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Dün Ankara emsalsiz bir coşkunluk içinde idi 

Geçit alanı da yapnlan geç.· 
Va ı. B ku vet tezahür·· 

res inde yüzbi kişı 
ük hayra lık uyandırdı 

--~~~~----~-~-

Başvekil ses duy o .. rk,, nız 

B. CeWBayarirı 
_ lllühim nutukları 

·•····················································· [ 
ATATÜRr~ 1 . •••••••••••••••••••••••• 

Localarında Balkan An- . 
tantı kurmay başkanlarını,~ ! 
Romanya başvekilini ve 1 

iran hariciye nazırını ka
bul ederek kendilerine 
iltifat ettiler. 

•••••••••••••••••••••••• 

Şefin mot()rJü kuvvetler 
hakkında izahatı büyük . ~~T:.f0I 

. dikkat ve alfıka ile ~ 
E dinlendi. ~ ~t..: 
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MOTÖR SESLERİ 1 
• ••••••••••••••••••••••• 

Havacılarımızın faaliyet
leri motörlü kuvvet
lerimiz Türk ordusu
nun modern silahlar 
bakımından kuvvetini 
gösteriyordu. 

• ••••••••••••••••••••••• 
Paraşütcülerimiz ve 
planörlerimizin meha
retleri umumi bir takdir 
uyandırmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara, 29 (Hususi muhabirimizden) Meclisi binasında bütün devlet ricali- Samyi, Yunan genel kurmay başkanı lerimiz Kamutay binasından geçit ala- muştur. Etlik tepelerinden istasyona 

Ankara bugün sabahtan itibaren aza- mizin tebriklerini kabul ettiler. Riyase- general Papagos, Rumen genel kurmay nına gittiler. kadar uzanan saha bu azametli günün 
metli bir manzara taşıyordu. Şehir da- ticümhur orkestrası güzel parçalar ça- başkanı ve Yugoslav genel Kurmay SAAT lK!DE heyecanını duymak isteyen vatandaş-
ha sabahtan geçit sahasına akL'l eJen )a;ken ~urları durmadan ı..ı,kam ııeneral Ncdiç sıra ile merasim Saat iki .. Geçit alanını gözden geçi- !arla doludur. Gözlerimin önünde bak-
on binlerce vatandaşın coşgun neşesi dinlenmeJen faaliyette bulundular. En salonuna dahil oldular. Sağ kapıdan riyorum. Yeni stadın iki tarafındaki tri- tıkça güzelliği artan bir yeşillik var. 
içindeydi. son Ankara palasta bulunan büyük mi- girenler tebriklerini yaptıktan sonra sol bünler sabahın ilk ışıkları görünmeğe İnsan, bir vakitler ot yetişıniyen . bu 

Bcışvekil B. Celal Bııyar KAMUTAYDA MERASiM safirimiz Rumen başvekili ekselans Ta- kapıdan çıktılar. Saat üçte geçit res- başladığı dakikadan itibaren buraya şehrin bu kadar güzel bir yeşillik arzet-
tl ~nkara, 28 (A.A) - Basvekil Atatürk öğleden sonra Büyük Millet taresko, İran hariciye vekili ekselans mi yapılacağından Atatürk ve misafir- akın eden halle tarafından doldurul· - SONU lKtNCI SAHtFEDE -
y~ '-Cıaı Bayar bu akşam R~man- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tefi başvekili Ekselans T ataresko şe· c •• h • b 
1
• ık •• •• H t d 

llutke v_~rdiği . ~iyafette aşağıdaki um urıyet ayramının gunu a ay a Ba il soylemıştır : 

~~:~~~:~f:~;f~:isi~t~~;::::~: 1 Ge1-1° •esmı· parlak oldu lzmı·r halkı 
~k~11~::~~ebe;:~:~!~kıe ~r~:~~ 'k' a .: • 
~1~~~~t~:%T~ke~~i:~:inçb~:~e~!~~. ~ ·ah ara dar neşe l0 ÇJ0 nde yu••zdu•• 

-Yeni rejim dün 
kurulmuştur 
---··---

Bayrağımızın konsolos-

tq~ ıymet ve manasını derin bir "-!1 
'"'' a hisseden bütün Türklerin de 

•ncidir. 

ı\1~0~an~ad~~ .. ,hare~etiniz Altes Kahraman ordumuzun hava kuvvetlerimizin 
bı.yı,- Julıa. huyu':" Voıvodunun su· ı ' 
lenli:a ~erfı şerefıne tertip olunan . 
lir c·~erın arifesine tes:ıdüf etmj,,. 
h~d· 11ınhuriyet Hükumeti bu mes~t 
hu8

18
C.Yc. olan alaka ve sempatisini 

disi ll~ı hır heyeti murahhasa ib ken
old~~ temsil ettirmekle göstermi~ 

ı;:~.un~an dolayı bahtiyardır. 
lııiU; blansınızın da bizim büyük 1 
ltrek ayramımızda bulunuşu mü.- j 
de.,~n duyulan sevincin bir nevi 
lııe 8 •dır. Çünkü her birimiz için 
J llt olan b' h'd' d'- . . . 
1..1:~ h· ır u ıse ıgerımız ıçin 

S:,' e:ıadet kaynağıdır. \ 
ı- .. \ Başvekil, . , 

liin ~r ler ve Rumenler tarihin bü- \,' J 
ı,.n "'1~1arını birbirlerini sevmek- l ı 
1 asa fari' ı k -.J . . ilttfır. B· g o ma sızın yaşamış- . 
~ın teka •n.~~~ale:l'.~ münasebatımı-
lııellllek ın.ul':' tabu olmuştur. Ve iki - · "~ .__., ~ ·· "'--'-·-~·-
lııu~ d etırnız arasında kurduğu- Vali ve mevki komutanı Cümhuriyet meydanında 
k<lcl<lr Ostluk duy::_:ularımıza olduğu Ulus haykırıyor, Egede düğün var. 
t~d<ın menfaatlerimize de h er nok- Türkiyenin şen yüzü, verimli Türk top-
. 193 ~Yı>:undur. r.a~l~rında barınan milyonların saade-

~'Y<ıcl de o zamandan beri daha. tını ifade ediyor. Özgürlüğünün temel 
l"•k/ •ık~aşan münasebatın esasını taşı için coşkunca tezahürat yapıyor. 
~i~; :~ınış ~lan dostluk muahede- .. San.ki bütü~ .~ir ulu.s s~kaklara dö
kall'ıiil" ~ettıkten sonra do3tluk te- kulmuş... Gozun alabildigıne uzayan 
".i °"er~·kun icahatına bütün vüs'ati- her karış toprağın üstünde hir haykırış 
~1ıı d ! · Ve bugün t"hminlerimi- var, her no1<tadan fışkıran varlık bir 
kınıızogrJ çıktıvını ve Balkan ittifa- ulusun oluşu ve yükselişi için konuşu
"<l•ın~n a İstihdaf ettiğimiz sulh da- yor. 
lııelll a feyizli oldui!unu görmek le On dördüncü yükseliş yılını idrak 
le nun ol b'I' . y 
l t a " ı ıtı?'.. alnız müttefik- eden büyük ulus, sanki bir kalp ve bir 
""Yne)"•.•nda depil, ayni zam'lnda vücut halinde yirmi dört saatten beri 
1e•tik" tnıle) sahada miikernmel bir durmadan, dinlenmcd~:ı coşuyor, ko· 
3'iiıı Aıd mesai vasıtası olarak tebey- nuşuyor ve haykırıyor. Her .<:i,edc b;r 
~ ' en d" 

'
nılllll'ı .. ort l"lemleket antanhmız hayat ıfadesi, her noktıd,ı scvine!I .hir 
e.,· •uku d 1 . 

1 ''Zli h" n avasına o an tesır ve yığın, taşan ve bay:n:•n bir yığm .. 
~ •zrn t" • h ~Öst e ını er gün daha faz. Bu, Cümhuriyct bayramı, ATATüRK 
~;ıı;"J:ektedir. bayramıdır. 

~•la-,, Vramımızda Rumen, Yu- KÖY YOLl.AR!NIJA 
....... s;,.:.yunan erkanı harbiyeleri

''U 0CONCO SAHiFEDE -
Gün açılıyor, güneş do~uyor. 
Ulus güneşe d.ığru k<>şuyor, A'l A- Vali nutuk aöıılerke. 

• 

tezahüratı bu sevinci artırdı 

Izcilerimiz geçit Teımine gidiyOTlaT 
TüRKON heykelin:n bulun:luğu Ciim
huriyet meydanında birleşmek için ace
le ediyor. Sabahleyin, köy yollarında 
büyük bir kaynaşma var. Yakın k;;yler 
halkı gecelikle sokaklara dökiUmüşler .. 
Köy arabaları köy yollarında durma
dan çalışıyor. 

Ve ... On binlerce insan lzmirin so-
kaklarını sarıyor . 

hantt binasına çekllmesl 
Antakyada bUyUk bir 

sevinç uyandırdı 
JST ANBUL, 29 (Yeni Asır mu

habirinden) - Antakyadan bil
diriliyor : Antakyada yeni açılan 
Türk konsoloshanesi binasına bay
rağımızın ilk defa olarak çekilifi 
bu Türk yurdunda büyiik bir se
vinç uyandırmıttır. Bu güzel yurd 
parçasının ana vatandan ayrıldığı 
günden beri Türk bayrağına has
ret çeken ve o bayraktan uzak 
kaldıkları için senelerce en acı 
ıstıraplara katlanan Antakya hal
kı Türk bayrağını kalplerinde 
besledikleri sönmez bir muhabbe
tin timsali olarak selimlamaia 
kottular. t 

- SONU OÇONCO SAHiFEDE -

Atinada 
B. Metaksas Times'e 
beyanatta bulundu 

---··---On iki adanın bulunduğu 
Egede TUrklye - Yunanls· 
tanın hayati menfaatleri 
yanında ltalyan menfaati 

tali kallr 
Köy kızları, en yeni elbiselerini gey- latanbul, 29 (Yeni Aaır muha-

mişler.. "' birinden) - Atinadan bildirili-
Köy delikanlıları, en yeni elbiselcriy- yor : Bafvekil B. Metakaaa, Tay• 

le yollara dökülmüşler.. mia gazeteainin Atina muhabiri 
Bu köyün, köylünün, şehirlinin ve ne, aon Ankara temasları müna• 

her kesin bayramıdır. gebetiyle mühim beyanatta bu 
ŞEHtR BtR GELtN GlBt SüSLEN- lunmuştur. 8. Metaksas Türk 
M!Ş... Yunan birliğinin tcuavvur edil 
Şehir bir gelin gibi süslenmiş, her cek birliklerin en kuvvetlisi oldu 

köşeJen bir başkalık, bir renk değişik- ğunu, iki milletin hayati menlat 
!iği var .. İzmir sokakları hususi bir iti- leri arasındaki iştirak yolunda da 
na ile süslenmiş, her yer, bütün evler, ima elele vereceklerini kaydettik 
mağazalar bayraklarımızla süslenmiş... ten aonra fUnları aöylemiştir : 

- SONU 12 CI SAHiFEDE - - SONU OCONCO SAHiFEDE -



SAYFA :2 TENi ASIR 
-~--,,;,,,ç;;,.,.....-.. - Xl 

salsiz Bir Coşkunluk içinde idi - ---- ·- .,, WNAQ 
HAPiSHANEDE !Dün Ankara E 

Büyük bayram şerefine 
mahkiimlara ziyafet 

eııanında yapılan geçit resminde yüz bin kişi Geçit 
Bu kuvvet tezahürü büyük hayranl!k uyandırdı 

vardı. 

mcsini heyecansız ,seyredemiyor. locada yer almış olan müttefik devlet- Izcilerimiz borularını çalarak Atatürlc Bu mmika, bahriye mu~kası ... Öıt' 
-BAŞT ARAFI BIRtNCt SAHiFEDE- F.ahrellin Al tay vardır. Sol taraftaki Gençlik ordusıı geçiıor 1 Bir ıtrnLZikıı seri.. fa.'laıt tızakta.n gel.iıof• 

Anhra, yeşillikler içinde enfes bir lerin genel kurma,. başkulan dü.ııya- locası önünden geçiyorlar. Ilk sırada de üç genç zabit geliyor. Arkada kahta" 
buket !halinde Atatürke miruıellarl.ı.ğını nın eşsiz büyük adamını doya doya gör- Türk bayrağını taşıyan ve memleketin man denizcilerimlı:, süngü. takılı si1lh" 
sunmnğa hazırlanmıştır. Etlik tepele- mek için gözlerini yanlarmdaki loca- her tarafın.dan gelmlı olan izci kolların· larl omuzlarında, ııra sıra diı:Uıni§ler·:' 
rinden, Ayvalı kıyılarından it.ıônrcn bu ya <likrn~lerdir. Atatürk locasının üst dan birer kişi, ikinci sırada her izci ka- Geçiyorlar ... A\alürkUn önünden geÇI" 
koskoca saha Uzer inde göilerimi dolaş- yanındaki locada misafir~ Romanya filesinin 'kendi bayrağını taşıyan izciler- yorlar . •• V c 

··-·-· Valinin mahpuslara 

bnyorum. Bir taraftan ziraat cnstiti.lle- başvekili EksellnJ Ta\are.sko, İran bd· den birer kJşi, bunun arkasında bori- Saha yine boı ... 
ri.. diğer \araftan yarın açılma töreru ciye .nazırı Ekselfuıs Samyi, Başvekili- zenler, trampetleriyle izci kafileleri gö- Ankaraya doğru uzanan kahraınanJa11 
yapılacak otan Aa.karanm yeni istasyoıı miz Bay Ccl.M Bayar Rumen başvekili- rünüyor. Atatürk locasının önünde ooy- alkış~an halkın cYaşa ••• Var ol •. ,, 
binası, dün açılına l.öreni yapılan para- ne, Dr. T.R. Aras ta lran hariciye na- raklar indiriliyor. Gen~ler başlarını bü· sesleri ordu ile beraber Ankara içerilr 
şüt kulesi görunüyor. 1 zırma karşilaşttldan .azametli levha hak- yü.k ŞCfe çeviriyodar. rine k.ldar yayılıyor. 

Tribünlerde 
1 
kında bfsilat veriyodar. B. Tataresko Akrobui hareketleri Belediyenin orozozlan geçit yerini sıl'" 

Tnh\inlcrdc ve lr.ou sah.ada topbnan. cliyle işnret ederek Ankarayı. buradan Bir aralı.le yine radyonun sesini işiti- layorlar. 
halkın yüz bın kişiye yakın olduğu J

1 
bir kat daha güzel görünen yeni şehri yorum. Haber veriyor : Tribünkrin tam karşLc;ında bir balol& 

söy1cnlyor. MuhaKkak ki, bugün bütiln 

1 

gösleriyor. Ayni locada Bükrcş elçimiz - Dikkat ediniz:, Türk. Kuşları cnies yükselmekte •.• 
Anknı·a buradadır. . B. Hamdullah Suphi ile Tayyare Cemi- akrobasi hareketleri yapıyorlar. Filha- Balonun üzerinde Türkkuşunuıı rel" 

Rcsır.: tribiiıılcrdc , eli reisi B. Fuat Bulca bazı iyzahat ikika plDnörler arlık serbest kalmışlar- mi var. Kuşak halinde de cVar ol A!r 
Yugoslavy.ı, Romanya ve Yumrnistan veriyorlar. dı. Mahirane hareketleriyle motör ... .. .: türk:. yazısına sarılmış ... 

genel kurıntıy başkanları malrLlcrl ile At.atürkü ziyaret tayyarelerine hlikim olduklarını göster- UzakLa .•• Ordunun tecemmü yeritıdf 
bırlıklc A t.ati.irk io~smın '" _, tarnfında- Geçit resmi daha başlamamJ§lır. Ge- mcktc idiler. izciler Ankaraya doğru yeni bir hareket başladı. d 
ki local'l .işgal clmişlerdır. tiç başkan nel kurmay başkanları Atalürkün loca- uzaklaşırken Türk Kuşu talebelerinin • Süvarilerin hareke 

'kendi aralnrmd büyük bir samimiye\- sına giriyorlar. AtaUirk kcndilcrlni geçişi başladı. Bunu paraşutçularm önde bir zabit .. , Arkada, sağında ve 
le konuşuyo~l~r. Çehrelerindeki ncş:-ı' karşılıyor. Ellerini sıkıyor. Genera1lc- çok heyecanlı göst.erileri takip etli. solunda yalın kılıç iki atlı er, dört nal• 

Vcili mahı."ilm larla konuşuyor den Balk:ın ıttıhadının kuv:vct ve .samı- rin yüzleri 0 kadar neşeli ki, hepsinin Otuzdan fa:tla para§Utçtı geldiler. Atatürkiin locasının önünde 
Hnpiahanedeyim, cemiyetin nizamınılintika·m· almağn kalkı.şı.rlnrd. ı~ C.ümhuri- miycUni nnlaın k kabıldir. Orge~eral bu müll'ikattan büyük bir zevk duyduk- Dikkat ediyorum. Tayyarelerden atı- durdular. 

1 k 1 L Fah ll. Al · af' ller 1 l • d f 1 tç Akk" ·· Zab'ıt •-u··yu''k Şe!ı' k·'--ı ı·•- -~•~ınladı· elti,yerck ıreya ı&stcmi,yc.relt bozmalı. le- yet, mtıkam n mn ıçın sız erı uraya • re ın tay mlS ı~ genera .. ı .~e-1 Inrı nnlaşılıyor. Atatürk genel kurmay an o~uz an aza paraşu u opru u ıuç ac -

Bketine ğeyaalar arasuıda. onlarla lba1- alırul değildir. Cemiyetin fotizarru için lamlndıktan sonra Atatürk lot:a.sı onun-
1 
ba"kanlan ile ayn ayn görüşüyor, hep- istikametinde YM'e iniyorlar. Bunlar Erleri burada .şeref noöetine diktiıcteıı 

LafaTUa. Gözlerindeki ım.an.. çe'hrele- size bu yükü ihtiham medburiyctini ~ös- de dolaşıyor. A.1Uıtürk focasm~. sol .ta- . sine iltifat ediyor. Sonra genel kurmay Tiirkkuşunun paraşutçulandır. Içlerin- sonra dolu dizgin, kıt'a.sının b.şına 
rindeki pişmanlik ..ıeri bılplerimi;ıı:i leh- tenniştir. Bu suretle ııiılcri. diğer insan- rafındaki tocada fora vekillerının aile- 1 baskanlan Bay 'l'alaresk.onun bulundu- den mühim bir kısmı genç kızlarımıı:- döndü. 
lerine tabdt etmeie ve düaündürmeie lara da, cemiyet mensuplanna da ör- leııi yer ıılmıŞtır .. D~ ~klı::~~e ba~- 1 ğu.,. locaya geçiyorlar. BuTada Orgeneral dır. . . . . Muzika, süvari marşını çalıyoc. a1' 
~afi ge1iyor. nt& olarak göstcnnc1c dtcıniştir. yorum. Me~lek~tm _buUin yuksek sı- 1 Fahrettiıı Altay Ankara kalesini göst~ ' .. B~ aralık Bn. ~·~~ ~çcnm Ata- Sünri geliyor ... Sünrile~ 1 • 

Şu adam bir illbru Miltaanda bir Buraya gircnterin mu\la'ka fena adamı malım hepsı aılelenyle beraber gel- rerek misafirlere bau ~eyler anlatıyor. turkun loca.im~ gırdıgı ve.?.ar~ş~lç~lar laşıyor ... Gen~ sıralar halinde dört; 

o1 1 . ,_ eo·-• •- d' · · 11 1 mişlerair. Bütiin şehri sil.steyen kınnı- "'l"n t"ııduo'-n hak.kında Şefe mzahat verd.ıgı goruld1.1. la koian at.lann şapnaz düzgiin1 
adamı boiulaımt-. ma arı ııcap e ..... ez • .;;JU;1c.r ,.;en 1nız.ı llle- . n. ... ,, ı.a • ~ .. 

_,. d' e b1>al ctmworsanız ve zı beyaz renkli bayraklarımız hafif bir Ge"'it alanındaki radvı)lar hava göste- Mektepler geçııor içinde bir rüzgar gibi geçiyorlar ... 
Bu delikanlı bir 'ttiddet dakilcasİni!a na DUam ıy .,, 1k .1~...t • r ' ş· d' ·· ,_ , _ _, kt la lan __,,-Jc .. 

t.·ıt. ____ ...,.!---•.;;...,.ıu anlıyorsanız. ıcn rii7,gida dalgalandıkça şu arş~~ıgım ,..;., erinin ,.0k fevk.ati.de olacağını haber ım ı, onrerınuc me ep annas~~ nn nal nın seslerine bal.km )"P~ 
bir vatandaflll ~a JIİrmİI.. '~ıuu»>a ,.,,..~.._.~-- b '-- dah lh ~L ~- ·..,. • ~.... b ' b L Ankar ki "-- ı... 1._ ~1 ır.__ o: .. le• .. 

bahtiyar adam1a.nmız. ~ann .aramıza b- manura ir -t a e,.,._ ~u.anıyor. ve~iyorlar. Eslti. iltcrvaıı yollarınm han- ~ıyan ır ayraııı; ··• a musı ._.;u l{,.opan 8 •ıran .... ~ıyor •·• uu. 

Bir bqba. Lic ba;baının b.ak1una ~uiunuzda. ete içinde yuvanm -te- CM.trı.kuriycl ~~~~" ,gi sesleri yerine şimdi ~ıotör sesleri ka- ~u .. :1~iml me~le~~üsl~~}'ldyor :·· ,~~ bebeyaı; ha ki ... Tasviri ~e tasavvuru ;irıık)JI'" 
d uzatmlf.. aa· . _._ . . ._ , __ _. ,.__~ Şimdiye kadar yapılan curnnunyet r,.,,.,.,,.'- .ııı;u~ ı gn gog u en, "'ı.w yaz. sız: ••. Bir .şehamet ve hamaset le~-" 

m ı ettırm~ llQln ... oıunuz.ua ıve ııaua· . -ır-,_ııı; ... • • I .. 
Şu, bir kızı aldatmiş.. bayramlan memlekeUe yeni bır aşkın. -S,,,,t ~-m on be:;'" çorap ve beyaz ıskarpm en ıle Ankara bu . .. . 

nız:da kuvvet var, demektir. tnsanı mab- - ._ ..... g~ ~ 
Her biri cemiyetin 1kuruh. 'ftizamma el küm edecek en lbü~ült ibik.im "1cd.anı- yeni bir !kuılrelin doğduğunu göStemıiş- Sa ı ~- be"'.. geçil r"smı· bac::l kız lisesi takip ediyor._. Arkadan siyah Belli ki Atatiirk s'iıııcri!erimizin g 

uzatmış. 
" lecdir. Oümhuriyetin on dördiincü yılı a '""m on ~ " '$ ı- güğüslükleri üzerinde beyaz yakalan ile fiMcn çok mcml\t.m. ... 

yeşil Ankarayı daha güzelleşmiş, daha yor. Sabiha Gökçen ve Albay Zeki çolc düz.gün bir şekilde kız enstitüsü ge- Başlarında dost Romanyanın değe~ dır. Siilerc tav.iye ederim. okuyunuz ve 
ceza evinde bldığmız müddetçe 1bir HEPSl DE MJ HAKLI 

Diltbt ttim. hep • e de ayni suali aan":at sahibi olmağa çalıştnız:. Siileriu, 
sordum , Aldığım cevapların hepsi de bu sevin~li ibnyram ;gününüzde iyi ibircr 

ayni .. Hepsi de bir 'haksızlığa kurban ( ')) uzuv olmanın temenni ve bayramınız:ı 
o1arak kanunun keskin kc'lıncınm caza- k.utlulamak iç.in cldim. Bayramınız: mü-
bma uiram~r.. baref:. olsun, cün!eriniz klsa geçsin .:. 

ölcliiren ı2C11Ç adam : BN. ŞE.HiMENiN SöZLERI 

büyümüş, Avrupanın en modern şe. Müfidin tayyareleri görülüyor. Soldan çiyor .. • li başvekili B. Tat.ares'k:o, onun yanı~; 
birleriyle b1çı.ile-hılccek bir halde bul- üç tayyare geçil alanı iizerine geliror. lslikbaHn iş ve büyük ümit ışığını da Hariciye Vekilimiz B. Aras, BaŞVe~ı 

_. Daha gerilerden azametli bir bulut yak- ..,._.;ı.. ... 
mu .... ur. h fif k gözlerinde taşıyan bu gençlik akım ..• B. Celal Bayar, Genel Kunnay ~--

Geceki intıbcılar !aşıyor. Bunlar a bombardıman, e- Ulu önderin locast önünden saygı se- nt Marcşat Fevzi Çakmak ve ~~o~~ 
Dün gec" Ankara bir ışık yağmuru l şif tayyare alayını, Lomhardıınan. ~y- Hiını ile geçip iki taraflı hal.kın doldur- fran hariciye ruw.n Eksellns SaznU 

l·çı'nd"'ydı" . 0 u ,..ece A.nkaranın y'ıne yare taburunu ve avcı tayyare]erı .eş- d • l Ik 1 d · · t • d ~ h ld · • • · ce tcfcr .. 
... D b ugu yo a a ış ar arasın a suzti iıyor. u0 u a e geçıt resmının en an 

nurdan bir şehir olacağ ı muhakkaktır. kil ~den üç ~rup ·~~lin<l7 yaklaşıy~r. Mekteplerin geçit resmi bitti. rüatını bile tetkik ediyorlar. l 

- K.ı,.t.at ölende. Leni ıtalarilr. etti. 
dedi. 

lnsan ıncmlekeUe bütün yapılan a7.a- En onde Sabıha ~~ç~ tayyl aresıbol~ Biraz SOW'a kah.ra.man askerimizin, Bir aralık fırka kumandanı gen. e~ 
Ceza evinde kadın mahkümla.n z.iya- <lu{.<u halde !hava gosterişi baş amı.ş u- ob t ı.ıv 

metli eserler yanmda şu Ankarayı iyi- At.alürkün eseri Türk ordusunun geçit Mustafa Kemal Gökçe'nin otom 1 

ret eden halk~nin çok çalışkan ve .. d''ğ'· ,.. d - ··mı . lunuyor. Etlik tepelerinden gelerek el k l .b.. .. - .. d durdumı. trl .. ce gor u u ve ı...'\nt ıgı uman cu lUrı-
1 

. resmi başlıyacaktır. g ere n unun onun e .__, 
enerjik TI:isi ,hayan Şehime Yunus ta ku- yc1le b eraber yeni bir alem doğduğuna bütün Ankarayı bphyan tayyare crın büne çıktığı ve Ulu önderden bir eıııi1' 

- Bir 9ürtüğün nanna yandım, di- dm mah'..!'-'larla rro-ru- .,...- , hatırl•nnı l · trib'" lerd"ki halL- c-·urdukça Ordtı geçiyor .. , 
..um "' .... .. "" !man ediyor. Muhakkak ki bu alemin ses en un ... ıu o.Af• telakki et••;H go''rüldü. 

yOT ih · -" ..:...1 \"'L d • tu a-1L k ta Koskoca sahada ses, seda kesildi. -· · sormuş. 1 hya~ıauy~c "' llKtl ar <>ımu tur. güneı::i Atatürktür. Onun i"imizde yak- coş royor. lllA en ço yyarcye, Şimdi sekiz.inci tonı-u aiayt geçiyor ··' 
Oıdann mantalitdcrine .Mre ikamın " ~ L ı·· 1" ı t.a1a ı... el Uzakta ... GN'it yerinin etrafını çer- t'T .. - MAHKOMLARi\ YEMEK t . 1 a· k' 1 k t b b'l z en çox mo or u naıp vıısı nna Alym -T- M d bo sert. 1kanun :adama Mık.rm•" Laklı Olan . ıgı meşa e ır ı m em e e e u ı me .ı · • • h h •· l .. . y ·· çcvcliycn genicı sahada, biraz: sonra ey an yine ş ... ...,;. 

"T' l''k -· . b h" il l t ...... vcrQığını er aııy c goslenyor. uz- ~ l l Ü ıerini "v 
zülum gören 1ıep kendileri imiş. Hnlkevi. dün Cumhuriyet baynı.mı u ·enmcz encrJıyı.. u :ın .a ı yara ....... den fazla tayyareyi ihtiva eden bu ilk geniş meydanı dolduracak olan kahra- Arozoz ar yine su ama vaz e 

mu··nasebetı'ylc mahku·m ra t.•cv.o.reklerı' kudretini vermistir. .:ı.. h l d • g·· · · ı .. rüyorlar 
E ET " ,,_ • kafilelerden sonra tek satıhlı tayyare- man orı.a.ımuzun azır an ıgı oru uyor. .. . ,_,,.~ 

ULV4 B!R it.AR . K k Sef i.ı·kr loc(Uuı.dıı Motörlü kıt'o--
·adar öğleyin ve akşam yeme·· vermiş- ler yaklaştılar. Bu hava kartalları Ri- Güneşin ışığı altında pmldıyan süngüle- ·ı ha• 

Cüm'huriyet hükiimetinin lzmirdeki t' y d' .. hk. """ tl h . Scliiler ve ata~emiliterler etrafı bü- k" 1 d Uzkata, motörlü kıt'alarda geÇ1 »• 
ır. e ı yuz ma ·uma nonu u ya nı. yas ticiimhur locası iizcrindcn ge .. erck rin a ıs eri gc .. it yerine ka ar uzanıyor 1 ıneo" 

mümessili olan ıvali. Cümhuriyet bay- uük bir dikkatle seyrediyorlar. Halk.ı~'l 1f 'S zırlıg~ ı bac::Indı Çok gerilerde iş C 

d l b ,·1.·· ti' aetarn· 1 kıymalı makarna ve irmik helvası tev- 1 Ankaraya dox.-· m:nktaştılar. Avcı, ve göz kamaştırıyor.. · ' ~ · ]<a .. 
ramın a on ara ~ııme n annı cüm1rnriyetc ve büyük Şefe olan ~şsiz ö' u başlıyan motörleıin sesleri meydanll 

. . ı:i edilmiş. mahkümhndan bazıları nl· bombardıman, hai'i( bombardıman, ke- Bir borazan $CSi ••• 
teblig" e gidiyor. lzmınn çok çalıskan Hal- h _ ed' d r _,,_ 1 k ba ~ıanıısmdan hayranlık duyduklan if •- ö d k. . f k k ...ı- dar aksediyor 

· ...... tC CK ş la..,.,areleri go·· ... d .... n k ... ybo1un"" TürK n e, se ızınci ır a umanUönı ge- ••• -ro 
kevini idare eden zevat. mahküm ve ~.-r ve a a 7 ~r c 0 yem . a m41" besbclhdir. S~ksenlik ihliyarlardan mi- "'" 1

' .. " ..- d Bütün teçhizatı ile Ankaraya do&a-
l . 1 k • d ..ıı d Kuşunun layynrc1eri nöründü. , neral Mustafa Kemal Gökçe, arka a Uc 8r 

mevkuf a__.__d-..Janmıza ""u"mhurı':yet sure ıy c arınıannı oyurmu~ıar ır... nimini unvrulara kadar kadın, erkek b u .... t.ıft,.san sel<:'ızın' c.ı.· topçu alayı ha 
~ aııı "- " ,, fırka karargahı zabitleri, kılıçlarını çek- .... ~ ııı· 

bayrammda 111eıılc l>ir çotba · · ele Halkevinin bu güzel hareketi, mahkum- bir insan dalgası onu görmek, onu nl- Türk Ku§lan smdan coskun aıı..·,.larla geçiyor. '?Alııc _1., 1Çınn • l d d · b' · h ' · d T " kk k · mişler ... geliyorlar . .. Yaklaşıyorlar • ~ JJt' 

ü1l at--L • • _ 1_, ar a erm ır mınnet ıssı uyan ırmı~- "'·slam.ak irin b~kliyor. Bu ne azametli ur uşunun planörleri Çubu istı- lcketin her t,.;,: .,.csın· den ko~up gc 
gön" erini mo& •çm ayAJUanna "adar ~ ~ ve tribünün önünde Atatürk=' büyük ~ ~ c<r 

B 1 .. h __ ,_ tır bir a,.k. ne kulsal bir sevgidir. Ankara kametinden geliyorbr. Uzakta birer ""' "ençlerin ı ·ı · ba "'ırlarından cidi)'O". u u Vl nrc1te'lin manua, şüp- • kumandanlarını selamlıyorlar. o . • • zcı erın g -~1ert 
Mahkumlar, ltendüeriae gösten1en lbu merl·cz kumandanı D mir Ali :Matür- nokta gibi görünüyorlar. Birinci sırada k (V 1 At.at .. k) ~ 

he edilemez ~ demoltruinin. halkçılığın l ld ' -la I b' Bir borazan sesi daha . . . şup opan: ar o ur . sŞB .. 
yük.sek :vasıflannda toplaıuyor. nlökndnn müte ıassis o UK r.uıı muhu.:- kün locası önünde dolaşıyor. Uzaktan ır tayyare dört püınörü çekiyor. Onu yükseliyor ve bu sesler tribünler& eli .. 

lif vesilelerle açığn vurmuşlardır. Sırası başlıyan n1kışlar bütün alana yayılıyor. üçer planör çeken daha üç tayyare ta- Ve Harbiye muzikası büyük bir inti- rak Ulu önderin localanna kadar g 
Dün nli. Halkevi reisi Bn. .şchime gelmifken mehkfun lcardeşlerimizc. H al- - Geliyor . . . geliyor, sesleri . . . kip ediyor. Tayyareler ve planörl~r uunla gelerek tribünün karşısında yer 

Yunus ve diğer Halkevi memn.!,ı;>lariyle kevinin güzel bir knrnnnı haber verece- Tribünlerden u7.anan başlar büyük tribünler üzerinde hir kavis çizdikten alıyor ·· · Arkadan gelen Harbiyenin 
birlikte ceza evine gittiği zaman iken- ğim : ş_fi 5rmeğe. a1kış1nmağa luız.ırlanıyor- sonra Alntürk locnsı önünde kavislerini genç ordu unsurlannı karşılıyor. 
dilcrine f(iyle hitap ediyordu ! k ik 1 d k d .:ıı ha 1 ç;o· d ' H b' · - Hatkevi. mnhkUmlar nr sında o'ku- lar. Filhakikn Atatürkün otomobili ço ma e ere Önı.ıüler. Ra L ve ya - "lım ı ar ıye geçıyor 

yor . . . ııııl· 

Meydan üzerinde uçan tayyareler 

cArkadalJQr, siz: burada hepsedilme\:
lc. h\irriyetinizden ur..aktaştıntmakla siz
leri unuttuğumuza :zahip o1mama1mnız. 
HCT zaman. hCT dakika gön1ümüz:de ya

,fl.rorsunuz. Sizin de bir an önce hürri
,.etinize hVUflU'ak aramıza ~menizi. 
yu..ansz ve saadetiniz: için çaltşmanlZI 
bekliyor, banu ödiyonaz:. 

VAUNfN OôOTLERt mak ve tahsı11erini ilciletmck ıistiycn u~kbn görünmüştür. önde motosik- nızc.a uçuşlarına meydan verecek anı Büyük önderin içinde okuduğu mek
kardcşlerimiz ~çin muntazam ilk ve or- IeUer olduğu halde otomobil yavaş ya- bekliyorlar. Binlerce halkın gözleri ha- lepl.c yetişen ve ondan ilham alan bu 
ta mektep kursları açacak \•c kendileri- vaş ilerliyor. Şef kendi eserini yakın- vnd dır. Türk~1annı sevgiyle, tak- genç ve yannın kahramanları, dimdik 
ne lisan dersi verilme.sini bile temin dan tet.kfk ediyor. . istiklal marşı ça- dirle seyrediyorlar. Havacı gençliğin birer hamaset halinde Büyük Şeflerini 
edecektir. Bu hareket. hapi.ahane kö- lınıyor. Herkes ayakta ... Atatürk sü- bu suretle muazzam bir inkişafa mazhar selfunladıktan sonra Ankaraya doğru 
şclerine genç y~cılannda. düıen kardeş- rekli alkışlar arasında ağır ağır locası- olııcağı knruıatini besliyorlar. Atatürk akıp giUi · • · Mur.ikalan da kendilerini 
lerimiz için. hapishaneden çıkbklan za- na giriyor. Locanın vişne çürüğü ren- locasından planörler:in harelaibnı ehem- takip etti. 
man mücadele vazifderinde muvaffak ginde.ki kadifesi üzerine mor bir çiçek ıniyelle takq, ediyor. Planörler uçuş1.a-
olmalannı temin edecektir. buketi lkonm~c;tur. ALatürkün yanında rmda devam ederken izcilerin geçit rcs-

Yine borcıza.ıı •eSlm ... 
Bunlar 3! inci alayın boraunlan ... 

km coşkun sevincini artırıyor. ghrct
Atalürlc:, localarında General F .,11• . zatil .. 

tin Altııyla konuşuyorlar. Aynı ·r JJ. 
da müttefik Romanyanın başveld 1 JJ. 

r)ar· 
Tatareskoya iltüatt.a bulunuY~ri• 
Talaresko, bu büyük ilLifata z;ril• 

Ha · · V killll' Uz.le g _ • .ı yelten sonra ncıye e arer 
şüyor. Genel Kurmay Başkanı )f ·ı;jf' 
Fev?.i. Çakmak, kardeş Iran~ ~ bit 
nazm Ekselans Samiiye cgilCl'C 

şeyler anlatıyor . . . .. JJalkBıı 
Esli devirlerde eiz:i unututtar, hatta ADN~ Bit.;CET Mareşal Fcvü Çakmakla Orgeneral mi başlıyor. 

CÜMHURİYET BAYRAMI ŞEREFİNE 
T A y y A R E s 1 N E M A s I TE~ffı0N 
Mükemmel ve muhteıem bir program hazırladı. Bugünkü geanslardan itibaren gö~rilmeğe batlanan bu programda 

1 - NIÇEVO 
DENiZ KAHRAMANLARI HARRY BAUR MARCEL CHANTAL, 

VE iVAN MOSJOUKİN 
Tarafından çok zengin dekorlar içinde temsil edilmi, hissi ve içtimai AŞK. VAZiFE VE FEDAKARLIK FiLMi 

2 - PARAMOUNT JOURNAL .• 
3 - RENKLi MiKt 
4 - OTOMOBiL SANA YU { ö~RETICI FtLIM) 
5-A'tiNADA YAPILAN JNGIUZ BAŞ PEHUVANI 

VANDER VALD iLE 
DONY A ŞAMPiYONU 
CtMLONDOS 

MAÇ/ telımü tatliliiti;Yie Ramca sözlüdür 
SEANS SAA TLERl : Pertembe, Cuma, cumartesi : 1.35 - ~ 6.20 - 8.45 te Pazar U.10 da •• Diğer günler 3.30 da 

En önde kumandanları ... ~kada uı
bitler .. • Erler .. . Bütün kuvvet ve 
teçhiz:at.iyle 32 inci alay geçiyor ... 

Hepsinin de yüz.len beşuş . .. Hepsi
nin de gör.1erinde sevinç ~ekleri çak
makta ... Hepsinin de başlan Büyük 
Şefin locasına en büyük saygı his.si ile 
çevrili ... 

Geçiyorlar ve Ankaraya doğru .sür.ü-
lüyorlar . . . 

Ve biraz sonra tekrar borau.11 sesleri 
Meydan y.ine boi ... 
Elinde yalın kıltÇ bir kumandan kıt'a

.sırım bir hayli mesa(e öaünde ilerliyor: 
iMuhafn: alayı kumandanı hmail Hakkı
yı görüyoruz. 

Tribünün önü.nde duruyor. Cephesini 
tribüne veriyor ve Atatürkü kılıcı ile 
selfıml ıyor ... 

Yine tribünün karşı cephesinde yer 
etnuş muzikanın çaldığı marş havası 

ıiçinde muhafız alayının ubitleri geçi
yor ... Ve bunlan yerleri sah'ian metin 
ve sert ndımh, dü<>.gün yürüyüşlü erle· 
rin. geçişi takip ediyor ... 

Atatürk. looalannda ve a}•akta. C'lin
de silindir ,şapka ... Kendilerini candan 
yürekten gelen sevgi ve saygı ile seHl.tn
lıyan ıordusuna da iltiTaUarını esirgeıni-

B ir aralık Ulu önder Atawrk ıarınl 
Antantı genel kunnay b~)tall uzıılc• 
tekrar yanlarına kabul ettiler "1~. •-ı.ı~ tör i.l ,.. 
lan harekele gcç.mi:j olan mo ıeıtfedi--
vetlerimizi göstererek malıJ.mal ?t{tıt'eŞW' 
yorlar. Kurmay başkanları -~e ök Şcfiıı 
lııntz ıkulak kesilmişler au~nllyorlııf· 
sözlerini büyük bir dikkatle di ctlctiıı 

Bütün gözler rnotörlü ~~aztöğe 
toplnndığt ve harekete geçtıg~ suP~ 
çevrili... B. Tatarcskonun ~':r. 
Hariciye Vekilimiz ceva'!' v~rıYbu ~ 

Fotoğrafların objcktiflerıt .. .di1eJI 
. . ınutetn 

sahneyi kaçırmamak ıçtn 

işleyor . .. ei yak ·•• 
Tribünlerde . . . Meydanda 5 ıııotörlil 

U ktan gelen Havada ..• ı:a 
var ··• 

kuvvetlerimizin bomuctUSU . ot ... 
MGtörlü kuvvetlerim~ gelıY oıııııa 

. esinde. tl' 
Büyük öııdcrin hıınay kU""e ı. 

T}nşlamlığı altında ınodc~usu se"r 
lam kuvvetli bir Avr\lpa r(luınuı0• 
ycsine y.üks~len kahraman. ':n ön'iirıde• 
motörılü kuvvetleri .şcflel0ln ı,.~aP"' 

. d l t kuıırn•Y lc-dosL ve müttef ık ev e · ·sıerece 
ı .. · • d kendilerini go 
.annın onun c 

ler ... ~ 
Jşte geliyorlar · · · layı 3 p'b 
32 inci motörlü topçu 

8 tf'EPE .
- .sôNU aESfNCI sAH 
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• iz mir 
BİLUMUM 

ve cıvarı Viliyet ve Kazalarının 
RESMİ VE HUSUSi MÜESSESAT ME URLARINA 

ödenmek •• uz ere 

KREDiLE AL VERiLiR 
•• 

YERLi ALLAR PAZARI 

G u v EN TÜRK ANONİM SiGORTA SOSYETESİ 
88.JI tJB BANK ve Emlil: ve Eytam Bankasının kurumudur 

Sii' mer Bank Yerli Mallar Pazarı 
IZMIR ŞUBESlDlR EGE GENEL ACENTELiGi : 

H A R i K, N A K L i Y A T, 

Kemeraltı Hükumet caddesi No. 36 - 4 
1 Z Mi R 

HAYAT, 
Telgraf adresi : Güven İzmir 

TELEFON 1 Direktörlük 3308 
Servis 2285 

Sıhhat ve güzellik D 1 K KAT 

Sağlam ve güzel dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

RAD Y OLiN ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üıtad doktorların bile sebep menteini bula
-.dıkla.rı bir haıtalığm, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anla,ılmı,tır. 
Günde üç dela diılerinizi lırçalıyarah ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak di.flerinizi koruyabilininiz 

kullanılan 

Maden kömürü 
lll licr cins kömür perakende surctiJe rekabet kabul et· 
~ fiatlcr dabifinde sahimaktadJr. 

dres: Kestane azarı Bardakçılar sokak numara 12 

Bugüne kadar getirilen gaz Ye Mazot ve sair bilcümle ocakls
nndan fazla hararet Teren Te harareti MAZOTUN az Te çok 

verilmesi ile ayar edilen 

Sarfiyatı mümasillerinden daha ekonomik 
şık-temiz-sağlam ve otomatik ayarlı 

LAMPART 
Mazot ocaklan gelmiftir. 
FAZLA REKLAMA LOZUM GöRMtYORUZ. Mümuilleri 

ile bir tecrübe aizi tatmin edecektir. 
UMUM DEPOZITER : S. KALOMENI. 

ı, &nkası kar,ısında Büyük Kardiçalı ban. 

DiKKAT 
Dünyanın en muktesit ve Türkiyede teıcil cdilmit olan methur 

HEIDENIA 
Mutbak mazot ocaklariyle sobalarının bayiliğine bundan son
ra Kardiçah handa bulunan bay St. Kalomeni aalibiyettar 

değildir. Taklitten sakınınız. 

HEIDENIANIN 
Bütün mazotla itliyen modelleri 

a ) Pamuk fitilli 
b ) Amyanth yanmaz fitilli 
c ) Fitilsiz 

Olarak Gazi bulvar Ziraat bankası kartısında Türkiye 
umum acentası DUNLOP mağazaaında satılır 
Amyant fitilli ve fitilsiz ocaklarda rekabet kabul 

etmez fiatler 
7'(, .... ..... •• "." ~ .... :... • ..... " - ·, : ·- ' • "' 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Mahmut Nazifin vergi borcundan ötürü tahıili emval yaıaıına 

göre haczedilen ikinci Süleymaniye mahallesinde Mıaırb cadde
sinde kain 55 sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
sablığa çıkarılmıtbr. Bu kerre yeniden takdir ettirilen kıymet 
üzerinden almak pey sürmek ve satıf f&rtlarını öğrenmek istiyen· 

· ine müracaatleri. 
~~~~~~~~~~ 

lzmir Yün Mensucat~ 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiJe yeni çıkardığı kumaşlar : 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler içiıı bu mamulAtı tercih ed" 

-llllff SATIŞ YERLERi .. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

No. 1626 FOC No. 1 ~l1 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi 

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAIMON·m 
ka yassı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri vardır t t 
aeneai icadı olan bu fenerler çok beienilmit ve takdir edilmit 
Herkete tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI : 

tzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüanii Öz ödemitli .• 
lataobulda : T abtakalede Jak Dekalo ve Şıı. 

ŞUBESi 

l\lltıtK .KZl : H.KRJ"lN 
Almanyada 175 Şubesi Mevcuiiur 

l:ioı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 HaybstpRrk 

Türklyede ı~h1bcJcri ; lSTANBUL ve t ZM fH. 
:MııurJa Şubeleri: 1\AHlHE ve 1SKENDEU1iK 
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lzmirde Cümhuriyet Bayramı 

Konsoloslar Konakta Geçit resminden bir intıba Konsoloslar Konakta 

Geçit Te.mıi Geçit reami Tayyareleriıniz geçiyor 

Vali ma1ıkii.m larla kontışııyor Mahkumlardaıı bir grup Parti dispanserinin açılışı 
- -B~T A~AFI BIRJNCI SAHiFEDE-- bir kalabalıkla dolmuş bulunuyordu. le söylediğimiz zaman müstevlilerin is- ı Ekrem iradettiği nutukla Cümhuriye- ......................................................................... : 
Şeh.rın bellı başlı caddelerinde taklar, Mektepler, cemi.,,·etler ve dig~er mu··esse- tihza ve istihfaf nazarlarh•le kar~ıl,,5;1- tin ulusa neler kazandırdıgvını anlatn- : BAYRAM İnhl>alarına ait reıiml~r FOTO C A N'mdır. S 

J J ~ ~ : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vecıze manşetleri yer alınış. . seler, cümhuriyet meydanında, hazırla- yorduk. rak müessir bir lisanla Cümhuriyete te-
Her köşede bir kaynaşma var. Tram- nan krokiye göre yerlerini almışlardı. ÇOCUKLARIMIZ BAHTtY ARDIR kaddüm eden günlerdeki idarenin ne C H p D • • du• • p 

vaylar, otobüsler, otomobiller ve bütün ULUSU TEBRlK cBizden sonra gelen nesiller, çocuk- kadar büyük facialar .İilediğini de be- e e e ıspanserı 
taşıma vasıtaları halkı yığın yığın ta- Saat tam on birde vali, yanında ku- lanmız çok bahtiyardırlar. Onlar artık lirtm~tir. 
şıyor. mandan general Rasim bulunduğu halde kendi milliyetlerini fohr ile, gururla Hatıp nutkunun bir yerinde büyük Mera • I Id 

TEBRiKLER Cümhuriyet meydanına gelıniş bulunu- söyliyebileeeklerdir. Nitekim biz de va- bir heyecanla Büyük Şefin yüksek var-ı s) m e açı 1 
Her k<?S, bütün vatandaşlar bayram- yordu. Vali ve kumandan ulus toplu-! ~ıl. olduğ~muz üstün neticeye inararak' lığının. ulus için ne kadar .paha biçi.1: tedr 

laşıyor. Partide yapılan bayramlaşma- luklannın arasından geçerek her yığı- •ı iftihar edıyoruz. ~ez ~ır kıymet olduğunu cıdden belıg j Dün ak§am saat on yedide, C. H. Par- ı açılmıştır. Fakir halkın ve amele ~lı: 
dan sonra saat 9.30 - 10.15 arasında vi- nın ayrı ayrı bayramını tebrik ediyor TORK CüMHURlYETt hır lısanla anlatmıştır. Bu cümleler ı t' . . d t'rd·v· p t' d' vileri ve ilaçları burada ücretsiz olaTP"'" 
layet makam d b. k b ı · .. . h lk . 1 ısının mey ana ge ı ıgı ar ı ıspan-ın a ır a u resmı ya- ve va~ol nidalariyle _karşılanıyorlardı.. .~Arka~aşlar,. C~m~~rıyet deyincec. azırunun a ış tufanıyle karşılanmış- . . .. . . temin edilecektir. .. nJeri 
pılıyor. Evvela kumandan general Ra- Askerı, okulları teftış tam yirmi beş 1 Cumhurıyetlerın bırbırıne benzer ta-, tır. 1 serının açılma törenı yapılmıştır. Partı- Diğer temel atma ve açılma tore 
sim ve askeri erkan vilayet makamın- dakika devam etmiştir. 1 rafları olmakla beraber, hususi karak- BüYüK .. RESMt GEÇtT l nin dispanseri, e~ki mason locasınd:ı bugün yapılacaktır. ~ 
da valinin bayramını tebrik ediyorlar.. VAL1 KÜRSÜDE terleri de vardır. Bizim CümhuriyeH- Bu sırada su~] bandonun caldığı is- er1'e1' 
Bunu bütün cemiyetler, müesseseler, Merasim tribününde konsoloslar, şeh- miz, Kemalist Türkiye Cümhuriyetidir. 1 tiklal marşı on binlerce insan tarafın- ı sancağı bütün bir Türk ulusunun sev- ka bir olgunlukla taşıyor. Kız ve.k ~ 
daireler müdür ve mümessillerinin teb- rimizde bulunan say lavlar, daireler mü-1 Büyük dahimiz tarafından yaratılmış,t 1 dan derin bir saygı içinde dinlenmiş ve' gilisidir. Bütün ulus, şu mesut günün- gençliği ayni sağlam adımlar. d.ı il" 
riklitı takip ediyor. dür ve mümessilleri, malUI gaziler ve 

1 
büyük milletin mizacına tevfik edilmi~ geçit resmi başlamıştır. 1 de onun yarattığı hakim heyecanı his- mağrur bakışlar, sert bir ifade ıle ~ 

KONSOLOSLARIN TEBRIK.LERI bir çok zevat yerlerini almışlardı. 1 en güzel idaredir. Kemalizmin bazı va-
1 

Ger.ilerden büyük, sürekli ve coş- sediyor. . tikbalin müjdcciliğini yapıyorlar. li bÜ' 
Ecnebi devletleri temsil eden konso- Cümhuriyet meydanı, ATATORK sıfları vardır. Bunları parti bayrağın-j gun hır alkış tufanı kopuyor .. Ulus, or-1 Me:asım m.eycı:ınını do~d~ranlar .alay gruplarının geçişini, genç ~ekteP tJ)\lft 

Josların tebrikfıtı saat 10.15 - 10.45 ara- heykeline and içmeğe, teşekkürlerini 4 
da gördüğünüz altı ok çok güzel ifade: dusunu alk.ışlıyor .. Muttarit, ahenktar 1 sancagını derın bır sa:gı ıçınde scla~lı- lüklerinin geçişi tnkip edıyor. urteri. 

sında d evam ediyor. Konsoloslar ayrı, bildirmeğe gelen on binlerle doluydu. etmektedir.> . 1 a).'.~k ~~slerıni ta uzaklardan işitmek, Y~:~~r. ?r~~muz saglam adımlarıyle ordusuna gösterdiği yüksek tezah ~ 
ayrı vilay~tin merasim kapısından gi- Bu sırada valiyi kürsüde gördük Vali B Fazli Giıleç nutkunun bu kıs- rnumkun.. 1 goguslerımızı kabartarak geçerken onu d t kil eden ge 1,.. . · · ' . . . . . . ı , • . . . . . 1 lk 1 . . .1 . yarının or usunu eş atkı§ 
rince askeri bando selam marşını çalı- Valı · Sayın vatanda<ılarım diye sö mında Kemalızmın tarıhını çok vazilı İ<;te, tam bır askerı dısıplın ıçınd~ çı gınca a ış ıyor ve en ıyı sevgı erı- . . d .. t . e onları da . ' -ı ' ' · · · · ı · · ı· 1 il ıçın e gos erıyor v lk ııyot• yor. Konsolosların duvaycni olan lngi- zc başladı. cümlelerle tebariiz eltirm:şlir. yctıştı:.ılmış, toprağını tanıyan, sınırla- 1 mızı se am arımızı yo ıyoruz. yor, kıskanarak ve severek a ış 
liz jeneral konsolosu da gelince, bütün VAL1N1N NUTKU KADINLARA HAK rını mudafaa endişesiyle hazırlan:nı~ bi.r' ASKER GEÇERKEN DON GECEKI şENLIKLE:R .• 
ecnebi devletler konsolosları hep bir- cCiimhuriyethn~ on dördünc:..i yıl-ı· Vali, nutkuna devamla demiştir ki: piyncl" alayı.. En önde alay komutanı,! Bir piyade alayı, bir başka piyade D" h. urdan bir hale içU:,. 
likte vilayet makamında, devletin mü- !-dönümünü hepinize candan ktltlulanm. cBugiin hepinizin gördüğünilz gibi. 1 m~ğrur ve hakim bakışlariylc merasim . alayı, bir topçu alay,ı, deniz kıt'atı, kah- d e,udn tagece şhc ır. n yapıyordu. şe~ 

11
• 

· • ·b·· ı · ·· ·· d . V h··k·· · c " e şe rayın .k ı.ıY messili olan valinin bayramını tebrık 1 Büyük bayram hepimize? kutlu olsun. 1 Tür.kiye Cümhuriyeti, her zümreye ve· trı un erı onun en geçıyor. e a . u- raman havacılar, süvariler, motörlü h k" . 1 ·~ ... :!c. (.k)<trı 
ı t .. T. 1• 1 ı . • er oşesı nur arı . caıı-' 

ediyorlar. Burada samimi ve neşeli lru- ı Büyük Şefimizin, Atntürkiin bize he- bu arada kadınlnra da siyasi haklar m e mumcssı mı se um ıyor. 1 kuvvetler, modern müdafaa sılfilıları, k t ifade eden b•r 
l l. 1 1 k 1 1 Alııy sancag· ı gec;yor ı 1 .. .. d k h .. - .. sı arasında, hare e nuşma ar cereyan ec ıyor. diyesi o an Cümhuriyelin kıymetini uzatmıştır. Bu ha kadın arımız tara- ' • · 1 u usun onun en geçer en ep gogus- d t 
CO'MHUR1YET MEYDANINDA anlamak için ~özümüzü gerilere çcvir- 1 fından kullanılmaktadır. Cümhuriyeti-1 A1ay sancağı, nazarımızda ne kadar, ]erimizi sevinçle dolduruyor. !ılık ta~ıyor u. kö esinde )lli!li ırıarŞ~· 

Saat on bir .. Kordon boyu o kadar mek ve istibdat giinlerini göz önüne ge- 1 mizin diğer cümhuriyetlerden farkları büyük ve derin bir mana taşır .. Her ' Her birlik alkış tufanına tutularak Şehrın her . ş 
1 

coşkunca ,,· 
j ' 1 - - · · 1 • söyliyen gençlık grup arı, . çe,..ı .. kalabalık ki, pasaport iskelesi civarın- tirmek lazımdır. Hep biliyorsunuz ki, arasında bu da vardır.~ Türk çocugu, alay sancagının geçışın- geçıyor. h Ik k 

1 
b 

1 
kları göz)erı 

da adım atmak imkansız .. Bu sebeple biz bu vatanın hakiki sahibi oldug-umuz 1 Vali nı,ıtkunu bütün ulusu büvük SeI de: ne kadar tatlı ve sıc<clk bir mananın l1 Bu güzel tezahürler orduya sevgiyi !enen a a a a 
1 

'd sonra :ı~e-
' ' J • d G t irını en •erıı' otobüs seferlerinin bu bakımdan geç- hhlde, bu topraklar üzerinde esir ha- Atatürkün huzurunda eğilmeğe davet heyecaniyle titrer. Her delikanlı o san- ve saygıyı üade ediyor. y~r u. ece saa ~ 

1 
kl~~ının, işÇil Jı-

meleri menedilmişti. yatı yaşamaktaydık .. öyle betbaht ve 1 ederek bitirmiştir. cağın yükselınesi için, o sıcak askerlik l GENÇLlK GEÇiYOR rın ve hal~ ~ope~i ~ener a1ay1:ırı tt_., 
---~~--~--~~~-~--~-~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~All~K~~R~m~u y~~~~u~~~~~~l · Tu~prm~~~alli~~e~~~triıkl k~~~ 

' . . ini dolaşara · 



Başvekil 
--o----

. . B. Celal Bayarıa 
·. On beşınci Cümhuri:yet bayramına gırerken •. h• t '-1 mu ım nu UK arı 

A k d ek e b ee ee k d · BAŞTARAFI BtRtNCt SAHlFEDE. n ara a ı ı uyu mo ern,:.i&ı~r::':.::~::in.:n,b:!u=: 

k 1 t il • t Jd ~~v~:;iik~a~:;z:iz hatş~ ı:~~~~~ 
ordularının mükemmel vaziyeti ve 

ış anın eme erı a ı ı ~!~:ı~~~,~=~::ı.:.:;n·s:t::~ı::'. 
Bayük ve ideal birer mektep hüviyeti taşıyacak olan bu kışlalar 

Mehmetciğe ileri bir hayat yaşamayı öğreteceklerdir 
dt~.a, 29 (Telefonla) - Yenişehir-' tir. 1 yapıları .haline getirer:k; .Tü~k. ~.~ylü-

l4iUı Müdafaa Bakanlığının kar~ı \ ıı:u 1 süne muasır hayat telakkılerını ogret-
~ında dün iki büyük ye modern Dünkii temel atma töreniyle Kamula- mek, rejimin büyük meselelerinden bi-
'l"Ô?\! n temel atmn töreni y.\pılını~tıt. yın geçen devresinin kapanmalarına ya- ı ridir. Konforlu binalar içinde iyi, rahat 
at ~de Milli Müdafaa Bakanlığı siya- kın olan bir toplı:ıntısında, Milli Müda- ! ve asrm '-'•·~ıta1arından faydalanarak 
lltil lllUsteşarı B. Necibali Küçiika, id:ui faa Bakanlığının kışlaların yenileşme·, yaşamayı öğren.m mehmedcik,. ~öyün
~ steşar, kara, hı:ıva, deniz müsteşar- sine ve in~ı:ı programına ne kadar ehem- de de ayni ileri hayatı ısrarla ıshyecek 
~e Genel Kurmaydan bir çok zatlar miyet verildiği hakkında hükumet adı- I ve bu değişikliği yapmak için alın teri 
~ bulunmuşlardır. B. Necibali Ki.i- na verilen izahatın tatbik safhasına gi- ! ve emek harcıyacaktır. Bu bakımdan 
lıfu ' teınel atma konuşmasında, Milli rilmiş bulunulmaktadır. 1 dün temeli atılan iki büy~k kışlamı~, 
ıı:.}~aa Bakanlığının inşa programı v.; Büyük ve ideal bir mektep hüviyeti cümhuriyetin yeni yılına gırerkcn, bı
~a verilen ehemmiyeti belirtmiş- t:ışıyı:ın .kışlayı, memleketin en modern 1 rer milli kazanç olarak karşılıyoruz. 

············································~····················································································· 

Elen - Türk dostluğu 
Bayramımızda da ksrdini gösterdi 
8;, Yunan gazetesi:-;, Türk milli bayramı 

Yunanistanda da aynı heyecanla 
kutlanacaktır,, diyor 

~tina, 29 (A.A) - Atina Ajansı bil- millete ve başvekıl Metaksasın son ziya-
Yor • reti esnasında biiyük terakkilerini an-

bu~~k .miUi bayramından bahscdl'ıı lattığı yeni Ti.irkiyeye hararetli Ye );n
hut~ gazeteler Elen millctinın bugi.i.1 mimi selamlarını bih!iı-ir. 

Hükiimet 
---0--

l.stinye dokunu 
satın aldı 

Ankara, 28 (A. A) - Istinre Doku 
hükumetçe satın alınmış ve mukavele
namesi 28/10/937 de imza edilmiştir. 

Ademi müdahale 
komitesinde 

l:u Un kalbi ile Türk milleti ile bir oldu- Vradini diyor ki: 
~1.l tebarüz ettirmektedir. Ti.irk milli bayramı Yunanistanda da Neye karar verileceği 
lııos diyor ki: Ti.irkiycdeki aynı lı.2'yecanla kutlufona-
~ nıilleti bu münasebetle kard. cı:ıktır. daha belli değil 

8 
Londra, 29 (Ö.R) - Londra ademi 

T' t k 'r, H k • müd.ıhale tfıli komi .. yonu salı günkil 
• .l a ares onun .l ur ı- celsesinde bugün t.:krar saat 10,30 da 

' 

tophınmağa k::ır~ı· vermişti. Bu içtima 

\J • t • h kk d öğleden sonra saat 15 c talik edilmişti. "eye zıyare l a ın a Bu karar delegelerinin hükuınetleriyle 
isti~are hususunda daha fazla zamana 

b J • J malik olabilmeleri için verilm~tir. Bu 

~~men gazete erın dostça yazı arı celse bilhassa salı günü delegelerden pe-
l .. aol<Rt:c:. 29 ( A~ A) R 1 /\ 1 k h 1 1 "'l .t kizinin muvafakat ettikleri karar sure-"llcf· • "-:1• ""'·_..~ - ac or J .. ., ı gcnt urm<ı}' n nı grne"a ;:"1 c •ı n . . . . . . 

ırıyor: Roman;pı askeri hey eti başında Anka· tı pı OJeSıne dokuz devletın cevaplarını 
.\!>.~eteler Başvekil bay Tatareskon.ın rnda bulunmasını da kaydetmekted!r. ı toplamak maksad;yle yapılmaktadır. 
't arayı ziyaretinden hararetle bah- Timpul gazet, si Türk milleti ve hü- Bu münasvbetle Sovyet Rusyanın 
~~e~te Ve iki memleket arasındaki küıneti tarafından bay T atareskoya } a· Londra sefiri B. Maiski dün gece B. 
th Ugun bu yeni tezahürünün büyiik pılan hüsnii kabuHin hararetli vasfını le· Edeni ziyaret ederek kendisine bir nota 
~tn.iyetini tebarüz ettirmektedir. barü:z ettirdikten sonra makalesini bay, vermiştir. Bu notada Sovyet hükumeti 

ıı-ı, ı:etelcr bütün sahifelerini kaplıyun 1 alare:::konun bir sözünü tekrar ederek kontrol sistemi haricinde kalmak kara-
111 ~tlerle Rador ajansının "e Anad•J· bitirmektedir : J rını bildirmektedir. Zira nazarında bu 
•tt"lıınsının verdiği uzun telgrafları neş- dyi lıir dava için çalışacağımız hak- sistem her kıymeti kaybetmiştir. Bu )ca

ıı~:ekte ve Talareskoya istanhulda ra- kmd~ ~i~e· temi~~t veririm.~ . . ! rar ye"ni bir vesika sayılamaz. Ilk defa 
tiirı h lr.abui merasimini başvekilin hi.i- Dımınıcata. 1 urk gazetelerının Ro· bu cıy iptidalarında B. Eden Sovyet se-
t... .ı llreketini ve Ankaraya muvasala- manya \'C Tat<ırcsko hakkında yazdık- f' . d n bunu "V • t• ş· d.k. t 
""-ıa . . ırın ~ ogrenınış ı. ım ı ı no a 
ı~rı 

1
aarnimi aurelle karşılanmasını taf- lan makalelerı verdıkten sonra makale- .1 B Ma·sk· · nk. t bliu· 
~ e b·1d· k d ı ı e . ı ının o zaına ı e gıne 

f'. _ ı ırme ·te ir. sini iki memleket arasındaki İş birliğinin k ı··ı ye resmi b. h" t ·1 kt 
~ 1 ı a ır ma ıye vcrı me e-

ır.,_ ete er bay Tatareskonun lstanbul ehemmiyetini belirtmek suretiyle bitir- A k b k 
~"<Ctec·ı k d' 1 dir. nnca u ·arar Sovyetlcr Birliği-
~k.f- 1 erine verdiği beyanatı ·kaydet- me tc ır. . .. 

~ v b b S L . , k ,.,ı 
1 

h nin adeım mudahale komitesinden çe-'-t .. ı e U eyanatın C ize emin V~ upta ";'azetesı ı....n arra yapı an a- • 
1 ..... tn.az b· d ı k cu··nı tl. · • k b ld b h d 1 kildiği manasına gelemez Moskova hü-t'İrıi . ır ost u getiriyorum~ rare ı ve ııaının11 a u en a se "'r- · ·· 

b helırtmektedı·r. k b k"l b ·ı· k h ık kümeli kararını şu mülahaza ile mü-.\0 en aşve ·ı ay atnres onun a td· ı . . . . 
'tliıt ltıanya efkarı umum iyesi bu ;:.i~ n- rufından büyük hir heyecanla alkıslan- dafaa etmektedıt . Ispanya sahıl ve hu-
'i ~ lurk milli bayramına tesadüf ctm"- mış olduğunu gerek manşetinde g~r '< 1 

dutlannda yapılan nezaretin simdiye 
'tf )fiYetine ele bü.>ük bir ehemmiyet makalesinde bilhassa tebarüz. ettirmek-' kadar tatbik edilen şeklinde hiç biı· mü
~te ve ayni zamanda Romanya tAdir. 1 cssirlık te nimı.tı yoktur. Bu itiraz kon

trol un takviyesi hakkında umumi bir 
ı:ınla~ma halinde kıymetini kaybedebi

lir. O zaman Rusya .do fikrini değiştire
bi:ecckt:r. Her halde Sovyet notasının 

Lil kongresinde 
~ -- -
tansız hariciye nazırının 
hakkında müh1ın bir 

d 
• verilmesi Ru~yanın yarın daha uzlasıcı 

ış sıyasa bir tavur ve hareket t<ıkrnması iınkanı-

k 1 
na krpıyı kcıpamamaktadır. 

nut u -=-

tanlı devletleri tarafmdan askerlik 
sahasında elde edilen başarıları tak· 
dir ve tebcil etmek fırsatını vermek
tedir. 

Kuvvetimizi müdrik vazife ve ta
ahhütlerimize de tamamiyle riayet
kar olarak istikbale itimadla bakabi
liriz. 

Dost ve müttefik memlekette ik
tidarı elinizde tuttuğunuzdan beri 
Romanya Büyük Kralının münev
ver idaresi altında terakki ve refah 
yolunda ilerlemekten geri durma
mıştır. Siz kudretteki bir devlet ada
mı için en büyük memnuniyet hiç 
şüphesiz feyizli neticelerle vazifesi
ni yapmış olmaktır. Katettiğiniz yo
la bir göz gezdirirseniz mutlak mem
nun olabilirsiniz. 

Dost memleket için kudretli bir 
yaratıcı kendisine yaklaşanları hay
ran bırakan ince bir zeka ve bütün 
miUeti isin şefkatli bir baba. olan 
müfahham hükümdarı tarafından 
Romanyada başarılan muazzam ese
ri yadetrneden sözümü bitiremem. 
Bu düşünce iledir ki, kadehimi Ma
jeste ikinci Karolun, Altes Ruayal 
Büyük Voivodun sıhhatine kaldırır, 
sarsılmaz Türk - R~en dostluğu 
için kıymetli olan şahsi sıhhatinize 
ve dost ve müttefik milletin saadet 
ve refahına içerim. 

Ankara, 28 (A.A) - Romanya 
başvekili Ekselans T ataresko bugün 
akşam üzeri eski başvekil İsmet lnö
nünü sureti hususiyede ziyaret et
miştir. 

Ankara, 28 (A.A) - Reisicüm
hur Atatürk bugün saat 17 de Ro
manya başvekili Tatareskoyu kabul 
buyurmuşlardır. Uzun müddet sü
ren bu mülakat esnasında Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Ro
manyanınAnkara orta elçisi ve Tür
kiyenin Bükreş elçisi Hamdullah 
Tannöver de hazır bulunm\l§lardır. 

Hatay da 
---0----

Yeni rejim diin 
kurulmuıtur 
---•---

-BAŞT ARAFI BIR1NCI SAHtFEDE-

Konıoloıhane önü, tehrin her 
tarafından gelen insanlarla dol-
muttu· Denebilir ki bütün Antak· 
yalılar, birer birer konsoloshane 
önünden geçit resmi yapblar. Şap· 
kale.nnı çıkarmak suretiyle bayİ-a-
ğı selamladılar. · 

Bugün Hatayda yeni rejimin 
kuruluşunun ilk günüdür. Henüz 
bu kuruluşa ait haberler alınma· 
mıştır. Yeni rejimin Hatayda nor
mal bir vaziyet ihdaı edeceği, in
tihabatın iyi ~artlar içinde yapıla-
cağı ümit ediliyor. Milletler Ce
miyeti kontrol heyeti köylerdeki 
teftişten dönmüştür. Bu teftişler 
lüzum görüldükçe devam edecek
tir. 

-=--

Atinada ı>a· R d l' tıs 29 (Ö om ~tat k .R) - Lil radikal - so,- bir şekil verilme.sini isterler. Bu bir tch- a· a -o--
tl lh ongresınde hı:ıriciyc nazırı E. likc olur. Bu meselede de biz taınami- 'Al 

lld:s. F'ransanın harki !ıiyaseli ha',- ı.-. hulus sahibiyiz. I.spanyanın akıbetini 1 On beşinci yıl şenlik- B. ırıetaksas Times' e 
't~ ~~hat v~rmisfr. B. D ·lb::ıs d - kendi kendine t:ı) in etmek hı:ıkkına ve 1 be yanaf fa bUtUfldU 
~ıı b.. .. siyasi islikl<iliyle tı:ımamiy<?tine filen 1 ferinin ikinci günü ·---

<ılttıı· ll.Yuk ga.) rdiıniz sulhu kurlar- hürmet edilmesini isth·oruz. Bitar:1f j 29 (ÖR) R -BAŞTARAFJ BiRiNCi SAHiFEDE-. 13 l J Rom1'. · - oma üzerine it ı_ u yo dn uzlasmazlık göster- A k d b" ·· b l "'adar f ~ müşahitler bu ademi ınücıahale esasını yürüyüşün on beşinci yıldönümü teza- - n ara a ır munaıe et e 
. zaa göstermek d..: bir tehli- k ıJUkubulan beyanatımda Ege, bi-
"d. ı Sulhu kurtarmak için kaybea1 Fransanın endi hudutlarında ne l;:ad • .r hürlerinin ikinci günü meçhul asker abi-
.. 1111 - ·r ·ı t tb'k tt'" · ·· d'"l ıı d zim müıterek deni%imizJir. Bade-lt il:ıt·ı arı her 5n tclfıri etmcğ" çalı . - ı ına ı c a ı . l' ıgını gor u er. l!~· desinin önün e merasim yapılmıştır. Bu 

liari . .Yacı vardır.~ kesten adC>mi müdahale siyasetine 'ly- merasim bilhassa ispanyada ölen Jtalyan nide biz: Türkiye • Yunaniıtan 
l:tle Cı~ e nazırı sonra Ispanya ınes<.;- ni der~cede r;::ı) et gösterilmesini ist0 -' lejiyonerlerinin şanını yadetmeğe has- amir, hakim ve efendiyiz, demiı· 

t l\i ilıl~~Ç;rek ademi müdahale siyasc- riz. Bize teklif edilebilecek her şekli . H dilmiştir. F a~ist milislerinin İspanyada· tim. 
''b a:aa etınis -;c demistir ki· kabule hazırız. Fc.kat baı:;kahırının ken- ki zayiatının 7362 ölü ve binlerce yar.ılı Türkiye ve Yunanistan Ege de-

~~e 0 1 • ~ • • ı 
lltj~ct .

1 
urE \ olsun Ispanyadaki ciiın- eli hesaplarına t.ıtbik etmek istemedik- olduğu bildirilmiştir. Siyah gömlekli fır- nizinde hayati menfaatlere sahip 

tltı\. n:re beslediğiniz sempatiyi bi- !eri taahhütleri yalnız başımıza tatbik 
1 

kalardan 20.000 kişiyle muntazam or- bulunuyorlar ve hiç bir zaman 

l 
ıı· çokh:.rı bu seınp::ıtiyo faal etmeyi kabul edemeyiz.~ 1 du müfrezeleri merasimde hazır bulun- bu hayati menfaatlerini gizlemek 

St - muşlardır. Bundan sonra hazır bulunan- iste~:zler. On iki adaların bulun-

SAYFK: ;s 

SON HABER 

Ankara Sergi Evinde 
C. H. P. nin suvaresi 

Bu muhteşem suvarede 8. Tala· 
resko ve kvrmay heyetleri de 

bulundular 
Ankara, 29 (Hususi) - Gece muazzam fener alaylari yapıl

dı. Şehirdeki coşgunluk her türlü tasvirlerin fevkindedir. 
Akşam saat 20.30 da misafir hatvekil şerefine hariciye köt

künde Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüstü Aras tarafından bir ak
faıD yemeği verilmİ!tİr. Bu yemekten· sonra misafir batvekil ve 
maiyeti erkanı ile Balkan Antantı kurmay hatkanları Partinin 
sergi evinde tertip ettiği suvarede hazır bulunmutlardır. Bu su
vare çok muhtetem olmuştur. 

Geç vakit Atatürkün suvareyi tetrifleri kunetle muhtemeldir. 
Bu takdirde ıuvarenin revnaki bir kat daha artacaktır. 

Ziraat işlerimiz 
Atatürkün yüksek işaret ve direk

lifleri ile programlaşacak 
Ankara, 29 (Yeni Asır muhabirinden) - Atatürkün Büyük 

Millet Meclisinin açılacağı gün iradedecekleri senelik nutkunda 
hilhas&a ziraat meselelerine temas edecekleri, ziraatimizin prog· 
raınlatması etrafında mühim işaretlerde bulunacakları anlaşıl· 
maktadır. 

Hükümetin programı 
Ankara, 29 (Yeni Asır muhabirinden) - Ba,vekil Celal Ba· 

yar yeni hükümetin programını Kamutay parti grubunun diğer 
bir içtimaında izah edeceklerdir. 

F asta hadiseler çoğaldı 
Yerli anı ele ücretleri artırılıyor 
Paris, 29 (.R) - Fasta hadiseler devam etmektedir. Rahattan 

bildirildiğine göre dün ıabah Uccada yeni nümayiş toplanhları 
olmu~tur. Zabıta tarafından dağılmağa davet edilen nümayi~çi
)er polislerin üzerine tatlar atarak mukabelede bulunmutlardır .• 
Bunun üzerine askeri kıt'alar ite müdahale ederek nümayitçiler 
üzerine ateş açmışlardır. Birisi bir polis memuru olmak üzere 30 
yaralı vardır. Nümayitçiler yeniden toplanmağa tetebbüs ehnİf• 
lene de askerler tarafmdan tekrar dajıtılmıtlal'dır. Bir çok teY• 
lrifat yapılmıttır. Yerlilerin memnuniyetsizliğini gidermek için 
1936 haziran emimamesiyle yerli amele için tayin edilmit olan 
asgari ücret haddi Kazablanka, Meknes, Ucca ve Rahat mınta
kalarında yüzde kırk, diğer mıntakalarda yüzde otuz arttırılmı.
br. Bu yeni niıbetler bir son tetrinden itibaren tatbik edilecektir. 

Belçika kabintisinde 
i 

B. Demans Başvekil olmayı 
kabul etti 

Brüksel, 29 ( ö.R) - Kral dün öğleden sonra geç vakit B. Van· 
derveldi kabul ederek sosyalist partisinin lideri ııf atiyle yeni ka
binenin teskilini kendisine teklif etmistir. Fakat B. Vandervelde 
eski kabin~ tarafından iki seneden beri tatbik edilen siyasete mu
arız olduğu için bu teklifi kabul etmemiştir. Bunun üzerine istifa 
eden kabinede başvekil vekili ve maliye nazırı olan B. Demans 
hükümdarın yanına alınmış ve bir saatten fazla kral Leopold ile 
görüşmüttür. Saraydan çıkınca B. Demans yeni kabineyi te~kil 
vazifesini kabul ettiğini ve istişarelerine başlarken ilkönce Bay 
Van Zeeland ile görüteceğini bildirmiştir. 

Pasifik konferansı 
Almanya davet teklifini reddetti 
Berliıı. 29 (ö.R) - Brüksel dokuz devlet konferansına Almıınyanın da 

iıtfraki için Belçika tarafından yapılan davete Almanya cevabını bildirmiştir. 

Alman hükümeti daveti kat'i olarak reddetmekte ve Almanyanın iştirak et
memiş bulunduğu Vaşington muahedesinin ( Dokuz devlet muahedesinin ) 
tatbiki rnaksadiyle toplanmakta olan bir konferansa delege göndermeğe Al· 
manyanın lüzum görmediği bildirilmektedir. 

lspany a meselesi 
Frankonun 2aferi ile mi hallolacak 

Roma, 29 (ö.R) - Brükselde çıkan cMetropole> gazetesi ispanyada va~ 
ziyetin ademi müdahale komisyonunda aiyasi bir şekilde halledilemiyeceğini, 
fakat ancak Frankonun zaferiyle tasfiye edileceğini yazmakta ve ademi mü
dahale komitesinde Sovyet delegesinin hareket tarzını tahlil ederek son içti
mada onun tamamiyle yalnız kaldığını kaydetmektedir. 

.......................................................... ~--

/ngilterenin • • 
sıyasetı an buJd a cüra 1 Mancuhu hududunda lar faşist yemini vermişlerdir. Faşist mi- Juğu Ege deni:zindelıi ltalyan h • • 'b • h "d• lisleri kumandanı general Ruso tarafın- menfaatleri Yunanistanla Tür- Mı'llefler C • f • • • ' 

Urıyet b 
1 

ır a ıse dan okunan yemin metni bütün faşistler emıye ının sıvasetır 
l ~ ... L ayramı Tok.> o. 29 (AA) - Domei ajaım.hırafından tekrar edilmiştir. : cDüny-d kiyenin hayati menfaatlerine kı· Londra. 29 (A.A) - Lord Granbournc yarın bu karan kabul etmek imkanı,. 

·JO.l 2 ı yasen tcili derecede kalırlar.» , '. 9 (Yeni Asır Muhabirin bildiriyor : ve ltalya huzurunda Düçeninemirlcrini _ dün Avam kamarasında Milletler Cemi- bulacaktır. 
,

1 
Cuınhuriyet ha.); ra:m lıavı:ının Kore ordusu umumi karargöhının ne'ı- I harfi harfine ifa edeceğime ve bütün I rulmak bilmez bir şekilde alkışlanmış· yetinin lngilterenin esas siyasetini teş- Uzak Şark meselesinden bahseden hl• 

~ ~ 0hnasına rağmen arlak bir sekil· rettiği bir tebliğe göre, kırk kadar Sov- j kuvvetim ve kalbimle faşist ihtilal dava- tır. kil emekte olduğunu teyit etmiştir. tip bu mesele hakkındaki beynelmi ıl 
Uttlandı A k . p • . yet ukcri hududu aşarak Tumen nelıri sına hizmet ey)iyeceğime yemin ede· Akşam saat on altıda Ponten batak- Ademi müdahale komitesinin son ka- müzakerelerin Cenevrede deiil Bri. l«" 

· s erm, mekteplenn ~ . . . . · _.ı r ~rd C b d ld "---n---· ' nda Man ukolu devrıyelere ateş rim.» Yemın verıldikten sonra B. Muı- lıklarında kurulan Aprilya sitesinin açı- 1 rarına temas t:Uen .uu ran ourne e- se e cereyan etmeal nm•natuun )8 

. - . i· müzakerelere jştirakine imkln verd~ m 
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. . n : . an un Ahmet Refik 

ZLL = 

Hacerin 
~ tLKTt.'ŞRlN <.:UMAR~!.! 

m 

•••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 

: 
Bu tarlflçimizln ölUmU 
hakkında bir Bulgar ga

zetesinin neşriyatı 
(Zora} gazelesindc profesör Glibof 

şu makaleyi yazmıştır: 

-------~ ... 
linç cinayetlerinden zenciler Ame

rikalılar kadar mesuldürler Son tarihli Istanhul gazeteleri bize 

Peşi Sıra •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• 

büyük Türk müverrihi ve Istanbul üni- 7./ZI/.J MVCADELE VE MACERA ROM ANI '///,/,,;:;; 

versitesinin tarih profesörü Ahmet Re- J O _ 
fik'in ayın onuncu günü 56 yaşında ol-

"Bugün siz Avrupalılar Afrikada mü.s.temleke peşinde koşarken ,, 
orada bulunan yerli insanlara insan muamelesi yapıyor musunuz? ~~~:: :::::~in:~:r:a:~:t ::~ Çölde bir ilanı aşk 

fik'in ölümü, Türk tarihi için telafisi- L 1 ' A 1 d ? s· . e 
ne imkan olmıyan bir kayıp teşkil et- - ang e.. n ama ınız mı. ızı s .. 

niyada 1855 yılmda böyle ouçlar yüzün- daima ~ tabaked•n madut tatmıyor mcktedir. Çünkü; Ahmet Refik Osman- • b • ) • t" U (11 
Onlara kendinizin haklarınızı bahşediyor musunuz ? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ HAZİN ~ • 
den 500 beyaz intan Linç edilmitti. musunuz. Onlara ren ırördüiüniiz, tat- . . . . . . . .. ı. VJYOfUm Ve eOJm 0 maDIZJ JS IYOf .... . k lı tarıhınl en ıyı bılen ve eskı Tur&. ev~ 

4.500.000 EStR bik ettıguıız hareketler beyazlara, ••. e~-1 rak ve vesaik tarihçesini inceleyen hi- Mümkün olduiu kadar geniş bir sa.-

- Zencilerden bahsediyorduk.. di ırkdaflannaa kartı tatbik ettiiiniz 1 ricik tarihçi idi. bayı görebilmek için yübeklere.. Çok 
• _ E.-et.. ~~ze .. d~im.-~dilbareketl".'"e.h~~r mu? Bizim .ce~~p Şunu ilave edelim ki ~ıet Refik yükseklere çıktı. 
mıe bu meaelenm iki mühim amilinı an- eyaletlennwıde """' Afrikadaki Mili- 1 ayni zamanda Osmanlı tarihı hakkında- B" , h kuml ·· · d · b 

i ACIKLI ~ : . 
~ BİR i 

- Ne demek istiyorsunuz} D•..-- Eğer çöl ortuında bulunan , ; 
tröy ile kızını kurtara~ olursanıZ sıt 

• ,,ctJ' 
den kendi hesabıma yardım iste!TIJY " 

~iNSANLIK ~ 
~DAVASI~ 

... · · · il · m.lekel • • --ı..: bir ·· temleke . . . . ıraen cyaz ar uzerın c eıya !atayım. Bu imillerden bın zene er~ te eruııs •- mus ... 

1 

ki tetkiklerındcn maada sıstematik hır I bir nokta ördü.. Alçaldı.. yaklaştı ve 
tarihi, diğeri de Avrupada günden ııu- yılaınaz mı ? surette tarihi Türk vesaikinin diğer h" , ~ "b•:v · h"r aevin• r.g"lıg"d:o 

. Ded""' • miiat' eml·'·ecilik -~·- ıraen gayn 1 ...,arı 1 y ~ -
ne artmakta olan emperyalizm cereya- - ıgmur "" ~ua , milletlere temas edenlerini de arayan, , G"" d····· '·ta Avrupalı '-ıya-

k . · re• 
ğim ve başımın çaresine bakma ıçın 

baıuna mücadeleye devam edcceii:iın· k 
I" •. 

- BaMcttiğiniz iki kişi beni a • 
• • . -. 

. L----~- • tarih • paraı. or ugu no&: . • • .. nıdır. mazJye ~""'." bir tir. • bulan ve tetkik ederek hunlardan ayn fetinde bir adamdı ve bu adam eli ile 
Diyonunuz ki A vrupaldar Amerika- - lamen öyle.. Hakikatte ba fikir ayn eserler vücuda getiren büyük bir dar etmez .. 

-• i VE : : • • • 

5/Ç YUZU ~ 
: -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dalô Linç.lem manıwru anlamıyorlar .. bili Avnıpada y&Jıyor. Öyle bir za.

1 

tarihçi idi. kolu ile kendisine 
Daha indi. 
Dalıa alçaldı. 

iıaretler yapıyordu. 

Ve adamı tanıdtt µ ~ 
O ..• Mühendio Jorj l..angle idi ••• 

- Onları göz göre göre açhk 'VC fU" 

suzluktan ölüme terkedemezsioiz. 

- Uumurumda hile değil.. 
- Bayan Vingo .. Size yalvan1orı.tf1'° 

Ann ile bahasını kurtarmak için ne y•P" 

-10-
- Siz 1ıi, liberal bir Ameriblaouıız.. 

Halbuki bu linçlerde zenciler de Ame- man oldu ki Amerika bir tnııilia müo. cMemaliki Osmaniyede deırurhaş 
rikaWar kadar mesul ve ouçludarlar. Bu- temlelceoi haline ııird.i. Cenup eyaletle- I Şarh adlı eserinden dolayı Isveç kralı 
ııün siz Avnıpalılar Afribda müı- rimiz buııün sİyueten değille bile iktı- 1 kendisini on bin franklık bir mükafat
temlekeler Pctinde koıarken ora- oaden hali bir müstemleke olmaktan la taltif elmiş ve yüksek rütbeli bir de 
!arda nut ııeldiğiniz yerlilere İnsan mu- lrurtclamaıtllflır. ı nişan hediye eylemiştir. cTürk jdare-
ameleoi yapıyor muıunuz? Yerli balla - BiTMEDi - sinde Bulgarlar•; c6868 de Bulgar is

-- Bir artistimizin muvaffakiyeti 
yanı>; <Fener patrikliği ve Bulgar ki
lisesi:t gibi eserleri de tarihi Türk ve-

Tayyare havada bir yarını daire çiz• 
dikten sonra k.umlann üzerine süzülerek 
kondu. 

mak )Uımaa yapınız. . ,,,. 
On) • • b' h' mal< .. t - ar ıçın ıç ır şey yap 

miyorum. , ·fi 

sakine istinaden yazılmış kıymetli eser~ 

Mühendis yüz metre kadar uzakta 
idi .. 

Belki bu meseleuin iç yiisiinii bana izah 
edebilinind. Çiinlıil, itiraf edeyim ki biz 
AvrupaLlar nazarmda bu ıiıtemli vab
fet ve ölüm iııanılmryacak, kabul edil
,miyecek bir haldir. D~iinünüz bir kere. 
Nühuunuzım onda birini zenciler te.lul 
etmektedir. Bu demektir ki zenciler 
Aınerikada mlilıim bir yekWı tCfk.İI edi
yor. Tek bir zencinin Linci bütün Ame
rika balb iizwin& manevi ve abliki hir 

mesuliyet 7iilüyor .. Şa halde 7 .. lruanlan 
böyle hiçten vesilelerle ve kolayca öl
dürmek doğnı ve mantıki bir hattket 
mi? Bu vahıetleri aleli.da vak'alardan 
oaymak miimlriin mü? Çok medeni bir 

1 k ı A b k e ı lerdir ve hunlarda bütün vesikaların n 1 a Ompozısyon arı1 meHnleri aynen '.pka edilmiş~ir. ~et 
Rcfık Bulgar tarihıne olan hızmetınden 

Genç kadın yere atladı. 
Başından yüzünü kaplayan tayyareci 

başlığını, arkasından da meşin tulumu-

1• çı· n açılan mu·· s~ bakayı :~~~~;~~:ğ~:c~c~~~::ınk~:!~ 
d. . dan haçı• ile taltif edilmişti. Merhumun 

nu çıkardı. 

Kombinezonunun göisünü biraz açtl. 

Ve yaklaşb. 
Langle onu görünce hayretle haykır~ 

dı: N E •• k d Macar ve Fransız tarihleri hakkında da 

rauven azan 1 kıymetli esederi intişar_ etmi.şti:· •. 
• .-. Ahmet Refık yalnız hır tarıhçı degil- - Sizl1 

~ · 1 d" O · od kudr ll" b" d - Şaşırdınız ını? Demek tayyaremi -- ____ ...., _ _......_ .. ı. , aynı za'!na a e ı ır e 

Yeni Ankara istasyonunun yolcu ho-j Büyük taarruz sahaht ... Ataturk akı şairdi. Kendisiyle konuşanlar, daha ilk 'tanımadınız? . . .. 
]üne konacak, dünkü ve bugünkü Tür- haltında . .. Yanında bilyük erkAru har- ' nazarda onun bu yüksek meziyetlerini - Kurtulmuı olmamızın sevıneı ıçın
kiyeyi tebarüz ettirecek olan iki tablo ~ biye reisi ve diğer büyük kumandan- • derhal anlarlardı. Ahmet Refik tarihl de tayyarenin teLline pek dikkat etm~

lar . lki batarya yer deği~tiriyor .. Sol- hftdiseleri aynen yaşatmayı sever ve mi,tim .. memlekette bu derece Tabıi adetlerin ıç•n aç•lan clnkılap kompoziayonlan• 
müsabakası n elicelcnmıştir. 

ı loök!Olfmeoini ve devvnını havııala kabul Bütün Türkiyede, bilhassa sanal mu
; edemiyor. Buııün daha ııeri memleket- bit.inde büy\i k bir alaka uyandıran bu 
!erde bile tatbikinden iirlı:iilecek hu ci- müsaliakada Nureddin Ergüven birin-

• nayetlet' Amerikada ve adeta revaçta.. elliği, Krippel ikinciliği almışlır. Refik 
- ffaldmua var .. Linç bizim için bü- Epikman ve resim müzesi müdürii res

yük bir ayıp ıey.. Siz benden bu sanı Halil ve daha iki sanatkarın eser
ııayri tuurl ve insani bulduğunuz hare- !eri de beğenilmiş ve hu sanatkarlar 
lı:etler baklanda is.aha! istiyorsunuz. 5,. nakdi mükafat almışlardır. 
elim meaeleyi tahlil etmek için ele ev· Bu büyük müsabakaya memleketi
veli Amerikalıyı alalmı. Şüpbe yok ki mizdc tanınınış olan 25 Türk ve ecnebi 
Amerika medeni bir memlflı:ettir. Fakat artist, üç aylık bir ~alışma mahsulü 
yine itiraf etmek linndD' ki burası he- olan elli tablo ile iştirak etmişlerdir. 
iıiiz ııenç bir memlekettir. Ecdadım.uı Büyük Şefin eliyle a~ıbn ere.im mü
lıurada serazad Yllf"Y&n imanlardı. Ser zesi> nden sonra, Sivas abidesi müsaha-
----' --•-- • · d • kanuna '-·-· . .. 
.-.o J'"f&YUUU' IÇID e aae _.fi: kası ,,.e inkılilp kompozısyonlan mu~· 
•ııı hemen hemen hiç yoktur. Diifünün bakası, mu öndorin himaye ve teşvi-
0 umanlan ki insanlar istedikleri, dile- kinden hı.z abn plastik sanatlar hayalı
dikleri gı'bıi Y&fıyorlanlı.. lotedilderi ve mızda en mühim pirer hadisedir. Nafıa 
ailedilderini yapıyorlardı. 1 

Mahkemeler vekilimizin Loşebbüsüyle ilk olarak, 
tok uzaklarda idi. Mahkemeye gitmek Türk sanatkarlarının geniş mikyasla 
lı;ia. ırünlerce •• Buan baltalarca yol yÜ- bir çalısma sabası bulmalan da sanat 
........ IUmıgeliyordu. Bu kedar uzakta alemind~ hüylik bir sevinç doğurmuş· 
..... adaleti insanlar kendi ayaklan ile tur. 

......,.ziar. Adalet kendi elimizdedir di- TABLOLAR NEREYE KONACAK? 
)'...tardı· Emin olunu:z ki bu eski ıröriif Yeni Ankara istasyonunun yolcu ho
:ıre diifiince buırünkü Amerikalılarm ka- !ündeki iki geni{ satha cLozandan ev
fuında hala yapmaktadır. Biz Ameri- veb ve el.ozandan sonra> adiyle 4X21 
lıalılar, kanunu bozmak, ahki.mıru ibüd metre büyüklüğünde iki tablo yapıla
ebnek İçin yaparız. içici Yıuaimı bir ıröz caktır. 
lniine g.,.;;iniz.. Birinci tablonun üsl kenarı ile ho-

- Peki ama .. Ecdaduw: zamanında !ün tavanı arasındaki kısmına kurtuluş 
,..acilerle mücadele yoktu. savaşının psikolojisini sembolik bir şe-

- Linç usulü, zannedildiii cibi ilk kilde ifade eden: cOrdular, "lk hede
laıce cenup eyaletlerinde ve zencilere finiz Akdenjzdir, jJeri!> emri bronz ve 
brıı h&flarnadı. Bilakis ve daha evvel kabartma harflerle yazılacaktır. Bu ya
prp taraflannda ve fena ahli.klı beyaz- zı geceleri aydınlatılacaktır. 
lara kattı tatbik ediliyordu. Katiller, yol TABLONUN IFADESI 
~er, bırawar Linç edilirdi. Kalifor- Birinci tablonun ifadesi şudur: , 

"/ L//7.L.t:iULZJ :7.-!Zl~ 

ZABITA ROMANI ........................... 

Gri Şapkalılar 
Çetesi , 
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Herifi deliğe tıktılar 

da bir süvari müfrezesi ilerliyor ... Ar- hunu yaparken 0 hayalı bizzat yaşamış - Yalnız mısınız1 
kada cephane taşıyan kadın ve crkek-

1 
bir insan gibi naklederdi. Bütün eser- - Arkadaşlanmı hu sabah tayyare-

ler l·ıh j · ki · · b" ·be mizin yanında bırakaralc. bir imdat veya ··• ... )erini derin ve sı.irü eyıcı ı.r cazı 

Bu tablonun sağındaki saUa •sava4 ile o~<ur ve okuı:ken yalnız bunların sa.- su aramağa çıkmıııtım. 
şa hazırlık. soluna da müstakil Tür-

1 
nattaki şahikalarına çıkmakla kalmaz - Çok güç bir iş ... Burası çölün 

kiye ve meçhul aske:r abidesi komporis- ' bütün bir devrin tarihi hadiselerini ay- hemen hemen hiç iılek olmıyan bir ye
yonları ili\vc edilecektir. ı ı nen yaşadığınızı hissedersiniz. ridir. Ancak senede bir iki kere bura-

. LOZA.NDAN_ SON~~! Bütiln hunlardan maada Ahmet Re- dan Hac~r k".1'ilesinin kirvanları ~eçer. 
Lozandan sonra adındakı ıkmcı , ~, fik he.rkes. iyilik etmes· i seven ve her- - S=n hıze raotlamanız hakikaten 

]onun üstüne de l,Jlu Şefin millet~ vet-
1 
kese karŞi muhabbet besleyen bir in- bir mucize.. ~ 

dilli ep büy?k ve en açık dir~klif, olan sandı. Tarjhi tc-tkiklerı se\ren herkese - Mucize değil.. Çün1'.ü sizi dün· 
şu cürnle yazılacaktır: . ...ı / karyı, milliyet farkı yapmaksııın, de- denberi arıyordum. 

ctrlkümüz, "kültürümüzü muasır me- rin bir sevgi beslerdi. - Beni mi> 
deniyelin fevkine çıkarmaktır!> ' 1 Acısına doyamadığımız .büyük profe- - Evet sizi ... Birkaç gün evvel ban .. 

Bu cümle do brÔnz v"e kabartma harf-, sörilmüz Zalatarskiyi tanırdı ve hen reva gördüğünüz hakareti unuttunuz mu~ 
!erle yazılacak ve geceleri aydınlatıla- 1 kendisil).e profesörün öldüğünii söyle- - Hayır, unubnadun .• O oahne dai

caktir. .. • , . ·• I diğim zaman Ahmet Refik yalnız de- ma gözümün önündedir ve çok piıma
Ortada Ataturk sıvil kıyafette. · flu- 1 rin bir teessür duymakla kalmadı; der- nım .. 

yük Ş~fin sağında ve solunda kız ve er- t lıal sesi titremeğe v.e gözleriııd~n yaş- -. - T abü böyle söylersiniz.. Çünkü 
kek iki. üni.versite ı:'lehesi. .. ön ~u~ I !ar dökülıneğe başladı. şimdi Eloa Vinge mubtaçoınız. 
da porfır b:r sat.ıh \IZel"ınde A.taturkun 1 Işte yalnız Türk tarihçil!ğinin değil, - Sözlerimi yani" anladınız. Size 
Türk gençliğine hitabesi .•. Fonda. alle- 1 bütün tarih ilminin kaybettiği tarihçi, kartı yaptığım harekete layıkbnız. Piş-
go~ik mücessem kürre ... Bunun üstün- şiiir ve insan... manlıiiım yalnız hiddetime fazla )<apda-
de Orta Asyadan akın ... Trih ve dil in-1 Biz, Türk tarihçileru'.ım acısını pay- rak oizi tokatlamı1 olmaktan, bir kadın 
kılapları. · · Solda nafıa çalışmaları: De- 1 la.~ır ve merhumun yakınlarıruı taziyet- olduğunuzu birin unutmaklığundan ileri 
mir yolu, betonarme köprüler, liman ve l~rimizi sunarız:. gelmektedir. 

su ~lerL. Bi~ köye yeni girep bir tren. , Not: Gospodin Gılıhoff, Sofya üniver- - Şimdi de merhamet •. Benim rner-
ön tarafta zırııat çalışmaları.·• 1lerıde'. sitesinin Türk dili muallimidir. Iyi hamete ihtiyacım yok .. 

endüstri kalkınması. Sağda müdafaa Türkçe bilir. Tarihçidir ve iyi bir Türk 1 - Hissinizi anlıyorum .. Ve neticesi-
ilbidesi: Tayyareci bir lı:adm, kara ve j dostudur. M. U. M. ne l:atlanma.ğa hazırım .. 
deniz neferleri... Arkada büyük inşa-, - -
at, yeni ve modem Ankara ..• Şose ;e J en önde altı tane münevver ve spor.:u yapmış genç bir sanatkardır. Kendisi 
yol çalışmaları ... Daha ileride bayragı-. genç kız ve genç adam altı oku enerıık şimdi Ankara Ticaret lisesinde resim 
mıza sarılmış olan Şehid Kubilay hal- f hamlelerle , taşıyorlar . .. Bunun fonuna muallimidir. 
kın elleri üzerinde.:". Sembolik irtica 1 Ankara stadı grafik tekniği ile resmedi- Bülün müsabakaya iştirak edenlerin 
maskeleri ayaklar altında çiğneniyor... lecek. · · eserlerinde görülen bazı menu eksik-
Bunun arkasında küflü ve harap mcd- NUREDDtN ERCOVER KtM'.DtR? likleri dolayısiyle birincilik mükafatı 
rescler, yıkılan ve dejenere olan salta- Nureddin Ergüven, tahsilini Alman- kaldırılmış, blı:inciye ikinci mükafat, 
nat zihniyetini gösteriyor. Ve nihaııet yada Saksonya devlet akademlsinde ikinciye üçüncü mükafat verilm~tir. 

--B~~edi.~asumum. 1 Bu söyle· 

diklerinizin hiç birisi ile alikam yok.·· 
Suçşuz olduğum adalet önünde elbet 
belli olacak.. -

Jak Desli: 
- Merak etme ... Dedı, Adalete hük

münü verebilme$ için lllım olan bütün 
delilleri hen vereceğim. • 

Otelcinin, polis müfettişi Ladonla he· 
raher otelin arka kapısından çıkarddığı
nı ve evvelce tenbih edilerek getirtilmi7 
olan bir taksiye atılarak göt(irüldüğünü 
kim5e görmedi. 

Jak Desli otelde kalmı~tı. 
- Marinet... Marinet ... 
Diye seslendi. 
Genç kız geldi. 
Yüzü hili sapsan idl. 

senin yüzünde bir masumiyet ve ıafiyet nıadım .. 

okudum. 1 - Peki o halde Marinet, neden hu-
Yanına yaklattı. Elini genç lı:ızın omu-ırada kalıyordun} 

zuna koydu. 
. - Bu adam benim amcamdır. Ben • Marınet, ellerini yüzüne kapamış, bıç .. 

kını hıçkıra ağlıyordu. yetimim.. Onun vesayeti albndayım .. 

Jale. ağır ve tatlı bir sesle: Rü,tümü isbat edecek ya§a ancak alb 

- Küçül<. .. Dedi. Artık korkacak bir ay sonra gireceğim.. Ba altı ayı ne ka
teYin kalmadı.. Tamamen kurtuldun,. dar büyük bir aahımzlık içinde helı:ledi
Ağlaman değil, gÜ]men.. Sevinmen fi.. ğimi bilemezsiniz.. 

Zlm. ·' Jak bir düşünceye daldı. Sonra: 
Onu bir çoc;uk gibi kolları araoında 

salladı, genç kız, yl!flı gözleri arasından 
Jaka tatlı bir tebessümle haktı. 

Jak otelin kapısını kendi eliyle kapat
tı. Üzerine cKapablmıştır. > levhasını 
kendi ynzaralc astı. 

- Evet ... Dedi. Hakkınız var .. Çün

kü onun vesayeti altında idiniz.. Ba~kıı 

türlü hareket edemezdiniz. 

ı - Sonra ondan çok korkuyordum .. 
Beni tehdit ediyordu. 

- Ben burada iken od.ama biri!linin 

- Peki o halde ne için geldini:ı? r-Jıç• 
bizi aradınız? .. .. d•~ 

- Yalnız aizi .. Yalna sizi olurtt 

kurtarmak için.. d P' 
Delikanlı genç kadına hayret ve • 

tetle b~b. . . . . .,l•' 
- Boy]e bır teklıfı henım L..hul 

c.eğimi umuyor musunuz) a~ 
- Sizin için bu ycgine kurtulu~ ç 

residir. .,. 
- Teklifinizi reddediyorum ve 

kadaşlarımı ... kurtarmak için eli~deni ~= 
leni yapacagım .. Dostlarımın çoldek 
lak.etlerine taliimi ortak. edecciirn· 

- Onu da oiz bilirsiniz. ··yil 
- Peki ama... Nihayet Dantro 

neden kurtarmak istemiyorsunuz? ~ 
- Dantröyü değil. kızını kurtarı11b. , 

.. ·• ır 
latcmiyorum. Eğer çölden üçiinuzll pİ• 

den kurtaracak olursam siz hemen A 

evleneceksiniz.. Burada çekmiş old_ur~ 
nuz müıterek tehlikenin müşterek hıs e 

• ku"t"' aranızda esasen mevcut olan baglarJ . 
1 h h nu•r vetlendirmiş olacak.. şte en u ,.k: 

te,miyorıun ve aro.ıu~d~ olan atkı kırfll 
için elimden gelen her şeyi yapa~· .... 
Ben sizi ölümden kurtarmak isterken 
ıanlınızdan sizi ebediyen ayırmak ıı•1; 
sini güdüyorum. l:ıtiyorum ki hay•U0 ~ 
Elaa Vinge borçlu ol,...ınız. latiyoroJtl 
Eloa Vinge ebediyen bağlı kaJasıoı>'· 1·: • n 
l..angle •.• Sizi a<:viyorum ve heniı11 .

111
, 

· • B ·· k dar bef\l manızı uhyorum. uaune a ek 
le hiç alakadar olmadınız. Pek ıe~al 
kartda§malarımızda yüzüme hile dı h•' 
etmediniz. Hatta karıılaşmal•r•':'':' 80" 
tırlamadınız bile .. Beni tahkir ettınll'· bd"" 
ni tokatladınız .. Eğer o kızı bır.kıPb ıY 

'% u nimle gelmeğe muvafakat eder&e01 

farın hepıini unutacağım .. 
Suotu .. 
Heyecanından her tarafı titriyordu. 

- sitmedi -

Üçk~dın 
Yanhesicin in 
marifetleri . . . 1ıMi-

Dün Turanda bir yankesıcılık 130 
sesinin cürmü meşhudu yapılınıştırjJaY' 
lıadisenin failleri Yıldız, Fatma ve 
riye adında üç kadındır. ·icUc-

Hayriye Izmirin meşhur. Y~~ke•fJif;ı.ı 
rindendir. Sanatında mahırdıı·].a , 1 ,ıd• 
da güzeldir. Herkesin yanına ko y l•f'" 

ih . sı do '"r ookulmakta, makyajda t"'.• 1cteo• · 
siyle çeşit çeşit kıyafetlere gırrn: .,,ı.ı
Dün teshit edilen hadise olduk\ 

resandır. otad ga· 
Suçlulardan Hayriye ı,erm e fal· 

zel giyinmiş ve yanına Yıldızd v 001,.Ş' 
mayı alarak Turan tarafların a el ı,ir 

juron • Jıi
maiıa başlamıştır. Fatma: b yan za 
kuyudan su çekmekte olan "ci· ini ıM• 
denin yanına sokularak Icen 
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1
,

11
r. 

asırın ) , .. 
tutmuş ve para çantasını ·. " y 

d zahiden• 
Hayriye de, o sıra a , ben' 

nında bulunan Gü!fidana hıta 0 geoÇ 
b kayıın·· - Gel senin falına a 0 a! 

. . ·· rycyi111 sa 1<eD senı sevıyor mu, soy 1 bRlcar . 
Demiş ve genç kızın falın•I içif\del<• 

b. ınendı cebinde bulunan ır 

Kibar hırsız otelin kapısı önü.ne "kapatıl. 
mıştır ,, levhasını kendi elile astı. 

Zannedersem herifçi oğlunun !&

baka fişini emniyeti umumiyede kol:,y

lıkla hulahiliroiniz. Daha sonra biliyor 

mu.unuz ki bu koca ırôbeği de takın> 
saçı gihi takma göbektir .. Evet .•• Tak
ma göbek .• . Lô.tikten yapılmış ve bele 
bağlanm~ bir göbek... Bunun sabteli

iini ben daha evvelden ve tecrübe a. 
anladını. Bir gÜn masaya abanmış be
- yapıyordu. Vaziyetinden ~üphe et
tim. Göbeğine bir iğne soktum. Aldır~ 
b;Je ~tmedi. r:i'~r iW:ne takma göbele ye .. 

- Kızım. dedi. artık. olelin la.pı~ını 

temelli kapatabilirsiniz.. Onun çok na· 
muslu 1 (patron} unu alıp götürdüler. 

- lıte ... Bu iş te oldu ..• 
Diyerelı: bir koltuğa oturdu. 

yanına çekti. 
Marineti girdiğini biliyordun değil mi) Giren ada- paralan aşırmıştır. 1 r d.t 

.. ı,3dın " •" r al bitmi~ ve ya~k_r~1cıfark10a Y'3r,, .. mı da görmü.ştün .. rine aaıl göbeğe hatmıJ olsaydı herif c3n 
acısından tavana fırlardı. 

- Zannedersem sizi ondan tüplıeye 
sevkeden ilk oaik te bu oldu. 

Marinet hayret içinde kalmıştı. 
- Nıud? Tevkif mi edildi 1 
- Evet yavrum... Biraz evvel be .. 

- Hemen hemen öyle ... Bundan son- nimle beraber gelmiş olan uzun boylu 
ra saçlannın da takma olması ihtimalini zat polis müfettioi idi. Tabii anlıyorsun .. 
dü§Ündüm. Görüyorsunuz ya ... T alımi- Marinet korkudan titremeğe h~la-
nim doğru çıktı. mıtb. 

Artem l..adon otelciye hitap etti: Jak Deoli bol bir kahkaha savurdu: 
- Beni güzel güzel takip edecek mi- - Ben mi 1 Allah aaklaoın .. Ben bü-

oiniz, yokaa zorla mı gideeeltoiniü tün bu işleri sırf sen.i hu haydutların el· 
Otelci: terinden lr:urbumak için yaptım. Cünlı:i.i 

- Şimdi yavrum, dedi, bana içini of .. 
duğu gibi aç .. Her feyi anlat .. Ama her 
şeyi .. ~ Otel patronunun bir haydut ol
duğunu bi!;yordun değil mi? 

Ma.rinet hafif bir teheuümle mırıldan
do: 

- Şüpheleniyordum .. 
- Buna rağmen burada ~almağa ••• 

Onun suç ortağı olma~a razı oluyordu .. 
nuz.. 

B-.uu lı:.aldırd.: 
- Be., a.ı& ona s"' ortakhilı Ylll.>-

Hayır.. Bilmiyorum ve 
dim .. 

O halde hana dikkat etmemi ne

den tavsiye ettin? 

1"1arinet başını önüne eğdi, gözlerini 
ayak uçİarına dikti. Susuyordu. 

Jak Desli ,.rar etti. 

- Söyle Marinı:t, ıöyle .. Bu herif 

bir hayduttu. Biliyorsun ki heni öldür
mek istiyordu. 

- Bitmedi -

süratle ayrılırken, ışın k 5uclu 
b t koşara gafil kadınlar za ı aya 

d -d~ rı yakalattırmışlar ır. uzcrı .. 
eluların Paralar kı~men su" 

eV~ 
çıkmıştır. cınesinc s ıı;İ 

Nöbetçi sullıceza ınahk hakeo1•· 

d hal rnll d<>' 
edilen suçluların er .. ,und•" '• 

h . " üleıı Su'J <J 
yapılıru.1 ve sa ıt gor f tınan•" • 

d" ay 3 
•• layı Hayriyeni~ ye 1 Yıİdııeoin ı,er er 

iki ay hapislerıne ve h'·iı:nlaf 
·ı·-·-n• .. tine karar verı mıı • 

d ·ı ·cı:}erü ..... za evine gön erı ın ı.,, 
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Dün Ankara em
salsiz ~bir çoşkun

luk içinde idi 
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39- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BJZANS SARAYININ IC YÜZÜ 
- BAŞT ARAFJ tKtNCt SAHlFEDE

halindc geçiyor ... Sahayı dolduruyor ... 

•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• Uyanlar 

' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Göğüslerimizdc bir gurur ve bir fe

rahlık var ... 
-6-

Başvekil iki Piçin Babası idi Tanklar, düzgiln sıralar halinde geçi
yorlar .. . 

Tanklar üzerinde tayyare defi topları Artık namuslu olacağım 
Biri fahişe ve biri serseri bu iki kardeş piç, kardeş olduklarını 

bilmiyorlar, Fahişe serseriyi öldürtmek isti yordu 

ve arkadan yine tanklar üzerinde pro- l b • • 
jektörler geliyor. Kendime namus u ır ış arayacağım ..• 

Projektörlerin gözleri Atatürkün lo- Şeytana da... Şeytana uyanlara da .. 
caları istikametine çevrili ... 

kaddes bir adam .. Fakat burada .. Bi- derdim. Aratt~ .. Bulamadım ... K~bi· j. -:as .. Dedi .. Bu mevzuC..a ~ek ?<e· Jşleyen motörlcrin sesleri Türk ordu- Şeytana uyduran/ara da lanet olsun .. 
lansın merkezinde onun nasıl bir adam lir .. öldüler mı .. Kaldalar mı .. lkıncı aş· ı lıme soyleme .. Ve anlat .. Ne ısli~o~un .. sunun kudret ve kuvvetini dosta ve düş- _ lda ... Dedim. Bu kötü düşünce, _ Bizim hayatımızda, dedi. Böyle 

oldllğunu bilmiyen yok.. kımdan kalan sen bana tatlı bir hatıra· Sevdiğin adamı çağırta.yun.. Senı ma- mana işittirerek ilerliyorlar ··· bu fena tabiatten vazgeç, ölümü ölme- anlar ya bir kere veya iki kere olur. \lo 
Sokolaris, ayni çatık k&§la sordu: sın .. Seni daima sevdim.. Her sözünü sı için para mı teklif edeyim.. Arkadan nakliye otomobilleri geli- den evvel yaşamakta ... Tatlılık dururken aldımsa hep!!ini harcadım bu akşam .. • 
- Peki .. O serseri adam dediğin kim? yaptım. Ne çare ki seni piçlikten kurta- - Omm paraya ihtiyacı yok.. yor ... şiddete can atmakta ne mana ne de man- Kısmen yarına •.. Ve yarın sizlerden ala• 
- •• -k d al K k f V ·ı ı ram"dım. Bana bunları tekrar ettirmek - Mevki mi vereyim 1 . . .. .. - ·· ·· H · · - lh ı k ld •Taa e ony 1 oca a a ası · .. .. k bir mevki· B ej, yeşıl ve sarı boyalan ile motörlu • tık var,., Yaşama\,"l duşun. .. aya tın ıyı cagım yeni i am ara a ı ... 
...:.. Onu ner d tanıyo-un., ı·çı·n mı· geldm" ? - Onun oldukça yükse 11 · · •~k· d" } h l · · d"" ·· H k ·b· V ·d· ilh l e en ... · l kuvvetlerimızı ....., ıp c ıyor ar. cep e erını uşun... er es gı ı yaşa .. · ay gı ı am ar vay .•• 
- O da İmparator kadar Bizansta - Hayır Baba .. Bunları .. Senin eski var.. . . . ., Halkın alkı<:ı daha fazla coşuyor ... Herkes gibi hisset ... Göreceksin ki daha Size burada gördüğüm müşterilerin 

tartının ... b"ır adam .• Bulaar pehlivanını hatıralarını deımek, maziye karı§mtf hu- Tebdıt mı edeyım • J "' t 1 k · · d karakt ıs· t 0 k h l · lanla ,. • . r Mill t k ndisinc rahat ve huzur ha- memnun ve me!!u o aca sın... ıçın e en er ı cep e en o • 
Yendikten sonra onu artık burada bilmi· suslan kurcalamak için gelmedim. Yalnız - Tebdıtler ona vız ge ıyor.. e ' e B tık ti Ded· Zevkimin rından bahsettim .. 
) _ Para•ı var .. Mevkü yüksek .. Teb- zırlamış kahraman ordusunun geçişini - u ıı.r geç · 1• 

et\ kalınadı. Esasen ben de sizi onun senden büyük.. Çok büyük bir ricada " 1 b t' .
1 

l"'-1 cephesini değiştirmem artık.. Genç, gü-
İçin · dı·t vız geliyor bir adam.. Peki sevdiğin ütün kuvve ı ı e sc um ıyor ... rônneğe geldim.. bulunacağım.. z~l bir delikanlı, lüks bir otomobilde bü-
.. Bu '""n cu··m1e ba .. vekı"lı" hayrete dü- - Söyle kızım .. Sana karşı İstemiy.e- böyle bir adama karşı benim senin he. Yeni bir kıt'anın geçiş hazırlığı var ... 

"" ,.. yük bir nezaketle sizi gezmeğe gÖtÜrÜ· 
fijrdii: rek yaptıgunv bir bata viininden kmlan sabma ne yapmaklığunı istiyonun.. Bir süvari zabiti ve iki süvari eri, b 

" -- yor .. Kulağınızın dibinde bir şiir gi i tat-
d" - Beni Vasil için mi görmeğe gel- bayatmı tamir etmek ellinde ise onu da - Vücudunu ortadan kaldarmanı.. tıpkı biraz evvelki gibi geldiler ve loca- 1ı aşk nağmeleri fısıldıyor .. Bunlar değil 
ırı?.. yaparım.. Söyle ne istiy" onun? -Yani bana açıkçası bir cinayet tek- nm önünde, selam vaziyetinde durdular. 

1 
B 

Diğerlerine gelince; onlann hepsi do 
birbirine benziyor. Hepsi de §eytana uy• 

muşlar ve şeytana uymuş kadınlar arı· 
yorlar. 

' 

mi sizin için tatlı olan teY er.. en ise 
Sualini sormaktan kendini menede- - Baba.. Ben bir adamı sevdim.. lif ediyonun.. Saha yeniden sulanmıştı . . . bunlardan nefret ediyorum. Hayır .. Ha-

~i.. - Bir adamı mı sevdin?.. - Kendi elinle öldürecek değilsin ya. 1 Muzika süvari marşını çalmağa baş- yır .. Yavrum .. Herkesin kendi iatikame· dım. Sokakta gördüğüm en namuslu bir 
l-.. b.. .. t • d • • E t icabı -··lahat ve siyaset bir karar v~- . ladı. Be d k k v h k d v b t ~-ya, ütun metane ve ıra esou - ve·· ....... tinde yürümesi mukadder.. n e en- er egİn, er esin saygı göster igi ir 

Ahlakın geni§ sukutu, ahlilsızlığın ea 
iğrenç ,ek illeri ile burada karıJa§tım ..• 
Kadınları da, erkekleri de burada anla· 

OpJayarak tekrar etti. - O da seni seviyor mu ? recekain .• Tevkif ettireceluin .• A Sürecek-ı Yeni bir süvari kıt'ası belirdi. di yolumu buldum .. O yolda devam edi- adamın ne kadar kötü ahlak taraftan ol· 
......: Evet aaaletlü babam .• Sizi dün ge· - A.sd n{esele burada.. Hayır.. O ıin .. Ve orada .. Alt tarafı malu~. B~- 1 Hayır ..• Bu yeni bir kıt'a değil ... yorum.. duğunu bu evde tecrübemle öğrendim. 
~ I~ vakit ve bu sabah böyle ~ok er- beni sevmiyor .. Beni ütemiyor.. Beni lar senin yapmadığın ıeyler mı? Nıce Biraz evvel bütün heybet ve sürati ile • Jdanın yanından çıkarken hacaklan· Kibar tavırlı, tatlı dilli ve uil hisli gibi 

~en rahabur: etmeğe gelmekliğim... tahkir etti. maaum insanlar sudan sebeplerle yaka- J geçmiş olan kıt'a idi. mm arasına bir kara kedi girdi ve az görünen kadmlann ne kadar içlerinden 
, -.Q İçindir •• Onun hakkında sizden bir - Şüphesiz bir piçain diye.. lanmq ve denize a~11lar ma ? \ Ata türkün demin fırka kumandanı · kalsın beni düşürecekti. pazarlıklı olduklan burada belli oldu. 
~ bulunac:afmı.. Benim bayabıru bi- - O da değil.. Bir kerre benim piç - T eoaya.. Sen busun tamamen ak- · General Mustafa Kemal Gökçeye verdi- Bundan sonra birçok müşteriler gör- Buraya gelmezden önce hay ahını ka· 
ı..~uz.. Maziyi uzun uzadıya tekrar- olduğumu sizden ve kendimden baıka lını kaybehnİfe benziyonmı.. H~ ~ : ği emir üzerine tekrar geçecekti. düm ki hepsi de ldayı anyorlardı.. zanmak için vücudumu satmağa razı ol-
~· biT fayda yok •. Ben bugün ne- bilen yok .• Bundan bafka benim sev- "?orum. diyonun hem de ;;,r ol- 1 işte, mızrakları ucunda kırmızı bay- ı Şu insanlar içinde çok altallalan oldu- muıtuın. Buraya girdikten ve vücutla
~. Bir fahİfe .. Ama mevkiim .. Nüfu· diğim adam da bir piç .• Bunu bizzat SÖy- dürt .• Diyorsun.. Bu naad b • 1 raklarını dalgalandıra dalgalandıra bu-

1 
ğu gibi ne kadar da akılsızlan ve 1er- rını satan, kiralayan bedbahtlann çamUI 

' Şöbr tim Ne oluraa ol l d
0 

- intikam sevdası derler unun adı- 1 
• ak or Ul ö d · mJ • gibi hayatlannı yakından gördükten son• 

...._ • ıu e varmıf.. - e ı.. na.. O madem ki benim değil .• Benim ol-1 lut halinde yıne . dıyf · ·· uk n erın 

1 

ee Çalen v~r1. .b. _ . b" b. . 
,_ ·· rteticede bir fah.İfeyim.. Batka bir - Piç mi ? • • Imaa • • l huzurunda ikincı e a geçen ahraman I§hgım u mueueaenın ın ır çe· ra, o vaziyete girmekten ise açlıktan öl· 
~,,de ola-·-d Çünk' u·· f-L:·eden ev "-1 • . mayacak .. Kımaenm de o mı iatenu- d k k k . .. iJ • d d·ı-k . . k -· t ih ttim" .• _,. on.. CUU9 • - "7 e Dnlf•• v Ondan ::., __ ,_ süvari k.ıt'ası tozu umana atara , a- şıt muşter en arasın a ıııı; abmı çe en megı ere e . ~el bir • • B" . C!-fah t• ah Peki • • .,. • yorum Çok .......... tını IOauu--. 1 1 b -"'-" b ı~Pıçtim.. il' pıç .. ~ a ın, • - · bu senın pı;; ıcv:: .. an sem ne- . . ·· _._... ·· ed b• •. 1 falar tek hizada, yekvücut kütle gibi tiplerden biri de bir cGazeteci ve ro- şte, size atta da söylediğim..... °" 

- •w d • • • . d •• en d . • IÇID rok ça]••tım. Bilmem n en il' ou ı ! .. "d" O ı_ • _ı_ •• - b ,ı_. • h d .... d .. it en ıgrenç elUZI ıçın e yuz en aatemıyor.. . '"' . .,.. • brd C l . ı fıdeta uçuyor . . . mancı> tipı ı ı. ea:serıya ıuı.§am uşt- gun u .uı;ıncı ayatımm a son aunu ur, 
u_~ ~İzanata bir piçin evlenmesine ki- - Çünkü ben bir fahteyim.. ~k~ benı daıma ona yaklq L. ece en Süvarilerimizi motosikletli kıt'alar ta- leri gelirdi. Bugün bayan EJizabetin evini terkettim. 

IZilı Yermiyor. Bir piçe bayat hakkı bütün Bizans biliyor.. Bir piçle uyuyamaz oldmn .. _ . • ki etti. Bunlar da düzgün sıralar ha-J Bayan Elizabete: Yarın benim için yeni bir hayat veya 
~~or. Fahifelikten baıka ne yapa- evlenilebilir .• Fakat bir fahite ile .• Ev- v Baba .. ~··· ~~ benı ~vıybuo~.. 

1
. pd bo n1 k ermeden hızla geçe- - Llza . .. Derdi. ilhamımı kaybettim. ölüm bqlıyac:ak.. Kendimi .. bnıyaca· 

~lln. F .. ı.::._ ld • ld gum- 1 nilm .,. __ • f-1.=-- • · r Eğer annemı sevwn .. aaen benim nca- ın e, zgu u v K · 1 d d ki k d ı· v N si b" · - B l • . ~ o mnsa pıç 0 
u e ez.. DeDJ ~ yapan aae PiÇ 

1• · ··-r k h d ld orlar ve Ankaraya \ elıme er u a anma a ar ge ıyor.. gım.. amu u ır ış arayacagım. u a· 'çıra old·- ... __ • • k" ., B w• B d beb. mı kabul et re sa ayı o uruy Sö . y _ı_ • d•W• . ı-Lta ··1 w L ti v . ---· oeru pıç yapan ım. unu gım.. unun a se L. •• d w ak 
1 

··yliyemıyorum.. azma&. ıste ıgımı ya- mazsam aç .uı; n o mege a:a anacagım.. 
~ daha İyi hilininis.. Bqvekil ayağa kalktL. Kızma yak· Sokolaria derin bir dütünceye daldL 

1 
ogru ıyor ar ··· . .. .. .. zamıyorum. Vaziyetim çok nazile .. Ro- Şeytana da... Şeytana uyanlara da ••• 

Cec-u al - BİTMEDİ - Türk eri Altındaki motörun uze- U 
.__. oaaı acı habralannın hila tesiri - l&§b.. · . d .. d d . tö k manurun mabadını mutlaka yazmalıyım. yduranlara da lanet olsun .•• 
~ hulunan L--'-ekil 1nzuun bu acı ve ı rinde, ken ısın e e aynı mo r uvve- Ç b--L b ·ıh .

1 
. . bul ti. -=--;., _,,. . a ~ ana ı am pen eı.111 , ge r. 

- ~~~~cım=t::::la- cu·· mhurı·y· et bayramını tini duymuş b1r kahraman olarak geçı- Onun ilham perileri bir sürü serseri Bir yankesici 
~ yor··· so~ak kadınlan idi. Bunlan kar119ma .,.. yakalandı ~ ne fayda ıöriiyonun? Biliyorsun Ve nihayet ... Tanklar ··• ralar, oturtur .. Şarap içirtir .. Sarhoı eder. 

le. """-i ne kadar çok aeverdim. Fa- A k J b ı d ı k Atatürkün localarında, tribünlerde ve Kendisi de uzaktan seyrederek yazl8ını Evvelce yankesiciler, paralan kolay-
.. t. ııae ~ki ömrii vefa etmedi. Yla§a- 0 ara • StaO U 13 yo arJ ÇO bütün sahada ... Her keste bir gurur yazardı. Bu ne biçim adamdı ... Ne bi- lıkla aşınnak için sağ ellerinin baş pu-

idi an-: L."1!-- • ikna ed ....... yor maklarını kestirirlermic, bu 8Ufttle 
lbl.:.Lo ~~ .... •e -.-yı er, onu •• ı tt ) - ··· çim ilham alıyor ve ilham anyordu. Mu- ---, 
~- H 1 L-- kil ld--1-tan g•l ze yaşa 1 at;' Başta Atatürk olmak üzere her kes dört parmak kolayca cebe girer ve paw .____ ..... e e -,ve 0 

._ ' 1. harrir olmadığım için ilhamın ne oldu-
-·-. ba L_.ı_ .:. k la lurd memnun ralar da suhuletle :ı cınlırmıc ••• 

ne -- o y o u. • - • - • . . • iunu bilmiyorum. Eier ilham böyle bu- - ---y 

..... - E~ •• Y-....1da.. Fakat y&fNM· Belgrad ve Bari istas yanları da Istiklal marşının yüreklere heyecan lunuyorsa pek kolay bir,ey demek... Şimdi parmak kesmeğe lüzum kal-
tı..L,.. ~8famelrta olan bafkalan ·.,... ki Tı k · • l veren aksi yaklaşan Ankara akşammm mallll§tır. --- .... ıir çe ne~rıyat yaptı ar Bayan FJizabet bana onun lıaltkında: Şimdiki yankesiciler başlarına giy-~ sisin iDerlerine vurduğunuz :r grup penbeliğine bürilnen ufulclanna _ FJi .. ok açık bir müıteri değil, az 

........ )'1 tapyorlar. · Ankara ve Istanbul radyoları cümhu- rasimi ve geçit resmini adım adım ta- yayılıyor ... . y f -'- be daim dikleri kasketten daha fazla istifade et-
~ L--lan ıld rıy· etin..._ 14 üncü yıl dönümü milnasebe- kip etmek suretiyle güzel bir radyo rö- para nnr.. a..at n a onu mem- mektedirler. Yankesici, gıözetlediği biı 

-... çat ı. Atatürk localarından iniyorlar ... Oto- v l ç·· k.. t ili damın .:ı_Lı la..~ ~e demek İltiyonan? Kimden tiyle müşterek bir neşriyat programı portajı yapmıştır. ınobillerine biniyorlar... 'n~~ e~~ge ça ı.pnmd · un ~d. em:
1 

a parasını çarparken başmu.uu 
-....U,.Ol'IUD? tatbik etmektedirler. Diln saat 12,10 da Belgrad Radyoau ön . . . . . muştendır.. Sonra a gazetecı ır.. ••e kasketini sol eline alıyor ve kasketle 

mu derı misafirler takıp ediyo~ l ı " .. b . . d b " . b 1 e. - kinıaeden bahsetmiyorum. Sade- başlıyan neşriyatta Hariciye VekAleti Dost ve müttefik Yugoslavyanın kısa o ur ne o maz gunun ınn e ır ışe ya- ir ikte göğsünün üstüne getiriyor; ka· 
......___ · An k"' dalgalı Belgrad radyosu da ö~leden son- lar · · · .. .. . . .. rar .. Bundan baıka istediği güzel kadın.. !abalık bir mahalde göztlediği şahsın 

'
--muı sözleri batınına •eldi. - genel sekreteri B. Necip Batu hü ume- ı; Ankara bugun cumhurıyetin 14 un-

L_ • 14 1 ' G·· l '- d w ') Sö" •• yabana ilham. kasd w lar k w bası 
.._ ........ aİzİn nktiyle Ermenistanda tin harici siyaseti, Istanbul varidat mü- ra saat ' 5 de ve akşam saat 21•45 de cı yılını mesut ve sevinçli Jrutluladı. Bu M~zek"'la:ız egı ·· 

1 
~ . . arzuları~ en ve agırca 0 a ayagına -

k._ bi.- 1azı aevdiğinizi, ondan bir çoca- dürü B. Mümtaz Karaman cümhuriyet Tiirkçe olarak cümhuriyetimizin 14 ün- akşam saat 20,5 de b.,.cılıyacak 15 inci uş ~ı~e.ent fo mal ıgır ıçBı~ır gu··n yı"ne yor, ayağına basılan adam, hiddet gös. 
.. ...._ old w w da benim cü yıl dönümü do".ıayısiyle iki konferans .. -s yapma&. maera saz o uyo . terirken sağ el cepten çıkardığı parayı 
libi . uaımu ve 

0 
çocugu maliyesi, Merkez Bankası genel direk- . . yılı_ da ... gulerek, eğlenerek ayni saadet l geldi.. gögusv .. te duran ele veriyor, tab:& para PiÇ baraJdıimm söy} ...... :•ti. neşretmiştır. _ u 

- 1' -··-r törü B. Salahattin Çam, Merkez Ban- Bari Radyoaunda dilegı ıçınde karşılayacak · ·· _ Kızlar .. Dedi. Bana bu 1efer vere· kasketin altında gizli kaldığı için ne 8fl· 
"•· eoaya.. B1rak bu maziyi.. Hakkın k f li G .. k Inh. l 1 ld v ılın . titl -- '"'-- asının aa ·yeti, ümru ve ısar ar B · 29 (ö R) B · d b V• • ilh d -L-'I b " )sun n ıgı veya aşır ış ıse nereye git ~ •• -~İğinin hakkı var .• Ben anne- arı, · -:-- an ra yosu u s ceııınız am a amaA11 ı arteY o . · • 
11.~ le.dar çok sevmiı isem Ermenistan· Vekaleti tarafından da bu Vekilletin ça- akşamki Türkçe neşriyatını şu cümle ile atıl ık ev IBu sefer hani kendinizi sıkar da bana malUm olmıyor .. 
-ati lcad d lışmalan hakkında değerli konferanslar bitirmiştir: c Şeflerinin idaresi altın- istediğim ilhamı verirseniz size yarın Böyle bir yankesici dün Başdurakta 
"• 1.:-ı· ını a o kadar sevdim. Ailem Güzelyalıda, "-'amvay cadd-:-- U 1 ı b' k'" lil ·· - b 
... "' ~ ..... _nle naad evla-..... me :-:.. verilmiştir. da kurtuluşa kavuşmuş olan milletler .. ~· pmpanya ikram edeceğim. r a ı ır oy nun ayagına asml§ ve 
.. -

0

~ ~........ ....... de 102 7 numaralı ve alb odal1, de- d - I r h ı t .... : .. ~ ise •• daha evvel 0 kadınla da ev- Akşam neşriyatında da Bayındırlık, diğerlerinden ziyade, bu milli bayram Ertesi akşam sevinç hızı ile geldi. aşır ıgı parayı so e ıne ava e e~·~· 
d T · k" nize karoı, bütün konforlu ev sah· k .. 1.. farkına varmamış ama aksı" gı"bi Ekonomi işlerimtzle Iş ve Eti bank ça- günün e, ur ıye ile beraberdirler. Gece bir ziyafet verdi. Dediğini yap- oyu 1 

iiı.. Erıne ~ vermedi. Suç bende de- Radyomuz bu münasebetle Atatürk lıkbr. isteklilerin mezkur eve mü· mlf, sözünü tutmuş, pmpanyalar su gi- çalınan paralar kasketin altından yere 
~ nıatandaki kadından olan ço- lışmaları hakkında dört konferans ;:- Tiirkiyesine Faşist ltalyanın en samimi racaatleri ilan olunur. bi akmlfb. düşmeğe başlayınca iş meydana çıkmış· 
d..ı.... ~ ııe oldu bilmiyonnn. Batvekil ol· rilmiştir. Bundan başka Ankara ve - ikl . . ktad 1-5 S 6 l 
=~ d 1 Ankar da 1 tebr· erını sunma ır.> · Giderken: ~~~· Ermenistana ~~~~n- ta~~_::_ yo arı --=-~-~~~ ren 

-,,Devenin birini saklarlar. Yirmi dokuz de- Peki •.• 

• HALK ASALLARI veyi kwn evine götürürler. M 1 Oduncunun küçük kızı bunları görün· 
Der. Aradan bir zaman geçer. 

Günlerde bir gün (Ha Sabır) adında 
bir tüccar tehre gelir. Atlannı, hayvan· 

]arını eayİe}erine bırakarak görütınek 
üzere hükümdann yanma girer. Evvel Zaman 

' ce: 

1 
- Her ay otuz doğardı. Bu ay yir

mi dokuz doğdu. Arkasındaki kuzulan 
da tutmaz oldu. 

Der, deve yükleri altınlan boşaltır. 

Vezirler dönerler, hükümdara gelir-

Bu sırada bu tüccarın lıayvanlan ka
çar. Sayialer telita düterler. Efendileri-

içinde ------11' IJer. 

ne haber vermek için saraya koprlar .• 
Fakat onun hükümdarın yanında bulun

duğu haber verilince telişa düşerler. - 4 

Oduncunun küçük kızı 
ı~:;; :a~asını sordum çift gitti, tek ge- · dığın için suya saman atmış.. Yani seni 
~~ie .e~ı. Anasını sordum teki çift et· hayvan yerine koymuş .. 

- Emanetlerinizi yerine teslim ettik. 

Derler. Hükümdar sorar: 
Cevap getirdiniz mi} 

Getirdik ... Derler. 

içeri nasal girilebilir ki haber versinler. 

1 

içeri girmeden de haber vermenin im
kanı yok .. 

Ne dedi} Diye sorar. . . .. .. -
· Ne yapalım, ne edelım dıye duıunur-

- Pençereden dedi ki her ay otuz do· ]erken onları pençereden hükümdann 
ğardı. Bu ay yirmi dokuz doğdu. Arka- 1 kar181 görür. 
sındaki kuzuları da tutmaz oldu. D d . · d . .,. 

- er ınız ne ırr 
~l et~ıt~ı, dedi, büyük ablası çirkini gü- Hükümdar, annesine bunları söylc-

tii) de:~e. gitmiş .. Küçük ablası bahçede dikten sonra küçük kızın zeki.sına hay- Diye sorar .. Söylerler. 

Cdiy0 '
111

Yormuş... Kendisi akı kara ran olur. - Sizi kerata herifler sizi .. Der. De· _ Ne düşünüyorsunuz, der, bir del· 

Hükümdar anlar. 

~rı ;:;i~:;~ Oca~~ baı aşağı haı yu- 1ki Üç vezirle otuz deve yükü altının venin birini sakladınız. Diğer develerin )i.la birkaç para verin .. Buraya gdsin ve 
llt~n uş.. ır su istedim.. lcine kızın evine yollanmasını emreder. de yüklerinden raldınız. pençerc önünde·. ı · attı n·· 1 . k l b ,.. ır illi) · oy e deli kızla hiç evleni- Vezirler, otuz deve altın yü Ü i c ir- V b"' l .. l dik · ) • Sula 

1 e oy e soy e ten sonra vezır en- r lafh 1-fi.iltü likte yola çıkarlar. 
rndar hunu ·· . y ld b . b . I . d l k. . ı ni zindana atar, ondan sonra oduncunun huanlar ptb b ......._ A n uzerıne annesin~ : o a ır ır erme er er ı. 

.._b nne, dedi l B' h .. k.. d b ,_ d ı ·k kızını Allahın emri ile nikihlayıp alır. Ha Sabam a.1 • sen an ıyamamışaın.. - 1z, u um arın u a:a ar sene ı • 

~· hu::~n:ı:cye gitmi§, annesi ebeye git- f'mektarıyız, bu paranın yansına bile nll- 1 Güvey girdiği gece de kaza aıkı sıkı Atlan J...~ı;tı. 
~. , ...- .... ablası gelin süslemeğe git- il olamadık. Develerden birini saklasak, 1 tenbih c::!er: Diye bairrmn .. Dediği gibi yaparlar. 

----
__ , ______ _ 

Hükümdar derhal eayialeri çağınr. 

- Bu aklı aize kim öğretti) 

Diye sorar. Sayieler de iti olduğu gi
bi anlatırlar. 

Hükümdar derhal bareme sider. Ka-
118lna: 

- Ben, der, ana kimseye akıl öi
retme, dedim. Sözümll dinlemedin. Şiın

di artık gözün ne ke.tirdi, gönlün ne 
sevdi ise aJ ve buradan git ••• 

Aqam olur. Kız bir tarafa çekilir. 

Hükümdar yatak odasına girer ve derin 

bir uykuya yatar. 

Kansa hemen hükümdarı yatağı ile 

beraber kaldınr, örümcekli, kirli bir oda

ya götürür. 
Hükümdar gece yarısı gözlerini açbğı 

zaman kendini karanlık bir odada ve 

kanaınm yanında görünce pşırır. Sorar: 

- Bu ne hal} Bu ne demek} 

Kar18ı cevap verir: 

- Siz demediniz mi ki gözün neyi 

kesti, gönlün neyi sevdi ise al götür .. Be

nim de gözüm sizi kesti. Gönlüm aizi 
sevdi, aldım, buraya getirdim. 

"Uçuk hl ' Sak k - ' -d v • L cHa C?-bır> bunu duyar. Hükümdann i..: d a ası naluş işliyormu~.. diğer deve yüklerinden de birrer parça - ın imseye aa: ögretmJyec:ea.· .,. 
M. - ey ~ L_n___ 1 " } ,,.e "i.: az. Y~ıyormuş .. Ocakta fa- altın alsak nereden bilinecektir. sin.. yanından _......., at arım araştırmaga pr ar . 

.. ,.Yor ' --L-

Hükümdann hotuna gider. Kansını 

affeder. Beraber ve bal gibi mesut ya-

--------lt!.!:!lll....l1&.11>.-d-...ıı.....-ı... _ _ ı.. __ _._ __ u-._ .• J ~.d;L:)eri aibi :v:a kv,,.w .... -Bitmedi-

tır. 

Bu hadisenin de cürmil meşhudu ya
pılmış ve mahkemeye verilmiJtir. Ya
pılan duruşmada bu şekildeki yanke~\
cilik tarif edilmiş ve hlkim de bu ci
heti dikkatle tetkik etmek mecburiye
tinde kalmıştır. 

Suç sabit gıörilldüğilnden yankesici 
Ziyanın on be§ gün hapsine karar ve
rilerek hapishaneye gıönderilmiştir. 

Brüksel 
konferansında 
ltalyayı Kon Ciano 
temsil edecek 

Roma, 29 (A.A) - iyi haber alan 
mahfiller Kont Cianonun bizzat Brük
sel konf eransma iştirak edeceğini bildir
mektedirler. 

B erlin, 29 (A.A) - Reich hük:Qmeti 
Brüksel konferansına iştirak etmemeğe 

karar vermiştir. 

48 Japon bombası 
40 Çinli öldürdü 

Şanghay, 29 (AA) - Santral Nevı 
Çin ajansının bildirdiğine göre, Japon 
tayyareleri Amoyun üzerine 48 bomba 
atmışlardır. Amoy Nankin ile Şanghay 
arasında mühim bir ,ehirdir. Bombardı

man neticesinde sivil ahaliden lmlt kı,ı 
ölmüetür. 
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Japon umumi karargahının niyeti 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Nanteoyu çevirmektir 1 Fransız harbiye nazırı 
Japon ordusu 

dağlık mıntakada Çinlilerin 
şiddetli mukavemetile karşılaşıyor 

Sansi viliyetinde 
........................................................ 

"Kuvvet teşebbüsleri ve şiddet 
nevraları hiç bir zaman bu 
kadar tehlikeli olmamıştır 

ma-

Paris. 29 (ö.R) - Li1 tehrüıde aç.1• li birlik k abinesi tetkili yOlundaki -· 
lan radikal - ~yaliat ecnClAk kongresi· nevralan munffak olamu. 
nin ille günü parti b~na ve harbiye c&e NouveUu gazetesi de ...Oikıd 
nazırı B. Dalndier. nİn bir nutkuyle hu· kongre.inin partinin lceadi pr~ 
susiyct kazanmlfbr. Bu nutlı:unda umu· teyit edeceği kanaatindedir : Milli ~·· 
mi 1:aziyct hakkında D. Daladier de· ır.iyet dlih edilmeden ve ekonomik f aa• 
miştir ki : l.iyet artmadan eosyal terakki teıniA 

c - Eğer halJc cephesi içiode bflZJ edilemez. Her ıeyden evvel memlektuc: 
veailelede cümhuriyet disiplini yerine mali ve ekonomik katlanma oimaJtdır·· 
parti ve sınıf diaipliW &kame edilirse ha· latihsala t artmalıdır. Soqal kanwdarlll 
reket m:rb estimizi cer~ almak bizim ;çm en canlı mOdafaaac muvaffakıyetli "e-
d e 'bir vazife olur. Umumi aiyaset mü· tice vermesine bağhdır. Diğer taraftall 
znkercsindc böyle bir l:ımır venneğe beynelmilel vaziyetin vdıameti kongre• 
parti muktedirdir. Fc.kat bö)•le bir ka· nin milli emniyeti sağla01 muhafaza et· 
rnr arlındoşımız Chnutemp.s' ın hu kndar rnek ve sıithu fimdiye kadar temin eden 
vukufla ida re et~ hıılk cephesi lıükü· ciynsete d evam eylemek kararanı teyit 
n tine kar b ir hakt:ızlık. olur ve onu etmesine aebep olacaktır.• 

nııT-3'1~L_.' cc:ıarctsizliğe aüriikliycbılir. Memleket Sosyalist cPopuhıirc• gaxcteai ıneJJ1' 
ı ndc 1."C bilh~ lıudutları haricinde nuniyetini ifade etmektedir. Şunlan ya· 
bunca müfkülat biibiri ü .. tünc yığılagcl· Ztyor : Pek muhtemeldir ki koıcred~ 
nıd.te iken mcınlcket.i diğer hangi bir halk u,pbesi buaolan bu cepbenia kJ• 
ekseriyetle idaıc edebiliriz > nim.uma açakça tav.iyeden çekjnd• 

B. Daladier buncbn .onra nübi tem· D:iWııe lerdİI'. Zira keadi za.radanaa nclice f/r 
sil u.uiünün kabulü hakkında .öz .ÖT· mokraai yolunda .geniıletti. Millet.ia re- recek bi.- teh'ilrocM. .b. ... •lrlardlr·&r 
lemq ve bu atemde kendi be.W,.aa (abanı daima i.&ih etti ve mitli müdafa· aua için ya.dan bir l'QADCYI'& y_,.,.1ı 
faydadan ziyade mabzuc 1ıördüjünü btl· ll7' o .urette tanzim etti iti Manı mu· konatcnin 900 karar aırctiae • .-..ıetli
dirmiıtir. Harici siya.et ve bilhuaa ı .. barebesinden sonra mareşal Joffre : rilmit ilatiraz kayatlan. tMY~ eda-it 
panya ve Çinde haq>. (~ dünyuın· «Cümhuriyet ordusunu bazarhyanlar- tartlat. ~radaa iafiib ~ o1~ 

~pei ~kcn da eatrika.lar. iıte ~Ö2lÜJnÜZÜa önündeki la iftihar edeceğiz. Ordu eümh•riyetin bÜ' formül 90ma,ğa çalı.,.caklard11-. &ı• 
Şangbay, 29 ( ö.R) - Şapeinin Çin· recede bir istihkam mahiyetindedir. esas prcnsihi komünizme kat'f• mücadc- manzara budur. Dünyada biÇ kimae Ye memleketin mi.itcsanit menfaatlcnnin na munffak olwlanıa bu eoayalildet'İJI 

liltt tarar.dan tatdiyelinden beri Üç To1cyo, 29 (Ö.R) - Şangl\aydan le ve Japonya ile i , birli"·i olacaktır. ~ransanan .uUı arzusundan. hakemlik bağıdır.• de planda yapacak:lan milli koal'9 
güa ceçtiği halde Şanglıa,. eepbcsinde Oomci ajan1ma bi1din1diğine göre Şape· ŞANSI VJLA YETiNDE fıkrine sadakatinden. sulhu karpllltl. GAZETI:.LERIN TEFSiRLERi üzerinde müessir olacakbr. Mcd kJrk 
hiç bK deiif.1dilc ,.oktur. iki hUlm ta· inin işgalini tamamlıyan J aponlar ,İm· T ien • Çin. 29 ( ö .R) - Şansi vila-

1 
yardıma ve hakka riayete dayatmak az· Paris, 29 ( ö.R) - Gazetelerin mü· aaatlilt q balta• kanununun tadiliai. falr · 

raf cec~ Saçey nehrinin iki tara:fmda- di Suçeu nehri sahiline çckilmi, ohm yetinde hnrcköt yapmnkta o!an Japon I minden fiiphc edemCL Bartlannın .zan· talialanna göre l..i1 kongresinde B. Da· rikalann iıgalinc ber suretle aibaYeı 
ki laarpltldı men:t1erini tahkim etmdde Çinlilerin yeni mev7.ı1erine hücum et· kuv.etleri dağlak mmtııkada Çinlilerin lan hilifına kendi emniyetimiz hallm· ladier tarafından aör!enctt nutuk kong- .-erilmesini. tevakkuf devresinin i'.Jinih•• 
geçirmiwlerdir. Japoalann nehri ceçmdc. mektedirler. Japon umumi karart:ahı tı0n derece fiddetli bir miıkaYemctiyle: daki kaygılanmız diğer milletlerin ha· renin havasını tayin etıniı ve Latta ka· ,.e terndidini. bütçe müvuene9iaİft 1>41 
içia P'l"'ılrlan iki tqebbüs Çinlilerin ,imdi gayretini Nantoya çeYİrmcğe \•e karşılaşmaktadır. Da ~lara çekilmi' olaa yat zaruretlerine göz yummaia bizi rarların bir dereceye kadar timdidcn C$8Slar dahilinde teminini teklif ede
ndaria c-.p .-alerindeki binalardan Suçeu nehrinin mansabma kadar bütün ÇinlilCf' arazinin güç ilerlenir vaziyetin- sevketmemektedir. Biz her lces için ıulh tahmini imkanını hasal etmittir .. Oeuvrc cckletdir. Qyle ki 90SJ'a1İ811« l>UIMI red· 
çektikleri lidcletli milral,.öz aleti kar- Çin meYZı1enni ele ı;eç~rmeğe karar ver· C:len istifade ederek Jap0nlann hareket· fikrine buaretle bağlıya ve bu ~emıt- gazıeteei .f"&DJ'OI' : • dede.-leree Halk cepher· • paıçlll~ 
ıısmda akim ltalllUfbr. 811 alet bilhassa miftir. lcr&ni son derece güçleetinndttcdirler.. bi daima müdafaa ettlk. Bu hislcdir ki «B. Daladier Nil.iye Ültlluııbabnan tc~ oaluia 'ü..ri.de kalecakttr,• 
muhaMmptw iz prdsa beri bir fngiliz Diğer taraftan iç MoncOlıstamn Çı~- Japon hücumları bu mıntakada halci 

1
ber kese mertçe el azabyonı. Fakat 111 i1tinci elene.inde bir çok tatlabl nam· Saica radibllain maneYrW itte budof• 

müfrezC8İnia itPJi alamda bulunan To- den ayrJa..aJc istiklalini ilin etmesi "'ti l1ir n1evkı olan Sin • Ven ./ f"u meTkczi .. da bilinmeMfir ki Fransa iStilcti.lini, hür- zederin muvaFFaluyebizliğine sebep olan fakat pazar güaü Şatoda ~ IJ. 
yeda ~- doluma fabrikıwndan gel- tekil almııtır. Yeni dn-let Cengiz - il • ne br,. yap4maktadır. 811

1 

hareket nı'1-:Tiyetini her emetle kommak azim 'ft ddiplin nobanlilinı takbih ettiği r.aman CLautempe ve diia de ko.grede B. l)a• 

mittir. OGnden beri lngilidcrin tahliye ""' bayraiına ltabul etrniftit. BU bay- 'vaffalayetle neticCteainc Japonlar K.iıı- 1 imparatol'luk yollum muuniyetiai her ~ &.tlaftlNlbr. Hakiki diıııiplia ah· ladier tarafmdan eö,.leaileıa ~ bd 
dt&leri ba l>üaa,.. Çüaliler iıgal etmi1- ..ak ci;k man.i · renginde olup yukan Ping n1iistahkem meVküni ltu~rak ova , •uretle konımak. azim ve luıranndadır.. la.ki diap1indir. Yok.sa otomatik hare· tetebbüıeii fimclidea akamete i11Mktadl 
lenlir. Bun-. eon Clettıeede ehemmiyet· lcöteeinde. direk yanında aiyab bir mu· manta.kuına i.ebiJecclderini ümit etmek· Bunun için lüzumlu olaa fedaklrlaklan. ket dciilair. Bir çok radikal delegeler etmektedir. 
li bir- eeftülc:en eoktua •e birinci de- rat>baı ihtin etmektedir. Yeni devletin tedirler. lmilli müdafaanın tam tesirli o1muı için. kongrqe intihabatta uğradık.lan muva(- c]oumal» e söre koacre nilaat kr 
•••v••••••••• •• 1 ·-··-••••••••••••••••......... ............ ................................................. ........... daima kabul edeceğiz.. Avnıpada bunca fakıyetsizlilc sebebiyle yuah kalple gel- ranna radikal partiMia e9U P~r . d B 1 lurs ve cftaMann gemi azıya a1ddttan bu rnişlerdir. Bu da radikal ve sosyalist par· ri üzerinde ~ ec&e.-ek badi ~.,ci-a ansıya an arse ona sıra_larda ~if kalacak milletlerin .. ,. tieri ~aaınclaki ınünuebetler üzerinde ne itirnadma göeterecektir. fakat~~ 

halane •• iktidar mevkiinde bulundukça (caa bir tem- pP&bt)ir. Bununla be.ra- rarlann oimdiki eberiyet teıeldriiliiO' 

Asi Amiral F racesko 800 kilomet
relik bir Sahili ablokaya çalışacak 

lspanyol harp gcmifon 

Pa ris. 29 (ö.R) - Valuısiyadaa iMI- riyeti bükümetinia makamnı Valanaiya· 
diriliyor : Hükümet ıneBwnin 30 i1k dan Barsdona n~letmesini ve diğer ta· 
tqrİn cum.arteeiadea itibaren Bu.dona mftan nasyonatistlerin bütün filolarını 
nakledilnü, oJdağu ilin edilaüttir. Ya- Akdenizde toplıyarak cümhuriyetçi sa· 
rm kabine meclisi Katalonya PAJ'İtAh· ,bileria ablob. için Majorkta l>ir de
tı..da toplanacakbr. Bununla ~ niz Ü911Ü teeis etmelerini tehir eden fa· 
Katalonya mulıtariyet rejiminden istifa- ŞÜt dour. cazeteei Valuuiya 1.ülcüme
deye devam edecektir. Hükümetin Bar· tinin karanada askeri vaziyetin cümhu· 
selonadaki kanunu esasi mucibince ' 'a · rİyctçiler için ümit~ olduğunun bir iti· 
zifelerine daha iyi bir ıc1o1dc d evam rafını görmektedir. Hukümet merkezini 
edebilmesi içindil'. Diğer taraftan Ka- Barselona nakle tmelde takip edilen asıl 
talonya endı.Uıtrisi vaziyetin ic.aplarıllll gaye, yine bu ga:ıeteye cöre. Katalon
uygun bir şdde sokularak İlıtihsali.t.ı art· yanın nasyonalistlcrle ayn bir sulh yap· 
tmlacakıır. Kataloayanın coğrafi vazi- m mm önüne geçmektir. 
yeti de bütün i tihsalatın ve malzemenin Paris. 29 (ö.R) - Balear takım 
l daLa münasip bir tekilde tevziini kolay- adalarının ea büyüjü olan Maiork ada-
lattanıcaktu. .ında Palrna ıehrinden bildiriliyor : Bu-

Paria. 29 (ö.R) - fspanyol cünJau. cünclaa it.iban. Majork adası nasyona· 

F .. ansayı hür. tnetıat ve kuvntli yapan bec ek.eriyet halk ~-- aad.km ••• ve onu temsil eden bükümete ne ~ 
partimize itimat edebiliri.E. Bu parti si· Baza uia radikalierin timdili eberi)'et ~ bclar unun olacağau timdideta ,_
yasi demoltraaiTi kurda ve eosyal de· yerioe bir ne•İ temeddiz ve yahut mi· yin etmek imkan dahilinde dejildir• ........ M.li"SSOiiDiiiiil····son· .. ·nutkU···-
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BÜYÜK HİKAYE 

a 
Bir Aşk Macerası 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . 
BU 

Sade bir aşk 
macerası değil 
Japon ailesi 
icinde askın 

. 
• . 
• O, bütün Japonyanın en 
güzel ve en namuslu ka

~ dınlarından biri idi 
• • 

telakkisini 
Japon ahlakını 
adetlerini 
tasvir eden 

if-O , bütün Japonyada namus ve 
fetin tin1salidir. O, iki sene evvel 
hava kurbanı olan kocasının ba

bir tetkiktir 
tır~sına hir din gibi bağlı 

sadıktır ve 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dikkat et •. Bu tertemiz kalpli kadınla aşk 
şakası yapma .. Aşk oyunu oynama: O, ince 
ve nazik bir cicektir, sakın onu soldurma,, • • 
kıyetini tehri1' içi.n burada toplanmışlar· 'uz.akta oturuyorum. 
dı.. Otomobil içinde Barnes cuzel Japon 

Salonda bulunan kadınlar, kızlar, Mi· kadınının korsasız. sütyensiz ılıklığını du

ıelin genç f ransız tayyarecisi ile sıkı ah· yar gibi oluyordu. 
baplığını Adeta kıolcanıyorlardı. Bilmiyor· ESiR KANATLAR 

Aşağıda, tek tük ağaçlann benekle· lardı k.i Miıel, Barnesin çok eski ve ÇO· Miıelin evine davet vaktinden evvel 
diğ; bir vaha ... Göz alabildiğine uzanan cukluk arlı:adaşı idi ve genç kız. Barneııin (İtti. 
lllonoton bir vaha .• , Gümiif iltimalarla kız kardefi ile bir mektepte okumuştu. 1 - Bir porto içersin değil mi eski l\r· 
l>Ulıyan bir dere ydan gibi luvranarak _ Benim küçük Mişelim.. Bu kala- kadaş .. 
bu bomboş araziyi ortasından bölüyor. balıkta dans etmek felaket.. Fakat et· - Hay hay ... 

Y ukanda kurşuni bulutların kapladığı rafı görmek için de danstan başka çare Bir müddet aralarında kısa bir sükut 
bir sema ... Günet ırörülıniyor, ancak se· yok .. önlerinden geçtikçe bana buranın geçti. 
):İfiyor. büyük ve tanınmıı adamta ... ını söyle.. - Neden susu: .. >nun .. Yoksa gevda-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • . . . . 
• . . . . 
• • . B 

Japon kadını 
nasıl sever 
nicin sever ? 

• 
Ölen kocanın 
dul kadını 
artık ba1ka 
bir sevdaya 
kalbinde yer. 
veremez mi ? 

. . . . . . 
• • . . 

Bu sahayı tayyaresinde kateden Bar• _ Olur.. işte .. . . • • • sefiri. İşte . • • • • • lanıyor musun> 
t ı ······•······•··········•••·•••··••···· ııes adamakıllı yorgundu. fakat vuı 0 a· nazın .. itte filanın karısı.. ~ Galibn. .. _ Kendini koldatmıyacağına emi· 

coğı Yere de pek az kalmıştı. Barnes bunları lakayt dinliyordu. Bir- - Dikkat et Barnes.. Bu İş şakaya Bir Japon hizmetçi kızı haber verdi: 
Tam iki gün ve iki gecedenberi uçu.. den dana ~ttiği genç kızın kolunu aıka- gelmez.. Komurosaki. çok temiz ka!pli -Bayan Komurosaki-Ko San teşrif et .. 

Yordu. Altl saat sonra son merhalesine rak şordu: bir kadındır. Büyük rütbeli bir tayyare tiler. 

~·l~ek ve zafere ka'VU§&Cllkb. _ Şu güzel.. Nefi. Japon kızı kim zabitinin karısı idi. Kocası iki oene ev· Miıel kapıya koştu. Misafirini karşı· 
O, dalı11. on yedi Y&f1nda iken, 1916· Mite!> , , vel harpta öldü. Habraaına o zamandao· · ıadı. 

~: tayy~reciliğe İn~ etmişti. ~üyiı1r. ~itel gÜsterilen tarafa baktı. Güle·ı beri sadıktır. O Japonyada namus ve if. Genç kadın, vücuduna eldiven gibi yıa· 
thı dort ı:af~r. bır madalya ve uç yıl• tek: (etin timsali olarak tanınmaktadır, Ş.,.. pıımıı aiyah bir kostüm gİymi§ti. Ay..k-

~ .. bitirıniıti. . -Sen d~ mi ona vuruldun} Dedi. O bir haricindeki mo.uİti.neainde,oturuyot. lannda ııiyah U>elc çorap ve aiyah iııkar
d' Zengin ve müstakildi. Genç ve güı:el- Japonyanın en güzel kadınlarından biri· Çok iyi bir arkada11mdır. Sııkın olmıya pin vardL Tam bir Avrupalı gibi giyin-

'· Macerayı seYerdi. . dir ve benim çok samimi dostumcjur. ki onu geçiçi bir bense kurban etmcğİ mitti. Batındaki ppka ıon moda idi. 
Paris • Tokyo aruındaki yolu layy&• Adı da Komur~saki-Ko-San' dır. aklından geçireııln .. O çok U.ce ve na· Barnes onu bu kıyafette görünce SU• 

~ ile Üç günde katetmek rekorunu kır• -. Manası} zik bir çiçektir. Onu ooldunna.. kutu hayale uğrar gibi oldu. 
l1laiia teşebbüs etmişti. işte nihayet bet - Koyu kırmızt demek.. ~ O çiçeği koklamayı ne kadar ı.. Mişel: 
~•ti kalmıştı. Bq .... t .. · Bu beı saat - Şairane bir isim... terdim.. - Aman, dedi, robun ne kadar CÜ· 
•Çtnde en umulmadık bir kaza bit tehli- _ Şimdi ona takdim edeyim mi} 
ite, muvaffakıyctini yarım bırakabilirdi. _ Çok memnun olurum .. 

Şimdi altında denil: vardL Miıel. dans ederken mahirane bir ma· 
llzalı:ta, sisler anuında Japon dağlan nevra ile Barneııi güzel Japon kadınının 

görünmüştü. Depoda daha dört buçuk yanına götiirdü. 

S&atlik benzin vardı. - Size, ded~ çocukluk ve mektep ar• 
fllilıayet Japon sahili .. Tokyo .. Ve mu• kadaşım kahraman Fransız tayyarecİ&İ 

:::fet bir İ~İf.· ~· Kıya~. Bayrak· Robert Bamesi takdim ediyorum. 
I ·· Merasım .. Z...bıtler .. Siviller, lı:adın· Barneo, güzel kadının elini öptii. Ka• 
'-r etrafını ahyorlar. Franaız sefirinin. dın: 

tebrilt; .. Japon kumandanının nutku.. 
.. Bütün bunlar ı...r-oda B.mes güler 

l'iQlü ırörünmeğe çalıfıyor, fakat bir an 
c'i'vcl İstirahate. uykuya kavuşmak için 
°"n atıyordu. Dudaklarından dökülen: 

Sizi tebrik ederim, dedi. Fakat 
mesleğiniz çok tehlıkeli ... Benim de ko· 

._ Mersi ... T etekkür ederim ... 
Sozıerini adeta güçlükle telaffuz edi· 

~ordu. 

l:: 1 !atkı yaran bir otomobil.. Caddeler .. 

0~ler .. Sokaklar.. Nihayet otel ve otel 
a.sı .• 

Ülı" . Çok şiikıir ... 
Batnes kendisini yatağa altı. 

""" 
Elarnes sevinçle haykırdı: 
;:;; Sen ... Mişel. .. Ne saadet ... 

tel, gülüınaedi: 
-- Evvel;i. sizi tebrill: etmel;yim. 
._ Bunları timdi bırak .. 

tll .._ l<.in1bilir sevgiti.niz şimdi ne b.dar 
••uddur. 

-- Hangi sevgili> 

~-= Pariste bıraktığ.ntz ve arkanızdan 
l:ıııı end' .. d '--' ·ı· . l'~ le ışe ıçın c Katan sevgı anız ve~ 
atınız. 

lii.:-- Emin ol Mişel.. Arkamda beni dü
"•n k' ... il· •nıse yok .. Ne karım var ne de 
t ırn .• 

d ~ Ya.lan söyleme ... Benin1 gibi e...tci 
"' karşı böyle hareket doğru değil.. -- s. . d0~ .. nı. namusumla temin ederim ki 

•'u ... l' C oy liyorum. 

d0~~nç kız Parmağtnı Bamesin kalbine 
~atarak: 

•e ._ Şu halde burası daha henüz lıoş 
""rLesı demek} 
._ E 

Vet ••• 

cam tayyareci idi. tki sene imparatoru
muzun ve vatanımızın uğruna Mançu1to
da düterek öldü . 

Bir müddet ıükut ... 
Bu sükutu Barnes ihlal etti: 
- Büfede bir pmpanya içsek 

olur} 
naaıl 

- Maalmemnuniyet. Fakat ben şam· 
panya içmem .. Yalnız bir dondurma ye· 
rim. 

Mişel ve Komuroaaki-Ko-San kolko· 
la büfeye doğru yürüdüler. Bames de 
arkalanndan takip etti. 

Japon güzeli, üzeri kııj;'U kuıu if)enmiş 
beyaz bir kimono gİymİitİ. Belinde sır
ma iılemeli. bir kemer vardı. Cöğüs ol
dukça açıkll ve nefis bir manzaranın hu
dudunu gôster.iyordu. Evli kadınlaca 

mah•us olan diif şehide taranmış ipek 
gibi S.."'ı';I başının arkU1nda zarif bit to
puzla bitiyordtL Topuzuna iri başlı altın 
iğneler sokulmuştu. 

Parmağında güzel bir pırlanta yüzük 
vardı. Üzerinde başka "Zinet yoktu. 

Dondurmasını zarif hareketlerle yer-
ken kendisini süzen Barnesc ara sıra gü
lümsiyerek bakl}'ordu. 

Mi.şel. ertesi günü için Japon güzelini 
yemeğe davet etti ve benim bulunacağı
mı söyledi. 

Komurosaki-Ko-Sa.n tebessümle bu 

daveti kabul etti. 
Mişel sordu: 
- Saat kaç Rober .. 

._ s· 
1 t 0 k l.Ze acıdım Öyleyse.. Güzel kadın· Komlboraki-Ko.San: 

•dar azaldı mı ki} - Ooo! Dedi. Vakit epi olmuş .. Ben 

- ikiye geliyor .. 

nim yeter ki .. . 
- Evet ... Yeter ki 
- Araya aşk denilen nesne karışmış 

olmasın .. Bunun da karı~aca~ını zannet-
mi yorum. 

QI'\:;:- Aradığunı henüz bulamadım da gidiyorum.' 

•r""• - Biz de gidiyoruz. - Çünkü Avrupalı ruhu ile Japon 
' .,. areth 

- Neden} 

Q"lıı.. •nenin salonu oldukça kala- - O halde becaber gideriz. Otomo· ruhu arasında dağlar kadar fark ·,ar ... 
t, lt. İ okyonun bı..itün hsiyetleri, bu bilimle evveli. Mösyö Barneai oteline hı- Aık ise ruhun gıdası ve ihtiyacıdır. 

zel.. 

Hoşunuza c:iuiğlne sevindim. Çün
kü onu Paristen daha yeni. getirttim ve 
ilk defa giyiyorum. 

Sonra Barneae döndü. 
- Siz. dedi, PariJi olduğunuz ıçın 

ınüşkülpesetsinizdir .• Robumu Mişel si· 
bi kolay kolay beğenmez.siniz sanırım. 

- Mademki fikrimi sormak lütfun· 

ğim. Ben dün akşamki tuYaletinizi daha! Titriyor 
çok beğendim. Siz tuvaletiniı:le. nuol 0 • 

söyliyeyim. ilahi bir meYCUdiyet alaut· O.. 90I< aeıi,cww 
bntt. Ea """" lıir giı illi 

Güı:el kadının yüzünde hafif bir hü· Beni llÇrabJCW' 

zün bulutu dolaştı. u,...ı. ...,_ 
- Ben. dedi, ne kadar aptalım .. Bu U,b lı ı1en ~ 

Avrupalı kıyafeti aiı:in fe<efinize tercilı Afi<. ...... bö,f.edir, 
etmiştim. Maamafib oözlerioize çok te· .................................... • .. 
şekkür ederim. Onlar benim için büyük Sinirlendi.. Uyuyamadığma ainirlendL 
bir iltifathrlar .. Bilacniz vatanımı. idet.. Falına bakma.it istedi. 
!erini, üzerinde doğduğum ve yaşadığım Havaya iki yelpaze attı. 
bu topraklan .. Buranın çiçeklerini ne k•· Yelpazeler birbiri üatüne düıtülerı 
dar çok severim. Uğur alameti.. 

Yemek neşeli geçti. Bir kağıt parçası ile bir lı:llf yaptı, ha. 
Alı:pm üzeri Mişel bir ıarkı rica elli. yaya fırlattı. Kuı yere ayak iiotü düttiL 
- Hayır .. Burada olmaz.. inşallah Sevinç Ye nete alameti.. 

bize gelirsiniı: .• Orada söylerim .. Zanne- Sülı:ünet bwdu.. Tekrar yatağına uzan. 
derim B. Bames daha bir müddet Tok- dL Uzun kirpikli göz:\eftni kapattı. Yan
yoda kalırlar. na ve tal üne emin rüya ıre hwyalt bir 

- Ben, tamamen serbestim.. Acele uykuya daldı. 
gitmeie de bir mecburiyetim yolc.. Uzakta ... Gecenin -W.iği içinde b;r 

- Şu halde Miwel ile beraber iliz de kumrunun Ku ... Ku ... ou iıitiliyordu. 1 
geliniı:.. Cumartesi akııamı beklerim. YOZ IRK.. BlR AŞK.. 

Giderken gülerek: EYin içinde hummalı bir faaliyet n.r, 
- Affedeniniz, dedi. Sizi otomobili- Hizmetçiler ökçeli pabuçtan ile lıanl 

me davet etmiyorum .. Sizi yantmda gÖ· hani çalıpyorlar. Etrafta ve ortalıkta ~ 
recelı: olurlarsa sonra Tokyoda ne de- bir toı: tanesi bile bulundurmamağa ça• 

mezle<. Allabaısmarladılı:.. lışıyorlar ve Japonlann efaanevi temiı:• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

_ Nasıl Barnes .. Çok güzel bir ltadm 

değil mil 
- Evet ... Eeki zama.n ite yeni zama

nın, uı:ak şark ile modem garbın imtiza· 
cından husul bulmuş ilahi bir varlık .. 

- Sen onu asıl kendi muhitinde. !.u
ausi hayabnda daha iyi anlıyacakınn .. 

UYKUSUZ GEÇEN GECE 
Komurosaki-San dalgın bir halde evi· 

ne dönmüştü. 
Barncsin gözleri onun batını döndür

müştü.. 

Nermin elleri üzerinde delikanlının du
dak yeri hala atet gibi yanıyordu. 

Şerefli kocasının ölümünden sonra ilk 
defa olarak başka bir erkeği dütündü· 
ğünden dolayı kendi kendini itham edi· 
yordu .. Hem bu baıka ve yabancı erkek 
Hıristiyandt da ... 

Oduının içinde bulunan bir tahta ka· 
p1yı açtı. 

Ufak bir bölmeye girdi. Baran aile 
ölülerinin mukaddes habralarının bulun· 
duğu yerdi . 

Allaha yalvardı. 
- Cennetin mukaddea bahçelerinde. 

ahın çiçek ve yapraklar arasında otu
ran sen ey büyiik batık, dedi. içinde bu· 
lunduğum derin karanlığı aydınlat ... Te
reddütlü adımlarımı temiz yola sevket .. 

Üç defa eğildi. Güzel batı. ecdadın 
hatır1annı taşıyan maaaya üç defa do

kundu. 
Odasına döndü.. Böln1enin kapıStnt 

kapattı. Odanın ıçıne kötü ruh1ardan 
kendini korumak için bir avuç kavrulnuııt 

nohut serpti. 
Yatağına uzandı. 

Fakat gözüne bir türlü uyku girmiyor .. 

du. 
Hafif sesle Hay Kay aşlı: şarkısİnı mı. 

rıldandı: 

Düıüncelerim nereye g~ .. !İ 
Seni ıı:örelidenberi .. 
Seni görmeden önce de 
Bir düıüncem yoktu 

,. "" 
Acaba bir rüaırw mı? 
Yoksa selen o mu? 

Kalbim karanlık ecesinde 

liği_nin tam Örneğini •eriyorlar. 
- Timilru.. Matau .• Çabuk olun.. 
Komuro.altinin doğduğunu görınüt Ye 

ona aütninelilt etmif olan ihtiyar dadı 
Kane, eski kafalı bir kadın, Japon tau-
111bu İçinde mınldanıyor: 

- Yabancılar için bu kadar masraf~ 
Yazık .•. israf doğrusu. 

Fakat bütün mevcudiyet ve rubu ile 
hanımına bağb ve muti olduğu için bu. 
dü.şüncesin.i yüksek aöyliyemiyor. 

Yemek listeai üzerinde uzun uzun dii• 
şünülmüt ve münakaıa edilmiıtir. B'ır 

kere Satsumanın tatlı patateııi bulunacak,. 
sonra mantar garnitürlü Okyanoa balığı.. 
Bir nevi uzun havuç olan Daykon yeme
ği ... Pirinçli balık dolması ... Sonra Man· 
ju ••. Mercimek ezmeııiyle yapılllllŞ paa
ta ... Ve tekerli fasulye ezmesi.. Tabii 
aofrada Japonların mali içkisi pirinç ra
kısı ve kokulu çay da bulunacak ... 

Komuroıalti bütün elbiselerini gözden 
geçiriyor ve içlerinden en güzelini at:Ç

meğe çalışıyor. 

Birini Ciyiyor, aynaya. bakıyor, beğen• 
miyor, çıkanyor. bir batık.asını giyiyor. 

Kalbi sabırsızlık içinde çarpıyor. 
Kabul salonunun ortaaı.nda yere g().. 

mülmüş bir mangal var .. Mangahn üstü .. 
ne kenarları açık bir kapak kondttrul• 
muş, hal"aret bu kapağın yanlarından et .. 
rafa yayılıyor. 

Mevsim ilkbahar... F alı:at akşamlan 
serin oluyor . 

Komurosakinin evi şehirden uzakta .. 
dır. Tek katlıdır. Odaların arası kalın 
1c8.ğıtlarla bölünmüştür. Evin tahta aba .. 
mı kokulu Süleyman ağacındandır. Ze
min, tatani denilen pirinç samanından 
örülmüş ince has.1rla kaplıdır. 

ihtiyar bahçevan Uukonun işi pek tok
tur. Geniş bahçede J aponyanın üç çe

şit bahçe tarzı bir arada toplanmışhr. 

. ..................................... , 
Arkası 

Yarınki 
Sayfada 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



30 ILKTEŞRlN CUMARTES~ 
• • 

Çinde harp_ devam • 
ım ritanya ato luğu 

Mussolininin emperyalizmi önünde 
şarktaki mevkilerini terketmiyecek 

Japonyanı ekono ___ ik 

Dünya 
vaziyeti nedir? 

• 1 

)ngittere 
icin üc 

Japon3ıa ihracatını arttır- her sene bir önceki seneye nazaran yüı:- Asıl derin sebepler burada izahına ;t. 
mağa muvallak olmuştur. de 1 O dan fazladır. Ve bu inkişaf ta hiç tiyaç olmıyacak kadar herkesçe maluın• 
1928 den 1935 e kadar süren bir yavaşlama temayülü de yoktur: 1937 dur. Japonya kalabalık nüfuslu ve nü• 

' ' zfrai buhran bitmiştir. Köy- nin ilk ikj ayında endüstriyel istihsal fusu çok artan bir memlekettir. Onu teş· 
tablodur lü nisbi bir refah içindedir. 19 36 nın muadil ııylarına nazaran yüL- kil eden adaların volkanik ve dağlık ara· 

Paris, 28 (M. H) Bur.unla beraber hyat pahal!- de 18 fazladır. Muhtelif endüstri şube- zisi en iptidai bir şekilde de oha bu de· 
_ c Republique » dır. Bunun başlıca sebebi si- !eri gözden geçirilirse hepsinin inkişaf ha rece kalabalık nüfusu beslemeye yetmez. 
c Şarkta Ingiltere » lahlanmaya harcanan büyük !inde oldukları görüliir: inşaat malı:emc- Beyaz ırkın h&im olduğu yerlerde ise 
başlığı altında yaz- pc.rcı!ıirdır. ihracatla bera~r, si endüstrisi gibi istihlak maddeleri en- artık göç için kapılar sım sıkı kapanmW 
dığı bir baş maka- i:haliıt ta /azlalaşmaktaclır. düstrisi ve hususiyle dokuma endüstrisi; tır. Esasen kalabalık olan Çine göçmek 
lede Ingilterenin Onun için, Japonyanın için· makine kullanan fabrikalarla bunları de imkansızdır. Bu vaziyet karşısında Ja· 
yakın şarktaki foa- de bulunduğa mali ve ekono- imal edenler .. Sun'i ipek endüstrisi, Ame-1 ponya, 19 uncu asırda İngilterenin takip 
liyetinden ve mem- mik güçlükler, sosyal r.ıah- rikayı geçecek derecede terakki etmi~- etmiş olduğu politikayı kabul etti. th· 
leketimizin Yakın :zurlara da yol açmaktadır. tir, pamuklu endüstrisi, bütün memleket-; tiyacı olan maddeleri tedarik edebilmek 
Şarkta haiz bulun- 19 36 şub:ı.tında Tokyoda askeri ka- ler bu sahada vaziyetlerini muhafazaya İçin endüstrisini kabil olduğu kadar in• 
duğu fevkalade kıy- rı!ıklıklar vukua geldisi zaman bu isyan bile kadir olamazlarken, inkişaf etmek kişaf ettirmek .. Fakat 19 30 dan 19 35 • 
met ve ehemmiyet- hareketinde Japonyanın ekonomik vazi- imkanlarını bulmuştur. Buna müvazi ola-

1 
kadar muvaffakıyetle tatbik ettiği bu 

ten bahsederken di- yetindeki güçlüklerin tesiri olmuştu. Bu rak, kullanılan /şr,iler miktarı da artmak-! politika da artık bir çıkmaz~ girmişt~r. 
yor ki: ekonomik güçlükler 0 zamandanberi git- tan geri durmıyor. lç mübadelelerin de-

1 
Hemen her memlekette, yeni gürnri.ık 

c ... Her halde ı;:ide barizleşmi' ve bir aydanberi Japrrn mir yo1larının nakliyat tonajiyle ifade tedbirleri için Japon rekabeti sebep ola· 
ihtiyar Büyük Bri- imparatorluğunun girişmiş olduğu şid- olunan hacmi, İstihsalin artış ritmine mü-: rak gösterilmiştir. Japonyanın satışlarını 
tanya imparatorlu - detli ve belki de tehlikeli dış politika- savi bir süratle yükselmektedir. Bütün çoğaltabileceği tek pazar Çin piyasasıdır. 
ğu B. Mussolininin da rolü olmaktan hııli kalmıımışbr. Bu dünyada mübadeleler hacminin azaldığı ! Bu yüzdendir kj Japonya, mevcudiyetio.İ 
genç emperyalizmi- son derecede çapraşık meselenin ana bir devrede, Japonya ihracatının hacmi· : idame için kendine gerekli olan mahTeç• 
nin tehdidi altında hatlarını göstermeye çalışacağım. ni hemen fasılasız bir surette arttırmaya leri kuvvete müracaat ederek açmak 
bulunduğu zannın- Asya kıt' asında bir harp halinde Ja- muvaffak olmuştur. 1928 le 1935 ara-

1 
mecburiyetinde kalmıştır. Japonya ken• 

dadır ve lazım gc- ponyanın elwnomik ve mali imkanlarını sında geçirmiş olduğu zirai buhran 19 36 : dine hakiki bir sömürgeler imparatorlu· 
len ihtiyatı tedbir- ~etkile etmek niyetinde değilim. Çarpı:ı- dünya zirai buhranının sona .er~esiyle ğu kurmaya çalışıyor. Fakat bu neviden 
lere baş vurmak- maların devam ve inki~af ettiği farzedi- beraber hal olunmuştur. Köylü sınıfının: imparatorlukların kurulabildiği zaman• 
tadır. lngilizlerin lirse, Japonya bu bakımdan Çinden üs- eski sefaleti yerine nisbi bir refah başla- 1 lar artık geçmemiş midir) Eski Japon 
Nil vadilerindeki lngiliz kraliçesi lngiliz askerleri önünden geçerlen 1 tün bir mevkide olmaktan çok uzaktır. mıştır. Bununla beraber Japonyada her dış bakanı B. Satonun yaptığı gibi, Çine 
vaziyeti hiç te zannedildiği şekilde ol- adalı olmasından değil, ayni zamanda ederek neşrettiği bir yazıda ezcümle Hiç şüphesiz, harp edene gerekli ham şey yolunda değildir. 1 eşit muamelesi yapmak, ona daha fazla 
madığından Bi.iyük Britanya imparator- bu devletin zenginliğini teşkil eden ha- şöyle diyor: 1 maddeJerden Japonya mahr'!mdur. Ve !.apon ~konomi~ini~ ha~s~s n~k~m ilk mal satmak için Çinin ekonomik ve ın~! 
luğunun bu tedbirleri ittihaz etmek kiki adalarla beraber müteharrik ada- c Italyanın Trablusa eniden asker hususiyle, elindeki demir madenleri ih- once gosteren fiat ıstatıstıklendır. 19 32 1 kalkınmasından faydalanmak · ve Çıo 
mecburiyetinde olduğu Aşikardır. Evve- lardan, yani ticaret ve harp filolarına sevketmesi, Akdenizle :ıakadar bulu-

1 
tiyaca kafi değildir, fakat, harba garp 1 ortalanndanberi, hayat pahahlığı art- I kendine düşman ed~eğine müttefik yaı'.· 

Ja Nil vadilerindeki Ingilizler sayı ba- malik olmasından ileri gelmektedir. nan memleketlerin hayretlerini mucip
1
devletlerinin de karışması, faraziyesi is- z:rıaktan geri k~~mamıştır: .. 1937 so~ ~a- 1 ~ak da~a .iyi olmaz mıydı~ ~~~t polr• 

kımından çok az.dırlar"; italyanların sa- lngilterenin Akdenizdeki menfaati ti- olmuştur. Italyanın sevkettiği askerin tisna edilirse -ki bu pe~ ihtimal dahilin- nununda, bu yukselm~ yuzde 33 nısbe- tıkaya hakım olan mantık degildır. 
yısına nisbeten hatta üçte bir derece- cari olmaktan ziyade siyasidir. Miralay miktarı Trablusun emniyeti için lazım' de değildir- denizlere hakimdir ve mad- tini buldu. Bu esnada ıse saat başına dü- ----0--

sinde değildirler. Saniyen, uzun zaman King - Hall Karneci müessesesinde söy- olan miktardan çok fazladır. 1 deten ihtiyaçlarını temin edebilecek bir ~.en iş .ü~re.tleri de mütemadiy~n ~zaldı, Hava 
devam eden tabakkümlerlııi.n ve bo- lediği bir nutukta bu ciheti ·teyit etmiş- Italyanın .Trablusta t<ı.hşit ettiği as-

1 
vaziyettedir. Geriye, alıcıların mal ver- oyle kı ışçı sınıfının ha:at sevıyesı fas~-

yundurukları altında tutmuş oldukları tir. kerlerin miktarı, Tunusta ve Mısırdaki mekten imtina etmeleri ihtimali kalır. Bir lasız surette alçaldı. Bırkaç aydanberı, 
milletin, tabii bir şey olan infialinin yü- Filhakika Süveyş kanalı 1869 dan fransız ve ingiliZ kuvvetlerinin her iki- kere kullanıldığı zaman hiç de faydası dünyn piyasasındaki fiat artışları hayat 

küne tahammül meeburiyetindedirler ba§lamaktadır. O zamana kadar Hindis- si~in mecmuundan . fazladır. Italya~ın: sabit olmıyan zecri tedbi;ler ihtimali ev- ~~halılığının iç sebep~erini takv.~y~. ett!
ve buralarda haiz bulundukları menafi tan yolunun kısalıgwından bahsedilemez- bu askeri tedbirlere teşebbüsünün sc- ı· b t f d'I l'd' J "d gınden, hayat pahalılıgı, daha buyuk hır 

1 
ve a er ara e ı me ı ır. aponya o e- .. .. . . . .. 

istasyonu . hangarında ., 
açılış töreni dün · . · 

yapıldı · ehernmiyetsizdir. En nihayet, Fransız- di. Ukin Ingilterenin Akdenizdeki bebi ne olabilir? Trablusun hudutları ·· ı··".. ı k · ., lh · ı 1 suratle arttı, ucrctlen ındırme polıtikası · me guç ugu çe 'ece tır r tıyacı o an 
ların elinde bulunan yerlerde bir esas menfaati bu tarihten evveldir. Niçin ? ne Mısır cihetinden ne de Tunus tara-

1 
dd ı · b'I k d ı ti d h' bu · yüzden idame. edilmedi, ücretlerin Dün saat on dörtte Cumaovasında ma e erı vere ı ece ev e er en ıç ı . . . ' 

+0 .,k.il eden ve italyanlarca da taklit . Vç tablo fından tehdit edilmekte deg"ildir O hal- b' · · k d' · k d' w d · arttırılması ıçın bazı grevler patlak verdı meydana getirilen yeni sivil hava han· 
"'-'l • ınnın en ısıne re ı açacagın an emın . . . 1 •• 
edilmekte olan kültürel nüfuz meselesi- Çünkü Akdeniz seyri sefer denizidir. de bu askeri taı.~idatın altında ne gibi 1 ol b·ı· . ., B d b k J ve hepsı muvaffakıyetle netıcelendı; fa. garının açılma töreni yapılmıştır. T<Y 

·~ una ı ır mır un an aş a aponyanın . . . . • 1 • • • • •• • 
ni ihmal etmişlerdir. Ingiltere Mısırda Dünya Ingiltere için üç tabloluk bir gizli bir maksat vardır ? ı 'ht' t lt t k "h' 'k d d alıyetlerı genışlemış olan hususı teşeb- rende valı muavını B. Cavıt, nafıa mu· 

v • • • • • • • J ıya a ın ;>. o u mu ım mı tar a ır .. . 1 .. .. • • 1. yalnız askeri bir mevkie maliktir. Bu sahnedir. Şimal, Uzak Şark ve Akde- Eger harp fıkırlerı takıp edılıyorsa - S l a· ı·w. . s· ~usler; buna mecbur edılmedense daha duru Muhıttın de bulunuyordu. · Va 1 

ve ovyet er ır ıgının ıberyada yaptı· "k k .. l . k d'I·"· d · ı · · k b' k1 l3000 li a mevkii muhafaza etmek güçtür ve dai- nizdir. Bu denizde siyasi vasıfları kay- Ingiliz mahafilinin dediklerine göre - y 'b' ah. Jd y • • yu se ucret en en ı ıgın en vermeyı muavını ısa ır nutu a, ray 
gı gı ı, s ıp o ugu altın madenlerının 'h ·ı F k b 1 h 1 al ·· · · ~ ma mürakabe altında bulundurulması betmek lngiltere için bir fecaattir. italyan askerlerinin vatandan çok uzak . 1 .1 . . b'I' J . tercı ettı er. a at u artış ar, ayat pa- m olan hangarın açılma törenını yap 

' ış etı mesını arttıra ı ır. aponyanın hır h l l .. . 1 
lazımdır. Umumi harpten sonra yorulmuş Av- üç cepheye dağıtılması, Italya için bir h b .d . k A . .. . a ı ıgının artışını karşılayacak dereceyı mıştır. . 

lngilte,-e hayrette mi? rupaya karşı Şimali Amerib ile Japon- desavantajdır. Bu takdirde Italyanın 1 k~r ı ı a~e .e~btırn:ıel teb~I acız ~ldugu fı-, bile bulamadı. 1 Bunu müteakip 8000. liraya lıışa edi· 
. ır nazanye ıtı arıy e ı e varıd olmak- J d f' I d .. · · 1 · · · · el 

. İngiltere, sanksiyonlar ·meselesinde ya sağlam vaziyette- idiler. O zaman vaziyeti çok nazikleşecektir. Trablusa ak s·· "k aponya a ıat er ne en dunya pıya- ecek sıvil hava ıstasyon bınasının .tem 
. tan uz tır. uyu harbın hatırası da, . b I k . . .. k · 1 • • ılın · il L~"'a 

Italyanın gösterdiği şiddetten mütehay- Büyük Britanya rçin · tehlike, · Büyük yapılan bu sevkiyat bilhassa Ingiltereyi . . sasına nıs ete ço daha serı hır yu se- atma merasımı yap _ l§tır. Sıv .ıuı 
' hızı bu hususta .. tkA h"k" 1 k d 1 fe le yir olmuştur. lngilterenin bu sahada Okyanosta ve Uzak Şarkta idi. Bugün korkutmak•için bir manevra ise haki- ! cure ar u um er ver- liş ay etmiştir) Bunun başlıca sebebi se rleri .ancak ilk baharda başlıyaca • 

uğraşmakta olduğu görülüyor. İngiliz ise Japonya Çinde bir harple meşgul- katleri bilenler için blöf siyasetin~ çok- ~ekten. ~l .. ko:malıdır. Mevcudiyetinin ordu ihtiyaçlarının gerektirmiş olduğu 1 tır. ,, 
izzeti nefsi, ötedenberi az çok istihfaf dür. Şimdi Amerika da Japonyadan tan iflas ettiği malfundur. ı ·~a~csı gır~şmış olduğu mücadelenin ne- mali politikada aranmalıdır. Her sene ---o- • 
ettiği lfitinlerin önünde ricat etmek mee- rahatsızlanmakta ve bir Avrupa harbin- Ne olursa olsun bu defa da anlaşıldı tı~es.ı.ne baglı .. ~l~n bir memleket daima generaller ve amiraller taleplerini arttır· Vali dün ha.(:fanef ert 
buriyetinde kalmış olmaktan dolayı den ·s~kınmak~dır. Tehlike !<:İmdi Ak- ki, Avrupanın rahatını bozmak iste- guçluklere g~gus germeye muvaffak mak hususunda birbirleriyle yarışmakta• g· ez.eli . . 
kendini rencide adilmiş hissetmektedir denize geçmiştir. . :> yenler demokrasi cephesine mensup de- olur. ~~o~omık harbı, ancak sulh mua- dırlar ve askeri masraflar milli bütçenin 
ve saburane bir surette ahzi sar tertiha- Malta adası Italya hava limanları ile ğildir. hedesının ılg~sından sonra meydana çı· yansını aşmaktadır. Şimdiye kadar bu Vali B. Fazlı Güleç dün öğleden s0n· 
tında bulunmaktadır. çevrilmiştir. Malta Italyaya karşı bir şey - kar. Fakat hır sosyal tehlike de mevcut cereyana mukavemet etmek istemiş olan ra, refakatinde Halkevi reisi ve azallll"l 

Filisti-.ı- ~Y"././/../ZZ.Y.ZL.Y.YXZ/./'.'X/.'././J'.2Z~ değj) midir"> Şüphesiz ki marksist parti- maliye bakanlan her vasıtaya mu··racaat 1 bulunduğu. halde ha_stanele·r· i .. dolaş. a·raal~ 
Tıue yapacak vaziyette değildir. Bunu pek D .. d :-.: 1 

-
Ingilterenin Yakın Şarkta b:.c::>Mnngwa unya a . ıler son seçimlerde müthiş terakkiler el- olunarak yerlerinden edı'ldı'ler, hattaA o··ı. hastalan zıyaret etmış ve gonuUerını -s-··- iyi takdir eden Lonclra beş senelik bir N ~ 

Çal•!':tıgwı ış· muazzam bı·r ış· tır· Fil' t• d N \.' de etmişlerdir; bununla beraber Japon· d" "ld"I p· ık 1 ah ·11 • mıştır. ~ · ısın e, silahlanma için 1500 milyon sterling li- J\.7 l / ? n uru u er. ıyasanın ç an an t vı erı _____________ .. ..--
bir yahudi devleti kunnağa matuf olan rası tahsis etmiştir. Eğer l942 ye kadar lYe er 0 UyOr. j~ada nasyonaliz~ mistiği hala, bir ihti- çekmesi için her usule başvuruldu. Para 
ingiliz projesi sahilde, bir arap hüku- harp zuhur etmezse bu tarihten sonra ~J:;V/7/./7:/:T////////7////,XZJ lal propagandasıyle mukavemetinin iç- hususunda enflasyon yapıldı ve bu yüz-
inctinden daha emin olacak bir üs vücu- sulh temin edilmiş olacaktır. Ingilizler HARBLERDE BU GAZ ten sarsılacağı dü~üncesi üzerinde durma- den iç fiatler yükseldi. Mali istikrarın I 
da getirmekten başka bir gayeyi istih- pek ala biliyorlar ki, eski Roma impa- KUlLANILSA YDI mıza imkan vermiyecek derecede kuv- mevcut olmayışından doğan güçlükleri 
daf etmemektedir. Malfun ya, Ingilte- ratorluğu bugün tam bir rönesans ha- Deınver üniversitesi genç kimyacıla- vetlidir. Ne ekonomik, ne de sosyal un- kambiyo piyasasındaki tahditler arttır-
re sahillere ve limanlara çok meraklı !indedir. Ve müslüm:m dünyası da rından Bay Moreland harblerde kul- surların Japonyayı bir harba girişm"k- mıştır. Japonyanın ihracatı artmışsa da, 
olan bir devlettir. Diğer taraftan Büyük Italyada mükemmel bir hami bulmuş- lanılmak üzere yeni bir gaz keşfetmiş- ten ve onu uzun zaman idame etmekten 1 bir seneden beri ithalatı daha büyük öl
Britanya Bağdatta diktatör oyunu oy- tur. Islamların ekseriyeti ise, bugün tir. Bu gaz, koklayanı öldürmemekte, alıkoyacak kuvvette olduğunu sanmıyo-ıçüde çoğalmıştır. Bunda iç fiatlerdeki 
nıyan ve petrol memleketi olan Irakta Ingilterenin idaresi altındadır. yalnız bayıltmaktadır. Iki saat süren rum. Fakat bu demek değildir ki sulh yükseklik tabii bir amil teşkil ettiği gibi 

·kendisine .-.1aniler çıkaran nasyonalist Bugün Akdeniz meselesi, lspanya baygınlık esnasında da bayılan adam muahedesi imzalanınca Japonya çok mü- Japonyanın ithal ettiği ham maddeler fi. 
generalden, sözde tesadüf eseri olarak, harbi dolayısiyle daha ziyade çoğalmış- bir takını tatlı rüyalar görmektedir. sait bir vaziyette bulunacaktır. Zaferle atlerj de 19 36 ile l 9 3 7 de ehemmiyetli 
~urtulmuş bulunuyor. Bir daha uzakta, tır. Ingiltere için hali hazırda çok za- Yeni gazı kullanacak olan ilk muha- nihayet bulsa hile, harp uzun ve masraflı surette arttı. Ham maddeler fiatleri ma
yani, Iranda da, Rusların mucip olduk- rarlıdır. Istikbal için de hiç bir iyi man- rip devlet belki harbın dünya yüzün- olursa- ki bütün Çin istilacıya karşı ayak- miil maddelere nazaran daha çabuk yük
ları keşmekeş sayesbde Ingilterenin es- zara göstermemektedir. den kalkmasını da temin etmiş olacak lanırsa vaziyet bu şekli .alabilir- ve hal seldiği için paranın kıymetini yeniden 
ki nüfuz ve tesirini yeniden iktisap et- Londra ile Berlin arasında bir rekabet mıdır? bunun tam aksi olacakhr. Ve az çok düşürmek artık mevzuu bahsolamazdı. 
İnekte olduğu görülmektedir. vardır. Berlin, Ingilterenin denizlerden ICAD FiKRI YAŞA BAKMIYOR tam bir harabi ihtimali Japon devlet Görülüyor ki büyük bir refah ve in-

Ingiltere ııe TiiTkiye yaptığı ekspansiyon yol~nu karadan ta- adamlarını adamakıllı düşündürebilir ve kişaf zevahiri altında Japonya derin eko-
r' 1 b Nevyorktaki keşif beratları dairesi- b nları d k 

.lngi terenin ugün Türkiyeyi elde et- kip etmektedir. O da Basra körfezine u n arasın a en açı görüşlülerin nomik güçlüklerden muztariptir: Mali 
ne basit olduğu kadar akıllıca imal edil- d .. k ı k 

meğe bilhassa çalıştığı görülmektedir ve giden Akdeniz ve Balkanlar yoludur. ne en muza ere eri esmemeye çalışmış vaziyetteki kararsızlık, fiat striiktüründe-
miş bir elbise askısı modeli tevdi edil- Jd ki · h d b 

~u noktanın tebarüz ettirilmesi gerektir. Ispanyada general Franco galip gcldig' i 0 u arını ı.za c e ilir. kj müvazenesizlik ve bundan doğan bü-
miştir. Bunu tetkik eden mütahassıslar Ew b. 

Biz bundan evvel bu sütunlarda Türki- takdirde Berlin _ Roma ibresi Akdeniz- ger ır mucize eseri olarak harbın tün sosyal mahzurlar. Onun içindir ki 
o kadar beğenmişler ki mucidini, biz- .. ·ı· h 

ye politikasının geçirdiği istihaleye kari- de hakim olacak ve Jn
0
niltere Cebelüt- önune geçı ır, ya ut ta, başladıktan son- bir seneye yakın bir zamandanberi Ja-

zat tebrik etmek üzere, davet etmişler- k J 1 }erimizin dikkat nazarını celbetmiş bu- tarıktan başlıyarak çok büyük müşkü- ra, gere apon ar, gerek Çinlilere ka- ponya gitgide güdümlü bir ekonomi 1a-
lunuyoruz. Türkiye Sovyetler He itti- lata maruz kalacaktır. dir. bu] edilebilecek bir hal şekliyle nihayet hasına girmektedir. Faşist ve Sovyet 

k 
Gele gele kim gelse beğenirsiniz? Se- b ı h h 

faktan gittikçe uza laşmaktadır. Kema.- Bütün bu cihetleri düşünen Londra, u ursa, er alde bu neticeyi yukarıda planlarının cazibesine kapılarak o da beş 
k kiz yaşında bir çocuk! k ·v· · 

lin Türkiyesi mü emmel bir manevi an- Roma ile alelacele bir Gentlemen's Ag- zi rettıgın;uz gibi endişeyle borçlu ola- senelik planlarını hazırlamaktadır. Bu 
layış kabiliyetini ve büyük bir a.oıkeri reement mukavelesi yaptı. · T ALtHSIZ HIRSIZ cağız. Fakat biliyoruz ki böyle hallerde planlarda ordu '-'e donanmanın ihtiyacı-
kıymeti haiz olan biı: devlettir. Ankara- Farzımuhal olarak Madrit hükumeti Kanadada bir eve bir hırsız giriyor galip gelen daiına mantık değildir. nı karşılayacak olan ağır endüstri birin-
nın, Lonrlraya yakınlaşmak için Mos- p:alebe çaldığı takdirde, IngiJterenin ve yarım saat sonra yakalanıyor. Bun- Şimdi asıl mevzuu muza gelelim. ci safta gelmektedir. Fakat otarşi; üç, 
kovayı terketmesi vak'ası beynelmilel Rusyadan sakınması lazım gelecektir. da şaşılacak bir şey yoktur. Ancak, Tarihi materyalizm nazariyesine ilti- dört veya beş senelik planlar, bunların 
politikada muazzam bir hareketi ifade Çünkü o zaman Rusya, Boğazlar muka- hırsız, ma11arı çalınan zat t:ırafından hak etmeden, ekonomik faktörlerin, bir tatbik edildiği millet için sıkıntılar yarat
eder. vclcsinden istüade ederek Akdenizde polise verilen resimleri sayesinde yo.ka- ~emleketin .poli~ik~sında hak:m değil::ıe I maktan geri kalmıyor. Çinle harp ve on-

Britanya imparatorluğunun Yakın gözükecektir. lanmıştır. Şöyle ki hırsızın girdiği ev bıle. ehemmıyetlı hır rol oynadığı kabul, dan doğan milli cereyanın bu sosyal sı-
Şarktaki mevkilerini terkedeceğini zan Bir harp zuhuru halinde şüphesizdir Kanadanın meşhur karikatüristi Bay edilebilir. Şu halde bu bakımdan Japon· kıntıJara karşı bir ilaç diye sevinçle kar-
edenler varsa, bunlar, zannedersem al- ki, Ingilizlerin Akden:zde yalnız harp Beamant'ın evidir. Artist odasında elin- yanın vaziyeti nedir) I Iemen tamamiy· şılanmış olması ihtimali varı:!;:-. 
danmakt:ıdırlar. > gemileri kalacak ve ticaret filoları da de bir rovelverle dolaşan hırsızı görmüş, le müsait tesir bırakan zevahirle olduk- Fakat Japonyanın ekonomik vaziyeti-

Romen ga.zetelcr:nin neşriyatı Ümit burnunu. dolaşacaktır. Erzak nak- fakat hiç sesini çıkarmamış, hırsız çe- ça kötü realitelerin garip bir halita'lı. ni yalnız bugünkü güçlükler zaviyesin-
Bükreş, 27 (M.H) - Burada çıkan lini men için muha'rebe oralara da sira- kilip gider gitmez oturup önden yandan Dünyanın hiçbir memleketinde endüstri- den mütalaa etmek, asıl meseleyi çok da

c Curentul > gazetesi «İngiltere için ağır yet edecek bu sefer oyuna Amerika da arkadan hemen · birkaç resmini çizni.iş yel istihsal sekiz ııeneye yakın bir zaman- raltmak demektir. Japon emperyalizmi-
saatler > başlığı altında neşrettiği bir iştirak eyliyeccktir. ve polise vermiştir. danberi bu derece süratJe inkişaf etmc-I ııin esasında daha derin sebepler vardır. 
yazıda ezcümle şöyle diyor : Trablu.sa. sevkiyat Hırsızlar gi_rdikleri evin ressam evi miştir. 19 30 da 100 olarak kabul edi- Bugünkü güçlükler bu emperyalizmin ye-

c İngiltere için, dünya sularının ha- c Lupta > gazetesi İtalyanın Trablusa olup olmadığına dikkat etmezlerse len endeks 19 3 7 haziranında 180 i bul· ni hamlelerini izah edebilirse de, bu güç-
ritası karalarındakinden daha ehemmi- a5ker sevkettiğine dair ajansların ver- ummadıkları dakikada yakayı ele ve- muştur ve 0 zamandanberi de yüksel- lüklerin ortadan kalkmasiyle emperya
yetlidir. Bu, ln~ilterenin yalnız bir ı <likleri haber üzerine vaziyeti mütalaa rebilirler. rnekte devam ediyor. Yükselme temposu lizmin sebepleri izale edilmi~ olmaz. 
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CUMHURiYET BAYRAMI GONLf> 

RJNDEKt RADYO NEŞRiYAT 
PROGRAMI 

(Ankara ve lstanbul radyolan birlikte 
çalı.§acaklardır.) 

BUGON öô.LE NEŞRJYA 11 
Saat 

l 2.00. 12.0S istiklal marşı • "" 
12.05 - 12.20 Ziraat Bakanlığı işlen ha t 

kında bir söylev (Zir•• 
Bakanlığı tarafından) 

12.20 - 12.25 Onuncu yıl marşı bil 
l 2.25~ 12.40 Ziraat bankası hakkwda el 

söylev (Ziraat baoka 
ı v" tar•• 

Genel Direktör ügu 

• fından) 
12.40. 13.30 Müzik 

Alqam ne,riyata 
19.00 - 19.05 istiklal marşı ... 1 · urrı .. 
19.05 - 19.20 Yurdun sıhhat ve ıÇ dıt 

muavenet işleri hakkıaa· 
bir söylev (S. J. rvf. 
kanlığı tarafından) 

19.25 - 20.00 Müzik a)ış• 

20.00 • 20.15 Kızılay Kurumunun ç .. 11• · bu Y0 
masa ve milletın • lı• 

w f dakaf 
den de yaptıgı e et• 

d .w• kıYrl'l 
ğın temin eyle ıgı bir 
li neticeler hakkında ...,ıı 

1 ](uru ... 
söylev (Kızı ay 
Başkanlığı tarafırıdan) 

20. 15 • 20.00 Onuncu yıl marş~ akkııt• 
20.20 - 20.35 Sümerbank işlen h b rı" 

(S" er a da bir söylev uın 18-

Genel Direktörlüğü ta 

fından) ·Qterİ 
b JcaS1 l.,-

20.35 - 20.SO Belediyeler an (Be• 
hakkında bir söylev 

0
eJ 

k ı ge 
lediyeler ban as darı) 
direktörlüğü tarabnb 1teıi · ha e 

20.50 - 23.00 Müzik ve aıanı. 



30 llKTEŞRtN CUMARTESi 93? 
$ 

Eliziz C. Müddeiumumisinin Dersim 
Asileri Hakkındaki iddianamesi 

•••••••••••••••••• 

D sim isyani nası a ladı 
ve nasıl bastırıldı ? 

Mart 1937 içınde Tuncelide halkı hül 1 
kUınetc karşı silahla kı~'tUIUl tahrik ve 
leşvik edenler, o bölgedeki temiz ve asli 
'I'Urk halkı arasında, mevzii bir muha
lefet havnsı uyandırabilıniştir, fakat 
7'Urk nıillelinin dikkat ve hassasiyetle 
takip ettiği bu meseleyi kuvvetlerimiz 
kısa bir :ıamanda bertaraf ve asayişi te
inin ctml§ti. Htıdisenin mUşevvik ve 
suçluları şimdi ndô.letin pençesindedirler 
ve kanuna karşı gclnıcnin hesabını ver
lllektcdirler. 

........................................ köprülerin yıkılması yeni kara'kolların 

" Netice herkesce da tahrip edilmesi tavsiye oıunuyur. 

Suç ve suçluya her yerde ve her de
virde tesadüf olunabilir. Fakat Tuoce-
linde bugüne kadar işlenen suçların ar
ıettiği anormal hususiyetler bu yurd 
Parçasını asırlardan beri bir anarşi kny
llağı haline getirmişti. Cümhuriyet hü
kftnıeti demir nuniylc fısi Dersimi, ba
Yındır Tunceli yapmak yolundadır. ve 
hazıı-Iadığı programın bütün hatlarını 
lam bir şekilde tatbik etmektedir. 110 
bini aşan nilfusu ile Tunceli, cümhuri
Yet Tüskiycsinln sefah ve huzurunda 
labii bir hissesi olan güzel bir yurd par
Çası olarak, bu ıslahata çoktan hak ka
ıanınıştt. 

Şimdi Elfizlıde, umuınl ye~ilik ve ba
Yındırlaşma yolundaki gidişe engel ol
mak hayaline kapılanlann görül~ekte 
olan muhakemeleri bu bakımdan ehem
miyet arzetmektedir. 
Cüınlıuriyct müddei umumisi B. Ha

leıni Şahanoğlo, bu iddianamesiyle bi
ze < Dersim meselesinin> bütün hususi
Yetlerini ihtiva eden bir vesika sunmak
tadır. Dersim tarihinin içtimai ve adli 
bakımlardan dikkatle gözden geçirildi
ğini ispat eden iddianamenin ilk kısım
Jaı-ı mart 937 hadisesini doğuran sebep
leri çok güzel aydınlatmaktadır. Aşağı
dakı satırlar ise muhalefetin kimler ta
rafından ve nasıl hazırlandığını, netice· 
1eı-iııi bildirmektedir ~ 

Isuan kimler tarafından ve 
mısıl hazır'uırulı ? 

~· Isy~nı hazırlıyanlard.an bahsederken 
J:>a:l tarala Alişiri~ ~fni' geçirmek la
~ırndır. Alişir Zaranın Iınrani.ye nahi
Yesine Öağlı Ağızkir kByünde doğınu 
"e şer içhı yaratılmış bir mahluktur. 
Büyük harpte ~ara casusluk etmis, 
bir çok maswnlarm hanumanını söndü;
müş, ve .sonu~da rus karnrgahına finır 
~erek i§gnl edilen türk topraklarında 
}'apmadığı me]'nnet kalmamıştır. Müta
rekeden sonra da Alişir Scl·it Rızanın 
hirnayesine iltica etmiş ve Erzincan, 
Sıvas ve Dersim havolisinde ika edilen 

' Ve Seyit Rıza tnrafından halka korkma-
ma/ümdur: Dejik maları ve büyük pnşaıann kendi yanına 
babanın tılsımı bo gidip gelmeğe başladıkları bildiriliyor

du. 
zulmuş, çıkılmaz Asırlardan beri mistik te]kirilerin te-

siri altında ya{ıyan bir mUhitte Scsen 
uçurumlar alçal- kaleden çıkan bu saçmalara inanan ~a-
mış, aşılmaz dağ- pulcular bulunabilirdi. Çapulcunun fik-

- ri masallarla, hurafelerle uyuşturul-

lar eğilmiş Ve ge- muştu. Dersimde nelere inanılmazdı? .• 

l .J l l HAÇ OZERlNDF..Kl PARMAK 
c, i mez aere er yo 17LERI.. 
vermiştir. Hülasa Seyit Rizanm Sescn hlesine yalın 

Vank isminde bir köyü vardır. Bu lc.ö-
kör düğüm çözül- yUn müstahkem kilisesinde alt tarafı gU. 

.. f.. müş savatlı, üst tarafı altın yaldızlı t&h-
mUŞ UT. ,, '- 1 b' ha d minen iki kilo aiıdetinae ır Ç var ır .• 

" iddianameden " Bu haçın ortasında muhaddep bir cam 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nu Öb'l"Cniyor, fakat köprüye geline~ içinde fındık tanesi kadar bir nesne var-
jandanna nöbetçisi kendi.sini yakalı- dır. Bu nesne imam. Hüseyinin bq par
yor. Hüviyetini musırrane saklamasına mağının kemiğidir. Denimli çapulcu 
rağmen yanındaki dürbinin üzerind~ ba~ı sıkı~tıkça bu haçtan istiane için 
yazılı isnıindcn şüpheye düşen vazifesi- kiliseye girer, huzu ve huşu ile haçı Öper 
nas nöbetçi süngUsünU çekiyor, kendi- hamlinde müşkülat çeken kadın, der-
sini karakola davet ediyor. di davasız kalan mariz gene Vaılka gi-

Cümlmriyct ;andarmasınm <ler. Papasa yalvar;r ve haçı Öper. Seyit 
süngüsü Riza bile hastalandıkça bu kiliseyi 2iya-

Seyit Rıuı.nın bu kısma ait üadesin- ret etmiştir. Bir köy papası kim bilir ne 
de iz.har etliği son temenniyi tekraı: edl- vakitten beri bütün Denime böylece na
)'Orum ~ - Jandarmanın süngü çekti- ça tnpmayı öğretmeğc uiraşıyordu. 
ğini rica ederim yazmayınız, kendisine lzxettin llterin bir tahta kutu. bir çocuk 
bir zarar gelmesin. • Seyit Rıza kendi- talcunyesi ve bir de fener pili ile Der· 
sine irat edilen bir suale icvap yerine sim içinde yaptığı marifetleri burada ne
bir sualle mukabele ediyor, ve kırılan lere inanılabileceğinin başka bir misali 
desli, dökülen su imiş gibi kendi tevi- olmak üzere tekrar hatırltyabiliriz. HA
iine göre bir kere teslim olduktan son· 18. (Erkan) ağacı tutiaAıklarına inanan 
ra artık sorguya, suale neden lüzum fikirsizler içinde viyalıktan çıkan ya. 
görüldüğünü bir türlü anlıyamıyor ve Janlara kapılannn bulunması da müm
mutlasıl Ankarayı sayıklıyor. Suçlular'"" kündiir. Bu propagandalardan sonra c;:-ı\• 
dan Yusufan aşireti reLc;i Kamerle Şey- pulculann hissiyatını muayyen istikar 
hanlı hisse Seydu ve Haydaran reisi di- metlere tevcih edebilmek artık kolayJn,. 
ğer Kamer yukanda zihniyetlerini izah tığından tasavvurdan fiiliyata -geçilm'ii 
ettiğimiz tiplerdendir. Ilk isyan hare- ve ccmaatlann faaliyeti başlamıştı. Dcr
keli Yust.ıEan ve Demenan aşiJ:etleri simin isyan 'tarihi sadece l>u cemaatlailn 
iiçndcn başlamıştır. Demenan aşireti 'hazırlndcğ\ bir eser,' bir çapulnameBi~ 
reisi Cebrail de bu i,syanda S~yit Rız:.ı- İlu dela dh isimlerini arzettiğim alu'a'lfiı 
ann aşağı olmı~·an bir rol oynamış vq Telin mura1\l-aas1an evvela Haydaran •'11.· 
şahsen ve fiilen asileri sevk ve idare et- ı retl içinde Kürpikte toplanmışlardır. ~ 
m~tir. Yeni karakolun kaldırılmasını YIKILAN KöPRU ı 
ve nahiyenin l!'\ğvc<lilmcsini teklif edt?n • J 

Kahmlıt köprüsünün yıkılmasına ·~a 
şalns budur. 

burada karar verilmııtir. Bu karar20-'2 I 
Bahtiyar aşireti rei.'ii Şahin de n.iha· 

mart 9 31 gecesi Demenan, l laydariı.A, 
yet kendi avenesinin gayız ve kin dolu 

Yusufan aşiretlerine mensup silahh e • tezahüratı arasında can vermiş o da di· 
'ğer bir k!Slm emsali gibi hesap günUne has tar~frndan infaz cdilmi~ir. Der~ 
yetişmeınişlir. Bütün suçlara a1t sübut kazanını, fakat bu defa dcvınnek . ıc;ın 
delillerini esas hakkmdnki iddiamızda ilk defa kaldıranlar prlı:i Dersimde de• 

SapuJcu akınlarında baş rolü ifa eyle- ayrıca arz ve Uıfsll edeceğiz. 
ltlİşlir. Milli ınücndeJed.e istiklfil ordu- 1svan nasıl oldu? 

menanlılnr olmu tur. Bu köprü yıkıl· 
dıktan sonra 25 martta Kahmut ve P'ah 
arasındaki telefon hattı ke.llmi' ve 
Kahntut karakolunu takviye için gönde· 
rilen jandırrma kuvvetine karşı neticesiz 
bir pusu tertip edilmiştir. 

•u Ceı-kes Etcmi tcdib ederken ansızın Isyanın sureli vukuuna gelince: Hü-
~arruz eden yunan kuvvetleriyle birin- kumet bir taraftan imar ve ıslah prog· 
c~ lnönünde hayat, memat dövüşüne ramı tatbik ve halkın talihini jyileştlr· 
litdiği sm.ıda, türk tarihinin en buh- mcğe uğraşırken başta Seyit Rıza, Ccb· 
:tanıı gUnlerinde Alişiri gene Koçglri rail ve maktul Alişir, Şahin olmak üze
~nınm 'ba§ında, Pontoscularla bir- re suçlular dn boş durmuyorlardı. 936 
eşn,iş ve milletin başına umulmadık senesi kış mevsiminde hazırlıkla, kendi 

&aileler çıkarmış görüyoruz. Mudan- tabirleri veçhile yekdiğerlerine (Elçi) 
l-'~ ınütarekesinden sonra Alişir ve Sc- göndermekle, akla sığmaz ve hayalden 
l-'ıt Rıza artık ayrı, ayn iki şahsiyet ol- geçmez uydurma propagandalarla mcş
l'llaktan çıkmış, Çapul, serkeşlik ve hi- gul oluyorlar. Bu uydurmaları kısmen 
fatıet ruhunu temsil eden bir halita ol- suçluların, kısmen de şahitlerin ağzın
llluştur. dan muhtasaran nakletmckliğime yük-

'i'Uksek mahkemenin intaç ettiği Iz- sek mahkemenin müsamahasını dilerim: 
~ttin Ilter davasında geçen bu mevzu- (Aşiret kadınları gündüzleri kocaları
llıt şayanı nefret tafsilatı tekrara lü- nın, geceleri karakol 'efradının olacak
~tn görmem. Ne yazık ki, isyanın ve dır. Seyit Rı~hlll gönderdiği habere 

• ~anetin bu ruhu habisi, ayaklandırdı- göre, Sin karakolunda ihtiyar blr adama 
gı son kıyamın ateşleri içinde canını ağır tecavüzler yapiİ.mıştır. Bahar gelir 
~tın~. bugünkil hesap günilne yetişe- gelmez yeni açılan Sin karakolu ile 
~i~tnlştir. Evrakı arasında çıkan iki ve- Kahmut karakolu Elazize kadar sürille-
b· 11 dosyadadır. Bunlardan biri Ilterle cektir. Bu karakollar aşiretleri teçhiz. 
r U~ük Kürdistan hakkındaki muhabe- için bir hazırlıktır.) 
d~~ıne ailtır. Diğeri de büyUk harpte • Uydurma propagandalar 
"'Usttıan kumandanından Dersimde ika- Bir de Sesen kaleden elçilerle dört 
·••et • · 

ıçın aldığı vesikadır. tarafa dağıtılan şayiafardruı bir mis:ıl 
Seyit Rı=a kimdir? alalım : (Atatürk'dcn bir mektup aldım, 

b ~~'il Rıza. Hozatin · Sin nahiyesini? Dersim halkı fakir olduğundan cüıclıu
Dağlı Ağdat köyünd~ndir. Seyit Rıza riyet hükumeti de Dersimi 33 padişah 
~tsi · 

gı nıın Se~ idi ve yukarı Abbas uşa- zamanında idare edildiği gtbi bıraka-
"'erı~n da reisidır. Çok defa Viyalıkda caktır. Abdullah paşaya askerle yardım 
ru azan (Soson kale) deki evinde otu- edilmiyeccktir. '.Dersim nasıl isterse ser
lu r. Dersıme alt" isler Vlyalıkda goru- bcsl hareket edebilir.) Bu propaganda-
11:~· <Otur, kalk:. emri de Soson ka- ların istenilen asabiyeti, hissiyatı tah
\l.' l.'n Verilır. Son f~cğini sarfettikteo 1 rik ve tevlit etmediği görüldüKçe daha 
"'e ~nındaki venesl de kısmen imha büyük ınikyasta uydurmalar işaa cdili
()ğl sınen de clagılarnk kendisini Sarı yor : (Köylerdeki biitün halk bir yere 
ko~nda tek b~ına bıraktıktan sonra toplanacak, bir sıraya yapılan evlerin 
~tıp:. vllüyl'tl re kaçaı~cn, Erzincan içerisine tıkılacak, bu evlerin yalnız iki 
lllahk tinde yakalanmış \"e Yüksek kapısı olacak. Kapılarda da birer polis 
~l.ıçl erney · m vcuden sevkedilmiştir. bekliyccek, ekmek, odun ve keçiler için 
1 n '1~un TI" f inde cemettiği Seyitlik- meşe yaprağı ve saire ihliyaçlnr vesika 
\111b1 

l.'ıslik haleli ruhiyesini hini L;tic- ile verilecek, halkın bütün kazandı;{ı 
?l\a ~d~. Vt:rdiğ; ifadede,. sükunetle oku- elinden alınacak ve her pazar gecesi 
~(i"..::11Umkiindür. S::?yit Rıza Erzincan Elazizde Halkevinde tatbik olunan usul 

...... s .. d 
't-arı. un en seçerken vesika aranıo tatbik olunacak, mumlar sönecek, na-

GARBI DE.RSlMDE tLK l iARE.KET 

Seyit Ri:.ca bu neticeyi aldtktan son· 
ra garbi Denimde de ilk hareket başlı· 
yor. 26 mart gceeai on kişilik bir grup 
tarafından Hozatın Sin karakoluna ate~ 
edilmiş ve telefon hattı kesilmi2tir .. 
2 7 gecesi de dört kişilik Şeyhanlı ,.e 
dört kişilik te Bahtiyarlı çapulcunun 
iltihak ettiği kırk kişilik bir Abbas u~a
ğı çetesi ( Sin ) karakolumuzu tekrar 
Üç noktadan ate~ tutmu§tur. Seyit Ri
za iki nisanda Viyalıkta kendi aşiretine 
mensup yüz kişilik bir toplantı yap· 
mıotır. Kahmut k'.öprüsü bu sırada ta· 
mır edilmiş ve kcsilcn telefon hatları 

} enilenmi~ti. Fakat çapulculuk karann· 
dan dönmiyordu. 4 nisanda Uzun Tar
lada yapılnn top)anbdan aonra Kah~ut 
köpriisünün yeniden tahribine teşebbüs 
edilmiıı ve şarki Dersimde Dcmenanh 
Cebrailin kumandasında Noliuttcpe. 

köprü mevkii ve Taht karakollarunıza 
baskınl~r ya'pılmıştır. 26 nisanda Aski· 
ser karakoluna ve 29 nisanda garbi Der· 
simde Sin karakolundan çekilen efrada 
taarruz ediliyor. 29 • 30 nisanda Pah hii· 
kümet binası yakılıyor. Ve e~yası yağ
ma ediliyor. 4-5, 9 - 1 O mayıs geceleri 
Bahtiyarlı Şahin Plür karakolwnu"?a 
tecavüz etmiştir. Tedip kuvvetlerimiz 
t 4 mayısta asilerle temasa geçti. Tedip 
kuvvetine kar;ı da aşiretler arasında 

bir mukavemet tesisi maksadiylc Seyit 
Riza riyasetinde yapılan Sen cemaat 
(Halveri) cemaatidir. 

SON TOPLANTILAR 

men kimilen, Haydaranblar kısm•en 
mukavemetsiz olarak silahlarını te11lim 
ettiler. DemenanlJar Kmmzıdağ' cfo 

Abbaslılar Künlük ve Bakır dağında, 
Bahtiyarlı Şahin de Beşpınarda tedip 

kuvvetlerine karşı mukavemete İçtisar 
eylemişlerdir. isyanın ilk safhasına ve 

tedip harekatına ait muhtelif krokiler 
mahkemeye takdim olunmuştur. Esas 

h kkındaki iddiamızda bu me\'zua tek
rar avdet edeceğiz. Şimdilik isyan ha
rckliunın gerek şarki Dersimde, gerek 

carbi Dersimde ayni :zamanda vukuunu 
ve bu harekatın yni ellerle idare eda-
diği kanaatini veren bir vahdet arzctti
ğiru i:sarctle iktifa edeceğiz. 

NETICE NE OLDU ) 
Netice her kcsçe malumdur. Dojik ba

Lanın tılsımı bozulmuş. çıkılmaz uçu
rumlar alçalmış, n§tlme.% dağlıır eğil· 

miş ve geçilmez dereler yol vermiştir .. 
HüJAsa kör düğüm çözülmüıtür. imar 

ve ıslah programında bir buçuk aylık 
bir tevalı:kuf, tedip harekatının hitamın-

dan sonra daha hızlı bir çalışma prog
ramının tııtbiki sayesinde T unceline 
bir kaç sene birden ka:z:andımuşbr. 

Saygı değer baılı:an : Yüksek mah
kemeye tevdi ettiğimiz bu dava daha 

hayatının illı: senesinde uğradığı sui
kasttan dolayı Tuncclinin Dersim aley• 

hine açbğı bir davadır. Vereceğiniz 
kararda artılı: Tu~inin temiz hava· 

ınnda fczahat ve çapul hayatına yer kal· 
madığtnı ve bu irtifalarda muzır mik-

roplann ya,amayacağını, bunu baska 
türlü düıüncelere ispat edecek Ne dü .. 

na hclar bir merkezi iğtişaş olaro.lı: 
varlıiını muhafaza eden Dersimi kuru-

nuvwta müesseseleri ve o devrin td
kinleriyle birlikte tarihe gömerek onun 

yerine orta Anadoluda bir merkezi ttila 
olarak yüksdcn T uncelini ebediyen ya
§&tl\caktır. 

KALMtTIN : Baş ve di~ ağ
rılarında en kuvvetli ilaçhr. 

KALMtTtN : Sinirleri teskin 
~den bi.r .fen harikası~ır. 

KALMlTt.M. : T~rlemenin SQ· 

ğµlc µimanın baş ilacıdır. 
KALMITJN : Nezle arızalari

nı def~den rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

Her yerde 7 ~ kuruıtur. 

----

Terfi eden ve uzaklık kı
demi alan idare 3.mirleri 

iç bo.kanlık bu yıl terfi edecek vali, ı kamı Salahettin, Şırnak kaymakamı Bas· 
vali muavini. mektupçu, kaymakam, ri Refahiye knymakamı Nuri, Kemah 
mülkiye müfettişi ve nufus direktörleri- knymnknmı Azmi, ispir kaymakamı Cev
nin listesini hnzırlamış ve liste tasdık det, Birecik kaymakamı Baki, Tuşköp· 
olunmuştur. Cümhuriyetin '<>n dördüncü rü kaymakamı Fenul-a, Havza kaymakn
yıldönlimünde terfi edecek idare amirle- mı Şevket, kırk liradan ktrk beş liraya 
rimi.zi strasiyle yazıyoruz : - terfi etmişlerdir. 

VAULER : NUFUS DiREKTöRLERt : 
!kinci sınıf valilerde Malatya valisi B. Tokat nufu direktörü BB. Mustafı 

Etem Akıncı birinci sınıf valiliğe, üçün- kırk lirnya, Muğla direktörü Nihat, K1tk· 
cü smıf valilerden Balıkesir valisi Bay lareli direktörü Hayri otuzar liraya. Ci· 
Etem Aykut ikinci sınıf valiliğe, dör- resun direktörü Sadettin, Mardin direk· 
düncü sınıf valilerden Sivas valisi BB. törü Hakkı. Niğde direktörü Mehmet. 
Nazmi Teker ve Çorum valisi Süreyya Şakir, Kırşehir direktörü Şahap 2? lir . 
Yurdakul üçüncii sınıf ''aliliğe terfi t"t· ya terfi etmi~lerdir. 

mi:slc.rdir. DICER TERFiLER : 
V Alt MUA VtNLERt : lstanbul v&li muavini BB. Hüdai Ka-
Buna vali muavini BB. Edip Kutay. 

Balıkesir vali muavini Ekrem Yalç.ınka
ya, lzmir vali muavini Cavit Ünver. Di· 
) anbckir vali muavini Riza Tarhan, Er
turum vali muavini Hilmi Balcı yetmiş 
liradan seksen liraya. terfi etmişlerdir. 

MOLKIYE MUFETIIŞLERi : 
ikinci sınıf müfettişlerden Şültrü bi

rinci Blnıfa, üçüncü aınıf müf etti§lcrd"n 
O.man Nuri. Nihat. Rauf, ikinci sınıf 

rataban 80 liradan 90 liraya, lç bııkan• 
lık vilayetler idaresi genci direktörlüğü 
ikinci şube direktörü B. Şükrü Uitelcin 60 
liradan yetmiş liraya, vilayetler idaresi 
genel direktörlü'rü ikinci şube memurla
nndan Yakup 25 liradan otuz liraya, lç 
bakanlık seferberlik direktörlüğü memur 
lanndan Hıısnn otuz liradan otuz beş li· 
raya terfi etmişlerdir. 

Birer yıl tıZaklık .kıdem zammı alnıı 

mülkiye müfettişliklerine 

dir. 
terfi etmiıiler- idare amirlerimizin isimleri de ııp.i:-ıda 

dır : 

MEKTUPÇULAR : 
Ankara mektupçusu BB. Cemal. Muğ

la mektupçusu Hayrettin, Kastamonu 
mektupçusu Tevfik, 45 liradan 55 lira
y,a. Bolu mcktnpçusu Nuri, 'Konya mek
tupçusu Tevfik kırk lirada!' 45 lireyıı, 

Seyhan mektupçusu Agah. Rize mek
tupçusu Şefik. Gümü~hane mektupçusu 
Necati, Trabzon mektupçusu Faik. Gi
resun mektupçusu Aziz. Enincan mek
tupçusu Rauf otuz beş liradan lrnk li
raya, Ağn mektupçusu Hakkı, Zongul
dak mektüpçusu Sadettin. Sivas mel::
tupçusu Talat, Hakkari mektupçusu Şc· 

rcf, lzmir mektupçusu Avni, Çorum 
mektupçusu Tevfik otuz liradan 35 lira
ya terfi etmi~lerdir. 

KAYMAKAMLAR : 
Hadım kaymakamı BB. Hazım. Dur

~unbey kaymakamı Kemal, Akseki kay· 
makamı Fahrettin, Ünye kaymakamı 

Avni, Susıgırlık kayrnııkıımı Hnkkt. De
mirköy kaymakamı Nihat, Üsküdar 
kaymakamı Lütfü, Bafra kaymakamı 
Nedim. inegöl kaymakamı Baha. Ergani 
Osmaniye knymalcamı Hamdi 45 lira
dan 55 liraya. Jğdır kaymakamı Nuri. 
Totak 'kayma.kamı Muzaffer. Tuz.luca 
kaymakamı Fahrettin, Akçcabad kay· 
makamı Fuat. Muradiye kaymakamı Eş
ref, Patnos kaymakamı Muzaffer, Ro<l· 
rum karnaltamı Fehmi, Tatvan lcaymn.-

VAULER: 
'Knrs valisi BB. Akif lyidoğan, Acr 

valisi Burhanettin Teker, Edirne vaJis; 
Niyazi Mergcn, Siird valisi Kemal Alg\i. 
loğlu, Bingöl valisi Saip Akay. 

MEKn.JPÇULAR :. 
Haklci\ri :melttupçnsu BB. Şeref. lçd 

mektupçusu Hüseyin. 
KAYMAKAMLAR : 
Bulanılc kaymakamı Şahap, Erci~ kav· 

makamı Nadir, Varto ~aymakamı Vt-· 
dad. 

J. KALOMENI 
Gazi Bulvarı • Borsa sarayı 

karşısında : Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cin~ el ve elektrikle 
müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

Devair için , daimi abonman 
kaydedilir. 

,,,.. - ·:.1 . ...;.-nr.ı':..l!Cr.;»"w~ - - ooEF :C w • M EV S I M L l K HAVADiS: 

DiKKAT! ' ' • • 
Önümüzde kış mevsimi var' d\i4üncemiz nedir?.. yağmurdan ve gÜnetten formall bozulmaz v 
ngi aolnuyacak bir ,apka a:1makdeğil mi? Evet.. 
Hep bu aranılan teminatı ancak JOI4N B. STETSON COMP ANY, PHILADELPHIA fabrikasınm 
eydana getirdiği, • 

STETSON 

PENN - GRAFT 

KENSINGTON 

VALRJDGE 

RITTEN HOUSE •. ··-
Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
8ATIŞ MAHALLERi : ba,hca tuhafiye maıazalarında arayınız ••. 

Eir gün bahar, bir gün 
ka;arsız havalar 

hastalıklarııı e.n büyük 
yaı·dımcısıdtr. 

Vücudunuzun grip, nezle, bas ve dis ağını, lnrakhk 
sinir, adele, bel ağrıiarma kartı 

c; RiPIN 
Kateleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GlliPIN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadnn 
bütün tshrnpları dindirir •• 

"dh, ll\ıyacağını uzun müddet tahkik here ... ) bütün bu propagandaların so
"()l' g 1' 

' e 'P gitmenin serbest oldu.i!u- nunda, karlar erir erimez yeni yapılan 

Bu sonuncu cemaatin toplantıya da
veti de diğerlerinde olduğu gibi tek· 
lif ve kabul manasına birer tek şeker 
veya birer lokma ekmek. keçekülah 
göndermek suretiyle vuku bulmuş ve 
dağılırken de mukavemete ahdüpcyman 
manasına Munzur suyundan birer avuç 

1 •u iGilmqtir. Fakat Y usufanlılar he· :=:;;;:i!Sı:::::::::;;;;; 
iCABINDA GONDE 3 ICAŞE ALINABiLiR .• 
isim ve markaya dikkat .• Taklitlerinden sakınınız. 



SAYFA: 10 ·-DEUTSCHE LEVAN
TE Ll IE 
G. m. b. H. 

cSOFIA> Vapuru 30 Birinci teşrin

de bekleniyor. Rottcrdam, Hamburg ve 

'Brcmcn için yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT Lll\"ES 

The Export Steamship Corporation 

cEXMJNSTER> Vapuru 2 ikinci tC§

:rinde bekleniyor. Newyork için yük ala

caktır. 

cEXTA VIA> Vapuru 11 ikinci teş

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMP Aı'fY ASI 

DUCALION vapuru 26/ 10/37 de 

Anvcrs, Rotterdam, Amsterdam ve 

Hnmburg limanlarına yük · ;ılarak ha.-

rcket edecektir. 

HERMES vapuru 27/10/937 de ~ek
leniyor. Burgas Vamh ve Köstenec H

manlnrına yük alarak hareket edecek-

tir. 
rinde bekleniyor. Ncvyork jçin yük ala- SATURNUS vapuru 

caktır. Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
13/11/937 de 

cEXIDBITOR> Vapuru 19 ikinci teş- limanlarına yük alarak hareket ede
rinde bekleniyor. Nevyork için yük cektir. 

alacaktır. TR.tTON vapuru 13/11/937 de bek-
cEXPRESS:ı> Vapuru 26 ikinci teşrin- leniyor. Burgas, Vama ve Köstence li

dc bekleniyor. Nevyork için yük ala-

caktır. 
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LtNtEN 
cOGONTZ> Vapuru 28 ikinci teşrin· VlKlNGLAND motörü 2/11/1937 d~ 

de bekleniyor. Ncvyork için yük ala-

:aktır. 

Thc Export Steamship Corporation 
PIRE AKTARMASI 

SER! SEFERLER 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 

hareket edecektir. 

NORDLAND motörü 16/11/937 de 

Rottcrdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
cEXOCHORDA> Vapuru 5 ikinci 

Danimarka, lsveç ,.c Baltık limanlarına 
teşrinde Pireden Bostan ve Nevyork hnreket edecektir. 

için hareket edecektir. A A s N E vapuru 2/ 12/1937 de 

cEXCALIBUR• Vapuru 19 ıkinci te~- Rottcrdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

rinde Pireden Boston ve : ·york için Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 
hareket edecektır. 

Seyahat müddetı: 

Pire - Boston 16 gün 

Pire - Nevyork 18 gün 

SERVICE l\ırARITIM.E ROUMAIN 

BUCAREST 

hareket edecektir. 

SERVlCE MAR1T1ME ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 4/11/937 de Malr 

ta ve Marsilya limanlarına hareket ede
cektir. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. 
cOITUZ> Vapuru 11 ikinci teşrinde LEVANT motörü G/11/ 937 de An-

Ko tcncc, Sulına, Galatı: ve Galatz ak- vers, Gdynin ve Dantzig limanların:ı 
tarmrua TUNA lımanları için ~\.ık ala- hareket edecektir. 
caktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
ilandaki hareket tarihleriyle navlun

lardnki def!i~ik "itlerden ncenta mesuliyct 
DANUBE l\'1.ARITIME - f ·ı· · · k bul etmez Dnhn fa~ln ta sı at ıçın 

cDUNA> V.ıpuru 28 birinci teşrinde l . • • d FRATELLt SPERCO 
. kıncı Kordon a 

bekleniyor. Belgrade, Novısad, Comar- .. dil . · 

no, Budapc~te, BratisJa,·a, 

Linz için yük alacaktır. 

vapur acentasınn murccaat e mesı rı
Viyana ve 

ca olunu:. 

DEN MORSKE MIDELHA VSLINJE 

OSLO 

cBAALBEK:» motörü 13 ikinci teş

rinde bekleniyor. Bcyrut, Hnyfo, Diep

pc ve Norveç Limanları için yük ala
caktır. 

ATID NA VIGATION Co. HAIFA 

ATID~ Motörü ikinci teşrin iptidala

rında bekleniyor. Galatz ve Galatz ak

tannası TUNA limanlarına hareket ede
cektir. 

ilandaki hareket tarihleriyle nnvlun-

TELEFON : 4142/4221 / 2663 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Va ur acentası 
BiRİNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA HATTt 

lardaki değişikliklerden acente mesuli- ALCERIAN vapuru 20 birinci tcş-
yet kabul etmez. rinde gelip ) ük ç.ıknracak ayni zamanda 

Daha fazla tasililt almak için Birinci Londra ve Hull için yük olacaktır. 
Kordonda W. F. Hcnry Van Der Zee Cin' OF LANCASTER vapuru 15 
Co n v. vapur acenteliğine müracaat . .. k · 

." · . . 1 ikinci teşrinde gelıp yuk çıkaracn aynı 
edılmcsı rıca o unur. . . .. 

TELEFON No.: 2007 2008 zamanda Londra ve Hull ıçın yuk nJa-

Diş Hekimi 

·~ lla~ 
HOill'AÇS 

Hastalarını Birinci Reyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9 - 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü İçin telefon ediniz. 

THE GENERAL STEAM 

NA VıCATION CO. L TD. 

ADJUTANT vnpuru 5 ikinci teşrin

de gelip Londra için yük alacaktır. 

DEUTSCI IE LEV ANTE LiNH:. 

ffHAKA vapuru ikinci teşrin İpti

dasında l lambur:; Brcmen ve Anvers· 

ten gelip )' uk çıkaracak ur. 

l Tnrih ve navluıılardaki değ.sıkliklcr
den acenta mcsulirct kabul etmez. l . 

·c;'l'!~S{l':~~~:zı 

DAHlLtYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

TELEFON: 2946 

rY7.h C77Z::-7.-.-7..-Zr~··~Z7.LZ7.77/7/Z:/.77~ 1 
il 1 1 r 
z 1 1 

TAT OREL 
Adres - Beyler Numan zade 

sokağı Ahenk matbaası y.ının
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10-12, 
15,30 - 17. Tele fon : 3434 

Q'/.Z~ fZZ.7.7..7...z.:L:/J.717.z7L77Z/L/l.ZJ 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 
Memlckrt hastanesı dış labıbı 

l\f uzaffer F~roğul 
VE 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hactalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan manda her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci BeylPr 
ıo!:ağı No; 65. 
Tele fon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. ,. 

C' w:wı....- ~ ~ 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık-

ları mütehas11&1 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 {481) 

~ .............. İllİlll ....................... ... 

BR - STOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
·sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski c•:eldsi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

~ .... am ... am1!:lmlll:.-ammll3l ... ısam ... ~~----·n 

Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pcstemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer c:İikis makinaları kumpanyası karsısinda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

Bal kyağıtıın 

ili eza e 
halisi 

ı dedir 
1937 rekoltesinin baş mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman süzülmüş 

faheser bir fer bettir. 

Eczacı Kemal Aktaf bu yağı başka hiçbir yere vermemittir ve 
vermiyecektir. 

Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi JÇILEBILl/t 

Hamdi Nüzhet .Çan·çar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioilu Hanı karıısmda lla§durak - lzmir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

;so IUCTEŞRıN CUMARTESi 937 
:e1" 

__ yatmazden evvel PERLOOENT dit 

macununu kullanmak suretile a~ızınızı 

yıkamayı kendinıze bir v~zlfe blllnlz. 

'PERLODEN1 kıyas kabul tmeı bir. 
muzaddı taaffOndDr. -·-c...#~..-v.e ııl<.1~~ ~~·~ ı.t1'~4UCUffll. ~ ~; 

}'44. ~ve 4~ ~ iA:tll"~ u~ ~~4. 

TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Ayna zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gUıcllik krem· 

lerini lrnllıınınıı. Her yerde Htılmaktadır. Yalnız toptan sa· 

tıılar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyuılı Te j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon E45& 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, cEmer her tene tevatuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi bcsier, çil, leke ve sivilceleri kamilen iıale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
ııhhi güzellik kremleridir. 

Krem Ba1snmin dört şekilde takdim edilir: 

1 Krem Balsamin yağJı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balnmin yağ.sız gündüz için beyaz renkli 

3 Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

In~iliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lıtanbul 

lzmir ili daimi encüıneninden: 
İzmir ve mülhakatı ilk okulları için 225 ton Sömikok köınürt. 

20 - 10 - 937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ve kapa 
zarf usulüyle münakasaya konulmuttur. ku~-

4 - 11 - 937 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat do ıni&
dan on ikiye kadar Daimi encümende toplanacak olan ko 
yoncla ihalesi yapılacaktır. . . 

1 
lira-

Muhammen bedel 5287 lira 50 kuruştur. ilk temınatı 39 
dır.. .. ""lebi-

Bu İfe ait tartname Kültür direktörlüğünde he~ gün gory rırı• 
lir. İıtekliler ihale saatinden bir saat evvel teklıf mektup 8 

ve teminat anıtlarını komisyona vermiş bulunmalıdırlar. 
. . . . - 6 - 30 - 3 3697 (1871) 


