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Beri in Mektubu: 

Alman Kadına :Amerıka Alman T ehli- Düşündürüyor. 
k 

e d ~n.. (A.A.)- A..otaayaa. 
yeni tayyare gemilerinin çok kuv· 

esın en Korkuyor ::~:~:::ı :~~:JIS!.a:=~ 
Beıiin (Hususi)- Geçenlerde ler, fakat diinya.ya sağlam. sıhhatı 

Bertin civarında (Deutschlandho.lle) tanı çocuklar gctirılikl<"rine ve on
de vukubulan w içtima vesll·3"'yle lan l4yildyle yetiştirdikleıine ve bu 
Bay (Hitler)i.ıı ım.urahhtsı Bay(Ru- su~e haya.tın devam ve bakasını 
dolf Hess) : (hayat ve sayileri, ka- temin eylediklcrine iftihar ettikle-

Buna Karşı 75 Milyon Dolar 
Sarf ederek Yeni Cüzütamlar 

• 
Yapmak istiyorlar 

L!m.a: 28 (A.AJ Uma kJ:lf~ 1 
l"alllll mahfcllerinde s0ylen~ 

ı:öre lamfenııı evvcloe U-Sbit Nı
lm hedelli>riııe vasıl o!m \"e A-

gel~n nn'aı;maııın yegilne kıymeti 
nden balırcder,•k ezcümle demişti~ 
ki: 

- ( lilletler :ıra ·ında merareti 
merika cumhuriyetlerini birleftireıı mu~p ıuihıın m~v<ulıı.r mevcut ol · 
ananevi b:ığlann kal.'veUeıırlirilme- duğu ve i~tikrar ve nizam e.:;asları. 
&i:ııe>, Amerikalılar arasıııda bir r- nı hazırlamas ı lazımgt•len itilafların 

ha
be ~~~~-~im _k~~-AllM'rika kıtMı vakayün fu·tına., ı arasını.la kaybo

n ...,..,,.ı nıcuuuketJer tarafın- hıp gitti -- · lıı1i 
dan vukııbulacı.k her türlü tehdit - gını ynnız. Dünyanır: 

. . <'n b!lyuk kısmında muahedelere 
ve ge~leme h.areketlenne karşı emni,,.et !ı:alnuıdı"ını ''e ku - tin 
Jı:o k . . . ıesan·· ı... .; 1 , " '" e ih= ıçın) ut .. """lan kendisine nıilsıın olarak yalnız kuv-

•-~;ı: ~ ""."21~1'. \"l!t tanıyarak yoluna dosJoğru de· 
.n.ıııet rn11ş3hıtJer birleşik d . 

de\ !etler · in binaenal -h' ~ __ . vam e ec.:i'"" •lan ettigini de biliyo 
•. I<; • e)I ........,riJ<a ruz. tııb\ı hayllt şa rtlannın lruv-.-e!:-

kıtası ıtın en esası. tehlikenin Mü- . · 
nlh sure · tcs;"iyl'.sinden sonra ya- lı ve ko_rkuııç askeri makinelerin 
pılacağı :.ııılaşılan Alıwın miistcmle- ıbdaı ıçın ~arfedılen gayr~tlere bağ-. 
ke •-'·b'--' den t ed - lı bulundııgu da bizee malümdur Bu ......, a:ıın neşe eeegın.ı ~- . . · 
yan etmektedirler. Bu taleblerle mal:ıneLrın yPgılne hedefi her ta-

mektedir. 

Salahiyettar 1nglız mabafili. 
bahri programa in~anları derpış e
dilmiş yeıı.i 1ngliz ciizütaııalarının 

askerisinin e'·safını tesbit etmeden 
evvel Almaııla.nn deniz inşaatı hak
kında sarih malumat beklemek~

dir. 

Deniz :ırıahafili, Almu)·anm çok 
suratli bir filoya sahıb old.uğwıo, 

bu .,;ayede daha zaif ,·eyahud kuv-

\'et.ce DIÜSll\ i bir düşmanı harbe 
icbar edip daha ktıV\"<'lli bir filo i
le ~rpışını<ktan ka,·ına.bikoeğini 

beyan etmektedir. ı 

Yeni programa ckrpi,; edilm•ş 
olan korsan ti!'i sistemindeki wn; 1 
Alman tayyan• gemisi, 6 iruıehk lô 
ve 14 incelik 10 topla ruiisell.ah ola-

caktır. Bundan başka gemide tay· 
yare dafii 22 ruwlver topu buluna
cak ve zırhlının çok ağır olma~uıa 
rağmen 3'.! mil fiüratle seyredecek-

da t:abia.tıa üfua eylediği lıadıA- riJlden dolayı inkıyad ederler. 
!ar arzu ediyoruz.) mealinde bir Yeni Almanya da kadın dilediği 
cümle sarfet:ınişti. Bay (Hessl bu bir ili intibah etmekte •·e :ım.ın.fık 
sözlerile ecnebi memleketlerde yer- gördüğü tedris kurslarını takib et
leşmiş olıı.n lılr &ilıniyet zıddiyeti- mekte tamamiyle hürdür. {Cniveı
nin mahiyetini tayin etmek \"e ecn& site) ~e tevsii malümat edcbilir
bi memleketlerde taha)·yül edilP.n ler. !lmi kurslaıın ihtiyaç gösterdik
Al uı kadı.aııu.n me.-cut ·ma3iFle !eri her türlü meslek için hazırla
·e · Alrnanranın arzu etınif ol:iu- nabilirler. Bil.h.assa eı ·kek islenn- ' 
ğu proton>,.'nhı farl<lıınnı gö:itt'r- den ziyade kadııılarııı hilkatı teaıa
melı: i.temi~. yüll<'ri ol&n mP lekleı-e iıı tb p e

Ecnebi meınlek!"1J<'rd,., efkirı deric•r. ~1am.a.filı ye.uı Almanya , ta
unıuıniye , Alnıaıı kadını , makul fa- maınile bir irade sahibi olmıy.~:ı, ı 
ali}·etiDden tam.:ınıile mahrum ol· bugün edindi:,"'i mesle~ yarın de
mamış olsıı. bile. yiı~ mahdud bır ğişlin11e.k !ıilkfftında bulunaıı ve bi· 
gaye takiOOdeıı bir kadın olmak ii.- !ahar .. k~.ruiı'erini güliirıç hır \ 'azi
zeı-e teli.Jı:J;i ve o )'olda fikit" besler. yete J!Okacak olanlarıu ce;;arctleri · 

Bugünkü Almanya, kadm bak- ! ni lura.cak halde teve.<;tiül eder. Hal
kında lıe~l&diği. gaye, kadmın, men- buki }'eni Alma.nyaııın takıbetu~i 

faatleriııi akıllıca takdir etmek ka yol. erkeğin tabii mül..enımim.i ve 
biliyetmde bulunan, hayat mübare- tavizkar olacak olan kadınlara m~
zesinde g-i.iler güde oııa zahir olan liktir. 

tir. · 

Macarlara verif en 
Cuk topraklarında 
Kani: hadiseler 

ve hayatı. da..lı.a güzel, d.ı.ıha miikem- Bir milletin mcılenllcştirici 

1 

mel bir hale g <.> Urm<':ğ<" yudun ,._ mu,·a.ffak.iycti, beşedıı cemaat i
den bir muavin arkadaş olmasıdır. çinde erkekle kadıııa, yani her ik: 

j 
Bundıın maada , esasen bu gayeden cinse ha.kim olan tabiatın deritı 
ırnalıkla, tnliiııin holluğuuu takdL' kuvvetlerinin miies..<.iı- ve kati se
eden bir kadmııı gaye:ıinden ba~k~ fcrberli&ini meydana getirmek hu

j bir ~ey <kğildiı· . susunda göstcr<.>cegi yüksek ku·ra
• T asyonal Sos_ •alist.lik iktiılu yı!iQ bağlıdır. 

me,·küııe gl'Çl?leGlen en-el, şüplı&iz Millı>tiıı luıy tında kadın, ııcrı 
Budııpcşt.e, 2g (A.A.) Macar n Almanyada, ana olmak hi:;si. nıü- beşerin enılişesi, ruhu, \"Ücwiıı. ı-e l 

jansı lıildid)·or: ı-uru zamanla büyük bir ~lzüle zihni ile uğra.'IW&k gibi ıı.ğıı \"e bii- ' 

&a,,faı J 

SERBEST DUYGULAR: 
• • • 

ismet lnönünü 
Dinlerken 

Reisicunıhurun:ııız munterem 
.tsmet tnönü'nün <run radyoda dia-
1ediği.ın.iz, bugün gazetelerimizde 
okuduğumuır: nutku, bu nutulrt&ld 
ber cümle, her kelime, ber harf 
kalblere kuvvet ;e in.U-.h veri·~ 
mahiyettedir. 

Binaenaleyh nutkuıı ili \'eya 
'bu ciiı::ıl.cle.ri üzerinde te\·akkuf im

kan lrnluıımıyarak ve bill teredd t 
diyeceğim ki: 

Fazilet ve namusun uıliressem 

timsali olan İsmet 1nönü'nUn her 
sözü r dikkat ettim) sa! \"e .lıalis 

bir özün tercüınaıu, iliııı ve irfanı 
ile mim bir tefekkürün ciddi ve :ı:i
vclcar bir sadrumlır. 

Bu sa.dawn kııl•klnımıza ıve 

kalblerirnize verd.lği ak.islenle: mil
letin ikbali istikbalini ~ttirea ve 
gösteren levhalıı.r okadar Ul't "e <>ü-

"' zeldir .ki bu. gil.r.elüğiıı iyiliklerle de 
clon atı 1 acağıncJ.a.a. l>ea em.iııia:ı. ıs. 

met 1nönü 'nün gii.nden gllne parlı
yau."Cltci irfan ve fazileti önünde 
eğikı-ek kendisine (naçiz bir vatan
daş aıfatile) arzı tazimat ve selaa 
ettikten ~~nra bu muhterem Şefimi
zin ikazı ve arzusu dahilinde hlkmü 

hıtrekde çalışa.cağımızdarı . d~ 

rimizi diıtliyerek \~ bili•rek söyliye--

• · ı.izden \'e :nuı!ı terem gOJJetele
rimizın efradından oldu.,'"um \'e 

Halk Partisi a-lr:inmn= bize bıı 
hususta da -ar '-e yııver· <>l~-

nndan emiıı ol uzu tekrar e-
derim dersem, ·u-, çoJı. sa-
mimiyim. 

yı:ıııi Alınan milsteınlelce imparator- ~ rafa deh~ . solnın~tan ibarettir. 
~uğıınun 1.eıncLeri atJl.:ı.cak \"e b<ı I bmlann ıstımalı ıı etk<"<le dünyaya 
ımparatorlıı.k i · bir de açılı: dcnlı: harııbıyc sevkcdeceı..tir. işte karşı
filosu vllcude "etirilccekür. J.J.iis- 'mızdJ · ılı böj•)e bir dünya vaı·dır 
temlekelerinde ihdas edeceği deniz Vv.ifcmiz, bu ılünya ile taban ta
üsleriyle Alnuwya bu rusıf kürrc- fıe.nıt zıı.I ve miisavat miinasebetle
nin AtlanUlı: sahillerini doğrudan rinin e.-;aslannı takviye etmek ve 
doı,Tııya tehdid edecektir. yukarıda zikrettiğim teessüfe ~aya•ı 

Ayni miişahidleo;-, Y • burun şaıtların kıtamıza yayılmasına ma-

Re, men telıriğ edilmi;<tfr: uğramıştı. Bwıun maiızw"ları.oı ve 1 yük ~r n.zife ilP muvazzaf olan b!J· ı 
;\facari•laııa iade edilen • "ııg-y- müstakbel fel&ketlerini. ic.r>< edece l ma.lıliı.ktıu. Evını le7.yin ve !et;hız =============== 

suran nııhi;·psJnin SiloYak halkı 24 ği harabilerini tam .zaınamnda g;;. l etml'k, ilk nidasıııdan son nefesine 
.ıkaııuııuen·clde bir gece yan.<ı ji.. ı-eıı ve hakkile t.a.kdir eden fırka, kadar erkeğin ihl.ıyaçları.ruı Y. "şma!, 
yiniııden 'onnı jandarma k.ıılakolu yaptığı propagandalarla, teşvikler- kadının hu•a>i lıiı· memuriretidir. 
öııüııd~ loplammık nııhi~-cııin Çe- le ve bazı hususlarda göstel'di~i lçlirua.l vaziyette. izdirn<:<Iıı . ailed•.• 
ko,Jovakyaya ialle.sini btemi.,Jeı· • fevkalade yaı-dım ve kolaylıklarla milli kültürde hususi memuriwL-

ile San Rok lıwnu ara undaki me- ni olmağa ça.l.ışma.k hususundaki 
Wenin 2.000 milden iberet olduğu- mli.şterek arzumuzu izhar etmek 
nu hatırlatmakta ve Amerikaıwı. liızımd.ı.r,) 

ııııüdafaasına Alman, llalyaıt ~ Amerilraya Cl'vap 
Japon filolarının muhtemel bir tq. Roma: 28 {A.A.1- Amerikada 
ri.ki mespjırinjn decpi§ edjJmeej J.i .. 
ıımgeldiğinl ilıive etmekt.edirler. Almarı.ra aleyhine aç1lan mücade-

leyi menuııbııhf'Cdeıı (Giomale d't
Bıı miı,.mdler hula.&& olarak talla) diyor Jci, 

Amerika b'""-''- devleti-'-•- böy-........... .,.....,, Totalittt rejimlere karşı hü.cuın-
le 1V ihtimali nuan dikkate aı..- da bulunmak 
rak 15 mil,_ dolar aarfile 400.000 
t.oıı IMCIDD hacmiııde }'eo..i cüzütam
lar inşa ~ yeni deniz üsleri iJıdn 
<>ttWıı.ı--.; botran Ptmekt""";.ı..~ 

Amerika laariciye naıınnın 
nutku 

Lim&: 28. (A.A.)- Dün ak§Wft 

Amerika hariciye nazın Hull, Pan

veda ziyafetinde bir nutuk ııöyliyeı:. 

Amerikan koııferanaında hu.anle 

üzere Almanyanın 

ırtı: aiyasetini - ittihaz olundu. 
Halbuki ırlt tıiyw..~etinin ınenı;e;ni 

biftat Amen"kada aram•" ı•~·
~ • ..,......,.~ U<. u\. ı Jf l'\.lID-ınsa.n_llK aı-

lesind"ll ihra~ eden Amerikalılar ol
m111tur. 

Bu gazete Roma _ Berlin mib-

Te.rinhı Amerika si.l'asetinde de 

millesanit bııluııduğu.nu kaydeyle

mekf edlr. 

Kudüste 
Arapların Yeni 
Taarruzları 

1 Fransa Memle
ket dışında Yeni l 

Kudils, 28 (A.A.) - Arap çete 
cileri bir nakliye "koluna refakat e 
den bir zırhlı otomobile ateş aça -

rak otomobilde lııılunanlann dör • 
dtl!ıü d& yaralıımışla ·dlr. 

Nasıra poliıı karakolıına da a
t.., odilmiftir- Aıııi umanda Nab 

11111 - Tulkeriın yolu ü.zennde İııP
Uslerla araplar araaında ~ddetli •tr müaUeme olm~. 

BorbM'a civannda demirTol• •
raplar~ bomba ile tahrip 
Nlhıriıftlr. 

• 
istikraz yapacak 

Parİ.>, 28 (llusu•i mııhabirimiz 
dm) - "Maliye ııazırı ı:.aul Rey
ı::::-:.t butüıı Fran"Jı:lal'a hitaben ve 
bütün Fran. ız radyo istıısyou !ar 
tarafından neşrolunan bir nutu.k 
söylemi .. tir. 

Nazır nutkuııda ")iilli par.anın 
tarsin olunma. ı li.zıın geldiğinden 

bahset~ ve bunun yaıuldığğıııı 

9Öylemiııfu. 

Nuır, yabancı banluı .il"UPla -
riyle çak cenlş mil:ya.sta nyn bir o 
peraııyon yayuldlğmı Hollanda ve 
m~re \ı.nnluılariyle yapı1an bu. C>

pertıayou neticeııinae, Hollanda n 
lni~ed.e yüzde dört :fai%li biı· 
Fr&na1& devlet lı&l:ilcrazının p.iyoaııa
ya arzolu.n cağım ve bu istikrazm 
otuıı eenclik olduğunu söyleıniftir. 

Bundan aonra nazn- fİlndl;re ka 
dar mıı.U Jıi)"asette tutul.ıuı yolun 
ıfoiııalufundıuı hali.setmiş ve bıı
n11n bllrhanlıarla abit olduiunu 
soylemi~tir. 

d iı·. K·'labal•'"n h"ttı haı·"ket0 ı· teh b f ı · k ni tayin eden ezdi münaseııe"t1°rı· 
a -· " ç ıı eaetinihıliııegeçmeğenıtı- ' 

tikeli bir ~kil alınca ,iandana te '·affa.le olmuştur. Mamafih kadınlar takdir etmek, ve bu mııliımatı arkıı
--'-u··ra•~ıları ·'·'·ıtm1<+ır. Sa'--'- - analı" k dd 1 daşlık, muavinlik ve erkegı··n dibi uuı ..., ....,. ,. .,... gın mu a es o an ihtiyaç v~ b" 
le,-in, yine ayinden "01'.I"a, sıo,·alc 1 zaruretlerine, hükiınıetin akide,;in~ ır mütemmimi olmak Bt'Ciyesiyle 
halkı bu sefer soıu< ve b1rakl:ırla, ita.at etruelı:le veyahut erkek onu müsmir bir hale ııoknıak büt.i.in ka-dınların olduğu gibi Alman kadmı- 1 
tekı·.ar j;ındarnıa .h.ı·akı>Juı.ıu 1eh- emrettiği i~in katiyen boyun eğmez- run d"- bir halckıJır. f 7 
dit etmiş ,.e jandarma silahıı mil - =====-='---=========--
::~~~-A-rocchur J<ohm.-t-r. '1'-•ol.>: ıitQ.J J _, . & U,&Jl.:::JQ 11. uJull un-

BU \"tıka nınna,eııetiyıe ,aıühi- • d T h .d Yapıyor j 
yettar :il acar mahfılJp1·ind' ~u be- a a ~ 1 at 
yanatta bulunulmaktadır~ ·~ 

Macar lıükônıoti, Slonık kom- ----+•••"',_,__ 1 
şu'u ile iyi münu•eelıtler içinde ya (Ba1tarafı f inci aayfada) 1 olan haberlerden hiç maltımatı ol 
şamıı.k arzu ıınu geçenlerde baı·iz terettüp eltigiııi kaydetmekte ve ı nııyan saliıhiye tar Fran•ız mahfil \ 
bfr ~uretle göstermi7tir. Bun.ıı bina bu iştinıkte 1taly11mn en büyük !eri c:ski Halıe.ııi~taıı cahilinin oğu 
en me7.kür hilkiırn<'t , 'iditr11dan n ' olnıa'' icap ettiğini ilave et- hudut bölgesi kt-mıud s uolmadı-j 
müstemir bir ~rt'tle idare edilen rnl•ktedir. ğıııı \"e bunun lı:ıl>ı.atın hareketini 
·e göriiııiişe bakılınca i~·i koııı~u- Gö. ing de F oma' a gidece

1< fevkaliıde wrla:ıtırac.ıı.ıfını ka,·d•\-ı 
!tık müıı.ıı. betlerini bozmai!'a ma. Lo1'drıı, 2. (A.A.) - Daily nıekte<ifrler. 
tuf olan lıu tahrikiıttı111 dnl11)·ı ~ok Telegrafe gazd~si, B. Göringiıı Bugün bazı gazete!er tıuafınd&n 
elim bir"1.ırette nıiitE>e'"ıı- bıılun- ~los..<.01.ini - Ch,.mberlııin gö ··7me ortaya cıkarıl.an u çok &itı..>&."
maktadır. !erinin neta~ieiı.ıi anlamak üzere ~·onel haberlerin rııeı">Ci o!mak \ 

Dalll 0

gden K-ıcnı Yahudi"rr 
Vnr~on 28 (A.A.) -Pal: 
Yııhudi mültec.iltoı-iıı~ nrnıı.ve-

net koınit~ne ge1en ınnlfınıata 

söre Dantzig hükı'.ımet makamları 
tarafından tatbik edilmi~ olan 

Rom.ıra ikinci kanun ayının so- ica11 cclen vakalara gelince, bu bu
nuııda gideceiiııi haber ~ermekte susta avni mahflllerd~ su malı1. 
ı·e Chamberlain ile Loı:d Halifak_ mat me,:cuttur' nunda~ ou s~kiz l1 
ııı Romara gid,rken :ı;>arisc ğra- ny en·el b11zı lt:ılyan •en·ah gı-up 
malarının muhtemel olmadığuu l lan, Fran~ız somali<iııin <ahi! kısmı 
Hat"e etmelrterur. ile Habeş imaparatorluğu AN<ındıı. j 

Daladi~ .. ·ın seyalıaü hududun hi~ biı z."ınııın tahdit edH j 
Para, 211 (A.A.) _ Ba,.veka- memi şolduğu mahalde birkaç •ıA 

Dant zi.g yahudilerinin tahliyesine ·ı· 1 !ette aktedilen kımferanS\11 te!'lıit yerini işga letmi,lerdir. Bu bl)lge ·ı 
dair projede yahudilerin malları. de hudut iki taraf arasında itira.z-
nm ya1·ı~1ru beraberlerinde götüre- ettiği prog!'am mucibiıtee, B, Da-. .,. "k ı Afri'- l&N ı;ebeıl olan l 897 tarihli bir ha 
bilecekleri tasrih edilmektedir. lad1er n.orsı a n ~ıma .. a~ı 

ah 
..,_, L:·t · ı · tod rita ile teııbit edilmi~ bulunmakta-

Bu matl&nıı mütebaki kııimı muh· ır.eır a ...... - çenın par Mmea a . . . . tasdikini milteakip yani en pç dır. Buna biftaen mvzuu bah.Mılan 
taç yabudılere tah<lil edilecelrt.ir. .k. h t • "-~- "d me<ele bugün ortaya atıl naber-
s .. 1 d" • · .. k d b 1i ı ı ve ya u ....... uıumanı e ırapa 

oy eıı ı_•ıne gor~ ya ııı_ a u P · caldır. Bqw.kil Telond.a bir j !erle hiç bir ali.kası olmıyan bir 
nın ~atbıkın~ g~ılece~l.iı·. tık y~- I lo"avu:Öl'e binecek ve Ko "küa , hudut tahdidi mesel~>ridir. Bun
hudi mnhacır ıcrupu bıuat yah11ılı- . yalnız birkaç •aat kalacaktır- B. dan ba,ka, nıeteleyi yerinde tet
lertarafı.ndan lcinlanacak olatt bir Da1'ıdier, B11.<tia betediyesiain is- kik için bir coj-ra!ya heyetinin ı-&n 
'l'apurla DatttziK'den hıtreket ede- tediği veçhile bıı ~birde karaya derilıne. i dü,ünlllmelı:tcdir. 
cek n grup Filistinde veya deniz çıkarak bahıiye ııazm B. Campin l ---
qm diğer bir meml~"kette yerleş. ehi ..e Kotı'lik•lt ptırlamento azuı Menika petrol madealeri 

tarafnıdan iı<tikbal edil~ldir. ~oksil<Q, 28 (A.A.) - Kebn • 
sıeğe c;ah.:;acalıt.ır. Xrun.ıı:öre ii(' torpito mulırihi saıı meclisi, petrO" madenleri imti 

Var~ovanın yahııdi m•1ıfellerin nı.uhribi refakat edecektir. )"&zınm başu~rna veriluıemeii ve 

Ziraat Kongresi 
Devam Ediyor 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) 
iki konıi~yon halinde müzakereleri
ne giri!}ilmesinf' ''e bu tali komia
~-onlarda verilecek kıı.rarlann eııciJ
merı heyeti umumiyesinp bir Joere 
daha görü.qlJJmesine karar veril-
ıni.Rtir --- _oJ,, ..... """"""" ıa 

W.!'U.\Ü<..lll'u~VolrıJa 0ğjıiıiılüYeUB 
nazari dikka.te almmı~tır. 

Mev.zııat, dilokler, cral kreai 
\'e zırai aigorta koııUt;yonunda gb-
ı-üşiilen muhtelif ve milteh"'°ri e
selelerin en 111ülılınleri §unlardır.: 

L - TopraJ<tıız çif~ye toprak 

tevzii ve -dağlık t..praltlarm. teclri
di mesdelerilıi ihtiva -edıecclıc bir top 

rak karuuı b\r an evvel ihzar 

'"" isbrı. 
2. - At <'<' pıillnkla 'Ziraat usu

lünün teşvı . 'temin ve himayesi. 

3. - Kiic:iik <;ifçiye elle kııllııru
lacak veya heı: hangi bir \'atilta ile 

tahrik edilecek ekonomik maltine 

ve aletlerin, büyük işletmelere .Je 
traktör re bfoer Gağlu ftl>llire ma
kinelerin ucuzca ve ur.mı. nde e 
temin; • 

4. - Memlekete ithal 'Olwıaca'lt 

zıraat mskbci aiwi.ıı her mmtaka
run llıısu.siyet ve icaplarrna göre 

devlet~.e kamrlatorılacalı: mWQ'Yell 
tiplere irClll, her yerde bu nıakine

lerin, tamirha:ae'ler ıtçmalnn ve ye
dek parça batımıtuı dlmalarmm te
lllini, 

5. - Gaıı, mazotn.ir BIAlhanıilt 

madde flyatlarinin ,.e o zilmrUlt 
res!mımntn lı.afilletilmesl, 

6. - Xöylüyl.i a,y4mla.l.mak, tek
nik biJcieiııi art.tuwk k.iilt.1lr eri· 
ye&iııi ylilıwl' h Çıa ·prı;ıgruıll 

lı6r IDemi le j ' 'Ole '-- '.IMT-

J<esdea id......,, MI eliınleden olarak 

kö.,ttye 'llCUZ ndyo temini haft:Ahlı. 

'bir gatttcnin neşri ve ~caııeu tev· 
m. 

malıdır. Bıla!!4111 bu ııenin ın.ibedin 
olmMlıiı clhe.Ue keııdi akideııe ka 
rarglh ittihaz etmi,,en ebeden hı· 
riatiyan Alemini incitmedeııse bu • 
li1a ~in bir mibet kadar luiııi kıy 
met r.;,. ır:ıı yapman, bitaraf bir Ta
fli.Tete a-etirmen ıiJıaı;i akidene uy

padur. Namas kılman için biraz 
btede, ııeııin malın. daha giizel 
Sattanalunet camlsf var. Gerçi, bn 
t&rıı harebUerin pek cezri ol~ 
c!haın Iazmtsi ıal!Hit b11lunm1yan 
diğw taraftakllen ağır gelse bile. 
fnldllp s~rftuında <ağır adım) C>

tamtyacatını dd~nmek, bu heye -

canlan biraz da d inün ak•ülAme
ti de'1ıek • tekerrilrılne meyd~n 
vermemek tutlle • ho~ görmek za 

ruretini ıınotmamahsm. 

At.türkün tabuthnnı ı:iyaret 
Ankara: 28. CA.A..)- Biri.Dci 

köy \'e ziraat kallcmma kongreaj 
delegeleri bugün Ate.türkiln tabut
larııun ıruı.hfu.z bulunduğu etnog

rafya miizerine giderek ebedi Şefe 
karsı tazimlerini izhar eylemişler
dir. 

de söylendiğine göre böyle bir pro Başvekil Kori,kadıuı Rizerte- memleket madenlerinin. ileride 
..enin, eğer hakikatf'n meYCıAt ise, ye, sonra Tunu ·a ceçecektir. Tu- münhasıran de\·let tarafuıdan ~e 
tatbik kabi!i~·eti roktur. nıı.staki ikameti esnasınd• Tunus tilmesi hakkıııdaki kanun la.>ihas.ı\ 

--· - cenubunda yapılan tahkinıat işle nı kabul eylemi~tir. 

Bir \iman vapuru batb rini tetkik edet.f'ktit". 
Gdyııia, 2 (A.A..) -Te ··z tel B. Daladi~r mütealı.ilıeıı Ceza- lraka Başvekilinin Seyahati 

ire giderek bir gün kalacaktır. Berut, 28 (A.A.) - "D. N. B . ., 

Papalığa hüamı 

Berliı, 28 (A.A.) - A11griff 

gar.ateli Papalığa karşı ııeşrettiit 

~detli bir maka ede Papanın \ot& 
l!t.er devletler aleyhindelti va:ıoiye

tini ehemmiyetle kaydederek Pa
palığın şimdi h~men hemen mün

ha<ıran yahudi ırıa.•eleajyle m.ou·12l 

olduğunu, luı.lbuki !ıızillılerin Fi• 
listiıı.de araplara .kVf1 ,-ııptılı:l.an
lll ıuı..t ile ceçirmeldll • dllh
tebarü:ıı .ttinnakted.i.r. 

işte, aziz vatanda~larım ! Görd· 
ronız ki, lliklik llidinllik-diruıizlik 

ve hele senin ve benim iman ve 
akideme müe,3ir hlllt demek de
lt1dlr. 

1. Müm ACAR 

Y eıai Yilce Komiser ne vakit 
geliyor? 

Berut: <Hususi) - Yeni Yüce 
komi.er Gabriel Piyo 5 klnunııal.ni
ıh Karail,.ada ıı Ben.ta 4oiru h -
rııbt e4ecektir. 

B. Dalıulier marlılmeııtoııuıı yakıtıda Londraya gidecek ı>lan graf alıcı islıByoıılan dün .akşam 

Bodmie körfesinde ümit-ıiz bir va- tekrar a~ılma'1ııda hazır bulun- yeni Irak başvekili Nw·i 3a}it Pa
ziyette bulunan Funıcen Branden mak üzere 10 kii.nuııu•anide Pari-! şanın Şamda tevakkuf edeceği \"e 

iamindeki Alman vapuı·uııılan im- se donmüş olacaktır. 1 Suriye hiikümetinin kendisiuiu şe-
dat işaretleri almı~lardı.r . Habeş Somali Hududu da refine bir re•.ep~iyon vereceği bildi 

20,SO a dokru vapurla her tür- Hadi.9C rilmektedır. 

lü irtibat ke ildiği için vapurı.ın bir !laris, 28 (A.A.) - Fransız so • ·uri Sayit Pa ıı Londradıı Fil.is 
az sonra patmış ol~uğu tahmin e- malisi hudutlıınnda gı1ya İtal,yanj tm meselesi baklanda inıı:ilh hll-
dilmektedir. kıtaatuua tallav t ad.ildi§::ine dıı.ir kil.nıetiyle görüşecektir. 
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Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampyonu Oldu? 
Siyaset Alamtnde 

Çinde vaziyet insan olmak istemiyen 
TiLKİ Tefrika No: 11 

''Y aşa Kara 
YAZAN; TEVFiK PARS 

Ahmet!,, 
Yazan; SIR ER/O TEICHMAN 

bi ticaretini akıtnııya vasıta olan a· 
çık limanların hemen hepsine gibi 
hakiın bulunuyor. 

:Bir go.:;;etenin münhal bir köşe 
penceı·esine geçip kurulan bir ya
zıcı zekadan, kurnazlıktan, fera
ı;etten, açık gözlillükten boahııeder 
ken sözü dönüp dolaştırarak za
vallı biz Tilkilere getiriyor ve in
sanlar arasında kurnazlıkh şöhret 
almamızı hazmedememiş olacak 
ki: 

- Tilki değil mi, ne de olsa hay 
,·andır. Diyor. 

Halil Pehlivan Ağlaya Ağlaya Giderken Halk 
Galip Gelen Kara Ahmedi Alkışlıyordu 

Senelerdenberi ıçin için yapmak
ta olup birdenbire açık harp halin
de alevlerlver en Millici Çin ile Em· 
peryalist Japonya arasında boğu~
ma başlıyalı onbeş ay kadar oldıı .. 
O zamandanberi Japonyanın silahlı 
kuvvetleri, a~keri kumandanlarının 
takdir ettiklerinden çok sert biı mu
aman vermiycrck Çinlileri önlerine 

Asrımızın hiçbir <-cnebi devleti bu 
büyük kıt'a ilzeıiııde böyle bir ii.ııi 

klir istinat noktası henüz temin et 
nıemiştir. 

Yeni Çin 

Kurnazlık huausunda bize çok 
yaklaştığı için ağabeyimiz ~aydı • 
ğımız bu yazıcı karde .~ i ı ı-anlar 

içiıı de: 
- Hayvanı natıktır. Denildiğini 

bir an için unutmuş ol•a gerek. Zıı 
ten in..an oğlu biz tilkiler için ne
ler dememiştir ki, mesela: 

- Tilkinin dönüp dolaşıp ge• 
Jeceği yer kürkçü dükkanıdır. 

Sözü insanların tilkilik hususun 
da bizlere t~ çıkardıklarının ils
tü kapalı bir tarzda ifadesinden 
başka bir şey midir? Hem bir 'ey 
ııöyliyeyim mi, ben kendi hesabı
ma insan doğmayıp dünyay;a bir 
tilki geldiğime bir yiyor, bin şükre 
diyorum. Çünkü bazı insanların ba 
yağı tilkilikler!, iğrenç yaltaklan • 
maları, karşısında benim hürriyet 
ve serbest düşkünlüğilme dayanan 
nazari kurnazlığını zemzemle yı -
kanmış kadar temiz kalır. 

Ben neden kurnazımdır? Ya in
san oğlunun elinden kaçıp hürri
yetime kavuşmak yahutta bir iki 
lokma ile kursağımı doldurmak 
için değil mi? Serbest kaldığım ve 
karnımı doyurduğum vakit ben • 
den kimse za~ar görmez. Lakin in 
san oğlunun tilkiliği böyle mi ya! 
O karnı tok, sırtı pek olduğu za • 
man~ar da tilkilikten geri kalmaz. 
Çilnkü onun karnından ziyade gö 
zü açtır. Dalkavukluk eder, etek 
öper, yerlerde sürünür; maksadı 
midesıni değil ceplerini doldur • 
maktır. Bana insan dişilerinin im
rendiği bir kürk ihsan etmi' olan 
.r., ...... 1 ... nrlriimii rf'nctİ7. varsı.tını~ ol-
- .... _..,_, __ ~.&... -- ~ ~ .. 

ı·eket \'ersin münezzehim. İşte aziz 
ağabey, bu şartlar altında benim 
tilkiliğimle iftihar edip insanlığa 
iınrenmediğime hiç şaşma. 

Etrafına şöyle dikkatli bir göz 
gezdirecek olur an bana yerden 
göke kadar hak vereceğine emi -
nim. :.'ıhisaade et ben yine tilki ka
layım ve şayet cesaret edebilir • 
sen •en insalığınia böbürlen. E
nt ben de işitiyorum, insanlar a
ra.•ında cidden insanlıklarile ifti
har edebilecekler varmış amma 
onlar manen, biz tilkilere benzi. 
yenlere nisbetle çok azlık imişler. 

Hani şu bizim arjante nevimiz 
gibi bir şey, 

Düşilndilm, taşındım, tilki kal
makta devam edeceğim. Sen de Jn 
sanların işte o bizim arjante nevi
nıize benzlyen azlık kısmından ol
mıya gayret et. 

Ifoşç.a kal sayın ağabey. 

TiLKi 

Bayan Semiha Berksoy 
şarkı söyliyecek 

.H.aemı, daha yere düşmeden ha
vada yapışmış çivi gibi tekrar ye • 
re çakmıştı. 

Ayakta duran, !itriyen binlerce 
in•an hep birden havaya sıçradı • 
!ar, ağızları açık baka kaldıhır ! 

İki manda iriliğinde olan, meş • 
bur Ayıboğan, bütün şanından, şöh 
retinden, acı kuvvetinden &ıyrıl • 
mış, Karaahnıedin altında çocuk 
gibi apışmış yatıyor, omuzlarının 
her iki yanı yere aüiük gibi yapış
mış, üstünde soluyan Ahmede hay
retle bakıyordu. 

Davul sanki patlıyor, yanakları, 

alnının damarları fişen çingenenin 
ağzında zurna ıanki çatlıyordu! 

Karaahmet, hemen hasmını yer
de bırakıp ayağa fırlamış, halkı, 

hakemleri se!Amlamışh. 
Bu meydanlar ihtimal yıllardan

beri böyle bir gün, böyle coşkun te 
zehürat görmemiş, bu kadar heye • 
canlı, bu kadar canlı geçen bir pa
nayır seyretnıemiştf. 

Karaahmedin yilzünü, aiyah in
ciler gibi parlıyan gözünü silmek 
için binlerce kişi koşuyor, sağdan 

ıoldan ipekli mendiller atılıyor, 

kırmızı güller fırlatılıyordu. 

Zavallı Halil ağlıya ağlıya hal
kın içine giriyor, giyinmek için 
çardağa doğru yürürken, Kara Ah 
medln etrafını binlerce inrnn sa
rıyor, çoluk çocuk hep bir ağız • 
dan: 

- Ya'1ı Kara Ahmet! 
- Vaı'. eende bir keramet! 
Diye bağırıyorlardı. 
Delikanlılar Ahmedi giyindir • 

ı..... ._ ·- 1.. ..... ~ .. ; .. ..._ h: ... ,:r: ...... ~i"r;.°'~· 
davullar zurnahar çala çala, etra-
fında hora oynıya oynıya köyün 
yolunu tutmuşlar, arkasından sel 
gibi akan binlerce insan ihtimal 
'u anda Ayıboğanı unutmuşlardı. 

Köye doğru gidilirken her ka
fadan bir ses çıkıyor, herkes Kara 
Ahmedin menkibelerini, dağlarda 
geçen maceralarının hikayelerini 
biribirine anlatıyordu. 

Köye yaklaşıldıkça davul zur -
naların se•i yükseliyor, köyün ih
tiyari-arı, evlerinden çıkamıyanla
n ellerindeki sopalarn dayana da 
yana kapılarından çıkıyor, bu ka
labalığın çılgınlıklarını seyredi • 
yordu ... 

* 
Artık Kara Ahmedin üstüne 

!Af yoktu .. 
Babası, ustası, bütün köyün hal 

kı etrafında pervane gibi dönü • 
yor, herkes, yediden yetmişe ka
dar onunla öğilnüyordu ... 

Artık Kara. Ahmet için, meşhur 
Ayıboğan Halill de yendikten son 
ra köyünün civarında rakip kal -
mıyor, birkaç sayılı pehliV'anın da 
onunla güreş etmeyi zaten gözü 
almıyordıı. 

Herhalde onun için burada dur
mak, çubuğunu yakıp tarla•ında 
oturmak hoş bir şey olmıyacaktı. 

l\Iuhakkak İstanbuf.a gidip bir 
defa da oralarda kuvvetini dene-

Ahmedin, akşamları köye dö
nerken gür eeııinln bütün yanıklı
ğı ile söyledlli'l tUrküleri herkesi 
me•gul ediyor, bllh&Sl!a onun gtlf
tel~ri babasının hiç h~una gitmi
yrdu. 

Ha ttil. bir kaç a~am evvel tar • 
ladan köye gellnciye kadar belki 
on defa tekrarlıya tekrarlıya söy
lediği bir türkü hiç aklından çık
mıyordu. 

Yemekte dayanamamış, sormuş 
tu: 

- Yahu Ahmet! Bu türküJeri 
nereden öğreniyor, söylüyorsun, 
Yoksa tarlada çift sürerken mi 
besteliyorsun? ... 

Ahmet, safiyııne gülmüş, önü · 
ne bakmış, verecek bir cevap bu
lamamıştı ... 

* Deli ormanın ye~il ufuklarında, 
güneş bütün kızıllıklarını etrafa 
yayarak, klllnata yan bakarak ba 
tıyordu ... 

Hayvanlar, dağlardan inmiş, 

- Şu öküzleri bırak ta gel, ee
ninle biraz konu~mıılıyım ! 

Kam Ahmet, öküzleri sürdü; a
hırlarına "l<>ktu, ve kahveye dön
dü. 

Ustasının yanına 

çe divan durdu-
- Emret ustam! 

geli.ııAe elpen-

Dedi, boynunu btiktü 
Mustafa pehlivan: 
- Hele bir otur bakalım! 
Diyerek, yanındaki sandalyeyı 

gösterdi. , 
Şimdi her ikisi de susmuş önle

rine bakıyor, her ikisinin de yüzün 
den tuhd bir heyecan akıyordu. 

Mustafa pehlivan, iri bıyıkları • 
nı avuçlarının ~ine alıyor, sıvazlı 

ya sıvazlıya parmaklarının ucun
da büküyor, gözleri bir noktaya 
dikilmiş düşünüyordu: 

- Ahmet, dedi, biliyor musun 
geçenlerde bana gelmiş: 

- titanbula gitmek, biraz da 
oralarda güreş etmek istiyorum 

her taraftıvı el ayak çekilmişti.. demiştin. 

Kara Ahmet, tarlasından çık - Ben de sana: 
mış, iki sarı öküzünü önüne kat - • - Daha !stanbula giJecek, o
mış, köye geliyor; dağları inleten raların kurtlarile güreş edecek 
giir bir sesle yine o türküsünii söy pehlivan olmadın! Demiştim. 

lüyordu: Sözlerimde belki haklı, belki de 
Dağlarda kayalarda rüzgarlar ka

.val çalarken 
Nideyim pınar ba,ında aöylenen 

tarkıları, 
Nideyim, nideyim, nideyim ! 
Sevgilim dizime uzanıp yatmıf 

uyuklarken 
Ben nasıl ocağı bırakıp, döküp 

* Şafak aökmeden binip kır atıma 
gitmeliyim, 

Dizimde yatan melek uyanmazaa 

niyitmeliyim? 
Niyitmeliyim, niyitmeliyim, niyit-

meliyim? 

haksızdım, fakat o gün öyle düşü 
nüyorclum, halbuki Halil pehli -
vanla yaptığın eon güre~ten sonra 
senin hakkında beslediğim fikir
ler birdenbire değişmiş, artık İs
tanbul pehlivanlarile boy öl~üşe

hileceidni o zaman takifir etmiş -
tim. 

..... .. .. " ...,,.ı,..ı; •• "... n.11•-ıfT1n1n il"i 
omuzhırına el'ni koydu, tepeden 
tırııağa kadar onu süzdü: 

- Ahmet, dedi, artık İstaııbula 
gidebilecek, oranın pehlivanlari • 

le, ornııın ktırtlarile glire~ edebi -
leceksin ! 

( Devamı var ) 

martinli ~~~~~~~~~~~;;-~~~ ağalara 1 
Atlayıp kır beygirime akkuş gibi 

Haber gitmeden omuzu 

Müessif Bir İrt:hal 
dağlara 

Gitmeliyim, gitmeliyim, gitmeli-

. ' yım .... 
Köye yaklaştıkça sesini yavag • 

!atıyor, köyün çitlerine rnrmadan 
susuyor, ağzınd•an çıt çıkmıyordu. 

Halbuki onun tc.p gibi gilrliyen 
sesini, dağlarda ··apan akislerini 
bütün köy dinliyor, herkes işiti 
yordu. 

Bir vakitler onun İstanbula git
mesini, oralarda gilreş etmesini 
doğru bulmıyan ustası, artık onu 
!stanbula göndermek orada giireş 
ettirmek istiyordu. 

Tesadüf bu akşam kahvede o
tururken, Ahmet te önünden geçi
yordu, seslendı: 

- Öyyy bre Ahmet?. 
Kara Ahmet, ustagıııın sesini du 

yar duymaz, hemen i.>küzleri bı -
raktı: 

- Emret u'tam ! 
Diye bağırdı. 

Jandarma miifetti~Jiğinden 
mütekait Halil Ethem Pa<anın 
damadı Yarbay Ahmet Vefik A 
<rar enelki ak~am, tedavide bu
lunduğu Teşvikiye Sağlık evinde 
kalp sektesinden vefat etmiştir. 
:.'ıierhuır. Umumi H a r p t e, 

Hecin 'ii\-ari alayı kumandanlı • 
ğıncla cesareti, vatanperverliği ve 
biitiin vazifesi ha;ıahnda doğ-

ruluğu ile temayüz etmiş yük 
r;ek bir ·askerdi. Zevcesi Ba vaıı 
Nuri~·e ile büyük oğlu, De;ıiz
bank teftiş heyeti müdürü hma
·ı Vefik \'e diğer evlatlarına kay 
bettikleri kıymetli babaları içln 
derin taziyetlerimizi bildiririz. 

Cenaze•i perşembe günil Teş
ıvikiyc Sağlık evinden kadırılarak 
Teş,·ikiye camiinde öğle namazı 
eda edildikten sonra Feriköy 11ile 
kabristanına defnolunacaktır. 
l\Ievla gariki rahmet eyliye. 

kavemete raııtladılarııa da, hıç te 
katıp eilrdüler. 

Japonların harbinin merh,.lesi · 
birincisi, Peking, Tientsin ve ~imal· 
deki öteki merkcc t :rin işgali bulun· 
du, ve Çin liderlerinin daba hata 
harp felaketinden kaçmıya çalışma
larından bunlar kolayca alındı; ikin· 
cisi, Shanghai içın üç ay muharebe 
oldu, burada Çinin yeni millici or· 
dulannın gençliği harp edip öldü; ü
çüncüsü, aşikA.r surette kat't oldu-
ğu kadar seri olan, millici Çinin ye. 
ni payitahtı Nanklng üzerine Japor.ı 
ilerlemesi oldu ve burası 1937 son· 
!arına doğru işgal edildi, o zaman 
Çin askeri mukavemetinin gereği gi
bi ezildiği Uınit edildi; dördUnctisU, 
şimalden Hankow'la deıniryolu tak· 
rilerini muhafaza eden Lung-Hai d.,_ 
miryolu için muharebe oldu, o za· 
man tensik edildiği hayretle görülen 
Çinin orduları tekrar sebat ettiler 
ve aylarca J aponlan ileriletmedi
ler . 

Sonra? 
Pukow - Tientsin hattı ile birleş

tiğinden Lung • Hai deıniryolu üze-
rinde merkez şehir Hsuchow bu se
nenin yazı başında düştü; ve bir ke
re daha Çinin tensik edilmiş muka
vemetinin artık sona yaklaştığı zan
nedildi Lakin Yellow nehrinin taıı· 
malarının ve yaz yağmurlarının yar 
dımile Çinliler tekrar dönüp müte
he\•vir bir azim ile harbettiler, ,.~ 

böylece beşinci ve son safha, bugUn 
beş ay kadar geç, elde edildi. Han
kow düştü, ve hemen ayni zamanda 
Japonlar bugüne kadar el sürmek 
ten korktukları zannedilen Canton 
ı~ırganını da sapaRağlam ellerine ge~ 
Çll'diJet \'t l.Ut..t..U1Q..t. 

Bundan sonra ne olacak? Sulh 
şayiaları çalkanıyor. Artık millici 
Çinin mu ka \'emeti ciddi surette ezil
di mi? Japonların söyledikleri harp 
gayelerinin ne olduğunu hepimiz bi 
liyoruz. Bunlar Çini işgal yahut 
fetih \'C i•tila etmek istemiyor, yal. 
nız Çinlileri dostluğa; Japonyanın 

liderliğini, himayesini ve el birlik 
çalışmasını kabul etmeğe mecbur 
etmek istiyorlar. Mevcut bulunan 
örfi, siyasi \'e coğrafi ahval ve ken
di dertlerile pek meşgul olan garp 
aıemi, imparatorluk Japonyanın bu 
programile mücadele cdemiyecek
tir. Yalnız Çin uysal olursa bu prog
ram kolayca tatbik edilecektir. Fa
kat Kuomintang'ın yeni millici Çi
ni, Japon hegemonisine çok şiddetle 
itiraz ve garp il.lemi de yeni Çinin 
yerlere serilmesi faciasını aciz için
de seyrediyor. 

Japon gayeleri. 

Japonyanın askeri liderleri, mazi 
nin bütiln kaide ve miyarlarile artık 
Çinin ezildiğini ve zaptedildlğinı ve' 
inkıyat etmesi 18.zım geldiğini haki 
olarak iddia edebilirler. Eski za 
manJarda bu gibi askeri zaferleriı 
bir cllz'ünün, harblerde yahut 1840 

1860 tedip seferierinde ve 1900 
Boxer vak'asuıda olduğu gibi Çin 
liderlerini sullı.'1. müracaat ettirme 
ğe kiti geleceği muhakkaktı. Çin 
hükumeti o zaman kolayca yıldırıla 
biliyor, ve ecnebi devletlerin Çinin 
başka yerlerile olan milnasebctleri 
mllteessir olmaksızın bunlar Çinin 
bazı parçalarile harp halinde bulu 
nablllyorlarclı. 

Fakat son senelerin tarihinin gös 
terdiğine göre, Japonya bugün ga 
rip surette başka bir Çin ile hesap 
lşmak mecburiyetindedir. Askeri 
zaferler siyasi neticeler husule ge 
tirmlyecek. Japonyanın orduları Çi 
nin çok derin içerisine girebilir. Bü 
yük sabalaı: istila edilebilir. Fakat 
Kuomlntang'ın yeni Çini inadına 
sebatkAr kalır. Japonya için baht 
oyunu, Çin milliciliği doğmazdan ev
velki mazinin şeraitini vücude g~tir· 
me imkanına bağlı bulumu, -

Bugünkii imkanlar 
Japonlar için imkanları gözden 

geçirelim. Vaziyeti beter halde gö· 
ren bir kimse bitap dü~müş, hayal 
inkisarına uğramış ve koı ku almış, 
içinden sıyrılıp çıkamıyacağı Çin 
bataklıklarına saplanmış; kat'i b•r 
askeri neticeye varmağa yahut gP· 
yesini elde etıneğe kayri muktedir; 
\'e bunun yerine sen~dcn seneye ko· 
yuluğıı artan milli bir Jiişmwlık ve 
mukavemet fırtınası uyandıran bir 
Japonya tasavvur edebilir. 

V-1'-.-• s•ı., ıoı..cı~ ;>Vhla Japo11 

noktai nazarından Yazlyete bakan 
bir kimse, çökmüş bir Kuomintang, 
Çinde tekmil muntazam hükümctin 
harap olduğunu ve Japon müzahere
tine dayanan kukla hükümetlcr te· 
si~ini tasavvur ed~bilir. O zaman 
saat yirmi sene geri, Kuonıintang 
tarafından canlandırılmazdan evvel 
(Harpçu rüesanın) tefrika Ye ka· 
rışıklık içinde bulunduğu giinlen; 
gider. Hatta o zaman bile Çinin yeni 
milliciliği ortadan kalkmaz_ Kuo
mintang yahut onun halefleri sola 
sürülmüş :ılacakl:ır: komiinistlı•rin 
orduları da ha.rhP devam e<IN·Pkle~· 
dir. 

Kızılla.r 

Komilnist bir Çin devleti tesıs et· 
nıek için 1924 ten 1927 ye kadar «e· 
neler zarfında yapılan büyiik Rus 
gayretlerinden kalanla11n kaffesı 
Çin kızıllannı teşkil etmektedirler. 
Ruslarla komünistler J<uomıntang'ı 
ellerine geçirerek Çini bolşevikleştir 
meyi tasavvur ve tertip ettiler. 1927 
de Çin millici liderleri, Chiang -Kai 
Shek'i takip edip sağa geçtiler. Rus 
!arla komünistler Kuomintang'daı 
sürüliip çıkarıldılar, bunlar dahildıı 
ki dağlarda Nanklng hükfımetine 
karşı silaha earılmış bir komüniııt 
nüvesi bıraktılar. • 

Ber!in (Hususi) - Bir istikbA! 
yıldızı olmıya bihakkın namzet o
lan ve ara sıra umumi ve hususi 
mahiyette verdiği konserlerle din 
liyenleri, bflltlr! sadasına meclnp 
eden, vakur ve nükteperdaz se • 
vimli Bayan "Semiha Berksoy,, un 
yılbaşı gecesi yani 1-1-39, Türkiye 
s:ıatile, qaat iki buçukta, Berlin 
halk ~arkm söyliyeceklerini istlh 
bar ettim. Sevimli bayanımız ve 
•n~atklirımızın bu şarkılarını din 
leınele,rini evinde radyosu olan va
tandnslara hararetle tavsiye etme 
yl bir borç bilirim. 

mesi oranın pehlivanlarını yenme- l}•~~·••••••~•••••••••••••••••.;;;, 
si lazımdı.... O.. ••, 

Fakat ustasına bir daha 1stan- unyanın en büyük ve en tatlı sesli 2 artist 

Japon ricalile liderleri Kuomiıı· 
tang'ı, Çin millici partisini ortadan 
kaldıracaklarını fütur getirmiyen 
Chiang · Kai · Shek'in hiikümetile 
sulh müzakeresini kabul etmiyecek
lerini ııöylüyoı·lar. Bunlar Çin mil
liciliğlni 1<0rla dağıtmayı, Japonyaya 
dost veya köle oJp_cak. mıntaka vl 
yahut merkezi, yeni bir hükümet 
veya hUkOmetler tesisini tasavvur 
ve tertip Pdiyorlar. Lakin Çin mil· 
licileri, askeri bir noktai na/.ardan 
tamamile mağ!Up edilıniş olsalar da, 
tasfiye ve dağıtılmıı.lannı kabul et
mezler, Burma veya Tibet hudutla
rına kadar Garbf Çin d1tğlıklarında 
karşı durmalarına devam eder!erPe, 
o zaman ne olacak? Japonya askeri 
rüesası tekmil Çin kıt'asını adım a
dım itaat ve inkıyat altına alnıağa 
nıı kalkı~acsk? Böyle olursa, bun
ların planları Japon Mülki HilkümL
ti için bir kabus olacaktır. 

On sene bu kızıl ba.~ıbozuklar Çin 
hükümetinin en iyi ordulariyle boy 
ölçüşecek ayarda olduklarını isbat 
ettiler; sonra 1P37 ağustosunrla ko 
münistlerle milliciler arala~ındak 
ihtilAfl bir tarafa bırakıp, Japonya 
ya karşı Çinin mukaddes har'-i da 
vasına iltihak ettiler. O zamand~n 
beri istinatgi'ıhlarını daglıklarda ve 
şimali garbi eyaletiİıin çölkriwle 
kurmuş olan komünistler, ilerliyen 
Japonların cenahlari!e muvasalaları 
nı iz'aç etmekt.-n hıkıp usanmadı 
!ar. 

Yine ıravet mevsuk bir mPmba 
d.ııı nlmı~ olduğum m11lümata ırö
re; "~em ha Berksoy,. Berlin dev
let opera ı "Jüri,, heyeti huzurun 
(Ja yaptığı ve geçirdiği gayet zor 
bir inıtiı'! nda, göğsümilzil kabar
tacak bir surette muV'affak olmuş, 
'e tev!!li malünıat zımmında, mez
kfir operada kendisine bir mühim 
rnzlfe bulmuştur. Sevimli bayanı • 
mızı, bir Türk, bir vatanda' Aıfa
tile cnndnıı kutlular, ve muvaffa
kıyetlerle tetevvüç etmelerini de 
samimi bir ... ette dilerl:ı. 

bulun lil.fını etmiyeceğini söyle . J E AN NETTE NELSON 
miş, artık böyle bir şey diişünmi-
yeceğini \•aktife söz vermişti. 

Onun için Ahmet, hiç oralı bile 
olmuyor, yine tarlasında çiftini 
sürüyor, akşam köyüne dönerh11 
"!yşem beni 'aj\'latma !,, tıirkıbiiııü , 
söylüyordu... ! 

Fakat günler geçtikçe bu yeknc
<ak hayattan içi sıkılmıya, gittik 
çe bunalmıya başlıyor, hatta tek
rar dağlara cıkmayı serazad yaşa
mayı ta~arlıyordu ... 

Baba•ı yava~ >ıavaş Kara Ah • 
medln, deli Ahmetleştiğini hisse -
diyor, tekrar dağlara 9ıkacak 
korku~ile onun önllne ge~nıek İli• 
tlyordu ... 

ve 

MACDONALD EDDY 
Senenin en güzel, en muhteşem ve en nefis filminde 

SENORITA 
Bugün Matinelerden Başlıyarak 

iPEK İnailizce nüshası ve Fransızca söz.iü 
Sinemasında orijinal MELEK Sinenıaaında 

ve orijinal tarkılı 
AYRICA : Cumhurreisimiz İSMET İNÖNÜ ve Baıbakan CE-
LAL BA YAR'ın Bllyük Parti kurultayında irad ettikleri 

nutukları biltiln tanilltiyle 

DİKKAT : Suvareler için yerlerinizi evvelden temin ediıaia. 

Onbeş ay evvel pek kiistabca 
başlamış olan bu te~ebbüs, Japonlar 
için korkunç bir baht oyununa inkı
llp etli. BüytlJı: gayret ve himmet 
!erden sonra Japonlar büyUk zafer
ler kazandılar. Buglln onun kuvvet
leri Çin ııahlline, az çok Cantondan 
Mançurinln içlerine, şimal ve orta 
eyaletler deıniryollarına, Yangu.,, 
vadiııiı:ıden Hankow'a ve ~'inin ecnı. 

Çirkin vaziyet, meğer k. 

thtilal kıvılcımlan henüz Çin ko
mUnlstleri saflarında parlanı.ıkta
dır. Kızıllar hiçbir suretle boyun 
eğıniyecekler; ve çocukluklarından
beri Japonyaya lanet ve nefret et· 
mek öğretllmlş olan Çin gençliğini 
de davalanna kazanacakları muhak· 
kaktır. Sovyet dalgasına karşı uzak 

(Sonu 7 nci sayfada) 
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BÜYÜK HARBE NEDEN GiRDiK·? 
• 

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

RUSYANIN İLK HEDEFİ iSTANBULDU 
Bu Hücumu Ancak Boğazlarç!a Bulunacak 

Sultan Osman Dretnotu Onliyebilirdi 
-J,. 

Fakat Canımız Gibi Beklediğimiz Bu Gemi Ya Yolda Bir Taarruza 
Uğrarsa? Endişe mi Müdürüm Von Toveneye Söyledim:'' Bizim Gobenle 

• 

Bahriye Na:ı:ırı Cemal Paşa 

Bu vaziyet karı;ıeında Cemal 
Paşa Enver Pa:;:ı.ya da onun etra· 
fına topladığı bi~!ere de pek çok 
kızmaya b3.!jlııını~. Harid ~;y...,.,t

te dahi En verin Alman taraftarlı· 
~ına kar ı Cemal Paşa Fransız ta.· 
raftarlıf.ik şöhret almıya başlamış
tı. Balkan harbinden evvel ve son
l'a F'r:ıMızlara birçok yolların inşa· 
ı;ı !:ı~ie cdıldiği gibi yeniden altı 
destru' T~lc iki denizaltı gemisi ve 

J 

on iki ~a) ya re \'e birçok dağ topu 
da •ipar:ş edildi~nden Cemal Pa
s:ımn N~fia ,.e Bahriye nazırlıkla· 
rında Fr•ıU<ııiarla rt~ml lema•ı ta
bii duvnrrlu. A"ıl mühim mesele 
de Al~ıaıılar do.ha Balkan harbir.· 
d~n evv..ı Tıid!·.4 lman dostluk ce
ı:nıyetl kurm&g•. tftil"bbU~ etnrişler
dı. Hn.rpU'n "°"r"' c~nıal Paşa da 
1~lrk-~'raruıız d0t;t!uk cemiyeti kur
ll'lağa teşebbU3 etmiş ve latanbtıl· 
d~ kendi riya3etı l.ltında böyle bir 
~emiyet lnırmıı:t:ı. 

lşte ()sır.anlı de-,. Jetinhı Frt.ıltilP. 
ınuhibtıi olan böyle bir nıuırı eu 
nazik bir zamanda F ıaneaya gel
ınişti.. Paris gazeteleri bile bu ml
ıafiri hassatan ıitayişlı bahsediyor
du. Şinı<li 7 temmuz 11114. te dahi 
'l\ılonda Fran..u dcınanmaaıııı si.ya.
ret ett:ginılen n mıınavralannda 
bulunac .. ğındaıı bah.et'dlyordu. Her 
geçliği yerde alkışlanan Cem&! Pa
§ayı Fransızlu· atlatır ve drltııav

bımuzu d~ lnglı•ler veım""1t>rs;ı 

Yalı ında çıkma&ı muhtemel olan bir 
b,rbte iUl8.f devletleılnin ve husu
siyle R:ısyanın ilk darlıelerlr.i Bo· 
ğıı.Tlara vw·acağmı endişe ile dil· 
§ünmiye başladım. 

* Sultan Osman dritnavtunu teııel-
tü:ne gidecek mürettebat ha.zırla· 
lllrken ben tstanbulda idim. Rusla
r:n ve Ywıanlıların bu geminlıı tıı

tımb•;!a gelm('alne mani olmak için 
akla gelmr·dlk bir hile veya ihanete 
tcvdıı;ül edeceklerinden korktuğu

ıııu mtiılOrilm Fon Toveney'e aöyle
diğim zaman mndnrun de bana hak 
Vermi~ ve bir tertibat düşünelim di
l'f>rek m!lmıkaşal:ı.r yapmıştık. Ted
birlerin en lıuvvetlisini kendisi buit.
rak: 

·· Bir.im Goben'le berabM ırelirae 
lıafi tedh1r olmaz mı? Deml9ti. 

Beraber Gelirse Kafi Tedbir Olmaz mı?,, Dedi 
Bu hususu Enver Paşaya da o 

zaman arzetmiştim. Şimdi Çar hü · 
kiımeti ortaya öyle bir hadise at
tı ki hile ve ihanetlerin envaını dil· 
;ıünürken bunu hatırlamak müm· 
kUn değildi. Her ne ise korktuğum 
ortaya çıkmıştı. 

Alman heyeti ıslahiye reisi Li
man Paşa ilk geldiği zaman tstan
buldaki birinci kolordu kumandan· . 
lığını deruhte edince Ruslar gibi ı 
tngllzler ve Fransızlar da feryada 
başlamıştı. Şimdi İngilizlerin de 1 
Ruslara mümaşat ettiği görülüyor· 
du. Onlar da boğazların müdafa» 
kudretini istemiyorlar demekti. 

Bu karanlık vaziyet karşısında 
Enver Paşanın ve Alman erkanı. 
harbiyesinin ne düşündüklerini öğ· 
renmek ve faydalı olabilmek için 
tstanbulda vazifemin başına dön
meye karar verdim. Gözümün önü· 
ne benim zeki mUdilı;.üm Tovene:v. 
geldi. Acaba bu vaziyet karşısınd:ı. 
yine Göbeni mi 9karmayı teklif '" 
decektıl 

* Bu yıl Pariste yapılacak 14 tem• 
muz şenliklerinin ve hususiyle a;o
h~d ı;"çıL resımıerının emsaline 
pek faik olacağındaıı mutlaka gör· 
mekliğimi ısrar eden arkadaşların 
da sözlerini dinlemedim. Gazetele~ 
de her gün bundan bahsediyor ve 
hazırlıklar da yapılıyordu. Ben 10 
temmuz gecesi Paris operasında. 
Fanust•u hayranlıkla seyrettikten 

1 
sonra ertesi gün erkenden §ark is· 
tasyonundan trene bindim. 

Almanyadan Fransaya geçtiğim 
zaman gördüğüm gibi bugün do 
Fransa hududunda yine Alman. 
Fransız düşmanlığını açık gördüm. 
Karşılıklı ağır muameleler görü!U-
yordu. ı 

Almanyaya geçince sükunet, 
in tızam ve temizlikte Almanların 

üstünlüğünü yine göze çarpar bul
dum. Köylerde, kasabalarda, şehir· 
!erde, istasyonlarda Alman temiz· 
liğ1nl ve Alman intizamını hep fark· 
lı gördüm. Almanlarda kampana 
adeti yok. Koca saatin yelkovanı 

yerine gelince tren harekete geçi
yor. l!l'aMıılar bl~im gibi üç kam
pana, haykırış, dlldilklı kalkıyorlar! 
Fran~•:lar Almanlar gibi ıUkO.t, in
tizam ve temlzli(tin ıılcıcı kayıtları
na pek &irnıl:yorlar 1. 

Hıırp ita t't imiş 
12 '.1.'emrnuz ıı.bahleyin Viyana

da iki defa tren değigtlrdik. Biri 
garb iste..ııyonunda, diğeri de ııark 
istasyonunda. öğleden sonra ıı de 
Budıı.-P~teye geldik. Burada blr
kııç daat kadar kalacağınızdan şe
hiri dolaomak istedim. 

1llc işim evvelce tanıştığını bir 
Macar mfım:ırunu bulmak oldu. 
H eı>ı vaziyet hakkında ve hem de do
lafa~ yerler hakkında malü
mat sordum. 

Vu!yetln vahim ve harbin mu
hakkak olduğunu söyledi. Saraye
vo cinayetinin Sırbiye hükfunetinin 
başının altında çıktığını vesikalari
le isbat eden Avusturya-Macaris
tan hllkfınıet!nin müthiş bir Ulti· 
matom verece~inf, Sırbiye hükıime
tin.in de bunu kabul etmek ihtimali ol 
madığuıdıuı işin bir harbe gideceği· 
ni anlattı. ve ıunları da söyledi: 
Gazeteıl"" ateş pllakllrm.ektedir. Hü-

Yazan 
Kazım 
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kfımet de harb huırlığı halindedir. 
Tanı zamanında vazifenlze dönli
yoraunuz. Belki yol.lar da kapar.ır 
İl run meselesidir. 

PeŞte hakkında kendisinden 
malıiınat da alarak bir araba ile 

mandaııberi bize karşı şu nefret '" 
hab.rl't lhidesiyle halk eeki kinle· 
rtni tazelerken hariciyemizin nasıl 
olı;p da haber alamadığına hayret 
ettiğimi lllve ettim. 

Mıı.car cmısı ı:öz ıı.labildiğine? 

Umuınt harpte lnsriliz Kralı Fransız Cumhurrelsile beraber 

dolaştım hayvanat bahçesini de bıı I Güzel köyler, sonsuz tarlalar, yer 
arada ziyaret ettim. yer ağaçlıklar, Halk yarınki fırtı· 

Peıtede Bir Münasebetaizlik nadan haberaiz, een ve şatır çalışı-
Hayvanat bahçesinde Arap tar· yorlar ve bir lilhza için trene el, 

zı mimarisinde ufak zarif bir cami medil sallıyarak neş'elerinden bi
göze çarpıyordu. Buraya girenler ze de tattırıyorlar. 
de vardı. Ben de girdim. Hayretle Belgradı gece geçtik. Pruta 
gördUm ki içerisinde filler, yılanlar varmadan gündüz oldu. Sırp arazisi 
maymunlar yerleştirilmiş! Çoluk Avrupayı görenler için harabelik 
çocuk bunların seyrine geliyor, ö· gibiydi. 
teberi atarak gUIUşUy.sırlar. Prutta Sırp memurları 8,5 frank 

Kimin olursa olsun bir dine, bir ıı.ldılar. Ayak bastı parası imiş! 
mabede karşı böyle pek açıktan ha· Giıya Osmanlı ve Yunan hükiımet
karete canını gok sıkıldı. Hususile !eri de Sırplardan alıyorlarmış, on· 

hayvanat bahçesi Macar hükdmeti- !ar da bu devletlerin tebaalarından 
nln idaresinde idi. Gerçi Macarlarla karşılık olarak alıyorlarmış, A vrıı· 
pek kanlı geçmişimiz vardı. Hlll pamn her tarafında kendi evindeki 
o günleri unutmiyarak paNnakl&- huzur ve rahatla gezerken eu sırp 
rında bir Türk kafası şeklini havi memurlarının para alışına ve sert 

yüzük taşıyan Macar prensleri bu· ııuratlarına çok kızdım. Zaten Sara· 
lunduğunu işitmiştim. Fakat zaman yevo cinayetini Sırp hUkiımeti ha· 
değişmişti. Müşterek düşmamn teh- zırladığı hakkında vesikalar elde 
likesi karşısında, esasında kan kar· edildiğini Peştede haber alınca el· 
deşliği olan Türklere karşı, hlll hanı ateşe yakacak olan Sırplılar 

bu nefreti duymalarına çok hayret bana sevimli görilnmilyorlardı. Hal. 
ettim. Bilet aldığım memura bu mü- buki ben ötedenberi Sırplılan Bal
nasebetsizliğin sebebini sordum. kan milletleri arasında bize en sa. 
Macarcadan başka dil bilmediğin- mimi tanırdım. 

den anlaııamadık. Tren vakti gel- Niğboluda Avrupalılar, Konya 
mişti. daha ileri gidemedim. tıstas- ovasında karamanlılara ve Ankara
yonda bizim Macar dostu da göre- da Timııra karşı Tyrk ordulariyle 
medim. ayni safta yer tutan bu milleti 

Trende ilk işim, gayet acı bir Balkan harbinde düşman saflarına 
layiha müsveddesi yazmak oldu. bizim hükıiınetimiııin beceriksizliif 
Bu lıiyihamda hiriciyemizin halini attığı kanaatinde idim. 
izah ettim ve Peştede kimbilir ne za- • • ,Derç! ilk Kosova meydan mu • . 

ittihat Ye Terakki harp kabinesi: Sadrazam Sait Halim, 
Talit, Enver Ye Cemal Patalar 

lıarebesinin sonunda Miloş Kaploviş 
adında bir Sırp; muzaffer Türk 
padip.hı birinci Muradı şehit etmiş
ti. Fakat im vatan aşkiyle ve mil
letinin iııtlkbalini kurtarmak içia 
bir fo<fakarlık idi. 

1388 Har.İran 28 de işlenen bu 
cinayetin 1914 Haziran 28 inde bi" 
benzeri ne için yapılmıştı? Bu tari
hi bir tesad:ıt mil idi. Yoksa bu 28 
Hazi~an için her halde karar giym;ş 
bir infilak mı hazırlanmıştı. Hal')ı 

tarihleri bile birincisini kahraman
hk saysalar da ikincisine bu adı ve
remiyeceklerdir. Eğer ucunda harb 
o mazsa bu bir cinayet sayılacak
tir. Fakat bliyUlc yangın çıkaraca
ğı için bu tarihi müthiş bir kundak· 
tır. 

* Bulgar hududunu aşarken bıı 
düsünrpJııı .. 1 - ,... ı • · __ .. 0 

................ '".J • 

~.;:ıı .. vı;uıarıa ayrıımadım. 
Sofyada az durduk. Burada g,,_ 

çen altı aylık hayatım hatıramda 

canlandı. Bulgarları iyi tanırdım.Dil 
!erini de biraz bildiğim için bu top
raklar bana yabancı gelmedi. Bul
gar dostluğu hakkında düşüncele
ı·iın e'kiydi. Hatta Balkan harbin
den bir yıl önce Edirne askeri m&lı
felinde Bulgarlar hakkında vı'1'1.Iİ· 

ğim bir kaç konfransın birinde ( 1 .• 
aynen şöyle söylemiştim: Beşyü~ 

aeııe evvel biribirlerini n göz-
lerini oyan, kafa taslarını ı 
gümüşleten bu milletler birz ara
dan çıkarsak bu sefer daha gadda
rane çarpışacaklardır. Bugün haya
tını, servetini komitacılıkla te.ııin 

edenler kolay kolay hakikatir. iç 
yüzünü göremiyeceklerse de Balkıı.
nın irili ufaklı her hükiımetiııJe bu
nu idrak edenler ekseriyettedir. 

i!imdilik ordularımızın kemali eükiı
netle fakat bilyilk bir galeyanı ha· 
miyetle tealisini, birliğini gören 
mücavir lıUkümetlPr de tarihi'1 ıeç· 
miş asırlardaki acılthklarını anarak 
ve istikbalin mu~Jim ılfahnı göre
rek bizimle dost ııeçinmekte selil
met buluyorlar. Nesli lti bu dost
luğu ittihada kadar sUrükliyecek
tir sanınm.) 

VAT AN TOPRAKLARI 
Hele Peştede harb olacağ; hak

kındaki mUhim haberi aldıktan 
sonra harbin nasıl bir seyir taki
bedeceğiııi o kadar çok defa dllşün
düm ki, artık Enver Pa~aya lilyıkı I 
veçh!lo mUtaleıı.larımı anlatma~ zor 
olmıyacak. 

Hududumuza g;rerken vatanı- ı 
mızın güzel kokusunu kokladını ve ' 
güzel duygularını topladım. Gece 
7arısı 'Edirneye geldik. Burada ge· 
ııen dOrı y1lhk ukert hayatımı ve 
Balkıuı harbindeki muharebeleri· 
mizi. .. Bu çok tatlı ve acı hat.ırala· 

(1) nu konferans o ııama.n şu naw 
alt.oda tabolunnu11tu. : Edlnıe j 
mahfeli askeri&indı> verlleıı konfe-ı 
ranshudo.n Sırp- BnJ&ar seferi llll!.~ 
Z4 Klnmıuevv .. ı S27 geceel oomıcn 
fırl<a Erld~ıuha.rlıi Kllzım ~ 

l<lr ta.rafııı.daa \'crifınl»tir. Edirne-
1\l:ıtbaai askcırlyede tabolunmuı;tm. 

rımı durduğumu2 müıidetçc trerı
den inmeden hayallmdeıı geçirdim. 

H (1) Temmuz 8".bahleyin 7.20 
de lstaııbula, Sfrh~ci istasyonuna 
vardık Avruııayı yeni tcrkeden göz 
leı in kıı.rşısmd11 Y edikulc ile Sirke
ci ara~ındaki ıı~fil manzaraların bi~ 
kat daha demli d!..rduğunu şuracı
ğa kayJ~t::>1ck z:.ruretindeyim. !fer 
gün AvıupaJ:ı.n :;elen trenlcdn i
çindeki dost, düşman g&~l~ci bunla
ra baktıkça Türklerin irlaro değiş
tirmekle kafa deği~tirmcdiklerin" 

haklı olarak hiıkmı:diyor. Paslı t~

nekelerle kaplı bu kohııe kuliibele
ri kaldırıp yerlcrıni boş bırakmak 
clahi bı:· i:nar sayılır Bu dü~üncc
nıi de mafevklcrime bildirıııeği mu
vafık buldum \'e not defterime kny
dettinı. (*) 

'7..r·\''t·pl .. .-l.n.h~ .... ..:-.. 1 't".. • " 
Kerı eıbu;eleı-im1 gıyerek o.t..ıreyc 

vazıfem başına koştum. Mafevkk· 
riıne ve arkadaşlaııma ve şubeme 
19.Yım gelen hürmet . ve aamir.1iyet
lerimi arzettikten sonra Enver Pa
şanın yanına gittim. 

CiHAN HARBi HAKKINDA 
M01'AL.EALARIM 

GördUklcrim ve lrnrb lPh\i';,es;. 
nin yakm cıl<lugu hakkındıı duyJuı,. 
lal'lffil \'e kan~Ut.t!H l'lllll l':nv~r 1-.9.

ŞHya anlettım. Uzun ımt'iıyu gö

rüştük. 

Fr•usıılaıın bugün 1~ Temmuz 
gel,'.il ret.imlerini cihsnı- b:r göst0-
riş u!aı ak fevkalade ~ ~pl'l"s>:ta ol
duli.1&.rını, Ua.ha şirrJ.did~n budu~ .. nar
da ı;izlke askffi f auliy~Uerde bu
lunduklarını, l•viçN'de dahi has~a
siyet duyduğumu, sıy!edikten ~on
ra benim tıç buçuk ay evvelki liı.yi · 
ha.-ııdıııı dalıi bab~ açarak tahmini
min çabuk çıktığını da ilave edince: 

- Dur bakalım! Okadar kdı:ı.
net gooterıne! Vaktile yazdım d;ye 
şimdi onu hakikat mi yapıym1'1U..'l? 
dedi. 

- İnşallah yanıhrını. l'akal ~u 
muhakke.k iri .Avı111turya-Mııcaris

ta.n hUkQmetl bu dn~ytıti Sıı biye 
hükQmetinln remnl lı:analındıu: yap
tırrlıtına kani oial'ak Sırp!ara korşı 
harb ~tJr. Bu tee Rusyanın 
istediği, 4tına dvğıııını hazırladığı 

blJ· i.ııdb'. Yakınılıı illtimatom ver!l
diği gün meıoeied<' şQphe kalmaz. 

~'akat benim anladığım eey. her 
levlrtiıı ~ hazırlıklarla seferber· 

;.;;: zamanını kısaltmağa çalışması
dır. ültimatomla beraber silahlar 
pxtlı1Rbilir. Bizim için dahi tahli
kl' ılk ı:ilnlerde olabilir. Bunun için 
katıyen bir umumi harbt' karşı bi
taraf kalacağnnızı hıı;iliz ve Fr:ın· 
sızlara temin ederek, sır! Karade· 
niz Boğuınm müdafaa kuvveti ofa
rak bOtiın milletin dört gözle bck
ledigi dritna \"İumuzun hemen bize 
teıılimini iotemeliyiz: Bu devletleı 
isterler..- onlarla bu hususta bir 
taahhütııame de imzalamalıyız. Bi· 
ze bu drıtnavtumuzu vermek iste 
m.-d!kleri gün geçirmelerinden anla· 
şılıyor ( Devamı var ) 

( •) ... Te yazık ki bugün <\. ora 
!arı ııynı haldedir • 
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Saadetin Aşkı 

Wf•aı ztt IA111f.Rii lr. 

ıÇocuk Esirgeme Kuru
.· munun Çalışmaları Nakleden: R. Gülseven No.: 32 

- Nekadar da ciddi n uslusu-ı İffet hakkında icat ot fazla~ile 
nuzl Genç kızlarla ılz hep bu ta - besliyorum. 

Refik, banyo dairesinde traş olur 
!ren kapının çalındığını i.,oJttl. Sa
bah aabah kim gelmişti T Birden 
himıetçi lwlıııın sesi kapının ara -
lığından aüztildQ: - Ahmet Bey 
geldi, aizi salonda bekliyor. 

Refik: - Biraz beldesin. Şimdi 
geliyorum dedi. Şaşırmıştı. En ya 
kın bir arkadaşı olan Refik ile ilğ
leyin lokantada buluşacaklardL Bu 
ant ziyaretin sebebi ne idi acaba 1 
Tıraşını bltirdikt.en sonra derhal 
arkadaşının yanına gitti. 

Ahmet, şık giyinmiş, uzun boylu 
kumral saçlı, yüzünden sıhhat ve 
flakat sözlerinden de biraz saflık 
alı:an bir genç idi. 

- Merhaba Refik! Erkenden ra
hatsız ettim amma, kusuruma bak
ma! İşe gitmeden evvel seni gör -
mem lazımdı. Senden bir ricam 

var. 
- Ne gibi hizmet kardeşim? Bi

hrsin ki, senin için her şeyi yapa
rım. 

- Biliyorum, işte bak 1 Ben ev -
•niyorum... Güzel, serveti yerin

J~ tnmnmı< bir aile kızı. Zaten sen 
1ie t anırdııı: :-;eclii. İy i bir evlenme 
J ğll mi? 

- Öyle_ Fal,at Saadeti ne ya
pacaksın? 

Aıımet düşü ıceli bir tavırla: 
- Evet zaten ben de onu düşü -

nıiyorum. Saadeti nekadar sevdi -
ii'i.min farkındasın, biribirimizi ta
nıyalı dört sene kadar oldu. Ara -
mızda şimdiye kadar en ufak bir 
hadise bile geçmedi. Gayet yüksek 
kalpli bir kadındır. Ona hediyeler, ! 
verdim. Beraber seyahatler yap -
tık. fakat bir defasında da aramız 1 

da para meselesi mevzuu bahsolma 
iı. Z'8ten ihtiyacı da yok ya! Her 
ne ise, güzel olduğu kadar zekidir 
je. Şimdi böyle bir kadına, evlen -
mek üzere olduğum için kendisini 
bırakacağımı ~öylemek çok zor bir 
i . Bunu nasıl yapacağını?. 

- Bilirim bu vaziyeti. Benim de 
~ımdan geçmişti dedi. 

- Ne vaziyette olduğumu bak 
'<'D de takdir ediyorsun. Necla ile 
... ıeneceğim. Onunla bir müddet -

l•nberi görüşüyorum, dün gece .... 
l"rde idik. Beııimle evlenip evlen • 
n İyt'Ceğini •ordum. Müsbet cevap 1 

Y •rdi. Anne ve balıası da mu,•afa -
kıt ediyorlar. Neticede, her şey yo

1 h1da amma, ortada Saadet var. 
Oı.a karşı yapııcıığım bu hareket -
t~n çok ıztıraı• çekiyorum. Ben de 
yürtksiz bir adam değilim ya. Son
ra Saadet bu haber üzerine belki 
de bi;;im•iz bir harekette bulunur 
diye bazı tedbirler aldım. 

:-.ec!Aya, bir kadınla müna,ebe -
tim old ıgunu. fakat şimdi ayrıla -
cağımı, yalnız bu kadının beni faz 
la aevdiğiııden belki de ... Necla esas 
tı l>iı· kızaır, derhal vaziyeti kavra
dı. Gülerbk ban& cevap verdi: -
Bir mlkta.r para verin, te.<elli bu -
lur dedi. 

- Fakat bunun olamıyacaiıııı 

- ){113aade odinis. Ront:ı: zabıta 
ıtaçınıyor, umumiyetle olduğu ıribi 
1111 i4ln d1'&n sızacağı.odan korku • 
rordu. Ontımde daha kırk sekiz Sil· 

at var. Fikrime ıröre, meııele ''' te
kilde ortaya konabilir : Bir tarattı 
l'aret kıymetli bir mücevher ko • 
lekslronu var: diler tarafta, k.,. 
rınlıkta aalclanmtı eıırıırenıı;iz bir 
4ah11 var; 6nllmdeki yirmi dört 
ıaat zarfında ,.. bu iki şey ara • 
sındakl rabıta.rı bulacatım, yahut 
ta mııvaffakıyetsizlltlme iman •· 
deceğlm ki, o vakit btedlt:lniz zıı 

bıta memurunu haberdar ed&blllr
Jfniıı. Şlmdllik w.ziyet bu merkez 
de. 

Den, ıreceleyin ırördilğü yaban • 
oıdan bahaetm&:7'1 münasip görme 
di. Bu yabancının Ed olduğundan 
emin det:lldl. 

Den'ln latedlği veçhi!& otomobil 
Yat klllbe kadar çıktı. Kapının ıı. 

ııünde durunca Den atlıyaralt aa
lona geçti. Tel~ını yazdı, ve 
.k.endlalne mektup veya bir haber 
J'-'liP gelmedlifne baktL Koridor 
taJıa 1dl. Faka1ı bekleme ıalon11 • 

düşünmedin mi? Saadet para b • 
bul eder mi hiç? 

- Zannetmiyorum, kabul et • 
mez. Fakat zaruret hallnde, ken· 
disine yapacağın aon bir tekliftir. 

Refik ııçradı: 
- Ne dedin? Ben mi ... 
- Evet, aen ! ~te, istediğim hiz-

met te bu. Saadeti bulup, mOhlm 
ailevi sebeplerden dolayı evlenınl7e 
mutlak mecbur olduğumu, çok Ü· 
zilntll içinde bulunup son bir defa 
daha kendisile görüşemiyeceğimi 
anlatacaksın. Bunu yapacaksın T 

- Hayır! Böyle bir işi beu nMıl 
yaparım. 

Fakat Ahnıedin ısrarı Qzerine 
sonunda muvafakat etti. 

- Şimdi derhal git! Zaten 11enin
le öğleyin buluşacaktık. Elde edece 
ğin neticeyi bana söylersin. 

Öğleyin Refik masa•ıııa gelin -
ce, Ahmet endişe ve sabırsızlığın 
titrettiii bir sesle: 

- Aman ne oldu diye sordu. 
Refik çektiği iskemleye oturnr -

ken: · 
- htediğiıı oldu dedi. Saadeti 

gördüm. Hepsini nıılaltım. Yani se 
nin hikayeni... 

- Sana bir :;ey •öylemedi mi? 
- Öyle, alıika urırndıracak bir 

şey söylemedi. .Evlenmek için, ken
disini bıraktığıııı öğrendi i~te. h
teJiğin oldu bitti. 

- • 'a<ıl oldu bitti? Bu şekilde 

hareket etmesinin imkanı yok Sa
na ne söyledi öğrenmek i•terim. 

Refik omuzlarını silkti. 
- Madem ki, istiyoı·•un dinle 

de gönlün açılsın. Saadet evvela şa 
şırdı. Sonra yavaş yavaş çehresi 
ne~eli ve miltebessim bir lıal alını 

ya başladı. Ve nihayet şunları söy
ledi: "Bu •öyledikleriniz bana ha -
kilci bir sevinç \'erdi. Mıiııa•ebeti
mizin ilk zamanlarında Ahmedi 
~k •evdim. Fakat sonraları, ken
disini fazla tanıdıkça akai olarak 
._..ı,;,.AtinJ JUUl<VJ.nca da artık hiÇ 
01r ~vıcım de killn1Mn11~".L ra.t..&ro 
budaiacasına i!ıidık ve hassas bir 
kadın olduğum için sebepsiz yere 
ayrılmayı ve kendisini ıztıraba 

sokmayı istemiyordum. Şimdi iş -

SıYaı (Hususi) - ŞahrimİI Çocuk Esirgeme Kunmı.11 yıldan 
yıla artan biiyilk bir faaliyet haliııde çalışmalarına devam 
etmektedir. Bu yıl da ilk okıllarda okuyan kimsesiz yaYl'IJlar
dan 100 den fazlasını elbise Ye ayakkabı vermek suretile se· 

viudirmiştir. Gönderdiğim resim elbise alaa çocukbrı Kurum 

idare heyeti ile göltermektedir. Ne. Na. 

811 ıııı 1. 

Bursaya giden 
kayakcılar 

Bursa {Hususi)- İstanbul Dağ
cılık kulUbundan 15 kişilik bir ka
file (Ulu dağ) a çıkmak üzere şeh
rimize gelmiştir. 

Hasta hayvanlar şehire 
sokulur mu? 

Bun;a (Hususi) - Hayvanların· 

da hastalık varken onları gebre ge· 
tiren Receb isminde bir adam ya
kalanarak muhakemeye verilıniş· 
tir 

Bursada esrar içenler 
Bursa (Hususi)- Kıs Yakub 

mahallesinde cami sokağında otu
ran Saminin üzerinde yapılaıı ara
mada esrar bulunnn11tur. 

Evvelki 2i1n de ayni suretle bir 
adam yal<atanm.ıııtır. 

Esrarların aelırimiu nereden 
getirildiği ehemmiyetle tahkik o· 
lunmaktadır , 

Suriye gazeteleri ve 
Hatay hükumeti 

Anta.kya (Hususi)- Hatay ga

zetelerinden bazılarının Süriye hü
kumeti tarafından idhali menolun

ması üzerine Hatay hükumetinin 

mukabil hareket edeceği şayi ol

muşsa da matbuat mudürü bu şa

yiayi tekzib etmiştir. 

88 8ft 8!l 

84 yaşındaki kaynana
sını döven gelin 

mahkemede ! ... 
Bunıa (Hususi)- Şehrimizin 

Çırpan mahallesinde oturan M ya

tındaki Ayııe isminde bir kadın, 
gelini Hafize tarafından dövüldü· 
gunu ıaaıa ederek nııt1ı.akemeye 

müracaat etmİ/ltir. 

Muhakeme f8.hid celbi için ta
lik olunmuştur. 

vırla mı konuşursunuz, haydi ıridi- - Olabilir 1 lf akikatte bu ar • 
nl:ı, oyun arkadaşlarınız zatı alini- tlstln bende uyandırdıitı hisleri 
d bekliyor. Sizi temin ederim ki, tama.mil& tahlll etmedim ki... Bl-
bea ;ralnıı ba.şıına eve dönebili - naenaleyh hakkınız 7ok. değil. .• 

rim. Merak etmeyin. Tekrar llkırdıyı ele aldım: 
Sesi o kadar alar tle dolu idi ki - İffet, madem lci, ikimizd• 

uzaklaşmıya cesaret edemedim. O- açık konuşan dosUanz, şimdi söt• 
yun arkadaşlarıma gitmek için ken leyin hakkımda neler duydunu:o 1 
dlsini yalnıs bırakmak 1 KAfir kız Gözlerini bana doğru kaldırdı. 
beni ne de l\'Üıei yakalamıştı. Ayni - M!ihim bir şey deği l, doğr•ı-
zamanda öyle bir ders veriyordu suna bakılır"' bur.dan size de bab 
ki?. setmemeliydiın. '1 

Şim<h onu bu karanhk ve tenha - Ziyanı yok, yine söyleyi n. 
plljda nasıl bırakabilirdim? Hem - Ah, şu insan ta biati ne tuhaf 
de oyuna gitmek için? tır ... Kendimizden bir yerde konu 

Mıımnuniyet,izliğime ehemmi - Şulduğunu ~ittiğimiz anda, s5yle
yet vermiyormuş gibi yanımda ya- nen her şeyi, hatta aleyhimizde 
vaş se~le şarkı ,;öylüyordu. ol~a bile, öğrenmek için çrrpınırlZ· 

Bu seR,iz kavgayı yine ben dur- - Zaııneder•em, baııkalannın 
durdum: hakkımızda söyleuiklerini bilnıelı: 

- İffet, bugün benden bah•e - hiitün iManlara mahsus bir ihtl· 
den kim? yaçtır. 

- Hiç kimse.. - Öyle ise, biz insanlara çok' 
- NMıl olur? Gc~enlerde baba - yazık , ağlanacak hal! 

nızın arkada~larile de oynamıştık. - iffet, rica ederim lakırdıyl 
Siz bir şey •örtememiş idiniı. d e ği~lirıniye çalışmayın. 

- Oyııııda duyduğunuz zevki - !lferak etmeyin. dcgı~iirecelı: 
dii<ünemez Ye hilemezdim ki.. biı· şey yok ki. .. Kadın d~dikodU· 

- z~vk meselesini ,;onradnn ko- su ... iki misafirimiz ara.•ında ge • 
nu~uruz. Şimdilik lın sö<" ledikleri - çen il ~ dört kelimeden ibaret. , fi· 
nizi nasıl öğr~ndinir.? Aııııenizden safi rinıiz b•hçedeki büyük kesta· 
mi, yok<a lıalı:ı nızdn n mı? ne ağacıııııı gölgesi ıaltında. hıı • 

- Oh! Hay ır. Si7. i çok takdir e- makta yatan Refik Bey aile~inin 
diyorlar ve ~edyorlHr. •inıarık küçük kızının mevcudiye· 

- Öyle i3e lıa~k:oları d11 lıeni tini bilmediklerinden, ağacın öte 
çok az hürmete layık bir kimse nla- tarafındaki koltuga oturnıu~lardı. 
rak görlirorlıır. dedim. Sıkıntı ile konuştuklanna L•teml· 

- Dü~üıımcdiğim ~ey leri sii)' - yerrk kulak kabarttım. 
lelmek mi i•liyorsıınuz~ - Kendinizi gö>lermeniz tazıın 

- Herhalde iffet geçen şu bir dı. 
iki gün içinde hakkımda. size bid - Ev\'ela bunu düşünemedinı. 

si bir şeyler •Ölil·mi~ olacak. 
- Hiç kimse lınkkınızda banıı 

bir ~ey Mmedi. Yıa hıız öteberi işit 
tim. 

- İşittiğiniz i anlatır mı~ınız"I 

Bunları bana a\tkça anlatabile -
cek kndar iyi dostuz. 

• öziımü kesti. 
- Hakikaten do•t mu~·uz? Bu 

na en1in n11sııılz ? 

- Kendi he~a\ııma sizin hakkı-
nızda çok kuvvetli 
be31iyorunı. 

bir sempati 

Sonra i•miniz zikredilince dl! çok 
geç kalmıştım. Ve hem ıı.likıı.dar ol 
nııya ba.~lamL~tım 1 ! ! 

- Zıtnnedersı>m teyzemden bııh 
selli) orludı? 

- EYet, lıirıızı sö1·ledfkleriııe 

bakılırsa, teyzeniz ~izi çol Si'\ i 
yordu. Onun biricik varisi imi'-•i • 
niz ... 

- Dahıt ne öyliiyorlardı? 

- Hiç. lıu kadar. · 

-· Denlinden, oyun o~~naınanı 

ler mükemmel? Hürriyetimi büyük l!'!!".,....,,..-"""!!!!!'!'!'!!""-"'!!!!!!'"'---"'!!!!-------------- - Benim de Gerri Ku pere k.ır
şısempıttim var. 

VP tey;ı:emin ~rlık benim ciddi ol
mamı i•tediği hakkında bazı keli· 
meler •arfdnıi~tiniz galilJa !. bir zevkle elde ediyorum. Ben de 

kendi•ini görmek istemem .. 
!~le azizim, öğrenmek istedin. 

Ben de söyledim. Kabahat benden 
a-itti. Refik gülme<ini güç zap!edi
yordu. 

Ahmet: 
- Fakat bu işitılmeıniş şey di

ye kekeledi. Bundan bir mana çıka 
ramıyorum. Refik, Saadet muhak
kak sana komedi oynadı. Hakikat 
çok kederli olmalıydı. 

- Yok canım. Bunları söyler -
ken •ohbet ve ciddiyetimi açıkça 

ırörüııilyordu. Ben de aptal değilim 
ya. 

- Öyle l•e aldanmışım. Saadet 
zannettiğim gibi değilmiş. Bana 
şimdi de bir rezalet çıkartacak gi
bi görünüyor. Bu kadar soğukkan-

nun bir kenarında bir kadın otur 
muttu. Kapının açıldıtını .-örünce 
ba,ını kaldırdı. Den, bu kadını ta 
nımı~tı. J enni ka~ısındıı duruyor
du. 

XXI 
Duvardaki saat rece yarısını 

bet dakika ıreçtiilnl ır!iaterirordu. 
K!Ubiln içerisinde o derece bir 8ell 

ıizllk vardı lci, Den ile Jenni kendi 
!erini yalnız hi.ssedebilirlerdi. 

Den, derhal ırenç kadının 7anı
na ıritti. J eııni'nin çehreııi ve taVTı 
değişikti. Eski neşeMi yoktu. 

Korku içinde görünüyordu. Büyü. 
müş ırözleri, takallus etmiş ağ"1, 
tltriyen ellerile nerede ise bayıl6 
cak gibi idi. Deni ırörUnce dimd.ı.ıc 
ayağa kalkmıştı. 

Genç k!adın kıyık bir ııeııle: 
- Ed Klavn buralarda, sizi öl

dürmek için arıyor dedi. Sizi te -
!&fonla aramıya ceearet edemiyor
dum. Buna kaMr verince de,siz 
çıkmış idiniz. Nerede olduğunuzu 
bilen yoktu. Bunun üzerine ilk tre 
ne binerek buraya geldim Trev. 
Saat ondanberl ıılzf bekliyorum. 

Jıhk görülmemiş şey. Bari sana 
teıı:ırih ettiğim para teklif ede idin. 

Refik aükılnetle: 

çerek, size terkediyorum. Bütün 
iyi vasıflarını anhya\ıilmek ıçın 

dört 8enelik bir uı.man ancak kafi 
geldi. Ahmetli size bırakmam, tah
min edemiyemiyece~iniz kadar 
kıymetli bır hediyedir. Bilahnra 

Bu ani hazır ce\'aplıitı ho~uma 

gitti. Yanına •o!rnlarak ~·eniden 
kohniı. girdim. 

- Doğ111su bu arti•t için du~· -
madığıııız sempatiyi ben küçük 

- Tamam! Unutmuştum bakı· 
ııız. Evet. lııından da ooh ·ettııer • 
Ayrıcı< tl'yzcniz .ııizin evlenip biı 

aile kurın:1'ını çok ar?.u ettiğini 
de ilii ve e' tiler. (Deva.mı var) 

• - Söylediğini de yaptım. Zan -
nıma göre, bu teklif, kendisini kız
dırdı: "ya, demek Ahmet, bir reza
let çıkarmamdan korkar"k beni pa 
ra ile satııı almak istiyor! Böyle 
bir teklifi kat'iyyen kabul etmedi
ğimi, rahat duracağımı Ahmet ile 
ııi~anlı~ına •öyleyin. Zaten bu genç 
kıza bu hususta sözümü tahriren 

de teyit edeceğim,.. Ve derhal de 
dedigini yaptı. İşte oku, kop;-e8ini 
aldım. ICUsterih ol, korkun kalma
dı. 

bana te~ekkür edecek•iniz. Saygı =========================--~ 

Jarıınla.,, - - - • • --
Ahmet, Refijfo uzattığı 

alarak okudu: 
lciğıdı 

"Bu yazım ile Ahmedi, ill:erin -
deki her türlü hukukumdan vazge 1 

Ahmet: 
- Bunu nıu NeclAya yollıyacak 

diye bağırmıya ba~ladı. 

- Yolladı bile, hem de telgraf -
la: 

- Öyle ise her ~~Y bitti. Nec -
layı, ve gururlu tabiatini de bili -
rim evlenmem suya düştü. 

Ve Ahmet dofru •örle~ti. Bir 
tatt!a, hem Saadeti ve hem de nişan 
!ısını kaybetti. 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
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Vakit te ıreçtiti ıribi sizin de Rontz 
ıribi ayni ik.lbete kurban gittiğini
z! aannediyordum. Bunun için ırö 
rüynıunuz ya berbat bir halde • 
ylıa. 

JCU(ilk elleri titri3·ordu. 
Den aakln bir tavırla: 
- Kendinize hlklın olunuz 

Jenni diye cevap veı-dl. Oturunuz. 
ve olup biteni başındıan •onuna 
kadar anlatınız. Fakat evveli bir 
sigara yakınız. 

Den, genç kadının yanına otur
du, 'igara tabakasını uzattı ve bir 
kibrit gaktı. 

Jenni titrıyen se.si ile: 

- Demek Edi ııörmediniz dr 
dordu. ı 

- Hayır! Fakat size ıoyledim 
ya, kendinizi kaybetmeyiniz. Zih
ninizi toparlıyaralc bana biraz iza
hat verin. 

- ~te. Geçen ırece eve ~ldiği
miz Ed odamda idi. 

Herhalde içmi' idi. Beni seninle 
beraber görmüş, nerede olduğu -
nuzu öğrenmek istiyordu. Bilmedi. 
ğimi söyleyince haydut böi'rüme 
Ö)"e bir yumruk savurdu ki, hilA 
)'eri duru)'or. Yanıbaşımdaki çek
mecede tabancam olmasaydı mu
hakkak beni öldiirürdü.. Fakat 
si!Ah sesinin etraftan duyulacağın
dan endişe ediyordu. Zira polis 
kendi•ini anyor. Ondan nasıl kur
tu lacağ1mı düşünüyorum. Ne !11& 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma. 
aenalji, lı:mlı:lık n ltllth 

- - İcabıDda ıtnde 

defldu ıritti. Eğer size rastlantı. 
çok dikkat etmeniz lazımdır. 

Deıı ba,ını aalladı. 

- Zavallı çocuk 1 Sizi bu şekil
de badirelere sokacağımı ümit et
miyordum. 

Genç kadın Denin elelrini tuta
rak: 

- Benim için üzülmeyiniz dedi. 
Kendimi müdafaa edecek bir ka
dınım. Eıı fazla sizi d~iinüyorum. 
Ed, bilhaasa içtiti zaman çok teh
lllcelidir. lıısa.n hayatının - naza
nnda hiç bir kıymeti yoktur. 

- Peki bu Ed ne biçim bir adam 
tarif edebilirsiniz?. 

- İri, kestane renginde saçları 
var. Gerri'den daha yaşlı, fakat 
biribirlerine çok benziyorlar. Ko
yu renkli bir elbisesi var. Yazın da 
ima hasır bir şapka taşır. 

- Sizinle tanl.\llığımı nereden öğ 
renmi~? 

- Roceo vasıtasile. Herhalde 
hakkınızda, Edin kulağını çok dol 
durmuş. Roceo'nun çetesinde ikeıı 
bir içki kaçakçılık! me•eleııind& 

bir zabıta memurunu öldürdü. He.r 

atnl•rı•uı tlerlaal 

5 ka.,. abaaltWr. 

keaer. -· 
ırıriştiği işde bir adamı yok ede -
rek çıku. Ortadan kaybolduğuv
d&ııberi Rocco ona bakıyor ve salt 
lıyor. İ.9ine ıreldiii zaman Edi Çl· 

kararak isteditini yaptıracak bir 
kabiliyettediı-. Kard1!4ini çok se

viyor. Onun mabkQmiyetini "izin 
üzerinize yüklüyor. 

Jenni bir müddet dıırarak nefes 
aldı. Ve devam etti: 

·- Beni diAleyin Trev. Gerriye 
fazla ilzilfmüyorum. Belkide iyi 
oldu. 

Den t•oırarak-
- Gerri Klavnl tanıyor mıı.u -

nuz diye sordu. 
- Tevkifinden evvel umumiv~ 

le trörllrdllm. Ed, kardeııini k~ır· 
tarahlllrdi. Fakat bu sefer de ken 
diai elektrikli sandalye oturacaktı. 

V & birden J enni'nln aeai deifit
ti. 

- Size ıöyl!lyorum Tr&V, her 
iki kıırdeıı te Üzerlerinde fazla 
d.urulacak şahıalar değildir. Biri
!inden bu şekilde bahsettiğim za. 
maıı ne IÖyledliimin fıırkındaymı 

(0..Tamı •ar) 
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Kit pi r arasında: MUSiKi 

Türkiyehakkında Jacgues Thibaud'nun 
yazılan kitap Konserinde 

Be!gradda çıkan yarı reemt 
Vreme gazetesinin ıiya.'11 başmu • 
harriri B. Svetonkl'nln "Atatürk 
Tilrkiyesl,. adında bir kitap neşret
miş olduğunu ilk defa olarak oku
yuculanmıza bildirmiş, kitabın 
muhteviyatını anlatmış ve böyle 
bir kitıap neşrettiğinden dolayı B. 
Sveto•ki'yl tebrik etmlştiiı: 

Buıün bu güzel kitap hakkın
da elimize geçen ~ayanı dikkat bir 
vesikayı neşrediyoruz. l oıuslav
yanın Tiran elçi•i Rado ~ıınkovi~ 
muharririn kendisine hedıye etm" 
olduğu bu kitap hakkındaki dil
şünce!&rlni kendi"ine şu mektupla 
bildirmiştir. 

Azi:ı.im Bay Svetovıki: 
Atattürk Türkiyesi kibabiyle 

kitabın hediye edilişine müteallik 
ıttihaf •özlerine te~ek kür ederim. 

Kitabı mahzuziyetle okudum. 
Öğretmek maksadiyle yazılmayıp 
okuyucuyu aydınlatmak maksa
diyle yazılan bu kitap hakiki bir 

zevk ve lezz~ttir. Kitap miindere
catı vakıfane bir surette izah e
dilmiş olduğu gibi zaman ve ha ." 
diseler de btiyük bir iktidarla dı· 

2llmiştir. Siz, azizim Bay Sv~
tovski, bu kitapta bütiln zekilvetı· 
alzi hatta ferdi zekavetinizi gös-
1en:ıış bulunuyorsunuz. İçtimai 
•esaikten hayati işlerde v& tarihi 
husıısatta tenkidçi vaırl'ını haiz bir 
muharrir sıfatiyle ortaya çıkı • 
yorsunuz. Mesleğinizi en nihayet 
seçmiş bulunuyor~uımz. Büyük 
bir bilgin olmak anbisiyon'undan 
yava~a kurtulmaya çalı~ınalısınız. 

Kitabınızın okuyu.cu:ıu " Boğaz 
içi hasbası" hikfiyesinl biliyor. O, 
eski bir mevzudur. Harp son
rası Türkiyesi; Avrupa'nın eski 

1 
~iyasi günhlk entirikalarından 

uzak bu!und·ığundan Kc'!ıalin U· 

luluğu hakkındaki etuJil~ilz in • ı 
sanı vecde, ulviyete aevkediyor. 
İnsan kitabınızı okurken boğazııı
<la kah kaha ve göz yaşlannın top-1 
!andığını hissediy<ı•. :11ilcade1e~in 

mana ve med!Cılilnü bilenler ~u ı 
kitaı okurken mukedder ve mag
dur adamın muvaffak olduğunu 
ve insanlık meziyetlerinin gale -
be ettiklerini keşif ve istidlal ede
rek yukarıda dediğim duyğuların 
tesiri altında bulunuyorlar. Bu 
duyğular hınçkıraklı necip inleyiş. 
!erdir. Okuyucu kitabınızı okur -
ken sizinle beraber Kemalin her 
teşebbüs ve hareketine yüksek 
kıymet veriyor. Kitabınız Kema
lin ~h•ına taallük etmeyip onun 
siyası ve içtimai eserini ihtiva edi
yorsa da Kemalin psikolojik vasıf

lan da kitaptan uzak bulundrul
mamıştır. Bu suretle kitabınız ay. 
ni zamanda bir nefis sanat vesika
sını temsil etmektedir. Cihanın 

hemen her tarafından adeta sarı 

bir surette Kemal hakkında ya. 
pılan medhQ sitayişlerle beraber 
Kemali sevmekliğimizde, siz, bü
yilk bir amil ve müessir oldunuz. 
Bu ise Kema!ln eserlerine ve bu 
eserleı:e kıarşı koyan engellere söz 
söylemek hakkını vermiş olmanız
dan neşet etmektedir. 

Bu işte muvaffak olmanızdan 
memnun bulunuyor ve mezkür mu
vaffakıyete ermek için ihtiyar et 
tiğiniz zahmete teşekkür ediyo • 
rum. Bu iş gayet iyi düşünülmüş 
ve maksada en fazla tevafuk eden 
bir tan:& yapılmıştır. 

Kitabın ba ılışı pek zevklidir. 
Yalnız kelimelerle harfler arasın
da gayri tabii bir fasıla vardır. Ke. 
l!melerin terkip tarzını okurken 

harfler ve kelimeler arasında ta • 
eıla yapılmaksızın kitaplann bası • 
~na başlanacağını ilk defa ola
lla.k şimdi anlıyorum .• Yaşlı adam. 
!ar için - Okuyucu okumadan keli
meleri anlıyor. 

Kitabınızda kullandığınız us
lQp esas ve künh itibariyle güzel
dir. Yalnız maniyer v~ b"'!lıkları 
biraz fazladır. _, 

Yanlış:ar da bu ciheti başka 
başka defa görilşürüz. 

Hayatımın birkaç senesini ede
bt tenkidimize tahsis edebileceği
bl! zanneuiyonım. Edebiyatımıza 
Cebri '1ddet maske. ini koyan Sker
Uç v• Bogdan Popoviç'ln cflrümle-

Haftalıırdanberi büyük bir sa· 
bınızlıkla beklenen bu büyük ar 
tistin nihayet ııon günü akşamı ol
du. 

Saat henliz de. Saray sineması
nın önil müziği sevenler ve onun 
!evenleriyle hıncahınç dolu. Yer
leri çok evvelden temin edildiki 
halde sanki ellerinden ııhnııcak· 
mış gibi heyecıına dilşüı> vakitsiz 
gelenler holde bir yığın halin· 
de ~inemadan çıkacakları boğucu 
sıkıntılar içerisinde bekliyorlar. 

DUj ve iç kapıların biribirini 
takip eden değişik melodileri za
ten kulağı kirişte olan bu merak
lıları birkal daha tellşa <lü~Urii· 

yordu. 
Saat 8,30. Gürültülü doluşan, 

iri iri konuşanlar ziyadeleşti. Bir 
taraftan içeriden çıkanlar, diğer 

taraftan girmek lstiyenleri arada 
bir esen aıkı rilzgı\rın kum yığını
nı savurduğu gibi kaybediveri
veriyordu. 

Herke• yerini almı~ . yanında

ki arkadaşiyle kendisine göre ko
nuşuyor, birçok sorular ortada 
cevapsız oraya, buraya •ıkışıp ka 
Jıyordu. 

Saat 9. Gözler henüz kapalı 

duran perdede.. Dokuzu 5 - 10 
derken çeyrek geçiyor.. Perde 
süzülerek günlerce sanki içinde 
sakladığı bu eşHiz artMi hfıHl gös 
termemekte ısrar ediyor, binlerce 
kişiden işitilecek bir tek nefes 
duyulmuyordu. 

Bir, iki saniye sonra ;\lr. Thi
baud elinde kemanı; akkompan
yatörü de notalariyle derin bir al
kış tufanı içinde sahneye çıkıp 

yerlerini aldılar. 

:llf. Thibaud kalabalığa kar"ı 

olan alışkanlığı ile knn•erine baş· ı 
!adı. Hazırladığı program fevka 
Hlde itli Zor he.vı çok zor pa,;ajlar 
la dolu olaı lıu eserlerin bu ka-ı 
dar kolnr çalınahilme•i, !Jütün 
bır ömrü na ıl yediğini çok açık 

ol:ırak ıınlatıyor<lu. 1 

Saat 11. K•1ııscr bitti. Fakat 1 
arka"1 kcsilmiyen alkı.~lııra muka 
bil ne yapacağını şaşıran ve pek 
büyük lütufkfırlık gö.-;teren Mr. 
Thibaud ilankn tekrar çalmağa 
ba~lııdı. 

Bu da bitti. Fakat her zaman 
bulunması kabil olamıyan yüksek 
bir müziğin ve bu artistin, bütün 
güzellikleri öldürerek birden sön 
mesi derin bir tesir bıraktığından 
olacak arka'! ke•ilmiyen bir. alkı~ 
tekı·ar ona can vermeğe çalıştı v.e 
muvaffak da oldu. 

Kimbilir bir daha dinlenmesi 
ne zaman kısmet olacağı belli ol
mıyan uzun senelerin içlerine çö
ken acılığını dOşilnenler biltUn 
kuvvetleriyle alkışlamaktan hala 
kendilerini alamıyorlardı. 

Mr. Thibaud bu hatırları pek 
kıramadı, her ııe kadar çalma
mak istedi ise de ahalinin fazla 
ısrarı, onu sevdiği kenıaniyle yi
ne kucaklaştırdı. 

Ortada artık konserin bittiği 
ne inanılmıyacak bir hal peyda ol 
mağa başladı, hattıl kapılara ka
dar kalkıp çıkanlar onun meşhur 
kemanının sesine dönüp tekrar o
turdular. 

Bu da çabuk geçti, müthiş bir al 
kışla onu artık uğurladılar. Perde 
de bütün ümitlerle beraber örtü-
ldü, fakat onu kaybetmek iste 

miyenler yine her ihtimale karşı 
alkışlarken dayanamadı ve yine 
çıkarak çalmağa bJışladı. 

Artık biltün sesler iyice kay
boldu, herkes bu kıymetli büyük 
artisti candan tebrik edip aeliim
Jarken şu sesler duyuluyordu: 
"Acaba bir daha çalacak mı?,, 

Bazı duyduğum sözler üzerine 
şurasını da ilave etmeği çok lü
zumlu buluyor ve: 

"Mr. J. Thibaud'yu tenkit ede 
bilmek için onun kadar bilgili, o
nun kadar ıanlayışlı ve onun ka
dar da eski bir (Violoniste) olduk 
tan sonra fikirlerini ktıllanırlarsa 
daha iy ederler.,. diyorum. 

*** 
rinin cezasız kalmasına müsaade 
edilmemelidir. Bunlardan birirf. 
elsi malfımatlı ve zekt, ikincisi ise 
hem maJQmatlı hem de zekidir. , , Y. Yankoviç 

YENISABAR Sayta: 7 

•• 
Olümünün Akif in • 

ikinci Yıl Dönümü 
Dünde iki Randevu 
Evi Basıldı Bir Cok 
Kadın Tevkif Olundu 

1 Çinde Vaziyet 
(Baştarafı 4 ril saufaJ.a) 

oarkı muhafaza eden sed olacağını 
iddia eden Japonlar, Çin milyonlan· 
nı Rus kucağına ..Urmekle işe niha· 
yet verebilirler. 

(Baıtarafı 1 inci aayfamızda) hücresini de kurbıın olduğu oenneıt 
resmine bakılarak yapılmıştır. E- cennet vatanın taşı ve toprağı il& 
ser hakkında Meh'Tlet Akifi yakın- bir hamur ıibi yoğrulmak için yur
dan tanıyanlar fikirleri sorularak duna geldi. 

Dün ~ehrfmlzln muhtelif yer
lerinde iki randevu evi meydana 
41ıkanlmı~tır. 

1 - Alemdarda Mahmutpa~a 
yokuşunda 10 No. da oturan Sa • 
dullah bey apartmanının 1 ind ka
tında oturan "Emine,. ile arkadaşı 

Belki•in apartmanının 1 inci katı
nı gizli randevu evi ittihaz ettik· 

!eri anlaşılmış diln bir cürmümeş-l 
but yapılmış ve bazı erkeklerle 

O zaman itinin ihtimalleri hem 
Japonya ve hem de oarkın refahında 
alakası olan herkes i~in pek çirkin • 
dir. Meğer ki, hatta şimdi, Japon 
liderleri siyasetlerini değiştlrmeğe, 

ve yeni bir tclifıbeyn yolunu tecrti
ve etıneğe, bu keşmekeşten vazg~· 
meğe, ve harbi Çini kendine celp 
tel8.kkl etmeğe ve hakiki bir beraber 
çalışma ve mUsavayi esasi üzerine 
Çin ile uzlaşmağa lkn& edilebilı;in

ler. 

ta~hlhat yapılacaktır. Ekrem Haydardan sonra künıü 
Bil•tlln açılma•ından sonra me- yı gelen edebiyattan Raci "~{a. 

rasime hep b:r aıtızdan "öylenen halle kahvesi,, nl, Zeki Ömer de 
!ırtiklll marşı ile devam oulnmuş "Bülbül., ü okumuşlıardır. 
ve marştan sonra büyilk şairin ru- Merasime bundan sonra niha-
hu için bir dakika ~Ukllt edilmi~- yet verilmiştir. 

ı--~--........:.~~~~~~-tJr. 
Programı takiben kür•ilye ge

len Edebiyat Fak Ultesi profe•ör
lerinden Ali Nihat Tarlan çok he. 
yecanlı ve g!lzel bir konferans 
vermiştir. Hatip konferansına şöy 
le b~lamıştır: 

- Onun ;;e•idir, 
Ciğerlerinizde, hançerenizde 

y•kpare bir iman halinde ihtizaz 
eden bu ><es onun se•ldir; 

Ruhunuzda gökler gibi giirle • 
yip köpllren bu çağlayan, onun •e· 
sidir. Ben bu imanı ne tonca, ne 
granitle benzı•lebilirim. Eğer onun 
ruh ha•sasl~·eti dünyalar kadar 
ağız iztiraıı altında ezilseydi bu 
elma•ı yaratamazdı. Rll çağlayan 
bulut ve mesııfe mefhumunu eze • 
cek kadar yüksek bir iman şahika
sından dökülme•iydi. Ruhlarınızda 
bu kadar beyaz bu kadar temiz 
köpüremezd i. 

Bundan sonra şııiriıı hayatına 

geçen hatip, kı<ıı bir tarzda bir i
zah yaptıktan •onra edebi şah•i • 
yetine geçmış , .e demiştir ki: 

- Herkes lı'lir ki Akif aruzu 
Türkçey~ mal dmiş b;r daııatkfır
dır. Fikretin el ndeıı tekiinıü!Onüıı 
bir nıcrhale ine erişl'n aruz. A
kifiıı kemal mertebesine yükselt
miştir. 

Denebilir ki Akif, ba~lı başına 
bir dil ibda e!tni•tir. Bu dilin 
mukallitleri çok olmuştur. Fak>lt 
Akif mukn:Jitl 'Tin den çok kola~· -
!ıkla ayırcl edile bilir. 

Edebiyatımızın şahe,erlerin -
den lıiri olan Ltikffil :lfar~ını yaz
dığı zaman hükumetin kcndi~ine 

verdiği mükafatı derhal Hilaliah
mere yatırmıştır. 

Halbuki Akif ihtıyaç içinde idi
Yamalı bir gömlekle geziyordu. 
Demek o, sanatını her şeyden yük
sek tutmuş, onu istismar etmeğe 

tenezzül etmemişti. O, sıhhi fer • 
yadımn paraya tahvil edemezdi. 

Genç !er! İnsaniyet mukaddes 
mefhumlarını eline alıp onu bir 
bezirgan gibi pazar pazar dolaş

tıranlardan nefret ediyoruz. İn
saniyeti bunun kadar alçaltan 
hiç bir cinayet olamaz. Çünkü bu 
kurşun doğrudan doğruya kalbe 
gömillilr. 

Akifi şair olarak kabul etnıi -
yen dört zümre vardır. 

Akif bir İmparatorluğun müt -
hiş !arakaları yıkıldığı bir zaman
da yeti~ti. Harp gürültüleri, kan 
kokuları içinde piyano veya keman 
konseri dinlenemez. O anda mu
siki•i tiz boru -.sleri binlerce insa
nı ~anda ölüme sürükliyen aske
ri bandodur. 

Bundan sonra kürsüye gelen 
Bay Şükrü lstikliıl mar~ının küfte. 
sini, 111 ehmet Kaplan Çanakkale 
şehitlerini okumuşlardır. 

Bunları takiben doktor İhsan 
bir hitabe söylemiş, hukuktan N:ıci 
azmiden ~onra Gönül, tıptan Avni 
Salt paşa imamını okumuştur. 

Bundan sonra çok güzel bir 
hitabe söyliyen veteriner Ekrem 

Hardar demiştir ki: 
- Akifin arap dilini iyi bildiği 

için arapça çok okumuş bu sebep 
le az çok dinin tesirleri altında kal 
maktan . fakat yalnız iyi cephesin
de • kendini alamamıştır 

KÜL TÜR iŞLERi 

Mektep talebelerine kahve, 

dansig yasak 
:IIaarif vekı\letl; maarif müdllr

lüğilne bir tamim göndererek tale. 
belerin kahve, gazino. bar ve dan- 1 
sing gibi yerlere kat'iyen gidemi-
yecekleriııi tebliğ etmiştir. 

Ders aatleri dahll!nd• olduğu 
gibi ders sııatlerl haricinde de bu 
ıibi yerlere gitmek ya•akt11. 

Poli• memurları bu husu,ta 
mektep nıuallimleriyle müşterek! 
hareket edecekler ve sık sık muh
telif Remtlerde koııtrollar icra ede
ceklerdir. ı 

Talebeler saçlarını kesecekler 
!Ik. orta mekteplerle lbelerde 1 

okuyun talebelerin •açlarının mu
hakkak "Alabro•'" kesilmesi maa
rif nıildilrlilğüııe tebliğ o uıım ~ -
tur. 

Ayni suretle kız "açları da yek
nesak olarak ke•ile~ck ve kız tale
beler kat"iyen saçlarını fantazi bir 
şekilde tuvalet yapmıyacaklar • 
dır. 

Bursanın meşhur cad
desi açılıyo~. 

kadınlar yakalanmıştır. 

2 - Tıık•imde Talimhane ead- ==============
de•inde Sakız apartmanının 3 nu-
mar.alı dafre•iııde oturan Ayşe Ni. 

metin gizil randevuculuk yaptığı 

anla~ılarak dün e\·fnde yapılan 

ani bir aramada bszı kııdınlar bu-
!unmuş ve muayeney~ 
mu~l:ırdır. 

""""""""""""""'""'....,,.""'""""""""vvvvv 

ı i.I~_!J:Ş~A T:.JŞ~ER 1 
İngiltere bizden çorap almak 

istiyor 
Bazı İngiliz ldhalatçı milesse

•elt'rı memleketimizden çorap al
"'"" üzere müracaat etmişlerdir. 

Bunun i ın sanayicilerimiz İn • 
ıc;ıtererleıı kabul muvakkat sure -
ti~·Ie iplik getirilme•!ni teklif et
rıi •I enli r. 

Madam Atinanm muhakemesi 
Rnnde\'"Ucu•uk Ye geııç kızlan 

fahu-a te"' ık e'ııH·kten suçlu Ma

dam Atina ile m ıa\'İni Katina ve' 

Atıranın kızı 'l.izi. Eleni h:ıUarın
da gizlı olarak 1 iııd sulh cezada 

bıı. !anan nıuhak~ınen•n ikinci cel
~t' ı ~l kfırunusiiııi pazarte~i günü 
•ant 15 e tal k olunmtL•tur. 

Tashih ilanı 
28. 12. 938 tıarihli gazemlzde 

çıkan lstanbul 8Cfİn<:İ icra memur· 

!urunun 9470 numaramızla kayıtlı 
ilanında Vartan oğlu JIIihrana ait 

gayri menkulün birinci satışı 30. 1. 
1939 tarihine m!lsadit pazarte.<i 
gllnil yazılacağı yerde sehven 3. 1. 
1939 olarak yazılmı~ olmakla taı;. 
hlhen ilAn olunur. 

r ................................. wvvv- ~ ,.,..,.,. .
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TURAN T1YATROSU 

29/12/938 Perşembe 
gilnü akşamı 

Sanatkar Na.'lit, Celal Sahir bırıeşiği 
Mezey Varyetesi 

* -Tepebaşı Dram Kısmı 
29/12/938 Perşembe 

Asmope 5 perde 

• 1stikliil Cadclt-ııinde Komedi kısmı 

29/12/938 Perşembe 
ak~amı saat 20.30 da 

lllum Söndü 5 perde 

Bursa (Hususi) Altırarma'< 

caddesinde tc,·si faaliyetine c\(•vam ııımc::mıam•••••••••••••ı•••••••••• .. 
olunmaktadır. Bu hafta içimle bir ~ } • J U M •• d •• ) '' " " d 
Havra ile birlikte 6 ev ve dükkan lfl lJSar aT • U UT ugun en : 
yıktırılmıştır. lb111111i'Dm:ııım _________________ !Plmı••I 

'3rrlcrinin de iı;timliık muame 
lesi ikmal olunmuştur. 

Merinosculuğun inkişafı 
Bursa (Hususi) Yakında şeh-

rimizde (Merinos) koyunculuğu-

nun inkişafı için büyük bir toplan
tı aktedilecektir. Bu toplantıda C· 

saslı ve mühim kararlar ittihaz o
lunacaktır. 

Aydında atlatılan kazı\ 
Aydın (Yeni Sabah) - l\Iuğ -

ladan şehrimize gelmekte olan 
tilt!ln yilklü bır kamyon Cumhuri
yet caddesi ilzerinde elektrik dire 
ğine çarpmı~ bu çarpma kontank 
husuJe getirmiştir. Kontak da az 
daha elektrik fabrikasının yanma
sına sebep olmak ilzere iken bir 
hilsnil tesadilf eseri olarak bu teh

..!!_ke zararsızc,a atlatılmıştır. 

Aydında hayvan ha•talığı 
Aydın (Yeni Saban) -- Biı· ay

danberi hayvanlara hasıl olan has-j 
talık dolayısiyle sirayet~ meydan 
vermemek için ..-eterinerlikçe Ay

dına hayvan sokulmamakta ve 
h~yvan pazarı -la kuru ıııamakta ı 
idi, hastalık artık zail oldugU!l • 
dan yn•ak kaldırılmış ve bu hafta 
pazarda alım ~atım yapılmıştır. 

H ısan Cebbııre değişiyor mu? 
Halep (Hususi) - Maliye reisi 

Hasan Ccbbarenin pek yakında de
ğişeceği şayi olmuştur. 

Cezire de vnziyet gergin! 
Halep (Hususi) - Hasiçeden ge

len haberlere göre mahkeme azası 

Sadık Ebukmal Mardinin kazasına 
nakli vesilesiyle Cezireliler gergin 
bir vaziyet almışlardır. 

1 - ldrıremizııı Paşabahçe Fabrika ında yaptırılacrığı ve 26. 12.938 
tarihinde ihale edılecegi iliuı e<lilen 15202.40 lira muhammen bedelli be
tonarme döşemPlerlA Rair mütefeı-rıK işlerin eksiltmesi görülen lüzum 
üzerine bir hafta •onraya talik edilmiştir. 

II - Ebiltme 8. 1. 939 tarihine rnstlıyan sah günü saat on beşte 
Kabataşlıı lernzım ve nıübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

ili - Mühürlü teklif mektubunu kanuni ve~aik ile inşaat şubemizden alı
ııacak ehliyet ve"ikası ve yil7.de 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarlların eksiltme gtlnü 
en geç ~aat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu baskanlıQ'ına 
makbuz mukııbilinde verilmesi lazımdır. (9409). · 

* 1 - idaremizin Cibalı Tütün ve kutu fabrikasında halen mevcut 
olan!arla mal·ı., 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 160.000 
kilo tahta parça•ı pazarlık suretiyle satılacaktır. 

II - Muhammen bedelı beher kilo•u 50 Rantim he!!abiyle 800 lirs 
ve yiizde 15 teminatı 120 liradır. 

111 - Arttırma, 13. 1. 939 tarihine rastlıyan cuma gilnil saat 111, 
30 da Kabata~ta levazım ve mübayaat şubesinde müte~ekkil komiıı-
yonda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler Cibali Tiltün ve kutu fabrikasında görülebilir. 
V - hteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte yüzde 16 

teminatlariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (9484) 

• I - Şartname ve nümunesi mucibince satın almacak 25000 
kilo bel ipi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabiyle 14750 
lira muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 

III - Eksiltme 16. 1. 939 tarihine rastlıyan pazartesi gtinil ııaa.t 

15 te Kabataşta Levazım ve milbayaat şubesindeki alım komisyonua. 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün aözü geçen ~ubeden alı
nabileceği gibi nümune de görillebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile yllzde 7,5 güven
me parası makbuzu veya banka tenrinat mektubunu ihtiva edecek o
lan kapalı zarflar eksiltme gilnü en geç saat 14 e kadar yukarıaa 
adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ili· 
zımdıı·. (9485). 

* Akifin birçok şiirlerinde milli- .----------~---... 
yeti müslilmanlık ile ifadtl etti. La Halkevleri 

I - tdarcnıizin çamaltı tuzlasına getirilecek lçme suyu için şart
namesi mucibince 750 metre Font boru açık ekaıltrne usuliy!e satın aJı. 
nacaktır. kin onun miislllmanlıgı hiç bri za- '-----------....:.--..! 

man milliyet aşkını yenemedi. Ya
ni terennilm etti, fakat milliyeti 
hedef aldı. Akif imanlı bir Tilrk 
ve candan vatanseverdi. ,, 

Hatip çok canlı ve heyecanlı hi 
tıabesini şöyle bitirmiştir: 

"Mısırdan vatana döniişü de 
yurduna olan a~kından doğmuştur. 

Akif gücüne inandığı ve sahibine 
güvendiği Türk ülkesinde uğruna 

hayatını vakfettiği ve çok seYdiği 
ayyı\dızlı şanlı bayrağının gölgesin 
de hür ve rahat uyumak için, son 

Konferan5 il - Muhammen bedeli 1150 lira v. muvakkat teminatı 86.26 
liradır. 

Bu akşam (29/12/938 perşem-
be) saat (20.30) da Cağaloğlunda· IU - Eksiltms ıs. 1. 939 tarihine ııastlıyan cuma günil saat 16 da 
ki salonumuzda üyelerimizden ve 1 Kabataşta levazım ve mübayaat alım komisyonunda yapılacaktır. 
Müzder ?-!imarı Bay Kemal Altan ı iV - Şartnameier parasız olarak hergiln inhisarlar tuz fen şube. 
tarafından (1stanbulun ,,.,eıiliur 1 sinden alınacaktır. 
semt adlan) mevzulu bir , ran~ 1 V - Ek•iltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız tekliflerini ve 
verilecek ve bunu takiben G< ;erit bu işe ait kataloğlannı ihal& gilnünden 3 giin evveline kadar inhisarlaı: 
Şubemiz amatörleri (Vazif<') piye- tuz fen şube ine vermelel"i ve tekliflerinin knbuliinil mutazammın ve. 
sini temsil edecektir. Bu toplantıya sika almaları lazımdır. 

gelmek istiyen yurttaşlanmızıu 1 VI - İsteklilerin ek•iltme için tayin edilen gilıı ve saatte yüzde 
davetiyelerini Evimiz bürosundeıı 7,o güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme. 
almaları rıca olunur. . Ieri ilan olunur. (9481) 



Kıymetinden şüphe edilmez bir 
djş macunu haline nasıl geldi? 

Zira 
Daima ııefistir, daima temi:ı

dir, daima uzuzdur. Ve mine- l !erdeki pasları temizler, dişleri 
parlatır ve hasbhklan ıeçirir, 

Başka kim 
ENÇ 
iSTiY . • 

Bayan Marcilla, nasıl 1 O yaş daha 
gençleştiğini anlatıyor - .. ... _ .._ ~. 

• 

'• 
Bayan Marcillanm yü-

1 

züadeki şayanı hayret 
ıüzellik tebeddülünü 

• 

!siz de böyle mu'vaiiak o'iai:iii~rniz ~~~~0::.:k:~f 
Lutfen bunları okuyunuz Biocel Tokalon 

60-70 Yaşlarındaki kadınların Kremini kullandığımı anlattım . Bir
buru~ukluklan altı hafta zarfın - çokları bana giildUler, fakat bizzat 
da zail olmuştur. işte, hastaneler- tecrübe edip şayanı hayret semere
de t ecriibesi yapılan ve bir Viyana sini görünce, hepsi de hak \'erdiler. 
Tıb mecmuası tarafından ilin etli· ve memnun kaldılar. Geceleri yat- J 

len şayanı hayret neticeleri........ mazdan evvel pembe renkteki Bio· 
Cildin BtOCEL cevher i ile bes. celli Tokalon kremini kullanınız. 

lenmiş olmasıdır. Bu kıymetli cev· Siz uyurken cildinizi besl~ı· Ye can
her pembe renkteki Tokalon krc- ]andırır. 
minin terkibinde vardır . 
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" 
Kendine beyhude . yere 
GRiPiN -~ 

Varken ıstırab çekilir mi ı .lllıilıli 

BAS, DiS " 
ağrıları 

Ye üşümekten mütevellid bütün 
ağrı , sın, sancılara, nezleye, 

romatizmaya karsı 

eziyet 

Kaşelerini tecrübe ediniz. icabında 
· günde 3 kaşe alınabilir. 

ismine dikkat Taklitlerinden sakıoınıı Ye Gripin yerine 
başka bir marka verirlerse ~iddetle reddediniz. 

Tür ki ve 

Anonim Şirketinden : 
1 

Müessesemiz Üçüncü Parti olarak küp Ye Kristal ecnebi -

ıJdceri satın al11caktır. Şartnemesi Sahçekapı TafhU 

42 numaradan isteyenlere verilir. 

Ancak sabah, öğle 
günde 3 defa 

ve akşam 
dişlerinizi 

lşte bu kremi kullanan ve yüzün· 
deki şayanı hayret güzellik tebed· 
düli'ıtı yukurdaki fotoğraflarında 

görülen P ariste Bay~n MARCIL
LA'nın tecrübesini anla.tan şu mek· 

Her ~ıtbah biraz da ha gcn~~ıni~ 

kalacakgıııı·:. Gündüzleri <fo beyaz !111.------------------------
12.Sonkinun.19·~9 Perşembe güııü saat Onbire kadar teklif 

mektupları ş;ırtnam< esaslarına göre kabul edilecektir. 

Zayi 

onunla fırcalamak 
• 

ŞARTTIR 

Dai 
Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 
Ha>·dnrpı.ışa lise•i ııaıısıyonunun ilıtıyacı olan 3.000 kilo tarnk ve 

6.000 kilo !Iindi etinin 22 12 C\38 lıerş,.nıbc aıinü ~at 11 " ı · · · e • "'A4 ve ~·npı an 

tubunu okuyoruz.: 
"Bu, ben im için bir harika oldu. 

Takriben iki ay oluyor; alnımda \'e 
gözlerimle ,ağzımın et.rafında bunı
şukluklar vardı. Bugün ise bütün 
arkadaşlarım kadife gibi yumuşak 
ve buruşukluklardan iui olan yüzü
me takdirle bakıyorlar .. Hep•iııe ne 
yaptığını söyledim .. 

1 

r enktcki Tokalon krembıi kullanı-

nız. Bu suretle cildiniz yumuşamış 

ve beyazla§rıuş olur. Bütun ~iyfilı 

noktaları eritip acık m<;sam~leri 

sıklaştınr. Binlerce ah\ alde görülen 
tesir i kuvvetli bi r ıtaı-antidil'. He
men bugünden itlbnr" n h<!r il-'j İ< !"el1'. 

den birer vazo ıtlarak tecrübe e-.li
niz. Birkaç hafta zarfında fayde.lı 
t esirini görmediğiniz takdi rde bnyi-
inize iade ederek pa myı geri a l ı:ı-

bilirs iniz. 

İstanbul Defterdarlığından : 

İstiklal Takvimi 
Srnetcrdenberi 

matbaası t a rafından ne~ı edih·n \'C 

büyiik bir rağbete mazh ır olaıı I 
lt~tilila l t:ı.k dmi ) nin !l3~• ~eııe, i ııe . . ı 
a it olan niish ~ • nıulılehf rellklı 1 

932 933 8~neHiıı e ait Galatasa · 
r;:;,y l.-h:1~si 'fic~rel \'C Banka.rılık 
kı>ınının ikinci ~ınıfıııdım (Son s ı

nıf\ a ldığu:ı lt1.stik nan1erııi ka)'bt:l · 
tin1. Yeu i'.'tİHİ ç ık.\ri.a "9:İtr~1ct.._111 <-ı:;· 

k~in ı n ~ ·!l.;,t 1~ yo~u .. 

bir k:ıpnk irınde ·e 'akitl('ri go.s· • _ 
teren u·<h ·eli nı ııhte,·ı olılu~u h,dd·• 

H. Koc:ııne:ni 
- --- -

·? İIJI ' ! n rt {~ i nt :ı ilanı 

l ata nblil ı\aiiyc R:r;uci T ic•· 11cfis bi · .;ut l:' l te tn bedilnı i:"-I ir. l\i 
• 1 1 ret n1tthk~r,ıesin d. ı!n : 

tapçı ,.,_. kırtA!'.iye r!ıag-8~r. .11 ııır .. 1. 
J)z·.-lrt D 'ı~ir:,·o!lJ.rt ve [ ,in1a'!t· 

15 kuru~n ~at :111 ıkt•ı<tir. O!.:.·.ı)·~i i.l· 

l8 rtm1z~ t.hV iye et: i::. 1 

ek•lltme•iııc bir taliıı çık'11ıanıış o;riı:gundaıı ~k•illmc ~ckrar 2. ı. 939 
pazartc;ıi gıınli saııt 10 da Beyoğlu is'ikliıl r. dde•i Kar!ınar. kar~ısııı
da lıs~ler .ahırı. atı~ komisyonu da tnplan:ıcak koınitronda yapılacak
tı•. Ta ırlerın bcıl gu ve -;aatte veni •ene T.earct OcJa,1 ,·e.,ik:ıla
riyle birlikte kr.,ıi yona gcl1J1eled. (!J.176) 

Yıld ı zd a e~ki Çini fa brik.asında mevcut on üç kalem n·akine, -·-- - - - -
ı< lıit ve edevatı muhammen (644) lira (38) kuruş üzerinden açık ZAYİ 

ıa.~: ır-ırtl.'!-rp .a _ ~ı.- L. ,.J müri~rl i.i· 

ğ'~·ı:~1~ :JLt.'·ıl.ırp: 3'" l C~) uy ı t lca· 
ı iy~ tn.t•\·rı .. ie ~·!.h:ır!nda r C\-cut D~ 

ltıp -ıhk•·lllP' ~.\ st. t ııron:;ın;J. ka r o.'" 

\" ı..:."l!l\:ı r uıRn 1 ):27 ki.'l ~:ri:ı Ai•,de 

21' CU\dl ınunte•ıf l'b':..~ta d_ınir !ı<''" 
<:" l çivi(1e 12-l!l ~!l'a•Jcııd:ı bit· sJn· 
dık ttt:n1!1 cı •• ıta :·; 12 33;, taı:ı .. 
hınde yapılan liirinr: arttırliıa nıç· 
iıaınmen kıynı<:tiııi l:ıılmıı.d ığ ı ::ıl"'• 
iKınt i crltırrnı:ıs: ~1 1 H3f ı Pt:rşcıı1· 

he saat 1 P da yapil.ıC':ıl:tı r . TJ1..l maJ 
ları alntak ist lyen!erin a~·ni glin ııt 

saa ta ın:ıhaıhnde h·1z1r bulunnınltı. 

n ilfııı olunur 

arttırma usuliyle 9. 1. 939 pazartesi günü saat 14 te satılacaktır. 1<-j 
teklilerin yüzde 7,5 teminat akçe !erini vakh muayyenincl::n ewel i(üıı.ch.ı ııld ;iım !)3~ :.ı ı 4r.1 1 
yaiırarak mezkür gün ve saatte Milli Emlak müdiirlüğünd·. topla· • nun1arah rnnk ntzl.ı 23 1 l: .. ·1lık v 
ııaıı komi<yoııa müracaatları. ( '.11) (9362) 

!1384·t,i .. l61J uun1 ıral n1a.k•Jtız:;ı 

= R4 lira 3.t kurıisiuk temıııa .. 1 nıu· I 
Yılbaşı Reveyonu . vııkloate makbuzı~-"'1 ,,,:,,; etııı· Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
-~~-... ı~~~-

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs, 1Temmuz,26Ağustos, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

•····•········ ı·KRAMIYELER f~············ : :::::::::::::::::::2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~t. 

H~ ~ A~et ~::: lir:lık __ ;:::: ~:ra il 
8 Soo E 

i 
,, ,, = 4.ooo ,, ~ 

!! 16 " 250 ,, = 4.ooo ,, SS 
i5 60 loo 6 ii 
1• " " = .ooo " •• 
.: 95 So 55 !i " " = 4.750 " :: u 250 ,, 25 ,, = 6.250 . !s 
r. - '' •• 
ii 435 32.ooo Si 
\~ .. .......,...... ........ •...•.....•.. :: 
.............. :1 ........ 1 ••••••••••••• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::~-: 

T. fş Bankasına para yabrmakla, yalniz para biriktirmiş olmaz 
.· aynı zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. ' 

B BEK bahçesi kışlık salon 
ve lok a n tasında sabaha kadar 
muhtelif eğlenceler, Caz-Or
kestra, Varyete, Kotiyon ve 
Sürprizler. Masaların şimdiden 
temini, 

1 

GUZELLIK 
Kadının 

Hakkıdır 

Hak iki ve 

modern 

güzelllQin 

y o 1 u 

C O T " 
den gec 

co-ı 
MliŞHUA f'AAN' •;: ~ '\llK ASI 

PUDRA 

PARFÖM 

R U J 

\ 
1 

\ 

[!Ukm;i yoktur. 

Mıs ır ç ıt ı ·,ı sı No. 14 - 16 

AHMET FERDAN 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

5 O. r 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70 000 . ' 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

(400,000 ve 100.000) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Y ı l11 :ışı gecesi yapılacaktır. 

Biletler ( 2,5), ( 5 ) v~ ( 1 O) liralıktır. 

Vakit kaybehncden hen1en biletlerinizi alınız. 

· Sahibi: Ahmet Cemalettin S A R A. Ç O C L U 
N.,ri7al miicllirli: Macit ÇETiN :Jhı jı J'ft' Mftkai l,Ml.ei,-a 
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