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Milli 
t.iilli Şefin 
Yeni Nutku 
karşısıİlda 

l'<u;an: M. Zekeriya SERTEL 

C ümhur~~isimiz dün İs -
tanbul Universitesi kür

~silnden gençliğe ve millete 
ıutaben en mühim nutukla -
~ndan birini daha söylediler. 

u nutuk yeni bir nur gibi or
~~ığı aydınlatmakta, Türkiye 
.... uınhuriyetinin takip edece -
~:terakki ve tekamül yolunu 
hutün vuzuhu ile göstermek -
tedir. 

Milli Şef bir takım tehlikelere 
i~ 
~a:ret buyur4yorlar: 
lo Dünya sıyasi ve içtimai bir ta

nı buhranlar içindedir. Bu buh
~anlar karşısında bir takım mil -
;tle:r fena imtihan geçirmişlerdir. 

~a. dahili nifak ve ayrılıklar yü-
2:~den zaafa uğramışlar, ya anar
§ıye düşmüşler veyahut cebir ve 
:ora :müracaata mecbur kalmış -
~dır. Bu milletlerin, "Beynel -
?tıileı siyasetin yarın için bekle -
nilıniyen hadiseler ihtimali kar ; 
~~ında,, vaziyetleri tehlikelidir. 

1 . .tnaenaleyh Türk milletine bir -
Ut tavsiye ediyorlar: 

"Milletler ir;in en büyük kuv -
\'et, her silahtan kc:.kin, her kud
~Cltcn üstün en büyi.ik kuvvet, 
Jt endi cvlatlan arasındaki birlik 

uvvctidir.t, diyorlar. 
• M.i11:;- Cl-.tt ..:ı...c--:: 'L • " ~ ........ _., -

l§aret buyuruyorlar: 
Yeryüzünde nüfusları çok bir 

~ı:rn milletler vardır ki, bir hırs 
~1!~eti takip ediyorlar. Bunlar 

uçük milletlerin istiklallerine 
~~z koymuşlardır. Onlara yeryü
b Unde hayat hakkı tanımıyor ve 
t unıa:1 yutmağa çalışıyorlar. Mü
t ~avız siyasetlerile dunyayı mü-
eınadi harp korkusu içinde yaşa

;a.n bu milletler karşısında "Nü
Usları az milletlerin başlıca da -
~an~cakları kuvvet, kendi içlerin
b ekı, kendi aralarındaki nüaksız 

e:raberlik kudretidir.,, 
Fakat bu iki tehlikeye işaret 

~!tikten ve bize birlik ve beraber
~ lüzumunu anlattıktan sonra, 
tebşir ediyorlar: 
k "Memleketimizin hali, bu ba
li~llldan çok kuvvetli ve tok ümit-

tr ._ 

* S onra CümhurreJsimiz bize 
llı' Türkiye Cümhuriyet reji
edlnin_ ~asfını ve bu rejimin takip 

ecegı terakki ve tekamül yolu
l:ı.u 1.asvir ediyorlar: 

"ıı· l:ı.l' ız, diyorlar, halk idaresinin 
tUetiıni:dn bünye~ine ve arzu -

:una en uygun geldiği kanaatin
" eyiı;, Halk idaresinin en nazik 
tqıtsfı da bunu anar~iye ve zora 
b·cYdan verınekl)izin tanzim ede· 

1lrnekt' ır.,, 
~ ~u ~arif bize, demokrasinin en 
\" lltekaınu ve en ileri şeklini tas-1: etmektedir. Halka dayanan 
l ateler, son bir asırlık tecrübe -
;:-cıen sonra ya anarşiye, ya zora 
2U Yanmışlardır. Biz onların ıec· -
,,. beıerinden istüade ederek zora 
he anarşiye varmıyan ahenkli bir 
~ alk. idaresi kurmakla meşgulüz. 
r u ahenk dahilinde Türk demok
d ~Sisi terakki ve inkişaf etmekte
y ~ Ve "Halkçı bir idarenin bütün 
h liksek ve ileri tekamülleri siyasi 
it ayatımızdn mütemadiyen tahak-

Uk ettirilecektir.,, 

f sınet lnönü'nün bu terakki 
e}i ve tekamülde en ziyade 
llı eınrniyet verdiği nokta, bütün 
1'vı~lli irade ve kuvvetlerin Büyük 

11Iet Meclisinde toplanmasıdır. 
"Büyük 1\fjJ]cf l\ıedisi, milletin 

(Sonu: Sa. 10, ıü."5 ... .. 

efimizin Tarihi oklar • • 
l • • I· d 

I• 1. •• •• U . . d k• ispanya a Smet DODU, DIVerSite e 1 Bir Hü U e 

Nutkunda, Türk Gençliğine 0::~;,sya~ 
Ve Türk Milletine Hitap Etti ~::;;~d~. ~;~~ 

iSMET INôNO, ONIVERSITE BINASININ BALKONUNDAN MOHIM NUTKUNU SôYLVYOR 

Aziz Sef , Dedi ki: Gençliğin 

"Milletimizin Birlik 1. Inönü Dün Çatalca ve 
Kudreti Ç<?.k Kuvvetli Silivride de Köy ünün 
Ve Çok Umitlidir,, Dertlerini Dinlediler 

T ezahiiratı 

JWilli Şefimiz İsmet İnöni.i, dün sabah İstanbul Üniversi
tesi baikonundan, gençliğe ve bütün millete hitaben çok mü
him ve tarihi bir nutuk söylediler. Binlerce Üniversitelinin 
heyecanlı tezahüratı arasında söylenen ve "Yaşa, var ol!,, 
avazeleri ile sık sık kesilen bu nutuk aynen şudur: 

"İstanbul Üniversitesinin kıymetli mensupları: 
İstanbula gelişimde beni muhabbetle selamladınız. Bu -

gün de Üniversitenin, müesseselerinde yakından gördüğüm 
memleket ve millet için ümitlerle dolu olan çalışmaları, ben -
de iyi jntıbalar bıraktı. Size teşekkürlerimi ve takdirlerimi 
~öyl~mek isterim. Bilirsiniz ki Cümhuriyet, İstanbul Üniver -
site<;inin mükemmel olmasını, rejimin ilk gününden itibaren 
eme! eı!jndi. Muhtelif istikametlerde samimi gayretlerden 
sonra Üniversitenin bugünkü şekli teessüs etmiştir. İlim sevi
yesmde ·ve tedrisat malzemesinde, İstanbul Üniversitemizin 
kıytnPtine umun:~ olarak güvenebiliriz. Cümhuriyet hükume
ti, yeni Ankara Universitesini tedricen meydana getirirken 
İstar.bul Üniversitesinin eksiklerini de durmadan tamamla
mağa çalışacaktır. 

istikbal için En Emin Teminat 

Fakat. asıl mühim olan nokta, Üniversite mensubu talebemizin 

istikbal için verdiği teminattır. Kız erkek Üniversiteli arkadaşlarımız, 

~alışkanlıkta, idealde, ahlfık ve karakterde, Türkiyenin sağlam istikba
line en ırıs.ndırıcı delil olmak mevkiindedirler. Dikkat ediyor musunuz, 

talebP.m:zirı m~ziyetlerinden bahsederken zeka ve istidatlarından, yani 

daha ziyadE: !ıtri olanlarından, bahsetmedim. Çünkü, bu meziyetlerin 

• (Sonu: Sa. 10, ri. 1) 

Rf'i::-icümhurumuz Milli Şef İnönü dün sahab saat onu çey
rek geçe Üniversiteyi teşfit ettiler. Gençlik, günün ilk saatlerin 
den itibaren günlerdenberi heyecanla beklediği büyük ve tarihi 
ziyaret için hazırlanmağa başlamıştı. İnönü, daha Üniversiteye 
gelmeden talebe iç kapı ile dış kapı arasındaki yolun iki tara
fına dizilmiş ve Reisicümhurun nutuklarını söyliyecekleri bal
kona hususi tertibat yaptınlıruştı. J?.ershaneleri başka bina
larda bulunan talebelerin de hepsi Universite bahçesine gel -
miş ve meydan iğne atılsa yere düşmiyecek bir vaziyete gir
mişti. 

Üniversite Gençliğinin Tezahüratı 
İnönünün otomobili dış kapıdan göründüğü zaman binlerce ağız

dan çıkan (yaşa) sesleri ortalığı çınlatmağa başladı. Üniversitenin içi 

dışı, bü'\'ük günlerin heyecaniyle dolup taşıyordu. Üniversite kapısında 
İnönü beşuş bir çehre ile otomobilden indiler. Kendilerini Üniversite 

namına Rektör Cemil Bilsel ve Tıp Fakültesi Dekanı Nurettin Ali kar

şıladılar ve İnönünün iltüatlanna maz.har oldular. İnönünc Dahiliye 

Vekili Faık Öztrak, Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, İstanbul Ko

mutanı Korgeneral Halis Bıyıktay, Riyaseticümhur Umumi Katibi Ke

mal Gedeleç, Hususi Kalem Müdürü, yaverleri ve Muhafız alayı ko
mutanı :refakat ediyorlardı. 

Milli Şef gençliğin büyük sevinç tezahüratı arasında içeriye gire
rek birinci kata çıktılar ve Rektörün odasını teşrif ederek kısa bir müd

det i.!ıtırahat ettiler. Bundan sonra etrafı, alkışlayan ve (Yaşa, var ol!) 

diye haykıran gençlerle dolu olduğu halde ikinci kata çı~arak evvela 

Hukuk Fnkültesi .ikinci sınıfına girdiler. Burada Profesör Tahir Tamer 

( Sonu 7 ind sayjada) 

Londra, 6 (Hususi) - Dündenberi 
İspanyada iki mühim lnkisnf olmuş
tur. Cümhuriyetçilerin Madrrtteki 
Negrin hükUmeti, bir darbeı lıüku
rr.etle sukut etmiş ve yerine bir mü
dafaa konseyi idareyi ele alil'ııştır. 
Bu son hareketin lideri Miralay Ka
sadodur. Negrin, Iviiralay Gasadoyu 
generalliğe terfi ettirmek istemiş, fa. 
kat Kasado bu terfii redd:?tmişti. 

Darbei hükumetin başarılması üzeri
ne kurulan müdafaa konseyi. sivil 
ve askeri bütün makamların mnzahe
retini kazanmıştır. General Miaja, 
darbei hükumete ıştirak etmiş olma
makla beraber müdafaa konseyinin 
riyasetine davet olunmuş ve Madr 1e 
dönmüştür. General, bütün ciimhuri
yet topraklarında tam bir nizam 
hüküm sürdüğünü söylemiştir. 

Kcuado'nun beyanatı 
Müdafaa konseyi askerlerden b"'ş

ka sosyalistlerin, sol cümhuriyetçile
rin, anarko - sendikalistlerin mümcs
sHlerindcn müteşekkildir. Miralay 
Kasado bugi.in radyo ile bilt:iin is
panyaya hitaben btr nutuk söylemiş, 
ve yaptığı hareketin maksatlarını i
zah etmiştir. 

Kasado, İspanya milleti arasında 
birliği temin edecek, İspanyanın is
tiklal ve hürriyetini koruyacak İs

panyayı her yabancı müdahale ve 
nüfuzdan uzak bulunduracak ve 
başkalarının emperyalist mahivette
iki ihtiraslarından azat edecek bir 
hükUmet istediklerini soylemiş da
ha sonra Frankist İspanyaya ~u şe
kilde hitap etmiştir; "Sulh istiyorsa
nız sizinle beraberiz. Harbe devam 
etmek istiyorsanız sonuna kadar dö
ğüşürüz.,, 

Müdafaa konseyi de bir beyanna
me neşrederek bu beyannamede cüm 
huriyetçilerin harbe devam ederek 
harbi kazanamıyacakları,hnriçten yar 
dım görmiye de imkan bulunmadığı 
anlatılmakta, faakt cümhuriyetçile
rln kayıtsız ve şartsız teslimiyetine 
razı olmıyacakları, icap ederse sonu
na ikadar döğüşecekleri de il:'ive o
lunmaktadır. Beyannamede Negrin 
hükumetinin liyakatsizliği yüzünden 
düşürüldüğü bildiriliyor. fakat Ncg
rin ile arkadaşlarının tevkil edilip e
dilmediklerinden bahsedilmiyor. Ha
li hazırda Negrln ile arkadaşlnnnın 

(Sonu: Sa. 10, sil.. 6) -
Sigorta! r 
Yangındaki 

Bütün Zararı 
Ödüyorlar 

Uç gün evvel çıkan Sultanhama
mı yangını tahkikatı dün de bir te • 
vakkuf devresi geçirmiştir. Tahkikatı 
idare eden müddeiumumi muavini 
Necati Kütükçüoğlu evvelki gün be
lediye fen heyetine yangın mıntaka
sının bir haritasını yaptırmış ve yan· 
gın daloyısiyle tehlikeli vaziyet ar -
zeden yerleri siyaha boyayarak po • 
lise göndermiştir. Polis bu mıntaka
lan teller ve iplerle çevirerek hıc bir 
kimsenin girmesine müsaade etme -
miştir. 

Yanan yerlere itfaiye dün de su 
sıkmakta devam etmiştir Alakadar
lardan bazıları yangın yerlerinde 
kasalarını aramak istemişlerse de po
lis müsaade etmemiştir. 

(Sonu Sa: 8, Sü: 5) 
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spanyada Yeni 
nkişaflar 
y <ızan: Ômer Rıza DOGRU L C UJnhunyetçi İspanyada vuku· 

.ı" . b~Ian hükumet darbesi Neg-
~ hükumetinin düşmesi, ve bir mü
oı.ı.:. konseyinin vaziyete .bik::m 

. ıyle neticelenmiştir. 

Filistin Sosyalistler Fransa 
Konferansı HükUmeti Ricalini 

Londra, 6 (Hususi) - Filistin mu-

• 

~hlClİ)~e kadar relen haberlerden 
§ıldıgma göre bu müdafaa kon-14!y· • • 

b lnın hedefi, ya şerefli bir sulh 
lşararak ispanya dahili harbine 

&on 
d . verınck, yahut sonuna kadar 

rahhaslarile müzakereler devam et
mektedir. Bugün Yahudi mümessilli
ği idare heyeti toplanarak İngiliz tek 

r:;iiınıcktir. Darbei hü.k.Uıneti başa
be General Kasado'nun bu yoldaki 

ıra 
1
. Yanatı, Cüınhuriyetçl İspanyanın 

~ t ltnd Ye kadar tuttufu hattı hareke-

liflerine karşı cevabını hazırlamıftır. 

Kahirede çıkan Elehram gazetesi ve

rilen mahimata gö~ Baı müftü ile 

görüşmek üzere Mr.ıır Maliye Nazın 

Müsteşan Emin Osman Pap, İngiliz 
teklifleri ile Arap metalibini telif e-~ taınamiyle uy&'undur. Miralay 

r ed ~do dün bütün İspanyaya hitap 
it is eıı. ,.~ir radyo mesajiyle başarmak demediği bir proje götürmiiftür. 

hledıg, sulhün, İspanya istiklaliııe, Kudüste sui.":etler devam etmek

~llnYanın yabancı işgalinden tama- tedir. I>ün İngiliz kıtalan ile yapılan 
" e kurtarılmasına müstenit olaca
~ İzah etmekle anlaşılan, yalnız 
~u:riyetçi İspaayada delil, yeni 

müsademeler netkesinde 7 Arap öl-

Yle :nasyonalist İspanyada da du
~.hislere tercüman olmqtur. 
~ az.iyet buı:ün bütün İspanyanın, 

müştür. .... 

• 
Kahire, 6 (Hususi) - Mısır hiikll-

• t.;:::cket içinde yabancı kuvvet bı- meti ile Filistin arasında askeri bir 
ili .. amak esası üzerinde birleştiği- yol inşası için 160 bin Mısır lirası 
le Costermekted:l'. Yani nasyonalist
) t dahili mücadelede kendilerine tahsisini kabul etmiştir. 
._:c1ını eden, ve İspanyol kanı dök-

• ııt k, İspanyol yurdunu tahrip et -
• ti tk. hUsusunda istedikleri kadar ile-
• y ilden yabancı kuvvetleri İspan

y ~an çıkardıkları takdirde, lapan
ltı '1lın iiçte b..!rini teşkil eden kısmın, 
1 :-arebesini kazanacak ve mem • 
~ ttte nıUcadele yerine bar11 hü
llın •ürecektiır. 

Gafenko 
Bükreşe 

Avdet Etti 
~o_ halde bugün ispanyanın birleş· 
it es.ine karşı gelen &mil, bu memle· 
ette b L h dQ Ya ancı kuvvetler bulunması· e 

• v •. Bu kuvvetlerin çekilmesi ile 
)'~Yet değişecek İspanyada İspon
dlo 11lı' hakim olacak, ve bunlar ken-

Hariciye Nazırı 

Beck Yakında 
• ı ddavalarını kendi aralarında hal-
,. tetk Lonraya Gidecek 

11' e lerdir. 
ç it akat İspanyaya giren yabancılar Londra, 8 (Hususi) - Lehlıtan 
e ;ıecekler mi? Hariciye Nazın Bek'in yakıncja Lon-

) Oksa nasyonal:Stlere yaptıkları drayı ziyaret edeceğj bugün Avam 
)' •tdırnlar mukabilinde bir şey isti· Kamarasında İngiltere hükfuneti na-
~~er ıni? mma ilin olunmuı ve iki tarafın bu 

• ., .. Q~ ıncsclc nasyonalistlerin Barse- ziyaret esnasında fırsattan istifade 
çi ı, gaı ve n.auuunyayı eıe ge- ıı::uereK araaAJa muşten:a. meıuaatıe-
ti:er.k eilmhuriyetçi ispanyayı tec- ri tetkik edecekleri bildirilmiştir. 
~ etnıelerinden sonra bahis mev • Bek Londrada bulunduğu esna-
llu ol . t•k muş, hır aralık ltalyanın ah- da yahudi meselesi hakkında Lehis-

Ve 
1 
:sk~ri zafer ta?1amlandıktan tan ile Romanyanın noktai nazannı 

• Sonl'a ~sı zafer de temkmınkolun~ukdt~~~ izah edecek ve iki devlet namına söz 
Sö 

1 
spanyadan çı a ııte ıgı söyliyecektir. 

ili)' ennıişti. Hattı hareket, İtalya -
b 11 ispanyadaki ikamet' ni uzatarak 
lell ikanıctten kendine eöre istifade
... ~ teınin etmek istediğini h:ssettir..... ışı
İllJt· 1• Daha sonra, bu vaziyet bir 
ili ışaf geç.:rir gibi oldu. Ve ltalya
:ıı 11 ispanyadaki kuvvetlerinin Ge -
~;aı Franko tarafından istendiği 
Vetıar orada kalacağı, onun bu kuv
ı- tre lüzum &'Örmediii zaman bun-
1) tııı oradan aynlacağı söylendi. 
'11.tı~a. ıenra General Frnııkonun Bar-

• t~tıa da Italyan kun·etlerinin işti
'&lt Yle Yapılan zafer alayı, İtalyan 
b erleri için veda merasimi sayıldı
.- "e bunu da ı. :ssettirditi bildirildi. 

0 llltat nıuhakkak olan bir şey varsa, 
il 4- İtalyan kuvvetlerinin henüz ls
lalllı;yada bulunduğu ve bu yüz<len 
~'11Yad~ sulhün ı:eciktiğidir. 

el akat l\ladrit'te yapılan hüktlmet 
'tb 

• '- esınden sonra General Franko-

• 
Varşova, 6 (A.A.) - Gafenco'nun 

ziyareti münasebetiyle neşredilen 
resmi tebliğde Beck ile Gafenco ara
sında tam bir itilaf hasıl olduğu ve 
iki müttefik memleketi aia.kadar 
eden siyasi ve iktıaadi iflerde teşri
ki mesai edilmesine karar ver1ükle
ri bildirilmektedir. 

Gafenco saat 15 de Bükreıe ha
reket etmiştir. 

Gafenco, yabancı matbuat mümes
sillerine beyanatında, Beck'ten Lon
drayı ziyareti esnasında Lehistan 
ile Romanyanın yahudi meselesin -
deki müıterek noktai nazarını izah 
etmesini rica etiğini, bununla bera -
ber bunun müstemleke meselesiyle 
biç bir alikası olmadığını söylemiş
tir. 

T en kit Ettiler 
Fransız Şahsiyetlerinin 

ltalyada Alaka ve 
T unustaki T eftiıleri 

Endiıe ile Karıılanıyor 
Londra, 6 ( A. A.) - Fransa sefiri Oorbin, Lord Halifax, 

Cadogan Vıan Sittart ile müzakerelerde bulunduktan sonra 
Pari~c hareket etmiştir. 

Bu müzakereler esnasında İtalyanın tasavvurlan, Libya
daki yapılan hazırlıklar ve İngiliz - Fransız askeri ve bahri iş 
birliği meseleleri görüşülmüştür. 
İngilizler için pek mühim olan ruya temaslan reddeylemiyen Foure 

bu meseleler zannedildiğine göre takriri de 3140 rey almıştır . 
Fransa sefirinin Parise hareketini i - Toplantı esnasında ııöz alan hatip-
cabettirmiştir. ler, beynelmilel bir sulh konferansı-

Bonnet ile Halifax, 15 gün sonra nm toplanmasını istemişlerdir. 
Lebrünün Londrayı ziyareti münase- Blum, toplantıya iştirak edeme-
betiyle iki memleketi ali.kadar eden miştir. 

meseleleri tetkik edeceklerdir. Dün akpm bir nutuk söyltyen es-
T unuata teltİfler ki Hariciye nazırı Max Dormoy Bon-

Tunus, 6 (A. A.) - General Au - net'nin siyasetini şiddetle tenkit et
guste Nogues, dün Tunusa gelmiştir. miştir. 
Mumaileyh, umumi vali Erik Labon- Hatip demiktir ld 
ne ve Tunus kıtalan kumandanı ge- "Daladier ve Reymond ile Bonnet 
neral Amedee Blanc tarafından ku - arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü 
planmıftır, dahilde faşizmin işlerini teshil eden-

General Nogues, dün Labonne ile ler, hariçte de ayni suretle hareket 
bir kaç kere görüpnüştür. General, etmiş olurlar." 
refakatinde general Blanc olduğu hal Dormoy, harp tehlikesinin heor za
de bugün cenubi Tunus ekspresiyle mandan daha büyiik olduğunu kay· 
teftişe gidecektir. Sah günü de tay- dederek Libyada İtalyan kıtalan tah 
yare ile Fasa hareket edecektir. şidatından ve ltalyadan ~lmesi muh 

Labonne da Souset ve Safaxa gi- temel bir tehdide ka11ı tın.içrede a-
decektlr. iman tedbirlerden bahsettikten son-

Hük(.amet Qçü İtalyan ve biri A- ra fÖYle demi§tfr; 
rap olmalı: ilzere dört gazete kapat- "Frankonun önünde yerlere ka -
mı§, Korsika, Tunus, Nie, adıyla ÇI- dar eğildik. Şimdi de bir İtalyan -
karılan propaganda kiıtabının Tunu- Alman şantajına ~r şahit olacağız? 
sa girmesin1 menetmiştir. Ne yapacağız? Harp çıktı~ t akdirde 

• Frankonun hiç olma7.5a bitanf kala-
Roma. G (A.A. - B' k mühim ~ ... tiı'ia~tçın Cidden pek 8af 

Fransız şahsiyetlerinin Tunusta se- olmahdtr. 
yahate çıkmaları İt:ılyada hususi bir B 1 siste 1 ı.-... "'-akt 

• onnen n m ""'" .. n e 5 ...... en alika uyandırmatkadır. . . 
Lavro Fasclsta gazetesi, Tunus ma ibarettir. Bu sistem ise zaaf 1Çmde 

kamlarınm bir çok İtalyan gazete ve binaenaleyh en kötü ,erait içinde 
kitaplarını musadere ettiklerini. memleketi harbe sOrilldemektedir.,, 
Fransanın İtalya ila.-~iıklan Hatip, bundan sonra Hitlerin mu -
artırmak için hiçbir fırsat kaybetme- vafakati o1madan Fransada bir sos
diğini ve Tunustaki İtalyan1ann bir yalistin memleketi idare etmesi şüp
nevi temerküz kampı hayatı geçir - heli olduğunu liı ydettikten sonra Pa-
mekte olduklarını yazıyor. riste komünist bir hükUmetin iktl-

F rwu. aoa)'Clii.atlerinin karan dar mevkiine gelmesine klll'fl müaa
Paris, 6 (A.A.) _Sosyalist partisi maha eöatermfyeceğini söyliyen Hit

milll mecliainln kararJan aşağıdaki lerin bu sözlerini hatırlatmış ve bu 
neticeleri göstermektedir; işin Hitleri alAkadar etmemesi 1izım 

Dahili siyasette, geldiğini söylemi~tir. 

Daladier hükumetine muhalefet 
eden ve 1936 daki parllmento ekse
riyetinin toplanmasını istiyen takrir 
lehte 6700 ve aleyhte 490 rey topla
mıştır. 

Sosyalist partisile komünist parti
sinin beraber çalışmaları hususunda 
Arnol'ün aleyhteki takriri 3330 rey 
ve Syronıski'nin lehteki takriri de 
1287 rey toplamıştır. 

Harici siyasette; 
Blum ve Siromsky'nln temayülle

rine uygun olan ve mukavemet siya

Belecljyelere Para 

Temin Edilecek 
Ankara, 6 (Tan Muhabirinden) -

Yurdun iman yolunda en başta vari
dat meselesi ve para temini gelmek
tedir. Bu sebepten dolayı bir çok iş
lerin yüzüstü kaldığı malumdur. Be
lediyeler Ban.kası esas nizamnamesi
nin dördüncü maddesi değiştirilerek, 
ve bu suretle daha uzun vade ile ik-• :ıı:1~ent bir vaz ıyet alması bekle -

ı ır lb .. 

Polanya ve Romanya Karpat Uk
raynasmın inkipfını dikkatle ve bir
birleriyle mutabik olarak takip et
mektedirler. 

setini terviç eden Aor.iol takriri 4018 razat yapabilmek icin on senelik müd 
ve totaliter milletlerle doğrudan doğ- det on beş seneye iblağ edilecektir. 

Suriyede 
isyan Çıktı 
Beyrut, 6 (Hususi) - Halepte Ha

tay bölgesı arasında bulunan Körd 
dağında karışıklıklar çıkmış, muhte
lif mıntakalarda ahali jandarmaya 
hücum etmiştir. Fransız makamatı 
demiryolunu himaye için zırhlı oto
mobillerle kıtaat göndermiştir. 

Müridlerin ikinci reisi Şeyh Ha
nefi ile 50 kadar müridin hile ile 
yakalanarak silihlarile birlikte Ha
lebe sevkedilmeleri, Kürtdağındaki 
bütün müritleri ayaklandırmış ve 
hepsi de dağa çıkarak Suriye hükü
metine isyanlarını ilin etmişlerdir. 

Geçen çarşamba gecesi kırk kadar 
Mürit Zeytunek köyündeki jandar
ma karakolunu basarak karakol ku
mandanı ile iki neferi kesmişler ve 
beşini de esir alarak dağa götürmüş
lerdir. 

Bu hadise üzerine Kürtdağındaki 
bütün yollar kesilmiştir. 

Halepten 200 kadar jandarma 
kuvveti Mürialerin bulunduğu mın
takaya gitmişlerdir. 

Almanyanın 

Müstemleke 
Talepleri 
lngiltere. Bu işle 

Esash Surette 
Meıgul Oluyor 

Londra, 8 (A.A.) - Daily Mail ga

zetesine Kaptown'dan bildiriliyor: 

Cenup Afrikası Başvekili General 

Smuts ile Nazır Pirow, eski Alman 

müstemlekeleri meselesindeki fikir 
ve kararlanm bildlrmiflerdir. 

General Smuts demiştir ki: 
Cenup Afrikası ittihadı Cenup -

ClfK 
Aktör 
( Kean • Kiyn J 

Yazan: B. FELEK 

Dört sene evvel Londradaydım. 
Bir lüzumsuz ve tatsız seya • 

hatti o. Bir aydan fazla süren bu i
kametim esnasında tabii bir kaç ah
pap e.dindim. 

Bunlardan birisi bana • bilmem 
ne münasebetle - meşhur İngiliz sa
natk.an (Aktör Kiyn) in bir menkı
besini anlattıydı. İyi hatınmda kal -
mamasına rağmen • mevzu kıtlığın -
da - şuraya yazıyorum: 

- Bu (Aktör Kiyn) de kim olu -
yor? 

Demek hakkınızdır. Hani ben de 
karilerim elbette (Aktör Kiyn) i bi
lirler diye nezaket göstermem. Çün
kü bu herifi ben de pek eski tanı -
mazdım doğrusu. 

Gelelim merkuma, Londrada bir 
aktristten dolmuş. Babası da galiba 
bir büro katibiymiş. Anasının dola -
yuiyle daha dört yaşında sahneye 
çıkmq. Fakat pek baskısız büyildü -
tünden zekasını iyi terbiye edeme
miı. Mektebe koymuşlar, kaçmış. Ka
marot çıratı yapmışlar, oradan da 
kaçmıı. Nihayet mukallid ve vantri
lok olan amucasımn yanına sığın -
mış. Ondan da biraz öğrenmiş. Daha 
14 - 15 yaşında iken mükemmel ar -
tist olmuı ve bir tiyatro koluna ya -
zılnuş. Çocuk denecek kadar yaşı 
küçük olan bu gencin sanattaki isti
dadı zamanında kral üçüncü Cortun 
ku1afına litmiı; kendisini Windsör 
sarayına setirtmiş ve orada bazı tem
siller verdinniı. 

İJte menkıbe burada başlıyor: 
'OçilncU Corc, pek takdir ettiği 

Aktör (Kiyn) i huzurunda tutarken 
bazı maslahat sahiplerinin müracaat. 
lerini ve bazı memleket ayan ve eş
rafının ziyaretlerini kabul etmiş. O 
arada bir iki kişinin son derecede kil
çülerek hürmet gösterdiklerini bazı 
mürauat sahiplerinin de hallerini ifa 
de için pek yanıp yakıldıklarını .ıgö -
ren (Kiyn) sormuş: 

- BafJDetlGm! Şu ziyaretçiler 
hakkında bir arzım var. Tenezziil e
dip dinler misiniz? 

Cçüncü Corc müsaade etmiş, 
Kiyn sormuş: 

- Bu adamlann hal V" tavırları -nuna kadar bu kararını tatbik ede -
m, tekip(i (küçülmek) v~ tazallüm 

Batı Afrikuını kat'i olarak muha -

fazaya karar vermiştir. lttihad so • 

cek ve icap ederse, harpten de çe- (acındırmak) }arını samimi mi sanı -
kinmiyecektir. Bununla beraber, Ce

nubi Afrika ittihadı eski Alman 
müsteml.lerinln ilhakı niyetinde 
dejildir. Böyle bir te§ebbüs bilhas

sa milletler cemiyetiyle faydasız mü 

zakere ve ihtilltlara yol açar. 

Müdafaa nazırı Pirow da şu beya

natta bulurunu§tur: 

yonun uz? . 
- Bayır! Bunların hallerinde 

pek az hakikat ve pek çok riya oldu
ğunu biliyorum. 

- O halde memnuniyet ve tces -
silrünüzde samimi değilsiniz! 

- Bilikis! Onda da pek samimi
yiın. 

"Cenup Afrikuı ittihadı, strate - - O halde nasıl oluyor da haş • 
jik vaziyeti itiban ile, Doğu Cenup metldm; sahte olduğunu bildiğiniz 
Afrikasını terkedemez. Batı - Cenup bu tavır ve hareketlerden sırasına gö

Afrikasının ziyaı ise ittihadın bütün re ı_:ıeKmnlu n veya meyus oluyorsu -
nuz. ra: 

politikası üzerine tesir edebilir. İtti- . • . . • 
had yni be l d 1 . 1 Al - Kın, demış; ben sızın de bır , a se p er o ayısıy e, -

T ik d . d . temsitinizi seyrederken, etvarınızm manyaya angan anın a ıa esıne 

muhalefet edecektir. sahte ve harekatınızın Ol undan iba-

Bununla beraber, Pirow müstem- ret olduğunu biliyorum. Lakin buna 
leke meselesine umumi bir tarzı hal rajmen rolünüzün üzerime yaptığı 

bulunması lüzumunu, aksi takdirde tesirden kendimi kurtaramıyorum. 

dünya sulhünün bir hülya olarak ka Teessür ve memnuniyetim, şahıs-
lacağıru kaydeylemiştir. lara karşı detfl, jest (tavır ve hare • bit it tl!nat ki, General Frankonwı ar-

"1~ dökmekten ve aylarca sürecek 
)' ebelerden çekinerek, İspan
~t Yt Yabancı kuvvetlerden tahliye 
~eYı, başka her işe üstün tuta -

--------------------------------------------------------- ket) lere karşıdır. Müsterih olunuz! 

Frank o Askri 
lı?. 

\ıt§ayet General Franko, bu yolda 
•ii tetebbüse ~iriıirse, bu teşebbü • 
ltı"Q. ltçireceği safhalalr, İtalya ile 
t~~Yanın ona yardım etmekten 
la!l~tikleri maksatlar vuzuh ile an
oıa_ tak ve ispanya ile alakadar 
oh dahili, harici bütün meseleler ...... 

.. ore bir mahiyet alacaktır. 
&o~1ln · çin General Frankonun bu 
~i)' hadiseler karşısında alacalı va

~ llıa~t, en geniş alaka ile takip olon
oı;tadır c . 

ı~ h eneraı Franko, cilmhuriyetçiler-
a, •rp etmeğe karar verecek olur
tıİ 0 laınan ona yardım eden yaban· 

•tt İs ~ad il neye mal olursa olsun pan· 
ttraı a katmak ve bu vaziyeti istismar 
lıı1t';k •tedikleri anlaşılacak, başta 
~· tere ile FTansa olmak üzere İs
.. ~ ... ~•nın istiklaliyle alakadar olu 
~ bu vaziyete sire tedbir 

dır. 

Muzafferiyetinin 

Franko mmffer17ednia askeri mlnası: Bu muzafferiyet Framanm, Orta 
.&'\'nlPA 99 GmW Akdm.tsdea ba nretle muhasara e•lflmeslnl 

~eteltf'L 

ve Bahri Manası 

Franko mmafferlyetbıln denk bakımmdaa mlınau: A.kdenizdeki fn
sllis n Frum 70llan lta11a n lspan7adaa kola11ıkla tebdlt edilebi

lecek 'bir ftlli7ete ·~lftlr. 

Sen daha gençsin! ileride sen de be
nim gibi dUşünür ve hailevi her ta -
vırdan müteessir olmayı insanlığın 
amatör \'eya profesyonel her sanat 
hareketine karşı bir vazifesi sayarsı
nız. Ve hatti zaruret kaygusu ile in
sanların ne kadar kUçilldüğünü gö -
rür, bir haileden daha fazla teessür 
duyarsınız. Demlı. 

Her büyük adamın küçükleri ve 
kiiçükliilderi kabulde gösterdiği ina _ 
nq ve teessür tavnnı bu sözlerle 
hu1ba etmek bilmem pek aykın 
düşer mi? 

Romanya 
BaşvekHi 

Dün Öldü 
Kan, 6 (A.A.) - Sıhhi sebep ler 

den dolayı burada bulunmada olan 
Romanya Başvekilı Patrik Mıron sa
at 21.30 da vefat etmiştir. 
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SPOR} 

ra er Yaşadığı Bir 
Pera Takımı 

1 • 
1 

Feriköyde oturan tütün işçilerin • geçiyorum. Allahaşkma bizi banş -
fon Nuriye dün meşhut suçlar müd- tınn. Ben ekmek parasından aciz bir 

Gayri f ederelerin en kuvvetli ta
kımlarından birısı olan Pera iki maç 
yapm:ık uzere öniımüzdeki hafta An

Reis: karaya davet edilmiştir. Muhabere 
- Demin 28 liranın çalındığını neticesınde mutabakat hasıl olduğun 

söyliyordun. Şimdi ekmek parasına 1 dan Peralılar cuma sabahı İstanbul

.foiumumiliğine müracaat ederek es- kadınım. 

kidenberi oturduğu Ahmedin kiiidi.ı 
ni kırarak evine girdiğini 28 lirasiyle 
beraber çamaşırlarını aldığını iddia 
etmiştir. Asliye dördüncü ceza mah -
kemesi dün bu davayı tetkik etti. 
Mahkeme çocuğun hüviyetini tesbit 
ettikten sonra davacıya söz verdi. 

O davasını anlattı. Sonra şahitler 
dinlcnmeğe başladı. Son şahit dinle
nirken davacı hıçkıra hıçkıra ağla -
yarak reise yalvardı: 

muhtacım diyorsun. Bu ne demek. dan Ankaraya hareket edecekler, cul 
Dedi. martcsi günü ilk, pazar günü ikinci 

Davacı derhal cevap verdi: maçlannı yapacaklardır. 
- Evet bay reis ben her haftn Peralılann Ankara mnçları için tak

gündeliğimden bir lira ayırıp sak - viyeli bir şekilde gitmek i!'te<l;kleri 
Iardım. Param vardı. söylenmektedir. Kuvvetli bir ihti

Mahkeme kırılan kilidin tetkiki malle eski Güneş futbolculanndan 
ve şahit komiserin çağırılması için bir kaç kişiyi aralarına alacaklardır. 

TAN 

Samsunda Talebe Miktarı 

Günd Artı r 
... . 

Samsunda yeni bir köy mektebi 

7 - 3 - 939 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postnlon 
Türkiye Radyosu Ankara Undyosn 

Oal~a Uzunluğu 

1639 m 183 Kes 120 K~ 
T A. Q 19.74 m. 15195 Kes. 20 KW 
T. A. P !1 70 m 94M K~ 20 K\V 

Sair, 7. 3. 1939 

12,30 Pror,ram. 12.35 Tilrk mOrl.iti -pı 
13.00 Memleket Eaat aynn, ajans, mete· 
oroloJI haberleri. 13.15 Konuşma {Kad•n 
saati) Pl. 13,30-14 Milzik (Kan~k proı:· 
ram) Pl. 
18,30 Proıtram. 18,35 Mtlzik- pl. (Melo
diler) Halke\'inden naklen. 18,45 Milzl~ 
(FlOt solo - Ahmet Andlçen) RlyasctJ 
cumhur bandosundan. 1 - Mlchel Blavet 
(Sonat N.2 - 1700-1768) Andante Aile• 
mande (allegro) Gavotte (les Caquetsl 
Sarabandc (Largo) Finale (allegro) 2 -
Cesar Ciardl -Karnaval (Varyasyonlar) 
19.00 Konuşma (Türkiye postası) 19,15 
Türk mOzlt.f (Fasıl hcyeU) Tahsin Kara· 
kuş ve Ssflye Tokayın lştlrnldle. ~o.oo A· - Bay reis ben., davamdan vaz talik edildi. Dünkü Güreş Neticeleri 

---- - -------------------- Güreş müsabakalarının ikinci kar-

Samsun, (TAN) - Geçen ders yı· ı 
lında şehir ve kasabalarda 4825 i er
kek ve 2980 i kız olmak üzere 7805, 
köylerinde 5210 u erkek ve 2068 i 
kız olmak üzere 728ü, yani ccmnn 
15883 talebe okurken bu yıl talebe 

Tabanca ile Yaralamı~ Janıı, meteoroloji haberleri. rlraat borsa'" 
Bursa (TAN) _ Ada köyünden (fiyat) 20,15 Türk mOzlğl Calanlar: Vccl· 

Fazla Pul 
Yapıştırma 
Davası Düştü 

Genç Karlsınz 
D'övmekien 
Suçlu Adam 

şılaşmasına dün Maltepe askerı lise
sinde devam ediimi~ir. Maltepe as
keri lisesi müdürü Kurmay Albay 
Adilin ve tekmil mektep subay ve 
öğretmenleri karşısında yapılan bu 
müsabakada teknik neticeler şöyle

• . . . he, Ruscn Ferit Knm. Cevdet Kozan. O· 
Mehmet oglu 14 yaşındakı Alı, yıne kuyanlar: Mustafa Cnl:lar, Radife Neydik· 
kendi yaşlarında bulunan köylerin- ı - Osman beyin (Nihavent peşrevi) 2-
den lsma.li kazaen tabanca ile ya - Faik beyin (Nihavent beste) Visali yııde. 

Asliye üçüncü ceza mahkesi Beyoğ- Sultanahmet sulh birince ceza 
lu Üçüncü Noteri Bay Servet Yesari mahkemesinde dün Küçükpazarda o
oğlu hakkındaki fazla noter harcı ol- turan Şefika isminde genç· bir ka -
ma iddiasını tetkik etmiş ve ortada dın tarafından beraber yaşadığı sey
dava. mevzuu bir suç bulunmadığı yar satıcı Süleyman aleyhine açtığı 
neticesine varmıştır. 1 dôvme ve yaralama davasına baş • 

İddia, bir senede yirmi, bir sene- landı. Hakim Reşit suçlunun hüvi
de de üç kuruşluk fazla pul yapıştı - yetini etsbit ettikten sonra davacı -
nlmasından ibarettir Bay Servet ya söz verdi: 
Yesari mahkemede müdafaasını ya- - Anlat bakalım. dedi bu adam 
parken şunları soylemiştir: seni nasıl dövdü. 

- Bu pullar hazine namına ya - Şefika cevap verdi: 
pıştırılmıştır. İş ceman yirmi üç ku- - Bay bakim ben davamdan 
ruşluk meseledir. Gerçi kanun na - vaz geçtim. Çünkü çoktanberi bera
zarında mıktarın ehemmiyeti yok • ber yaŞlyorduk. Kendisini affettim. 
tur amma, bu davadaki müeyyide Hakim burada kendisine şöyle bir 
eski noter kanunun muaddel yirmi sual daha sordu: 
birinci maddesinde mezkurdur ki bu- - Niçin nikah kıyınıyorsunuz da 
rada gösterilen ceza fazla harcın sa- böyle metres hayatı yaşıyorsunuz. 
hibine iadesinden ibarettir. - Ben onu seviyorum. O da beni 

Yeni noter kanununun 89 uncu seviyor, Sevişerek birleştik. Benim 
maddesi ise eski noter kanunu. ve babamdan maaşım var. Eğer nikah 
bütün tadillerini ortadan kaldırmış • kıysaydık hükumet bunu keserdi. 0-
tır. Yeni noter kanununun cezadan nun için nikahsız yaşadık. 
bahseder 65 inci maddesinde noksan Hakim bundan sonra dosyayı ve 
veya fazla harç alınma fili mevcut davacının raporunu tetkik c ti . Dok· 
değildir. tor raporunda kesici bir aletle yara-

Bu yirmi üç kuruş meselesinin !andığını söyliyordu. Davanın fcra -
bir cürüm sayıldığını farzetsek bile, gatle düşüp düşmiyeceğini tesbit i -
kanun cezanın ikinci maddesinde çin doktor ve şahitleri çağırmaya 

"işlend ikten sonra yapılan kanuna lüzum gördü. Muhakeme başkn bir 
göre cürüm ve kabahat sayılmayan güne bırakıldı. 
bir fiilden dolayı kimse cezalandın - • 

YrGmv ay lamaz,, denmektedir. Meri kanunda ır 
mueyyidesi olmayan fiilden dolayı 

takibata mahal olamaz. ' Meydanda 
mucip takip bir hal olmadığı halde 
ta .ip olunuyorum.,, 

Muddeiumumi ortada bir suç 
olmadığı için takibattan düşmesini 
istemiş, mahkeme de bu şekilde ka
rar vermiştir. 

---o-_ 

Muradın Muhakemesine 
Başlanıyor 

Bugün Ağırceza mahkemesinde 
üç ay evvel Okmeydanında Dadaylı 
İhsanın başını taşla ezerek öldüren 
Muradın muhakemesine başlanacak_ 
tır. 

Oç Katil Davası 

Ö~d·· 

Dün Şişlide feci bir kaza olmuş, 
63 yaşında Aleksandr isminde bir ih
tiyar vatman Muammerin idare et -
tiği tramvay arabasının altında ka
larak can vermiştir. Tahkikatı idare 
eden müddeiumumi Turgut hadise 
yerinde keşif yaptırmıştır. Verilen 
raporda Aleksandrın sarhoş olduğu 

ve tramvayın geçtiği yere iki metre
lik bir mesafeden birdenbire çıktığı 
ve bu suretle çiğnerek öldüğü anla -
şılmıştır. 

Müddeiumumilik vatmanı serbest 
bırakmıştır. 

Hapishaneyi Tahrip 
_ Ediyorlarmış 

adedi 16893 ü bulmuştur. ralamıştır. 

dir: ~·lllm .... 111mlllmli .......................... ~ 

56 kilo: Kuleliden Fehmi Süalp 
I3ursafl<>n Halidi 9 dakikada tuşla 

yenmiştir. 

56 kııo: Maltepedcn Necdet De
nizden rakibi olmadığından hükmen 1 
galip il:ln edilmiştir. 

61 kilo: Kule1iden Esat Bursadan 
Hal.i:di sayı hesabilc yenmiştir. 

61 kilo: Denizıicn Sungur Malte
peden Ahmetli 14 dakikada tuşla yen 
miştir. 

66 kilo: Kuleliden Kemal Deniz
den Tarığl sayı hesabile xenmlştir. 

66 kilo: Mnltepeclen Nezihi Bursa
dan Faiği sayı hes::ıbile yenmi~-tir. 

72 kilo: Kulelidr.n İhsan Toros 
Bursadan Mustafay.ı sayı hesabile 
yenmiştir. 

72 kilo: Denizden Ercüment Mal
tepeden Ziyayı 8 dakikada yenmiştir. 

79 kilo; Maltepeden N det Deniz
den Necmiyi 4 dakikada tu~l.a yen
miştir. 

79 kilo; Kuleliden Hasan Coş

kun, Bursadan Ahmcdi 9 dakikada 
tuşla yenmiştır. 

87 kilo; Maitepeden Abdürrahman 
Bursadan Mustafayı 5,30 dakikada 
tuşla yenmiştir. 

87 kilo; Kuleliden Osman Deniz
den Cafer hasta olduğundan hükmen 
galip gelmiştir. 

Bugiinkii netice Kuleli 6 oyundan 
6 sını, Multepc 6 oyun dan 4 ü n ü, De
niz 6 oyundan 2 ~ini kazandL Bursa 
hepsini kaybetmiştir. 

Başantrenörün Tebriki 
Ankara - fstnnbul muhtelitleri 

ılk karşılaşmasını idare edt'n hakem 
Tarığı gören baş antrenör ge\cn ak· 
şam bizzat kendısini tebrik etm(-k is
temiş ve takdim edilmlştir. 
Baş antrenör, tebrikten sonra Mil

li küme maçlarında Ankarava çağı
rılması hususunda Futbol fe<lerasyo
nu ile temas edeceğini söylemiş, gü
zel idaresinden do1ayı memnuniyeti
ni açıkça izhar ctmi~ir. * Ankarada yaptıkları tkl maçı 
kaybettikten sonra İstanbul birinci 1 

lig muhteliti ile berabere kalan Ro
manyanın Tamşıvar takımı. son ma
çını yaptıktan sonrtı dün sa:ı.t 16 da 
kalkan Romanya vapurile memleket-

SiNEMA TEKNICININ EN SON SôZU 
25 Sene içinde ISTANBULDA i lk dela olarak 

3 BIJYIJT( .~:"~-""" ,,tntH·n r.x<'...,.r.otr ı:rr.1( 
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Baş Rollerae 

DORO y AMOUR • JON 
Fransızca Sözlü Nüshası TORKÇE 

PERŞEMBE YARIN AKŞAM 

HALL 
Nüshası 
AKŞAMI 

1 

1 
Büyük Sinema müsameresi olarak 1 SARAY 

ve 

'f PEK 
sinemalarında birden 

DiKKAT: Yann gece için biit{in localar satılmıştu. Numaralı kol
tuklar bugünden aldırılmalıdır. 

Tel: Melek: 40868 - İPEK: 44289 • SARAY: 41656 ,.4 -• 1 
Dun asliye birinci ceza mahke -

mesinde hapishaneyi tahrip ettikleri 
iddia olunan mahkumlardan Ali, Ri
fat ve Şerifin muhakemelerine de -
vam edildi. İddiaya göre bunlar ha
pishane koğuşlannın bağdadi tahta
lannı sökmüşler, sobada yakmışlar
dır. Suçlular kendilerini müdafaa e
derlerken: 

lerine dönmiişlerdir. "ımmı•mmmm=•ııwaam•a•••••••••• .. •••~9' * İstanbul muhteliti ile iki karşı-
laşma yapan Allkaralı futholcular, 
bu akşam İstanbuldan Ankaraya ha- • 
reket edecekler ve bölge erkunı ile 
klüp delegeleri tarafından uğurlana
caklardır. 

Viyana baletleri ve büyük Dans Filimlerinin 

Sanşın ve Sevimli yıldızı ... 

LILIAN HARVEY 
• • 

Sinemasında 

3 - Rakımın (Nihavent şarkısı) Ne -,a· 
nan kalbime. 4 - Arif beyin (Nihavent 
şarkı) Söyle nedir balsl ahın. 5 - Vttibe 
tarafından (Konun taksimi). 6 - Rııhml 
beyin( Nihavent şarkısı) Saçlanna ba~lıı 

neli ey peri. 7 - İmıall Hakkı bey <NI• 
havent ağır semai) Seni hOkmtl ezel. 8 -
Selflhattfn Pınar (KOrdlll hlcazkAr prkı} 
Aşkınla ynnan kalbime. 9 - Sa1Ahattlrı 
Pınar (Kürdili hlcazkAr şarkı) Ne gelen 
var ne haber. 10 - Snltıhattln Pınar 

(Kilrdlll hlcnzkflr şarkı) Akş:ım yine ak" 
sam. 11 - Scpoh (KQrdnt hlcazkArl O
yun havası. 21,00 Memleket saat ayarı. 

21,00 Konuşma (Hukuk flmf yayına kuru• 
mu) 21,15 Esham, tnh"11At, knmblYQ-nU• 
kut borsası (fiyat) 21,25 N~ell plflklar· 
21.30 MOz.lk (Radyo orkestrası - Şcıf: ffn• 
san Ferit Alnar) 1 - G . Fr; Hnndel (Col' 
certo grosso, op.1!, Nr. 2, fa majCir. Andant 
te larghetto, allegro, largo, allegro ma non 
troppo. 2 - R. Schumann: linci senfonf• 
si bemol mııj5r. Andante un" poco macs• 
toso allegro molto vo\•ace. Larghetto, Trio 
ı ve 2ı Allc-gro ıınlmanto e grazloso. S -
Otto Nlcolnl: (Vlndsonın şen kadınları) 
Operasnıdnn Overtilr. 22,30 MilzıK: (Virtll" 
ozlar- Pl.) 23,00 Müzik (Cazbant - PL) 
23,45-24 Son ajans haberleri ve yarınıcl 
program. 

• 
S EN FONiLER: 

22 Varşovıı· Senfonik konser. 
HAFiF KONSERLER: 
l 'J 'Rnı.-..- Pllllr I'> o...,,. "'"• A .. 1-•• 

Hafif musiki, 15,30 Bratisltıva: Knnşııc: 
musiki, HUO: Kez:a, 16,30 Varşova: Hatit 
musiki, 17,10 Prag: Fok orkestrası, 17,1 
Berli.n kısa dalııası: İş!ionu konseri (19,Jtr. 
Devamı), 18,30 Berlin kısa dııl~aııı: Bando 
müzlkn, ID,10 Peşte: Çh:nn orkestrası, 20 
Berlln kısa dalgası: Şarkılı orkestra kon~ 
sert, 20 Vıırşova: Knnşık orkestra mucııci• 
si, 21 Brilno· Halk konseri, 23 Peşte: Pld!C 
musikisi: 23,15 Btlkreş: Ak~ konseri 
nakll. 

O P ERALAR, O PERETLER: 

13,10 BOkreş: Opera baletleri. 16,45 Bcr 
lln kısa dalgası: Lortzing'in (Zar und ZllTI .. 
mcnnnnn) operası, (21,45: Devamı), 22 tf 
Prııg: (Berlloz Prag'da) isimli melodraı11' 

ODA MUSi KiSi: 

22,25 Bratlslflva: Piyano trlyosu (Rave1) 
RESiTALLER: 

11 Bertin kıs:ı dalgası: Viyolonsel kon ... 
serf, 17,30 Varşova: Keman sonatlan, 18,:ı: .. 
Bratfsltıva: Keman konseri, 18,10 Pestt' 
Fransız ve İsviçre şarkılan (Piyano ret•"' 
kaUle), 18,30 Ostmva: Viyolonsel resıtııllr 
18,30 Prag: Piyano - Keman konseri, 19,lf 
Bükr~: Viyola Aleti solosu. l!l,35: İttıl.1a• 
şarkılan, 21,40 Prag (2): Keman ve tff" 

kestra, 23,2!5 Varşovn: Viyolonsel rcsıtııtft 
(Sehumann), 23,30 Prag (2): Piyano - JC"" 
man konser i. 

DANS MUSi K iS i: 

18,15: Bilkreş. 

Kızılayın Müsameresi 
önOmOzdekf perşembe günQ akşarıf 

Halk Opereti Tiyatrosunda Kwlay ser 
oğlu kaz:a şubesi menfaatine bir milsarne 
\·erllecektlr . Bu mOsamereyc Yunan artl9"' 
ti Mono Fillpfdls te iştirak edecektir. MO" 
samcrede (3 Yıldız) b{lyük opereti 
edilecektir. 

Dün ağır ceza mnhkernesinde üç 
katil davasına devam edildi. Üç sene 
evvel Galatada kardeş nin katilini 
öldüren Gülizarın muhakemesi altın
cı hukuktan bir dosyanın getirtilme
si için talik edilmişti. Dün dosya gel
mediği içfn muhakeme başka güne 
bırakıldı. Sevdiği kadını öldiiren A
rif de kendisinde akıl hastalı~ bu
Junduğunu iddia ettiği için arlli tıp 
işleri müşahadcsme gönderilmişti. 
Müsahadcsi ikmal edilemediği için o 
da ge?memisti. Komşusunu öldüren 
Ibrahmin de şahitleri gelmediği ıçin 
muhakeme talik cdildL 

- Hava çok soğuktu. Ko~uşlarda 
donuyorduk İşe yaramayan harap 
bir iki parçayı söküp yaktık. Hapis -
haneyi tahrip etmedik. Esasen oraSl 
bir harabedir. Nesini tahrip e -
delim. Dediler. Şahit gardiyan Htı -
şim gelmemişti, Çağnlması için mu
hakeme talik edildi. 

NiKAH MERASiMi Yarın Akşam S 
Şehrimizin Maruf Eczacılarından VALSLERi... DANSLARI •. : LÜKS VE IHTIŞAMI Sinir Hefdmleri 

Kfızım Can'ın kerimesi Bayan Ner- Toplantısı 
---n·----

Adliyeden Evra k ÇalmıJ 
Sultanahmct sulh birinci ceza 

mahkemesi dün müddeiumumilik i
kinci tetk'k daire~inden lüzumsuz 
btızı lrni'fıtlar aşır.lığı iddia o'unan o
dacı İbrahimin duruşmasını yaptı. 
Suçlu itiraf ediyor ve; 

_ Muhtelif -ınmanlarda on liralık 
kadar gazete ve ~rure çaldım, sattım, 
diyordu. 

PoL.s, suçlunun C'vinde de arama 
vapmış. müddeiumumiliğe ait bazı 
gazeteler bulmuştur. D~n şahitler 
dinlendi. Gelmiyen şahı-tlerin cağı
ıılması için muhat:eme talik edildi. 

Hacizden ICaçırılan Eşya 
Haydarpaşa garında büfceilik ya

pan Filoris bir borcundan dolayı ha
ciz edilerek kendisine yediyemin sı
fatiyle bırakılan bazı eşyayı yok et. 
miştir. Dün asliye birinci ceza mah
kemesinde bu davaya bakıldı. Suç
lu: 

- İcra haczedip eşyayı bana 
teslim ettikten sonra başka bir ala -
caklım geldi. Bunlan haczetti ve 
sattırdı. Dedi. Muhakeme ikinci ha
ciz dosyasının getirilmesi için tehir 
edild.L 

min Can ile Eczacı Bay Mahmut ile cidden şayanı hayret ve göz kamaştırıcı 
Derman Er'in nikfıh merasimi "ün- Sinir hekimleri aylık topl:ınbsm1 ıb& 

K 1 R 1 K Z B tın 10 uncu Cuma günQ saat 1 de lstanb 
kü Pazartesi günü Beyoğlu evlenme 1 Etlbb:ı odı:ısında ııktedect"klerdir. Me 

dostlan huzurunda icra kılınmıştır emsalsiz. Zengin ve muhteşem filminde görünecektir. dnvilerldlr. Toplantı billUn hekimlere ,. 
Dairesinde her iki tarafın akraba ve 1 Erken bunamada inınılin ve Cordiı11:ol t"" 

Tarafeyne saadetler d ileriz. ....,..._••••••••••••••••••••••r••••._I ;ıktır. 

Dikkat: 
TEŞEKKÜR 

Fiatlarda hiç bir zam yapmak!ızrn sinemacılığın bir 

RONALD COLMAN Dtıht San'atkar 

s RYA Sineması 

zaferi olan ve 

nı FevkalMe temsili bulunan 

G A 1 P UFU' KLAR 

Kızılay Cemiyetinin Kndık6y ŞU,, .. ~~ 
hasibl olup uzun ve acıklı bir ha'!•a1ıld 
sonra Tannnın rahmetine knvu$8n ,.ct.I' 
nimiz ve kayın biraderimiz Kadr! :ıln '*' 
naze merasiminde bulunan Cilmhu 
Halle Partisi Kadıköy Ocaklan reis ve t' 
zalarlle kıız:a merkezi başkanına. mcrl'I 
ma son bir iltifat olarak ayni merasl 
l$tlrak eden sayın mebııslnrln dostl:ırıfl\ 
zn, telgraf ve mektuplarla blz:f tılzlye lı'I 
tunda bulunan zev11•.a teşcltkürlerftı' Fransızca sözlü Şaheserini önfimfizdeki Perşembe Matinelerden itiba ren göstermek fedakArlrğında suna.ıu. 

il bulunacaktır. ••••••••••••Iİİİ•••••-' Eti • RIStge11 MOtehnnı•' 
Nakiye Caner izzettin C•nrr 
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iTAN 
Gündelik Gazete 

---0--

TAN'ın tıedefl: ..teber• 
de, fikirde, lte,.,.yde 
temla, dOrOet. umlml 
olmak. tcarlln ı•zeteel 

olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 " 1 Ay 1501 .. 
400 " 3 Ay 801 ., 
ISO " 1 Ay 300 • 

MllleUeraruı posta tttlhadıM dahil 
olnııyan memleketler tein •bOne 
bedeli m(lddet aıruiyle 30. il t. 
3,5 liradır Abone bedeli .,..tnc:Ur· 
Adrea detfştirmek Z5 kuruftUr 
Cevap tçin mektuplar it lmnat
hık pul lllvest llzımdır 

-Denizbank 
~emurlarının 
kabahati Ne? 
D evlet memuryieti, mustakar 

TAN 

• 

Rom.o • Jülyetten 6ir Mllane: l,..ila o• F rwuı Bapelıilleri, hallconan öniinJe F ranlıo111 leantlırmalı i~in ••renat 
aöylüyorlar. (l,..Ui: K.arilcatiirii) 

mesleklerden biridir. Bak ve 
"-zifeleri kanunlarla tesbit ve tayin 
lclibniıtir. Memurlann tayinleri, a -
alileri, terfileri kanuna uyarak ya • 
Jaalır. Devlet memuru keyfi surette ---------------------------------------------------------

ll11ta ·andan tutulup kapı dıpn edile
a..ez, kanuni 1ebepler olmadıkça ceza
)a taptınlamaz ve kanunun tayin et
tlii haklardan mahrum edllemes. 
h Denizbankta yapılan tasfiyede 
1lııun aksini görüyoruL 

l>enizbank teeulb ettlll zaman, 
: lanıana kadar deniz ve liman iıleri 
ti e ıneuul olan mtiesseseler birleş • 
~ilıni,, o müesseselerde senelerden. 
il. rt çalışan memurlar da Denizban-

ıeçıniflerdi. Yalnız Denizbank ta
~llllıen yeni tefkllat yapmata mec· 
el 11? olduiu için, eski mileueseler • 
en aldıtı memurları, tefkU&tın 1-

~~hına ,memurlann lhtlun ve salA
..,:Yetine ıöre bwılan p veya bu tU· 

Ye datıtmııtı. 
l>enizbank müdüriyeti, bunlardan 

=şka Yeni tşekilit icabı hariçten bir 
bo kıın Yeni memurlar almıf, bunlara 
'-ta~ ınaaslar ''ermiş, ve Denizbank tar 's~ıuf ıuuıuruuı UH lllfll DO maaş • 

•lrnnştu Fakat ha memurların da 
~~h ötede beride dolgun maatla ça
--tan memurlardı. 
h 811 defa tktısat Vekaleti Deniz -
anJı biitçesini tasdik etmeden ev • 

"el bir nııkjar tasarruf yapntak ihtl
~~cını duydu. Bu tasarrufu yapmak ;! 11 de ban fObeleri lltv yoluna git
l ı. 811 fa beler litvedillnce bu şube· 
erde çahşan 40 kadar memur da a-
tıkı. kalmıı oldu. Halbuki bu me -
~Urlar içinde on on bef senedenberi 
..:"let işlerinde çalışan hatta yine 
.._iliz nıiiesseselerinde it gören me -
h 11rlar vardı. Bunlann müktesep 
tltlanna bakılmadı. Kanunun ta -
~ ettiil masuniyet kaidelerine e • 
• elllllliyet verilmedi. Hatta Deniz -
laltlk kanuna mncibince bu memar-

ra bir tazminat bile vermete IU • 
""- IÖrillmedl. 

Buna mukabil deniz lılerinde hiç 
~11fbıamlf, fakat sonradan Deniz • 
~ m&dilriyetinln ıördiltll Hizam 
h ne bu mOesseseye girmiş olan 

4 
it takım yeni memurlar vazfielerin· 
t ipka edildi. 

~ ltaııuıı ıuçlu bir memura bile Ve
' et emrine almayı emrederken o • 
it• •t bırakmamayı dilfilnmllştilr. 
.~ lllemurlana hJç bir suçlan, hiç 
1.a,. ~lan olmaclıiı halde, mf 
f:.'!"fe. yapılacak bir kaç bin Unhk 
~ airuna IOkaia atıhyennif • 

ht 'l'asam.t edilen para nedir? ıı: • 
Japılan taaarnd ba hareketi ma· 

~ llsterecek kadar mlhlm bir ye
il tutsaydı, belki tberln.. biru 
;:;blllrdl. Halbuki ba ~den ta· 
ı.._ edilen paranın yekhu 59. IO 
4 lh.11 mflteeavlz detlldlr. Bit~ 
~ milyon lirayı bulan bir mi -
"' de 50 bin Ura tasarraf için, me-
41 "ların maaşlarından ytbde bir ln
~k bile Ufiyd.L 
._ t Veklletlnln ba huebtl .... 
~'-rcıa bir emnlyebldik, ltlr ._... 
" hk zihniyeti ayandınblllr. Kim. 

llaevktinden emin olamu. Bflkt -
~. _bayle bir slhniyet yaratmak 
il ...... 11141Glline ise ftlphemb ,.oktur • 
.. : lel.eple hllk6metln bu yanlqlıtı 
._:ıteceiine, ve bir takım devlet 
> 11rlarıaın matduriyetlne 1ebe•I
-: ....._. latem17ecelf• emal1etl-....._ 

• 

Hidrojen Ve H elyum 
H er atomun bir ntlvesl, 

bir eeklrdeli var. Nami 
gOnef Aleminde gUnef ortada 
yOrür ve seyyareler de bunun 
etrafında dolaşıyorsa, atom 
aleminde de ortada bir nüve 
var. Bunun etrafında elektron 
urr-aevreaıu "\JQ!a~u laı . Hcı 

nÜ'"e bir takım nrotonlar ve 
elektronlal"dan mürekkentir. 
Nüvelerdeki ·nroton adedi e -
Iemanlan birbirinden ayıran 
Amildir. 

Seyahatimize elemanlarm m 
basiti olan hidrojen atomundan 
baflayalım. Bu atomun nüvesinde 
bir proton var. Bunun etrafında 

bir elektron mahrekinde dolapr; 
tıpkı ayın arz etrafında delqmuı 
gibi. Arada bir fark var. Ay mab
reklni pek yavq deliftlrdlll bal • 
de Hidrojen atıPaıınw1rt elıtlrtron, 
IOnradan 18receilmb veçhile, mah 
reldni mk mk deliftlrtr. 

Kolaylık olaun dlıe proton ili 
elektronu birer 1httk top teklinde 
farzedellm. Hidrojen atomunun 
kutrunu yüz milyon defa büyült • 
milf olsak bu atomun kutru ancak 
bir santimetre kadar olur. Proto
nu havi olan nüvenin kutru, bu 
mlkyasa göre, bir aantimetrenln 
ancak yüz binde biri kadar olur. 
N uıl ay ile arz, arz ile gilnef ara
mıda botluk varsa bir atomun içi 
de böyle botluktan ibarettir. 

Yukarıda IÖyledijim gibi pro
tonla elektron çok küçük zerreler • 
dir. 
Hacmi proton baemlne nuaran 'bl 
yüc:ıek olan elektron kutru atom 
kntrunun 25000 de biri kadardır. 

Buna m'likabil kitlesi proton kiti• 
linin 1840 da biri bdudır. Elek
tron o kadar kilçflk bir varlıktır ki 
bin milyon milyon milyon milyon 
danesi ancak bir gram kadar pllr. 
Elektronun elektrik bamuleal ele 
pek küçüktf)r. 

ııo voltluk devrede (to) nt • 
1ık bir elektrik 1Amba11ndan bir • 
nlyede bunlardan yanm milyon 
milyon milyon dane seçer. Bir 
ıranı suda 20 damla, bir kilolnlll 
da 20.000 .. blr tonda ıo.000.000 
damla IU ftl', 

Biz 1a ldarelinden aldı • 
tmuz IUJU clamla ile delil metre 
mlklbı ile 61çerlz. Bunun gibi elek 
trlk ldarellnclen 1abn aldıtumz • 
elektrill elektron adedtnl ayarak 
delil bunun bamuleahıtn milyon 
milyon inilyoe mitli b"71k olan 
amperJe (daha ..._ lrolomlk) 

Atomları 
Yazan: ·------

Profesör Salih Murat 
__. -

Helyum atoma niio..We 
llör' + oe ilıi - .,.,. 

&içeriz. Böyle yapmakla biiy(lk ra
kam yerin~ küçük rakam kullan -
ID1f oluruz. Yoku hakikatte su i
daresinden su damlalannı. elektrik 
idaresinden elektronlan aatın alı
nz. 

A in' olan proton atomun mer-
kezindeki nüvede bulunur. 

Hafif olan elektron bunun etra • 
tındaki boflukta dolafll' Bu botluk 
elektron ve protonun cesametine 
nazaran çok b~. Maksadı. 

HADISILEllN ÇIZGILEll: 
• 

,,,-- - ..... 
./ ,. 

i I 
I 

t ., 
\ 

\ ', 
\ 

' ,, "" ....... __ __ 
Hülrojen aloma: 

Piaton +, Elelıtron -
mızı anlatabilmek için büyük dün 
yadan misal alalım. Arzımız gü -
neı etrafında bir mahrekte do -
lapyor. Bu mahrekln kutru 150 

milyon kilometredir. Bu mahre -
kin tefkil ettill botluk kürenin 
güneı küresine nlabeti 2~ milyon 

kadardır. Yani 25 milyon güneı bu 
boıluğu doldurabilir. Buna muka
bil bir hidrojen atomunda elek • 
tron mahrekine ait boşluk küresi-
nin nüvedeJd protona nazaran ~ 

1Bmeti milyon kere milyondur. Bu 
radan anlapldıjına göre atomla • 
nn büytik bir kısmı botluktan iba
rettir. Biz de öyleyiz. Vücudümü
zü teşkil eden mürekkep cisimlerin 
protonlannı yani vücudümüzün 
cevherlerini boşluklarından kur • 

tanp bir araya sıkıştırırsak per -
tavnzla aörülebilecek dereceye l -
nertz. Bu halde her 19'1 bofluktan 
ibaret. Buna ister inanalım, ister 
inanmayalım, bir hakikat. 

S eyahatimizde ikinci merhale 
ve bizim için çok mühim o

lan eleman Helyum atomudur. Ha
vamızda pek az mıktarda bulunan 
bu gaz atom ilmi bakımından pek 
enteresan oldufu pbi bqka fay
duı da ftl' r.kiden balonlar Hid
rojenle doldurulurdu. Halbuki bu 
gaz kolay yanar. Bundan dolayı 

balon kazalannın yüzde doksan • 
dan fazlası bu gazdan ileri geli -
yordu. Hidrojen gazından iki mis
il ağır olan Helyum gazı yanmaz . 
Havada pek u mıktarda bulunur. 
Havadan istihsali pahalıya mal ol· 
duğundan dolayı balonlarda kulla
nılamazdı. Şimdi Amerika Birle · 
fik Cümhuriyetinde bazı batak • 
hldardan çıkan tabit gazdan istih-

aal ediliyor Fiyatı dil,milştür. Am

ma Amerikalılar bunu kimseye sat 

mıyorlar. 

Bu yazının içindeki tekiller • 

den biri Hidrojen. diğeri Helyum 

Atomunu gösteriyor. Atomlarda 

elektronlar elipı (beyzt) şekilde 

mahrekler üzerinde dolaşırsa da 

biz flmdillk bunlan daire olarak 

kabul edelim. Şekilde görül -
düğüne göre Helyum atomunun 

nüvesinde 4 proton ft 2 elektron 

var. Normal atomlann elektrik ha

mulest sıfırdır. Bundan dolayı nor 

mal Helyum atomunun nüvesi et

nfında iki elektron dolafll'. 

Biltibı elemanlar atom alırhk

lanna göre tertip edl1lrse Hidro • 

jen ve en •in olan Uranyum ao • 

nuncu gelir. Bu cetvelde her el• 
manın mevkii bir (atom adediyle) 
ifade edilir Hidrojenin atom ad• 
dl (1) n Uranyummıki 92 dk 
MGhim bflflerden birine ,are n6 
n eVafmcla dolapn elektron ad• 
dl eJemanın atom adedtiıe müaa • 
Yldir. İtte bunlar elemanları bir -
blrtnclen ayıran ve onlara birer i
lim taktıran vasıflarıdır. Bu elek
tronlann adedi eksilirse ne olur? 
Bunu p1ecek makaleye bırakıy~ 
ram. 

ismet inönünün 
Üniversite 
Kürsüsünden 
Millete Hitabesi 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

i smet inönü, istanbulda her mes 
lekten halk tabakalarını dinle

dikten sonra, Türk gençliiine ve mil 
lete bitap eden nutkunu söyledi. B 
nutkun içinde lnönünün, dahilde ta 
kip ettiği siyasetin derin umdeleri 
ni, Cümhuriyetin tekamülüne vere-i 
ceti istikameti bulabiliriz. 

ltlealiat ue lıaTakteri 

ya•ek 6ir e~ilı 

Tarihi tecrübelerden, bilfiil lnkı 
Jibın içinde yaptığı mücadelelerden,. 
ıeri kalı,ın sebeblerinl çıkaran İnö • 
nil, karakter ve moral kuvvetinin in 
kılipta oynayacağı rolleri işaret e •· 
diyor: "Cümhuriyet Türk milletineı 
milli devleti, ve yeni cemiyeti temin 
etti. Bu vaziyet ancak, temiz, ideal
le yetişen genç neslllerin karakter 
kuvvetiyle muhafaza olunur. Ahllk 
ve karakter aailam olmadıkça cemi
yette esaslı bir hizmet ıörmete im • 
kin yoktur'" 

Yeni cemiyeti, lnkıllbı muhafa • 

zada karakteri ve ideali yüksek bir 

ıençllte ihtiyacımız vardır İrtica 

her hangi bir giln yeni cemiyete boz

gun ve nifak ıt0kmak isteyebilir, ka• 

rakteri ve morali yiiksek bir genç -
lik, inJullbın en emin bekçisidir. İni
nil bu cümleleriyle karakterin inkt • 
llbı muhafazadaki kudretini bize i
flll'et etmiıtir. 

Demokraai ue lnönü 

İnönilnün nutkunda, önOnde htlr
metle eğileceğimiz yeni bir istika • 
met var. Bu nutuk bize Türk Ctlm
huriyeti ve inkılabı ile başlayan halk 
idaresinin, daha yüksek bir tekamüle 
namzet olduğunu işaret ediyor. lnö • 
ntlnOn mDtemadl surette fiallda te • 
maın, bu meseleleri bilmecliği için 
değil, önüne adet, istatistik. müte -
hassıı raporları ile getirilen mesele -
leri, halkın şikayetlerini kendi lisa -
nından dinlemek istediği içindir. Ba 
da halka biraz daha fazla ehemmi • 
yet vertş, halka biraz daha inittir. 

İnönü, kendi devrinde demokra • 
tik idareJ'• verilecek ehemmiyeti, 
Bftyttk Millet Meclislerine, ve tim • 
diki seçime verdili ehemmiyetle te
barib ettiriyor. "Milletin müraka -
beal, idare üzerinde hakiki ve fiiU ol· 
madıkça ve böyle olduğuna milletce 
kanaat edilmedikce, halk idaresi var• 
dır, denemez." 

Ba cümleler bize Türk Cflmhu • 
rlyetinin, daha mütekamil bir demok
rasiye doğru ilerlediğini, ba:ularuun 
iddia ettikleri gibi totaliter bir dev• 
letle hiç bir alaka ve münasebeti ol· 
madığını renkli çizgilerle gösteri • 
yor. Kemalizmin menşeini totaliter i
dareye benzetenler, bu idareyi benlm
semet isteyenler, ha kati siyasetin 
karşısında yanddıklaruu bir daha an. 
layacaklardır. 

Milli Birlik 

Bu nutkun bize en çok Omlt n 
sevinç veren tarafı, Tiirk milleti için· 
de bllkilm diren vahdeti bir daha 
C8mburreisinln lisanından doymak • 
tır. İnönü, dünyanın bu mU,kUI dev• 
resinde, içinde hiç bir nifak ve bos. 
run emareleri ta,ımayan, dahilden, 
hariçten ıelecek her nevi tecavtlu 
karşı tek bir 'Vflcat gibi kal'ŞI koya • 
cak birJepnl' bir milletin manzarau
nı çizerken, tehlikeleri de işaret edi
yor. "Milletler için en btlyük kunet. 
her ıdtahtan keskin, her kudrettea 
U.ttln en b8yllk kuvvet, kendi evlat
lan arasındaki birlik kuvvetidir. BU· 
hU18 ,a8fuslan çok milletlerin he
nüz luanlyet ideali için istikrar ltal
mamlf hın siyasetleri brpsuada, 
nflfmlan daha u milletlerin başbaı 
dayandıktan kuvvet, kendi içlerin • 
deki nifaksız beraberlik kudretidir." 

Bu etlmlelerin içindeki manal•, 
insaniyet idealinden uzak olmayan -
lar için çok sarihtir. Demokrasiye, 
insaniyet prensiplerine düşman olan. 
lar da biraz kafalannı yorarlana ma. 
nuuu kolayhkla anlayablllrler. Bil· 

(Arkan ~ ... ı:ıa-ı) 
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Şefin Universiteyi Ziyaretinden lntıbal8r : 

Büyük Şel, Vniver•iteye gelir gelmez rektörlük makamını te,ril ediyorlar •• lnönü, talebeler ara.ııncla Prole•Örün eler• takririni clinli~r 

Binlerce Univer•iteli, A.ziz Şefi, candan alkışlıyor •• 

... 
Milli Şel Rektörlük odcuında ş_eref Defterini imza ediyor .. Remcümhurumuz, Rektörlük odcuında, Cemil Bilaelin izahatını dinliyor .. 

L. ' -ld 

.Ve, büyÜR .evgi oe saygı tezahürleri arannda afurlamyor .. · lnönii, Gençliğin riirekli alln,Ian araırffla Vnioeniteclen il)'nlıyor .. ~ 
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ef, atalca Ve Silivride Köylüleri Dinledi 

,.,.., lnlinii Siliori aakeri mahlil binamda lıöyliilerin llertlerini, llilelılerini büyiilı bir llilJıat ve al.alta ile 4inliyerelı notlar alil dar. 

~~!:;EfiŞ: 4·--·.Çatalcada Bir Köylü Şöyle Dedi: ·91iii~ .. 
~ aelimlac1ı1ar" Profesörden ''Pa şam, Senin Gibi Bir Devlet Reisinin Dert' erimize Defter Açması, 

- fyf mahlul ve zaman.. 
- Peki çocuawn, buna çare dü· 

f(lıımekteytzl 

y o&ıulrıltttın fİ"'7« 

lflden ınevzuu sorduktan 90nra kür- İkinci köylü, Subap köyünden Ha-

~inerek talebe arasında ve bir Göz Açması, Gönül Açması Tarihe Altın Harflerle Yazılsın. Sen Andı. ihtiyar Hasan, •in" adımlar-
~yer aldılar. Bu suretle veril· la C\imhurrei8imize IOkuldu. Birçok 

~ l..-~~ dem kuıa bir müddet ta- Bizim Gu··nu··mu··zu·· B Ett· S ğ Ol P am §eYler söylemiye hazırlanmış görü· ~ -.rurduktan sonra, denbaneyl ayram Jn, 8 8Ş tt nüyordu. Dıu:laktan hazırladıklarmı 
~ettiler ve bu defa Profeaör Dob- ı unutmamak için tekrarlıyormm gibi 
lıtb..t ~r'ln ders vermekte oldulu Diye 1ardular ve Profesör kendi- İnönfl, nutkun IODunda kopan COf- l"l§l'D11a do7amadılı vatandqlarmı olan sonsuz dikkati, yeniden hareke- Japırdıyordu. Adeta, C\imhurrelsimi-
ttr ettu atül.tesi birinci IUUfını teı- lerine fevkallde memnun olduğu ce- kun alkıp tarp e1lerUe talebeyi .., iltifatlarla maut edlyor4 te aeçıı. tık sual de fU oldu; zin karşıamdakl sandalyaya bil' an 
~- vabmı verdi. Millt Şef, bundan sonra limladılar ve kendilerine ~ um!- Bayramlardaki gibi süslenmlf met - Ne kadar arazin var t.mail? evvel oturmak, koDUflDak tırs tına 
~ da ayni fekilde deni bir da Rektöre dönerek. mı ve içten bir hitapta bulunarak: -tep çoculdaruım ufacık elleri, kıp- - Yüz dönüm papm! bir an evvel kavupnak arzusuııday-
~:ıp b~yurduktan IOnra - Talebe çok heyecanlı, buyur-- - Ben size gene gelirim, siz beni kırmızı kesilmiş, fakat onlar hAta mi- - Kaç ya11ndasın? Kaç çocutun dı. 
' ..;n ayn dılar. Bu sırada ta- dular. davet etmeje balan! buyurdular. nlmfnl · avuçlannduı, minimini var? Çiftçi lmlf. COmhurrelsfmfzin ona 
tllE IOtı haı:uanı ve COfk;}1~1u ar- Rektör de fU cevabı verdi: Mill! Şef bundan IOnra Rektörlük _kalplerinin duygularmJ !fade «lebile- - 29 yaşındayım. Bir çocupm sordutu p.yanı dJkkat suallerden bl· 
lliQ lçhıd bulmuıtu. mversite - Talebenin intiamma sempati odasına utnyarak birkaç_ da'ldka kal- cek lmdaı' ~ sesler ç:akarmıya ça- var. riei de 111 idi; 
~ bav e v~. ~ .~ bir heye- hlaleri tesir etU. Ça1qmaJan hakkın- dıktan IOIU'a mı çok •vdilderi ve lıpyorlar. Her yerdf' olduiu gibi, o- - Arazini su basar mı? - Çatalca, Balkan Harbinden ev• . 
._tlerln 881 .h~um sürüyordu. Bu da cevap vereblllrlm. Hepsi de çalq- en büyük laymett verdikleri gençle- rada da Cümhurrelaimizl evve\A - Hayır papm! velki haline nazaran pmdi ne halde-
~ ~ büyük saadeti birçok tale- .tandırlar. rln 0~11 ve._. OOfltun 99 ~ "milı.tln lıltikball •• fstikbaJ ediyor! - Ne ekiyorsun? dir? Daha mı iyidir, daha mı fena? 
~ ıozyaflan bile clöktOrClyordcı. - S&n..tr tatlll bitti mi? ten tezaııtırat arasında otomobille- Hele yanaldan Cümhurrelslmiz ta- - Arpa, buğday, balda, bostan. - Eskiden daha iyiydi paşam! de-
~ ~ heyecan~ hava tçerlain~e - Evet efendim. Şimcl1 yaz ~ rine binerek Universiteyi terketti· rafından okpnan miıümlnller. emi- - Köyünüz kaç hane dl ve farkın aleyhine olufU11un sebe-
'~~kata merek~ Fakul- mestrl tedrisatına başlamış bulunu- ler. nim yüz yıl daha yaşasalar. hayatın - Yüz elli paşam. 336 nüfusumuz, bini şöyle anlattı 
~"'lbiüwnaralı fizyolojı dersha- yoruz. A. Müntddnı hiçbir heyecanında o anın lezzetini güzel bir mek~bintlz v r , çocuktan- - Balkan harbi.nen evvel, kasa~ 
~ er ve burada da ayni -~ ne zaman? .\l bulamıyacaklar; Bu, gözlerinden. ınız iyi yetişiyor. O mektepte, ~uk- mızın nüfilt esi daha fJlıu. 
ltt. ecazı ve tezahüratla brplandı- - 18 -1•1iia ~ Mtlayaea- ~-falcacla Aadetten Jı11anan ıöderiııden belli! 1arımla birlikte, beD bile okumasını. Maamafib, .10D seneler, ~ viran 
IQuı 1ız. Bu müddet zarfında hiçbir tatil Y- Çekmeceden aynı imla Çatalcaya yHmM'llll~ olaa k...,.ıa eü1 mamur haline gak 

Çeııtbı Şef ders vermekte olan do- yoktur. Talebe imtihanlarına hazır- varışımız yarım saat bile sürmedi. - Bana bir ff11 sö71emek llter mi- yaklqtırmıfbr. 
det d Yanında ve .Jdlntkle bir müd- Janmattadlr. Yaan: Naci Sadiılfalt Çatalcaya giıifimiR yedi sektz kilo- ahı? - Çoculdanmz var mı? 
dtıı eraı takip ettikten sonra; bura- - tmtthnlara kaç klfl giriyor? Saat on öç.. 'Unlvenlte metre Jaıbnıfk•n, Catalcalılarla kat'- - Tabtt paşam; bizim bir eksili- - Dört tane! 
lojt ~ ayni kattaki miluobiyo- - Vuatl olarak bet bini bulur ziyaretinde~ aonra, acele yecllit ye- plafbk; sabll'llZ b!nlerce Çatalcalı, mlz var; ziraat ileti. - Erkek? 
lrlGct ~ftüsüne geçtiler ve enstitü Smıf1armııs çok kalababktır. Dev~ ~ ~ ~ bi1e ~ w kötl~ kavupa anını biraz daha -Ben demin gelirken baktım; - İkisi erkektir. 
tGıı üru Profesör Brown'dan enstt- eden taJ.ebemis o kadar fazladır Jd ı.nmmnif oım ~ Pm- yaklqtn'mak için, aradaki yolu böy- toprağıi pek iyi göremedim; sürmüş- - Ziraatta de hayvanlardan da 
1-.ibı faallyeU etrafında izahat aldı- hergün yeni bir ted.,ıre bqvuımak dl de allkuuwı ve dikkatinin bere- lece kısaltmışlardı. ler, ve tohumunu da atmışlar, fakat istifade ediyor nıusunuz? 
it mecburiyetinde kalıyoruz. En çok ket getirici rahmetini Çatalca, Silivri Kazayı, bayraklarla donanmış tak- bakımcıız bırakılmış. - Auan latSfada ~ v•şam. 

elta,. lzolaat oenli yer nkmtisl çektijimiz fakülte tıp kazalarına yetişti?'miye koşuyor. larla, çiçeklerle kocaman bir düjün - Bakımsızlık. l1etslzllktencl. - BaM ~ istediğin bir PJ' 
lteıacüınhur, bundan I01U'& 'O'nl- fakültesidir. Otuz otomobillik kafile, saatte 100 evı gibi IOalenmlf bulduk. Otomo - Koca meailekette, bJr tane tmmk var mı? 

:~te l»rofe.ör ve Doçentlerinln lnöaü bu cevapları büyük bir dik- kilometre siıratle, Cümhurreialmizin bilden tnllD ÇGmhuı-retaiml&. btMUal· yok pepm. Tırmıksız toprak temiz- -Bir dileltm var papm Kış gel-
~ bulunduklan ve nutuklarınJ katle dinlediler. Bundan sonra nut- şefkatini kö7lBr ~· fil Uırlf olumbaz bir COflamlukla al- lenir mi? dtmlydi, biılim kfiyler, dÜJman tara-
;;r1t1~1er1 balkona açılan salo- ka baf'•nuık. umammn ,.ıtp J19lme- Bu _,_ Ctiılltm retllmliln refika- lu§lıyan haJkm içinden ~yerek - Niçin bir t1nDJk edlnmiyomı- fmdan muhuara olunmU§ vaziyete 
~lrif ettiler. Rektör, bunda iten-: dqln1 llıdula. ~ .lııllllllll lan da beraber aeıt70r. Refakatinde geçerek, komutanlık binasına girdi· nuz? dÜfel'. Diln78ya irtibatımız kesili?'. 
~ profeeörleri taDıtb 

99 
tnamı qa d•W- ftldt Z.Jdlılu cevabı veril- umum! kitip Kemal, hususi kalem il zaman, huzurunda bulunsn kaza - Tanesi 15 lira papm. Çünk6 blzl kazaya ballayan yol i· 

.-,ııa balkona çıktılar. taamlnün 4 MUU. Şef, bunan merine tekrar müdürü Süreyya, yaver Cevdet, Şük kaymakamı Hikmete fU emri verdi; _ Bu paraY' veremez misiniz? çinden geçilmez bir bataklık halme 
~ görilnmelerile. bahçede bL Rlktör odeame aeçerek. Univentte- ni ve Cahit, muhafız alayı kuman· - Bana bir kaç vatandaş gönde- _ Nasıl verelim pqam? Ben Dd gtrer. Onun tamir ettirilmesini siz. 
~ binlerce gencin tezahüratı ve nin fel'el defterini imza ettiler. Bu elanı lamail Hakkı. İstanbul komu- rintz. l'akat kendisi de, babası da, sene ditlmi ııktım, arttırdığun 12 u,. den yalvarınm; çünkü, 30-40 tane 
<l-..) lellerinln göklere yükselme- arada Uııtvenne Rettarflnden, diğer tanı Halis Sıyıktay, Da.biliye Veld· hatıl dedesi de, dolma büyüm<' Ça· rayla ancak bir pulluk alabildim. Hal · kiSprilye muhtaç ktlometrelerce volu 
~bir oldu. MllU Şef burada gençle- bazı nottaJar etrdmda da izahat is- U Faik öztrak, İstanbul valJat LOtft talcalı olsun; Halts Çatalcalı. Eski buld bizim harman makinesine de lb- yapmak, bizim harcımız detll Hal· 
'"•hitap ederek: ı,dilet. Kırdar \"e daha bir Çok zevat var. ve Yeni Çatalcayı bilen Çatalcalı~ 1 tiyacımız var. Tırmık da lbtm. B•ı buki sen, bu milleti refaha. saadete 
M... ........ Daha beı dakika bekllyecebi- Co,lriın taalaiirat aramwla Küçükçekmeeederı itibaren, ufal- ltmail Atay anlatı70r 1 hesapça, onlan ancak on senede elde götüren yolu bile açtm. Bizim köyün 
--. bunrdula::r. Saat t.m on birde İnönü, balkin- tın lld yam; ~ebilirhn. O zamana kadar da pul- yolunu yaptırmak senin bqaracajm 
._~ün bu samimi hitabı da da mikrofon bapna geçtiler ve genç- - Yap! diye yırtınan kCiylillerle Görüyoruz kl, bu uzunca yolculuk- luk elden gider. Yine iki yakamız bir işlerin en ulağıdır. 
~~ tarafından (Varol) aes1erile lllln ilk IIk alkıflarla ve fY8f8!} ses- dolu. Cümhurreisirniz, onlara iltifat tan 1anra Cümhurreislmlz, sandalya- araya gelmez. Milll Şefin, notlan armana a1dJlr 
~ Bundan IOnra tekrar içe-- letlle bıdlen bdy(lk ve tarihi nutuk- saçarak, pfkat saçmıya pnyor. ile- J8, dlnlenmek için oturmamıştır. Mil - Harman maldııeai gördün mü bu ricayı yerine ıetfreceiini hlaetı-
~ llren İnönü, Profesörlerden bl- 1amıI irat etmele bqlacblar. Nutuk, le Büyükçekmecede, ba1km kalaba- tevazl bir masa bapna geçen Ct1m- hiç? trlmeal, ihtiyar köylünün o y(lbek 
-.,... bütfln gençlik Ozerlnde derin bir te- lığı ve COfkunlutu, b!zi aeçlrmiyecek hurrelsımtzin huzuruna ilk ıetirUen - Gördüm paşam. huzurda bulunmaktan duydalu 'ıe-.=: Namı, 'C'nlvenlte meutslnden , sir uyandırıyor ve ortalılı büyük bir bir kesafet aıı,.or. Cümburrelsimls vlltandaf, laman Ataydı. Cümhurre- - Harman makinesi size ne ta- yecanı bil9biltün f&hlandırmıftı: Sa-
~uıı musunuz? . ·heyecan kaplIJoıdu. otomobilinden iniyor ve araiarma ka- iaimizin dinlenmlye alıftınlmamq zandıracak? (Utfn ıayftıJll çnlrintz) 
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Büyük Şel, kendilerini lıar,.Iamıya gelen yavruları olquyorlar 

londan çıkarken, İnönüne ağlıyarak: dilmemiş tek köşe bırakmadı. Ben, 

Oniver•ite Meydanında dünkü kuil kalabalıktan bir gÖrüniİf 

- Paşam, diye haykırdı... Senin bu genç köylünün, Cümhurreisimi
gibi bir devlet reisinin, bidm dertle- z'n yanına bırakılmadığını iddia et
rimize def ter açması, göz açması, :zö- mesine inanamadığımı da ilave et
nül açması, tarihe altın harflerle ya- meliyim. O, ihtimal oraya gelmekte 
zılsın: Günümüzü bayram etdn pa- biraz geç kalmış bulunmasının güna
ıam! Felek seni baflJlllZdaıı eksik hını, başkalarına yüklemek istemiş
komasın! , ti: Zira Çatalca kaymakamı, gözle

PQfam, toprak yetmiyor 

Şimdi de sıra, köylü Süleym:ın
da. Süleyman, "Karaca,, köyünd~n. 
Köyü 214 haneli imiş. Onlar da top
rak darlığından yanık. Mesela k~n
disi sekiz nüfusmuş. Halbuki, biçare
nin sahip bulunduğu toprak, yalmz 
iki buçuk dönümmüş. 

Sonra da, bütün köye 4000 kantar 

rimizin önünde, komutanlık binası
nın balkonundan halka şöyle bağır
mıştı: 

"- Cümhurreisimizle konuşmak 
isteyen köylüler gelsinler!" 

Kendiliklerinden gelen köylülerin 
ne kadar açık konuşabildiklerini rle 
düşünürsek. o asabi köy dCllikanlı

stnın söylediğine inanamayız aanı- .. 
rım! 

kömür veriliyormuş. Bu kömürden Silivricleki konupnalar 
de, aile başına, senede 20 kantar kö-
mür düşüyormuş. Süleyman: ÇataJcayJa Silivri arasmdakf ııs- Cümhurrei•imiz SilivriJe bir köylü vatam/Qff dinliyorlar .. 

- Biz, ne yapalım paşam? eliyor. falt yolun kenarlan da, halkla, köy- Derdimiz hcuman makinui - Nasıl olur. Şikayet etmediniz 

dikkate alınacağını müjdeleyen eilm.. ken çalışmağa başlayan, ve ortahk 
hurreisimiz, Savarona yatma gitmek karanrken, not defterini cebine yer-

• üzere kaymakamlık dairesinden çık- leştiren Cümhurreisimiz, tam on lld 
1 tığı zaman, ortalık karannaja baş - saattir, o ap aydınlık dimağını din • 
lamıştı; dün Cümhurreisimizin yük- lendirmeden ifletmiş bulunyor: Bu• 
sek iltifatlanna uğrayanlar arasında, nun bize temin ettiği ilk kazanç, 
biz bahtiyarlar da vardık. Çllnkil hal- Türk köylüsünün derdini dökmek fe
kın tarif olunmaz tezahüratı arasın- rahlııhna kavuşmu b ı d 6' ş u unması ır. 
da, Savaronaya giren Cümhurreisi -
miz, bizi hem refakatine almak, hem Arazisiz, kömürsüz, pulluksUS. 
de yüksek iltifatlanna muhatap kıl- tır_mıks~ Türk köylüs.?, bu mahnı • 
mak lütfunda bulundu. mıytlerıne rağmen, dun gece mesut 

Ben, şimdi, burada, Savarona ya- ve müsterih uyudu: Çünkü bfltilll 
tının yumuşak ışıklı salonunda bu mahrumiyetlerinden kurtanlacalı • 
satırlan yazarken, geçirdiğimiz gü • na, ümidi delil - hakh olarak - ka • 
nu tekrar yaşıyorum: Ortalık ağarır- naatt var. 

Sigortalar Yangındaki 
Bütün Zararı ödüyorlar 

Toprak yetmiyor. Kömür yetmiyor. lülerJe doluydu. Ve biz, ta Silivrinln mi? 
Neyle geçinelim? içine kadar, tükenmez bir muhabbe- Bu dilekle de alakadar olacağını - Onu da ettik paşam. İş mahke- <• ... 1 lnolde > Konkord 69.000 " 

- Civarınızda arazi var mı? ti terennüm eden, fasılas!z bir alkış vaad buJtlMnıdtmtıı&.-Mlnlnün dinle- etdüflll. t~~ddeiUJllt~militihin dünkü .. faali • Komhil 170.500 ., 
- Yoktur paşam. Her tarafımız sentonfsinfn içinden geçerek girdik. diii ikinci köylü, Kılıçlı köyünden E- Bu cevap İsmet İnönünün bu ye ını yanan ıcare ane ve mµessese Ahen ve Münih 91.400 " 

dağlıktır bizim. Hele Silivri caddeleri, çatlıyacak tem Kılıçtı. İnönü sordu: mevzuua ka~p zaten duymakta bu- sahiplerinin ticari ve mali vaziyetle- Alyans 350.150 " 
- Başka yere göndersek gider mi- kadar doluydu. Ben, ne yalan söylı- - Senin toprağın var mı? lunduğu derin alikayı büsb'tftün art- rinin tahkiki üzerinde tekellüf ~lf Balua~ 339.200 '' 

siniz? yeyim: O görülmemiş kalabalığın - Çok az paşam. Biz buraya hfc- tırmıştı. EvvelA Dahiliye Vekiliyle tir. B _ ir .. . Danüb 39.900 '' 
- Tabii gideriz paşam. ortasından, Cümhurreisimizin geçe- ret ettiğimiz zaman, dedeme yetmiş kısaca görüştü. Sonra kaymakamdan ~gun b. sulh hakımJ, mnddeiu • Nordştern 60.000 ., 
lnönü, kömür meselesi hakkmda bileceği yo1un, nasıl açılabildiğine dönüm arazi verilmiş. O zamandan • izahat istedi. Silivri kaymakamı Fe- m

1
um muavıni Necati ve Nafia ve Fonsiyer 42.000 " 

· şaştnn: Çünkü, o kalabalt1hn kesa- be · b · d .. d tak · ld rı·t· e ektrik mühendislerinden müteşek- Helveçya 233.000 '' ızahat istemek üzere orman memuru- 15' n, u arazı or e sun o u. . kil . . 
nu emretti. fetine bakılınca, buna maddeten im- Şimdi bize dar geliyor. - Köylü doğru söylüyor! dedi. ~ır heyet yangın yerınde adil ve İttihadı Milli 230.000 '' 

kan yok gibi görünüyordu. - Bqka neye lhtivacımz var? ive ilave etti: fennı keşifler yapacak, yangının ha- 'Onyon 145.900 " 
Ve köylüye sual sormıya devam 0 • ..ı k k 1.-.. d 1 1 .... " kikt b ı rini t bit ed -'-tir -.n.~ 

etti: rct'Ua, ayma amUA a res ne ıs•· - İkinci derdimiz de harman .:._Hatta. belediye de, o koyunla- . se epe es ecca . .-wu laaarlar Jerlaal iHleni r 
ren Cümhurreisimizin, masa başına maldnesict_ir. Bir de traktör isteriz. nn sahiplerinden yüz lira ceza aldı. deıumumilik mil- ve ticaretha • . .yo 

- Civarda orman çok mu? oturur oturmaz verdiği ilk emir, yi- Bunlardan mahrum bulunduğumuz Söze kanpn LQtft Kırdar: ne sahiplerini ve bekçilerini tama • Bundan başka birçok sıgortad 
- Pek çok paşam. Birçok köyler ne şu oldu: için, mahsulümüzü zamanında döve. - Paşam dedi, bu bir derttir. Ve men dinlemiştir. mallar mevcuttur. Sonra, Surastd 

0 ormanlardan geçiniyorlar. Fak:ıt _ Hemen köylüleri çağınn bana. miyoruz. Hariçten getirilen makine - bu derdimizle Dahiliye Veklleti de Yangının Ata Atabek bammn llıt gibi 750 bin liraya sigortalı oldul" 
biz Aciz bırakıldık. Cümhurreisimiz, orada evvela Hü- lerle mahsulümüzü dövenler. bizden meşguldür. Hatta bu hususta bir ka- k~tındaki trikotaj fabrikasından çık- gibi yangından mütevellit zaran ıır 

- Arabanız var mı". · k b ı · H.. · l dövkdüklerı· mahsulün yu··zda on u- - nun layihası bile hazırlanmıştır. tıgı anlaşılmıştır. Fabrikanın el ütü - cak l5 bin lira olan veya hiç mnf 
seyıni a u ettı. useyıne soru an 1 · d b" · ı ı - · · •••1• 

- Var efendim. ilk sual de, bu seneki mahsul vazi - çünü alıyorlar. Dahiliye Vekili Faik Öztrak da: erın en ırıs nası sa priz üzerinde gormıyen müeneseler vardır. ~ 
- Nasıl? yetine müteallikti .. Köylü cevap ver. Di~er kövlülerin izahatı - Bu, dedi, halli oldukça müt- unutulmuı, ateş buradan _parl~mııtır~ Reasürans, yangında hasarlann del" 
- Dört tekerle'kll. di: 5 " kül bir davadır. Kanaatimce davar Yangın hakkında muddewmumı hal tediye edileceiini ve halen td-

N ed.e sahipleriyle tarla sahipleri a;asında- Hikmet o .. nat d.ün bir muharririmlze bit edilebilen zararların tazmini09 
- er tlmir ettirirsiniz? - Havalar, şimdiki halde çok i- Bu izahatı da ayni dikkat ve ali- şun1 1 •-+ir 
- O yandan hU. merak -..me. K.: yi. Kışı geçı"rdik. Don korkusu kal _ ki hadiseler, otlaklann tarzı tevzile- an soy em"S".. : baflandığmı bildiriyor ve bize göılı' 

• ., "'• u- ka ile dinleyen Cümhurreisimiz, hiç Yangının· trikotaj f brikasın d rd"A: bir t--'-ered _ .... 1 .. - :t.A 
yümüzde ustanın llisı bulunur ,...._ rnadı. Yegane korkumuz kuraklık. rinin yanlışlığı yüzünden çıkmakta - - a • e ıa& --. e ..,..._ .. ı.aave r 

ıı:- toprağı olmayan bir köylü ile de ko- dır. Bu meseleyi, aynca tetkik ede _ dan çıktığı anlaplmaktadır. Sebebi diyor: 
pm. Kuraklık olacak diye tasalanıyoruz. nuşmak istedi. Huzuruna sokulan h t hk"k tl il ·u ı h 

O sırada orman memunı da -ı- _ Ko··ylu·· lerin neler iht" .. • lim paşam. zu uru ve 8 ı a a gı sa r u • "Daha ileriye giderek sigorta ~ 
e- e ıyacı var' köylünün ismi Ali oğlu Ahmetti. Yal smlar incel n kted" Tahkikat h 

mişti. Cümhurreisimiz, sualini ona vazlvetıeri ....... 11 · Lütfi Kırdar; bu husustaki kanu- _ . e. me ır. • ketlerinin hiçbir kanunl mecburly8'-
" -· nız dört dönüm topra,.ı varmış. h nuz bıtmemı-+ir H.ıı.len zan alt nd tevcih tluyurdu: K- lil ü 6 nun da mu tacı tadil bulunduğunu . ., .. · 11 ı a leri olmadığı halde aciz haline gtrefl 

- Kaç aenedir orman memurusun kr~ir.o~ak~l ~ ~ :yü:ir ilıtiyacı Cüm.hurreisimizle aralarındaki söyledi. Bu kanunun, davarlannı ya- kıms~ yoktur, yaralı da yoktur. Biz (Fenikı dö Viyen) ve (Türkiye Milli) 
burada" k Ye ur a aat ban konuşma şöyle geçti: hancıların topraklanna sokanlan kl- tahkı~atımızd~ ~alnız yangının çık - sigorta firketlerlnln faaliyetlerini tr 

· unun bir JUbeai vardı. Bir aralık - Nasıl geçinebiliyorsun? fi derecede cezalandırmaya müsait tığı bınaladakı sıgortalan teıbit edi- tll tmelert y(l -nd 1 k ti-
- Altı senedir efendim. Silivri kazası ., nahiye,, olunca Zi ~ - Geçen seneye kadar iyidik pa- bulunmadıt.ını ilave etti Ve· yoruz. Diğerleri bizi alakadar etmez. izde 1d _, lzul en mem ele..-
- Bu köülülerin dertlerini biliyor raat bankasının, bura fUbeai kapa • şam. Bir kaç kişi bir olmuş ve Evkafa 6 · • 0 . · hakı'-• m e ıugorta ı ann manız ka dııy 

t ldı V - Bendeniz dedi Manisaday - nun içın zarar ve zıyanm uu Jı..ı 
musun? ı . e paralar, Çatalca Bankasına ait bulunan dört yüz dönüm toprağı '.. .. ' . mıktannı sö li ecek mevkide dejl - zararla.rmı tekabül etmek sureUJ11 

- Biliyorum paşam: Bunların a- yatınldı. Sonra Sllivri, yeniden "ka- kiralamıştık. o araziden aldığımız ken, su~l~lann surulerıni, idareten liz. Y y yapmış olduklan hareketi hatırlat-
razileri azd~ Fakat bu zaruridı·r. za oldu. Fakat banka •11beslni mahsul bi t• d d F hapsettırıyordum: Bu, oldukça mil • r.ıak isteriz Memleketimizde çah-il " , ,.- ye - , ze ye ıp e artıyor u. a- . . . · · ~ 
Çünkü oralarda, ekime elverifll ara- nlden açmadı. Biz, bu fUbeyi latl1~ kat Evkaf, geçen sene bu topraklan essır bir ceza yerme geçebiliyordu. • bütün liıorta firketleri bu hareketi 
zi kıttır. nız. satıp çıkardı. Biz taksiti 1m k ta- Fakat daha şiddetli davranabilmek Tahkikatın ton leyrlne ,are, yan- yapar " bu zarara katlanırlark,. 

_ "Orman verlnenlz aeçlnirlz" Çünkü flmdi biz, yirmi lira borç tedik.. o, pefin para alma~:n :ermi- imkan ve salahiyetini, mevcut ka • gım ilk önce kule, bunu takiben de dilfilndüklerl tek nokta efkln umO" 
diyorlar. Niçin vermiyorsunuz? k ld bllm k i in ..... Çatal yordu. Bizim de ....t ... p ı nun bize vermiyordu. bekçi Faik görmflı ve her iki kanal- -'--'- Q-+•ril rlnin k dil ı+ para a ıra e ç wa caya adı _,.... aramız o - D" ledikl . i ed c- h 1 itf 1 h-ı..-rdar ilmi CM.1 .... 3cıuu ve m .,..... e en e 

- Elimlzdeld kanun bu-"~On- m lı için alamadık Oruım da ın erın not en um ur - a a ye - ed ftir. ı.ru.. .__ la tt•- tl hal 1 del-
6""- gltmeğe, ve orada muamele için bir raf aldı. · et- iimlz ı. disin .. .t min t detli fırt b"'...n ........ d ne -rp o n 1111a arma e e 

den fazlasını vermemize milnlt de- - res ' .,.en e umı ' ne ' ma, yangmın u3 ...ın-m e emeet ...mır B kala taab-
.ıwı pauını. kaç gun kalmaja mecbur oluyoruz. _ E,rafın lqll ve sevgi dolu ıözlerle bakan başlıca lmil olmuştur. İtfaiye, atefl m · a, nmn 
a• ,.---- Bu suretle aldığımız paranın bir kıs- topralJ 90k mu? köylü b t 1 k Kil bfltlerlle mf mesleki balamdan aIA-

Bu cevabı da not eden fmıet İn6- mı, yol, h~n. fU bu masrafa gidiyor. - İçlerinde dört bin, bet bin d6- - ~e: as ırmala ça ıpr en, ~Ticaret 1'adar olan ve blnnetiee haksız yetf 
nünün, Çatalcada köylü ile yapblı Vakitten ziyanımız da caba. nilm arazi sahibi olanlar var. Onlar le de mekl çoc\ıfum. dedi. Bu derdJn- Hanının alt katında 8 varil ispirto ile mutazarrır olan halkımızm zararı."1S 
son konupa bu olacaktı. Fakat biraz p kl tum B dan hqka da dört bin, bizde dört.. Yazık delil Ali jf11 :::::-caktır. Ud varil makine yalı bulundula ı&- kabul eden flrketlerin gösterdikleri 
sonra. Sillvriye hareket etmek için bir~ e çocu · ~n mi bize pqçı? hurreta~ı:m k etten IOllra, Cilm • rillmüt ve bunlar derhal clıf8rl alc:IJ. haaaslyett wlevfyetle kendi taall-
otomobiline binerken, genç bir köy- lğiniz de var mı - O vazl~ette olanlardan bir kaç Ulntıa, dört döna;rımıa ,,turan ltöy • nlarak muhakkak bir tehlikenin 6- hlltlertnde dahi ıa.tenıceklert ve bl-
lü kendisine hitaben haykırdı: - Bir de, kaumızın nnfusu çok. klflnin adını .. yablllr misin bana? mut- um topra&ı bile yok· nilne geçllmlftlr. Han bekçilerinin, naenaleyh hiçbir milşkillAt çıkarmalL" 

_ Paşam, beni de dinle ••• tçen,_ Adam bapna 90k az toprak düfilyor. _ Tabii .. yanm papm .. Ahmet Yer J11zflnde bir aftt 
10 

bu patlayu?I maddelerden itfaiyeyi nzm bu taahhGtlerlnl yerine getiri" 
bırakmadılar beni.. Hele, buraya g6nderllen muhacirle- Kemal var •• Tevfik var •. MU1tafa z.. dDd1i alacı olmayan biçare ~ vakdle haberdar etmemeleri l8bep- ceklerl tabiidir. Bunun aklini dilfOO-
Reisicümhunımuz ayak thıerlnde rln de hep çlftçt olUflan, bu ihtiyacı ki var.. - Benim, d~ çocuk1anm bl ~ lerl ~· met ,..ta" habız olur." 

onu da büyük bir alakayla dinleme- billbiltün arttırıyor. - Seııln lfbl topraksız olanlar yildil. Askerden dönclQ. :iv bark kur- •illf RwinDIM .... 
yi ihmal buyurmadılar. _Civarda bot arazi var m1? 90k mu? mak llteclller: Ve: 111111 ReuGrunn byıt1arma ,a-

Genç köylü, arazisinin borçtan _ Çok var efendim. Clvarunız - Yetmlf, seksen hane kadar va- "-Baba bize toprak ver!,, dedi- re IOll yansmcla bir qot ligorta pr.. 
dolayı haczedilmif buhmmasınclm h tlikttr nz papml ler. Fakat nereden vereyim! ketJerl ceman yek6n 4,3'18,050 1fra 
müşteki imli· Cümhurreidmiz, bu ep çit • - Peki yavnım. Bqka ne derdi- -Nasıl geçineblllyonunT ile alakadu bulunmaktadırlar. Bun-
şahst şikAyetle bile alakadar oldu ve - Onlann .. bipleri yok mu? nlz var? - Biraz hayvanım var. Kira ne lamı n.tesl 8falldaCbr. 
genç köylünün admı, yaverifte not - Var tablt. Fakat içlerinden ba- - Başka derdimiz de var papm: tuttuğıım çayırlarda onlan besliyo • Anadolu Siprta 
ettirdi. Bu hareket, Cümhurretshnl- zılan işletllmi101''. Bazı1aruun lahip- Blzlm dört dönflm topraltmız yok nım. Onlar da, liitlerlyle beni besU- Şirketi 1.330.000 T. L. 
zi karşılamak üzere oraya biıikmlf lerl, çiftliklerine, bet altı RDedir a- mu? Onun mahaulünil de. urafm k• yorlar. Aaikürazlonl Cenerali 123.500 • 
.ıan halk yığınının kalbinde, fethe- yak bile bimam'f1anlır. ~ J'bw. Mehmede, bu lhtlyaem da :nuan İstanbul Umum 17.000 • 

leı Zina Davas .. 
DOn uUye birlncl ceza mahkenır 

linde bet mdhtelif zina davasına dl' 
vam edildi. Bunlann suçlulan MO' 
f8rrefJe Hillamettin, Hamide ilP. Meli 
met Ali, Veli ile Zeynep, Hidayet iJI 
Makbule, Radiye lle Sabri idl. 0a.r 
1arm hepsi de muhtelif sebeplerle ~ 
ilk edllmlftlr. 
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Kızkardeşler ~ 

Para işi Eşrefle Beni Ayırmış~ı Yazan: 

" ece<-<~~• 
HAUNEN SWAFFER 

,_ 
~ ,_ 

l<andıraya Gitmiş, Merkezden Aldığım SalCihiyetle 
liapisaneyi Boşaltmış, Müfrezemi Kuvetlendirmiştim 

~~ef maiyeti ve bir kısrm efradı 
k e Şehre girer girmez, başla:mda 

1 ki kız kardeşlerin adlan 
"Hoş geldin kardeşlerdi.,, 

Sahneye ilkönce birisi çıkardı ve 
şarkı söylemiye baş1ardı. Biraz 

aylllakam olduğu halde Saray pro
Pagandacıları, Hürriyet ve İtiLif 
talavracıları, şeriat yaygaracıları 
Jc·epsi birer yol ve vasıta bularak 

0Ylere sa~uşlardı. 
lt Eşref rahat rahat Müdafaai hu
A Uk cemiyetini kurmuş, o sırada 

da pazarına gelen Rauf bey ı son
ra Lazistan mebusu oldu) ile bera:r askerli teşkilata başlamtşlar-

1 ki, bu teşekkülün kumandanlı-
~ Ali Fuat Paşadan gelen emir 
~erine, Rauf bey üzerine alınıştı. 

Ji alkı kışkırton zehirli mikrop
d lar ortadan kaybolunca, ııra
li a.lti anlaşmamazlık ta kalkmıştı. 

aUı: Müda!aai Hukuk teşkilatJ 
etrafına toplanmıştı. Milli müfre

~erin ihtiyaçlarım temin etmek 
Ç1n sam icap eden parayı bile ken
~ aralarında toplam.ağa başlamış-

. rdı. Bu para meselesi, ne yazık 
~ aYni gaye uğruna çalışan iki ar
b ~aşrn, Eşref ile benim aramızda 
ır ihnıar çıkmasgına sebep ol -

ll'ıuşıu. 

:Ben ötedcnberi, kendi başmıa ha
~~et ettiğim zaımanlar yani eş
t Yalıkla geçindiğim günler müs
'dtesna olınak üzere, para işlerine 
b~l'IŞnıağt pek sevmezdiın. Hele 

k
0
Yle muntazam ve milli teşek. l 

b~ !erde paraya el sürmeıkten 
•le ,.. k' . r· -ıre ınır paranın şere ı.rne su-

re ' k Ceği lekeden sakınır ve pek 
t" 
0tkardım. Adapazannda, eşre

dın ll'ıüfreze ihtiyacı için doğru
'k arı. doğruya para toplamağa ka 1-
S 

1\.'?l'\~~n hiç hoşuma gitmemişti. 
d evdığinı ve saydığnn bir aı-ka -
tı. aŞlın olduğu için kendim gibi o
t tın da şerefini düşünmüş, para 
0Planll'ıa işine karışmaması rica-
sınd -
1 . 8 bulunmuştum. Mufreze -
erıınizin eşya ve paraya ait ihti-
Yaçlarının, vereceğimiz mazbatalar 
ll'ıtı-kabilinde l\lüdafaai Hukuk ce-
ll'ıiyet· t · d "l · ı arafından temın e ı mesı
rı · 
b tıı dnha muvabk olacağından 
ah~tmiştim. 

d" EŞrefin, bu çok saf ve samimi 

~e~ ~e teklifimi k~bul. e~memesi 
nı cıdden gücendırmışti. Ara -

:~Zdaki samimiliğe güvenerek, 

1 UŞt.erek mesuliyete d~anarak 
eıtrar ettiğim ricalarıma ehem -

2lıi 
Yet vermemesi de aramızı açmış, 

\'e hiç te arzu etmediğim uygunsuz, 
Ya.Itışıksız hadiselerin baş göster
ltı.esı ihtimali ziyadeleşmişti Bu 
\'azj ' . ıt· Yette de beraber çalışmatc ım-
lı anları artık kalmamıştı. Ayn ç~-
şll'ıak benim için bir zaruret hali-

1:11 alınıştı. 

B lr gün on yedi arkadaşımla 
beraber Eşreften, Adapaza

~dan ayırldım "Kandıra" ya dön
~u~. Şehrin vaziyetini, halkın his
<lel'iııi çalrşmağa çok müsait bul -
t Ull'ı Ve hemen Müdafaai Hukuk 
~ilntını kurdum ve işe başlat
~- Cemiyet merkezinden aldı
§ 

1 
bir kararla hapishaneyi bo -ç: ttıın. Mahpuslar arasından öl

) llıne uygun bularak ayrrdrğtm 
1 etmiş kişi ile müfrezemi kuvvet
elldird· 

ım. 

b ~andıraya gelince, Çal köyünde 
\>Ulunan Yenibahçeli Şükrü, Mesut 
; \'avuz Fehmi Beylerle, tabii 
RU ekt~~laşmıya b~lamıştım." Bir 
&. 

11 Şukriı Beyden aldığım gızll ve 
?J ~le işaretli bir mektupla Çala ça-
o:.ltl}..ı._ b 
ll'ı~ -..un. Bu davet. inanınız ana, 
llU lilt~llef bir ziyafet kadar sevindir
l' Ştı beni. Çünkü, Şükrü Bey, o sı
~ llda Abazalara karşı Geyve boifa
~tıda bir müdafaa hattı tesis eden 

li Fuat Paşanın süratle gönderil
:C!sini istediği cephaneyi temine 
b t!tnur etmişti beni. Dört kafadar 
p <ışb~ gelmiş, bir saat içinde, ya
l:!ılacak işlerin kararını vermi§tik. 
~rı, mü!rezcmle Maltepeye inecek, 

kısnu İngilizlerin bir süvari li-

vası tarafından işgal edilmiş olan 
enda.ht mektebine gidecektim ve o
radaki siliıh ve cephaneleri derle
yip toparlayıp Çal köyü yoluyla 
Geyvede bulunan Ali Fuat paşaya 
götürecektLm. Tehlikesi kada:r zev
ki de bol olan bu vazife hoşuma git
mişti doğrusu. Beni çok seven ve 
bu zevkli vazifeyi vermek cömert
liğini gösteren arkadaşlarıma min
net ve şiikran borçlarımı öded:kten 
sonra mektebi ve civarını iyi bildi
ği için yanıma katılan Bursalı Meh
met çavuşla beraber yola çıktım. 

Müfrezeın de tabii yanımda idi 
Yüz altmış semerli yük hayvanı da 
bizi geriden takip ediyordu. Çaldan 
hareketimin ikinci günü akşamı Ya
kacık sırtlarından yavaş yavaş So
ğanlık köyüne akmış, dere yoluyla 
Maltepe endaht mektebinin bul un
duğu ahşap barakalara yaklaşmış
tnn 

mü gevşetip beni de esnettikten sonra ötekisi girer, kardeşi türkü 
sonra silkindi v~: 

söylerken dansederdi. Şarkı söyli-
- Affedersiniz ama arkadaş, de- yen susar ve nihayet iki kardeşler 

di. Kimin ile şerefleniyorum. lut- beraberce raksederlerdi. İşte ilk-
fen söyler misinıı? önce oynadıkları numara bundan 

Tanıttım kendımi. Bir kaç sözle ibaretti. 
de ,son derece ehemmiyetli ve gizli "Hoş geldin,, kardeşler, ya'\.·nş 
bir vazüe ile geldiğimi ve bir kaç yavaş haftada üç liradan yirmiye. 
gün mektepte kalacağımı anlattım. yirmiden yüz elliye doğru tırınanr-
Nazik muhatabım tereddüt göster- yorlardı. Böylece gitgide pahalılaş-
meden m isafir severliğini ~österdi. maları bir kazaya belaya çatmamış-
Gülümsiyerek: tı. Yani birind~ı. biri evlenerek ö-

- Çok güzel, dedi. Bu odada siz teki yaln~ Aalmamıştı. Kavga ede-
de yatar kalkarsınız. rek' de numarayı ikiye bölmemiş-

Yalnız olmadığımı, yanımda ita- leıdi 

labalık bir müfreze ile bir hayli de Seneler geçmişti. Numaralan pek 
hayvan bulunduğunu ve bunların az buçuk değişirdi. Bazan şarkı-
da birer tarafa yerleştirilip, gözö- nın birini çıkartırlar, onun yerine 
nünden kaldırılnıası icap edeceğ:nt bir benzerini korlar. Kimi sefer de 
söyleyince, nöbetçi zabiti bey. pek dansın şurasında \•eya burasında e-
haklı olarak. düşündü. hemmiyetsiz tadilat yaparlardı. El-

Fakat benim düşünmek ile geçi- biseye gelince oradaki başkalık 

rilecek vaktim yoktu. Muhatabı- yalnız etekliğin ysvaş yavaş kısal-

mm nezaketinden, gösterdiği mi- ması ve dekolte elbisenin gerek 1336 yılı nisanının on sekizin- d d , rtt l iması i 
safir severlikten şımarmış, keneli- ger an a, gereıt sı a aça • 

ci gecesi sabaha karşı idL "H ld" ' k kard şle-
mi ev sahibi yerine koyup tezelden di. Bu oş ge ın,, ız e Çoban yıldızı gu··1er gı"bi pırıldıyor- b · · d M' · ""tek· in adı 
i- başlam1C"tım. İJkönce nöbetçi ça- rin irının a ı ını, o ın 

du. Göğü"n, Yakacık sırtlarının te- r 'l• d' H k 1 s vı"yor on 
vuc:nnu çağırttım. Mektep debbo- Bini i ı. er es on arı e , -pelerine bitişik gibi görünen kısmı, -.- 1 d h k · · or ve bı"rı·birle-
yundan çıkarttığtm elbiselerle efra- ar a er esı sevıy 

üzeri yol yol açık hareli tatlı esmer dundan bir kısmını nefer kzyafetine rile de sevişiyorlardı. Gözde olma-
renginde bir tül gerilmiş gi.bi du- soktum. Bunları mektebin iç ve dı- sına gözdeydiler. Fakat bazan baş-
ruyordu. Havada tatlı bir bahar b k Idık b" "birlerine "baka 

şmdaki nöbet mahalleri ile kapı ka- aşa a ça ırı -Şenlik ve serinli~i vardı. Her yanı h ı b k d r devam edet' diye 6 
rakoluna koydum. Mektebin mu a- ım u ne a a " 

tabiatin kokusu sarmıştı. ÇP'• ... ediği ı rd t t b meseleyı· sık sık 
fi" fız efradını da bir koğuşa soktum. sorar a ı. Ş e u 

miz yeşilliklerin çıkardığı P.srarlı (Devamı var) düşünürlerdi. 
sesleri dinleye dinltye ilerlemiş ve 
0 zamanlar subayların atış mektebi ı. ........................ •.·.-.···.·:;.:.~:-o-:-:~«··'.~ J 
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ile anlaşmak güç olmamıştı. Askere 
hiç benzemiyen kıyafetimize rağ

men elimizdeki mavzer tüfeklP.ri ile 
yanımızdaki semerli hayvanlardan, 
bir nakliye kolu olduğumuza hük
meden nöbetçi, usulü veçhile sila
ha davranmış. titrek ve tereddii · ü 
bir sesle de, (dur!) diye bağırmıştı. 

Müfrezeyi hemen durdurdum, 
nöbetçinin yanına sokuldum, Biraz 
düzgünce kıyafetim, o zamanın sa
kallı müderris, miiftülerinkine pek · 
benziyen uzun ve çember sakalım, 
nöbetçiye emniyet vermiş ve hele 
tatlı dilim pek yumuşatmıştı onu. 
Elimle omuzunu okşıyarak ve gü
leryüzle: 

- Evladım, dedim. Müdür bey 

mektepte mi acaba? 

Aslan nefer vazifesini unutmadı. 

Sorduğumu anlamamış gibi davran 

dı. Bana doğru bir adım daha o;oku
larak yüzüme dikkatle baktı ve: 

- Hele, dedi. Sen kim olduğunu 
bir bildir bana da. Ondan sonra ko
nuşalnn. 

Hareketlerini beğendiğimi afe
rinlerimle anlattığım bu Mehmetci
ği, tatlı sözlerle duygulandırclnn, 

biraz da koltukladım. Kömürcü 
müfrezesi olduğumuzu söyliyerek 
mektep sahasına daldım. Hayvanla
n, efradımı paVTonların arasında 

bıraktım. Nöbetçi zabitinin yattığı 
pavyona doğruldum. 

A sıl ahş mektebi olan büyük 
taş binalar, bu barakalar

dan biraz yukarda ve bir dij'jl'llan 
süvari livasının işgali a !tında idi. 
Binbaşı Necati Bey namında bir za
tın müdürü bulunduğu mektep hu 
barakalara atılmıştı. Darlık ve bil
hassa konforsuzluk yüzünden. atış 
devresini geçiren subaylar, geceleri 
mektepte kalamıyorlard1. Bu ~ebep
le gtteleri bütün pavyonlar bom
boş bulunuyordu. 

Sıcacrk vatA Rınıian ka 1<l1rclı ~ım. 
tatlı uvkm:unnan aVlrdılhm nöhet~i 
zabiti bir:nci miilazim Hüsevin e
fendi esnivor, elinin tersile uğuş
tura 'uğuştura mahmurluğunu da
ğıttığı süzgün gözlerini yüzümde 
gezdiriyordu. Bir iki kere daha ge
rine gerine esnedikten, yorgunluk
tan, uykusuzluktan gerilen vücudü-

Davetsiz Misafirlerden, Şeritler 
Şeritler lnsanlarm karnma et 

lokmalannın içinde girdikleri için 
davetsiz misafirlerin en kibarlan 
sayılır. Bundan dolayı da, et yiye
miyen züğürtlerde davetsiz misa
firlerin bu tiirlüsü az bulunur. 

Şeritlerin bütiin tarihte en şöh
retıisi kafası çengelli olanıdır. Şöh
reti de domuz etinin llldn İsrail 
oğuUanna, sonra da MüıdilmRnla
ra yasak edtlmesl onun yüziinden 
olmaındrr. Bundan dolayı o h!lY\'8· 
nın etinden yemiyen insanlau mi
safirliğe gelemez. Zaten o h.ıy\·a
nm eti yasak edildikten sonr.ı. in
sanlar biraz ilerlemiş ve hayvan· 
da o şeritlerin bulunup bulunma· 
dığı baytarlarm muayencsile an
laşılmış çaresi bulunmuş olduğun
dan, domuz eti yemeleri yasak ol
mryan insanlarda da şimdi pek az 
bulunur ... 

Şeritlerin bir de sığrr etlerinde 
bulunan cinsi \'ardır. Bunun kafa· 
sı çengelsiz olur. Fakat boyu 4 
metreden 1 O metreye kadar uzar. 
Halkalan öteki şeridin halkala
rından pek çoktur, iki bine kadar 
çıkar. Şerit insanın karnındayken 
halkalar birer birer döküldiiklcri 
zaman kendi kendilerine çıkabile
cek kadar zorlu olurlar. Onun irin 
iç çamaşrrlarrnın içinde göriiliir
ler ... Sığırlarda hn türlii şerit rok 
bulunduğundan çiğ et yemeleri 
lazrm olan hastalara sığır eti .vedi
rilemez. Şeridin yumurtası nnuk 
45 derecede öldüğiinden mesel:l 
biftek kızartılırken aceleye gelip 
te ortasındaki kısmı o dereceye 
kadar sıcaklık görmezııc - venillr
ken lezzetli olmakla beraher • etin 
içinde yumurta gene canlı olarak 
kalabilir. 

Üçüncii bir tiirlüsilne de cli<'e 
şerit derler. Öteki iki türlüsti ln
sanm karnmda tek olarak bulun
duklan halde <'Üce şeritten hirco
ğu bir arada bulunur. Akdeniz ke
narlarındaki memleketlr,,.de <;o
cuklarda. hu fürliisii çoku bulu
nur. Çocuklar hunların \'umurta
lannı fnrlunıfa nlm1va.rnk hirhir
lerine hulac;fınrlnr. Simıtiki hal
de cike şerirlln en rok bulunduğu 
yer oralardaki çocuklarm kamı i
se de farelerde de bulnndu!hına 
göre onlara da farelerden gelmesi 
muhtemeldir... Zaten huna ~·nkm 
bir türlüsii de farelerin karnında 
çokça bulunur. Onlar yumurtala
nm un icerislne bırakırlar. undan 

yapılan ekmek iyi plşmeyfnr.e o
nunla birlikte insanın kanına ka
dar gelir. 

Bir de tatlı su bahklarile gelen 
şeritler vardır. Bunlara da botri
yosefal derler. Bunların da sev
dikleri yer lnsanlann karnıdır. 
Köpeklerle kedilerin karnınd:ı da 
yerleşirler. Fakat yumurtalarm 
bilyUyebllmeleri için ilkin suya 
düşmeleri Jazımdrr. İnsandan ya
hut ötekllerden cıkan şerit yumur
talan suyun içinde biraz büyil
yünce yiizmeğe başlarlar ve balrk
lardan bazılarının karınlanna, o
radan etlerinin arasına girerler, 
Sonra onlan tekrar insanlar yer. 
Bövlece hir "devri daim" olnr ... 

Şeritlerin hu l\eı?itlerini ayırt et· 
mek onları karınlarında ml-safit 
edenin kendisi için giiçtür. 1\-fikros
kop altında muayene ile ayırt edi
lir. 

Sağlrklan yerinde, kuvvetli 
kimselerle hu davetsiz misafirler 
hoş geçinirler, rahatsızlık \'ere
mezler. Fakat insan sinirli ve :;oa
yıf olursa , hele çocuklarda, şerit
ler marifetlerini meydana c;ıkarR'· 
]ar. Onlarm \•erdikleri rahatsızlrk
lan geçen gün yazmıştrm. Kısara 
hatırlatacağım: Oburluk yahut ak
sine istahsızhk, mide ve barsak 
bozukluğu, karın ağrrsı, gazlar, 
bulantı ve sonraıı11 sarıhk. baş ağ
rısı. kiiciik cocuklarda havale. 

Tatlı 'su hahklarile ı?elen serit
lerin ayrıca bir kansızlık hastnhr.t 
yaphğı olur. Kırmızı kan v,n·ar
laklarnın onda bir derecesine ka
dar u:n ldıi!ı hile göriilmiiştür. 

Şeritlerden korunmak için en 
iyi çare hlr kere sığır etini fyke 
kaynatmak, kr.,.ınhrken de yavaş 
:ravaş ve sıcaklık et parçasının • 
ortasına niifnz edecek 'IUrette kı
zartmakttr. Tatlı su hahklannı se
verseniz ve onlardan bulabilhor
sanrz en iyisi onlan ha~lam:ı · ye
mektir. Yağ' kinde. tavada kıza
rırkt'n sıcakhğın balığın leerislne 
kadar nüfuz edememesi ihtimali 
çoktur. 

Şeritleri diişünneke ı?elince ••• 
Ona buGünHik \'rr kalmadı. 

• 
Esklşehirde Bayan Kamile: 
Buradan sağlık verebilecet,rımiz 

çare ancak, size zaran olm!Va('ak 
bir şey, yani Eskişehirin meşhur 
sıcak suyu ile bol bol )'1kanmak
tır. Üst tarafını da hekiminize mu
avene olunarak ondan sorarsınız .•. 

B ir a.ltşam Yariyete Finsbury 
tiyatrosunun ajanı Biniye 

bir kere baktıktan sonra bir ikinci 
ve hatta üçüncü bakış salmak mec
buriyetini duydu. "Bu kız. kendi 
kendine daha iyi iş görebilecek,, di
ye düşündü ve Biniye dolgunca bir 
teklifte bulundu. li'akat Bini teklife 
kulak tıkadı. "Nasıl olur? Miniyi 
nasıl açıkta bırakabilirim? Onunla 
görüşmekliği.rn lnzım., diyordu. Fa
kat Mini ile görüşmiye bile lüzum 
görmedi. Daha ter.i yok ertesi günü 
meseleyi Miniye hiç sezdirmeden 
reddetti. Ne olacaktı a canım. Şu
rada beş on sene daha uğraşırlardı. 
Ondan sonra kısmetleri açılır. Kar
şılan na birer koca çıkar ve sahne
sinden de, tiyatrosundan da kurtu
lurlardı. Mininin isi çakmaması için 
Bini ne yaptıysa yaptı. Paraca çok 
fedakarlık etmeden o şehirden ay
rılarak başka b ir şehre göç ettiler. 

Fakat orada da Bin iye bir teklif· 
te bulunan oldu. İyi ki teklif ağız
dan değil, fakat mektupla idi ve 
iyi ki mektup Mim yokken Bininin 
eline gelmişti. Yine Bini isteniliyor 
ve Mini istenilmiyordu. Hiç iki biri 
yok, Bini yine ret cevabını bastı. 

A radan çok geçmeden bu ~efer 
Mini ağır hasta olarak yata

ğa düştü. O gün Bini kardeşinin ya
tağı başında iken Londradan gelen 
mühim bir ajan onları ziyaret etti. 
Bini ajanı Mininin yanında kabul 
etmek mecburiyetinde kaldı. Ajan 
Biniye iış teklif etti. Fakat yine Mi
ni mevzuubahis değildi. Cömertçe
sine yapılan teklifi kabul etmesi i
çin Mini hasta haline rağmen, yal
vardı, yakardı bayağı. Kız karde
şine "hak göriıyorsun ya ben hasta
yım: İyi olunca da epey zaman için 
sahneye çıkamıyacağımı anlıyo

rum. İstirahate, kendimi derleyip, 
toplamıya muhtacım. Sen bu işl 

kabul et, kontrat müddeti bitinci
ye kadar ben de toplanır, kendime 
gelirim. Eskisi gibi beraber('e nu
maramıZl oynarız,, diyordu. 

Adam gittikten sonra iki kız kar

deş gec vakte kadar münakaşa et

tiler. Bini ayak direyip olmaz di
yordu. Fakat Mininin yalvarışı ya
karışı tavsamak bilmiyordu. Neti
ce şu oldu ki Bini teklifi kabul etti. 
Ve kız kardeşlerin :rolü ortasından 
ikiye bölündü. 

Bini böylece Londranın en zen-

•<><>\>(>~><>(>(>><> ><>• 

gin, en gözde sahnesine çıktı. Ora
ya pek zengin ve genç bekarlar de
vam ederlerdi. Bunların birisi Bi
ni :ile evlenmeyi teklif etti. Fakat 
Bini, Miniyi düşünerek kabul etmi
yordu. 

H er akşam geç değilse Mini, 
Biniyi beklerdi. Toplayaca

ğına, dinçleşeceğine, gitgıde daha 
fazla zayıflıyor, daha ziyade yoru
luyordu. Bini döniince sahnedeki 
oynayışının seyirciler tarafından 

nasıl alkışlanmış olduJlunu duyar. 
sevinir ve yannklarında da geçici 
bir pembelik görünürdü. 

Aradan epeyce geçti. Bir aksam 
Bini, yeni bir numara oynıyacaktı. 
Mini de gelip seyretmek istedi. O 
akşam seyirciler tiyatroyu az kaldı 
alkış tufanile yıkacaklardı.Sahneye 
atılan buketlerin haddi hesabı yok
tu. Bini sahneden çıkar çıkmaz onu 
bir Amerikalı ajan karşıladı. Ak
tirisi heyecanla tebrik ~ttikten son
ra, ona yapılabilecek tekliflet'in en 
büyük ve dolgununu yaptı. Hemen 
orada şişe şişe şnmpnnyaJarın tapa
ları patlatıldı. Tebrik eden edene, 
gülen gülene idi. ı_.~akat Bini ~özle
rile dört tarafı arayıp tarıyor ve 
ısrarla, hep Mini nerede diye soru
yordu? 

T am o sırada sahne had('mele
rinin birisi içeri girdi. Göz

lerinde korku okunuyordu. Mana
jerc doğru yürüdü ve kulağına bir 
şeyler fısıldadı. Manajerin yanı ba-

şında oturmakta olan Bini fısılda

nanlan işitti. "Hey Allahım!,, diye 

bir çığlık salarak yerinden fırladı. 

Ayak üstüne fırlayınca koşmıya 

koyuldu. Mininin oturmakta oldu

ğu locaya vardı. Locanın karanlık 

dıöinde kırılmış bir kukla başı bir 

yana düşmüş, sıska gövdesi avuç

ta bunışturulan bir kağıt gibi kı
nşmış eğri büğrü olmuş bir insan 

cesedi ağarıyordu. Sarkık elinin ki

reç gibi soluk parmaklarile bir pro

gram tutuyordu. Bu işte "Hoş gel

diniz,, kardeşleri numarasının, nısıf 
diğeri idi. 

Zavallı Mini, meseleyi katı su
rette fasletınişti. Çünkü ölmüştü. 
''Hoş geldiniz kardeşler,, i numara
sının ölümü üzerinden yeni bir 
yıldız doğmuş bulunuyordu. 

Erenköy Lisesi Direktörlüğünden: 
Okulumuz Çamlıca şubesi talebesi için lüzumu olan ve beher metre

si 390 kuruş tahmın ediJen <330) metre kumaş 8/3/939 çarşamba günü 
saat 14 de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. İlk temi
natı 96 lira 52 kur1J~tur Eksiltmeye girecekler bu nevi kumaş imnl et· 
tiklerine dair Ticaret Odası vesikası ve teminat makbuzile lstanbul Be-
voğlu fstıklal cadd~sınde liseler muhasebeciliğine belli gün ve c:aatte 
l!elmeJer ilAn olunur. <11261 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Hukuk fakül!esi ceza hukuku do çentliği açıktır. Talirnatnamesı muci

bince 5 Mayıs 9:\9 cuma günü lmti hanlar başlıyacaktır. İsteklilerin ni
san sonuna kadar fakülte dekanlığı na başvurmaları. ~1477) 
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illi Şefimizin Tarihi Nut~klar~= .. 
ümit vencl olduğunu vatandaşlarımın onunde zık.retmek, benım ıçm 

hakiki bir zevk, samimi bir sevinçtir. 

(Baş+arafı 1 indrte) 
daim:ı bol bol talebemizde mevcut olduğu malllındur. Bugünku mede-

Milli Şefin Yeni 
Nutku Karşısında 

ispanyada 
Bir Hükumet 
Darbesi Oldu 

n iyette nsıl lazım olan ve bir iki asırdanberi bilhassa ihmal ettiğimiz 

temel ve hassa, muntazam, metodik, yarulmak bilmeden çalışmak kabi

Jiyetid ir. Onun için t!niversitelilerimizin çalışkanlığı, benim için çok 

kıymetl. bir hassadır. Hocalardan ve talebelerden bilhassa rica ettiğim 
nokta da budur. 

GC'ne talebenin idealist olması, vatanın istikbali için bü
yiik temeldir. Bizim ideallerimiz, vatan ve millet hizmetinde 
topl~nır. Her meslekte yetişen Üniversiteli için, Türk mil
letine ve Türk vatanına hizmet edecek faydalı bir unsur ol -
mak ideali, bütün çalışma hayatına hakim olmak lazımdır. 
Ciirehuriyet, Türk milletine, milli devleti ve yeni cemiyeti te
min etti. Bu iki esasla Türk milleti, insaniyet ailesinde· kı~
metlı bır varlık vaziyetini almıştır. Bu vaziyet ancak, temız 
idealle ) etişen genç nesillerin karakter kuvvetleriyle muha 
faza olunur, yükselebilir. Bilmenizi isterim ki, ahlak v_~ ka
rakter sağlam olmadıkça, cemiyette, esaslı bir hizmet gorme
[!e ;mkAn yoktur. Cemiyetin kudret ve ehemmiyeti, vasati ah
lak ye karakterinin yüksek kıymetine, her faktörden ziyade 
bağl1<lır. 

Genç Üniversiteliler, 
MoraJiniz ve karakteriniz, büyük Türk milletinin yüreğini ümit

lerle dold~racak güzel örneklerle kendini göstermektedir. Türkiyenin 

istikbali i12.erine teşhis koymak isteyen yabancılar, tahsil çağında bulu

nan rençkrimizin ahltık ve karakterindeki sağlamlıktan ders almalı

dırlar. 

Milletin Dertler~ için Halkla Temas 
Bu topıantıdan istifade ederek İstanbuldaki sayın vatandaşlarıma 

da teşeJ·.kür etmek istiyorum. Vatandaşlarım , üç dört gündür, muhab· 

betli muhitlerinde beni bahtiyar etmişlerdir Bir bakışta sade görünen 

mevzulara temas ederken istifade edebilmemi temin edecek ciddi bir 

dikkat ve samimiyet göstermişlerdir. Halkımızın her tabakasiyle mem

leket:n hE-r köşesinde doğrudan doğruya aradığım bu temaslar, benim 

için çok iı:tifadeli, hatta çok zevkli bir usuldür. 

Kıi.;ük büyük meselelerin benim önümde ortaya dökülmesinde, ve 

imkan derecesi üzerinde hayalata kapılmaksızın, millet dertlerinin açık 

ca m tHalN! edilmesinde, halk idaresinin büyük nimetini bulurum. Çok 

defa ::tonuşulan şeyler, zat-"n bilinen şeylerdir. Bununla beraber, ayni 

~eyin muhtelif muhitte muhtelif vatandaşlar tarafından söylenmesin

de bile bir istifade vardır. Sonra, bazan hiç umulmayan köşelerde, in· 

san, yeni meselelerin vücudundan haberdar olur, inanılmayacak ka

dar ufak tedbirler, millet için büyük faydalar temin edecek hizmetlere 

fırsat verır Bu uzunca esbabı mucibe ile anlatmak istiyorum ki, vatan-

daşhrımla yakından memleket meselelerini görüşmek benim 

urlu bir z~tir. 

En Büyük Kuvvet Birlik Kuvvetidir 
Sevpıli vatandaşlarım, 

i~in şu-

Ş.mdi. İstanbul Üniversitesinden bütün vatandaşlarıma hitap edi

yonırn Memleketimizin, Büyük Millet Meclisinin yeni seçiminin ba

şında haız olduğu kıymet ve kudret, göz kamaştıracak bir vaziyette bu

lunuyor. 

Tlirk milleti her türlü nifak tesirlerinden uzak ve salim 
bir hidik ve ber~berlik havası içinde kendini göstermektedir. 
İnsa::ıjyetin geçirdiği buhran içinde bir çok milletler, ufukta
ki htıchrelere, bilhassa kendi içlerindeki nifak ve zaaftan dola
yı, ıztırapla bakıyorlar. Türk milleti, beynelmilel siyasetin ya
nn i~in beklenmedik hadiseler hazırlaması ihtimali karşı
sında, lıer türlü nifaktan masun ve müteneffir bir halde, ken
dine gthenir vaziyettedir. Milletler için en büyük kuvvet, her 
silahtan keskin, her kudretten üstün en büyük kuvvet, kendi 
evlac!ları arasındakı birlik kuvvetidir. Bilhassa, nüfusları çok 
milletlerin henüz insaniyet ideali için istikrar bulmamış hırs 
siyase:leri karşısında· nüfusları daha az milletlerin başlıca 
clay~nac.akları kuvvet, kendi içlerindeki, kendi aralarındaki 
nifaksız beraberlik kudretidir. Memleketimizin hali bu ba-
kımd~n çok kuvvetli ve çok ümitlidir. ' 

Kırk elli senenin türlü nifaklarını, türlü tecrübesizliklerini ve fe. 
laketledni okumuş ve içinde yaşayarak geçirmiş olgun bir siyaset nes
limiz var ki, yeni yetişen nesillerimizi, siyasetin zehirlerinden koruya

rak, onlara, Türkiyeye uygun olan en iyi siyasi muaşeretin hem örne

ğini hem terbiyesini vermek mevkiindedir. Gerek matbuatımızda ve ge

rek siynEet adamlarımızda gördüğüm hal ve mesleğin, istikbal için çok 

AKA GÜNDÜZ 

Vatandaşlar için Hizmet Sahaları 

Azız vntandaşlarım, 

C:.in huriyet Halk Partisi, şimdiden memleketin bütün menfaatle

rini ve butün evladlarını kucaklıyan bir siyasi aile haline gelmiştir. 

Vatandaşlar, büyük. partinin teşkilatı içinde, her türlü 
hizmet ve inkişaf imkanını bulmaktadırlar. Partinin bu mahi
yeti. ı~ikbalde daha ziyade kendini gösterecektir, Evvela, 
Halkcvlerinde, .nemleketin içtimai ve kültürel sahalarında, 
memlekete hizmet etmek için istidadlı vatandaşlardan geniş 
mıkyasta hizmet istiyeceğiz. Sonra, Parti teşkilatında, mem -
leketin siyasi terbiyesi ve inkişafı için, vatandaşlarımız, ge
niş hizmet sahaları bulacaklardır. Diyebilirim ki gelecek in -
tfüaplardaki mebus namzetleri Halkevlerinin ve Partinin 

' dört senelik faaliyeti esnasında kendi kendilerini kolaylıkla 
göst~rmiş olacaklardır. Vatandaşlarım, bilirler ki, 'Qir siyasi 
partinin yüksek idaresi tarafından, müntehiplere• namzet 
göstcril.:nesi tabii bir şeydir. Bizim ananemiz de böyledir. Bu
nunla beraber, namzetlerin halkla temasını daha ziyade art -
tıracağız ve riyaset divanının takdiri ile Parti teşkilatının 
takdirini daha yakından birbiriyle temasa getirecek usulleri 
şimdiden tecrübe ve tekamül ettireceğiz. 

Milletin Hakiki ve Haklı Mürakabesi 
Aziz vatandaşlarım, 

Hal.Yçı bir idarenin bütün yüksek ve ileri tekamülleri, siyasi haya

tımızda miıtemadiyen tahakkuk ettirilecektir. Milletin mürakabesi, 

idarC' üzerinde hakiki ve fiili olmadıkça ve böyle olduğuna milletçe ka

naat edinmedikçe, halk idaresi vardır, denilemez. 

Onun için, büyük Millet Meclisinin vazife ifa etmesi en 
ufak bir tereddüde mahal venniyecek selabetle olaraktır. Bü
yük .i\liUct l\feclisi, milletin dahili ve harici bütün emnil'etle
rinin hakikaten kudretli ve uyanık teminatı olacaktır. Büyük 
l\Iillet Meclisi, milletin menfaat ve ideallerini hakikaten tem
sil eden bir millet hulasası vaziyet ve itibarında bulunacaktır. 
Onun teşekkülünde ve onun çalışmasında hepimizin en 
temiz gayretlerimiz ve emellerimiz mündemiç bulunacaktır. 

Geçmiş meclisler istiklal zaferinin kazanılmasında ve on beş sene-

dir iftihnr ettiğimiz bbtün icraatta, başlıca mesnet ve kudret olmuşlar

dır. Geçmış Büyük Mil1et Meclislerini, milletimiz ve tarihimiz hürmet

le yadeaecektir. Bizim Büyük Millet Meclisinin yeni intihabı vesilesiy

le onun vasıflarından ve vazifelerinden yeniden bahsetmemizin sebebi, 

ona mil'et hayatu~da yeni bir tekamül temin ettirmek içindir. 

Şi;r he yoktur ki, bugün istikrar bulmuş bir milli var
lıktan ve feyizli inkılaplarla teşekkül etmiş yeni cemiyetin 
emniyP.t ve huzurundan bahsedebilmemiz, on beş senelik A
tatürk idaresinin müsbet' neticesi olarak mümkün olmakta -
dır . .AtCltürkün ebedi adını hep beraber yüreklerimizden ta
şan sevgi ve tazim hisleriyle yadedelim. Onun habrasına kar
şı sa·nimiyet tezahüratımızla yer yüzü göklere kadar bir da
ha çınh1sın. 

Anarşi ve Zora Meydan Yok 
A:dz vatandaşlanm, 
Biz, halk idaresinin, milletimizin bünyesine ve arrusuna 

en uyrun geldiği kanaatindeyiz. Halk idaresinin en nazik ta
rafı b~unun anarşiye ve zora meydan vermemesini tanzim e
deh;Jmcktir. Çünkü, gerek anarşi, gerek zor, halk idaresinin 
muhitinde külfetsizce dolaşabilen \ 1e o idareyi kökünden tah
rip etmPğe istidatlı olan hastalıklardır. 

Hu hııstalıklara karşı, yetişmiş vatan evlfıdlannın kafi derecede 

olgur. ve iyi düşünür olmalariyle mukavemet edilebilir. Büyük Millet 

Meclisinın bünyesinde ve şuurundaki tcsanüd ve vatanın yüksek emni

yetini muhafaza kaygı.su, teminatların en başında olanıdır. Görüyorsu

nuz ki, h&lk idaresinin feyizli hizmetlerini tahakkuk ve teka~ül ettire

bilmek için de kıymetli ~artlar vardır. 

Sev,!!ili vatandaşlarım, 

Yen: seçim başında, hükumet programının ve icraatının çerçevesi hari· 

cinde olan bir iki noktadan aziz memlekete hitap etmek istedim. Bütün 

dünyanır. dikkatli gözleri önünde, birlik ve beraberlik kütlesi gösteren 

kudretli Türk milleti, kendine ve idaresine itimadını göstermek için 

yeni bir fırsat bulacaktır. Hep beraber bu imtihandan şerefle ve mu

vaffı.kıyetle çalışacağımıza eminim. 

(Başı 1 incide) 

(Baıı 1 incide ) 

dahili ve harici biltün emniyetle
rinin hak:.katen kudretli ve uya
nık teminatı olacaktır; milletin 
menfaat ve ideallerini hakikaten 
temsil eden bir millet hulasası va
ziyet . ve ıtibarında bulunacaktır.,, 

nerede oldukları anlaşılmamnktadır: 
Bir rivayete göre, Negrin şimd'ld 
Lapantidedir Madritteki bütün ne • 
zaretle, sıkı bir muhafaza altındadır· Türk demokrasisi henüz on beş 

yaşında bir gençtir. Onu karakte
rine zarar verecek, bünyesini bo
zacak yanlış telkinlerden koru
mak lazımdır. Bilakis genç demok
rasımızın serpilip büyi.imesi, 
kuvvetlenmesi, ve dünyaya or • 
nek bir kuvvet halinde çıkması, 

hepimiz için en büyük ıdealdir. 

Ve İsmet İnönü, dunkü nutk ıyle, 
halkla doğrudan doğruya temas 
etmekten duyduğu zevki ifade et
mekle bize bu ideali telkin etmek
tedir. Bu itibarla Milli Şefin dün
kü nutku, Türk demokrasisinin 
inkişaf tarihinde yeni bir safha 
açmaktadır. 

Gazeteciler hadiseden çok tuhaf 
bir şekilde haberdar olmuşlardır; 

Gazeteciler her gün yaptıkları gibi 
geceleyin saat dokuzda askeri dair~ 
ye müracaat etmişler. cvveHı kendı· 
lerine hariçle ihti15t etmemeleri, hat· 
ta mahalli telefon muhaverelerindefl 
~kirunelerl söylemmiş, daha sonr8 

gazeteciler, gece yansına kadar bir 
odada tutulmuş. gece varısmdnn son· 
ra bnşka bir oda va götürülerek ken· 

1 

dilerine yeni vaziyet hakkmdn malO· 
mat verilmiştir. 

Kartecena isyanı basttnldı 
İspanyanm dün şahit olduğ'.ı ikin· 

ismet lnönünün 

Üniversite . 

Kürsüsünden 

Millete Hitabesi 
(Ba~ 5 incide) 

tiin in~anlık, bi1hassa küçük millet -
ler, insani:'l•et idealinden uzak, hırs 

siyaseti tnkip eden zengin niifuc;lu 
milletlerin tehlikesine maruzdur. Biz, 
hu tehlikeyi o kadar candan duymuş 
bir milletiz ki, içimizde bu tehlike 
karşısında birleşrniyecck tek bir fert 
yoktur. Varsa bizden dci,'İldir. fnö • 
nü, bu milli birliği yalnız Üniversite 
gençlerine, Tiirk vatandaşlarına de -
ğil, ufuklann ötesine de ilan etmiş 

oluyor. 

İstanbul Asliye 3 üncil Hukuk 
Mn1lkcmesfoden: 

Tophanede Kara-bas mahallesinde 
ve cıkmazmda 54 numaralı hanede 
mukim Ahmet klZl Zineti tarafından 
Tophanede Mumhane caddesinde 
148 numaralı evde ı:;akin Hasan Hü
seyin aleyhine 938 1696 numara ile 
acılan bosanma davasından dolavı 
gıvaben ic.ra k1lınan muhakeme neti
cesinde: Müddeialeyhin çalışıp ailevi 
vezaif ve vecaibini ifa etmediği ve 
karı~ırıın knzandığ't paravı da elinden 
aldığı ve münazaalar ihdas ederek 
mezbureyi dövdiiğü ve bilahare büs
bütün aile evini terkederek mumai
leyhin bugün bulunduğu yer de be
lirsiz olduğu şahndetlc sabit oldu
ğundan ve kan koca arasında · şiddet
li ı?eçimsizlik mevcut bulundu~un
dan kanunu madeninin 134. 138 ve 
142 inci maddeleri mucibince taraf
ların boşanmalarına ve müddeialey
hin bir sene müddetle evlenememe
sine ve kcvfiyetin test'lline ve Sabri 
nam çocuğun velayetini ifa etmek 
üzere anası yanında ipkasma dair 
23-1-939 tarihinde verilen hükmü 
havi 939/ 184 sayılı ilam müddeialeyh 
Hasan Hüseyinin mezkur ika-

ci muhiım hadise. Kartecenadnki iS" 
vandır. Hadise henüz müphemdir 
Fakat anlaşıldığına göre Frankistlet 
bir aralık radyo istasyon•ınu işgal et 
mişler ve şehrin nasyonalistler eline 
geçtiğini söylemişler. bunun üzerine 
Kartecena radyosunun neşriyatı bir 
kaç saat durmuş, sonra neşriyst tele· 
rar başlamış ve radyo istasyonun'U 
işgal eden nasyonalistlcrin ynkalans
rak çoğunun kurşuna dizildiği ilan "' 
lunmuştur. 

Yalnız İspanya cümhuriyetine sa· 
dık kalan donanmanın akıbeti hale· 

kında biribirini tutmıyan bir çok bB' 

ber alınmıştır. 

· Bir aralık donanmaya mensııP 
gemilerin Kartecenadan harc!<ct et· 
tikleri ve uzaklardan görüldükleri 
söylenmisiir. İspanyadan Ccı:ayirC 
doğru giden ve Ceznyir üzerinde 
uçan dört tayyare yPre inmiş ve ta'' 
yarelerin miirettebatı Fransız rrs 
kamatı tarafından tevkif olunmııf 
tur. İçindeki cümhuriyetçi znbitlef 

Karteccnada çıkan isyandan ıı;tifad 
ederek Frankist h.-panyaya ttecrrıe 

istediklerini, fakat yanlışlıkla FrarY 
sız topraklarına ind klerini soylernı( 
lerdir. 

Madritte BaşvP.kfılct tnrafmdıt11 

neşredilen bir tebliğde Kartecen 

garnizonuna mensup bazı elem!lnlll 
rın pazar sabahı isyan ettikleri, [alrtl 

isyanın tamamen bastırıldığı b!Jdi 1 
mi§tir. 

metgabını terk ve yenisinin d 
meçhul bulunmnsma mebni huktl) 
usulü munhakemeleri kanumını.111 

141 inci maddesine tevfikan ilancıı 
tebliği tensip kıhnmış ve bir sure 
de mahkeme divanhanesine talik 
dilmiş olduğundan tarihi iliindan il~ 
haren 15 ı?fin zarfında müddeialc" 
Hasan Hüseyinin temyizi dava edC
bileceği tebliğ makamına kaim olrnB~ 
üzere ilan olunur. ,, ......................... 

Baş, Diş, N~zle, Grip, Romatizma 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 

tırlar mısın? Şapka kanunu çıktığı gün senin bir yır
tık kasket alacak paran yoktu. Dostlarından bir kul
lanılmış şapka istedin, veren olmadı ,giinlerce odan· 
da kaldın. Eğer giderayak bahtının açılacağını bilse
lerdi sana bütün gardroplarını ikram ederler ve 
karşılık olarak senden dalaverelerine yardım temin 
etmeğe çalışırlardı. 

ğa, iskelede biraz vakit geçird kten sonra tekrar 
gelmeğe karar verdi. Rıhtımın gerislnd~kı küçük 
gazinoya geldiği zaman gürültülü, vezinli, kafiyeU 
bir ses kulağına geldi. 

- Vurgunum pek Haydamakhr Haydamak, 
Gel, refikin bak ne işler yaptı bak. 
Tarihçi ustat Ahmet Refik zıl zurna. Karşısına 

oturdu. Bir iki yarım şiir okuduktan sonra VurgunB 
dedi ki: 

TEFRiKA No. 56 

Mezarın toprağından bir avuç aldı. Eski sarrafların 
avuçtan avuca para şakırdattıkları gıbi bu toprağı 
avucundan avucuna aktarma ede ede tekrar mezara 
bıraktı ve avuçlarının derisinde kalan toprak toz
lannı yüzüne sürdü. 

Fakat ince ruhlu mezarcının biri böyle yapmndı. 
Yanlarından geçerken bu konuşmayı bozmamak için 
kalın pabuçlarını takırdatmadı, parmaklarının ucu
na basarak, gölgeleşti, sıyrılıp aktı. Başıboş otlay~ 
b r eşek anırınadı, uzaklaştı. Yalnız, karşı çalıdaki 
serceler. pek çocuk oldukları için cıvıldaştılar. 

Vurgun nsfalta çıktığı zaman bir kanaryanın tek 
tüyünden daha yenikti. 

tarihte yanSl görünen şu karşıki evde bir mevsim 
otunnuŞtu. Hayri Temelli de ara sıra komşuluk eder
di ve kendisini yalnız bırakmazdı. O mevsim ne me
sut mevsimdi. Hayri ile beraber içkiyi bırakmışlar, 
ayak ve deniz sporlan yapmışlardı. Genç Hayri ve 
ihtiyar Vurgun dipdinç olmağa yüz tutarlarken kış 
bastı ve her iyi karar yanda kaldı. 

Ahmet Rasim de onunla uzun uzadıya blr şey
ler konuştu. En sonunda dedi ki: 

- Bana bak Vurgun! Giderayak gafil olma! De
vecine tenbih et, külahını çaylağa kaptırmasın, kap
tırırsa bile sıkı tutsun! 

Hayrinin mezarına yaklaşırken birdenbire irkil-
di. Durdu. Çünkü Hayrinin büyük kardep mezarın 
başına gelmiş, içinde yatan küçük kardeşi ile ko-

- Haberin var mı? Giderayak :çkinin muzir 
olduğunu k:ıt'i surette anladım. Bugün tövbe etme
ğe karar verdim. Bu tövbeyi nerede etsem tutamı· 
yacağım. Ancak bir yerde edersem sebat var dediJTL 
iki şişe alıp şafakla beraber Ahmet Rasiı1u z.yaretc 
gittım. Hem ben içtim, hem ona sundum. hem de

reden tepeden konuştuk. Onun uykusu geldı. benırn 
demim tükendi. Yalnız asıl meseleyi unutmuştum: 
Tövbeyi! Edeyim dedim, uyandınnağa kıyamadıın. 
Şimdi burada bekliyorum, uyanınca gidıp tövbe 
edeceğim. Hamidin hayatı ne kadar :fırtınalı geçmişti. Fakat 

giderayak rahata erdi ve ş~ph.es:~ ki rahat göçtü. _ 
Artık uyandığı zaman bıtkınlik kalmamıştı .. ~u

cudünde tam bir gürbüzlük hissediyordu. Şışliye 
kadar bir tempoda yürüdü. . 

Heybeli pliıjının önünden geçerken hatırladı. Bır 

Ahmet Rasimin mezarında taze açılıp boşaltılmış 
iki rakı şişesi ile fıstık kabukları gördü. Demek ken
disinden önce bir gelen veya gelenler olmuş. Bu te
kaddüme kızmadı, Ahmet Rasimin bahtına memnun 
oldu. 

- Senin hayatın da gürült~fiz bir fırtına !çinde 
geçti üstad. Fakat sen de giderayak nefes aldın. Ha-

nuşuyordu. Vurgunun gözleri yaşardı, gönlü kabar
dı, dudakları titredi, şöyle haykırmak istedi: 

- Kardeşim Hayri! dünyada çok hakstz ıstırap 
çektin, bari burada rahat mısın? 

HaykıramadL Ruhlar konuşurken; dudaklar, 
swmıanm hürmet oldueunu bilmelidir. Uzaklaşma. 

- Demek o şişeler seninmiş. Ben oradan geli
yorum, epeyce konl\§tuk. Uyanık duruyor. Haydi 
git, tam zamanıdır. 

- Gitmek isterdim ve lakin dizlerin dcrmaıı' 
yok. 

(Devamı 1'ar) 
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TARAFINDAN 

Formülü Yapılan 

Alman Güzellik Mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 

VEMUS KREMİ 
terlclp, tesir ve cilt güzelliği bakımından dünyada mevcut kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mübaligalı reklamlara hacet yoktur. Bit tecrübe ve mukayese kafidir. 

Deposu : Nureddin Evliya zade müessesesi, İstanbul. 

Kırıkbk, nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrdarına birebirdir. SALİH NECATİ CCfSSE{~N KAŞELERi; 
------------------------~~---------------~------------~---------------------------------------------~---------------------------------------------------------------~------------------------~---------

İstanbul 
Bahçeknpı 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM ,,. TÜRK HA VA KURUMU 
-----~----------------------------------------------------------------------------------------
~ --.............. . 

ELMAS ÇiZME 
F OT I 

Daima muhtelif Avrupa mo
delleri üzerine değerli malzemE 
Ve yüksek işçilikle yapılan V(' 

en meraklıları memnun bırakaı 
Zarıf kadın ve erkek iskarpinle 
ti ve çizmeleri meşheri bulunar 
Yeni mağazamızı sayın müşteri 

ı lerine takdim eder. Beyoğlu Tu
.,n,,1 Foto Süreyya karı::ısında No 

394. 

llali Tasfiyede Bulunan 

'.l' V~purculuk Türk Anonim Şirketi 
llsfiye Hcy'etinden: 

2 
liissedarlar Hey'eti umumiyesinin 

3 Mart 939 önumüzdeki Perşembe 
Runu saat 15 de Galatada Mumha
llede Muradiye hanındaki dairei malı 
~~ada içtimaı mukarrer bulunduğu 

an olunur. 

lllJZNAMEt l\fOZAKERAT: 

'l' 1 .- Tasfiye Bilônçosunun ve 
t llSf~ye Hey'eti raporunun tetkik ve 
asdıki; 

2 - Mürakıp raporunun okun-
lllası; 

3 - Tasfiye Memurlarının ibrası; 
t 4 - Tasfiye Hey'eti tekliflerinın 
etkiki ve bir karara raptı. 

.,, 

Telefon: 

Santral Memuresi 

Büyük mOesscsclerln tclc!on 
santralini idare etmiş fktldan 
tecrübe ile ve elindeki vesika· 
larıa srıbit blr bayan ls ara-
rnaktadır. icabında fstanbul
dan hariç şehirlerde de çalışa
bilir. İdaremizden sorulması. -

Milli Reasürans 
Tür Anonim Şirketi 

h' ~irketimizin 1938 senesi alelade 
18Seclaı-lar Umumi Heyeti aşağıda 

~azılı rnaddclcr hakkında görüşmek 
Ve k 
t arar vermek üzere 29 Mart 939 
llrihine müsadif ÇARŞAMBA günü 

iaat ON BİR'de Ankarada Türkive 
ş Bankası Umum Müdürlüğü bina
~da toplanacaktır. Şirket esas mu-

a\>elenamesi mucibince Umumi he
l>ete iştfra kcdecek olan hissedarla-
~n. ~amil bulundukları hisse .senet-
1-0 rtnı veya bunu müsbit vesikaları 
d:la~tıdan bir hafta evvel Ankara
b 'l'urkiye İş Bankası veya İstan-
tılda Türkiye hanında şirket mua

~elat merkezine tevdi ederek mu-
1.ahilinde dühuliye kartları almaları 
-~~dır. Hissedarların muayyen sa
tı· Ve ~nde Ankarada bulunmaları 
~~?olunur. 

atiitülecek Maddeler: 

lttı 1 - İdare Meclisi raporunun o
l'ltnası 
2 s' ·1· ~-· - h b tıllt - ı anço ve J\.aruzarar esa ı-
0kunması 

3 ' 
~ - Murakıplar raporunun okun-

sı, 

lt 4 - Yukaridakı maddelerde yazı
tıı:\1rak ve vesikaların okunmasını 
t"' teakip bu hususta ve temettüün , 
'"\>;ı:" t; ıı hakkında müzakere icrasi1e ı 

le<ttar ittihnZ1 ve İdare Meclisi azasi
>ıi llıurakıplaıtm ve Müdürler Heyeti-

n ibrası 
>li S - Şi.rket esas mukavelenamesi
de~ı 24. üncü maddesi mucibince müd
l>e .el'i biten İdare Meclisi azasının ;lne Yenilerinin seçilmesi, 

7 - M urakıplann seçilmesi, 
a24 ::- Ticaret kanununun 323 ve 
re tf. Uncu maddelerine tevfikan İda
la11 eclisi azasının gerek kendi nam
te na, gerek başka şirketlerin ida
le ;?~lisi azası veya müdürü sıfati
leri r etimizle muamele vapabilme-

8 ne müsaade verilmesi. 
1939- İdare Meclisile Murakrpların 
... _ i~:nesj hakkı huzur ve tahsisatı
~ oqbiti. 

BEYANNAME NO ve T. 

41541; 13.2.939 

Marka N o. Cinsi Adeti 

J,O 250203/210-Pamuk ipliği 12 
250218/~21 

41540; 13.2.939 J,O 250182/ 202 Pamuk ipliği 21 
Yukarda kayıtları gösterilen iki beyanname muhteviyatı menşe şeha

detnameleri ve Aclriatika kumpanyasına ait ordinolarile komh;yoncum 
28 No. lu Saim Atlasın Atabek hanındaki yazıhanesinde yanmıştır. Ye
nisini alacağımızdan eskilerinin hükmü olmadığının ilfmını dilerim. 

DİŞ HEKİMİ --· 
RATIP TORKOGLU 

Jak Ovadya 
Aşirefendi caddesi 58 

1 ~ ., Dr. SUPHI ŞENSES • 

.. 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek isterseniz : 

Büyük Piyangosu 
Beşinci keşide : 11 Mart 939 dadır. 

· Büyük ikramiye : 5 O • O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeJerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Sirkecide Viyana oteli sırasında 
26 No. da ikinci kat. 

İdrar yollan hastalıkları mQtehıssısı 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek- 1 İZMİRİN 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti
yarları arasına girmiş olursunuz. 

'1ğleden sonra 14 den 20 ye karla• 
IPr :>n<ırhman. FakirlP"" .,,,,..,.,,, 

rcı: 43924 

8 Gun Zarfında Nasıl 
Bu Kadar Değişebildim? 

Bayan Anjel; 8 gün zarf mda gayet cazib bir tarzda güzelle,ti. 
Buna nasıl muvaff a.k olduğunu ve her kadının da onun gibi yapa
bileceğini izah eden afağıdaki mektubunu okuyunuz: 

8 - 10 ~n kadar evvel çektirdi
ğim iki fotoğrafıma bakttkça a-
deta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve ~özlerle a_ğzrmın et
rafrnda burusukluklarım vardı. 

Tenim esmer ve sertti. Bugiin ise, 
cildim kadife ı?ibi yumuşak. be
yaz ve bütün dostlanmm l{lpta 
nazarile baktıkları bunışukc;uz ve 
nermindir. Hepsine. gece icin dl
din unsuru olan pembe renkt,,ki 
ve giindiiz icin bevaz renkteki To
kalon kremini kullanmalannr tav
siye ettim Onlardan birçoktan ba
na gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniy,..thah<; 
semeresini gnrdükce hak verdıler 
ve cidden havrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Vivana Üniversite
sinin meşhur bir · profesörü tara
fmdan keşif ve •Biocel• tabir edi
len cazip ve kıvmetıi genelik cev
heri vardır. Akşamlan yatmaz:fan 

-evvel pembe renkteki Tokalon 
kremini kullanrnrz. 

Siz. uyurken besleyici ve güzel
leştirici tesirini yapan, cild bu
ruşuksu7. ve nermin bir hal kes
beder. Gündüzleri de beyaz r~nk
teki Tokalan kremini kullanmız. 
Cildinizi beyazlaştınp tazeleştirir. 
Siyah benleri giderir ve acık me
sı:ımeJeri sıklaştırır. 

Paranın iadesi Teminatı: 
Bu basit usulü bilen her kadın 

•günde 3 dakika• bir J?en~ kızınki 
gibi yumuşak ve sevimli bir ~ild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe
nin memnuniyetbahş semer .. leri 
size bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birPr va
zo veya birer tüp ı:ıatrn alını7.. On
lan on gün zarfında tarif edildi~i 
şekilde ku11anınız. Semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde va· 
zo veva tüpleri vanm da olsa bi· 
le, iade ediniz. Ve paranızı ~eri 
alınız. 

AŞÇJBAŞI 
Markavı tercih ediniz. 

TÜRK ÇiMENTOSU 
ve Kireci Anonim Şirketi 
Hissedarlan Ticaret Kanununun 

361 inci maddesi ile şirket esas mu
kavelenamesi ahkamma tevfikan 
1939 senesi martının 27 nci pazar
tesi günü saat 15 te Galatada Agop
yan hanının 4 üncü katındaki şirket 
merkezinde inikat edecek Heyeti U
mumiyei adiye içtimama davet olu
nurlar. 

GöROŞOLECEK iŞLER: 

l - İdare Meclisi raporu ile mu
rakıp raporunun kıraati, 

2 - 1938 senesi muamelAtına ait 
heıraplarm .kabulü 've İdare Mecfü;f 
az:ısmm ibrası ile mezkt1r sene mu
amelatı netayicine dair İdare Mec
lisınin teklifi, 

3 - Meclisi İdare Azası intihabı
nın icrası ve şirket umurunu idare
ye memur azaya verilecek aidatın 
tayini, 

4 - Ticaret Kanununun 323 üncü 

1 LAN 
Bi~li~ lktısat ~nonim Şirketi Meclisi idaresinden: 
Bırlık İktısat Anonım şirketi umumi heyeti 24.3.93!} cuma günü saat 

10 da alelade olarak ve ayni gun sa at 10.30 da da fevkaltıde olarak 1s
tanbulda şirket merkezinin bulunduğu Türkiye İş Bankası İstanbul şu
besinin iş Hanı kısmındaki dairei m ahsusasında toplanacaktır. 

Şirket esas mukavelenamesi mı.ı cibince Iaakal (100) yüz hisseye sa
hip olanların bir hafta evvel şirket merkezinden dühuliye almalnrı rica 
ve ilan olunur. 

Alelade Heyeti Umumiye Ruznamesi: 
1 - Şirketin 1938 senesi muame ltit ve hesabah hakkında idare mecli

si ve murakıp raporunun okunması ve tasdikL 
2 - 1938 scnesı bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve idare 

meclisinin ibrası, 

3 - İstifa eden meclisi idare aza Jan yerine tayin edilen zevatın me
muriyetlerinin t~diki, 

4 - İdare meclisi azalarımı verilecek huzur hakkının tesbiti, 
5 - rn:rn senesi için murakıba verilecek ücretı tayini 

Fevkalade Heyeti Umumiye Ruznamesi: 
1 - Şirket nizamnamesinin 5 inci maddesinin t:ıdill. 

Eski Şekli: Yeni Şekli: 
Şirketin merkezi İstanbul olacak Şirketin merkezi Ankara olac 

gerek Türkiycde ,.e gerek l'Cncbi gerek Türkiycde \•e gerek ecnebi: 
memleketlerde lıizum gördüçe ida- memleketlerde lü7.um görüldükçe i· 
re meclısi tarafından umumi heyete dare meclisi tarafından umumi heye 
arzcdilmek şartile şubeler açabilecek te arzedilmek şartile şubeler açılabi 
ve keyfiyet İktısat Vek!iletine ihbar lecek ve keyfiyet lktısat Vekaletin 
ve gazetelerle ilan edilecektir. ihbar ve gnzetcforle ilan edilecektir. 

maddesine tevfikan, şirketle muame- 4•••••••••••••••••••••••••••ı~ 
lel ticarlyede bulunmak üzere İdare 
Meclisi azasına mezuniyet itası, 

5 - 1939 senesi için murakıp ta
yini ile aidatının tespiti. 

En az 250 hisse senedine malik o
lup ta içtimai mezkurda hazır bulun
mak isteyen zevat Ticaret Kanunu
nun 371 inci maddesine tevfikan içti
ma tarihinden bir hafta evvel hisse- 1 

lerini şirket merkezine tevdi etme
lidirler. 

Bankalara tevdi edilecek senedııt 
makbuzları şirket merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edileceıt
tir. 

iDARE 1\IECLtst 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketinden: 

Şirketimizin 1938 senesi aleladP 
hissPdarlar umumi heyeti a!;aıtıdrı 
yazılı maddeler hakkında ı?örüşmek 
ve karar vermek üzere 29 Mart 1939 
tarihine müsadif Carşamba srünü sa
at on beste Ankarada Türkiye fs 

T. C. ZİRAAT BANKASI 

Sermayesi: 
Kuru1ns Tarihi: 1888 

100,000,000 Türk Lirası 

Sube ve ajans adedi: 26Z 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

1 
Banka!!l Umum Mfüfürlül!ü binaml-

6!~~~i!ii!!iiiiô• SÜMER BANK •~!!i.!!!!!!!i!!!!!l!!!!!!!!!!!!' da toplanacaktır. Sirket i:iahili ni-
1 zamnamesi mudbince umumi hevete 

Birleşik Pamuk lpliiii ve ı iştirak edecek olan en asaltı on his-
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verecek 
- ':I ı j se S<'nedine sahip hissedarlann ha-

Dokuma Fabrikalan Müessesesinden : mn buıundukıan ht5se senetıertni 

PAMUK IPLIGI SATl$1: 
Kayıeri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 Kuruı 

16 .. n 480 .. 
Nazilli .Baıma Fabrikası 

" 24 " ... 580 .. 
E~eğli Bez F abrikuı " 24 " n 580 il 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
1 O B"lyabk ıiparitler için .. .. 575 " 15 

" .. .. .. .. 570 n 
25 

" 
,, .. n n 565 .. 

50 ,, ,, .. .. .. 560 n 
Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktAdu 

tplik milstehliklerinin .yukarda yazıb fabrikalara gönderecekleri be 
delleri mukabilinde ihtiyaçlan niıbetinde iplik siparişi verebilecek 1 

leri ve 24 numaradan ince ve muhtelif mak!llatlara yarayabilecek pa- · 
muk ipliği miistehliklerinin de ihtiyaçlannı yine ayni şartlarla yal
nız Ereili fabrikasına ıipariı edebilecekleri ilan olunur 

v~va bunu müsblt vesikalan toplan-
trdan bir hafta evvel Ankarada Tür
kiye f c; Bankasına ve fstanbulda Yeni 
postahane karşısrnda Büyük Kınacı
van hanındaki şirket muamelat mer
kezine tevdi ederek mukabilinde 
diihuliye kartlan almaları Iazrmdır. 

Hissedarların muayyen ~n ve sa
atte Ankarada bulurunalan ilan o
lunur. 

Görütülecek Maddeler: 
l - İdare Meclisi raporunun o

kunması. 

2 - Bl!nço ve klr ve zarar he
sabının okunması. 

3 - Muraktplar raporunun okun
mast. 

4 - Yukarda yazılı evrak ve ve
s:ikalann okunmaSlnı müteakip bu 
hususta ve temettüün tevzii hnkkın
da müzakere icraslvle karar ittihazı 
ve İdare Meclm aUiarile murakıp
lann ibrasr . 

5 - Şirket dahill nfpmnamesinin 

Ziraat n:mkasmda kumbaralı ve ihbarsız tac;nrruf hesaplnr1nda Pn 
50 liraJ>ı bulunanlarn c;t'nt'de 4 defa ç<'k'le<"rk kur'a ile aşağıdaki 111;. 

göre ikramivC' dn[!1tılncaktır. 
Adet J.000 Liralık 4.00t 

2.000 
Lirıı 

' • 500 

' " 250 
40 " 100 

IOO " 50 
120 " 40 
160 • 20 

" .. .. .. .. 
• 

ı.ooo 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

• .. ,. .. ,. .. , 
• • .. 

DİKKAT· Reı;anlannrfald naralar bir senE' fc-tnde 50 rtira~~" ııc:o> 
-.,,;verJerP ikramivP f'lktılh takrlimn er, ?n r~.,ıı:ıc:h•IJ' "orflPrı>~· • 
Kuralar senede 4 defa. 1 EvlOl 1 Birincikanun 1 Mart ve 1 flıı, 

._ ..................................... k 

12 nci maddesine tevfikan müddetle
ti hitam bulan İdare Meclisi azala
rının yerine di~erlerinin intihabı. 

6 - Murakrplarm seçilmesi. 
7 - Ticaret kanununun 323 ve 

324 üncü maddelerine tevfikan İda
re Meclisi azalannın 2erek kendi 

n
1 

amlanna ve gerek baska sirketlerin 
dare Meclisi azası ve •a Müdürü sı-
f~tile şi:keti~_izle muamele yapa· 
bılmelerıne musnade verilmesi. 

8 - İdare Meclisi ile murnkıplarrr 
1939 senesi hakkı huzur ve t:ıhsi~tr. 
nm tı>.shiti. 
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istidadı olanlara, sinir zayıfhğına, 9enç ardır. Vücudun zayıf kısımlarına, kansızhğa, vereme 
kızlara, sıraca kemik hastahklarına müptela teverrüme 

nek.ahatlerinde yarar ve şifa verir, 
müstait çocuklara hastahkların 

kanı arttırır, iştiha verir. 

ile Sabah • Oğle • Akşam Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f ırçalayınız. 

S I N I R •••• 
ZAMANIN HASTALIGIDIR 

SIN GER 

Bir kaşık Bayanlara mahsus SlNGER 18 ayar bilezikle beraber altın 

SiNiR ACRILARI • ASABI öKSURUKLER • 
BAYGINLIK • BAŞ DÖNMESi • ÇARPINTI 

ve SiNiRDEN ileri gelen BÜTÜN RAHATSIZLIKLARI 
EYi EDER. 

TATLI BiR UYKU 
TEMİN EDER NERVİN , ................................ , ..... .. 

Beyoijlu Vakıflar Direktör.lüğü . ilanları .. : 
:Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 

93 60 Kamerhatun mahallesini rı Gaz sokağında eski ve yenı 12 No 
lu barakanın tamamı. 

115 20 Feriköy mahallesinin Ayazmada Akasya o;okağında l4 No. lu 
barakanın tamamı. 

257 60 Sütlücede Mahnıut Ağa Filibos sokağında 41-43-45 numa
ralı üç bab barakaların ta manu. 

107 50 Ortaköyde eski değirmen yeni Saatçi sokağında eski 15 yeni 4 
numaralı arsanıny &.rısı. 

Yukarda yazılı gayri menkuller in mülkiyetlerı pesin para ile 1.3.939 
tarihi~den itibare:~ ~~ beş giin müd de.tle açık arttır~ıya çıkarılmıştır 
İhalesı 15.3.930 gunu saat 15 te ko ınısyonda yapılacağından taliplileri

nin % yedi buçuk pey paralarile A karat mahlulat kalemine müracaatla
rı. 0386) 

Makbuz tarihi Beyanname No. Makbuz No. Yatırılan para 

3/ 3/ 1939 44258 11591 3011,24 
" 44259 11348 5678.14: 
" 44257 12011 10540,13 
" 44255 11590 8140,81 

Istanbul İthalat gümrüğünden almış olduğum yukarda müfredatı 
yazılı 3/ 3/ 939 tarihli ve 201 kap pamuk mensucata aid dört kıta mak
buz ile ordinoları Meydancıkta kain Ata Atabek hanın yangınında yan
mıştır. Suretlerini alacağımızdan yukardaki makbuzların hükmü olma-
dığını ilan ederiz. Halil Ali Bezmen 

270908 
270909 
270910 

ODEON 
LOKS PLAKLARI 

Nureddin Münir 
No. : 
No. : 
No. : 

Hicaz Şarkı - ELA GÖZLERİNE 
Hicaz Şarkı - İZMİRİN tçL~DE 
Fantazi - Akşam gene gölgen 
Saçlanma ak düştü 
GÜLZARA NAZAR KILDIM 
ABU TABİLE BU ŞEB 

~ Yeni çıkan ve fevkalade olan bu plakları her halde dinleyiniz. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lfttfü OÖRDÜNCO Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldıp yer TAN Matbauı 

saatlerinin yeni modelleri gelmiftir. Fiatlan 85 ita 150 liradır. 
- EMSALLERİ GiBi ON BEŞ SENE GARANT1LIDIR. -

Taşradan taleb vukuunda yeni kataloğ gönderilir. 
SİNGER SAAT .MAÖAZALARI - İstanbul Eminönü, Tel: 21964 

İstimlak dolayısile mae-azamız yanındaki dar sokağa naklolunmuştur. 

- -

lst~nbul · Belediyesi ilanları 
Husu.si idarE: öksüzleri 

7 Mart 939 solı 
8 Mart 39 çarşamba 

Belediye emekli ve öksüzleri 
9 Mart 939 perşembe 

10 Mart 939 cuma 
11 Mart 939 cumartesi 
13 mart 939 pazartesi 

1-155 
156-314 

1-294 
295-586 
587-743 
744-991 

Hususi idare ve belediye emekli öl: süzlerinin mart 939 üçer aylıkları 
yukarda gösterilen günlerde ve cüz dan sıra sayılarına göre verileceğin
den aylık sahiplerinin cüzdanlarile Ziraat Bankasına müracaatları. 1510 

1 • H BiL ES 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesindcn, mcyvalann giizelce yı· 

kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından basıl 
olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. 

Bunlar ince barsağın iç zanna yapışarak ve kan emerek yetişir ve 
ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri. 
burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akma
sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kurtlann tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOYITI 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet 

ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede 
birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

DiKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düş

mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Ve
kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların için
de yazılıdır. 

Kullantş tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmış· 
tır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10 - 15 
yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için 
gece yatarken bir çizgi bisküvit verilir. 

<iSMET) ismine dikkat 

Belediye Sular İdaresinden: 

Kapah Zarfla Münakasa İICinı 
!d · · G'"1. arermzın o"'su Elmalı bendin deki terşih havuz!arı içiıı satm alı-

nacak 400 m3 S lt· "ftl'ğ· k 
tur. 

u ançı ı ı umu kapalı zarfla munıı.kasaya komılmuş-

1 - Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servi
sinden parasız olarak alınabilir. 

2 - Talipler şartnameye göre ha zıtlıyacakları kapalı zarflarını ihale 
günü olan 27 mart 939 pazartesi günü saat 16 ya kadar Taksimdeki ida
re merkezinde müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek 
zarflar kabul edilmez. '1480) 

M. M. YekCiletinden: 
Afyon Dekov!J tamirat deposuna 108 lira ücret ve imtihanh bir 

buharlı makine kazancı ustası alma caktır. Bu ücret bilahare vaziyet i
cabına ve taliplerin göstereceği liy nkata göre 126 !ıraya kadar çıkarıla
bilecektir. Alınacak kazancı ustasın da aranılacak: şeraiti talipler İstanbul 
Merkez K. dan ve Afyon dekovil depo Md. den ve M. M. V. Harbiye 
dairesi 6. cı şubesinden alınabilir. Bu şeraiti haiz olanlar 27.3.939 pa
zartesi sabahı saat dokuza kadar Af yon dekovil tamirat depo müdürlü
ğüne müracaatlara o gün yapılacak imtihanda bulunarak ibrazı ehliyet 
edeceklerdir. (867) (1500) 

# ................................ 1 ....... ... 

i Z MİT POSTASI 
Yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 7 Mart Salı günkü Izmit 

Hattı postası yapılmıyacaktır. 
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. Deyi et D'emiryolları v~ Limanları iŞletme U. idaresi . ilanları. 
Biriket ve kok 
kömüriinün Be

her tonu 
Kuruş 

Maden kömürü
nün beher tonu 

Kuruş 

27 13 Deniz merakibinde supalan yapmak 
8 3 Supalandan vinçle vagona tahmıl. 

25 21 Supalandan arka ile vagona 
35 20 Vinçsiz merakibi bahriyeden arka 

ile vagona tahmil. 
Haydarpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan ve dört ameliye 

hizasında gösterilen fiatlar dahilinde takriben 72981 ton maden kcim üri 
ile 5536 ton kok ve Biriket kömürlerinin tahmil ve tahliyesi işinin 

ı 27 - 2 - 939 da pazarlıkla münakasası ilan edilmiş ise de talip zuhur e t
mediğinden muhammen bedel 10225 lira 40 kuruşa iblağ edilip yüksel ti· 
lerek kapalı zarf usulile tekrar münakasası icra edilecektir. 17 - 3 - 9:39 
tarihine müsadif Cuma günü saat 11 de Gar binası dahilinde B'rinci Iş
letme komisyonunca ihalesi yapılacak olan bu eksıl tmeye talip olanların 
aynı gün saat 10 a kadar 766 lira 90 kuruş muvkkat teminat ile birlikte 
teklif mektuplarını komisyon kalemine vermeleri ve bu işe ait şartname
yi Haydarpaşa Liman Başmüfettişliğinden parasız olarak tedarik etme-
leri ilan olunur. "1387" 

Beyanname No. ve Tariıhi Marka No. Cinsi Adeti 

40149; 7.2.939 A T muhtelif Pamuk ipliğ! 14 
33957 23.12.939 CICEK 9025/ 43 Pamuk iplif:,ri 19 
41930 15.2.939 A.T. 1/ 24 Pamuk ipliği 24 

135 
Yukarda tarih ve No. !arı gösteri len ithalat beyannameleri ve menşe 

şehadetnamelerile ordinoları komis yoncum 28 No. lu Saim Atlasın Ata 
Bek hanındaki yaz1hanesinde yanmı ~tır. Bunların yenilerini çıkaraca
ğımdan eskilerinin hükmü olmadığının ilanını dilerim. 

ARDAŞES ÇİÇEK Çakmak:çılarda Nn. 90 İSTA.ı'iBUL 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
"Sirop Pectoral., 

~ski ve yeni bütün öksürükleri 
~eçirir, balgam söktürür, bron•
'arı temizler, nezle ve gripten 
mrur, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhassa •ayanı tavsiyedir. 

NGILIZ KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu lstanbul 

• 


