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Atatürk birşey isterse 
mutlaka yapar 

tehlikede Türk mil:etinin endişesi 
olan 1"ütk - Fransız 

lngiliz - ltalyan anJaşmasının esasları 

A denizin ' ındaki dev etlerin şar 

menfaatlerine riayet ediecek 
ltalganın ileride Boğazlar muahedesine iştiraki nazarıdikkale alınacak• 

ltaıya Cenevre ite tekrar teşrikimesai edecek 
muhafaza 

dostluğunu 
etmekten ibarettir 

F ransız gazeteleri her ne vakit İs
kenderun meselesinden bahse • 

Yeni anlaşma 
yeni yıl için 

ile Habeşistan meselesi kapandı, 
hazırlanıyor 

1 
derlerse Türk - Fransız ıdost. 

uğunu da bir nakarat gibi tekrar edip 
d.uruyorlar. Fakat bu arada Suriyelile -;:n ~os~uğunu da muhafaza etmek mec
urıyetınde olduklanru ileri sürerek 

'!'·· k Ur lerin haklı davalarını tasdik ede -
cek Yerde onlara kendi istodiklerini ka
bul ettirmeğe çalışıyorlar. Bu suretle 
Fransızlar bol bol lutuf ve ihsandan 
bahsettiği halde noterce tasdik edilmi§ 1 

•enede bağlı borcunu da vermek iste -
rniyen bir adam vaziyetine düşüyorlar. 

Hakikaten 1921 muahedesile Fran -
1ltzlann Türkiyeye karşı bir İskenderun 
borçlan vardır. Türklerin bugün Fran -
~lardan istedikleri şey muahedeye bağlı 
borçlarının ödenmesidir. Buna mukaL • 
Fransızlann verdikleri cevap ise borç • 
lannın Suriyelilere devredildiğini söy -
lernekten ibarettir. Bu tarzı hareket o 
kadar mantıksız ve haksızdır ki Türk -
Fransız dostluğu yaldızı ile de örtüle 
lllcz. 

1921 tarihli Franklen Buyyon mua
hedesinin (7) nci madesi şöyleıdir: 

B. Stoyculinoviç 

Sıoqadı nov1ç 
lsv1çre1Je gıtli 
Belgrad, 3 (A..A.) - Başbakan B. 

Stoyadinoviç, bir kaç gün istirahat i
çin bu akşam lsviçreye hareket ede -
ooktir. 

• "l&kenclerun mıntakası için bir usul 
1chu-ei mahsusa tesis olunacaktır. Bu Fransız elçisı rıeliyor 
1llrntakanın Türk olan &ek.enesi hanla· 
~ in~ için her türlü tedıilatt:ın Fransarun Ankara büyük elçisi 

""•~ "VJA.__ımuıc. • u.- --~~~...1=.;ıı, ~!.ın..SU,.b.r~n n'PJ';>t"Alt Ankara.. 
~ tnıılhiyeti haiz olacaktır.,, ya gideceği duyulmuştu. Diln cıkan 
n 1~21 senesinde İskenderun Sancağı- Fransızca İstanbul gazetesi ise Pon
~ hlilli hudutlarımız haricinde bırakan sot'nun bu sa.balı Şark sürat katan ile 
d madde ortada iken Fransanın bura • İstanbula geleceğini yazmıştır. j 

Londra, 3 (A.A.) - Londrada çık., 
makta o1an ObserYer gazete.~ine gört!, 
Ingiliz - ltalyan itilclfı aşağıdaki hu. 
susları ihtha etmektedir: 

1 - Şarki Akdeniz devletlerinin 
menafiine riayet. 

... ----··-----·---... ·-----········ ...... ·--·· .. ······-···---·-................ . .. .. :: ı· 

!E 1 ev/lk Rüştü Aras il .. .. .. .. 
il Atatürk ii .. .. 
:: :ı 

i~T arafından kabul~~ .. .. 
il ve Ankaraga ~~ 
l~ teşqi edildi ~i 
.. .ı .. .. 
•• R'' mh •• :: euıcu ur Atatürk, Hariciye:: 
!ive.kili Dr. Tevfik Rüştü Aras'ı bu-~i r. •• 
Hgün saat 17 de Dolmabahçe aara -ii 
:: .J_ kab l bu l L~ U ::)'tnQ.ll u yunnut ar ve oır:: 
~~müddet görüımüşlerdir. Müliıkahii 
Umüteakip Atatürk Dr. Aras'ı oto .55 
!~mobillerine alarak §Chir içinde biri! 
!igezinti yaptıktan sonra hep bcra .:~ .:Dil' aııotone 8.fPIPY& gçpOifJi 
f E leı- ve Rıhtnna çıkarak AnkarayaQ 
ghareket etmekte olan Hariciye V c-P. 
Hkilimizi tefyi etmişlerdir. H .. .. 
:::===:r..,-:a:r.:c:r:::::::::::::::::::::::::=: 

mühim hadiseler 
2 - İtalyanın Balear adalan üze. 

rindeki her türlü emellerinden vaz 
geçmesi. 

3 - İtalyan radyolarının, bilhm;. 
sa Şark ve Yakın Şark tarafından 

emi;;yonları alınmakta olan Ilari is. 
tasyonunun lngiltere aleyhindeki ne~. 
riyatma nihayet vermesi • 

4 - İtalyanın; Mı.qmn :Milletler 
Cemiyetine girmc:;ine muha tef et etme. 
ği vadetme."'i. 

5 - :Mısırda kapitülasyonların !J. 
gası hususunun ltalya tarafından ka. 
bul edilmesi. 

6 - İtalyanın bilahare l\fontr.-ux 
muahedenamelerine iştiraki Ye Lon. 
dra deniz munhedenamesine de iştirn. 
kinin na7.arıdikkate alınmn..-ıı. 

7 - Milletler Cemiyetine k~r;-ı ya. 
pılan hücumlardan uzgeçHmesi ''e I 
Cenene müessesesi ile tekrar te~riki 
mesai edilmesi. 

Hı1BEŞIST AN ılt ESE LESi 
KAPAN Dl 

Beygrad, 3 (A.A.) - Yugoslav 
matbuatı, İngiliz - ltalyan anlaşma. 
sı hakktnda hiç bir tefsirde bulunma. 
makta, fakat ecnebi membalarından 
gelen haber Ye tefsirlere geni~ bir 
yer a~,rmaktadır. 

Vremc gazete.sinin Paris muhabiri, 

&ki Türkleri bir (aUejans) tabiri ile 
Suriye tabiiyetine vermek teklifinde bu
lunması Türk - Fransız dostluğu ile 
nasıl telif olunabilir? 

Franklen Buyyon muahedesinin (7) 
nci maddesine bağlı imza protokolünde 
İskenderun Sancağının kendine mah • 
~~s bir bayrağı olacağı ve bu bayrağın 
ıçındc Türkiye bayrağının mündemis 
h~lunacağı da ilave edilmiştir. Husuc;i 
~ır sancağı olacağı böyle bir muahede 
1 c tcsbit edilmiş olc.n bir idareyi tama-

spanya harbinde atılan· 

ASI M US 
'fonu. 'in 2 '\ii. 4 1 

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

~fecüı peşinden: 

ilk Alman top arı 
Berlindekl ecnebi diplomasi mahafilinde 

büyük bir endişeye yol açtı 

Hükumet kuvvetleri bir Almanı kurşuna dizdi -
iki Fransız gemisine hücum ettiler Asiler de 

Akdeniz anlaşmasının büyük devletle. 
rin uyu:.mn yolunda yeni bir muvaffa. 
kiyeti olarak kaydettikten sonra bu 
anlaşmanın Anupanın kü~ük de\•let. - -

)erinin emniyet hislerini çoğaltml}a. 
cak bir şekilde Habeşistan meselesini 
kapattığım, ilfn·e etmektedir. 

MÜHl!rl DiPLOMATiK HADiSE. 
LER BAŞLIY CAK 

Viyana, 3 (A.A.) - Bütün Viyana 
gazeteleri, imzalanan Gentleman Ag. 
rament mukavelesinin bütün Avustur. 
yada memnuniyetle karşılandığını bil 
dirmektedir. )iri milletin biribirinden 
uzaklaşması burada en·eloe hakiki 
bir endişe uyandırmış olduğundan 

mukavelenin imzası Avusturya halkı. 
nı pek sevindirmiştir. 

Yiener Zcitung gazetesi diyor ki: 
İngiliz - ltalyan anlaşması bir 

sürpriz değil, 1937 senesi için mühim 
diplomatik hadiseler ''adeden bir baş. 
Jangıçtır. 

Neve Freie Presse gazetesi de, ba. 
zan fena bir şekilde neticeleneceği 
zannım veren gerginliğin nihayet zail 
olduğu ve Avrupa sulhun un idamesi 

(Sonu: Sa. ! Sii. 5) 

Habeş ımpa1atorunun 
Berlin, 3 (A.A.) - Diploma.-.i ma. 

hafili, Königsberg - Soton hadisesi 
dolayısile son derece endişe izhar et. 
mektedirler. Bu mahafil, Almanya. 
nın İspanya dahili harbinin beynel. 
milel bir ihtil!'tf haline gelmesine ma. 
ni olmak için diğer devletlerin izhnr 
etmekte oldukları arzuya iştirak et. 
mek istememesinden korkmaktadır 
lar. 

ile ~yH edilm~nin ~~den ~madı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tesellisi 

8 
Bir (la;;etcci ilahe§ Neoa.şisi Haile 

~1/enin ispanyadaki dahili harp 
ti nda.ki fikrini sornııuş, bunun iize· 

1&e N60Cı§i şöyle denıi§tir: 1 
'F - Bi.."'im uaziyetinıiz çek hazindir. 
k Cl1cıa~ 1 spanyanın haline ba kıyoru.z da 
;:z;ıı kendimiz~ müte.-relli oluyoruz. 
"1.cn h<ı~ ederken Ha.bcşistanın bir 
bir fcuıtı yoktu. Yardım111a gelen hiç 
Yer '1ıemleket olmadı. ispanyada ise 
ler;c~ Madri.t, gcrc7• Fronko h!ükümet
cııa nın. 1~vtıetli menfaatleri ve yrırdım
'Pck rı ~rd:r. Bl}yle iken yine ispanya 
ltt'c f~ bir uaziyatte lmlunrruıktadır. 
t bizim için uu hal bir teselli rwk· 
C28ıdır . ,, 

m .~imdik.i halde T.mıdrada altın t·e gü-

b ~ tabaklarını, 1Yr.tallarını bunkıra 
c~ )~ ' 

lttailiz ~ eylJalarını on dört bin k"iisur 
ola lırMına satarak geçinmekte 

n llaJ.u.n ·ıo.r fi • • • 1..... • l.-! 

t ,,_. '~ H coa..~sımn vu sô::ı.cn gös-
"" ıyor k. bi • ter :ot r /eltiketc dii...-ren adam fa-

çar,86. 1111ct1.<ıka kendisi içİn bir teselli 
~ CSi buluyar. Aımt zamanda insa.n 
11-~r:t olmak i.çin kendinden 1JU7oorıya 
U<:gu (l,~ıd 
Sö<:ı.~' .. ., .. ~ a o1anlaro bal;mol•dtr. 
za1~~m tefsiri de hrr7ı:csin kendi tc-

~ göre değişiyor. 

\olasan Kum~ay• 

Yarı re:;mi Iforrespondans Diplo. 
matik, hadise hakkında şöyle diyor: 

İspanyadaki kızıllar, Almanyanın 
beynelmilel hayatta mutad ve zaruri 
addettiği usullere rücu etmedik~ ye. 
ni Palos gemisine yapılmış olan ~ay. 
ri kanuni şiddet hareketini tamir et. 
medik~e Almanya da mukabil kdbir. 
ler ittihazından geri durmıyacaktn . 

Alman mahafill, diplomatik te7eh. 
büsler sahasında bu u u1ün mulad 
olmadığını kabul ve teslim etmekle 
beraber, lspan~ ada ki şimdiki ,·a~b et 
\'e usul ve şerait karşısında kl.~ .. .:!k 
usullerin ga) ri k:ıfi olduğunu kııydcf. 

ğını beyan eylcmektedirler. 
Bu mahnfil, bu gıibi hadiselerden 

ve hatt! bunların daha ağırlarından 
mutazarrır olan diğer devletlerin, bu 
gibi usullere müracaat etmemiş ol. 
duklarını ehemmiyetıe kaydetmekte. 
dirlcr. 

(Sonu: Sa. ! Sil. 1) 

Bugün 

Suriyeli gençlere açık mektup - Ya 
"!an: Nurettin Artam 

(6 1ncı sayfada) 

Türk edebiyatı Af yon uykusundan 
uyanmıştır - Yazan: Behçet Kemal 

Çağlar. 

(3 ürıcü 8<1yfada) 

• • • 
mektedirler. 1var1 n 

Ecnebi diploma ·i mnhafili ise h'I. -----
m is lspanyol dahili harbinde Alman. 
yn tarafından atılan illt toplar dola. 
) ı ile büyük bir endişe izhar etmek. 
tedirler. Bu mahafil, diplomatik te. 
şebbüslerin hakiki bir harp nüma)iıı:l 

Kızım satan kral 

Kadircan Knflımn bir hikayesi 

Fenerbahçe - Güneşi 
1- O yendi 

Galatasaray - Vefayı, Beşiktaş
Beykozu yendi 

Giitıe-1kalecisinin1~arı§ı 
(Yazıları 4 üncllde:1. 
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ispanya harbinde 
atılan ilk Alman 

topları 
(tJ 3Y'Jl'ı• 1 incide) 

r 
Sovyet Rusya,. KOfimosof hadise. 

sinden sonra aynen mukabelede bu. 
lmı.mağa kalkışmamış ve Fransa bir 

Bulgar -Yugoslav paktı 
Çok mühim bir hadise sayılıyor 

"iki memleket arasındaki rekabet 
sulh ıçın daimi bir tehlike idi 

Atatürk birşey 
isterse mutlaka 

yapar 
• 1 

(fJsyanı 1 incide) 

1 

tayyaresini kaybettiği ve bir Fransız 
vatandaşı telef olduğıı zaman yalnız 
normal yoldan diplomatik protesto. 
larda bulunmakla iktifa etmiştir. 

. ~fya 3 (A.A.) - Bulgar ajansı bil- Sof ya, 3 (A.A.) - Bulgar aJaruıı 
diriyor: bildiriyor: Yugoslavya ile Bulgar.i.s. 

men yabancı bir batka idarenin tabiiye
tine vermek, sonra da bunun altına Tür
kiyenin de imza koymasıru istemek 
Türk - Fransız dostluğu çerçevesine 
sığdmlabilir mi? 

r iSPANYA DELiLLERi 
• REDDEDlyor 

1 
Parfs, 3 (A.A.) - İspanya sefareti 

Gazeteler, yakında imz.alanaca.k olan tan arasında yakında imzalanacak 
Bulgar - Yugoslav dostluk paktı hak- dostluk paktı hakkında muhtelif mem 
~da.~ yazılar yaza.ra.k bu hadise- lcketler hükO.meti merkezlerindeki in. 
nın büyük ehemmiyetini tebarüz ettir- tibalan kaydeden sabah gazeteleri, bu 

Şimdi bir de yine 1921 muahedesine 
bağlı imza protokolünün (8) inci ve (9) 
uncu bentlerindeki şu fıkraları okuya • 
lım: 

neşı-etiş olduğu bir tebliğde Palos ve 
İ &ton hadiseleri hakkında Almanya 
1 t:ırn.fmdan ileri sürülen delilleri red 
1 ve cerh etmektedir. Bu tebliğde, Pa. 
f los gemisinin kara sularında araştı. 

1 
rılmış olduğu tasrih edilmekte, ancak 
aksi hal vaki olmuş olsa bile bu araz. 

~ 
tırmanın kanuni olacağı ilave olun. 
makta ve 1907 tarihli La Haye mu. 
kavelenamesinin bir fıkrası ileri sij. 
riilmektedfr. 

Mukavelenamenin bu frkra.sı, ziya. 
ret hakkı bitaraf bir memleketin ka. 
ra sularmda istimal edildiği gibi, açık 
denlzde ve muharip bir memleketin 
hakkı ka.7.asma tabi sular dahilinde 
llıalanabllir, şeklindedir. 

B. Paul FauchilJe, hukuk.udüvel 
Jıaldrmdaki eserinde 1912 tarihinde 
Ttlrk - İtalyan muharebesindenberi 
lpade tahaniyat icra edi1en ticaret 
gem.isinin, gemiyi zapteden devletin 
herhangi bir limamna götürmenin u. 
al haline gelmiş olduğnnu yazmak. 
ıtadır. 

Teblifde, Amerikan da.hill harbi. 
lllB te.Jkil etmekte olduğu misale isti. 
mdea, hattl dahili bir harp esnasın. 
da tatbik edilmesi mll.mldin olan bir 
bkuku düvel kaidesinden 'bah8olun. 
maktadır. 

Herhalde Palos --ı..: a ..__.! .. .,~, ~mu. 

da.hale itilUJ.an alıkAmnu ihl~l et. 
mfştir. Kara sularında. Soton gemi. 
siae karşı yapılmış olan zeeri mu. 
ameleye gelince; bu hareket lspan. 
yol cumhuriyetine karşı bir harp ha. 
reketi ve İspanyadaki harbe açıktan 
n~ta bir müdahale hareketidir. 

MA.DRIDI KURTARMAK iÇiN 
HAREKETE GEÇiLDi 

Madrid, 3 (A.A.) - Guadalajara 
cephesinde hükOmetçiler ileri hareke. 
te geçerek bazı noktalan, bilhaMa 
Ablonk, Alguerae ve Mirabueno ka. 
aabalarını işgal etmişlerdir. 

m~rler. . . . dostluk paktının Balkanlar sulhu için 
Mir gazetesı diyor ki: büyük ehemmiyetini bir kerre daha 
Bulgar - Yugoslıav ya~, bey- tebarüz ettirmektedirler. 

1ıelmilel büyük ehemmiyette olan bir Zora gazetesi diyor ki: 
~isedir. Bir sulh, eseri olması hase- Bu pakt, Bulgaristanın Yugoslav. 
bile, bu yakl.aşma, Balk4n. memleket- yaya karşı üç senedenberi devam et. 
Zeri m:Uınasebetlcrine dıaha ziyade bir tirdiği siyasetin bir neticesidir. Bu 
vuzuh, verecektir. Bnlgar - YııgosU:ıv siya.set, bugünkü yeni adıma doğru 
<1-0sfluk '[Klktı, karşılıklı emniyet ve mütemadi bir hazırlık teşkil etmiştir. 
mJütekabil kürtMt üzerine yükselecek Uiro gazetesi, üniversitede bey. 
olan yeni Balkan bina.sının tenıelini nelmilel hukuk profesörü, Doktor Ge. 
t~kil eyliıyt:oektir. novun bir makalesini neşretmektedir. 

B. Çan.kov ile sıkı alakası bulunan 
Slovo da ezcümle diyor ki: 

Bu yeni pakt, umumi sıiDw. ta:Jcviye 
edecektir. Tam.amile emimz 1ci diğer 

lı.-cmşıt1.arım1z, bu paktın hakiki mmıa
sını mıZayllC!llc'lardtr. Ve hiç ki~, 

din, da.et ve lisan itibarile bu derece 
b-irbirhıe yal~n ih,-i milletin dostluğun
dan en&i§e hissctmiyeceklerdir. Bu iki 
millet arasında §imdi71e ktuin:r 'devcim 
eden reT:rıbct, Bo.l7rc-n1<ırda. su lh için 
daimt bir tehlike te.şkil e-Jifcmi.ştir. Bıt 
reka'bet bitince, mıl1ı, diğer Balkıa.n 

rnemkketleri lehine de istikrar kes
b6y7eıJeaktir. 

Çin de • 
ıs yan 

Devam edigor 
Şanghay, 3 (A.A.) - Mevsuk ha -

ber alan menabiden öğrenildiğine göre, 
Sianfuda Çan Su Liang ve Hang Fu Şen 
askerleri arasmda isyan hareketleri de
vam etmektedir. Şayialara göre, bu as -
kerler, bütün partileri ve ezcümle ko -
münist partisini de ihtiva eylemek Uze
re bir "Tek cephe" hükfimeti kiırulmn
sını istemektedir. Nankirilıi kendisini bu 
isyanın muhakkak surette bastırm;;k 

mecburiyetinde hissetmesi muhtemel . 
dir. Şensi eyaletine bitişik Konan eya -
leti askeri valisi general Liusze karar -
gfilu umumisini, Lungi Si;.nfu demiry o
lu üzerindeki Loyang şehrine naklet -
miştir. 

Profesör Genov ezcümle diyor ki: 
1912 Balkan ittifakından tamamile 

bambaşka olan bugünkü Bulgar -
Yugoslav anlaşması, hiç bir istila be. 
defi gütmemekte ve hiç bir klmsevi 
tehdit etmemektedir. Bu sebeplerd~n 
dolayı Avrupanm az süktlnet!i havası 
nazah dikkate alınırsa, bu pakt, 
komşularımız ve diğer büyük devlet. 
ler tarafından memnuniyet ve itimatla 
ka.rşılanmr lıcltr. Ilk temel konulmuş. 
tur. 

Gerek memlc~ct 'f'e gerek Balkan. 
lar için hayırlı neticeler vermesi iki 
memleket devlet adamlarının dirayet 
ve himmetlerine bağlıdır. 

Yunanistan 
Deniz ve hava kuvvet
lerini arttırıgor, istih .. 

kamlar kuruyor 

Aciler şiddetli bir mukabil hücu. 
aa geçmişlerse de hükllmet tayyare. 
Jeri, hiıkaç saat süren bir muharebe. --------------· 
-den sonra bunları geri püskürtmeğe ne tetvcih edilen bir suale cevaben, 
muvaffak olmuşlardır. Köenizberg kruvazörö, İngiliz vapuru 

Bugünkü hareketler, asilerin elı'n. ile yalnız adet mucibince selam teati 

Atina 3 (Hususi) - Hükfunet ta.ra
fından gazetelerle neşredilen bir teb
liğde Yunanistanm JAyikı veçhile mu
harebe '.kabiliyetini haiz deniz kuvvet
lPrino Rahip olnuı.ısı ı~ıu .rUJl.~h. ıuu !' 
meclisince metodik bir program tan· 
zim edildiği ve şimdiden Yunanista.nın 
lüzumlu mıntaJca.larmda istihkam işle
rinin yapılm.ağa başla:nd:ğı ve bunlara 
milvazi olarak tersanenin havamü
dafaa işlerini ikmal etmekte bulundu
ğu lbildirilerck Yunan.istanda son sis
tem bahri tesisat inşası maksadını ta
kip ettiği zikredilmiştir. 

Atina 3 (Hususi) - Y ogoslovya 
Romanya. ve Bulgaristan Başvekilleri 
yılbaşı münasebetile Başvekil Metak
sasa tebrik telgrafları ögnde~ler
dir. 

ettigınw. i bildirmiştir. 
deki birkaç sevkulceyşi noktayı; teh. 
dit suretifo Madridi kurtarmağa ma. Londra, 3 (A.A.) - Moskovadan 
hf umumi l>ir hareketin başlangıcı. röytere bildirildiğine göre, Moskova -
kJıır. ya gelen haberler, Postişev ismindeki Cemal Hüsnii 1 ahranda 

bir ziqafet verdi 
Tahran, 3 (A.A.) - Pars ajansı 

bildiriyor: 

• BiR ALMAN KURŞUNA DiZiLDi Sovyet vapurunun asi İspanyollar ta-

Berı.1- 3 (AA) A rafından Cebelüttarık ~rıklarmda ya-
un, • . - iman istih. --:ı 

barat bürosu, Salamankadan bildiri. kalandığı ve ibilahara serbest bırakıl-
yor: dığı merkezindedir. 

? lldnci teşrinin sonunda, Bilbaoda. 3445 tonilatoluk Povtiveş vapuru 
Yılbaşı gecesi, Türk heyeti reisi 

Cemal HUsnU, ikamet.gahmda muhte
şem bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafet
te İran hiikumeti azası, mebU3lar, el
Çilf'r heyeti ve hükfunet merkezi müm
taz zevatı olmak üzre dört yllıe yakın 
davetli hazır bulunmuştur. SUvare, 
saba.hın saat yedisine kadar devam 

ki kızıllar, İspanyol falanjı azasmdan Odesa civarmda Ni.kolayeften aldığı 
1 ve Alman tebaasından Hothor Gued. dökme demir hamulesini Belçika<la 

Gan.d ~"""J..nn' e götür:m' ekte ı'di deyi kurşuna dizmişlerdir. '!f""'• 

HUCUM EJDILEN GEMiLER MUHAREBE VAZIYET/ 

iKi TANE iMiŞ 
Berlin, 3 (A.A.) - Propaganda 

nezareti, Alman harp gemileri ta.ta. 
1 fmdan hücuma maruz kalmış olan ls. 
f puıyol gemilerinin bir tane olmayıp 

iki ta.ne olduğunu bildinnektedir. 
Dilnkü nota, Soton hadisesinden 

başka bir hadiseye müteallik bulun. 
makta idi. 
BiR ll'RANSIZ GEMiSiNE HVCll.'1 

EDiLDi 
Bayonne, 3 (A.A.) - Asilerin üç 

~m.ist, Llanchove'un takriben beş 
mil açıklannda sefer etmekte olan bir 
Fransız gemisini takip ve bombardr. 
ma.n etmiştir. lspanyol gemileri ytr. 
miden fazla top atmıılardır. HiikO. 
met tayyareleri, meseleden haberdar 
c:lillr edilmez hemen bunlan araıtır. 

Salamanka, 3 (A.A.) - Cenup or. 
dulanna mensup kitalar cumartesi 
günü Ahajunear köyü ile bazı tepe. ebniştir. 

cikleri ele geçirmişler ve bu suretle ---------------
Percuna ile Valanczuela arasındaki me imzalamıştır. 
irtibatı yeniden tetJis etmişlerdir. Bu komitenin vazifesi, dahili harp 

Karargahı umumi aşağıdaki tebli. dolayısile terk ve ihmal edilmiş olan 
ii neşretmektedir: veyahut sokaklarda başıboş dolaşan 

Bir çevirme hareketi yapan kıt.ala. çocuklarla meşgul olmaktadır. Bu ço
nmız, düşmanı üç kilometre boyun. cuklar, anc:ı.k dindarlık, ahlak ve te
ca bir hendek sistemini terketmeğe mizlik bakmımdan garanti verebilecek 
mecbur eylemiıttr. ailelere emanet edilecektir. 

Gırnatada Viana cephesinde Vega. Madrit, 3 (A.A.) Madrit cephesinde 
dan gelen bir süvari müfrezesi, dUş. sükunet devam etmektedir. 
manı gafil avlamış ve on beş esir al. Poznell'de bir çarpışma olmuş ise 'de 
mıştrr. • vaziyetlerde herhangibir değişiklik vu 

Kipizcoa cephesinde kıtalanmız, kıta gelmemiştir. Her pazar olduğu gibi, 
düımanın bir hücumunu püskürtmüş. hükumet top~u kuvvetleri Ma.drit etra 
ter ve iki tankı tahrip etmişlerdir. fındaki asi tahaşşüdatmr topa tutmuş ve 
Dilımanın zayiatı fazladır. asi topçu kuvvetleri de Madritin merke 

"tskendenın limanındaki Türk teba
ası emvali ve Türk bayrağı taşıyan se • 
fain limandan istifade hususunda tam 
bir sel'bestiye malik olacaktır. Bu em • 
val ve sefain her hususta memleket a· 
halisi ile ve memlekete ait sefa.in ve em
val ile tam hukuk müsavatı dahilinde 
muamele göreceklerdir. ihracat ve it • 
halat için transite tahsis edilmek üzere 
limandan Türldyeye kira ile bir .,ha 
verilecektir. Bu aahuun 1skendenınu 
Türkiye arazisine bağbyan timendifer· 
le iltU.la, tertibi ve kirası ve iatimaJ 
tarzı noktalarmdan her türlü kolaylık -
lar röaterilecektir. Tiirkiyeden vaki o • 
laca&ı: iıracat ve Türkiyeye yapılacak İt· 
hal&tm tranRti buattPmda Türk tebaası 
ile Tibtc emval ve Mfaininclen, memle • 
ket ahaliai ile memlekete ait aefain ve 
enwalclen dahi al~ olan tonilato, 
rıhtnn, kılavuzluk, fener, karantina rü. 
•11111Uftdan :maada hiç 'bir :resim ve vergi 
~yacaktır.,, 

İrll%a protokolilnün bu fı\ralan pek 
açık olarak gösterir ki lskenderun San
cafı Türkiye hududu haricinde bırakıl
makla beraber İskenderun limarunda:ı 
Tilrkiyenin tıpkı İskenderun ahalisi ka
dar her suretle istifade hakla bulundu -
ğu da kabul edilmiştir. Daha !doğrusu 
bu fıkralar ayni zamanda bkenderun 
Sancağı ahalisi gibi arazisinin de Türk 
olduğunu tesbit eylemiştir. Hal böyle 
iken nasıl olur da Fransızlar bu yerleri 
Fran!a ile aktettğimiz muahedelerde is
mi bile geçmemiş olan bir Suriye devle
tine ve sadece kendi teşebbüsleri ile ve
rebilirler, sonra nasıl olur da bu tarzda 
bir hareketi Türk - Fransız dostluğu 
ile telif eldebilir!er? 

Fransız dostlamnızın bilmeleri la -
zım gelir ki İskenderun meselesi Tür
kiye için milll bir davadır ve bu dava -
nın başında her vakit olduğu gibi Ata -
türk, yani kendilerile 1921 imzasını ya
pan Atatürk bulunmaktadır. Dünya bi
lir ki Atatürk bir şeyi isterse haklı ola
rak ister ve istediğini de mutlaka ya -
par. Atattirk'ün bir işi isteyip de yap -
maksızın bıraka::.:ığını farzetmek onun 
artık Atatürk olarak yaşıyamıyacağmı 
kabul etmekle bir olur. Oriun için 
'rürk milleti İskenderun davasının da 
mutlaka Büyük Önlderin istediği şekil -
de halledileceğine emindir. Yalnız emin 
olamadığımız nokta bu meselenin halli 
esnasında bütün arzularımıza rağmen 

Türk - Fransız dostluğunun muhafaza 
edilip edilemiyeceğidir. Türklerin ts -
kenderun meselesinde yegane endişele
ri işte budur. Fransızlar TUrk milletinin 
dostluğuna kıyır.et veriyorlarsa bunu 
vaktinde anlamaları lazımdır. Bugün 
Ankaraya geleceği anlaşılan Fransız bü
yük elçisinin Paristen yeni gelişi uma • 
rız ki Fransadaki Türk dostlarına bu 
hakikati biraz daha vazıh olarak akset
tirmeye hizmet etmiş olsun. 

ASIM US 

Belçika Kralı Kongoya 
eidecek 

Brüksel, 3 (A.A.) - Le Soir gaze· 
tesi kralın yaktnda Kongoya gitmek ta
ııavvurunda o]duğunu bildirmektedir. 

Romen Hava ve Bah, iqe 
Nazı1/orı ;~ti/a etti 
Bilkreş, 3 (A.A.) - M. Tatares::.o 

h:ıva ve bahriye nazın M. Caranfil'in 
istifasını kabul etmiştir. Başvekil bu iki 
nezareti vcka1cten idare edecektir. 

Artvınde bir buçuk 
metre kar 

lngiliz - ltalyan 
anlaşmasının 

q.sasları 
(Üstya.nı 1 incide) 

yolunda mühim bir adım atıldığını 
kaydetmektedir . 

ALMANYA iHTiYATLI 
DAVRAN/YOR 

Bertin, 3 (A.A.) - Diplomatik ma. 
hafil, lngiliz - İtalyan anlaşmasına 
karşı ihtiyatlı davranmakta, fakat hu 
anlaşmayı müsait bir şekilde karşılıi. 
maktadır. 

ANLAŞLJJA AHKAJJl/ FRANSAY A 
BiLDiRiLMiŞ 

Paris, 3 (A.A.) - B. Delbos, Hava'J 
ajansına, sulhun idamesi için fayda. 
lı bir unsur addedilen İngiliz - ltal. 
yan dostluğu hakkında memnuniyetini 
beyan etmiş ve Fransız hükOmetfnin 
bir anlaşma ile neticelenen müdavelei 
efkarı inkişafını büyük bir alA.ka ile 
takibetmiş olduğunu kaydettikten son. 
ra anlaşma mukaddematının mevzuu. 
nun ve ne gibi ahkAmı ihtiva ettiği. 
nin kendisine Londradan bildirilmiş 
oldtJğunu ilave etmiştir. 

EDEN'IN MEMNUNiYETi 
BiLDiRiLDi 

Roma, 3 (A.A.) - B. Ciano bugün 
lngiliz sefiri B. Drummondu kabul 
etmiştir. Sefir, İngiliz - İtalyan an. 
]aşmasının imıası müna.sebetile B. 
Edenin memnuniyetini ve bu anlaşma. 
nın beynelmilel sulh ve emniyet yo. 
Junda iki hükumetin bilahare teşr&i 
mesaisine bir başlangıç olacağını ümit 
ettiğini bildirmiştir. 

B. Ciano teşekkür etmiş ve aynı 
temennilerde bulunmuştur. 

iKi DEGIL, DORT ZIRHLI 
Londra, 3 (A.A.) - Daily Telegra-ph 

gazetesi, 1937 de iki değil, dört zırh. 
Irnın tezgaha konulacağını ve bunlat'. 
dan her birinin otuz beş bin tonilato. 
Juk olacağını tasrih eylemektedir. 

BEY ANNAMENIN METNi 
Londra, 3 (A.A.) - Reut.er teblif 

ediyor: 

Romada imzalanan lngiltz - ltal. 
yan bevann•--•,..~ ..... ,..+n; -.ı··-· 

"Sulh Ye emniyeti umumi da.vruııı 

menafiine, kendi aralarmdaki miina. 
sebetler ile bütün diğer Akdeniz 
devleileri aralarındaki münasebeti@. 
rin iyileşmesine gittikçe daha fazla 
surette yardım etmek arzusu ile mfl. 
tehwmis bulunan ve bu devletlerin 
hukuk ve menafiine hürmete azmet. 
miş olan Büyük Britanya ve Italya 
hükumetleri, Akdenizde giriş, çıkış 

ve transit serbestisinin BUyük Britan. 
ya fmparatorluğanun muhtelif aba. 
mı için ve İtalya için haya.ti bir men. 
faatf haiz olduğunu ve bu menfaatle. 
rin hiç bir suretle bfriblrlerile gayri 
kabili telif bulunmadrfrnı kabul ede!'. 
Jer. 

lki hükO.met, Akdeniz mıntaka. 
sında milli ve yahut arazi tamamiyeti 
mUlkiycsindeki statükoda herhangi 
bir değişiklik vücuda getirmek ve Yll
hut alakadar bulundukları takdirde 
herhangi bir değişikHk vücuda gcti. 
rilmesini görmek hususunda hel' füt'. 
1ü arzuyu reddederler. Bu mmtakada 
her iki tarafın hukuk ve menafüne 
hürmet etmeyi teahhüt eylerler ve bu 
beyannamenin takviyesini hedef tut. 
tuğu iyi münasebetleri haleldar ede. 
bilecek her türlü faaliyeti boşa çıkar. 
mak için en iyi gayretlerini sarf et. 
meyi tekarrür ettirirler. 

Bu beyanname, sulh menafiine hiz. 
met etmeyi istihdaf eylcmekt.edir ye 
hiçbir başka devlete karşı müteveccih 
değildir. 

m:ığa çıkmışlardır. 

INGILIZ GEMiSi TEVKiF 
Vitoriada tayyarelerimiz muvaff a-ı zi nc;ktalarına ~rapnel ve obüs ateşi a.t 

Aynı zamanda Ronıada 31 kanunu. 
evvelde İngiliz büyük elçisi ile

0 

ltaJya 
dış işleri bakanı arasında teati ediJ.-n 
notaların metni de neşredilmiştir. 

Bu notalarda B. Ciano İtalyanın al!. 
kadarlrğı takdirinde halen ispanyaya 
ait nraıilcrin tamamiyeti mülkiyesi. 
nin ın:ısun kalacağını ,.-e hiç bir şerait 
altmtla cleği~miyeceğini teyit eyle. 

Artvin, 3 (A.A.) - On senedenberi mektedir. 1ı 

gö:ülmemiş bir. şHde.tle üç gündcnberi j ---------------EDiLMEMiŞ 
Berlin 3 (A.A.) - D. R. ajansı teb· 

liğ ediyor; 
Unlted Prese aja.nat, Alman kruva

ZÖrUniln Sa.nta.no açıklarında. Black • 
bill İngiliz vapurunu araştırmak Uz • 
re tevkif eylediği hakkında bir ha.her 
işaa eylemişti. Bu hususta kendisi-

kiyetll uçuşlar yapmışlardır. mak surctile cev<ıp v~rmi§tir. 
ÇOCUKLARI BAKILAOAK ARAGON GEMtSt NE ŞARTLA 

Avil& 3 (A.A.) - Bugün general 
Franko, on gUn zar.tında. her mahalle 
ve köyde polis oefi, en ihtiyar papas, 
en ihtiyar muallim ve belediye ınbhat 
memurlarından mürekkep bir komite 
teşkil edilmesi hakkında bir emima-

BIRAKILACAK? 
Berlin, 3 (.İ'-~) Volkişer Beobahter 

gaz~te~i, Bask hükumetinin tebliği hila 
fma olarak Gualaria limanında hiçbir Al 
man harp gt>mi~: bulun...,,ad1 ~1 h~kkında 

D. N. B. ajansının tebliğini ilk ııayfada 
tebarüz ettirmektC:di· 

yagan kar, şehırde bır buçuk metreyi! 
aşmıştır. Zayiat ve telefat yoktur. Gaz, 
şeker, un iibi zaruri ihtiyaç maddeleri 
kontrol altına alınmıştır. Borçka ve Ho· 
p.a ile telefon muhaberatı kesilmiştir. 

Ardahan telgraf hattının tamiri içb 
merkezden müfrezeler ı.;kaı:ılmı~tır, Bu
gün hava açıktır, 

11oçki IJO da 
Meksiko, 3 (A.A.) - Rurht vapu .. 

runun Picrto - Olcrero - Tabesco·ya g 
kanunusanide varacaiı şanılmaktadı:r. 

B. Troçki, hükumet tarafından ikam~t~ 
gcihınm tcsbitine kadar bu şehirde ka -
lacaktır. 
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SANAT 

Kım ne 

-
ve GENÇLiK 

derse desin 
Türk edebiyatı afyon uyku

sundan artık uyanrrnştır 
Yaz.an: 

Behçet. Kemal Çağlar 
iNANMAK, BALÇIKT ANKEN AN • Uluı meydanıııdaki heykeli öııilne o 

SiZiN RUHLA DOL.\!AK! günkU heyecanın mUjde havasını ge • 
el HaJıild nıanasile genç olmanın birin· tinnek için kOfuya çıkmıfludı. Ankara
kt tartı~ ''inan" sahibi olmak. Haki - ıun her toyindo oldutu cibi ıporunda 
llrtı lllanaıile sanatkar olınanın birinci da bir barla ıelifm• var. Daha bet· on 
fila· da ~··· inanmıyorsanız ll1iam de- ıenılik bir muiyı malik ldUpl", An • 
rtuyo irtb ki genç adam olabilesiniz; inan- kara atmoaferinı tam cirmediii için bi· 
ota l'lanız inaan değilsiniz ki sanatkir ru cevıemit tatanbul ldUplerile boy 
~··· 6lçUpeyı bqladılar. 'AnkaraıUcU ldil-

funa iz, bir salyangoz gibi kendi lı:abu • bil, Ankara enerjlalnin maddt aahaıda 
$ekilen ve her çıkı§ta geçtiği ye- bir mükemmel beliriıi oldu. 

:!':;~inin aalyaaını akıtan kimseye Anbrada henU.. federe edilmemlt 
V •inerek bakıyoruz. blr boka ldUbO nr ki: Sporun yalnu te-

e diyoruz lı:i : 
B~ blı1m1, kudreti, Iİhri ne • sahllrile delfl, tarihile bile m.,.W 50 -

dir: 60 mllnener Uye toplayabllmi• Boksun 
Bia 411. iiatatlar gili TUrpnken kaç Sinam ban kaylırinde, ellere keçe aar-

aenedir mak ıuretlle, tl eskiden kalma bir kuT· 
- ,_._, vet ve ıOr'ati lntlkal JU1f1 olarak an'a· -.._. kamın cliye, alun diye hı· 

znu _ neleımft bulundufunu llbat edecek ve-
h •_.at'' deMD ince belli Çerkes siblara malik bulunuyorlar. 

kamı EDEBJYA'ITA MAÇ IMKANI OLSA. 

Ş. "Gldı" adh, göpü kıllı delibnb· Keıke edebiyatta da apor gibi maddi 

P Jll bir netice alacak katı bir karJilatma 
9"-t çektik cariye fanedip, aöniil milmkUn olnyıdı, Ankara caddesi ede • 

bu ya! biyatıru Ankara edebiyatının, tıpla spor 
ATATURK EDEBIYATI: llemindeki pbi cWUnUrken, dudak bU-

~t&tUrkUzı Anka.raya ayak buqı. kille dururken, yendlllnı tahlt olabillr· 
'l tfnda. TUrk tef ekkilrilnde bir ye • dik .. 
'~· aldup cibl. TUrk aanatın • San'at bancllalırlnı ııçellm: 
t. 1ılr bir 7enl merhaledir. V • TUrldyc- ilk baberlm. berkeaia bildili aeıkb 
~ Atatürk felaefeal. bir Atadlrlr bir haberi tekrarlamak dıfil, onun ıt • 
bir 4 Glılup clbl bir Atatürk IUl'atı, rafındaki duysuJanmın bir daha uy • 
tıı: '-ttırk edebiyatı da nrdır, olacak· rD• tekrarlamak olacak: Mehmet AJd • 
b.;.:!' •wı adma dlldlen birçok Cin auımu. 
ler ......_. libl bu edebiyat da acemi teY· 
d~~· Fakat muhakkak ld içten MUKADDES FiKRi SABiT 
ı..:~~ eeeridir ve sunanla olpn- Kebmtt Akif, blade bildin lnanaıa, 
-~· l>etn mı ki: Edebiyat denen ıevıek iradeli, alvrl seklh yuıcılann a· 
dea w;~iU' - .._ . -."'- namda hl• -v• lruınnn• nlnuı••- "'" • 
-._. Wı Wllatlfet, bir hlrf et olmaktan çık- kadd• bir fikri ubitı l&hlp bulunma • 
1U ~bna 4Uttıntı,11n, blr inanıp mahıu- sı itibarlı., tema,U. etmlf bir bUyilk ln-

Yı bailamıttır. undı. Hqecam bir imandan alıyor ve 
&ün ~t&ttirk'ürı Ankaraya ayak butı&ı bunu .. mil., bllclll ne ltlemealnl bUl. 
bi iiıı 111 döıı•ündc Halkevi idil, ede- yordu: yıllardır haaretlnl çektliimlz 
biYat Ye tarih ıubeai, bir "Atatürk cd~- san'atkir tipi .. Ne yazık ki: imanını 
,::~ ı~u·• haıırlamııtı. Burada halk yufurduğu ve gönlUnU kaptırdılı sene
ı...}lilcnndcn. müne~er duyiularına lerde .zamanınm en mUsbct, en verimli, 
~ ber çeşıt tchassua, manzum söz en heyecan bafıılayıcı mefkt1resl islim
)il İuıa &irmiı. Türk• milctinin en bil _ lıkb; kendini ona verdi ve bir daha a -
ini ~e hayra.n~ı~ını. haykırıyordu. Ki: lamadı; alamazdı. San'atkAr olan bfr in
ri Ulıuıun ılihilcrındeki engin ve dı- san bir kere bir ideale bağlanır, bir Ka
-:-titiı:ıni, kimi Nedimin ıııısralann· be tanır, lnaan iki defa doğamaz; san'.at-
11d4iaa 1Uh4ıfu ve kıvraklığı, kimi Ha • kAr da ruhta ve ıuurda bir defa doğar. 
._ 1lalaralamıdaki enıin ve olıun t.. Her adımda bir fikir ve karakter değit
bu "' lllflbal&ca ean'atlannı ~ olan tirmek, bizim aoytan dedijimü ve tim· 
~arda menulann en eüzeli: A· diki neıri:yatlarile de kendiliklerinden 
~ e bailamı ve üıanıt mevıuu et - bu yolu tutmuı olan insanlann karıdır .. 
dılızaıQ. Jep7eni bir san'at havası uyan- VECDl'NIN MISRALARI: 
~ bir Ankara mektebinin &eliı • Sile ıesaı Mfır dı müjdclediiim 
~ oldufunun kuvvetli delillerlydl. ıens dellfin .ıı aldılnn bir fllrinde 
etala fili talr ı&ıWden kopan taze'" ıesen defa alll manalı ve orijlnal mı .. 
~ taJauatıaıerl birer nadlde demet ralar koa•'Nlmlf; bu bafta onlan tek • 
du... Atamnm mannt buauruna ıun- : -=.·~:~:, be~~:=lt:a ~bet on mqbur pir, hal& bir~ kanllm: 
v.ı-_ llatlnekkit, ıu, bu nuariyıyl ıe- S.. ~• mıillb -...._ 
~ .:::::~ blldı edebiyat. ueU O...:.~ ~: 
lertQı ...... Uy&nmlf, hayata &51- ... inim sp.. 
ıc--...; faL __ beUd biru T&bıtuıs, biru ........ - ..... 
1~ ~ Uk tuurlu llslerinl IBy • Ea Wltl Wr .,._, 
lt4 -..mıttır. Kı'' aL iıııtlJ•www 

P.\ \'!RUH GELtŞMESIND.I Y..,111 ........... 

4 MUVAZENE ' BiR ANTOLOJi .. 
de 1~ liba. •Jnl uatltıtıSı, halkmn • Milli mllcadeltnln attfi içinde yası-
k:ıra ~ 4a, AtatGrk'Gn An • tan •• busGnlde Ankara Halkm ta -
---toı>ratrna Dk ayak baeı.tr yerden rafmdan nttr0lunaeak bir kitapta '/H 

Fena bir usul 
kalktı 

Hariçten Lise imtihanına girenler 

Olgunluk imtihanına 
tibi olmıyacaklar mı? 

GiJm1 ük hamalları 

müşterile pazarlık 
ed.emigecekler 

Yolcu aa.ıonlarının gümrükler liman Bunlara 3 sını/ın dersleri de 
idaresine devri i§ine ba.şlanmıştll'. Lise bitir mecte sorulacak 

Devir ili Sirkeci aalonunda bqlamış ------------
oldufund&D bu kwm daha çabuk dev-
redilecek, Galata salonu da bUlha.re 1 Polls Haberleri 1 
devredilecektir. 

Geçen yıldan itibaren tatbik edilme
ğe b&.§lanan yeni lise ve orta okullar 
imtihan talimatnamesine, mUteeelail 
bir tahsil görmeyip de hariçten li9e 
bitirme imtlhanlanna girmek iatlyen
ler için Bakanlık bazı maddeler illve 
et.mittir . 

cıa1::.n~~~~~ Yaralama vakaları 
tetkik edilmektedir. ÇUnld1 bunlar da çog" aldı 
rtımrtıklerden Uman emrine geçmek- Talimatnamenin bu kumunda denir 

yor ki ha.riçtan li.ee ve orta okul bitir
me imtihanlarına girecekler, orta oku
lun 1, 2 ve 3 Uncü sınıf derslerinden, 
u.· kısınma ~ler de 9, 10 ve 11 
inci sınıflann derslerinden imtihan 
vermeğe mecburdular. 

~lar bundan 80~ tqıdıklan Bir günae beı vaka oldu 
yllk mUctarma göre et)'& l&hiblnden Anadolu hisa.rma bağlı su bentlerl
Ucret alamayacaklardır. Liman idarMi ne gezmeğe giden Anadolu hisarı aha
bunlar için bir tallma.tı:ıame hazırlaya- !isinden 1small ile arkadaşı Haydar 
cak ve hamallar tıcretlerlni liman lda- paşa lisesi talebesinden Nuri bentlere 
rMinden alacaklardır. Hiçbir hamal gitmifler, fakat bent direktörü Kamil
mtlfteri ile pua.rlık etmıyecek, her le bende girmek yüzUnden aralarında 
yolcu Uman idaresinde kurulan bir ihtilM çıkm.ı§tır. Fakat ellerinde bulu
ver.neye hamal ilcretlnl teellm ederek nan tüfekler at.et alm11 ve kurşunlar
mak'buzU alacaktır . dan biri Ki.mili yaraladıktan sonra 

Bu kayıt konduktan aonra talebeler 
bu ıureUe hu.ırlanarak imtlhaııa gir• 
mektedirler. 

Fakat liseyi bitirdikten aonra Üni
versiteye veya yükaek okullara girmek 
arzusunda olan talebeler tekrar ikinci 
bir olgunluk imtihanına lieenin ud 
talebelile birlikte girmektedir • 

Bu suretle fazla Ucret alan hamallar orada bulunan Demir oğlu İhsanı da 
hakkında yapılan 9iklyetlerln de HnU saf elinden ve kasığından yaralamış-
almmı• olacaktır. tır. 

• Fatma adında kırk yaşlarmda bir 
Ticaret Odaaında ~•htm• kadın Beykozda çayır caddesinde otu- Bu talebeler toplu bir halde Bakan· 

lığa bal ~ vaziyetin dU.ltilJDe. 
sinl istiyeoeklerdir. 

•aatlerl ran tu.et kızı 12 yqlarmda Kadriye 

Ticaret odası akşa.mla.n saat 17 de 
tatil yapmaktadır. Halbuki btıtün ti
carethaneler bu saatte henüz çalıt

makta olduklarından ticaret oda.sının 
mM&i saatinin bir saat daha uzatıl

maam.ı teklif edilm.lştlr . 
Teklif oda idare heyeti tarafmdan 

görilşülmiiş ve muvafık bulunmtı§tur. 
Çarpmba gUnU umumi bir toplantı 

daha yapılarak mesele tekrar görilfil
lecektir. Diğer ta.raftan btıtçe de 
mecllst.e tasdik edildikten. sonra birçok 
memurlar a.ın rörecektir. AYnca. me
murlar bundan sonra saat 9 da i§ ba-
1111da bulunacaklardır . 

Devlet vagonlar1nda 
kıralmaz cam 

Son r..a.man)arda Avnıpada, otomo
billerden sonra, trenlerde de emnl~ 
camlan kullanılmağa bqlamıştır. Şi
mal deınlryollan için yeni yapılan va
gonlardan sonra eski vagonlarda da 
kırılmaz camlar kullanmağa bqlayan 
Fran.sada yapılan tecıilbeler çok iyi 
neticeler vermiştir. Öğrendiğlmbe p 
re Devlet Demlryollan !da.resi de bun
dan sonra yaptıracağı vagonlarda ay
nı oeklf tercih edecektir . 

27 memura tazminat 
verilecek 

Lim&n idarealııin umum müdürü bay 
Rauf Ankaradan nehriıniae geJ.mietir. 
Bay Rauf bera.berinde yeni 1ene kad
rosunu da getirmiftir · 

Yeni kadro ile açıkta kalan 27 me
mura ta.zmina.t verilecektir • 

Kadro tama.mile dolmut olduğundan 
yeni memur &Jmmaya.caktır. Çinilı 

velki gUnde!1 itibaren Yeni yerlerinde 
nhtmı haruna taşma.n memurlar ev-

Hikmeti tafla yaral~tır. 
Fatma yakala.nnuttır. 
• Davudpaşada 1m&m Fikri sokağın

da 2 numarada oturan 12 yaşlarında 
Urko Akaaraya ıiderken tramvaya 
uıJmq, fakat düşüp yaralarunıttır. 
Yara.lı Cerrahpap. haatahanesine kal
dınlmıfrtı'. 

* FAirneka.pıdan Fatihe gelmekte 
olan 186 numaralı yarsubay Hikmetin 
idaresindeki motosıklet Devlet matba
aamda çalışan mücellit sajır ve dilaa 
Satıne ~~JDJI ve )1aralamıttır. 

Talebeler liae bitirme iJntihamıu 

toplu olarak bakalorya ,eklinde ver
dilJ;ten sonra ayrıca yiıle aynı deraJer. 
den bir olgunluk imtihanı pçiruıeleri
ni yüklü bulmaktadui&r. 

Li8e talebelerinin. olgunluk imt.ib
nma gelince talebeler ya.hm 8UUf im· 
tiha.nnıa tabi tutulma.kta ve her üç 
yılın lmtihlUllllt birden vermeme}[te. 
dlrler. Bakanlığın vaziyetle yakmdaa 
metgul olarak talebe lehine bir karar 
vermesi bekleniyor. 

nı:~~~::m1:::':ı:! Mektepler açıldı 
Leon elini makineye kaptırmış ve el- Yılb&IJ milnuebetile t&W edU. 
lerlnl kesmfttlr · bütün okullar bugQnden itibaren açıJa,. 
ŞAKA YAP .AR.KBN - Kum kapıda rak derelere bqla,.caklardır. 

40 numarada oturan K&ymerlli Aııep "•tlt geceal 
km Kari mlaafir gittikleri Serkiain 316 yılmdanbcri tiyatro hayatma 
evinde oturup takalq11'larken Serkt.ln &tılmıt bulunan aan&tki.r Nqit JolD 
oflu Kirkor oyun eanaamda jiletle bu yam 28 inci gUnt1 •kpmı bir (N.., 
Mariyi yaralamıştır. 

Y&r&lı hutahaneye kaldmlmJt, ıuç- ıit ıec.i) yapılacaktır. 
lu y&kalanmıftlr. o rece eeııtr tiyatrosu artiatlerlndlll 

. y ANGIN BAŞLANGICI - Beşik- H•mmla Vasfi Rıza da beraber oyna. 

tqta Spor caddesinde 191 numaralı •y•acakl-·ardır--. -------
Elref bey apartmıanmda oturan bin- maltız kenarmda oynarken entarilll 
bqı Ounan beyin karısı evtıı hama. tutulmUf ve vilcudUllun nıuhtellf ttır
num mıtmak tein ocak ya.Jmut, fakat lU yerlerine de alev sirayet ederek 
ocakta fazla kunım birlkmeafnden yaralanmıştır . 
dolayı yangill cıkmıştır. Yanlı imd&t ııhht otomobilile hu-
Yuımm ilerlemuine meydan veril~ tabaneye kaldırılmıfbr. 

meden eöndlirUlmUttilJ'. BiR KADIN OLtJ OLAR.AK BU· 
MANGALDAN TUTUŞTU - Sa- LUNDU - Halıcıoflu Badamcik ca4-

ma.tyada ~hmet pqa akarlarmda dea!nde Ermeni kll!Jıeslnıe alt bir rtc!e 
23 numara.da oturan çimento fabrlkaaı oturan 4l5 ye.şla.mıda. Tiry&kldla adın· 
ilçllerinden Alinhı 4 yarqlarnıdaki da bir kadın evinde 61tt o1ara.k butun
krzı Esma annesinin bakkala girmesin- muttur. TiryaJddlıln neden ~idil~ he. 
den istifa.de derele oda.da dolqmağa nUz anlaşılamamıştır. Tahkikat& de
bnşlamrş, fak at oda dı§mda bulunan vam edilmektedir. 

çalifmaja bql&mJlludır, ----~--~----~~~~--~------------------------
Jzmİr Kız Lisesinden vetisenler alacak türlerden de si.ıc birkas mısra 

sunayım: 

Dal kıbç erleriz. serden aeçt;k biz. 
Sak.aryadan ~t abp içtik biz. 
Ve: 

y annmzdan alaır al kan aelleri. 
B•ımwzd&n eser al:w yella-t 
Osti&üze yağM ~ 
Çokta lçlmbde kuçaldıyanlar. 

JIALMIW DILEICLERt 
imkanı yok mu? 

Yalnız sinema Wr §Chrin eğ'lenuatni teşkil eder 
mit. Çalgılı kalıwlerde daima aynı su1.eri dinliyoruz. 
iM bar oor1 Falfa,t ~de ~Mr değil ya .• DaAa 
aonra her akf<lmdtı bam mı g!dece§iz. 

Onıu& ifita eğer evin'= k<ılaln1 k değilse, /şta.nbulda 
e~ ~ Mçbir IJe'V bıtlamcı~Mtnı.: .. Bu namı 
,.,...~,._ 

lzrnlr kız Uııeslnden yetişenler kuru
mu yıllık kongreleriııl dt\n n.bah ku • 
rı.unwı merkezinde yapmı~la.rdır .• 

Toplantıda eV\·eıa yıllık rapor okun· 
m111 ve bazı mUnakaşalarda.n sonra 

ekseriyetle kabul edilmlft!r. 
Yukıı.rdald resim toplantıya ilt1rak 

cdon Egeli ge:ıç kWa.rıın.m ~ 
tedl» il 
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\ 
Deniz gözleyen adam 

ii)ımuı~ ..,ııuııı 11uııııııı111111ıııııı111 1ıuınıı111111ıııııı1uuıııııuuıııııııııı1u Yazan N. Okael uıımııf; 

Tem.el Reis kıyıda.ki balıkçı kahve-, 
sinde ağ dokuyor. 

Ha.va gün.eşlik .. Denizden ılrk bir 
yel esiyor. Bugün deniz sakin, yalnız 
geçen günkü fırtınanın ölü dalgaları 
ağır ağır yuvarlanıyor, kahvenin önün 
deki geniş kumsalda beyaz köpüklerle 
çatlıyOl' .. İrili ufaklı bir sürü çocuk, 
gürültülü bir neşe içinde ~aklarla 

eğleniyor, birbirini kovalıyor, yüzü
yorlar. 

Temel Reis, ak sakallı, kanşrk yüzlü 
evvelce büyükmüş de sonradan mihnet 
yükleri altında ezilın~ küçülmüş gibi 
çökük görünüşlü bir ihtiyardır. Biraz 
meczuptur. Kimseye za.ran dokunmaz, 
ağ dokur ve bmıunla geçinir. Köylüler 
Reise deli derler ama hepsi de onu sa
yar .. Çocuklar ondan korkarlar, onları 
deniz kıyısında sularla oynar görünce 
kızar kovalar, dinlemezlerse arkaların
dan taş atar. 

Temel Reisi deli eden masalı bütün 
köy bilir. Bana da çok kimse anlattı 
bmı.u: 

Reise sorarsanız aradan kaç yıl g~
tiğini hatırlamaz, vakayı dün oldu sa
nır ama o acı günün üstünden belki 
yirmi yıl geçti., 

Temel Reisin elli tonluk bir takası 
vardı. İki oğlu ve iki de kardeşinin ye
tim kalmış çocuğile beraber çalışırlar

denizde kaç gün kaldığmı söyliyecek 
ama. o hiçbir şey bilmiyor .. Köstence
den boğaza inen bir Y una.n şilebi onu 
kurtardığı zaman o baygın haldeydi. 
Ayılttılar, ağzına. konyak aktttılar. 11-
kin şaşkın şaşk.m ba.kmdı, sonra oğul
larını sordu.. Türkçe bilen bir tayfa 
ve.rdı ona yalvardı: 

- .A.zıcıcik arayıverin onlar da şura 
la.'I'dadır diye .. 

Halbuki o a7ıgill ha.va dlll'lllUŞ deniz 
düzelmiştL O gecenin üstünden hiç 
değilse ilci gün geçmiş olmalrydı. Ta
bii kimseyi bulamadılar.. üzüntüde ~ 
deliye dönen adamcağızı avutmak 
için: 

- Bir iki saat önce yukarıya bir 
Rus gemisi geçti beliti oğullarını o 
kurtarmış dediler. 

Temel Reis o günden sonra bir daha 
denize çtlmıadı .. Hep kıyıdaki kahvede 
ağ dokur ve denizi gözler. Zaman za
man karşısında biri varmış gibi kendi 
kendine konuşur: 

- Ben bilirim işin aslnıı... Onları 

düşman esir aldı. Oğullarım sağ .. Sağ 
olsunlar .. Hiç Allah benim gibi ihtiya
rı bırakır da onları alır mı.. Yarın 
öbür gün gelecekler. Düşmanların 
elinden kaçıp gelecekler.. Oğullarnn 
sağ .. 

Ve sonra uzun uzun denizi gözler .. 

dL Yazm İğnea.dadan İstanbula odun ------------
kömür taşırlar, kışın takayı karaya 
çeker, ağ dokur, balrk tutar geçinir gi
derlerdi. Köyleri denize t.epeden bakan 
dik bir yamacın kenarındaydı. Fırtı
nalı kış günleri ayaklarrnm altında 
kuduran denize bakarlar, geniş kum
salı aşıp yama.cm kayalarına kadar 
gelen dalgaların sesini dinlerler, böy
le havada denizde kalmış gemicilere 
Allah acısın diye dua ederlerdi. Dert
sız bir ömür sürüyorlardı. 

Bir gün yine tğneadadan odun yük
lemişlerdi. Deniz sakindi. Havada içe 

Yeni n,riyat 

VARLIK 
1/ 2 inci kanun 937 tarihli ~yısı Ya

şar Na.ibi, Thsa.n Sungu, Setnet ağaoğlu 
Halit Ziya, Nahit Srrrı, Necip Fazıl 
1bsa.n Devrim, Rüştü, Oktay Rifat,, 
Orhan Veli, NurOO.din Artam, Melih 
Cevdet ve Mehmet Ali Selin makale 
hikaye, piyes ve şiirlerile ve Bulgar 
edebiyatından makale ve hikayelere 
çıkmıştır. Okurla.rmı.ıza tavsiye ede
riz. 

sıkıntı veren bir a.ğn-lık ve.rdı. Temel ------------
Reis takanın kıç tarafında güverteye 
.serdiği koyun postunun üstüne uzan
mış, hava çıksa da İstanbul yolunu 
tutsak diye bekliyor, kendi kendine 
hayal kuruyor: Bu yıl ~ler iyi gidecek 
galiba, acap kışm da çalışıp tüccar 
malı taşısak seneye takaya. bir motör 
koydurabilir miyiz? diye düşünüyor

du .. 

Küçült oğlu Harun taka.nm baş tara
fında ortasından ikiye bölünmüş gaz 
tenekesinden yapılma mangal:m başın
da. fasulye tenceresini karıştmyor, iki 
yeğeni yelken ya.mıyor, büyük oğlu 
Ali denize çapari salmış istavrit balığı 
tutmaya calışıyordu. 

Fasulye pişti, Alinin tuttuğu balık
lar ayıklandı tava yapıldı, giile eğlene 
yemek yediler. 

Ha vanm srkmtısı da artıyordu. Bo
ğaz tarafı kararıyor, bulutlanıyord.u. 
Fırtına yakındı ama lodos tarafında 
olduğu için Reis pek de aldırış etmi
yordu. Derken rüzgar ağır a.ğn- üfiir
meğe ba§ladı, denizler yavaş yavaş 
kabardı. Limanda yatmaktan denize 
çıkmak hayırlıdır dediler, demir alıp 

~ açıldılar. 

Hava bindirdikçe bindirdi. Denizler 
büyüdükçe büyüdü. Yelken küçülttüler 
olmadı. Odunları bağlayan halatları 
kestiler, sular güvertodeki yükü aldı 
götürdü ama tekne yine haf"ıflemedi. 
Gece yarısına doğru anbar kapağı su
ların yükünden çöktü. Küçük tulum
bayla suyu yenemediler. 

Bu rüzgar sanki cehennem rüzga
rrydı.. Bu denizler kudurmuş birer 
devdi sanki.. Su yüzünde güçbela du
ruyorlardı. Bu kadarı yetmezmiş gibi 
direk korkunc çatırtılarla kmldı deni
ze gitti, ibir feryat duydular, direk 
uçarken çarmuh Hanınun başına vur
muş onu yıkmıştı .. Koşup bakana ka
dar çocuğu deniz aldı. Ağlamaktan 
başka bir şey yapamadıfar( Temel Re
is bildiği bütün duaları, bütün sureleri 
okudu. Fakat hibbir para etmedi .. Sa
baha karşı ki.icük t.ekne iri denizlerin 
içinde kaynadı gitti. 

Reis facianın gerisini bilmiyor .. 
Yalnız bir ara eline kocaman bir seren 
geçirdiğini, ve serenin üstündeki bir 
inceye kendini sıkı sıkı bağladığını 

hat:rrlıyor .. Reis tarihleri hatırlarsa 

istiklal Lisesinden 
yetişenler kongresi 

İstiklil lisesinde yeti§enler kurumu 
yıllık kongrelerini dün Eminönü Halk 
evinde yapmışlardır. 

Kongreyi kurum 'başkanı ~ aç
mış ve kongre başkanlığına. Halis, ka
tipliklere de Zeki ve Rıza seçil.ınişler· 
dir. 

Kongrede evvela bir yıllık çalışma 

raporu okunmuş, rapor ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Bundan sonra üye a.ida.tmm azaltıl
ması etrafında kongre heyetine bir 
t.eklif yapılınıştır. Teklif kabul edil
miştir. Aidat 100 kuruştan 25 kuruşa 
indirilmiştir. 

Bundan başka kurum tarafından 
basılmakta olan kardeşlik kitabmm da 
biran evvel bitirilmesi için idare heye
tine sa18.hiyet verilmiştir. 

Neticede yeni idare heyeti seçilmiş 
ve Fikri, Semiha, Şeref, Nüsret, Safa, 
Niyazi, yönetim kuruluna ayrılmışlar
dır. 

KISA HABERLER 

Darpane mUdUrlUğü yeni on paralıkla.rın 
bronz olarak basılmasından vazgeçmiştir. 

Bunların yeni yapılan beş, ıon ve bir kuruı;ı 
luklar gibi nikel olarak basılması kanırlaş 
tm.lmıştır. 

• İş bürosunun !stanbul m.mtakMmdaki 
a.mı.rliğl faaliyete geçmiştir. Bir iki gUne ka 
dar dokuz işçiden fazla işçi çalıştıran mUes 
sesclere iş beyannameleri dağıtılacaktır. 

• Çivi tabrikalarmm çivi fiyatlarını yeni 
den yUkselttikleri bUdlril.mektedir. 

• Dokuzuncu ihtisas istintak hAkimliğl 

elektrik şirketi erkA.nmm istintaka ğelmeleri 
için celpnameler göndermi§tlr. 

• İn§& edilecek olan ticaret eşyası antre 
polarmdan başka bir de balık konserve tab 
rikasmm inşası kararlaştınlmlştı. Ticaret 
odası bu hususta tetkiklerine başlamıştır. 

• Kuruçeşme kömür depolarının önüne 
boydanboya bir rıhtım yapılacaktır. Bu su 
retle kömUr almak lstiyen merakip rıhtıma 
yanaşacak ve doğrudan doğruya kömUr de 
polarmdan geıirlye konacaktrr. 

• Sütlüce ile Eyüp arasındaki irtibatı te 
min etmek için eski Unkapanı köprUsUnlin 
buraya ge~esi tekrar dti§ünülmcğe baş 

l&n!ru§br. 

enerbabçe takımı • lneş 
takımını 1 ·O yendi 

Galatasaray - Vefayı, Beşiktaş - Beykozu, 
lstanbulspor - Hilali yendi 

ladı. Fenerliler hemen Güneş kal 
indiler. Her iki takım da çok seri o 
yorlar. 

Top karşılıklı sahalar arasında 
lip gidiyor. On üçüncü dakikada 
neşliler Fener kalesine güzel bir 
yaptılar. Bu hücumu Fazıl elle k 
ce hakem frikik verdi. Fener kal 
Hüsameddin bu golü kurtardı. Bir 
kika sonra Fenerliler aynı şekilde 
neş kalesine seri bir şekilde indiler. 
tadan pas alan Niyazi, Güneş kal 
iyice yaklaştı. Kuvvetli bir şilt ç 
Fakat top direğe çarprp yana gitti. 
suretle Fenerlilerin muhakkak bir 
lü heba oldu. 

Galatasaray - Vefa maçında <.1ala tasa.ray kall3Cisinin kurlan§?. 

Senenin en mühim maçlan.nda.n ikisi tün gayretlerine rağmen bir tek gol ı 
dün Taksim stadyomunda yapıldı. Bi- çıkmadan 3-0 Galata.sarayın 2'alibiyeti 

Fenerliler, Beşiktaşa karşı oyna 
lan düzgün oyunu gösteremiyor 
Buna mukabil Güneşliler daha sert 
atılgan oynuyorlar. 32 inci dakik 
Rebii sağdan gelen bir pası alarak 
ner kalesine indi. Önünün bos olm 

rinci oyun Galatasaray - Vefa takım- ile bitti rağmen sokamadı. 

!arı arasında idi. 
Galatasaray takımı: Avni - Reşat, 

Utfi - Eşfak, Salim, Suavi - Nec
det, SüZeıj7Mltı, Gwnd:ii.z, Haşimı, Dohı
yal'dan mürekkep olarak sahaya çıktı. 

Vefa takımı da şöyle kurul.muştu: 

Müvahhit - Sa.im, Vahit - Mustafa, 
Latif, Abduş - Hasan, SiiJ.eym.an, Ga
zi, Hüseyin, Mulıte§em. Hakem Ahmet 
AdemdL 

Ortadan başlayan oyun derhal Vefa 
kalesi önüne geçti. Altıncı dakikaya 
kadar Vefa kalesi üstüst.e mühim t.eh
likeler geçirdi. Dokuzuncu dakikada 
Haşim.in ç~tiği güzel bir şilt Vefa 
kalecisi tariifmdan kürtafıldı. Oyun 
sert oynanıyor .. Arada Vefalıların da 
Galatasaray sahasına indikleri oluyor. 
On birinci dakikada Gündüzün attığı 
tekmeye Vefalı Vahit mukabele edin
ce hakem ikisine de ihtar vermiyerek 
derhal dışa.rI çıkarttı. 

Oyun süratli ve heyeca.n.lı bir Şekil
de devam ederken 16 mcı dakikada 
Salimden H.aşimin ayağına geçen top 
uzun bir orta pasile Necdet.e gitti. O 
da Vefa müdaf ilerini atlatarak kaleye 
kadar yaklaştı. Sıkı bir şütle Galata
saraym ilk golünü yaptı. Bu golden 
sonra Vefalılar açıldılar. Hemen, he
men Galata.saraylılarla aynı ayarda 
oynuyorlar. Vefalılarm da.ha sert oy
ndıkları ve muhakkak bir gol çrkarta
rak beraberliği remin etmeye çalıştık
ları görülüyor .. 

Yirmi ikinci dakikada Necdetin gü
zel bir ortalayışı netice.sinde, top yine 
Vefa kalesi önüne kadar indi. Danyalm 
yer tutmaması yüzünden bu sıra.da 
bir gol fırsatı kaçtı. Vefalılar gittikçe 
açılıyorlar. Top, sık sık Galatasaray 
kalesi önünde dolaşryor. Vefalılarm 

bu tazyikı fazla sürmedi. Salimin bir 
ara pasını alan Yusuf Vefa kalecisinin 
çıkışından istifade ederek Galatasara
ym ikinci golünü attı. 

38 inci dakikada Haşim.le Yusuf 
müşterek ilerliycrck Vefa kalesine 
yakl~tlar. Yusuf bu suretle üçüncü 
golü attı. Yedi dakika sonra da birin
ci devre 3-0 Galata.sarayın lehine 
bitti. 

İkinci devre Galatasa.rayın hücumu 
ile başladı. Vefa kalecisi çekilen şüt-

Cumhuriyet kız orta mektebinden. 
Geçen hafta Galat.asa.rayla berabere J 

kalan Güneşin bu sene hiç gol yememiş 
ve ınağlUp olmamış olan Fenerbahçe 
ile yapacağı maç stadyom sahası çepe 
çevre doldurmuştu. .::ıı 

Fenerbahçe takımı: Hüsameddin -
Ya§ar, F1cızıı - Reşat, Angelidis, Ce
vat - Niyazi, Naci, Ali Rıza, Esat, 
Fikret'ten, Güneş takmıI da Cihat -
Faruk, Reşat - Yusuf, Rıza, ibra
kim - Melih, Salô.Mildin, Rasih, Da
ni§, Rebii'den kurulmuş olarak sahaya 
çıktı .. Hakem Sadi Karsandı. 

Oyun Fenerlilerin hücumu ile baş-

Şişli Twşusuna 1*tiro.k ederi. talebeler 
36 ıncı dakikada Güneş ortası 

de yüz bir fırsat daJ:ıa kaçırdı. 43 
cü dakikada Re'bit Fener müdafile 
atlatmasına rağrqen topu düzgün 
rememekten yine gol atamadı. Bir' 
devrede golsüz bitti. 

İkinci devre Fenerin hücumu 
başladı. Bir dakika sonra Güneşl 
bu hücuma mukabele ettiler. M 
Fener kalecisi ile karşı karşrya k 
topu içeri atamadı. Fenerliler hep 
dan hücum yapıyorlar .. 
Güneş müdafaasında Faruk 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 

: S!dÇ!l 

leri kurtarıyordu. Netekim sekizinci -----------------ıra-----------ı 
dakikada Danyalm yüzde yüz gol ola-
cak bir şütü de güzel ıru.rtarış sayesin
de kaleye girmedi. GalatasarayWar 
çok fırsat kaçırıyorlar. 

Galatasaray kalesi 24 üncü dakika
da bir tehlike atlattı. Gazinin soldan 
aldığı ve çok yakından cektiği şütü 

Avni kurtardı. Akabinde Necdet de 
kn1cci ile kanıı karşıya kaldığı halde 
gol rıkara.madt. 

Yimi yedinci dakikaCla Yusuf sakat
lanarak drşan çıkınca Galatasaraylı

ları dokuz kişi oyuna devam ettiler.
1 Oyun sert bir şekilde Vefalıla.rm bü-

11• Bugün SAKARYA Sineması oda 
Dans kralı ve kraliçesi 

FRAIDE ASTAiRE ve GiNGER ROGERS'i 
En son, en cazip, ve en güzel filmleri 

Filoyu Takip Edelinı 
(Follow the fleet) 

ilaveten: Renkli Mickey Mavs ve Paramount Jurnal 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Mil b i m 11a0 : Y dbaşı hediyeleri keşidesi, s Kanunusani 
Çarıam ha akşamı 21 de yapılacaktır. 



Anasını Gör 
Kızını Al 
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- &fra bastırır Paşam; §Unlan da 
al, eiuna at! .. 

Uzattığı, bir kaç çivi kara:nfil_. Bun
cWQ taaksadı da, konağa gidince rakı 
koılauunu gidennek.. 

Ranwzan ağanın korkusu da, han • 
~ değil kat'iyyen.. Şeytıanm alt 
~ Şebin karahisarl~ hanfundiye ve
l"eceğj numarayı venniş. Çekiniti, kel 
kiıhn A}'mbayat' dan.. 

• .. • • • it • • • • • 

E.bıeı Bey, Büyiik Aynahda cin tu· 

~ ilk c:inlendikten sonra veryansm et
lllitti. Raııwzaı> ağaya dört elle sanlmıı
b.: 

- l..aiacıimı, ben bu.güne kadar ö -
~§Üm, sığınn1'un.. Salan estağfu-
1111bıh deme, ~ heın de Marsıvan 
eıteği imişim._ Beni dünyama kavu§tu
nırı lensin! .. 

Barkın, daha nelere varma&: 
- Babam olacak bunak !beni öküz gi

bi 'büyüttü; etek edip çıktı. Onun ba • 
~ turp •rkac.ağım ben .•. Uzat, eli
tıi Öpeceğim; eteklerini bile yüzüme gö -
~ Mireceğim... Hadi, araba hazır • 
1-.ın; gezmeğe çdaılnn.. Yine çakalım, 
~bralım!-

Ramıuaıı ağaya da gün doğmuftu. 
8- gün, öğle yemeği savulup saat ala
bc\a ıeiöz, sekiz buçuğu bulur bulmaz 
-- hazırlanıyor, delikanlı içine, Ra
'-zan ağa köşe başrnı dönünceye ka • 
cl.r ~ yanına, IOnl'a beyin so -
1-. geçiycw, Galatada. dama diyorlar • .. 

Oıwıe, m lboy Büyük Aynalı ..• Yine 
~ önayak oluşile, gidiş daha 
~ Kemeraltı, Arimldi, Zürefa, 
~ gıl>i balçık ve çamur içinde, 
~dibine süprüntüler, pmua 
..._ 1-ııana kapukJan yığdırq, mundar, 
~ snkaklar sıralanmağa batlan-
~ 
~ çaybk, lanint'llhfbıa alı~ 
~ '-talandrracak ~ mi ya?. Ga
~ ~ Yükaddmldnmı111 yerine yu
~ ~ Tünoni, Ç'ıçdtçi sokak • 
lıı.t lcavança edildi. 

Gittik~ kademe yülaelınede: Tepe
~dalı:ıi V enedik, Glavani; Boga:zke
aenin üst "-!mdaki Y en.içarıı; Beyoğlu 
Baldcpazamdaki Çeftne, Süloğo; Kal -
~uğuncbki Çukur, SağsoJ, Tak
._ talinJbaneaine ıbiti.§ik F eridi.ye so -
Wdan... 

, V"2ir mde, bir 8YID içinde öyle bir 
~ çekirdeği olnmfbl ki siz de Fl • 

!in, cümle alem ıcle PfS'D·-
Ba yolun yolcusunun la1a"f'UZU çok 

il6.r. Hele o yaleu !böyle dünyalık tutar ... - -· ll'.Lasy ıae ... 

. barıeıin pefinden kofanlar, yolunu 
hı.ti.enıer de tümen tümen: Dü~ci 
~"'-' (1), Tüysüz Haçıc (2), Horoz 
CJaıı.ci (3) "We Aİre... 

Yani len belli ba§lı koltuklan 11 • 

ralama.. Bir .iki türemesini haber alır 
almıaZt Pl>§ak oraya da daml.ııma.-
p~ delikanlının bu apansızm baş

tan çrkı§nu, dün etek clibiJidıe bir kı:z gi
bi iken bugün ele avuca sığmaz bira -
car kesilişini, annesinin gö-zii gönnü -
yor mu? 

Kadmcağızm ağızsız dilsizliğini, u • 
yuntuluğunu, vurdumduymazlığını bi -
liyonız. Biricik oğluna fazla düıkün • 
lüğü, gözünün üstünde kqm var diye
miyeceği de malôm. .• Bir nokta daha 
var. Melek Jibi, kız gibi olan evlatçığı
nm üstüne öyle kötü huylar yorar mı, 
toz kondurur mu o? .. 

Valde hatuna böyle diyelim, ya bq
bilgiç, ba§ akıl hocası Aynı:hayat Ha
mm; ne gilna duruyor?. Onda olsun bir 
.es çikanna yok mu?.. Mırın kum da 
rm yok? 

vezir zade rakıyı ağana ilk koyup 
konağa döndüğü aktam, kah.yanım der
hal işin farkına varmı;tb. Gencin zayıf, 
nahif, çöp gibi olmasından ötürü: 

- Eyvahlar olsun, belaJarm mübare
ği çattı başımıza.. Muhakkak yavrucağı 
bir baştan çrkaran oldu. Bak durouğu 
yerde gözleri bpanryor, vücudü pelte
ye dönmüı; neresi de içki kalaıyor ... 
Dal gibi gençceğizin canı ne, dermanı 
ne?- işrete tahammül edebilir mi o? •• 
diye düşünerek, lahzada kadmmm ku • 
lağmı bükmemeli mi idi? .. Sonra oğlanı 
çağırtıp yüzüne gÜ]erek, yalvarıp ya • 
kararak, hatta ellerine etekleri.ne vara • 
rak: 

- V az geç bu sevclı;wJan yavrucu • 
ğum! deyip gözünü korkutmamalı nuy
ch o cahil çocuğun? Armec:iğinin tara • 

fından, 

Moda haftası için 
propağanda 

Hollywood'un en cazip yıDdızların -
dan olan Ceyn Horn sinema merkezi -
nin en göz alıcı kostümlerinden birini 
giymiş olarak görülüyor. Bu genç kız 
yakında Amerikayı tayyare ile şehir şe
hir dolaşarak kanunusaninin 11 inde Los 
Anceleste açılacak "Moda haftası,, için 
propağanda yapacaktır. 

- Bu zddmnı bir daha ağzına kor • Pasart.esl SALT 

san bir :memeınden emdiğin kan, bir me- Takvim 4 II. K3.. 5 II. IDL 
memden emdiğin irin olsun! .• Dedirt • ======121 Şevval 22 Şevva] 
mek de mi yoktu? Otln doğu§u 7 !16 7 26 

Ayıldıayat'mlrisi de başka hellllP·- Glln batlfJ ı 6.53 16,S4 
Vezir zade biraz kendisine gelip ga- Sabah namaJtl 6 25 6 2S 

fillikten uyansm; gençliğini bilsin; a - Oğle nama.m 12 19 l 2 l 9 
tklrıdl namazı 14,40 14.41 dam arasına kanısın. Onun ~gıç • 16 54 
Akşam namazı l 6,5;'.J 

taki bu hızlı gidişine bakma. Dört nal- Yatsı namalD l 8 30 I 8 3 l 
layı tutturup senelerce usanmadan sür- 1m.9aJ1 5,39 5,34 
dürenler, hızı arttırdıkça arttıranlar, Ytlm geçen g1Jnleı1 4 5 

batka yaradılrtta, talumauüllü, acar de- ~Y•ılmll!""'kaJ'!'!'!"'an~gUn!'!!'!l~e'!"'rı''-::..~~~5~1~~~~36:";0~ ... -
likanlılardır. IST ANBUL BELEDiYESi 

Abdülvehhap paşanın cılız oğlu lba • 
gün değilse yarm, yerm değilse öbür- Ş eh i r Ti g a t r o s u 

::-:..':.. ~bett:.::t~ F';;':::~::::· ıııııımm 
deyince de ea&m.i gibi kö~ minderine 11111~ geçip koca kanların etek diplerinde pi - Bu akşam saat 
neklemez gayri •• Gözü açılsın bir kere.. 20,30 da 

111 

- A.nnıeciğim, Aynıhayat Hanımcı • LEYLA ve f 11111111 
ğ1m, arbk beni evlendirin!. diyeceği MEONUN 
yüzde yüz-

v~"--Tmnı .__ serwUlir fmdıkkur- ŞEHZADEBAŞI FERAH 
""40,. .. -·-- ... ~ TtYATROSUNDA 

du gibi bir gelinden, papağan gibi bir 
odalııktan, yahut konaktakilerden Eb • Büyük Türk nıttz. 
rükeoraın veya DilafUpdan kapı açması, yoms:1 ve Manye. 
tanwunrle ağız aramaktı. tizmacısı 

.keı-bJpumrn yuvarı---ı..1.. __ büyüme- Onun asd maksadı, ba TUDUll gediği Pr. Zati Sungur 
tf~ bizim miras~ zevk vem zadeye, h~i Şelıseneyi Her gün fevkall-
~ ..C. ldü§kiinlüğü ele a:rbkça arbnr§ - ba§göz etJDe!kti. de bir programla 
~oğla dar gelmeğe, t91:a:nıbu.1 ya. - • ~ • • • • • " • • temsillerine devam 
~ batlamıttı. Ekmel Beyin her aık'801 da1kavuk1a- ediyor 

Etrannc1a dalkavuklann çefidi. .. Ba- n etrafına toplıyarak, Sirkecideki bira - - ı 
fl -.&aYeii, mt:ı abelı, davudi aer.ile meı hane bahçesinde rala parlattığı, .-dm- KADIKÖY SüREYY ADA 
ı..r, L:.ı_ dan arabasma binip l•tmibul yakası kol- Bu.akşam sa.at 21 de ıa_ , --uan ne deaırahı zakirleıı.i:rıden fi-
~ dede.... tuklarmdan birine diittüğii sıralardı. .zooo Daimas'm 
...... Nekre, ve kol çengi, Ka - O gun-lerden 1'..:..:_ .ı... bir aıkpm, çi- ış· tirakile 

Q ffa:rndinjn <ıl'fa oyumma kaç ke • ••nn.ııuc, 

;:.~L _Kereste gümriiğiinde katip lingir ~ baş~ otuna~~~i: p 1 p J Ç A 
-~ En namlı meddahları sol- raz sonra. mirasyedi bey OiUlil AKDJ.CI 

~ alf1r hırabcak deıecede taklitbaz, kadehte ~ keyf cnduğıq heng~a, Yarın akşam Aza.k 
cil+-.._.... _1 ___ Şebrema ba .. 1 arakiyeli, $D'b abalı, davudi sesli tek sinemasında -~~ OJcmu:ua uyar~ • :r 

~ (kulei :ı:ıemin) kaLminde nmkay - ke zakiri, birden y~ sıçrannş~ 
Yit f:-_ -• A v • • ı stasyotı bıahçesmm parmakhguın -~ eMıreve smre.. , __ 

Ekınef Beyin etrafı erbaast dolgun.. doğnı !k~ş, yol~ .epeyt:e uzak~ ... :ı kbilahar Selleri 

~ Beyoğlu semtine ayak atmıyor, bir adama seslenmıfti: 
~ Siıkec:ideki İstıaı&yon birahane • 
;:- Önııinde durdunıp, etrafındakiler -

Büyük Rus edibi lvan Tilrgeni
ev'in çok meşhur bir romanıdır. 

Fiyatı: 75 kuruştur. 
.ı.yordu Wıçıe.. 
Bir .ici saat çakrşıtınl.ıp yatsı savul • 

I~. . sonra )"İne arabaya dolup ver e-
uu AL-~ v:.~ ak c-ıı. • Jc .. -~·-~ fam .,,.._ercı IO • 

ağı; ~Jnda Kaymaktabağmm evi, ya-
hut dört iL..... .__ .. .ı_._, D~~~ H"' •• '"""'! 11M11pJ afagJUölü ueno ur-
~z~.. Kimi akıam Çapa çe§nleSinclen 
:nuler-e1c Macuncudaıki Fitnıat.. Kimi 

lanı Fatibtelô Mumcu Ahmıet, Edir -= ~snadlllci Şaziye, T ekinarayında • 
~Sııfinaz .. 

(Arkası Vm-) 

L i ZA 
(1) Taksimdeki meşhur Eftalapos Bu da ayni muharririn bir roma. 

gazinosunda, Saray tüfekçilerinden bir nıdrr. Bu roman neşrolunduğu za.
Arnavut taTafından vurulmuş. man bütün Rusyayı ağlatmıştı. 

(2) Umunıl harp senelerine kadar Her ikisi de Sami.zade Süreyya'nm 
sağdı. Akağa suratlı ve sesli, elinde ke>- salahiyetli kalemiyle dilimize çev
ca bir sopa, dayana dayana, topal to - rilmiş ve "Dü"1. ve Yarın,, tercüme 

pal gide~di. külliyatı arasm::ı. girmiştir. Bunlan 
(3) Tüyü dökülmüş horoz kılıklı, 1 mutlaka alınız ve okuyunuz. 

bıcılgan gözlü, 6, 7 sene evveline kadarı:..--·------------
Beyoğlunda mekı1c dokurdu. ı 
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Eski lagi 
Avusturyadaki 

rini nasal 
şatoda günle

geçiriyor? 
Şatonun bulunduğu kög 
büyük bir şelıır oımuş 

Tahtından feragat ettikten sonra A
vusturyaya giden eski İngiliz kralı Se
kizinci Edvard, Viyanada Enzesfeld şa· 
tosunda Baron Röçild'in misafiri bulu -
nuyor. 

1 
Eski R:rala şatoda büyük bir itibar 

gösterilmektedir. Kendisine şatonun beşi 
odalı bir dairesi tahsis edilmiştir. 1 

Fakat, eski kralın burada oturmasın
dan en fazla Enzesferd halkı memnun 
olmuştur. Çünkü, bugüne kadar sönük 
bir köy olarak burası, Vinldsor düka -
sm1 görmek arzusile gelen yolcularla 
dolmuştur. Bu yolcuları eğlendirmek ve 
köyde daha fazla tutmak için eğlence -

ler tertip olunmakta, oyun yerleri ya .
pılmaktadrr. 

Vindsor dükası ekseri vaktini şato • 
da geçirmektedir. Dışarı pek az çıkı -
yor. Fakat, şatoda bulun!dugu zaman 
Avrupanın her tarafındaki tanıdıkları 

ile telefonla görüşmektedir. Bunun için, 
Enzesfeld'i ve civarındaki kasabaları Vi
yanaya bağhyan tek telefon hattı, he
men hemen günün her saatinde meşgul 
bulunmaktadır. 

Bunu gözönünde bulunduran tele -
fon idaresi kralın görüşmesine mahsus 
olmak üzere yeni bir hat yaptırmıştır. 

Bir lngiliz Amıralının sözleri 

Tiril dostluğa 
lngiltere 

mühim 
ve ltalya için 

bir derece 
Akdenizde 
almıştır 

"G.rest Britain and The East,, isimli 
İnıgilizce siyasi mecmuanın son nüsha
smda İngilteredeki "Yakın ve orta 
Şark cemiyeti,, nin son toplantısında 
amiral Usborne'un "Akdeniz meselele
ri,, mevzuu üz.erinde söylediği bir 
nutkun parçalan görülmektedir. 

İngiliz amiralı bu nutkunda Türki
yenin Boğazların. tahkimile kazandığı 
mevkie iş~tle diyor ki: 

"Çanakkaleyi tahkim etmek hak.ki
le, Türkiye, kuvvet şahikasına çıkmak 
hususunda büyük bir adım atmıştrr. 
Böylelikle Türkiye Rusyayı, Roman
yayı ve Bulgaristanı elinde tuttu. Ve 
topraklarım !taıyaya karşı, her za
mankinden daha çok muhafaza etmek 
mevkiine geçti. 

Türkiye bir kere daha dikkate alı
nacak devlet oldlL Ve onun dostluğu 
İngiltere ve aynı derecede İtalya için ı 
çok mühim bir hal aldı • 

işaretler: 

Neticede hatip sözü diplomatik va
ziyete getirerek şunu demiştir: 

"!ngilterenin siyaseti, Türkiye, Yu
nanistan ve Yugoslavya gibi devleti~ 
le dostluk kortasr yapıp İtalyayı tecrit 
etmek midir. Yoksa geçmişi geçmiş 

olarak kabul edip İtalyanın elini sık· 
mak ve onunla dost olmak mıdır? 
Harici siyasette hissiyat hiç rol oyna
mamalıdır. Ve İtalya ile statü.koyu 
muhafaza hususunda yapılmış bir 
&.nla§madan yalnız fayda çıkmalıdır. 

Bu suretle ticaret yeniden canlanır. 

Gfil-ginlik gevşer. Ve Avrupanm sulhu 
için dört devlet muahedesine doğnı 

büyük bir adım atılm.rş olur. 
Böyle bir anlaşma kendilerini müteca

vize karşı bilkuvvet teminat altma 
alacak olduktan sonra, Yugoslavya, 
Yunanistan veya. Türkiye için dahi 
gayri müsait olamaz.,, 

,.,_ __________________ ~-----

-.MüŞahitler Sanca ta 
Bitaraf müşahitler Türkiye top -

raklarmda, hakkından emin ve hak
kının kuvvetine inanan kütleler a · 
rasmdan geçip Halebe gittiler. 

Bitaraf müşahitlerin Türkiye top
raklarından geçişi bir haber baskını 
ile unutturulmak istenmişti. Bita • 
raf müşahitlerin Ti.irkiyeden geçişi • 
ni kim unuturmak ister? Bitaraf 
müşahitlerin Beruttan geçtiğini ileri 
sürmekte menfaat tasavvur edenler 
Türk.iyeden geçen bir heyetin başka 
yoldan geçtiğini kasten neşriyat va
srtalarile yayanlar halkın bitaraf he
yete vukubulacak müracaatlarını ve 
taleplerini geri bıraktırmak, hulasa 
müşahitleri şöyle düşünmeğe mec • 
bur etmekti: 

.. - Uzun bir yoldan geçtik, ken
di memleketlerini dolaştık. Fakat 
kimseden bir şey işitmedik.,, 

Bu maksadın temini içindir ki, 
Hatay davasile alakadar olan bütün 
bir milletin aldatılması, gafil avlan -
masr hususunda icat edilmiş haber • 
ler ortaya salıverilmiştir. 

Bu işin yolda geçen safhası idi, 
buna rağmen aklıselimi kendine 
rehber edinmiş olan Türk gençliği 

· ve Hatay davasile meşgul olan küt
leler müşahitlere haklı davaları hak
kında izahat verdiler. Şimdi asıl me
sele Hatay mrntakasmda bitaraf mü
şahitlere hakikati anlatmaktır. Ha -
her alıyoruz ki mandater memurlar 
Sancağı Suriyenin parçası olarak 
göstermek için sun'i bir çok tedbir -
lere başvurmuşlardır. Yine biliyoruz 

Sadri !rtem 
ki bir çok yerlerede cebirle, zorla ve
sikalar toplanmıştır. Mesela son 
meb'usan intihabının makul ve ka • 
nuna uygun olduğunu isbat etmek 
istiyenler mevcuttur. 

30 teşrinisani ve bir kanunuev -
velde olan biten şeyleri saklamak. 
emelinde olanlar vardrr. İşgalden • 
beri, Türk kesafetini parçalamak için 
yapılan mali, siyasi, kültürel tazyik
leri inkara çalışanlar her gün topla
nıp cinayetlerini, mükellefiyet şeklin
de göstermek için kendilerini ve fa
ciaları maskelemeğe çalışmaktadır • 
lar. 

Türk kültürüne, Türk sıhhatine, 
Türk kesafetine yapılan bu silsileli 
cinayetlerin artık bu müşahitlere an
latılmasr ve müşahitlere yer yer göste 
rilmesi beşeri bir hakikate hizmetin 
e medeni bir vazifenin icaplarıdır. 

Hakkını ve hürriyetini istiyenle
rin hak ve hürriyete giden yol üs • 
tündeki maniaları kaldırması ilk va
zifesidir. Bir medeniyetin gözü ve 
kulağı olarak hareket eden müşahit
ler Sancaktan ne kadar çok hakikat
le dolu olarak dönerlerse Sancak 
milli davasında o kadar hak kazan • 
mış olacaktır. Bu müşahitlere haki • 
kati göstermek, haklı olmak kadar 
ehemmiyetli bir mevzudur. Çünkü 
dilsiz kalan, konuşmryan ve haki • 
kat konuşan yalandan daha talihli 
olmaz. 

Sancağın haklı olan davası müşa
hitler önünde dile gelecektir ve gel· 
melidir. 



Suriye f!ençlerine açık mektup 

ere ••vatanı,. 
JOl'SDDDZ 1' 

Yazan: 

Nurettin ARTAM 

Büyük h.ırp natladığı sıradft ben,] dum. Ertesi sabah. entari giymiş bir 
lstanbııl da bir lise talebesi idim ,.e zabit arkada::-la eski bir Türk polisi. 
hatada beş ve yahut alh defa okudu. nin hazırladığı bir pları:la Arnos kara. 
ğumU"L Arap~a dersinde Suriyeli bir kolundan kaçtım. Büyük Salhiye 
hoca bize şu kıta ile başlnyan bir man. caddesi o gün bir ana baba. günü idi. 
zume ezberletiyordu: ,,,,. lki tarafı iki geçeli halk tutmuştu; 

Nahnu beniil evtani nerede ise muznff er düşman ordusu. 
Cemiuna Osm.aııi nun Avusturalya süvarileri geçece!c. 

öGLE NEŞRtYATI: 
S&l\t 12,30 PlAkla Türk mu.aikJ8i. 12,M 

Havadis. 18,05 PlAkla batı! mUzik. 13,25 -
14,oo Muhteut p!Ak neorlyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 17,00 İnkılA.p dera!eri: Univeralteden 
naklen, Mahmut Esat Bozkurt tarafından. 

18,30 PIA.kla da.ne mualkJal. 19,30 ÇooUklara 

masal: t. Gallp tarafmdnn. 20,00 Rıfat ve 
arkada,lan tarafmdan Türk musiklsl ve halk 
şarkıları. 20,30 Sa.tiye ve arkada§ları tara 
fmdan TUrk musikisi ve halk §&.rkılan. 21,00 
Saat ayan: Şehir tiyatrosu dram kısmı ta 
rafından bir teı:n.ııll. 

Saat 22,00 Ajans ve borsa ha.berlerl ve 
ertesi günUn progr&mL 22,30 Pla.kla sololar. 

23,00 SON. 

Mabeynena lıiltilu ti. Karşı tarafa geçebilmek için bir---------------• 
Bel indenal'insalu müddet bir ağacı siper almak lazım 

• Hala Türk lrnnaklarında Arap ak. geliyordu. 
.. anı ile Kur'an okuyan hufızlar el üs. Bu sırada süvariler, sökün etti. Ön. 
tünde tutuluyor. O çipil gözlü yo. lerinde ve ortalarında kıranta, sivil blr 

• bazlann ağzındnki her hece, gök yü. adam bir ata. binmiş, elinde tuttuğu 
zündcn inen bir ses gibi, saygı ve ta. yalm bir 1nlıcr, bir akkfım başı gibi 
zim göriiyordu. Biz, Suriyeli hocanm !.~avurup duruyordu. Bu kıranta adam 
Arapça. şiir1Prini ezberlemek için ka. o zamanki Şamın Arap belediye reisi I 
fa patlatTrken, sıralarda yan yana o. idi. Memleketini zapteden düşman . 

turup karde~ gibi seviştiğimiz Suriye. süvarilerinin önüne düşmüştü; sevin. 
li gençler, "Nadcl'arabi,, klübünıin cinden ne yapacağmı bilmiyor ve cad. 
Büyükada toplantılarında Türk dev. dedeki iki geçeli halk da yaygarayı 

Jet ve milletinin aleyhinde konuşulan basıyor, halaskar ( !) }arını alkışlı. 
sözlerden nasiplerini aJmakta idiler.. yordu. 
Türk k-0naklarında Ar.ıp aksanı ile IlHmem. bu belediye reisi elan 
aşır okuyan çipil gözlü hafızJann ağ. sağ mıdır? Sağ·M bir Vatani midir 
zındaıı çıkan her hece, yaşlı Türkler ve size istiklal kelimesinin manasını 

tarafmdan sonsuz bir saygı ile din. o mu öğretiyor? Salhiye caddesini o 
Icnirken Nadel'arabi mensupları "e gün dolduran halk da, sizin nutukla. 
hiziın can ciğer kardeş gibi tuttuğu. rınızı, tıpkı kendi topraklarmı çiğni. 
muz Sur-iyeli mektep arkadaşlarımız, yen düşman süvarisini alkışladığı gi. 
babalarının clev1ct haznesinden aldık. bi mi alkrşladı? 
lan maaşla gelişen hafızalarına A. Ayakta durmağa mecalim olmadı. 
rabhk ftlemini, Türk idaresine karşı ğı için Avu~turalya süvarileri geçer 
kışkırtan yabancı ,·eciııelerini yerleş. geçmez, caddenin öte tarafına koş. 
tiri}orlardı . turn ve do~ruca merkeı hastalıanesi. 

Ey Şam ı:;okakJarında babaları tu. ne girerek boş bir koğuşta. boş bir 
tarak Iıaykmp bağıran ve bu arada yatak buldum, yattım. 
benim büyük milletimin adını da ağız. Beyaz saçlı bir Fransız hemşire, 
larma. almağa kryı~-ın Suriye gençle. halime acryarak gönlümü alacak üc; 
ri, size soruyorum, şu ''vatani,, de. beş Ukn:di söyledi ve bir Ermeni has. 
dikleriniz yukarıda anlattığım insan. ta bakıcı bana bir tabak bulgur çoı·ba. 
lar nudır? sr ge'irdi. 

:t. Jt. :,. Biraz dalmış, biraz dinlenmiştim. 
Dışanda gürültü, kıyamet kopuyordu. 
1'ers yüzlii bodur biı· adamcağız omu. 
zumdan silkerek beni, kırk derece ha. 
raretle yat.an 1.ayrf ve mecalsiz beni 
uyandırdı. Anladığıma göre bu he. 
rif, ha1·Uıha11enin l ·l~ hekimi idi 
Denc!en vesika ve "Şül:rü pasa hazret. 
lcri,, nden ahnmtş müsaadename soru. 
yordu. Ona Şükrü paşa isminde kim. 
seyi tnnımadığımr, çok hasta oldu. 
ğum iı;in buraya gelip yattığımı, mu. 
ayene ve ilaca ihtiyacım olduğunu söy 
!edim. Baş hekim, Şükrü paşayı ta. 
nımadığıma bir kat daha öfkelendi ve 
bana ihlç getfreceğine yumruk gös. 
teı·di; beni, kendi paramla yapılmış 

bir yerden koğdu. Kendisine epi acı 
sözler söy ]edim fakat bu bodur ba.ş 
hekiminizi o gün, ne pahasına olursa 
olsun, dövemiyecek kadar hasta ve 

Büyük harbin son senelerinde, 1918 
yılında. gen~ bir ihtiyat zabiti olarak 
gönderildiğim Şamda, cepheye inme. 
den lıir depo bölüğüne verilmiştim. 

Ilur.ıda isimleri kayıtlr, fak.at de'\'am. 
sız bir takım yerli neferler vardı ki 
bunların çoğu ~am ::::ehrinin a..<ıilzade. 
leri idi. Depo bölüğünün, bir sabah 
.Arap ordusuna kaçıveıen Trablus 
garplı kumW(tdanınrn zamanında bu a. 
sil7.adelcri lıö1Ukte hiç göımemiştik. 
Yeni kumandan gelince bunlar çağrıl. 
dr ve bir tanesi, herhangi bir çaya gL 
den bir .Avrupalı centilmen kadar şık, 
boliiğe geldiği gün ben nöbetçi zabiti 
idim. Aile ismini şimdi burada söy. 
Jemeğ·e liizum yok. Ilu delikanlı ba. 
na geldi ve ncele ile getirildiği için, 
asker elbi elerini evde unuttuğunu, 

müsaade edersem onları gidip giye. 
ccğini ve screfi, namu:;u, haysiyeti ii. 
zerine söz vererek bölüğe döneceğini 
söyledi. Sivil elbise bölüği.in intiza. 
mını bozuyordu. Den de bu şeref Ye 
haysiyet sfülcrine - ne yalan söylL 
yeyim - az rok kıymet vermekle be. 
rabcr, en açık göz ve bölüğe candan 
bağlı bir 'fürk çarnşunu da yanma 
katmnğı da unntmı)arak, kendisini e. 
Yine yolladım. Dirkaç saat sonra ça. 
vUŞ tek lıaşrna, benzi kül ~ibi olmuş 
bölül!e döndü. 

Şeref ve haysiyet üzerine geri ge. 
leeeğine söz veren bu şam asilzadesi, 
en açık göz s:.avuşumuzu atlatmış, giz. 
1i kapılardan ve yollardan kaçmı~tı. 
Şanı şehri içinde yedi sekiz tane eYi 
olduğunu haber aldığım bu asilzade 
ka~ağınr günlerce mahalle mahalle 
aradım ve nihayet menzil I:;Jnasının ö. 
nünde c1imlc yakalayarak bölilğe ge. 
tirdim, bir tek ke1ime bile söyleme. 
sine müsaade etmiyerek bir odaya tık. 
tim. 

Du asilzade de son toplantıluınız. 
da bayrak tutmuş, nutuk söylemiş 

midir?. Acaba o da bugUn bir "Vata. 
ni,, ~ayılıyor mu? 

* :(. ~ 
Birkaç ay sonra cepheden Şam:ı 

l adar ricat etmiş ve kuvvetli bir ma. 
larya tropikaya yakalanarak, aşağı 

yükan. kırk derece ate~le esir dü'f. 
müştilm. 

Bir gece bir karakolda alıkonul. 

zayıf olduğuma elan yanarım. 
Dışanya çıkmanın çok tehlikeli ol. 1 

doğunu bildiğim için koğuştan çıktık. 
tan sonra hastahanenin kenar ve kö. 
~e bir yerinde bir müddet g:zlendinı. 
Nihayet bir tesadüf oldu. Beni ko. 
ridorda gören insaniyetli Fransız 

lıem~ire yanındaki lngili~ mül:lzimi.I 
ne beni göstererek birşeyler söyledi. 
Onların ikisi bana doğru yürüdüler; 
ben de güç beHi, onlara yaklaştım .. 
Uzatmıyayım, İngiliz müJazimi hali. 
mi görerek boş yatakları gösterdi ve: 

- Neye yatmıyor!mnuz? Diye sor. 
du. 
Olanı biteni kendisin<? anlattım. Ba. 

na karşı ters ve öfkeli davranan ha~ 
bekim, müJazimin yanında bir emir 
neferi gibi ezildi, büzüldü. Neticede 
ben de koğuşa ve yatağa girebildim. 

nu insaniyetperver ( !) hekim, hfıJa 
orada mı ve bu yüksek ( 1) hisleriJe 
o da ''Vatani., mi sayılıyor? 

Ben, nihayet yatağa girmeğe mu. 
vaffak olduktan sonra sokaktaki ~ü. 
rültü, kıya.met hir kat daha ,arttı. 

Herkes: 
- Ne oluyor? 
Diye ~oruyordu. Nihayet anlattı. 

lar: 
Avusturalyalılardan sonra Arnp 

"Haşimi ordusu,, şehre girip dükkan. 
ları yağma etmeğe koyulduklanndan 
İngilizler, bunlaıa kaışı makineli tü. 
fekle ateş etmişler. 

Bu talancılar da, şimdi, Vatani 

kuvvetler midJr? Boyunuzdan büyük 
Ia.krrdiler söylerken bunlara mı gü . 
veniyorsunuz?. 

Birkaç gün sonra, hastahaneden 
kılrarg~h yapıJan "SeHinik oteli,, ne 
götürtililrken, yolda eski külhanbeyi 
üzümcülerle k\if ecilerin jandarma ça. 
vuşu olduklarını görmüştük. At ü. 
zerinde yanımızdan ge~en ve sizin bir 
ata sözünüz olan: "Söylenen söz, söy. 
liyenin sıfatıdır.,, lakırdısını bilmediği 
anlaşılan başı siyah agel ve kefyeli 
bir zibidi biııe döndü ve: 

- Eşek millet! Diye bağırdı. 
Bu herif de şimdi ''Vatani,, sayılı. 

yor mu? Sayılmamak lazım. Fakat 
aradan on sekiz, on dokuz sene geçti. 
ği halde sizin, halfı, tecavüz eder söz. 
ler sÖ) temeği her nevi "Vatani,, lik 
icabı saymanıza, bilmem ki, ne deme. 
li?. 

:f. :f. • 

Mısırın Zakazik şehrinde bir mek. 
tep binasındaki esirleı· kampına gitti. 
ğimiz zaman aramızda bir lta.ylı Suri. 
yeli zabitler de vardı. Bunlar rnem. 
leketlerine gönderilinceye kadar epi 
başımız ağrıdı. Bir bayram sabahı, 
mektebin camisini el çabukluğu ile 
zabtedip orada kral Hüseyin adına 
hutbe okutmak mı istemediler? Bu 
hutbeyi okumaktan çekindiği için alt. 
mrşhk 1 abluslu bir alay imamını ö. 
JiimJe tehdide k~dar mı varmadılar? 

Hele bir hadise var ki onu hatır. 
lam:ıktan, hatırlayıp anlatmaktan 
bir türlü ''az geçemiyeceğim: 

lçinde yemek yediğimiz bir sala-:ı 
vardı J.j hunun >ir taıafım ~öyJe der. 
mr ç.alma l>ir sahne haline getirmiş. 
tik. Orad:t. zaman zaman temsiller 
verir, vatanın kara günlerinde der . 
dimizi, kederimizi avutmağa uğraşır. 
dık. Bu sahnede bir gün Araplat·, 
kendi aralarrnda para toplayıp ve 
günlerce hazırlanıp bir piyes oynadı. 
Jar. Arapça. oynanan bu pi~ esin arlı 
'~Snla.hnttin Eyübi Ye Arslan yÜrekli 
Rişa.r,, d1. Hiç bir Türk bu piyesi 
seyretmeğe gitmedi. Fakat salaşm 
dışrndan içi gayet iyi görülüyordu. 

Temsile İngiliz neferleri, zabitle. 
ri \'e kumandanları davetli icliler. O. 
yunun orta yerinde bu temsilin ney<' 
\·erildiği anlaşılmıştı: Sahneye koca. 
man bir İngiliz bayrağı çıkardılar. 
Osmanlı ordusunun zabiti oldukları 
için burada esir bulunan Arap seyir. 
ciler~ bayrak çıkınca ayağa kalktılar 
ve bayrağı alkışladılar. lnglliz za.bit 
ve kum:ındanlarmda hiç bir hareket, 
hiç bir alkış görülmedi. Hatta, hatı. 
ram beni yanıltmryorsa, valdtl~Ji mü. 
sait olmadığını bahane ederek oyu. 
nun bitmesini bile bcklemedi1er; kalk. 
tılar. gittiler. 

Bu ri)akar insanlar, tabii, şimdi 
menıleketlerindedirler. Acaba 1919 
senesinde İngiliz kumandanlarının 
kendilerine verdiği bu dersi an lamı. 
yan bu insanlara 1936 senesinde "Ya. 
tani,, adını mı veriyorsunuz·? 

Bu taşkınlığı karşılıksız bırakma. 
mak Jazrmdr. Biz, kamptaki Türk za.. 
bitleri de, aramızda toplandık, "Vn. 
tan u~runda., isimli bir piyes hazır. 
ladık. Sahne tamamilc beyaz ve krr. 
mızı bezlerle süslenmişti. Biz de İn. 
giliz zabit ve kumandanlarını çağır. 

nuştık. Perde nçıhr açrlmaz, lngiliz 
zabit ve kumandanlarının ilk işi ne 
oldu, biliyor musunuz: 

Sahneyi alkışlamak. 

• • * • 
1918 y;lmcla zabitlik ettiğim şehir. 

lerlc savaş boylarından, tam on sene 
• I 

sonra, 1928 de geçmek de bana ıııasıp 1 

BiR, ~ABiTiN 
-l-IATIQALAQ,I 

Anlatan: Menlikli Haydar 

-20-

Bunda da mazursunuz. Çünkü mek
tep medrese görmemişsiniz .• 

Sonra bu neferler bana yemin, ka .. 
f,em ettiler ki ekmek, peynir ve saire 
katiyen kendi ha.rçlıklarile tedarik &

dilmiştir. Bunun içinde bir habbe ol
sun gayrimeşru şey yoktur. Bundan 
dolayı neferlere memnuniyetimi beyan 
ettim. Dikenli köyüne kadar bu suret .. 
le geçindik. Artık Cumaibiilô.ya gir
mek için pek az mesafe kalmıştı. Bul 
sırada. birisi bana bir mektup verdi. l 
Ve hiç birşey konuşmadan sıvışıp kaç- ı 

tı. Meğer bu mektup beni adım adım l 
takip eden (Vangel) Voyvodadanmış. ' 

Meali de şuydu: 1 
"- Hem.Jeri, ben size :tüt aatar .. ı 

d-ım. Sonradan gördüğüm zulümı"Ler- 1 
den komite olmağa mecbur oldum. 1 
Betıi tutmak ve öldürmek senin elin- ı 
de değildir; beyhude zahmet çekme. I 
Bundan sonra benim arkıa:tndan gel. 
me. Bana d.eğil, kendine kıymt§ olur
MLn. Benim için Bulgarları 8'tkıştırıp 

acıkın dövmiyesin Çünkü onlar beni 
katiyen !öylcrne.zler. Komite olan be
nim. Onlar değildir. l((uxı1ıat oo.roo, 
bendedir, an?n.rda dcqil. Daha doğrv. 
81.Lnu istersen bütiin k.abah4t sizhı kü-
kılmetinizd.edir.,, 

rın şikayetlerini çüriitmliştüm. Zira 
yirmi bir telgraf içinde Demirhisara 
tabi Korşova ile Çerçova ve Nevı·eko
pun Rondi köylerinden geçmedlğımi ve 
oralara katiyen uğram.ıyarak on saat
ten tiyade uzaklardan geçtiğimi isbat 
etmiştim. Diğer köylerin şikayetieri de 
bunlara benzer iftiralardan. ibaret bu
lunduğunu anlatmıştım. Bütün bu te 
graf devlete asi olan Bulgar komi~ 
lerinin talimat ve emirlerile yazılıyor
du. Bu komiteler ise hep Moskof'un 
Rus Çarlığının rublelerile yaşıyordu. 

Ra.zlığa varınca binbaşı beni ça. 
ğırttı. Bana ilk sözil şu oldu: 

- Çiçek değilsi!l ki kokarak anlı· 
yayım. Ben seni Menlike gönderm 
dlın. Kazamız içerisinde şöyle bir d~ 
laşıp geri dönmeni tenbih ettiğim hal
de sen kendi başına hareket ettin. 
Mcnlike, oradan (Serez) e kadar git
tin. Buralara kimin müsaadesile git.. 
tin? Sonra birçok biçareleri dövmek 
gibi hareketlerde bulundun. Bütün 
hepsi geldiler, bana senden şikayet et
tiler. Dava açtılar." 

Ben cevap verdim: 

İmza: -Hayır, siz beni Menliğe gönderdf-
Soga.rovalı Vangel niz. Çlinkü bu Voyvoda Vangel Menlf,., 

Kasabaya vardıktan sonra iptida ğin Sogarova boyundandır. Burad&n 
yıka.ndnn. Sonra miralayı gördüm. Bir Menliğe gitmek için Nevrekop kaza,. 
gün Cumada mola verdik. Sonra Raz.. sından geçmek mecburiyeti vardır. Bu
lığa ge<;tik. Evvelce an.ettiğim gibi nunla beraber komiteler bir yerde sak.. 
binbaşı liva kumandanlığından yediği ln.nıp kalmazlar. Onlar Yaban keçl
dehşctli zılgıt üzerine kabahati bana sinden daha vahııi, pek cevval olduklan 
yükletmek fikrine düşmüş: Beni (Van. için icabedince Makedonya.nrn her ta
gel) 1n bulunduğu Menlik kazasına rR.fma pae::ı.portsuz giderler. Beni gön.. 
göndermediğini, bundan başka benim dermekten maksat Vangeli öldiirmek
dövdüğüm ba.zr adamları da Razhğa ti. Demek ld zatı!liniz bu kazalan bfl
Pa.vet ederek hakkımda adliyeye dava miyorsunuz. Bunda da mazursunuz. 
a~ma.la.rmı söylemiş. Fakat bu ııdam- Çltnlfü mektep, medrese görmemiŞS 
la.r dava etmediler. Bununla beraoer niz Harit.a nedir farkında değflsl.nlı. 

ben da.ha (Serez) de iken Bugarla.- Sen beni Menliğe gönderdin. Menlik 

oldu. 
O srrada Halepte VataniJerin bir 

niimayişi \'ardı. Bir arabaya biner<'k 
arkalarından gittim. Ana caddeleri 
tutan Senegalli a.<:kerlerin korkll8an. 
dan, bu nümayişler yan sokaklarda 
yapılıyordu. F,.qası, belki sizin olmttk. 
la beraber, bugünkü manasını bizden 
öğrendiğiniz "Vatani,, kelimesini kul. 
landığrnızr, gaJiba ilk defa orada öğ. 
renlyordum. Bu kalkınma, bu gay. 
ret, hiç şüphesiz, bana heyecan ver. 
mtşti. lsttkHil kelimesinin tam mn. 
nasını Atatürkten öğrcnmi;ı bir mem. 
leketin çocuğu olarak, bu heyecanda 
çok haklı idim. Keşke, benim, h'l 
heyecan ve alakamı şuursuz bazı h:ı. 
reketlerle sarsma.saydınız .. 

1918 de nefret ve hmçla ayrıldığım 
Şamdan, 1928 de estf ve merhametle 
aynldım. En iyi mahallesi yanını~. 
en güzel evleri topla yıkılmıştı ve 
Salhiyenin Uzerinde, Şamm en yüksek 
noktası olan Ekrad mahnlksinde bu. 
ı·a1arr yakıp :rıkan Fransız toplan, 
h:Wi, me,·zilerinde duruyordu. 

Bu seyahatten beraberimde getir. 
diğim en temiz ve heyecanlı hatıra, 

Ilf•yrutta beni görmeğe gelen ve beni 
çıkardıklan bir gazetenin idarehane. 
sine çnğnan gençl~rin güzel sözleri 
olmuştur. Bu bir avuç genç, milli 
duygularının fazlalığı yüzünden Şam. 
dan sürülmüş, ancak, Lübnanda otur. 
malanna rn lisan.de edilmLjtİ. Türki. 
yenin ilerleyişine ve, hele, onun ha. 
şmda bulunan "Mustnfa J{emal,, e 
karşı ne büyük lıir alaka ve rabrta 
duyuyorlardı. 

Bana öyle geliyor ki sizin gerç{'k 
"Vatanı,, ininiz onlar ve onlar gibi 
dUşünUp duyanlardır. Eğer Lübnan. 
dan Suriyeye dönmüşlerse, kendileı·i 
ile gÖ•ii~ünüz. Türkiyeyi seven ve: 

- Ah bizim de bir Mu.stara. Ke. 
malimiz olsaydı! 

Diyen bu gen~Ier, milliyetpcrverH. 
ğin ve gerçekten mi!Iet olmanın şart. 
Iannı size öğreteceklcrqir: Herşeyden , 

önce biiyük milliyetlere ve büyük va.1 
tanlara saygL 

de buradan iki kaza a.c:ırn bir yerdir. 
Benim Menlik kazası ha.kkmda klfi 
derecede malumatım olduğundan ora
ya gönderildim. Bana verdiğiniz emir 
elimdedir. Maiyetinizde bulunduihım 
müddetçe sizden ~ok istifade ettim. 
Fakat pek yakmda sizden ayrılacağım 
için mahzunum. (Ne'\Tekol>) kuman
dan yaverliğine tay·n edilelim. thtf. 
malki bu baptaki emrim de gelmiştir. 
Buglin gelmediyse yann gelecektir.,, 

Sözü bitirdikten sonra. selAm vere
rek dışarıya. çıktını. 

(Razlık) kazasının merkezi Meh 
miyedir. Bu kaza daire şeklinde ara. 
~iye mJ.liktir. Kaza merkezi de adeta. 
kazanın ortasında bulunuyordu. Benim 
burada bulunduğum sene pek çok so
ğuk "lmadı. Havası ve suyu pek iyi 
değildir. mı:::a beş, altı yUz evlek bir 
yerdir. On bir parça köyü vardır. Köy
lerinin çoğu ka.7...a merkezinden daha 
bUyUktür Hele (Pansko) namındaki 

köy üç bin evlidir. Hepsi de Bulgar .. 
dır. Muntn~a.m ve kargir evleri var
dır. Gayet büyük ve muntazam bir sa
ati vardır. Cam gayet büyliktür. Ge
celeri çanın sesi birkaç saatlik mesa
feden duyulur. B!çe, Gorniçe, Pa.korit 
gibi ferahlı ve havası güzel köyleri 
vardır. 

Arnavutların canları çok kıymetli 
olduğundan biribirlerini öldürmekle 
intikam alırlar. Pomaklar ise malları 
tatlı olduğundan birib:rıerinin evleri
ni, samanlıklarını ve ahırlarını yaJ.:. 
ınakla intikam alırlar. Onun icin bu 
kiiçiik k:ısab:ı.da hiç olmazsa ayda bir 
defa yangın olur. Evleri hep büyük 
çam ağaç ve tahtasından ya.pllmıştır. 

Nevrekop kazası ve kasabası M~ 
kedonya kaı.a. ve kasabalarının en bü
yüğüdür. Suyu güzel, havası soğuk ve 
dcvamlrdır. Benim orada 1 t lunduğum 
sene karpuz doksan Uç günde ancak 
kalkabildi. Toprak görmeğe adet.a. has 
ret kalmıştık. Ahalisi umumiyetle ı:;ift. 
çidir. Kadınları fazlaca hovardameş.. 
reptirlcr. Fah""at bu serbestlik yalnız 

müslümanlannda değil, Rumlarmda, 
Bulı;?nrlarmda, hatta kıptilerinde & 
v~ ( A.rkaM oor) 
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Girdiğiniz Veni Sene 
nin bütwn yeni model ŞAPKA ıevazımatınizı yalnız 

PEiSSiSTE BULABiliRSiNiz 

YAZI VE YONETIM YERi: 

t.tantıuı. Ankara C&d.ıest \ ~ Ah.J'I yurdu) 

ııc:s.ar. : ~•870 

~Yuı lflert: n4.la relefoo 

reııraı adreal . tUl liU!li ı.taobul 

Poata lrutu.IU Nn 4t' 

BeyoOlu TUnel meydanı Ensiz sokak No. 7 Telefon 40565 

o 

BIRE', 
1000 KUMBARA 

TARLADIR 

,g........_ 

-.... ~ 

Türk Hava Kurumu 
Bü·yük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3. cü keşide 11 ikin~i Kanun 937 dedir. 

Büyük ikramiya: 45.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

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

Bilet alan herkes 7 / lkincikinun/ 937 günü akşamına kadar biletini 
değİftİrmİf bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 

.... 
_ .. 

- --- --.,,. 
•• ~114 .... 

, ~ -
, . - -- • J',. " ~ -41 

fiğin timsali olan EB markasını arayınıı 

Qevlet Demiryolları ve Limonları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 5700 lira olan 6000 kilo antimuvan 7. 1. 931 
Pel'feJ'Dbe günü saat 15 de Haydarpa pda gar binası dahilindeki 1 inci it• 
letme komisyonu tarafından kapdı zarfla Atin ~acakt:ır. .. 

Bu ~ girmek istiyenlerin 427 1 /2 liralık muvakkat teminat ile 1-' 
nmıun tayin ettiği vesikalan, Resmi Gazetenin 7. 5. 36 T. ve 3297 No. Jd 
nüshasında intişar etmit olan talimat name dairesinde abnmq veema .. 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine.- ve:rmeleri li • 
znndır. Bu işe ait şartıiameler komisyondan parasız olarak dağıblmlıld9 ' 
dır. (3685) 
~--~~~--~--------------------------------~=::::;ltt' 

Bursa ipek böcekçiliği 
müdürlüğünden: 

. - .. 
enstıtusu 

lstanbul Harici Askeri Enstitüye bağh Kondisyoniman müessesesi için taknöi tutan 2960 
lira olan iki tane Elektrikle teshin ed ilir tabii ipek Kondisyoniman ilelİ 
ile bir tane 200 kiloluk Hassas baskü 1 ilan tarihinden itibaren 45 gün müd

ı a.-... ----------ı detle yeniden açık eksiltmeye konul muştur. isteklilerin eksilbne günü o' 
30000 Metre kanat bezinin p.rt- lan 8 Şubat 937 Pazartesi günü saat 16 ya kadar Enstitüye müracaat~ 

namesindeki yapılan değişiklik do - rek şartnameyi görmeleri ve aynı sa atle eksilbne i_çjn Enstitüdeki satın ' 
layuile kapalı zarfla eksiltmeye ko- alma Komisyonuna lüzumu olan veaa ik ve depozitolarile müracaatlan ili' 
nulmuştur. Tahmin edilen bedeli olunur. (3716) 

Kıtaatı ilanları 

21000 lira olup ilk teminat parası 

1575 liradır. ihalesi 15-1-1937 ------------~} 
Cuma günü saat 15 dedir. Eksiltme- lstanbul Levazım lmirli§I 
ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun S a t ı n a 1 m a 
2, 3 üncü maddelerindeki belgelerle Komiayonu llanlar1 
ihale gün ve saatinden bir saat evve
line kadar teminat ve teklif mektup
larını Ankarada M. M. V. Satmal -

Yeni 
Dün ve Yarın 

Tercüme külliyatı 
NumtSra 62 

ıktı 

ma Komisyonuna vermeleri. (547) 
olur... (3826) 

Harp Akademisi hayvanab için 
170 ton yulaf 6-1-937 Çarşam -
ba günü saat 15 de Tophanede Sa
tmalma Komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 10625 1i -
radır. 1Ik teminab 796 lira 88 kurut
tur. Şartname ve nümunesi komis -
yonda görülebilir. isteklilerin kanu
ni vesikalarile belli saatte komisyo -
na gelmeleri. ( 272) ( 3855) 

·virgile 
DOKTOR 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

mütehassısı. Laleli, LQtuf, apartımanı 

Saat 4-7 ye ka1ar Tel: 22459 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların

da daire 2 numara 3 de hastalan

nı kabul eder. Cumarteı:ıi günleri l ı1 
den 20 ye kadar. muayene parasıt· 
dır. 
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Prosper Merime 

Etrüsk 
Vazosu 

Türkçeye çeviren: 

HAYDAR RIF ~T 

V AKIT KlTABEVt 
1936 

Fiyatı: 20 kuruş 

lstanbul Komutanh§ı 
Satlnalma 

Komiayonu illnları 

33 üncü Tümen ambarında 

7-10-936 da 26 mcı Alaya veri
len 1 O cilt levazım ayniyat makbuz
ları arasındaki 951420 sayılı mak -
buzun renkli kısmı boş olarak zayi 
olmu§tur. Bu ayniyat makburu ile 
alayın hiç bir yerden bir teY almadı
ğı ve diğer renkli kısmılan alayda 
bot olarak bulunduğundan hüküm
süz olan bu makbuzu bulanlann İs
tanbul Komutanlığı Daire Müdüri -
yetine teslim etmeleri ili.n olunur. 

l (218)~ (15l ' 

L•enelde 
2 

Maurice Rat 
Ahmet Reşa.t 

Ordu Hastaneleri için 24 kalem 
porselen tabak ve kaseler ile m·..-jeni 
kaşık; çatal ve saire 15-1-937 Cu 
ma günü saat 14,30 d~ Tophanede ı 
satmalma Komisyon;. • :~!< eksilt 
me ile münakasası yar.-· _..titlır. Tah· ı~Slifiii~iıillili•••••• 

l<"'iyatı : 100 kuruş VAKIT Kitabe\'i min bedeli 23~3 lira 90 kuruftur. ---rtt 
İstanbul • Ankara caddesi. Tel!: ~.,,,,., 

İlk teminatı 1 79 lira 54 kuruQi-.ll'. 

Şartname ve nümuneleri Komisyon· - ---------------
da ~öri' l e!li ·:- ts•cklilcrin belli saat
te Komisyona gelmeleri. 

(270. (3856)_ 

~ahibi ASIM m~ - VAKiT Matbas1" 
:-;eşriyat Direktörü: Refik A. ~veneD 


