti 
h 1 i 1 ihba tm 1 ri i Bac D·ıc Nezle Gr·ıp Romaı·ızmaı · Jelıanların zİyaTeti yecek bir hale gelince polisı aske ayatında yeni bir teamül ihdas et- ecekler nı evve ce r e e e - s• s• 1 1 ,, Saat 15 30 da Istanbul Komu•Anı inzıbat kuvvetlerinden istifade edr 
miştir. Şimdiye kadar bu kabil da- lonyalı kiracılara hudut harici edil- b Jrı 1 1 d h 1 k ' wu iJ 
1t1etnameler, sefirin bulunduğu mem- miştir. Bu emriıtı icra edilmeme _ Nevra lil, kırıkhk ve ütün a.,rı arınız er a eser. General Halis, Lütfi Kırdan ziyaret bileceği halde böyle bir tedbire ın • 
leket lisanile kaleme alınmaktaydı. si, ağır cezalarla karşılanacaktır. - icabında giinde 3 kat• ahnablllr. - etmiş ve yeni memuriyetini tebrik racaat etmemi§tir. 
r -

Y EZ i D 
REFiK HALiD 

Bir l8hza durdu, sonra: 
- Ziyanı yok, sizi kolayca geçirebiliriz. 
Başka bir feY söylemedi, Zelihanın odasına girdi. 
Yarın Sincar dağına hareket ediyoruz. Bana Ye-

zidileri kendi yurtlanncia nasıl yaşıyorlarsa olduk
lan gibi gosterecekler ... Ta ki emniyet hasıl edeyim, 
memleketime dönünce arkadaJlarım olan hükumet 
adamlarını fikrimize ısındırayım. Zaten Zeliha da 
Arjantinden yola çıkmadan evvel Şeyh Şemuna bir 
şart koşmuştu: Cemaatini yerlerinde tetkik etme
dikçe projesinin tatbikine yanaşmıyacaktı. 

Bana bir ay sonrası için randevu vermesi bu se
beptendi.; vazgeçerse hiç açılmıyacak, Palmirde ve
da edip Mandozaya dönecekti. Yurt planile alfiltalı 
olan memleketlere dair bilgisini, artık anlamıştım; 
benimle fazla meşgul olması da vapur komiserinin 
nufuzlu bir adam diye tavsiyesindendi. Beyruta inin
ce Ankaradaki Cenubi Amerika ticaret mumcssili
nc mektup yazıp hakkımda malumat istemiş, Musul
da verdiği adrese yirmi gün sonra muvafık cevap 
almıştı. 
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işte bunlar üzerinedir ki buluşmuş, konuşmuş, a
ramızda sır bırakmamışhk. Zelihanın projesine bağ
lanabildiğimi sanmıyorum; bu işe kanaatsizce sü
rükleniyorum ve vicdanımı avutmak için: "Hele ya· 
kından bir göreyim, kim bilfr, belki, olabilir ya ..... , 
gibi şüpheler icat ediyorum. En doğrusu şudur: Ze
lihadan ayrılamıyorum! Fakat ayıp bir ıeY yapmış 
olmamak için yurt hülyasında ümitlerini arttıracak 
harekette de bulunmuyorum. Sözümü sona sakladı
ğıma vakıftır. 

Evet, yarın pek erken yola çıkacağız. Yezidin kı
zı izahat veriyor: 

- Yolumuz uzunca ... Deyribordan sonra Muaul 
tarafına sapmıyacağız, hudutta kontrol vardır, si
zin pasaportunuz vizesiz; onun için şimal tarafını 
seçtik, Hasiçe'den geçecejiz ve Kevkep dağını çevi
rerek Sincar eteklerine varacağız. Vaktimiz olsay
dı size Kevkebi yakından gösterirdim; bu sönmüş 
bir volkandır, tepesine çıkınca kraterinin, hemen 
duman ve ateş salıverecekmiş gibi karakteristik 
manzarasını beğenirdiniz. Zaten bir müddet kuru-

muı lavlar ve yanmlJ taşlar üzerinden gideceğiz. 
Akpma Suriye hurudunu apnış ve Irak tarafındaki 
ptomuza konmuş olmamız lazım geliyor. On saat 
sürecek bir mesafe ... hava da bozuyor, mevsim kıı, 
günler kısa, ayrıca çöl. Yol denilen şey, biliyorsunuz 
izdir .•• yani ııkı bir yağmurdan sonra yok olan bir 
geçit! 

Zelihanm anlattığı zorluklara kayıtsızım; madem 
ki onunla beraberim, yan yana, diz dize bulunaca
ğım._ 

Palmirde son akşamımıza bir eglence kanştı: Va
purda tanıştığımız mevki kumandanı Vio'nun dave
tini kabul etmiş, bet çayına gitmiştik. Mariette - Pa
cha 'dald sivil elbiseleri içinde nüfuzsuz bir adama 
benziyen kaymakam burada Baal ilfilıının yerini al
mıftır; iyilik ve fenalık elindedir, hem Hürmüz, 
hem Ehrimendir. Hecin müfrezeleri, telsizler, tay
yareler, mitralyözler ve bombalar işlemek için bu 
bücür Mars'm emrini bekliyor; haydutluğun ve gaz
venin önünü alan odur. Cezayir ve Tunus lllerinde 
çeyrek uırdır bedevile ya ahbap, ya hasım olarak 
düşe kalka, sevişe vuruşa, artık beldeyi yadırgamış, 
çöle iklimleşmi,tir. 

Zelihayla beni popota aldılar. Popot, zabitlerin 
hep bir arada yemek yedikleri, vakit geçirdikleri bir 
tahta pavyondur ve kendine göre süslüdür: Duvar
lara resim bilen bir lejyoner, tabura ne kadar zabit 
geldise hepsinin, giderlerken, sırayla portrelerini 
çizmiş; ayrıca hurma liflerinden örülmüş hasırlar, 
yelpazeler astlL Yefile boyanmış vejetalin kutula-

rından salon çiçekleri sarkıyor: prap fıçılarında 
palmiyeler büyütmüşler. Köşede, yan oturtulmuş b!.r 
cephane sandığı üzerinde gramofon. Masaların ör· 
tüleri tiril tiril ütülü.. • 

On kadar zabit bir rövü için hazırlanmış gibi iti· 
nayla giyinmişler, yeni yıkanmışlardır; traşlarının 

tazeliği farkolunur ve havada fazla israf edilmiş bir 
Jan Mari Farina kolonyası duyuluyor. 

Kaymakam, bir generale takdim vaziyetinde birer 
birer isimlerini söyledi, onlar da birer birer saft•P 
aynlıp selam verdiler, el sıktılar. 

Zeliha bir düzüne genç, dinç, macera sever erke
ğin ortasında, haftalarca, aylarca, senelerce, ta Bey
ruta veya Marsilyaya gidecekleri zamana kadar hep
sinin uykularını kaçırtacak derecede güzeldir, in· 
cedir, hülya ve istek vericidir .. kadındır! Yürüyii· 
şünde, konuşuşunda, gülüşlerinde bir başkalık, bit 
mekanik canlılık ve oynaklık seziyorum. Bu bir dil· 
züne genç onun cinsi duygularını ister istemez tıa· 
rekete getiren bir Leklanşe bataryası yerine geçmiş. 
dokunur dokunmaz elektrik zili gibi boşanmağa ha
zırdır ve bu zillerdeki gibi de vücudü cereyaııb• 
hassas, yan titrektir. 

Çay içtik. Dışarıda sıkı bir yağmur başladı; pav· 
yonun tahtaları üzerinde damlaların hem çalan, beril 
oynıyan keyfini duyuyoruz. 

Bu sırada içeriye bir çavuş girdi, kaymakama bit 
kağıt verdi. Çöl kumandanının yüzü gülüyor: 

- Efendiler! 
(Devamı var) 
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teh~ak mı?.. Ben hayatta hiç 
iUJelık:den yılmamış, ôliime bi
b· guıe atılmış ve buna alış

~~ ~r adamım. Yüzbaı;anın bu 
'.hı t ~a bir hakaret yıldırımı 
11'tıtı~sır Yapmış ve gözlerimi ya-
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aşıı ·· ı 1 ~ il goz erimin manalı bakış-
~ilt e. olduğum yerde bir kaç 

ll:ıa ~taş _gi~i ~aldım. Çok zor
'tılt e?dimı bıraz topladım ve 

na eski ve kaybolmuş bir heybet- ·!r·'.-;~\~.'1,•;ı· r.r·f~~· ~r. .. :•;·~··· =.....-.... -
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ten bahseder. Vaterlo gibi, Ter- ;·ı•~ı "J'. i''/</·:~.' "-~~~ +ı.,p-~ 

, hıı- sesle: 
ırtı~ayll' yüzbaşım. Kaçmayı 
~e aı:ı bile geçirmedim ve ge
~ tıı. Pek sıkıldım ve biraz gez 
Di,/e. hava almak istedim. 
bir~bıldim. Yüzbaşının asık yü
~ en gülmüş ve seri sesi yu
"a ile~§ ve tatlılaşmıştı. Alaylı bir 

%~ o;,leyse, dedi. Ya hapis oldu
\! allnuttun. Yahut ruyada ken
~~ ..... alkanda ve bir mandırada 
~· 
~ Çıap veremiyor, yutkunuyor 
h-1 ;P•~_ı:~·ord um. Bendeki bu 
il} abulik yüzbaşının da dik
~ ile Çarpmış ve onda bir me-
ıaş Yandı.rınış olacak ki, yavaş 
~ o{anuna sokuldu, eliyle sır
'- :ti Şadı ve: 
~tut o Stoyan, dedi. Sen çok 
~ U görünüyorsun. Yoksa nö
~e:~ sana ağır bir söz mü söy
~u~ı; · 
~atı·aşUUn bu insanca hareketi, 
~le ~ vaziyeti beni coşturdu. 
~~ı.ıxu boşandırdı. Göz yaşları 
a e bir ferahlık verdi. Biraz 

·!~ açıldun ve yüreğimi açtım. 
tQz dertlerimi önüne saçiım. 
~ e eV\>el hayalimden geçen ve 

:ı.. Zen hadiseyi olduğu gibi soy 
"il Ve: 

.,,~ Y'Üzbaşım, dedim. Şu al
~ : k.ahpe Sandaneski'den in
, tild ' ~~---"' -- .:.:1-,..1,. 'h ı:ın~ 
•' Ş ar agır ve acı geliyor bil-
~ Ul'~~a geçirdiğim her daki
or ~~.:le azap ve ıztırap ~ck-

t ::başı .beni tam bir saat dinle
~U.ğ~ o~ hayatımı, hatıralarımı 
1 ~l ~bi anlattım. Duygularım 
\ı~ ~ ıç~ kemiren dertlerim 
~atı. alpli mert yüzbaşıyı ağlat
~ g" a gerçekten bir kardeş sev-
1t i~ste.tdi. Tatlı ve nazik tesel
~tut göz Yaşlarımı durdurdu ve 
~aıat11 göz yaşları ile yüreğimin 

\>e: lnı YJ.kadı, acılarını dindir-

'- <\ 
\ Serıcıdırn $8.na Stoyan. Gerçek-
\~ y tabiatın yanılarak yad il
~ıı \1 ll.tattığı bir zavallısın. Ru
~ ıa: d:1Yguların ne seni büyü-
~e ~aga ve tapındığın dine ve 

~~. a Şıdığın isme hiç te uymu
... ~ql'll l'Uh ve duygu ile senin bi
"ll~ ~o ~asıl silah çevirdiğine 
~~it grusu. 
d;)arı ~ni, patlamak için hedef 
fili~ aşı boş ve dümensiz bir 
~~ ~rpiline benzetiyordum. 
::"'tll 

0 uş sana. Sen ulküsiiz 
~~· §sın bugüne kadar. 
ı 1 

" b' ~~ ~i. n 11' saatten fazla da o 
\.ııl'ıt~ ayatımı, hareketlerimi, 
ı..')e '-'e duygularımı inceden 
~ ~ğltn~ah~il etti. Bana şuursuz 

ı Ve 1 ~ll' ayna gibi açıkça gos
~ tıatı tli~ayet kirpiklerinde bi
~ l\ &öak ınci tanesi gibi katre
b-otrı.11 z Yaşlarını yüzüme akıta
··ı:ı.ıı v zlal'lnıdan sıkıca tuttu. 
~~ti.Ut~· süzgün gözlerini gözle
'i<!'ltl.e 1

• ~aktı, baktı ve sevimli 
1 h[r .~~~denbire belir1veren 
'~· gulttnıse ile: 
~~1tb.d' .. 

~ İqtnl 1 soyle bana Stoyan. de-
l\ Ve .. ~ Yaşayıp ölmek. bizım 

\, -ılh u kürnüzü kendine ülke 
c "' ed.· ~'%aş llUnek ister mısin? .. 

·~~l' iti ının. bakışında o güne 
~ 1 biı-tb.senınkinde görmediğim 
~~tell se~encenlik ve sesinde 
~ba btr cana yakınlık var

~~~eı Şl l'Uhurnun ihtiyaçlarını 
t~ı~İtı-ıi anlamış ve bulrnu~tu. 

"ı:I t.ırrn k§erefli bir kisveye bü
~l\f '\lee • duygularımı kudsi bir 
~ l'ıı.hu Vaı-lı~a doğru yükselt-
10~ctu . ~a .hır ideal sindirmek 

~ lıı:ı~ \re d v~nçle ayağa fırladım. 
~Cilt " ogr~ bir yoldan yede
~~lt ist~ hakı~at bucağına gö
.. clırn vYen Yonderimin ıizerine 
'•ıı e 0 .. 

•l-ı:ıı:,: h gune kadar sonsuz 
abasetlere, cinayetle-

re alet olan suçlu kollarımı onun 
pak ve şerefli boynuna doladım. 

Coşkun bir sevinçle, tertemiz bir 
hisle çarpan kalbimi onun kıvanç 
ile kabaran göğsüne bastırdım. 

Minnet ve teşekkürlerimi heye
candan menevişlenen yanaklarını 
öpe öpe ödedim. O da beni öptü, 
öptü. Kararımı vermiştim. Yüzba
şının ülküsü ülküm, ülkesi ülkem 
olmuştu. 

Ben bu ülkü ve ülke için çalışa
cak, çarpışacak ve onların yoluna 
ölecektim. 

T makamı Mustafa Arif bey ile 
am on gün sonra Demirhisar kay 

birlikte Serez hükumet konağında, 
mutasarrıf Reşit ve dokuzuncu fır
ka kumandanı İbrahim paşaların 
karşısındaydım. Paşalar beni bi
raz ibret ve biraz da takdirle sü
züyorlardı. 

1"""'-n..,.,.; 1'--! - e:~-- 1-",:ı"",.. d;;..., 

memişlercli. Fakat namımı çok i
şitmişler ve hele ne zehirli bir çi
çek ve ne berbat bir böcek oldu
~u o civarlarda sık sık göster
diğim kanlı marifetlerimle pek 
güzel öğrenmişlerdi. 

Reşit paşa zamanının; yalnız ci
var kasaba ve şehirlilerine değil, 
bizim gibi dağ adamlarına bile ü
nünü duyurmuş büyük bir devlet ı 
adamıydı. Bilgisi kadar görgüsü, 
şefkat ve merhameti kadar da cti
ret ve cesareti olduğu her tarafta 
söylenirdi. Uzun sakalı ve dimdik 
bıyıkları ve tesirli bakışları ile 
muhatapları ve hele b~nim gibi 
suçlu muhatapları üzerinde ger
çekten yıldırıcı bir tesir bıraktığı
nı işittiğim paşanın heybetli çeh
resi beni de titretmemiş değildi. 

Ş u kadar ki, ben korkumdan 
ziyade utancımdan titremiş 

ve kızarmıştım. Boynumu bük
müş önüme bakıyordum. Neye ya
lan söyliyeyim, geçmiş günlerde
ki kötülüklerimden dolayı acı bir 
hakaretle beni hırpalıyacağını u-
muyor ve bunu bekliyordum. Me
ğer ne kadar aldanmışım. Bir vol
kan gibi çatırdıh sesler ve yakıcı 
alevler fışkıracağını sandığım o 
ağızdan bir akşam rüzgarı gibi 
tatlı fısıltılı ve ferahlık verici mü
barek bir nefes çıki!, güler bir 
yüzle: 

- Stoyan, dedi. Acı felaketler 
hazan işte böyle umulmayan ha
kiki bahtiyarlıklar da getirir insa
na. HükCımetirnizin adalet ve şef
katine sığındığını öğrenince, sözü
me inan, çok memnun oldum. He
le islamlığı kabul için gösterdiğin 
istek beni ayrıca ve çok duygulan
dırdı. Her ikisi de yumlu ve kutlu 
olsun sana. Dileğin gibi seni ya
nımda alıkoymağı ve çetelerle uğ
raştırmağı çok isterim. Ancak il
kin tutulduğunu ve sonra da is
lamhkla şereflenmek, çete takip
leriİıde millete hizmet etmek di
leğiyle padişahımızın af ve merha
metine sığındığını ve hükfunetimi
zin adaletli ocağına ve şefkatli ku
cağına atıldığını Yıldıza bildirmiş
tik. Üç gün evvel saray telgrafha
sinden Gazi Ethem paşa hazretle
rinin imzasiyle bir telgraf aldık. 

Sana şunu müjdeliyeyim ki, hü~ 

kılmetin bağışlayıcı kanadı altına 

sığındığından ve isHlmlıkla şeref
lenmek istediğinden büyük padi
şahımız çok memnun olmuş, bü
tün kabahatlerini af ile seni gör
mek arzusunu izhar buyurmuş. 

Senin için ne büyük ve şerefli 
bir ergidir bu. Sonra Ethem paşa 
hazretleri de seni kendisine mane-
vi evlat edindiğini ve sana Meh
met Sadık ismini verdiğini bildiri-
yor ve ilk vasıta ile de Istaııbula 
gönderilmeni emrediyor. 

Bu akşam fırka yaveri Süley
man bey ile yola çıkacaksınız. Na
sıl sevindin mi?.. Şimdi müftü e
fendi, sana dinsel telkinlerde bu
lunacak, biz de ad koyma törenini 

yapacağız. 
(Devamı var) 

Faydasız 
Gtda olarak yediğimiz birçok 

nebatların kabukları, yakın vakte 
gelinceye kadar, faydasız sanılır
dı. Mesela yemişlerin kabukları. 
Elmayı, armudu soyup yedikten 
başka iizümü bile kabuksuz yiyen 
ler çoktur. Buğdayın kabukların
dan kalan kepeği ayırdıktan !\On· 
ra ekmeği büsbütün beyaz unrlan 
yapmak daha kibar sayılırdı. Pi -
rinci her milletten daha fazla yi -
yen Japonlar p'.trincin bile kabuk· 
larını ayırdıktan sonra pişirip yer
lerdi. 

Vitaminlerin en biivük kı<:mı 
nebatlann kabuklarında· bulundu
ğu anlaşıldığından beri kabukla -
rm değeri arttı. Şimdi kepekli es
mer undan yapılmış ekmek her 
yerde daha makbul tutuluyor. Ja
ponlar da kend :ııerine büyük znrnr
lar veren beriberi hastalığının pi
rinci kabuksuz yemekten ileri gel
diğini anlattıktan sonra, herkes 
gibi, p :ırinci kabuklarile yiyorJar. 
Yemişleri de çocuklar kabukfari
le yedikleri vakit darılan anneler, 
babalar gittikçe azalıyor. 

Fakat yemişlerin de, sebzeler'~n 
de kabuklarının vitamin getirmek
ten başka bir faydaları daha var
dır: Yaşlıları gençleştirmeğe ya -
ramak ... 

Kabuklar vitamin getirmekle 
beraber insanı beslemezler, fakat 
hiç hazmed1.ameden barsaklara 
vardıkları zaman sünger kağıdı 
gibi - zaten kim;vaca sünger kfığı
dı da ayni şeydir - su çekerler. 
Bundan başka karaciğerin ııafra 
çıkannasını kolaylaştırırlar. Seb
zeler ve yemişler kabuklarilc ye
nıHd:iğ: vakit. kabuksuz yenildiği 
zamandan daha ziyade safra <'Jk
tığı tecriibelerle sabit olmustıır. 
Barsaklarda bir taraftan su.' bir 
taraftan da safra artınca insanda 
inkibaz kalmaz. Barsaklann fe -
rahhğı gençleşmeğe bir hizmettir. 

Bundan başka kabukların bil' 
faydası da kolesterin maddesinin 
çıkmasını artırmaktır. Bu madde 
bir taraftan safra içinde çıktığı 
gibi, daha ziyade barsaklann ke
narından çıkar. Sebzelerin ve ye
mi~lerin kabuklan safrayı fazla 
laştırmakla o maddenin hu yoldan 
çıkmasını artırdıklan gibi, bar -
saklardan çıkmasmı daha ziyade 
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1 ,..J, .. ~ ı - . ,,~ .. ')~J · .... -('~ ~ 

ne olmuş harp meydan arı var- . .;,..•,,"/<,. ·~ .. '/41,., ·:%-...ı~ 
:~,';\\ ... , .'\!..,..., ı\':-Ç\' ,.·"' _,,,. . ~ 

dır a. Oralarda Kambron - :0.~~~;~ 
"Merd!" diye bağırmış. Lenidas .• ;ı-;~ ~ • -
"yolcu git Spartaya söyle biz son ki diğer taraftan tertemiz mis gibi 
neferimize kadar bu geçitte öl- insanlar olduklarını pek iyi bildi
dükt,. diye haykırmış. Şimdi gi- ğim tanışlar vardı ; onlara ise bir 
dip oralara bakınız! Oraları pa- türlü kanım ısınamıyordu. 
patyalar, gelincikler örtmüştür. o nu ilk defa evinin önündeki 

Yaradılışın kin gibi, sevgi gibi asma çardağının altında gör-
düm. Yanına yanaştım. Bir türlü 

en heybetli kuvvetleri, en müba- bir söz başlangıcı bulamadım. He-
lD.ğalı şiddetlerine vararak herifin rif sanki kendi elbisesine değil, fa
gönlünü korkunç bir harp m~yda- kat insanın bozmak istemedif,ri bir 
nına veçirmişler, yüzünü derin o- sükuta bürünmüş gibi dumyordu. 
yuklarla harap etmişler yaı.wkla- Zaten geçtiği yerde, insanlar susu
nm kemiğe kadar dört köşeli yorlardı. o geçtikten sonra hep o
yontmuşlardı. na bakarak fısıldıyorlardı. Ben e

Yorgun, argın bir <:urat: vardı. zilip büzülüyordum. Bana "anlaşıl
Ama konuşmaya ba~laymca , yüzü dı evlat! Fakat ne duyduğumu ınu 
canlanıyor, gözleri parlıyordu. A- yoksa, ne demekliğim lazım geleni 
sıl tuhafıma giden şey : Onun bü- mi, dinlemek istiyorsun? Eğer de
tün eşkiyalıklarını, yediği hatları mekliğim lazım geleni dinlemiye 
hep bana anlatmışlardı da ona rağ geldisen, bana ne geliyorsun? O za 
men ona karşı duymakhğım lazım ten belli! Hiç durma kapı yolunu 
gelen hiddeti nefreti ~byamlyor- tut! Nah! şuracıkta!,, dedi. Fakat 

1 dum. Vakıa eş dost karşısında du- yüreğimi kırdığını görünce bu se
l yarmış gibi yapıyordum ama heri- fer ne edeceğini şaşıran o oldu. 
ı fe karşı bir sempati duyuyordum. Beni yanına oturttu. 
1 Acaba neden? Sakın haklılık de- "Rençberdim,, diyordu. "Onun 

1 
rinleyince haksızlıktan farkedile- ortakçısı idim.. Kızım tarlaya gi
miyecek bir hal alıyordu'! Hal bu- der, hendeklerde yeşil kalmış otlan 

artmrlar. Bu da tecrübelerle sa
bit olmuştur. 

Kolesterin maddenin vücuttan 
çıkması da birçok şeylere iyi ge
lir: Bir kere safra kumları, taşla
rı olmaz, gut hastalığı gelmez. Bu 
madden :ın kanda ve nesiçler ura
smda çoğalması ihtiyarlığın baş
laması demektir. Bundan dolayı o 
madde vücuttan çıkınca, vücut da 
gençleşir. 

Kabukların bir ,iyili~i de et ye· 
meklerinden gelebilecek zararları 
azaltmaktır. Kabuklar barsaklar
da taaffünü azalttığı iç)n, et ye -
mekleri buna yeniden sebep ol -
sala:ı; bile zararları az olur. Demek 
ki insan yemişleri kabuklarile ye
diği vakit, korkmadan, biraz da 
et y:yebilir. 

Yarım baş ağrısında da kahuk 
yemenin pek faydalı olduğu gö
rülmüştür. Çünkü bu rahatnzhk 
da insana birçok defa harsakların 
büzülmesinden ve kanda asit ürik 
çoğalmasından gelir. Yemişlerin 
kabukları o sebeplerin ikis:ni de 
ortadan kaldırınca ... 

Sinir hastalıklarına bile yemiş
leri kabuklarile yemenin iyi gel
d ' ği rivayet edilir. Barsaklar te
mizlenip de vücut icinde koleste
rin azalınca insanın · iradesi kuv
vetlenir, diinyayı daha pembe gö
rür, derler. Ayni rivayete göre, 
fik'.ır daha iyi işler. hafıza daha 
kuvvetli olur, dikkatsizlik azalır. 
Sözün kısası fikir daha parlak o
lur. 

Yemiş kabukları barsak1ar İ<'e
risinde bir nevi masaj yaparak ka
nı harekete getirdiğindPn • adeta 
jimnasfik gibi - vücudun sağlığı
na da sebep oluY. Bundan d<ılayı 
in-<:anı şişmanlıktan kurtaYmağa 
da hizmet eder ... 

Yemiş ve sebze kabuklarınm 
bütün bu iyiliklerini bulan Al· 
manyadaki Yahudi profesörü şimdi 
Anıerikaya kadar gitmis olmakla 
beraber dediklerini isterseniz, siz 
de tecrübe edebilirsiniz, hem de 
pek kolay: Günde yarım kilo, iiç 
yiiz gram elma veya üzüm, tabii 
kabuklarile, yahut iki yüz, üç yiiz 
gram kepekli undan esmey ek
mek. Yemiş lüks eşyadan :sayıl
dığı için pahalı gelse bile, ikinci 
nevi ekmek ucuzdur. 

yolarak kuzusuna yedirirdi. Anası 
çoktan ölmüştü. Ağa akşam üstü, 
ona tenhalıkta rastgelmiş. Çocuğu 
berbat ettikten sonra duyu1masın 
diye uçurumdan aşağıya fırlatmış. 
Sanki ben anlamıyacaktım. Çocu
ğun başı kayaların üzerinde par
ça parça olmuş. Görünce beynim
den iliklerime kadar cayır cayır 

yandım. "Dava et! ,, dediler. Ama 
şahit şuhut yok. Köyde bir aku
bat vardı, kaleminden kan damlar
mış, yüreği ama, mürekkep hok
kası gibi karaydı. Herif parayla laf 
söylermiş meğerim. Ağa daha faz
la para verdiği için mahkemeye git 
ti de onun düdüğünü çaldı. Mahke
mede yüzüme karşı, bir de üstelik 
ağasına iftira ettiğimi söyledi. 0-
lür müsün? öldürür müsün? Bre 
ben çabalıyordum. Bütün gönlü
mü kızımı sevmekte kullanıyor

dum. Bu sevgimin koynundan on
cağızı alıp kafasını parçaladılar. 

Gönlümü, acımı, nerde kullana
caktım? Neyle avunacaktım? Otu
rup ta damda mart kedisi gibi ah 
vah mı edecektim? içim cehennem 
kesildi. Teselli için dost}ar gelir 
bana artık oldu olacak, çocuk de

ğil mi? Bir nikaha bir de gusül ab
desti için bir teneke su dökünme
ğe bakar, dokuz ayda yenisi do
ğar dedikleri zaman ciğerlerini ba
ğırlarından söküp suratlarına çar
pasım gelirdi. A evlat anlatamam. 
Fakat onların söyledikleri giii bir 
şey yaparak, teselli bulabileceğim 
ihtimalini gönlüm kabul ettiği da
kikada, mutlaka durduğum yerde 
acıdan belkemiğim çat diye çat
lar kafam patlardı. Hele köy ima
mı yatışmazsam başımı belaya sa
racağımı söylüyordu. Cennetten 
bahsediyordu. Orada Tuba mı tor
ba mı ağacı varmış, elmaslı cici
li bicili elbiseler giyerek hep taht 
üzerinde kurulacak boyuna şerbet 
içecekmişim. Hele bir suratıma 
bak hiç böyle haltı işliyecek ada
ma benziyor muyum? Ben şerbeti-
ni, limonatasını neyleyimdi kızımı 
parçaladılar be! Rahmanın da ~ahi 
rnin de rahmeti imamın başına ça
lınsındı. Cenneti de cehennemi de, 
doğrusu da eğrisi de benim ne u
murumdaydı! Topunu da alsın ba
şına taç diye geçirsindi. 

H aniya kaleminden kan dam
lıyan akubat yok mu? !şte 

onun ensesine bir kondum! Değil 

kaleminden 
damladı. Bre ben vesdiğimi ka·ı

betmiştim. Artık ne biçim uçuru
ma yııvarlandığımı mı düşünür

düın? Şamarladırn diye zaptiyeler 
beni tuttu. Beni Fizana sürdüler. 
Şuracıkta gördüğün zeytin ağacı, 
şu limon ağacı yok mu işte onu 
cennetin torba ağacına değişmem. 
Bunları kızım dikmişti. Şu kaldı

rım taşlarının ağartısı bana me.
leklerin gülümseyişinden tatlı idi. 
Onları oraya ben dizdim. Kızımın 
çıplak ayaklan Üzerlerine basar
dı. 

Neyse Fizana gittik. Orada du
rabilir mi idim. Kaçtım. Ağa, be
nim kaçtığımı duymuş. Korkusun
dan yalnız çıkamaz olmuş, gı1ya 
beni görünce kurşunla keneli adı
mı, kendi alınma yazacaklarını id
dia eden iki bekçi kiralamış. Tar
lada üçünün de önüne çıkıverdim. 
Suratımı görünce korkudan dişle
ri çatırdadı. "Ulan danasını öldü
rürken, babası yok mu sandın? Çe
kin tabancalarınızı, altta kalanın 
canı çıksın!,, diye bağırdım. 

Bekçiler hemen kaçtılar. Ağayı 
bir kurşunda yere serdim. Işte ., 
zaman gökte bir tıngırtı, bir tam
bura gibi bir şeylerin tatlı tatli 
çaldığını duydum, yoksa bana mı 
öyle geldi diye hayran kaldım. Son 
ra dağa çıktım. Senelerce çamlık
larda, ovalarda, deniz kenarların
da hep yalnız olduğum yerlerde 
gezdim. Ne olacak ben de ölece
ğim. Tıpkı öteki insanlar gibi. Aı·

tık yoruldum! Rahat bir uyku! Ya
şadım. Olebilirim. Yaşamıyan öle
bilir mi? Şimdi gidip kahvede tav
la oynayarak mı vakit geçireyim? 

B ak evlat merakını kırmamak 
için sana anlattım. Ama sen 

bana bakma dedi ve düşünceye dal 
dı. Benim için kendi elile tabaka
sından bir sigara sardı. Eli tiril ti
ril titriyordu. "Dinle evlat! Sen o
kur yazarsın. Bizim gibi cahil de
ğilsin. Acaba bu cennet dedikleri 
sahiden var mı?,, 

Ben şaştım ona - "Haniya şim
di umurunda değildi! ,, dedim. 

- A canım t Benim için değil, 

çocuk için soruyorum. Cennet var
sa belki oradadır. Şu cenneti ya
ratmak insanoğlunun elinde olsa" 
Baksana cehennemi istediğimiz -
den ala yaratıyoruz. Cenneti niye 
yaratamıyalım? dedi. 

Bu mülakattan sonra kendisini 
bir daha göremedim. Çoktan öl
müş. 

* Bodrumda gece düğün oluyordu. 
Genç kızın biri darbuka temp0c 
suna oynuyordu. Oyle bir cenuplu 
kara kızdı ki, o mu geceyi, gece 
mi onu tezyin ediyordu, belli de
ğildi. Bütün güneş, bütün neşe, bü
tün dudak bütün dişti. Musikinin 
akışı özüne iliğine geçiyor, göv
desini dolaşıyor, ve onu dolanışına 
göre süzüyordu. Gövde şarkının 
çizgisini alıyordu. Kızlar hep bir 
ağızdan: 

Kerim oğlu şimdi dağa çıkıyor! 
Tıp tıp etsin zenginlerin yüreği! 
Diye seslerini salıveriyorlardı. 

Kara kız "tıptıp! ,, deyince topuğu
nu iki kere yere vuruyor. Yüreği
nin yesinde bütün gövde ve sesi
nin edasile öyle bir musiki uçu
şile zağlanıyordu ki, Kerim oğlu
nun gönlü türkü olarak gökler~n 
maviliklerinde kaybolup mavi olu
yor, ve Egelilerin soludukları ber
rak ve tannan hava doluyordu. 
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RTTA MATEM 
INTIBALRI 

.. 

Ebedi Şel ebedi meclfenine tevdi edildiği gün 
ErzincanJa yapılan tören 

Menemende yapılan 'Atatürk ihtifalinclen bir iÖrÜnÜf 

Jttatürkiin cenaze mera8imi yapılclığı giin Jlydında 
yapılan meraıimcle 

:4.yvalıkta Atatürk heykelinin çelenklerle örtülü manzarası 

Yapı iıleri llCinı 

Nafıa V ekiletinden: 
1 - EksUtmqe konulall if: Ankarada Malunutpa1a Bedestanı res

torasyon lflcUr. 
Kefil be4eU 44.478 Ura '1'I k\u'uttur. 
2 - Eksiltme 22 12.938 pel'felllbe gtinü uat 18 da Nafta vekileti 

yapı lfleri eksiltme ko~onu oc1,suıcı. kapalı zarf usuUle yapılacak
tır. 

3 - BbUtDMt fU'bıamesl Ta buna natteferrt. evrak 112 kurut bedel 
mukabilinde yapı lfleıi U. Md. dan alınabWrJ. 

4 - Eksiltıue1e girebilmek içlıı lstekU1cin 3335 Ura 11 brut1uk m• 
vükat teminat vermelert ve Nafta Teklletmcleıı Ü'PID.JI ebllyet vesi
kası ı termelerl JAzımdır. Bu vesika ekantawmı 1"Pılacaiı ~ 
n s kiz &Un evvel btr iltlda Da nafta vMAlttine miiracaat.ıan ve 

u;uıwuoll'uıa bu gıbl abidatı tamir etmlf ve lnı tauıiratı Vt bir IUNtle 
baprdıima dair Maarif velileti Antikitelw ve ~~ dlraktörlü
ğünden a]ınmıı vesika Wttimıeleri ve istekUIÜll b~ JiUek ~ 
dis veya mlpıar olması muktezidir. 

5 - İstekliler teklif mektuplanm ihale günil olan W2• "°' 
şembe günü saat 15 te kadar eksiltme komjsyonu re1-!iiin• IDÜD.Pa 
mukabilinde teslinı edeceklerdir. Postada olan gecikmeler kabul eclJ.. 
mez 880.) ( 4980) 

SIVASTA: 

Havalar iyi Gidiyor 
Sıvas, (TAN} - Muhitimizde ha

valar çok güzel gidiyor. Maamafih, 
etraftaki dağlara fazla miktarda kar 
yağmıştır. * Sıvas, (TAN) - Yıldızeli kaza
sı belediye reisliğine Muzaffer, Su
şehri belediye reisliğine de Yusuf 
Bozat seçilmişlerdir. * Sıvas, (TAN) - C. H. Putisi 
ocak kongreleri bitmiştir. Nahiye, ka 
za ve vilayet kongreleri de 5 kanu.
nuevvele kadar bitecektir. 

Bursada Sebze lslah 
Edilecek 

Bursa, (TAN) - Tamamen ipti -
dai ve görenek usullerle devam eden 

sebzeciliğin ıslahı için ziraat mek -
tebinde bir ıslah istasyonu kurul -
muş ve ıslah heyetinin riyasetine A
rif tayin olunmuştur. Evvela doma -

teslerin ıslahına başlanılacak, doma

tes çeşitleri hem ıslah· ve hem tes

bit edilecektir. Domates ezmesinin 

fenni şekilde yapılması ve t~e doma 

tes ihracı işleri de tanzim olunacak
tır. 

* Bursa, (TAN} - Şehrimiz müd 
deiumumi muavinlerinden Rüknet -
tirı Kefelioğlu, kalp sektesinden öl -
müştür. 

Fatma Kuşu, Halil Avcı 
Kaçırmış 

!zmir, - Torbalı kazasının Yoğurt 
çular köyünde oturan Bulgarya mu
hacirlerinden Adem Kuşun 15 ya
~andaki kızı Fatma Kuş, evli ve üç 
çocuk babası Halil Avcı tarafından 
kaçırılmıştır. ikisi de aranılmakta -
dır. 

* !zmir, (Hususi) - Hükıimetçe 
muvakkaten kapatılan Yeniasır gaze 
tesi bu ayın sekizinden itibaren tek
rar intişara başlıyacaktır. 

-------------------------Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu ilanları 

Dikim evleri için 380 metre pa
tiska 336 kilo ara ipliği 259 kilo 
parafin 8/12/938 Perşembe "ünü 
saat l':l ae ropnanecıe !"!re. tV:- a. 
mirliği satın alına komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 

belli saatte Ko. na gelmeleri işbu 
. eşyaların her biri ayrı ayrı bayi
lerden de alınabilir. "391,, "8704" 

* Tophanede Salıpazannda L V. 
Yollama müdürlüğü anbarında 

mevcut 30 beygir kuvvetinde Bo-
linder markalı bir adet motör 
8/12/938 Perşembe günü saat 15 
te Tophanede amirlik satın alma 
komisyonunda pazarlıkla satıla
caktır. Tahmin bedeli 600 lir:ı te
minatı 90 liradır. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. (8762} 

* Nakliye ve motörlü birlikler 
okulu için ~325 liralık benzin ve 
600 kilo "C. BB. A.,, mobiloil ya
ğı ile 300 kilo san gazın pazar
lıkla eksiltmesi 9.12.9J8 Cuma 
günü saat 14 de Tophanede İstan
bul Levazım amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Heır 
sinin tahmin bedeli 3544 lira te
minatı 531 lira 60 kuruştur. İs· 
teklilerin kanuni vesikalariJC' be
raber belli saatte komisyona gel· 
:ıneleri. "409,, "8871}., 

* 500 çüt Dağ fotini, 500 çift 
tırmanma fotini 22.12.938 pazar
tesi günü saat 15 de Tophanede 
LevaZUl) Amirliği satınalma ko .. 
JnJeyonunda kapalı zarfla ebilt • 
mni yapılacaktır. Hepdıin tah
min bedeli 9'750 ıtri, ilk temfnatı 
731 Ura 2IS lruruftur. Şartname 
ve nümuııesi komfayoııd~ görüle
bilir, İsteJd11erin kanuni veaika
larile benber tıekUI melduplan
nı ihale saatinden hiı u.at evvel 
kom.llyona 'ftl'Dlelert. 

"410,, "8877,, 

* eaoo metrelik plekltk popllıı 
1 .. 12.938 Çarf'Dl'ba IÜftÜ IUt 1' 
de Tophanede Levuun Amlrliii 
Satınakna komisyonunda paaP • 
lıkJa alınacaktır. Tahmin bedeU 
t84b Ura tenıhıatı 72~ liradır. Nii
inuııeal komisfoocla görillebilir. 
lsteJüllerin kanuınt v..tbJarıJle 
'beraw •nt ~· komisyona 
ıehnaJert .. "11 ~ .. 

BİR YILDA 100 KiTAP 
Yok bahaıma zengin bir kütüphane u.hibi olmak 

istiyor mu.unuz? Öyle iae, ıin müjdeliyebiliriz. 
Sabiha Zekeriya senede 100 kitap Defl'etmek üzere 

10 kuruşluk bir cep kütüphanesi te$İS etmiştir. Bu kitap
lar 10-64 sayfalık eserler olacak, fakat dünya edebiya. 
tının eski ve yeni bütün eeerlerini, fikri, siyasi, içtimai 
bütün hareketlerini toplıyacaktır. Bu eserleri bir araya 
getirdiğiniz zaman gayet zengin bir kütüphaneye sahip 
ol.mut olacakımız. 

Cep kütüphanesi hakkında bir fikir edin.mit olmak 
için sağ ve sol sütunlardaki kitap listesine bir göz abnız. 
Bütün bu eserleri senede 1 O liraya, yani iki üç kitap pa· 
rasile elde edebilecek, ve okuma ihtiyacınızı temin ede 
ceksiniz . 

Eaerler hakkında daha fazla malUma.t istiyenler
1 

timdiden TAN Matbaasında Sabiha Zekeriya namına 
müracaat ebnelidirler 

Toplantılar, davetler: 

Fatih Halkevinde Temsiller 
Fatih Halkevinde Evimiz tiyatro şu

besi 1938 - 1939 kış sezonu temsillerine 
10 blrinclkfınun 938 cumartesi gününden 
itibaren başlıyacak ve her hafta cumar
tesi günleri saat 21 de ve pazar gtlnlerl 
saat 14,30 da olmak üzere temsillerine 
devam edecektir. 

Dıı ı:emsıuere ~ımex ıstıyeruer c!ave-
tiyelerinl her hafta salı gününden cuma 
günü akşamına kadar her gün sıı:.:ıt 10 
dan 21 e kadar Halkevi direktörliiğün -
den alabilirler. 

LİSAN DERSLERİ 
Beşiktaş Halkevinde bu yıl da İııgiliz

ce, Fransızca, mııtematJk ve Geometri ku-

Ökowrwk ~wrwbv 
1 

" Sirop PectorC!'I .. ,, 
Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balıam söktürür, ?ronşla;1" 
mizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri ıayd olanlara. bılbasSl 
nı tavsiyedir. 

rslarında 15.12.1938 tarihinden itibaren INGILIZ KANZUK ECZANESi 
derslere başlanacaktır. Arzu edenlerin 1 

her gün Halkevi idare memurluğuna mü ı BEYOGLU • JST ANBUL 

racaat ederek isimlerini yazdırmalsj·ı, ···----------------11!1--.. --~/ lAzımdu-. ii ~ 

, ' Ege,nin en çok satılan ve 

Türkiyenin en eaki gazetesi 

Yeni Asır 
8 Birincikanun Perşembe 

gününden itibaren 
intişara başlıyor. 

' 
yeniden 

lstanbul llbayhğından: J'>Orfl't' 
Bu ders yılı başında ilimiz emrine vernen Jzmlr merkez . ~I' 

okulu öğretmeni İrfan Kaya 2 nei değişiklik çUıelgesile BakırköY ~ 
kez birinci okul öğretmenliğine atanmış adresi bilinemediğinde~ 
sine tebligat yapılamamıştır. Üç gün zarfında ödevine başl 
takdirde istifa etmiş sayılacağı ilan olunur. (8846) 

._ _______________ .... ,,,...d,,; 

Marmara Ussübahrt K. Satınalma Komisyon•" p>1 

D S h Ş c· i Kilosu Tahmini fiat1 Tutilrı Teklif olı.ıJlşıl 4~ r ı up İ enses 4 ms Kuruş Lira Kuruş 

l ldraryolları hastalıkları rnUtehası;ısı I' Koyun eti 25.000 40 10.000 30 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek- Sığır eti 30.000 25 7.500 18 _w/. 

]pr rınıırtımnn. Fakirlf'rp ,..,., •. ,,~,7 'Kuzu eti · 20.000 45 9.000 32 1"'J 
Tel. 43924 ı _ Komutanlık denizer~tının yıllık ~ti~açlanndan olu;~'-

da miktan yazılı üç kalem etuı 28.11.938 gununde yapılan k. il/ 

1 1 
eksiltmesine tekl,if edilen ve hizalarında gösterilen fiatlar yiillS Harici Askeri ,.; 
rülmüştür. 

9
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Kıtaat lıanlan 2 - Yeniden pazarlık s.uretile eksiltmesi 8 birinclk~un blfl' 

'----------- şembe günü saat H de tıw.itte Tersane kaiısmdW ko~QP 
Milb, !tüllük. Bodrıım ıanı1ıon

lan ihtiyacı olan 13650 kilo sade. 
Yalı 15.12.938 IÜJlÜ ıaat 15 de ka 
pah urfla fhalNl yapılacaktır. Ma 
hamınen bedel 13984 Ura ilk ~ 
mtnatı 104ı8 Uredır !stekll1er ti .. 
caret odaamdaa alacaJdan tiearat 
ve11Jre1an ile " ilk teıldnat mu • 
kabilinde ~IGlderlne ,. -
m.caklan ıııatbtilU birlikte arı
lan saat 14 de AJa111tınalnıa to
m19yoııuııa nru.tl olacaktır. Ilı.. 
lAs, Küllü.il yallan U. Bodl'UDl '81 
lan bir möteühlde l1ftl tutname 
dahllhıde verilecelf Bibi Mnb w 
Bodnım ~ Jalları 
anı ayn pıtname1'rle balka t.tek 
illere de nrileoektlr. Param oıa. 

da yapılacaktır. 
a - Bu lfe .tt prtnaıne 135 kurQf lllı&kUUtnde tmııall!Vll 

nablllr. 
4 - Pazarhfa iftiralı edecek lsteklilerla 3480 11Jllı lra11t811 

dili vesallı:le birlikte Deııfz ftloJan m~ _:.....ı 
198'1 lira 80 lnanl§tan °'8l'et fit teinbıat mübas veya__... 
Janm muayyen sün w .. ._ komisyon Nı.,....biJna vmme~ 

~-.. Allldaler l•hrf 11..,.ıdııı 
Büyük Millt Bir Şöhret Abidesi Vı 

ALI MUHiDDiN 
HACI BEK 

rak fariname MllAI ordu nincie sa HL:1ı:1er::•=l~ı :•:ns=:"::""l:i.t~==~=.:::=l:Ui::~ tmalm• ~ her ZIDMQI 

abaablllr. <• cam> 
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muessır çıkan son derece 

Başka Kim 
GENÇLEŞMEK 

İSTİYOR? 
Bavan Marcilla, nasıl on yaş ·daha 

gençleştiğini anlatıyor 

Bayan Marcilla'nın.-yü
zündeki şayanı hayret 
güzellik tebeddülünü 
gösteren fotoğraflan 

Siz de böyle muvaffak olabilirslniı ::,:u;:~ 
LGHen bunları okuyunuz Biocel'li Tokalan 

!'\ı 60 - 70 yaşlanndaki kadınlann bu- Kremini kullandığımı anlattun. Bir 
~ iUkluklan altı hafta zarfında zail çokları bana güldüler, fakat bizzat 

1Iınuştur. İşte, hastanelerde tecrübe- tecrübe edip şayanı hayret semeresi
'& l'apılan ve ibir Viyana 'fıp mecmu- ni görünce, hepsi de hak verdiler ve 
• 

1 tarafından ilan edilen şayanı hay-
,et neticeler ... Cildin BİOCEL cev- memnun kaldılar. Geceleri yatmaz-
;rı. ile beslenmiş olmasıdır. Bu kıy- dan evvel pembe renkteki B!ocelli 
~ eu1 cevher, pembe renkteki Toka- Tokalon kremini kullanınız. Siz u-
n kreıninin terkibinde vardır. yurken cildinizi besler ve canlandı-

~ İşte bu kremi kullanan ve yüzün- rır. 
. ~i Şayanı hayret güzellık tebeddü- Her sabah biraz daha gençleşmi.§ 
~tını YUkandaki fotoğraflarında gö- kalacaksınız. Gündüzleri de beyaz 
~~~ Pariste Bayan MARCİLLA'nın renkteki Tokalon kremini kullanınız. 
hızı l'tibesini anlatan şu mektubu oku- Bu suretle cildiniz yumuşamış ve be 

uı: yazlaşmış olur. Bütün siyah nokta-
"Bu, benim iç.in bir harika oldu. lan eritip açık mesame1eri sıklaştı

f,trihen iki_ay_pluyor; alnımda ve nr. Binlerce ahvalde görülen tesiri 
tııı/~runıe gz.ımın etraJ.llla ouru- xu et bır gar ntıdır. Hemen bu-
~ 1Uklar Vardı. Bugün ise bütün ar- günden itibaren her iki kremden bi
bıı daşlarun kadüe gibi :umuşak ve rer vazo alarak tecrübe ediniz. Bir
~ l'\ı~ukluklardan ari olan yüzüme kaç hafta zarfında faydalı tesirini 
1• dırıe bakıyorlar. Hepsine ne yap- görmediğiniz takdirde bayiinize iade 
~öyledim. ederek parayı geri alabilirsiniz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

TAN 11 

KAŞELERİ üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir., SALiH NECATI 
Bahsekapı 

• 

...._......ile saadeli lasarru la ·kaimdir. 

TÜRK TİCARETBANKASI A.Ş. 

ViROZ.A 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlan, traş yaralan, meme iltihapları ve 
çatblcları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocuklann ve bü

yüklerin her türlü DERİ İLTİHAPLARINI 

EN ÇABUK VE EN EMiN BiR 
SURETTE TEDAVi EDER. 

ViROZA 
Bir güzellik kremi değil, birçok fenni araştırmalardan sonra mütehas
sıslar tarafından istihzar edilmiş sıhhi ve faydalı bir cild merhemidir . 

Nafıa 
• 

Beşi de yedi aylık dopıuşlar ve aafdırlar. · Fakat 
a-ayet narin ve zayaftırlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildlerine nasıl itina etmeli ? Hanfi aabunla yıkamalı? 
Mütehasaıılar diyor ki : Saf zeytin yatı ve :.Yalnız 
Palmolive sabunu kullanmalı. • 

Çtıolti, Palmoftve'in terkibinae·reytin yatı vardır. 

Hiçbir hayvan yatı ve aun'i boya yoktur. Bunun için· , 
dir ki Palmolive'in yağlı ltöpüfii yumuşatıcı ve mini 

ıninilerin cildi için rayet faydalıdır. Sizin ve cocuk-
1.annızın -güzellifi_ için __ Palmolive'i~kullanınız. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llCinları 

Akarat: " . 
Semti Mahallesi Sokağı No. Cm si Aylık ldras1 

L. Kr • 
Boğaziçi Kanlıca Yeni Hacı Mu- 70 N. taj bahçeli 1 5 00 

Mahalle hiddin 80 Ev ' Büyükada Cami Çınar 82 Ev 16 00 
n .. .. ,. 80 , ,. . 16 00 

78/1 , 
Dükkan 1 50 " " .. .. 

" " " " 78 .. 00 
Usküdarda Kuzguncuk Is kele 35 69 t) 2 00 

n Kuzguncuk lskelc 37 71 Ev 4 00 
,, Pazarbaşı Nuhkuyusu 225 .. 1/4) 1 00 

hissenin 
~ukarıda cinsi ve mevkileri yazılı yerler 31.5.939 sonuna kadar ki

raya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. Dıalelerl 14.12.938 
Çarşamba günü saat 14 dedir. Isteklileriv. Kadıköy Vakıflar Müdürlü-

ğüne gelmeleri. G IAlalilt I 1 I l j (8792) 

Samsun Valiliğinden: 

İstanbul İkinci İflas l\lcmarhı . 
ğundan: 

Müflis Mehmet Eminin Hozine 
ile olan davası bitmiş ve iki par
ça eşyada satılmış ve muamele 
son dereceye gelmiş olduğundan 
alacaklıların 16.12.938 Cuma giı-
nü saat 14 de dairede hazır bu -
lunarak tasfiyenin son vaziyetini 
tetkik ve kararlarını vermeleri -
nin iflas irlareslıın tensibile :lan 
olunur. ..12656) 

KAYIP : - Bir deste an:ıhtnr 
kaybedilmiştir. Bulup adresime 
getirene mükafat verilecektir. 
Mahmutpaşa caddesi: Bozkurt 

maA"azası 101 No. 
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Cocuklarınızın terkibi meçhul gıdalarla midelerini bozarsınız, Allahın yarattığı hububatın özlerinden yapılmıs 

HASAN OZLU UNLARILE 
ÇOCUKLARINIZI BOYUTUNUZ 

Vitamin 

Kalori 

Gıda 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Neşe 

Enerii 

Zeka 

Pirinç 
Yulaf 
Mercimek 
Çavdar 
İrmik 
Buğday 

Nişasta 

Patates 
Arpa 
Türlü 
Mısır 

Bezelye 
Badem 
fıstık 

ö .. zu 

" 
" 
" 
,, 
,, 

" 
" 
fi 

" 
rr 

,,. 

" 
,, 

Çocuklar HASAN Özlü Unlarına Bayıhyorlar. Çok iştahlı Oluyorlar ve Severek Yiyorlar. Bütün Çocuk Doktorları Buna Şehadet Eder• 
· Avrupada Dai~a Diplomalarla .Musaddak Birinciliği Kazanmıştır. Bu Kadar Yüksek Evsafa Malik Tabii Gıda Ancak 

H A S A N Ö Z L 0 Unlarıdır. 

T E L E .F U N K E N 
Şimdiye Kadar Muhtelif Marka 

Bir Çok Radyo Dinlediniz. 

Radyolarının 
939 modellerini dinliyerek 

Beı liıt'Gda 70 den fazla memlel<ette 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

Büyük bir rağbet ve itimad görmes; 
sizin için en kuvvetli teminattır. 

Türkiye Vekili : 

kat'i kararınızı verebilirsiniz. 

Ankara Satış Yeri : 

Elektron Türk Anonim Sirketi ~lektrof en Türk Anonim Sirke ti 
Galata Voyvoda caddesi No. 58 . 62 

Telqraf: Elektron • lstanbul 
TelefGn 41460 

Anafartalar caddesi No. 1 O 
Telgraf: Elektrofen • Ankara 

Telefon : 1287 

Anadolunun . Bütün Mühim Şeh.irlerinde 
Bayilerimiz Vardır. 

--
Cild güzellik &ilmi Profesör Doktor E. WINTER tarafından formülü yap.San 

VENOS 
KREMi 

Terkibindeki hususi mad
dei hayatiye dolayısiyle cildi 
besler, teravetini arttırır. 

Yeni bir 'ten yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın güzelliği

nin bir tılsımıdır. 

VENOS 
RUJU 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 

1 kibar familyalann kullan
dıkları yegane rujdur. 

\ 

VENOS 
BRiYANTiNi 
Baştaki kepekleri izale 

eder. Saçları parlak tutar. 
Dökülmesine mani olur ve 
kıvırcık yapar. Saç meraklL
ları ve gençlerin hayat ar
kadaşıdır. 

VENOS 
PUDRASI 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandınlınış 

fevkalade ince ve hafif Ve
nüs pudrasiyle tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

L 1 M ON Ç 1ÇEG1 
l(OLONYASI 

Hususi bir tiptir. 90 dere
cedir. O kadar ki en büyük 
zevk ehlini ve müşkülpesent 

olmakla tanınmış kimseleri 
bile hayran bırakmaktadır. 

VENOS 
ALLIGI 

Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. yüze 
sürüldüğünde cilde fevkal~~ 
de tabii bir renk verir, teJll 

bozmaz; güzelleştirir. 

VENOS 
KiRPiK 

SÜRMESi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürlll~ 
sile tuvalet gören kirpiJcler 
büyür ve güzelleşerek kallr 
lere ok gibi saplanır. 

VENOS 
ÇAM 

KOLONYASI 
· · ıeri Ciğerleri zayıf ve sınır 

bozuk olanların kalbine f: 
rahlık verir. Ve gönlün.uf ro açar. Ada çamlarının t"S 
ve sıhhi kokuları VEN 1 

ttur· çam kolonyasında mevcu 

Deposu: Nureddin Evliya Zade Müessesesi lstanbul 

ÖKSÜRENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Halil Liiffi Dördüncü, 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. basıldıiiı ver: 
TAN Matbaası 

• 


