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mühim kararlar verdi taklit etmişler 
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20· 3 i.ı rcu Yu ay ı 6822 • 7 3 .. t3ERŞEMB ~ 7 l klnct~A"!• n 19 3 7 

Ulu Önder Eskişehirde 
Başvekil, Büyük Erkanıharbiye Reisi, 
Hariciye ve Dahiliye vekillerimizle beraber 

Dört Saat alıştılar 
(-.. ... ,,,, .. ,,,, .. Atatürk seyahatine devam etti """'"""""""""'""'"1::.== 
1 Başvekil ve arkadaşları Ankaraya döndüler 
~ 
i Eskişehir, 6 (A.A.) - Ata- lışmışlardır. Atatürk seyahatine kişehire giden Başvekil lsmet lnö- ~ 
'% lürk İstanbuldan Konyaya gider- devam ebniş ve Başvekil ile be- nü, Genelkurmay Başkanı Mareşal ~ 
~ ken Beşvekil ve Büyük Erkam- raber bulunan arkadaşları Anka- Fevzi Çakmak, Hariciye vekili dok. ~ 
) harbiye Reisi ile Hariciye ve Da- raya dönmüşlerdir. tor Tevfik Rüştü Aras ve Dahiliye~ 
~ hiliye Vekillerini Eskişehirde ka- HEYET ANKARADA vekili Şükrü Kaya bu akşam saat ~ 
§ bul ederek beraber dört saat ça· Ankara, 6 (Hususi) - Dün Es- 22,50 de Ankaraya dönmüşlerdir. ~ 
\11nııı1111111'11 ıı ı1ıımıııııı ı 1 1 111ııırıııı 11 1 11 ıınıııı 111 ı ııtıııııııııııı11111111ıı ı ııı11111ııııı ı ıııuııııııııı11 • 1 ııııı11111ıııııııı1111uııııı11111ıııııııı11uııllıttllu11ııı11111111ıııtııı11ııı11ıııuıı1111ırııııı11111ıııını .. 111ıııııı111.J 

isken derun halkı : '' istikl/Jl 
istiyoruz!,, diye haykırdı 

liatay Türklerinin müşahitlerle görüşmesine mani olundu 

Fran o aldanıyor! 
Pari• hUkQmetl Hatay meselesini TUrkiye ile Millet· 
ler Cemiyeti arasında bir mesele gibi gösteremez j 

Çünkü istediğimiz, muahede ile verilen 
emanete hiyanet etmemesidir 

İskenderun meselesinde Türkiyenin f 
Yegane muhatabı Fransa olduğu halde 

hu devlet ilk zamanlarda karşımıza Su-
r· . 1Yeyı çıkannağa çalıştı. Fakat bu o. 

Yunun muvaffak olamadığı görülünce: 
"İskenderun meselesi bir Türk - Fran-

812 ıneselesi değil , bir Türkiye .. Millet
ler ceın.iyeti meselesidir . Türkiyenin 

istediğini yapmak da doğrudan doğ
l'Uya Milletler cemiyetine ait bir saıa
hiyettir . ., derneğe başladı. 

ASIM US 
l8atnıak&lemiz1n tama.mı 6 ncı 11a.hlfede) 

San~ağa 
Yeniden asker 
·sevkolunuyor 
Araplara, Ermenilere 

silah dağıtılıqor 
Lazkiye, 6 (Hus usi) - Sancağın 

cenup mıntakasında buJunan Ermeni. 
lere yeniden silahlar tevzi olunmuş. 

tur. Evvelce Fransızlar tarafmdan 
Arappınarda göçebe kürtlerden top. 
lanmış olan silahlar Mendubun itima. 
dını haiz olan Ermeni \'e Kürtlere ve. 
rilmiştir. 

Hama, 6 (Hususi) - Sancakta 
Türkten gayri unsurlara silah tevzii 
kafi görülmemektedir. Sancağa ye. 
niden kuvvetler sevkolunmaktadır .. 

(Sonu: Sa. 2 Sü. 5) 

Büyük Önderimiz .Mareşal Fenzi Çakmak'la beraber 

ispanya Almanyayı 
protesto etti 

Bir Alman kruvazörü deha gidiyor 
Cevaplarını bildirmeleri için - den, Almanya ve ltal· 
yaya son mühl~ t ı verdi • Fransad~n gönüllü gidiyor 

Hükumet ordusuna hariçten zabit istiyor 
Cenevre, 6 (A .A.) - İspanya hü -

kı1meti, Alman harp gemilerinin İspan

yol sularmdaki faa liyet ini Milletler Ce
miyeti nezdinde protest o etmiştir. Pro· 
Lc.:u .. u .u.v~-·---· ..ı .;- Lu-u..ı .. • }' CI "' ııc-n 

ve mt:tni bu akşam ne!?redilecek :>lan 
nota ile ayni mealde olduğu söylenmek· 
tedir. 
BiR ALMAN KRUV AZöRO DAHA 

GiDiYOR 
Berlin , 6 ( A .A .) - Koeln kruvazö

rünün ispanyanın şimal sahillerine ha
reket etmek üzere emir aldığı bi'·diril -

mektedir. ( Son11 · ~rr ~ ~ii. ·') 

Bu -ıün 

i11s ns·z f? deb=y.at 
YA Z.AN : NURULLA H ATAÇ 

- Üçüncüde -

Yarın 

Çocuk yatağına yath 
Güzel bir hikaye 

YAZAN: BEKiR SITI\.l 

• • 1 • t ~ • • ..... - ... ' 

Oltuldcın çıktıktan .sonra so7wk orta. 
srnda baŞ'lboŞ eğlenen. çocukuı.r 

----------~~~~~~~~~-
40,000 Çukurovalı söylüyor: içimizde garip bir adam yaşıyor 

işçi kadınlar 
Çocuklannı sokak ortasında 
başıboş b1rakamıyacaklar 

ltatiirk'la işaretlle 
Bütün mal ve canları
mızı fedaya hazırız!. 

la Adana, 6 (Hususi) - Çukurovalı_ 
~tın kurtuluş bayramının kutlanma. 
~ Hatay Türklerinin kurtuluşu için 

tılı bı· .. . h ı · . ld B lll r numayış a ın1 a 1. a yra. 
co'lU kutlayan halk, büyük bir milli 
Y"şku~]uk içinde hudut ötes indeki 
;.:~ ~ınıerce Türkün hayatı ve haysi. 

ı1e alakadar bulunuyordu. 
la 1\ter:ısirn çok büyük tezahürat. 
to feçtL Atatürk parkınrn önünde 
del> k~~~~ 40 bin Çukurol"alının önün_ 

D uısuye ilk cıkan Seyhan savlavı arn ~ - • 
Sar Arıkoğlu oldu. 

il • aylavınıız, Adananın kahraman. 
gını 1 

1 • an attıktan sonra, Hatay mc.Re. 
csı2e ~eınas ederek ~öyle dedi : 

P ı~tı1a odularrn ın daim:t gii1e car. 
d a\~fr oyunla rı da gittikleri yerler.[ 

e ır soydan gelen Türk rnrlığım 

dama tahtası gibi bir takım murabba. 
lara ayırmalarıdır. Kökü bir olan 
tek bir ağacm dallarına ayn ayn ad 
verirler. Türkmen, Yürük, Avşar, 
Alevi Fellah, Tahtacı. Tatar . Gö. 
çebe, Muhacir, Kızılbaş. Rafazi .. 
Bütün bunlar, cahilane tasniflerdir. 
Böylelikle, güya bir kiitleyi dilim di. 
tim ayırmakla infi..~ha du~ar edecek. 
!erini sanırlar. Fakat çok geçmeden 
görürler ki, bu kütle bir yumruk gibi 
e,:arptığı ba~t öne eğer. 

''Bu gibi müstemleke politih.acıla. 

rrnın hesaplarına uyacak hiç bir Türk 
kiitles i yoktur. Kardeş Hatay, kendi. 
.... ini böyle bir taı;;nife asla tabi tut. 
t u rmıracaktır.,. 

( Sonu.: Sa . 7 Sii. 1) 

Kalbi sağ f arafında 
Fakat yalnız kalbi mi? 

t"7=-,..w~._-

Bartınlı Hüseyin'Je neler konuştuk? 

(Yazısı 3 üncü say1famızda) J 

- Yazısı üçüncüde -

(jünf ean peşinden: 
Zenginin parası ve 

züğürdün çenesi 
Hasan teumc;ayı 

Birkaç arklJ.daş k.oıwŞ'lıyorıız. içi
mizden biri Se/..'iziııci Edvard'ın serııe.. 
ti11de11 ba.Jısetti. Dc-<ii ki : 

- Şim,di Viııdsor dilkm..ı olan sabık 
krala l ııgiliz Jıa::iııcsiıı.ce yeııi bir ma
aş bağlandı. Bununla beraber 'kendi
siniıı bin:ok eml<il:i 1ıardır: Loııdro. 

11111 en mutcııa bir yerinde meşhur bir 
tiyatro ile bir lol:mıtanm, rl'f/u OOzı 
ın ii /ıim biııalarrıı ii~erinde b11lıınduğu 

rınrı oıııwdıır. Anın kira.<:ı olarak çok 
111• ilı im nı iktarda para alır. J ııgiltere
nin muhtelif yerlerinde madenlere sa
hi·YJt ir. !.<ilwrvf1da lır (:1\ 7>ir çiftliği 
t'fırdır. 8 1'1:.dan başl a 7 cı1disi dart yiiz 
b ·n lngi1iz lira.~ı kıymetinde h:r pul 
lwllcksiııonumı maliktir. Şöhreti d 'in. 

(Lütfen, sayfayı çeıJirini::) 
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Ziraat V·ekileti 
Hayancılığımızın korun
ma ve ilerlemesi için 

Mühim kararlar verdi 
Altkara, 6 {Telefonla) - Hayvan. --------------

cılığımızm korunmasını, ilerlemesini 
temin için Ziraat Vekaleti esaslı ha. 
zırlıklar yapmıştır. Du mesai, zirai 
kalkınma çalışmalarına muvazi bir 
~eyir takip etmektedir. 

Beş senellk programın arasında 

baytarhk işleri mühim bir mC\·ki al. 
maktadır. 

Evvela nalbandlığın bir meslek ha. 
line sokulması için hazırlanan kanun 
projesi Kamutaya verilmiş ve muhte. 
lit encUmenden reçerek adliye encü. 
menine gelmiştir. Bu Hiyihanın kati 
şekillerine ait olan nizamname \'e ta. 
Umatname projeleri de ikmal edilmek 
üzeredir. 

Bu nizamname ve talimatnameye. 
16re, beş yerde hayvan hastahanesi 
vazifesi görecek nnlband mektebi açı. 
lacaktır. 

Trakyaya şamil olmak üzere yeni 
kurulan J.stanbul nalband mektebinin 
bütün techizatı ikmal edilmiştir. Bu 
mekteplerde her sene yüzer nalbant 
yetiştirilecek \'e 10 sene içinde bUtun 
nnlbandlar bu kurstan geçirilecektir. 

Mevcut sıhhiye mektebi kadrosu 
genişletilerek talebe adedi 35 fon 50 
~ e çıkarılmıştır. 

:························································· . 
: Bır konsolosumuzun 

ımzası 

Taklit edilmiş 
Namımıza silah 
siparişi verilmiş 

Ankara, 6 (A.A.) - Hariciye Ve. 
kiletinln eline geçen bazı fotoğraf. 

lardan, Türkiye konsoloslarından bi. 
rinin mühür ve imzası aşikar bir su. 
rette taklit edilerek, guya Türkiye 
namına bir takım esliha ve mühim. 
mat siparişleri için Yesikalar tanzim 
ediJdiği anlaşılmış, ve bu sahte ''esi. 
ka.lara karşı icap eden munmcleyc 
te,•essül edilmiştir. 

Cumhuriyet hükQmetinin hiçbir 
konsolosuna bu yolda bir salahiyet 
\'ermemiş olduğunu ve konsoloslann 
böyle vesikalar tanzimine esasen sa. 
lahiyettar bulunmadıklarını tavzih ve 
heynnn Anadolu Ajan.sı mezundur. 

Hider 
Hükumet Reisliğinden 

Çekiliyormuş 

ispanya Almanyayı 
protesto etti 

(Üstyaru, 1 incide,) 

EDEN SON MOHLETt VERDi 
Londra, 6 - B. Eıjen, maliim olğU.P 

ğu veçhile Bertin ve Romadaki İngiliz 
sefirlerine telgrafla talimat vererek her 
iki hük mete, 23 kanunuevvelde Fran
sa e İngiltere tarafından verilen nota -
]ara bu haftanın sonuna kadar cevap 
vermeleri Iazım geldiğini bildirmelerini 
söylemiıtir. 

HARiÇ EN ZABIT iSTiYORLAR 
Toledo, 6 (A.A.) - Val .. ncia hükü

metinin neşretmi~ olduğu bir karama -
ınede ecnebi zabitlerinin İspanya tabi· 
iyctini kabul etmeğe mecbur oJmadan 
Kızıl Orduda vazife alabiJecekleri bil -
dirilmektedir. Bu gibi zabitler ayni 
rütbedeki İspanyol zabitlerinden fazla 
maaş alacaklardır. 

BiR Gl.Ml BATTI 
Lizbon, 15 (A.A.) - General Queipo 

de Llano dün akşam Sevil radyosunda 
Kızıl tarafa mensup bir geminin Mala
ga açıklarında bir to:-pile çarparak bat· 
tığını söylemiştir. Bundan başka Be • 
yazlara ait harp gemilerinin Cebeliltta
nk açıklarında harp malzemesi yüklU 
hüktımete ait bir vapur ile Bilbao'ya 
gitmekte olan patates yükIU baıka bir 
vapuru tevkif etmiı olduklarım bildir • 
miştir. 

ASiLERiN iLERLEMESi DURDU 
Avila, 15 (A.A.) - Havas ajansı mu

habirinden: 
Asilerin kuvvetler~ Madrit cephe -

sinde ilerlemektedirler, Bu kuvvetler, 
Lasrozas'a bir buçuk kilometre mesafe
ye gelmişler ve çok büyük bir sevkül -
ceyş ehemmiyetini haiz olan Cumbre 
dağını işgal etmiılerdir. Bu daf, Escu
rial yoluna hakim bulunmaktadır. 

Dahiliye Vekili 
ve C. H. P. G. Sekreteri 

Sporcularımızı 
takdır etti 

Ankara, 6 (A.A.) - Dahiliye ve-ı 
kili ve C. H. P. Genel sekreteri Şükrü 
Kaya Türk sporcularının Berlin olim
piyatları esnasında. göstenni~ olduk. 
lan terbiye ve itinalı hareketi takdiren 
Türkspor Kurumu başkanlığına 31.12. 
936 tarihli a.oağıdaki tezkereyi gönder
miştir: 

TUrksp6r KW'llIXlu Başkanlığına 
Sporcularımızın Berlin olimpiyatla-• 

n münasebetiyle Almanyada bulunduk j 
ları za.nıan gösterdikleri terbiye ve i
tinalı hareketlerle disiplin ve evsafı 
bu kez btiyilk elçiliğimiz tarafından 
Dış Bakanlığa gönderHcn bir mektup
ta zikir \'e methcdilmekte<lir. Milli 
§Creflcrini muhafazada gösterdikleri 
itinadan dolayı bütün sporcu arkadaş
lara teşekkürlerimin iblağını dilerim. 
Aynca bu isin bu cephesini iyi tanzim 
eylemekte Türkspor Kurumunun dik
k&tine ve sporcuların başında göster
diği ilgili dikkatten dolayı saylav B. 
Gcncaya dahi teşekkürlerimi eklerim. 

Meclisin dünkü 
müzakereleri 

Ankara, 6 (Husust) - Meclis bugün 
Ret et Canıtez'in başkanlığında topla.na 
rak Maarif vekaleti merkez teşkilatı 
ve vazifeleri hakkındaki kanun ile re~
ml devair ve mUessesatıa devlete ait 
idare ve girketlerde ve menafii uınu
miyeye hadim müesseselerde bulundu
nıla.bilecek vesaiti nakliye hakkındaki 
kanuna ek llyiharun ikinci müzakere
lerini yapmış ve kabul e~tir . 

Meclis cuma günü toplanacaktır. 

lskenderun halkı 
istiklal istiyoruz 

diye haykırdı 
(Vstyaıuı 1 incide,) 

lki gün evvel kamışlıda ve Derbesyc. 
de bulunmakta olan Fransız müfrc. 
zesi Rcsülayana gönderilmiştir. 

llALl( JJJt!ŞAlllTLERLE 
GöRUŞTURUL/flEDI 

Halep, 6 (Hususi) - Pazartesi gU. 
nü öğle vakti mü:;;ahltler heyeti ı.. 
kenderuna gelerek l\lendup Doryo'un 
evine mi~afir olmuşlardır. lskende. 
run ahalisinden ye civar köylerden 
gelen binlerce ballt mlişahitler heye. 
tine müracaat etmek üzere giderler. 
ken jandarma ve polisler tarafından 
mencdilmt>k isten..miştir. Fakat halk 
dava~ını anlatmak için bu emre razı 
olmamış, miişahitleri görmek için 
Mendubun evine doğru yürüyüşlerine 
devam etmiştir. 

Ilunun üzerine yeniden jandarma 
\'e polis kıtalnrı halkı durdurm:ık için 
harekete getirilmiştir. Fakat kıtalar 
gelinceye kadar halk Doryonun evi. 
nin önüne gelmiştir. 

Ahali: "11.akkımızı arıyoruz! Is. 
tikliil istiyoruz! Suriye mandası al. 
tına giremeyiz! Hür doğduk, hür ya. 
şıyacağız, hUr olarnk öleceği::!,, diye 
b:ığırmışlardır. 

Halkın bu bağırmalanna karşı mü. 
ellılh kuvvetler rast geldilderini döv. 
mcğe başlamışlnr<lır. Hatta bu ara. 
da komiser Lütfi silahını çekerek hal. 
kın üzerine hücum etmiştir. Memleketin hayvancılık merkezleri 

olan I{ars, Erzurum, Siva.o:ı, Diyar. 
hekir gibi ) erlerde 18 büyük, '70 kü. 
çülc hay,·an hastahanesi açılması da 
pllna dahildir. Hayvanların bulaşık 
hastalıklardan korunması için aşı ve 
serom imalathanelerinin faaliyetleri 
de arthnlacaktır. 

Par~, 6 (A.A.) - Berlinden bildi
riliyor: 

Kesif bir siq, dün öğleden sonra bU-
tün harel:ata mani olmuıtur. ' 

REHiNELER öLDOROLOYOR • 
Kıaa Harıct Haberler J 

r Iiişahitlerln bulunduğu binanın 

önünden mli.sellah hükumet kuvvetle. 
ri halli:ı cebirle dağıtmı~tır. Müsellll 
mukavemdc maruz kalan Iskenderan 
\'e Gelfın halk mümessilleri, müşahit. 
!ere, Hatay Türklerinin uğradıkları 

zulüm ,.e felaketleri kendilerine arz 
etmek Uz<>re geldikleri halde hükumet 
kuvvetleri tarafından silahla menedil. 
diklerini, hak istiyen bir halka karp 
böyle hareket edilmesinin. bilhassa 
müşahitlerin bulunduğu zaman ve 
mevkide yapılmasının ifade ettiği ma. 
nahırı ve hu halin menedilmtşhU:.fsta. 
dUUerını ve yapııan Jıarekerıcn pıo.. 

Hnrlç memlclcctlere gönderilecek 
hnyvan ,·e hayYancılığa ait maddele. 
ı in hnstalıklnrd:m ~ri bulunmasmı 

kontrol edecek 70 kadar tahaffuzha. 
ne 'e on beşe yakın baytart lAbora. 
hmır t(' is edilecektir. 

l\It!rsin ıınuınm<latd tahatıuznane. 
nin inşasına başlanılmıştır. Jstan. 
bul ve lzmirde yapılacak olanlann 
yerleri alınını§, plAnlan hazırlanmış. 
tır. Ve lnpat mevsiminde yapılmala. 
rın:ı başlanılacaktır. 

Kı:ıılçakan ve lğdırdaki tahaffuz. 
hanelerha inp.atl bitmiş n bunlar fa. 
a1fyete geçmiştir. 

Salıın hayvan ha8talıklan ile mü. 
cadele için geniş bir plıl.n çizilmiştir. 
Deş senedenberi devam eden sığır 

vebası mücadelesini bitirerek serbest 
kalan baytarlar riiam ve şarbon mü. 
cadelesine başlayacaklardır. 

Merinos teksir mrntakasında ve di. 
ğer koyunculuk mnttakalarında hay. 
van yetiştirilecektir. 

Hayvanlardan tedarik edilen in. 
san yiyeceklerinin zararh olmamasını 
temin etmek için et n hayvan mah. 
sullerinin muayenelerini yapacak is. 
tasyonlar da vilcuda ııetirilecektir. 

Sanayide kullanılan derilerin has. 
talıkh hay\'anlardan alınmasının önü. 
ne geçmek için tedbirler alınacaktır. 

Ziraat Vek!leti, Danimarka, in. 
giltere, Amerika Te Almanyada bu 
gibi deri hastalıklan ile yapılan te. 
daH işlerini tetkik etmektedir. 

11ayı tutmu§ ol.tın bu '1rol1.ck.ti.y0tı 'baba· 
~ı mütcvcf fa. beşinci Jorj tarafından 

Zi sene uğraşılarak ve 'birçok para-
1 r sarf olunarak -vücuil.a getirilmişti. 

Vefatınd.a bu kollckstyonu büyük oğ. 
l na t.v:ısi yet etti,, . 

Diğer biri söze l.nrıştı: 

- Seki...-i.nci Edva.rd am.c"le dostu
dur. Krallıktan t>azgcçti. Fakat gCM 
pape'lleri b1ralmuıdı. Bence hakiknten 
demokrat olduğunu göstermek için pa-
7ıelleri de b1rakmalıydı.,, 

V çüncılsü ocva p verdi: 
- Anı.an yahuı ne yapıyorsun.1 A· 
moağı:: 1uı1ktan bir kadın almak i

n 1..-mllı§ı bıraktı. Papellcri de bıra. 
kır:ta o ookit 1xıdın onu btrakırdı!,J 

Görilyorsmıuz yaı Sekizinci Edvard 
tahttan çekileli haftalar oluyor. Fakat 
zenginin pamsı ::tıfjilrtlcrin ç.encsini 
hd'ld yorup dunıyor. 

Bazı Nasyonalist. Sosyalist mn.ha
filde dolajmakta olan bir şayiaya göre 
M. Hitler'in işbrujına g~tiğinin dör
dilncü yıldönümü müna.eebetile Füh
rer, Alman milletine hitaben bir be. 
yan.name ne§J"ederek hükQmet reisli
ğini terkedeoeğinl, yalmz devlet reis
ııgını muıııu:a.za ~J'U~~gıuı uııaırc. 

cektir. 
M. Gooring, hükfunet reisi tayin 

olunacaktır. 

BERLIN TEKZiP EDiYOR 

Berlin, 6 (A.A.) - Bir Fransız a. 
jan.smın muhabiri mahsusu, 30 kinu
nusanide B. Hitler'in hükUmet Defli· 
ğini terkederek devlet şefi vazifesinde 
ka.lacağ1 hakkında Berlinde bir mak
sadı mahsusla işae edilen haberleri 
neşretmiştir. Salahiyettar Berlin ma
hafili bu giılıi 3ayiaların aras1ra. çık. 
tığını ve bunların ecnebi gazete muha
birlerinin reportuvanndan çıkma ha~ 
vadisler olduğunu bildirmektedir. Ge. 
rek bu haberler gerek bu husustaki 
tefsirler hiçbir esasa istinat etmemek
tedir . 

lngiltere Jtalqal}a para 
verecekmiş 

Londra, 6 (A.A.) - İngiliz - ttaı. 
yan anlaşmasının iınuısını müteakip 
İtalyan askerlerinin Cadix'e ihraç edil 
mesl bUtUn matbuntta hoşnutsuzluk 

uyandırmıştır. 

Londra, t5 (A.A.) - Saint Jean de 
Luz'da;ı Morning Post'a verilen bir ha
bere ıöre Bilbao §ehrine ~·apılan bir 
hava hücumundan sonra halk hapisane
ye hücum ederek 200 rehineyi katlet • 
mişlerdir. 

L:ondra. 6 (A.A.) - Londrava ee • 
len bir habere göre geçen cumart~'ii 

günü asilere ait tayarelerin Malagayı 

bombardıman etmeleri neticesinde 150 
kişi ölmü~ ve 300 ki~i yaralanmıııtır. 

Mukabelei bilmisil olmak üı:erc 150 re
hine kurşuna dizilmiştir. 

ALMANLARLA BERABER 
BOMBARDL'fAN 

Valencia, 6 (A.A.) - Bir Alman 
kruvazörünün Gata burnu açıklarında 

bulunduğu sırada Almeria'run bombar
dımanı do1ayısite askeri kumandan şun
ları söylemi~tir: 

Diişman, şimdi Almanlarla teşriki 

mesai etmek suretile sahillerimize kar
şı harekete geçmeğe hazırlanmaktadır. 

Bütün taaruzlar, Alman gemilerinin hi
mayesi ve casusluğu sayesinde, deniz • 
den icra edilmiştir. Almanların teşriki 

mesaisi, dü§manın tehlikesizce harekt't
te bulunmaıına medar olmakta olup a3-

hillerimizi tarifi gayri kabil bir ablokıı 
altına almıttır. 

SOVYET GEMILERt TEVKlF 
OLUNUYOR 

Paris, 6 (A.A.) - Moskovadan res
men blldirildiğine göre I'omiles adın • 
claki Sovyet i:Cmisi, bu ayın 3 ilnde Ce
belüttarık boğazında tevkif edilerek 
Ceuta'ya gönderilmiııı ve 4 k!nunusani 

Tiınee, diyor ki : akşamı içinde bir ziyaret yapıldıktan 
"İtalyanların General Frıınko'ya sonra serbest brrakılmıştır. 

yardım etmeleri bum.da b ir ümitsizlik FRANSADAN GiDEN GöNUL-
doğurmuştur.,, LOLER 

Ncvs Chronicle şöyle yazıyor: Paris, 6 {A. \.) - Echo de Faris 
"İngiliz • İtlayan anlaşmasını ne gazetesinden: Yeniden iki bin gönüllü

kadar tetkik edersek o kadar hoşumu- yü hamil bir nakliye vapuru, Katalon -
zn gitmiyor. yaya &itmek ve oradaki millt milfreı:e -

Mancester Guardian, şöyle diyor: yj takviye etmt'k üzere Perpiınan'ldan 
"Yeni bqlıya.n ttalyan • tngillz mil hareket ctmittir. 

nasebatı için fena bir b~langıca ~hit 20 klnunuevvelden 31 klnunuevve -
oluyoruz.,. le kadar 13015 markslat bpanyaya ıit -

Daily Express de RU satırları ynZ'· mek Uıere Porthua'dan hududu ıeç -
yor: 

1 
mittir. 

''Şehirde bir İtalyan istikrnzından AMERIKADAN Si LAH VE TA YY A· 
bahsediliyor. ttaıyaya para verilme- RE GiDiYOR 
melidir. Harp masrafı olabilecek bir VatinitQn, 6 (A.A.) - Hariciye ne-
istikratda bulunmnktan sakınmalıyız.,, zareti diln milhimmat ıimsan Richard 

Deneley'e Kızıl iapanyıyı ıönderilecek 
harp malzemesi için bir ihraç müaaa -
denamesi verdiğini teblif etmittir. 

Heqelimiz Irandan 
dönüqor 

Tahran, 6 (A.A.) - B. Cemal Hüs
nünün baıkanlığındaki Türk heyeti vıı
zifesini bitirerek Tahrandan Tür ki yeye 1 
hareket etmiştir. 

Denelt'y Kırıl İlpanyıya dört beı 
milyon dolar kıymetinde tayyare, tU • 
fek, mitra1y8z ve cephane gönderecek -
tir. 

Hariciye nezareti aynı zamanda bat-

• PARf STE mühim bir süt tevzi şir
ketinin antrepolarında amele grev ilan 
etmittir. tki taraf münkere halindeıdir. 
Hükumet merkezinde si.it tevziatının 

muntazaman yapılması için her türlü 
tedbirler alınmıştır. 

* AVUSTURYA hükuıpetinin Ani • 
sababada bir konıoloaluk ibdaıı tasav • 
\'Urunda olduğu Viyanadan haber ve -
rilmektedir. 

• BELÇiKANIN fa~ist te~kil!tı re -
iai Degrel ftalyaya gitmek üzere Pa • 
risten geçmi~tir. 

ka bir simsarın pazartesi günündenberi 
Marcantabrico vapuruna tayyare ve mo 
tör yüklemeğe ba§ladığmı bildirmekte· 
öir. Simsar bu malzemeyi, kongre bu 
gibi ihracatın menedilmesine karar ver
meden evvel ıevketmek iıtemektedir. 

KONTROL JŞI iÇiN KiMSE 
PARA VERMiYOR! 

Paris, 6 (A.A.) - Ouvre ıa:ıetesi. 
nin Londradan öfrendiğine ıöre, la. 
panya i'lerine ademi müdahale komi. 
tuinJn dünkü maliye komisyonu top. 
lantısı müukereleri ıUlilnç bir tarz. 
da cereyan etmiştir. 

lnıilizlerin teklifi vecbile ispanya. 
da te.aia olunacak kontrol masrafları. 
nın, yani 80 milyon !rangın 27 devlet 
arasında taksimi mevzuu bah8oluyor. 
du. BUylik devletlerin hiMesine bit. 
tabi l\üçüklerden daha fazla bir mas. 
raf isabet edecekti. 

testo ettiklerini bildiren telgraflar 
~ekmişlerdir. 

Halep, 6 (Huswıt) - lakenderunda 
Türklel'in müsellah kuvvetlere rağ. 
men, kendi haklarını aramak için yap. 
tıkları hareket, hükumet memurlarını 
tclii~a dii~ürmüş ve mukabil bir hare. 
ket )apmnk için teşebbüslere giriş. 

mfşlcrdir. Hükumet memurları. baş. 
ta müddeiumumi olmak üzere, birkaç 
çocuk bulmuşlar, bunları Doryonun 
evinin önüne ~vk ederek "Yaşasın 

Suriye!,, diye bağırtmışlardır. 
nu h:ırekete şahit olan Fran.!IZ 

yerli memurlar ve inzibat amir ve 
memurları asla harekete 1reçmemi1Ier 
bilfıkis bunların hareketlerini tasvip 
etmişlerdir. 

l(ÖYLÜLERIN GELJIELERINE DE 
MANi OLUNUYOR 

Humus, 6 (Hususi) - Müşahitler 
heyetinin lskenderuna geldiklerini 
haber nlan ciYnr köylerdeki Türkler. 
lskcnderun:ı gelirken yollarda mü. 
se11uh janclarmalar tarafından cehren 
köylerine inde edilmişlerdir. 

J.'akat Romanya delegesi on parn 

veremiyecesini söylemesi uzerine Cezairde karışıklık 
derhal birçok murahhular bunun et. 
rafında toplanmış ve Alman murah. Çıkmak ıhtımaıi var 
hası ise parayı \·ermeği kabul ettiği. 
ni, fakat bu paranın mark olarak te. 
diye edileceğini ve ancak Almanyada 
sarf edtımek şartile tahsis edilebile. 
ceğini söylemiştir. 

ROOSEJ'El,T BITAllAFUK 

Paris, 6 (A.A.) - Cezayirin 120 be
lediye reisi, dün akşam Oran belediye 
reisi B. Lambert'in riyaseti altında top
lanmışlardır. Bu toplantıdan maksat, 
Cezayir yerlilerine blitün medent hak • 
tarı bilhassa intihap hakkını bah§ede:ı iSTiYOR 

r • t 6 (A ... ) R 1 kanun 15.yihasrnın rnt'b'usan meclisine '\ nşıng on, ""'· - n. oose,·e t 
kongreye olan beyannamesinde diyor tevdi edilmesini protesto etmektedir. 
ki: Bu toplantıda kabul edilmi~ olan bir 

"Ahval beni, İspanyadaki müessif takrirde Ceznyirdeki bütün mi.ifrit ve 
ihtilfüd anasınn bu layihaya mü::ahe -

mücadelenin ortaya koyduğu hususi . ret etmekte oldukları beyan edilmekte-
vaziveün de bıtaraflık kanununa ita. d" B 1t: "h C • d eni kargacuı-
veşı mesetesının .tetkıkıni sızden iste. hklar çıkmasına ve ırklar arasındaki ki-

: . . . . . 1 ır. u ayı ıı., ezayır e y r 

meie mecbur edıyor.,, ni yeniden ~iddetlendinneğe bais olacak 
B. Rooseveıt, kongreden bitarar. ı mahivette addolunmaktadır. Bundart 

hk meMlesinden başka, birkaı hafta başk; ihtilal tahrikatçı1ımmn elin<le 
içinde müddeti bitectk olan bazı mii. tehlikeli bir s:Iah olacaktır. 
saade ve sallhiyetlerin uzatılması 

mese1eBinln de derhal tetkikini iste. 
mektedir. 

Paris, 6 (A.A.) - B. Devalera bu. 
raya gelmi§tir. 

Cezayir müfritleri mahafili, fırsat -
tan bilistifade karga~ahklar sıkarmış -
]ardır. Top1antını:ı nihoyetinde dnğıl:ı!1 

belediye reiıslerini yüzlerce komüni .. t 
yuhaya tutmuşlardır 



~iklrler ve ınsanıa.rl ----------· -·-----------
lasaasız ede'bl1at 

Yazan: 

Nurullah J\TJ\Ç 
Ecnebi bir hekimle edebiyattan bah- dir. Onlar sezıiye detil, yalnız ve yal -

~Yorduk; onun bu sahada edebiyat - nıs bilılye ihtiyaç ıoateren ıorluklar -
f Ulratanıarımızın belki de hepsinden dır. Onlara kendimizden bir ıey iliveai
bla bilfiai olmasına ppn bir arkadaı: ne ihtiyaç yoktur. Onlar blıim içimi.le 
. - Matallah ı dedi, slz hem beki.mai • iflemes. Bunun içindir ki blıim eski e

lltz, henı de edebiyata merak etmiısi • debiyatrmııla utratmıı. onun birçok be-
niz 1... yitlerini esber etmff, manalann.r anla-

l>ektor ı ımı kimseler içinde b~e kaba kalımı. 
lnsanlann ntırablannl al&Jra bealemeğe 

11 - Tabii deiil mi ya? dedi, liıe tabii- ıhtmamı•, nklsr inklpf etmemlt bir -
&'rdilm. :s 

çok inaanlara tesadüf edebllininiz. Za-
tdt:İıde iıe lise tahsili görmilt olmak, ten Avrupa, pirlerinin eserine '1ıuma
"- hta alika göstermek için bir se- nite", yani "insanı insan eden yazılar" 
~ l&Jllnıu. Eski idaclt tabaili, bu hu- diye bildlll halde bls ancık "edebiyat", 

0~ belki daha iyi idi : ondan geçmit yani "insana edeb, erkin, t•rblye atre-
' hi«i dc&ilse, dilimi%i bilmekle ten 1eyler" demitla. Zamanla beraber 

=:eUef tutı.:lurlardı. Bizde, sanki her- edeb, erkin, terbiye teWrkisl detftlnce 
bil llınn dciilmiı gibi, ıarf ve nahiv o edebiyatın hiç bir lilsumu kalmamıt • 
1dır cbl de, "kitabet" de edebiyattan aa- tir. Birçok eski plrlerlmb:!Cle •ttrllrk'' e 
lr '" Son zamanlarda karma kanıık hakaret edUditfni rörilrilz: bunda Pfl• 
onu1an, bir iki sayıfalık bir yazıyı be- lacak bir ıey yoktur, çünkü onun indin

;:::en, fakat fennin bilmem hangi de ''Türk", k8yH1, cahil, bayatı adam 

1 de "mütehassıs" sayılan kimse - demektir. Onunla meıgul olmak edebli 
er C0hhnata batladı. Bir ''dilsiz mu - bir adam için tenezzül olur. o pirlerin 
ııe..erler" zümresi te§ekkül ediyor. ''Türk" kelimeaini, buıUn biılm kabul 

Hazırlıklar bitti 

itfaiye mektebi 
Ay,n on bı,ınae açılıyor 

lt!aiye mektebinin bütün hazırlık· 
lan bittiğinden mektep bu aym on bi· 
rinde açılacaktır. Jimnastik muallim
liğine Ba.y Mazhar, kanun ve yurt bU. 
giai muallimliğine belediye ıirketler 
komiseri Bay lamail Hakkı, tahrip ve 
inpat muallimliğine fen ta.tbikat mek
tebinden &ay Hüanil, r.elıirligazlar mu
allimliğine sıhhiye mUdUrlUğünden B. 
Hüanü, kimya muallimliğine Bay Muı· 
t&fa Muhlis, ma.kine muallimliğine mil 
bendia Bay Tarık, elektrik mtıhemı. 
lifine mühendis B. Salih, talimatname 
muallimliğine itfaiye mildllril B. lhaan 
tayin edilmiflerdir • 

Bunlar hazirana kadar f ahrl ola
rak muallimlik yapacaklardır. 
Yeni bütçeye muallimlerin maqlarma 
karşılık tahslaat konacak ve mektebin 
blltçeei Dahiliye vekAletinden tudlk 
edWp geldikten 11<>nra mualtimlere ma
&f verilecektir • 

lak! idadi tahsW g8renlerin, biraz etmediğimis bir manada kullanmıt ol • 
o1tuıı edebiyat bilmelerine - isterseniz maları bir suç değildir: elbette ki men
.. iltlıasaJı ---fifsiyen tabiri '-·"--- - sub olduktan millete hakaret etmek 
l'IJı:.. • Ali &UM4U- Bebekteki yallda 
lılr edebiyattan çakmalanna" deyin - akıllarından gcçmudi. Fakat kmdileri-
rrıtla.....,, ftl'dı: onlar, mekteb ıurala • nin ''Türk" dedilderi 19yi. yani halla, ı,ıenen ·u~lar 

İŞÇİ KADINLAR 
Çocuklarını sokak ortasında 
başıboş bırakamıyacaklar 

KIJitlJr DirektörtiJllJ bu çocuklar 
ıçin gerinde bir karar aldı 

tıkokuDara de9am eden çocuklar.. at kadar usun bir vakti IOkald:& pelat
dan al1eJlrl 1"1 olanlar için )'tnl bul melde idiler. Kmttır clirektllrlqtl Ylıal 
tedbirler almacütJr, lıiyeti ıözönUne alarak bu sibl talebe1-

S&M,h1an erken olarak fabrika ve- lç1n m11h1m kararlar vermlftlr. IRDlıllUt::fl 
ya bqka yerlere ~alı§ID&fa giden aıı- IOnr& 1abahlan Jfine giden anneler ft 
ne ve babaların çocuklan flmdiye ka- l>abalar çocuklarnu 10kakta bın.kmJ.. 
dar olrUllarm açJl&eatı den aaa.tiJle yacaklar. ve okullara göturllp teaıı. 
kadar 10kakta beklemek mecburiye.. edeeeklerdir. Aqam U.ri de anne w 
ttnde idiler. Bu hal ayni zamanda ak- be.balan gelinceye kadar okullard& 
pm U..rl de va.kidir. metruI edileceklerdir. 

Akpm okulların ta.tll oldufu ııs.ıo Yeni vaziyetin ne tekilde ta.tbik 
dan llODJ'& çocuklar annelerinin itin- dllecefi de ya.kmd& teabit edilecektir. 
den dönm•ini beklemek için 3-4 u. 

lstanbul Ağırceza Hakyerinde 
----------------------------------------Noterin duruşması 

ti bhtaıam metinler okurlardı. Ger- köylilyü hakir ıördükleri muhakkaktır. Bebekte ''V&kW Bıdıvt,, ,.ımm 
..... PuauU, Nefi, Nedim. Galib Onlan adamdan aaymamıtlaı ... Bu bir eoyarken, bwıa qel olmaia davra. Salahattin Zioerin tahliqe iste~inin reddine tlair, 
~ timdild mekteblerde 6ğretl .. ıuç. Octave Mirbeau, Paul Bourıet'den nan ;yalı bekçlalni öldu.rmekten suçlu esbabımucibe et1afınde mQtalealar ve karar 

....,. tarihi maldmat nrilmesı!i bahaederken: "Onun indinde yılda ıu Altmdio ömer'lıı, uzun umanduıberi 
~ .S. pek muhakkak delil) : fakat o kadar bin frank ıeliri olmıyaıun rubi • latanbul aiu'ceza, ha.kyerinde, ceu. Jra.. ------------
01-.._ ~bir iki baide1i, birkaç 1ueli :rab otamul" der. Bizim eaki pirleri - ııununwı idam cewı yazılı maddeline Ôlen muallim ailelerine 
.:_~Urdu. Bugl\n Uaelerimisde edebt mbde ıerçi ıelir mevzuubahis delil· göre, d'IJ!'\llDl&Bl yapılıyor. Davaya, 
-..ırJe net tema hemen his kalma • dir; fakat onlarm indinde ilmi mUkte - Meryem iaiDıll bir k&dm da, fer'aıı a
~ Cllllardu bir daha tekenilrilne im· sebatı olmıyanlamı bir kıymeti yoktur. Jlkaiı olm&k üzere dahildir. Kadm, 
1ıı......_ Olaaıyan tarihi birer nka, y&fl)'&n• O, yalnız kendi gibilere, kendi mubi - mevkuf delildir , 
~ lalç ıöremiyec:elderi tarihi birer tinden ola~ allka ıaıterir; o halde Di1nJd1 dunıpnada, Altmdlş ömertn 
:;:::: libi bahsediliyor. Etki idaclt kendi ıibilerden, kendi muhitjnden o • g&sterdlfl aon müdafaa plıldl mtıte. 

tenkid edenler, pek baldı ola - lanlardan ba1ka11mn da ona allka ga~ ferrikad& polis thsan dbıleıllecekt1. =:. deıJer ki: "'G mekteblerde talebe termemeıl tabildir. Suçlu, bu phldi haky'erlne kenc!Jal p. 
~ flıik. kimya deni ı&rilrdtı, fakat tlrtecektf. Fakat, getlrtememlttt 

tela tecriibe yapıJDUKbjı için bilgile.- Mekteplerimiıde edebiyat okutut - Hakyerl, bir lira flcret depozito e-
, ezbercilikten ibaret ka • m.uvor! vAk da onıuı JÇln. ~u Yeva bu dildiği takdirde polisin p.fmlıp dfnl,._ 

~ .. ...:"" \4C ıı;ıuçu•Y•' uç•aı u ~c: mealek ldatnJUı eeel>lf&ta' al.ika- .-. ~ "YP'!Cl;aılı ~ W::rdl .. 
~· Eekiden fizik •e kimya termiyor: keıi4ilerine hJtab etmıyen, Diler taraftan, hakyeriııe, llllt tile. 
dl edtbiht :bo~a~aTla~ yoktu, tim - hJç bir teY afretmiyen insanlarin eler- 8inden Jlstlk emzt1rle alt emen m~ 

ersuun yo · lerlni niçin okusunlar? Biıcle de bir deki çocufUe plea ıı.,em. çocuk do. 

Oitbnır ml1 •.• BugUn a le bir vf :Sumanit6" tqc~ edinceye, yani ed~ 1aymUe her ceı_,. gelmekte &1lçltlk 
~ bbD ollafdı e:ldai za~~ bıyatçılanmıı: msan oflu ile mtfCUl çkttflnl 118yltyerek, bundan llOIU"& ten. 
~ truaJrnin Nefi'nln ~bUr oluncaya ve o cndlte yerlqlnceye b • dJai gelmeden duruem.umm devam ~ 
~ edebiyatı plrlerimizin ka:;dele • dar buıilnki1 hal devam edecektir. meelııt tatedt. Halcyert, nc;mı mahiye. 

ft..,~elleri artık niçin okutulmuyor? tine söre varestellfin mümldiıı olma-
-..._ hl1l sadık kalmak istiyenlere so- Roman,• takın11 cbğı kaydlle, Kerymım bu lateflııt red 
,.,.._ etti. 
-._ : "Onlan anlamak sordur da rartn gellıor I>urufmanm devamı, 1 tubat 1a&t 
bl isini" diyorlar ve sonra divan ede· 14 e bıraJnlch. 
•_!ltaı en bnıık, en çetin beyitlerin - Romany&nm en kuvvetli t.a.knnJa- ____ --------
;:.__~ sikrediyorlar. Ne demek oı. nndan biri olan C. F. R. takımı yamı 
.,;~ ..... anlamıyor, terlıini "üatad" dan 11.bah eeıırtmJ,a plecek, ilk maçmı 
i::- ...,..__ o ıiıe yukarıdan ba _ cmnartell gtlnll 15,5 da Galatasaray • 
-• 111nn-._ - .. Beefktq muht.elltile y&pa.caktU'. bP. •• ........,., nezlanır ve alhayet an -

• eter o beyitte kat kat manalar ikinci mao pazar gUnU gene Tak-
~ faluı kelimni filAa teY• teJmih ilimde H,M de l'enerbaJıçe - Gtlnet 
,;::-: o kelimeden sonra bu kelime- muhteUtlle olacaktır. 
0 •ne111 111 maksatla imi§. Bütün Q 
~leri tnJamak zor; fakat bir UI Mehmedln depoeundakl 
lıl • Cl'oie6e" meselesi halletmek ıi- vaka 
~ .. Yani bfltUn o dUIGmleri çk • Ahırka ıda GW ~ depo-
llllli.ı.,;_ IOara, o m11.1mmalan hallettikten p be · 
--. .. lıliln hik" labm-=-~ 8UDda ~ft&CI ve kçi Salım Boca.. 
lal ~ 'l'!ıe , yaya ım 0 , "'""'ıs, yı 6ldilrmekteD suçlu Berldale A.bdulla-
~ ba ya kral.:. ?nlar ııze ~iç bir hm, idam yuıb maddeye göre dunıe-

Yardım Sandığı 
çalışıyor 

öltım amanmda ~ yar. 
dmı iç.in kurulan (Aile yardım) aa,n. 

chis teokllltı aon gUnlerde oldukça ıe
n•tJeme)'e batlım•ttır. 

a.yoflu ü inci okul~ 
dıslı Y~iı .... a.,._. 4'.)l:ı OMUt ~ 

blan Ud oocufundall biri ilk tahlilini 
bltirm)f oldutwıdan yardım sandljı 
kea.dlaine 300 lira vererek orta tabai
UDl leyli olarak yapmaama imkln 
hazırlanufbr. 

Bir özel okul direktörHlğll 300 li
raya bu yavrucatı flç yıl leyU olarak 
kendi okulunda okutacaktır. 

Dlfer taraftaıı Halkevlerlnln -· 
yal yardmı Jrurmnu tetkfJ.itmJ ve yar-
dJJll nfpmnemesl lelerini tetkik etmek 
thlere &ıtlmbdeld eumarte1t g0nn c. 
H. P. Binde balkan lluhittin 'OstUnda. 
im rlyuetinde bir toplantJ yapJlacalr • 
tır. 

Toplanbd& kimlere ve ne tekilde 
yardim edllecelt meleleel ~ 
,mi bir yardım nlMmnameld yapıla

caktır. 
Aynce llk te4rtu.t tspekt.erleri ta

ntmdan aralarında kurulan yardmı 
aandığmm da genieletilmeBin karar 
verlbniftlr, Sandık tepi11tma ldlltilr 
dlrektarleri memurl&n da dahil oıa.. 
cakla.rdJr. / 

bJr Yermez: bil~ gayretiniz: an- ma1&rma ve S&lmenlıı de bıçağı sak
o ~ tece.atı.~ tatmine yarar, fakat lamaktan durlllJllUfna, lstanbul ağ'ır 
• de. yıne o eserler ya~~!- cez hakyerinde dün devam edilmiftlr. m,tlp l'aklrlerl Koruma Derneği 
~ bls biri. saten mecvud bir me- Cwnhurl,.t ı..,rammda 200 muhtaç 

EJUp faklrlerlne 
r•rdım edlldl 

~ Cevafn deifldir: insan oğlunun Suo, önce maktiUi1n b&fma demir 99 ldmNlfa melr:tep gocuk1anm giydir. 
bJc bir 'btı\Ulıf, ıerelr buıuıi hayatında indlriJmek, sonra da vUcudllne bıçak cWrt.- bqk& havalarm IOfmnamm 
!-tı. noktaya dokunmaz. Kendinde a.planmak auretlle lf]enmfft!r. ve muhiti göz önUne alarak 276 aileye 
1..t · )ip kend:nde biter. Onların hepsi nn-1 .. n celeede, 8U"''ul-...ı-- 1..-- cı-· _,_ 
~ ....,_ ....,WUL" ,... a.ı~ &Hi6I - AtaMM gf;llfTA fekerMrı ""'"' 8000 kilo kömUr dağıtmıftır. Bundan 
t.... Celdiği zaman bir "humanite" beller sonılm\lf ve tahklk&tm tamam- ~' bqka OD Uç mahalle dahilindeki muh-
llfrttı~: tamamDe huW, yani " • Janmuı için, du~ bqka gOne - AnMM t1ıe bafltl gf11ft bebekle taç ailelere de ayda 7:50 kilo ekmek 
~biç bır alAkaaı olmıyıôı, IÖz oy- kalmlfbr. fJYfW!IM' yal tahaiaatı aymnl§br, ~ ~. 18s nakıflarmclan ibaret bir ______________ _;.., ___________ __:. _ _:.._ ____ _ 

'rlcude ıetirir. 
iti.. Aııla.naır zordur ... Herbanii bir p -
~""' nıuı. .. __, . . • lamak dtar ~nnn nenıu an sor - .11ALMI" DILEICl.ERt ttııe•',ı Sh.akespeare'i, Cervantn'i, Goe • 
~ anlaınak kolay mı? Fakat onları 
~ için çekeceğimiz zorlutun bir tekrar celse açılarak, red karaniıda1tl 
~ ftrda: dtlııyaıun ımlarmı •e- y o 1 derdinden n 8 vak ıt k U rtu 1 a C a" f z? ( l609 n~ kanuna miltAıdalr DJFıt ~ olu111z, iman otla haJrlandald ~ ) dm tavaihl, gelmiyen evraJmı ~ 
btııkı ÇOfabr, insanlığımıa artar. Hat.. latanbul Erkek lise.et talebelerinden lılehmet Cemil im- '*' bir .,wıde.. 2'Gflonta aı:erine bcMar bcumcu Gtlıefci bW 
._.1u:'llıı edebiyatındaki beyitlerin zulle gelmiftlr: w.tUc a.rille ~gibi, yan1annd.aki çukura m.. 
111f ile Uiratmanm bayle bir mtı • rilGn ~-dtfcın /ttknyor ve taMata. 95mw '9'• 

;:ı JoJrtur. latanhJ 11-rhek JiNlilw ,W. bir ~ YollM 7aer 1or1ı.yor,.....,. Yoı ta,,.,._ bir bit~ tne1elcai oJtJvğv mu 
l1lcıır-; °'tır cidden zor mudur? ••. De-~ BabldJi ~' bu tllll~ de matbot.IMnn 1aak1cQ1c oltnıakıG beraber btı1Gcl4ar ela 1611 6nWwle ~ bin. ı~---
lllj ~e lr: çUnkG birtakım bilgi .. lJnflnbn geçiyor. l'a1oılt ~ 8'Jylenw7c W... ,,..,._ leroe 7oifWn ~li bir rerift tcımtrinBw1wJlde bir mik- Din .. y ... Kitaplanadaa .... 
~ ele, onları okurken karfılaıa • 1Nr gGn ha gtbi yGeleroe tc118be .,. binlerce allaliM tar para bullınabiUr. Ben, yolu bu tekle gel.diğiM dair Fiyatı 25 kuruttur 

8ttleldıaa balletmtk lsta idil • ,..,. h '°"'9 .. 1-l•rw .,,.,_ ~ l1al(;ağtJ gir. au malGflmlanta 1aaberJeri ~ ~» 

PARA 
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Sirk. o zaman 'bftytik şehirın mül. filan macıdelcre göre, mnnfaate zarar 
ha.katından bir yerde kurulmuştu. Mu- irası suçudur; emekle kazandıkları pa
azza.m bir çadır, projektörler, lokomo- racıklarını elden çıkararak. bilet alıp 
biller ve bir ampul parlamentosu! Sa. içeride kendilerine yer temin ve tedn .. 

1 de ibukadar değil: Hintliler, Zenciler,! rik eden ve orada numara seyredn 
Çinliler, filler, arslanlar ve maa tefer- müştrilerin hepsinin hakkına tecavüz
rüat başka hayvanlar. Localarda ve le menfaatlerine zarar getirdiler. Hal
iskemlelerde 5,000 kişi oturuyordu... buki, ben, bir kimsenin bir kimseyi 
Bu 1001 türlü koku saçan, 1001 renk- zarara sokma.c;ına asla tahammül ede. 
le göz kamaştıran ve 1001 ses çıkaran mem. Böyle bir suça, hasbelvazife, göz 
alacabıılaca Meme yaklaşmak için, u. yumamam!. 

za.k ve yabancı ve meçhul bir muhite Beyazlı palyaço, vazifeşinas candar 
yaklaşmanın zevkini duymak için har- ı ma ile ba.c;;ka türlü başa çıkamayınca, 
cıyacak paraları olan 5,000 kişi! il gözyaşı döken küçükleri, onun elinden 

.v ,muvakkaten almağa ba.~vurdu; muvaf 
Dıger taraftan, bu sıra.da, dış~da fak da oldu; derhal geriye getirip, 

da anafordan seyretmek zaruretinde kendisine teslim etmek şart.ile. 
bulunanlar, çitten öteye aşamıyanlar. 

sıralanmış, duruyorlardı. Bu, oracığa !çride, bol aydınlıkla yıkanan, 
kadar gelip de parnsızlık yüzünden dal('falanan blivük çadırın içerisinde, 
içeriye gire."lliy:n m~şter~ler, beni, d~- pal;aço, ağlaŞn çocukları ellerinden 
ha çocukken bile .mu~~r ederlerdı~ tutarak, manejin ta orta yerine doğru 
Da.ha çocukken bile, ıçerıde herhangı .. ··tt·· 1 t· .. · al b' . yuru u. şare ı uzerıne, ç gı, ır 
bır oyunu seyrederken, dışarıda on- "t d b"rd sed k · 
1 h. b' .. . k boş uş,, vur u ve ı en, ses. a esı-
ann ıç ır §eY goremıyere una l' d' 5 000 k' . b. d b' 
bekı,_..ikl . . a·· .. .. .. .. t•• ıver ı. ' ışı, ır en ıre susrnuş-

U.7" ennı uşunur ve uzun uye t 
uğrardım. Bu suretle de oyundan aldı- u. 
ğrm zevk, yan yarıya azalırdı. Anla- - Pek saygı değer seyircilerim! 
tacağım bu seferkinde de, vaziyet, böy- Bu iki çocuk, demin çadırın yukarısrn .. 
leydi işte. Çoğu benim yaşımda •lro daki bir delikten giilice içeriyi gözet
"çit müşterileri,,, gi.~ye sokulup pa
ra sa.yan ve bilet alan paralı insanla
ra., grrta; .. hayır, 1ıa.set ediyorlardı, 

gene. .•. 

Temsil, çoktan başlamıştı. Numa
ralar, biribirini takip ediyordu. Bu a
ralık, - iyi dinleyin .. bu aralık bir jan-1 
darına., iki küçük, fakir çocukcağızın 
yüksek, kubbeli yelken bezindeki de
liltten içeride olup bitenlere göz misa
firi olabilmek için, çadırın yukarısına 
doğru tırmamnı3, olduklannı gördü. 
Yarabbi, ne de aydınlıktı şu içerisi!. 
tçcrdcki çocuklar, nekadar da eğleni
yorlar, sevinçle haykrnşıyorlardı ! Bey 
girler, manialar üzerinden atladıkça : 

palyaçolar, biribirlerinin una bulanmış 
suratlarına şakır şakır tokatlar nşket
tikçe; koskocaman bir fil, gayet koca .. 
maı:ı birşcyi kolaycacık devirdikçe ... 

Candarma, bunları delikten seçebi
lıell cüretkar bacaksıiları, bacakların
dan yakaladı. çeke çeke, çndırm fil. 
tilndeıı yere indirdi. Vaziyet alarak, 
dikkatle, za.brt defterini çıkardı. Bu 
iki açıkgöz yaramaz hakkında, resmen 
ubrt tutacaktı!. Onlar, ağlıyorlar, ba
ğmyorlar, yalvarıp yakarıyorlardı ... 

!emişler! Affedersiniz, ama, müsaade
nizle, sormağa mecburum: Bu bakış 
dolayısııe, ıçınıuh:: kt:ndiblm~ .t..li.t'll.T ı. 

ras edilmiş hissine kapılan kimse var 
mı!? 

Önce, 5,000 kişiden kimse ağız aç
madı. Sanki, dilsizdiler. Sükut. Daha 
derin bir sükut. 

Derken, mcthalin iç tarafında can
darmayı bekler tavrrla seçince, işin 

farkına vardılar. Localarda, sıralarda, 
iskemlelerde oturanlar, ayakta durarı
lar, bütün bu 5,000 kişi, ansızın öyle 

bir bo~nnış boşandılar, ki 5,000 kişi, 

kahkahalar atıyor, tepiniyor, c;ılgmca- ı 

sına bağırıp cağınyordu. Neş'cyle: a-

man yarabbi. ne tuhaf şeydi bu! Oka. 
dar hO§lanna gitmişti. ki bu beklenil
medik eğlence! Bu yepyeni numara!!! 
Şimdi, ca.ndarmaya bakmız! Kapının 
methal tarafında, mert candarma da 
şiddetle el çırpacak derecede cömert 
davranıyordu bu orijinal palyaçoluğa! 

... O da alkışladı. alkışladı ve son
ra. ... Zabrt defterini ünif onnasmm kc· 
yun cebine sokarak, çadırdan dışarıya 
çıktı!. 

Yüksek Tedrisat Direktö· 
rünün teftişleri 

Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce
vat dün Üniversitede yeni kurulan Pe

Polis Haberleri 

Bir lokomotif 
makasçısı 

Aqağı kaqarak it:ker
lek ler altında kaldı 
Evvelki akşam saat yedi buçukta 

Haydarpa-~ada bir amelenin ölümile 
neticelenen bir kaza olmuştur: 

~fakinist Nuri ve ateşç i Halilin ida 
re ettikleri bir lokomotif evvelki ak
şam Hn.ydarpaşada vagonların yerleri- J 
ni değiştirirken Rizeli 31 yaşında Ah· 
met bir makas açmış, sonra ikinci ma
kası açmak üzcrclokomotifin basama
ğına atlamıf;tır. Lokomotif ilerler ken 
ayağı kayarak düşmüş. ayakları te• 
kerlekler altında kalarak dizkapakla-ı 
rından kesilmiştir. Yaralı amele der
hal Haydarpaşa Emrazı entaniye har
tahanesine kaldırılmrşsa da hastaha
nenin kapısı önünde ölmüştür. 

BiR ESRAR!IANE BASILDI -
Hasköyde Arabacılar sokağında otu
ran balıkçı Çolağın evinde bazı kimse
lere esrar içirttiği haber alınmış, dün 
ev ansızın ba.'Sılmı§tır. 

tçerde Çolak ve Şükrii isminde bir 
esrarcı yakalanmıştır. 

KIZ YOZVNDEN KAVGA - Rı
zapaı:ıada Çakır çıkmazında oturan A
rifle Rıza bır kız yüzünden kavgaya 
tutuşmuşlar, biribirlerinin kafalarını 

kırmışlardır. İki suçlu cürmü meşhut 
mahkemesine verilmişlerdir . 

YANGIN - Taksimde Mustafa Çe• 
lebi mahallesinde Tevfik Türke ait ye
di katlı apartımanm alt katında yan
gın çıkmış. itfaiye taraf mdan siraye
tine meydan verilmeden söndürülmüş
tür. 

ôLVMLE TEHDiT - Beyoğlunda 
Sazhdcrede Ahmedin kahvesinde otu
ran Mustafa bir aralık kavga cıkarmış 
müşterileri ölümle tehdit etmiştir. 

Şikayet üzerine Mustafa karakola 
götürülmüş, karakolda masa üzerin
de bulduğu ampülleri yere atmrş, bu 
arada başından yaralanmıştır. Musta
fa tedavi altına alınmıştır. 

UUZEL MI~ Çlxn.:.1.N MI, - Sa· 
matyadaKavuncu sokağında oturan E
mine ile komşusu Virjin güzellik me
selesinden kavga etmişlerdir . 

Virjin daha baskın çıkmış, Emineyi 
dövmüş, şişe ile başından yarala.mı~ 
tır. 

fST ANBUl BELF..DIYF.SJ 

Şehir 1iqafros11 
Tepebaşr Dram kr~rr 

Bu akşam saat 
20.30 da 

SVRTVK 

Yazan: 
Mahmut Yesari 
Komedi 3 perde 

lll llllfl 111111 

111...11~ 
ıırnıııil 

Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 

Bu akşam sa.at 20,30 da Lüks Hayat 

PANGALTI TAN 
SINE!t!ASINDA 

Bu akşam sa.at 21 
Zozo Dalmas'm 

iştirak ile 

PIPIÇA 

Biletler gişede . 
satılmaktadrr. 

içimizde • 
garıp bir adam yaşıyor 

-----------------------------------------------------
Kalbi sağ tarafında 

Fakat yalnız kalbi mi? 
Bartınlı Hüseyin'te neler konuştuk? 

Dünkü sayımızda okuyucularımızı 1 

rok garip bir hadiseden haberdar et
miştik. Ve, kalbi sağ tarafta bulunan ı 
bir hastanın lstanbulda tedavi edil
mekte olduğunu bildirmiştik • 

Dün, iki milyar dünya nüfusu için
de bugün için eşsiz olan kahramanı. 
Kasımpasa Askeri hastahanesinde z:. 
yaret ett=m. 1 

Bol ısıklt, tertemiz hastahane ko- 1 
ğuşunun kapısından ht'nüz ginnıştım. 
Kulağıma bir ses geldi: 

- Ben buradayım .. 
Etrafıma bakındım. Bütün hasta

lar gülümsüyordu. Fakat hit; birini ta
nımıyordum. En son yatakta ba"daı, 
kurarak oturmuc:ı bir genç eliyle beni j 
vanma <'ağırıvorrlu . 

- Sen m:s;"l? diye sordum. 
- Evet ... dedi. 
Yanındaki: 

- Artık meşhur oklun.. Diyerc!{ 
hu.stanm koltuğunu kabarttı. 

* 'f. J/o 

Bartmm Meclis mahallesinden Man
carcioğlu Hüseyin, henüz askerliğini 

yapan bir gençtir. Sıhhati yerinde ve 
neş'elidir. 

- Kalbin sağrnda mı?. 
- Evet, gel. ba.k .. 
Yanaştım. Sağ göğsünü dinledim. 

Kalbi küt. küt rarpıyordu . 

!ki ay evveline kadar kalbinin sağ 
tarafında olduğunu bilmiyf"n Hüı:ıf"~·in. 

bir aralık : 

- Şimdi yirminci a.c:ırdn ~'l7. nrğil 
. ~ 

mı ... 
Diye sordu. Ben, bu sualden b'rşey 

anlarnamıstrm. YaradThc:ilc hıı SONTı'· 

nun ne alakası vardı. Bir ar::ılık aklı

ma ba.'3ka bir fikir geldi. F akat cevap 
verdim: 

- Evet, dedim. Yixmind :ıwdayız. 
_ n,...-;,.""'~ Nn ... : 1~,_.n ... : --.:::. 4 1'"'-- ··-

biitün azaları ters on sekizinci as1rrıı 
bir adam göriilmüş, ondan sonra gö
riilmemjs .. 

- Ne biliyorsun?. 

- Doktor Bay Mustafa öyle diyor" 
du galiba. Kulağıma çalındı. 

- Sen, dedim nasıl oldu da şimdi· 
ye kadar kalbinin sağ tarafında oldu· 
ğunu anlıyamadm. 

- Nerden anhyacaktım. Göğsümde
kalbimin çarpıntısını duyuyordum, ya. 
Başka ce•·c hic: dikkat etmedim. 

- Pc1d ne vakit anladın .. 
- Asker olduktan. buraya geldik• 

ten sonra. Beni ameliyat yapan dok• 
tor söyledi. 

- Ne ameliyatı oldun?. 
Hüseyin. hemen yatağından doğ .. 

rııldu. Gömleğini çıkardı ve apandisit 
verinde karşılıklı sağ ve solda uzun f· 
ki bıçak yarası gösterdikten sonra iz& 
hat verdi: 

- Ben Bartında iken hastalandnn· 
Zonguldak hastahanesine gittim. Ba• 
na: 

- Senin anıı.ndisitin var .. Ameliyat 
edece~z.. dediler. 

- Peki, bu ağrıdan kurtarın. da ne 
ederseniz ediniz. dedim . 

Ameliyat masasına yatırıldım ve 
karnımı. yani apandisit yerimi a.Çtılat· 
Meğer doktorlar, sağ taraiımda apan
disit bulamamışlar, tekrar açtıkları 

gibi kapamışlar .. Nere<len bulacaklar· 
dı. o tarafımda bi~ey yoktu. Onlat 
beni her insan gibi ~anmışlar .. lş bit
tikten Mnra doktor : 

- Senin ameliyatın olmadı. Tek" 
rar ameliyat edeceğim , dedi. Fakat O 

''akit ıı,.c:;kcr oldum ve burada sol tara.· 
fımdan ameliyat oldum, apandisittetJ 
kurtuırıum 

- Kalbinin sa lt taraftan olduğun\J 
öğrcndi~in vakit hiç korktun mu? . 

- Ned~n korka<'a<Tım. Kalbim vat 

~~~:re~t1e .oluı;a o::ıun . h!<:: ~l~~a o 
kalb;m sa~ değil, icimdcki her ey ~iz.
dekinin te....,;.,.,e{!ir. Fakat bana hiÇ 
bir 7,ararı dokunmuyor . 

N. A. 

Yar1n Akşam 

MELEK ve SAKARYA 
Sinemalarında birder 

SENENiN EN GÜZEL 
En muhteşem ve en mua1.zam filmi 

ZiGFELD 
~ YıLDIZLAR KR,~Ll 

(Fransızca sözlü) 

Wılyarn Poweı - MYRNA LOY 
1000 GÜZEL KIZ - EN GÜZEL ŞARKILAR 

' Görülmemiş derecede muazzam reviiler 

GÖZLER KAMAŞTIRAN BiR LÜKS NE 
FIS BiR MEVZU 

Numaralı biletler satılmaktadır. Ba.km. şimdi olacak şeye! Bir pal
yaço, • :maalesef adını unuttuğum be
yazlı palyaço - çıkageldi. Candarmaya, 
şu ricada bulundu: 

- Azizim, JQtfen aciz bir palya.ço
mm hatırını kırmayınız, kalbiniz yu. 
muşasm; şu fakir çocukcağızların ya
kalarını bırakın! 

dagoji enstitüsü işlerile meş,,C'f\l.l olmuş---------------

Candarma, pek vazüesinc bağlı bir 
memurdu: 

- Olmaz ... olamaz! ÇünkU, bunlar 
izinsiz olarak delikten içeriye göz at
tılar! Evet, öyle! Bunlar, bedelini c. 
demeden bir şeyden faydalandılar! Bi
lir misiniz, ibu ne dernektir? Filan ve 

. .---....-. ...... --····-·--·· .. ···--... . . 
EParasız muüy na kutıonui . . 
: Husust doktonımuz Pazartesi ; 
Eglinlcrl sant on beş buı;!lltt.:ı.n yirmiye! 
: .ad:ır gazetemiz ld~rehancsinde eu: 
: :ırtcsi giln1t'rl de ııaat 14 ten 19 n: 
: ıı<l:ır a..ale ll Tnyynre npartımrnlnrıE 
hklnd daire Uç numarada d:ılma okıı: . . 
;yucuıarımızı yed! l<upon mukabilinde: 
ikabul eder. i ...................... ·-························· 

ve enstitüye ait bazı teftişlerde bulun
muştur. 

Öğleden sonra da Güzel san'atlar 
akademisine giderek akademide yeni 
kurulan resim şubesine ait hazırlıkla
n gözden geçirmiştir . 

Mesleki konf~rans ar 

Öğrtmenlere verilmekte olan· mes

Konser ve konferans 

Şişli llalkeviııden: 

8 1kincikfuıun cuma günü akşamı 
saat 21 de Nişant.aşı Rumeli cadde.c;in. il 
deki Halkevimizde doktor Muzaffer j 
Şevki tarafından zayıflık hakkında bir 
konferans ve 12 kişilik mandolin takı-
mı tarafından da bir konser verile
cektir. Herkes gelebilir. 

- ..... ' • • ... .. t • • ' , • - 1 ' 

SA AY sinemasının 
"Unutma Beni ve Ave Maria" filmlerinin kahramanı dünya tenoru 

BEN~AMiNO GiGLi'nin 
leki konferansların ikincisi dün saat -------..,.---------
14.30 da Galatasaray lisesi salonunda' 
Beyoğlu kazası dahilindeki öğretmen.

1 

En son ve en güzel filmi olan 

lere Yerilmiştir . 
Üçüncü konferans Kadıköy 12 inci 

okulda tekrarlanacaktır . 1 

urşun 2ş1rmaktan C za 

Ça.rşıkapıda Çorlu medrrsesindcn 
kurşun a'iırmaktan suçlu Alfı.ettinin 

duruşması, Rultan:ıhmet i.içüncü sulh 
ceza hakyerinde yapılmış. suçlunun 
bir ay hapsine karar verflmiştir. ' 

Teşekkür 
Çok sevgili babamız ,.e aile reis:. 

miz emekli piyade miralay Ahmet 
Hamdi A.kçorun kayıbı önünde duydu- , 

Saadetim Sensin 
DU BİST MEİN GLUC.K) 

ğumuz sonsuz acımıza uzaktan, yakın-
dan ortaklık edden ail~ dostlarımıza filminin ilk iraesi şerefine verilece 

n\izel repertuwıtım ltalyanca taganni etmektedir. 

' 
.. r.:·i. 1 .... ..,.. 

ayrı ayrı şükran muke.belesine derin YARIN AKŞAMKi MOSlKt VE SİNEMA GALASI 
teessürlerimiz mani olduğundan bu ı icin yerlerinizi ev,.•elden temin ediniz. Benjamino Gigli, bu filmde en 
husust:ı. kıymetli ga1,etenizin tavassut · 
larmı dileriz. 1 

Merhumun c~-i tiC ~>ocııklw L '
1
••••••••• 

• 



5 - KURUN 7 il. KANUN 1937 ~ 

Anasını Gör 
Kızını Al 

11111""1huılftl•ttııı 11ınıııı11111 ı ı ı ı ııı1111ıı rı ıı ı 111111111111ıı1111ıınııı111ııı111111ııı11ıı1ııı111111111 ı ıııo ıı 1111111111ı11ııı111111 111ın111tlllltflHllı1tlfflllllll11 
Roman Yazan: Sermet Muhtar Alus No. 68 
11ıı1111111ııı1 

ı11111ıııı ıı 11111ııııııı 111111ıını1111111ıııııı11111111 uııı11111ıı ııı 1111111ııı ııı111111ıııııı111111ııı1tıı1111ıı ıııı ı 1uııı111ıı11 1111ıımıı11111 11ıııı11ııu1ırı 

Ne oldu bu kıza? .. Ya biri nikahına. muvafık yer, Yeşiltulumbada, caddeye 
alıp çekti; ya da bir eve kapattı; yahut en yakın kahvelerden biri. 
da, su teswi su yolunda kırılır hesahı Tellal efendi, öğleye kadar şurada 

• 
INANILMIY A-

CAK ŞEY 
Bir insan bu kadar 
değ şenihr mi? 

Yıldız . arın qıldızı r[Üzei Juanita 
bu haıe nas11 rfeldı? 

kadar 
k~ d . . da 

vur uya gıtb... bura dolaşıp kendine havale edilmiş Juanita Hansen. Bu ismi yakm zamanlara 
Abdürrahmanla Ziba, Hafizeyle de işleri gördükten sonra Y eşiltuluml~da, 

._. r\vrupada işitmiyen var mıydı? .. Juanita yalnız bir ~.Q ahbaptılar. (Senin kız görünürde en baştaki kahvenin penceresinin önüne 
ytJ.. tu ı· film yıldızı değildi, ayni zamanda bir tiyatro aktrisi ve ~~ nerede?) Diye kaç kere ona sor- o nnuş, gözü ge ıp geçende, nargile 
llluıJar, koca karı bu sorgulan: fokurdatınağa koyulmuştu. meşhur barların hemen hemen her gece sahnede go-

- Ne bilirim ben? Nerede olduğu Tesadüfe bakın, o gün Edanın gez- ztiken yıldızlarından birisiydi de ... Juanitanm dansını 
•İ:dere arif. Siz bana söyleyin! meğe ilk çrkıi günü. Leylaki feracesini ~eyredenler yalnız onun bacaklarındaki harikulade 

Cevabile geçiştinnişti. giymiş, son derece süslü ve tuvaJetli, hareketle büyülenmezlerdi. Ayni zamanda kadınrn de-
Kemanka•, yalın katlılıg-ını meyda- elinde mor şemsiye, kırrta kırıta geçer- . d . Ik b h b 

" risın e ınsanı i · akışta tes ir eden bi.iyük İr parlak-l'la \1\ırup oyunun sakalını bitirdiği sıra- ken, tilki Kör, onu derhal tanmuşb ve 
1 d"li · lık ve kelimelerin tarif edemiveceği bir tazelik vardı. al'da Arap Ziba, Haseki hamamının ka- 1 nı ısırmışb: 
Ptıında, Hafize ile karşılaşmıştı. - Bu, mal olmuş mal; ye~den gö- Daha sonra Juanita yüz itibarile de güzeldi. Bilhassa 

ikisi de hamama giriyorlardı. Ayni ğe kadar haklıymış Hafize karı! konuştuğu sıralarda, kullandığı kelimelere verdiği mi-
l<u!'na başına oturmuşlardı. Hafize, E- Hemen iç cebe el daldırıp Yezirza- mik hareketler, onu bütün salonların en gözde bir ka
dadan açıp talihsizliğinden tutturmuş, deden hatıra olarak aldığı kartviziti çı- dmı haline getiriyor; ve zenginler J ua r.ita için sarf et· 
~göz göstermeliği, bostan korkulu- karnuş, arkasına 0 

( uslfıbu ali?) ye uy- t1kleri meblağları hiç düşi.inmeden bir nehir gibi cıkıtı
gu, kof, tatsız teneke bir kocaya düştü· gun muhabbetnameyi çırpıştrrmış; ce-
iiİnü, yıldızlarının banşamadığmı, kı- binde dai.ma ihtiyat olarak bultındurdu- yorlardı ... 
Zırı akşama sabaha (nikahım helal, ca- ğu çiçekli ve kokulu zarfa kartı koyup, Bir gece, Kaliforniyada bulunduğu sıralarda. Ka
nım azat) diyip başını kurtaracağını caddeye fırhyarak Edanın arkasından liforniya Vinter barında, bir gangsterin onu kaçıracağı şa
aniatınış, ardından da güzelliğinin met· koşmuı, Smmıket hanının Önünde ya- yi olmuştu. Bu, hakikatte belki bir şayia idi. Fakat ina
hirıe girişmişti: kalar yakalamaz, yukarıda anlattığmuz nılmıyacak bir şey de değildi. Bununla beraber Juani-
- Zibacığı:m, piç kurusunu görme şiın veçhile (müsaaıde buyur el.masnu!) di- tanın cesareti daima şaşılacak derecede ileri idi. Bu şayin-

d. y.r_ yerek çamur, zifos temizlemişti. Ardın-
ı ... •-.e oldu, ne oldu bir bilsen. Ne de- dan kendisini telefonla haberdar edej·ek bara gelme. 

' 

rece diJberleşti, ahuJa,,,tı tahmin ede- dan da sokağa sapıp kartı dayamışt-. 
" Abdu··rr_ı.__ t • ·· rtad mesini rica ed- . lere karşı Juanita o:ıöyle cevap vermı·s-bıezsin .. Hele karşıdan şöyle bir gör, öll.IQanın, er esı gun ° · an ~ , 

Cı-lcek değilken senin bile ağzının suyu kaybolutunun, Edaya Sınnaıkeı banuırn ti: - Şimdiye kadar yapmak için en arzu çektiğim 
•icar!.. önünde mekik dokutuşunun sebebi, ma- şey hayvan mürebbiyeliğidir. Fakat buna bir ti.irlü 

ffiizel Jiianita keyif verici ze
hirleri lrullarımadan evııel v~ 

hastahaııe,den çıktıktan sonra 

Edanın güzelliğini baJJandırdıkca nevra icabaıb ve iki sebebe müstenit: fırsat bulamıyorum. Bence Gangsterlerin vahşi fakat 
L_.,__ · Birincisi; haspa kendini a<nr alıyor "I h J h" f kl k .,..14!Jdrnnıı, sonra, nikahına aJat bos- . . . ... , ası ayvan ardan ıc ar arı yo tur. . . ,. 
t •- naza çekiyor; dırhem dirhem aabyor. . .. • . . ,. . tarmak ıçın hatta polise müracaat 
r.:.an 11:orkuluğunun Maliyeti Kemanlraş Fazl u·· tü"'ne v d dah . d Bır hayvan murebbıyesı vahsı hır 
yaJıa ld v •• 1 · k . li a s ar ın mı a zıya e şı- • ederek apartımanında bir araştırma 

P 
0 ugunu soy emış, artı gız marır; pek pahalıya mal olmagv a kalla- hayvan karşrsında onu nasıl terbiye 

lcaJ>akh bırakmıyarak, Tevekkül bama- d b d bile yapmaya sevketmişlerdir. Fakat 

tan kalktığı günlerde onu görenler 

hiç bir vakit J uanitayr tanıyamadı • 

lar, Juanita kısa bir hastalık İçinde, 
bir daha eski gi.1nlerine dönmemek 'nın1_ daki oturduktan evi de saklanuya şır ... Bir iki gün peşini bırakmak. gö- etmek ku retine malikse, en eken Juanita buna kahkahalarla gülmüş-

n .... ~ go-rmem.ı· •ti.· rünınemek, burnunu kınnak 18zım... dimi, bir gangster karşısında öyle 
--.. ,. kin · tü; çünkü Juanitanm etrafındakiler üzere artık mahYolmu~tu. 

Ziha bir (hım!) demişti. O gece, da- J cısi: Vezirzadeyi, delicesine tu- buluyorum. Beni kaçıracaklarına Ü • h 
h. le ka d • tulmuş, (mecnun ve melametzede) ha- .. 1 . . B l d ir dost tuzağı olsa bile, husus} va -ı============================ 

oeası p!! an ıçeıi girerken, ko§a· r · · ·· zu meyınız.. u, on arın mey ana srtalan ile bunu çok daha evvelden t.rr k~daytp çeneye giri"mi ... ti: ıne gırmış gostermede de mana yok. "' b. bl""f .. ç·· k.. be . 7 
s·· .. 1 " " Ve-zirzadeliğin icabı biraz da vekar, a- attıgı ır 0 tur. un u, mm haber almışlardı. L..ahoro/un milqonlarına 

~ - urgune sürü en Çakır Ayşenin zamet değil midir ya?.. danslarımm karşısında teshir edile -
. Piç Eda yok mıydı, hani köprü miyecek hiç bir kimse hatta insanla- Bununla beraber, Juanitanm ke· kım kavuşacak 
tıpiJıazu diye, Uilc diye adlar da taJk. K yif verici zehirlerin elinde günden ı 1s b 1 
~ılardı, İ~te 0 deli fişek, h;._,.ni kız Ör Abdürrahman, üç gün üstüs.te1 rm tıyneten en vahşisi olan bir gangs Daily Express gazetesinin tan u 
dı.- -,.... SlrmBkeı:: hanının etrahrula Edayı· dört b.1 k güne erimesi, o k:adai yavaş oldu iri. mııh:a.birinin yıadrğuı:ı gnr.p, ı:ıiJılh t.A-L:-•n güzeli olup çrkmı§ ... Ortalıktan " ter ı e yo tur.,, 
...._ ho döndümıüştü. Her gün, Yeıiltulumba- bunu hatta kendisi bile hissedemedi. ciri Zaharof"un yeğenleri olduğunu id-il~ luşunun sebebi, kocaya VBl'llU§mış. claki •-ıı...venm· kuytu bır' .. __ L_.ı __ ·~ Hakikaten o gece belki Juanita dıa· eden SO yac:ındaki Melponene ve llaiituerd ı -'-- ıs:an LdrdUJlQaJJ .....,.. Çünkü Juanitayı tabiat ayni zaman- ~ 
-.. • e yo u tuta1,;iUlllllu galiba tut kagvı kolluyor, Edanın g-b·.;:;.; .. ; go··ru··n- için böyle bir hadise hazırlanmıştı. Aleksandr Zaharya Zaharofun milyon 
-""f bile Aman k ~ ~~ 6~ da mukavim olarak da hazırlamış • 
dett-: • ···bir ocacıgııp unutma, ce, gayet uzaktan, kendini göstermiye • Fakat Juanitanm da o geceki kadar lanna varis olmak teşebbüsüne giriş. 
J:_ -· •IUn kenamıa kaydet. lıİinize tı. Fakat bir gün, birdenbire hasta -
~ olur! rek takip ediyor, öndeki soldan veya sa hiç bir vakit teshir kabiliyetine malik mişlerdir. Londra ve Pariste avukatla 

sağdan geri etti mi, sokaklarm birim• 1 d v •• 1 kt d. O d landığı zaman, artrk bu mukaveme - ra vesiyetnameyi tetkik etmeleri için Ve kör. Abdürrahman, 0 anda, yınc· oma ıgı soy enme e ır. erece l h b 
( sapıverip saklanıyor ·~- yıne· · · k Ik clak k tin önüne ne güze lik. ne arzu ic ir taıı·mat verilmiştir. Yl'H• Arap!) diyerek kansnun boynu- ' .......... a. peşını ki daha sahneye çı tığı i i a • 

,__ bıralanıyordu. şey geçemiyecekti. Nitekim, yatak -
taa aanunışb. larda, büyük ve muazzam bir ses • 

Memnun mu memmın... -------------~-------------------
- itim yolunda. Piç çantada kek· sizlik, Vinterbar salonlarını baştan J Ş a ret 1 er: 

Kör AbdülTahman kaçm kur'ası? .. 
~danın aştn dilberliğini, ahuluğunu duy 
lnııuı kaç para eder, kuru lafa inanır 
;:' o?.. Gözile gönneden, sabi mi ya-

lik!. diyordu. aşağı doldurmuş bulunuyordu. Jua • --- __ _ 

n ınıı: olduğuna kanaat eder mi?. 
'cöp E~et, köprü üstünde §emSiye lastik, 

l"llye pul sattığı vakitten, ileride 
~~ i'Üzel olacağı belliydi. Kağrt kavaf. 
8lnı Yaptığı zamanlarda da bir içim 

-.. 0lına.ğa başlamıştr ..• 
Gel gelelim bir yanağı maliim; boy
~ boya usturanın yeri mevcut. Ondan 
~ öbür yanağına, alnına, bum.ana 
-ıka bir bıçak yemediği ne belli.. K.e
~f Şahap gibisinin nikabına düşün 
~e kadar kimhilir ne masebaklar ne ba 
~er geçirdi. Böyleleri bir konca ta
;:.•etiJ~ ortaya düşer. Sene geçmeden, 
brii 1'11 bir sapın üs.tünde, solmuş, dökül
~ Yapraklı, koklanmaz bir gülden 

ırzJaşrr •.. 

i . liele Hafize gibi bir kannın sözüne 
c!~t olur nru? (Göm1eğimden geçir
l'i ltıı. evlat ettim, bu boya getirc!im) di
ea,~ dunıyor. Elbette göklere çıkara-

··· 
,. Cörüy:ors.unuz ya, bu zehaplann iki-

1 del.'..._ E 
.. • ~ danın masebaklar, badireler 
.. eçırdj·· · .,, gıne, bır konca taravetile orta-
"• dü Ü •ili § P. aol~k, pors~~· koklanmaz bir 
~ l'nenzılesıne geldıgıne hükmetmek 

"'~hnı .. ah . , 
RC>k n gun ına g1nnekti. Hafizenin 

lere çıkanşı da ha!dı ve yerindeY'di. 
Abd .. 

l:tah urrahman, o gecenin ertesi sa-
~ kahvesini içip kapıdan çıkar çık
- T evekJrijJ hamamı sokağını boyla-

JŞ TIKIRIN'DA 

Y ekçesimin, leylaki feracedeki ça
murlan silişinin ve kartvizitini veriş.inin 
beşinci günü idi. lşi daha fazla uzat
mak fazla kaçar ve bu kadan yeter. Ar
tık davranmalı. 

Abdürrahman, artık bu karan ver
diği için, o gün mahut kahvenin kıytu 
laraflanna saklanmamış, pencere önüne 
otunnağı bile az bularak, yaya kaJiJn. 
mının üzerindeki sandalyelerin birine 
kurulup ayak ayak üstü:ne atmış, nargi
le yarunda marpucu elinde, çantadaki 
kekliği beklemeğe başlamıttı. 

Eda, aşağıdan sökün etti. Yüriiyıü • 
şünden beJli ki zihni meıgul. dalgın. 
Bastığı yeri bile görmüyor. Duvar dip· 
]erinde bükülmüf uyuyan köpekleri, 
kazevi üstlarinde analanrun memeleri -
ni emen köpek yavrulanm çiğniyecek 
de haberi yok. Aklı hep boyalı bıyıklı • 
da ... 

Dört gündür, Sınnakeş hanının ö • 
nünden kaç kere geçmiş, gidip gidip 
dönmüş, boyah bıyıklıya rastlamamıt . 
tı. Merakından kahroluyordu. Gecele -
ri gözünü uyku tutınuyordu. Hali ha -
raptr. O gül pembesi rengi bile uçmuş
tu. Kurdukça kuruyor, sağa çek; • r so
la çekiyor, vezir zadeden haberin kesi
lişine, kılavuzun meydandan yok olu -
şuna akıl srr erdiremiyordu. 

(Arkası Var) 
·••h "'-...:L 

l't ca•u- edil • ·· ·· d b. 1- ...... _.. .... c·-·········---··-····-·-----......... L en evın onun en ır K~C ·········-···· •••••••••••• ... •••••••-······•••••••••••··· 1Cer-e .. •• •• 
hi . geçmiş, mola verip cigara sara~k :: A k B •• k :: 
.~ni bekler gibi yaparak pencereler/ ı ~~ n ara - u re ş i·ı= 1 

rozetle . k" . . .. . :: : 
ınış, ımsecıklerı goreır.emışti. • :: S d . E f · ·~ 

Kı v :: a rı r emın F. 
~·! z gezınegc çıkıyonmış . Her halrle 1! 1 
~·!!' e·' .. S • 
i\ .. ika en soıı.ra ~·!rnr. (;c-ecefri yol da g o n ese r 1 ! 
r' r; Ak~ı_ı·a. ,~ ., '(o~ k-ı tarikile Be- IH Yakı"da fiıkıyor : 
~... Bekhye,.ek ·· k •• •• -.. ve onu gorece en ............ - ... -.... --............ ._. .. _._... __________ _ 

nita dansetmiyor, adeta bir meleğin Hem b 1• ri n c i, 
kanatlarına takılı olduğu halde ma • 
salarm üstünde uçuyor; ve şarkı 

söyliyen sesi, tabi.atın en iyi sesle • 
rinden biri olarak, insanı düşünebile· 

ceği en güzel bir aleme götürüyor -

du. 
• • 

Bununla beraber Juanitaya ne ol· 

du. Birdenbire bu yıldızlar yıldızı -
nm, tanınmı:yacak bir iskelet haline 

geldiği görüldü?·· 

Fakat, acaba bu birdenbire mi ol

muştu?. Yoksa Juanita ihtiyarlamış 
mışdtL 

Resimde dünkü ve bugünkü Ju • 

anitayı görüyorsunuz ... Bu değişme
ye inanabilir misiniz?.. Kat'iyyen ... 

Bu bir hakikat bile olsa insanın buna 

hicbir vakit inanmıyac:ağı geliyor .. 

Fakat bu bir vakıadır. 

Bu nasıl oldu? .. 

Juanitanm keyif verici zehir kul

landığl ötedenberi zaten bilinen bir 

şeydi... Yakın dostları Juanitaya 

kendisini birdenbire kucağına alacak 

olan bir tehlikeyi daima işaret etmiş
lerdir .. Fakat, onların bu tehlikP ic:a· 

retine karşı. Juanitanın etrafın· sa • 

rarak, keyif verici zehir kulbrd·ğı 

sırada onun giizelliğinden istih 'e l!t· 

mek istiyen bir takım insanlar Y:lr

dı. Ve Juanita onlara da tıpkı keyif 

verici zehire karşr duyduğu yakın • 

lıkla kendisini merbut hissediyordu. 

Bununla beraber, dostları Juani ·ı 
tayı bu vaziyetten bir hamlede kur-

Hem birinci ay, senenin başı. Ye

ni yılın kale duvarlarını fetheden ta

ze kahraman, taptaze bir senenin ilk 

otuz bir günü. Sonra adı lkincika -

nun. 

Yeni bir şeyin başlangıcı ve son
ra da adı, "son... Sonkanuna. sene 

başı demek acayipten fazla tuhaftır. 

Bu takvimlere kadar geçen tezat 

dünyayı parça parça ıslah etmek, ya

vaş, yavaş düzeltmek istiyen insan

ların ortada bıraktıkları boşluktan 

biridir. Seneler marttan haşlarken 
şüphesiz ki birincikanun, ikincika -

nun sözünün tezada benzer bir ha -

li yoktu. Fakat senebaşı ikincikanu
nun birinci günününden başlayınca 

kanunların bir kısmı bir başka se . 

nenin, bir başka takvimin kadrosu -

na girdi. lkincikanun tabiri gülünç 

bir soytarı halini aldı. 

Senenin kanunla nihayetlenme -
si, kanunla başlaması, yani bir sene

nin baharının. yazrnm sonbaharının, 
kışının iki ayni cinsten kapıdan gi • 

rip sıkması kiiçi1k bir tadilatla man

tıki o labilir. Kanunuevvele sadece 

(Kanun), ikinLiknnuna (Birincika . 

mm) demek sartile. 13u suretle ma
nasızlık yerini manalı bir hayata ter· 

keder. Böylece ka nunun knrrsım1an 
giren yeni yıl, yi11e b"r kanunun k~

pısmdan nkar gi<ler . 

Bana kalsa, bu acayip manalar, 

hem sonuncu 
!adri Ert~m 

hüviyetler, hatıralar ifade eden isim• 

!eri bir hamlede atarım. 

Ben ne Nisandan ne Mayıstan. ne 

Teşrinden, ne de Kanundan bir ma • 

na anlıyorum. Ağustosun arkasında 

eski Roma lejyonlarının mızrakları• 

nın ucu ve imparatorun tacı parıl • 
dıyor. Zaten takvimler kadar milli, 

yani zaman tasavvuru kadar mahalli 
olan bir şey yoktur. Böyle takma ad

larla ayları saymak, bence, ayların 

arkasmda ti.irlü, türlü cemiyetlerin 

tarihini seyretmek demektir. Bugün
kü zamanm miisterek kıymeti ölcü • 

li.i olmasındadır. 
Ölçi.inün vazıh, yalan kabul et • 

miyen, tezada dönmeyen kendi ken• 

dini aldatmıyan bir hüviyeti vardır. 

Zamanın hu kadar şaşmıyan rakam• 

1ara kıymet verdiği devirde neden 

rnkamdan daha başka istinatgahlar 

:=mımalıdır. 

Vazıh, berrak, insanı aldatmıyan, 

insana yalan söylemiyen rakamlarla 
;wları scıvmı:ı.k. ona '"'öre ad vermek _, .. ~ 

en CYİ.izel bir şey olur. 

Zaten yazarken ayları adlarile de

ğil. rnkam srrasile ifade ederiz. 

Y arrnı, ge<:en birinci ayı. Kanu • 
nu~aninin yerine koymak ... Senenin 

nvlurmr birinci, ikinci, i.içiinci.i, dör· 
di.inc-ii, b0~·nci.. .. nnu!V'l', on ikinci 

ay diye ı:ıaymak en güzel usul ola • 

caktır. 



Fransa aldanıyor! 
Paris hUkQmeti Hatay meselesini Türkiye ile Millet• 
ler Cemiyeti arasında bir mesele gibi gösteremez 

Çünkü istediğimiz, muahede ile verilen 
emanete hiyanet etmemesidir 

~ evfik Rüştü Aras Paristen ay- Fransa hükQmeti gerçekten .İsken
J! rıldığI gündenberi Türk efka- derun meselesinde hakiki bir uzlaşma 

rı umumiyesi Fransa hükume- ruhile mütehassis olsaydı mutlaka 
tinden yeni bir teklif bekliyordu. Her- Ankara bilyük elçisi (Ponso) ile bir 
kes böyle bir teklüin iki gUn evvel An- teklif gönderecekti. Bununla beraber 
karaya dönen Fransız büyük elçisi böyle bir teklif fırsatı henüz geçm~ 
(Ponso) ile beraber geleceğini tahmin değildir. Nihayet birkaç gün içinde 

öôLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,015 PUlkla hafif mtmk. 13,25 -
14,00 Muhtelif plA.k neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 PIAJtla dans mustkisi 19,00 

İstanbul Halkevi neşriyat kolu t.a.ra.fmdan 
kitap yayımı hakkında blr konferans. 20,00 
Rı.tat ve a.rka.d~la.n tara.tn:ıdan. Türk musf 
kfsl ve halk şarkıları. 20,30 Safiye ve arka 
dıışla.n tara.fmdan TUrk muellruıl ve halk 
ş:ı.rkıIPrı. 21,00 Saat ayn: Orkestra. 

Saat 22,00 Ajans ve borsa haberleri vo 
ertesi günUn programı. 22,30 Pla.kla sololar. 

23,00 SON. 

ediyordu. Bu tahmin boşa çıkmıştır Fransa bir söz söyliyebilir. Aksi tak- ı ---=------------~ 
Fransız elçisi hükumetinden hiç bir dirde Fransız hükumetinin aldığı taVIr BORSA 

6. 1 937 

Hl7Alannda yddrı lprt-111 olanlar, bu 
rlıldc m1Jaınt-le gôrenltrdlr. liakamlAI 
ııauı 12 ııe upaıuo .at.ıt tJy•Uıu-ıı ıı:ı. 

yeni haber getirmemiştir. Bu vaziye.. ve hareket TUrk • Fransız dostluk ru
tin ifade ettiği mana. ile bazı Fransız hile telif edilemiyeccktir. Çünkü Fran
gnzetelerinin son günlerdeki neşriyatı sız hükfunetinin maksadı Milletler cc-

1 biribirine yaklaştınlınca Fransa hü- miyeti toplantısına kadar bu işi sav. 
kfımetinin İskenderun meselesinde saklıyarak orada: "!skenderun mese- ı 
Türkiyeye karşı takip ettiği avutma- lesi Fransaya ait bir iş değildir. Tür- I ----------------
ca ve aldatmaca siyaseti açıkça anla- kiye derdini Milletler cemiyetine an. • sterlin •' A:!2 A_ A l A tf 
~Ilmaktadır. latsm.,. deyip bir tarafa çekilmek ol- il •Dolar ı lo _ 

(1) :tkincikanun 1937 tarihli (Pa- duğu meydana çıkacaktır. Eğer Fran- •Frank ıı7 -

• şmn AYU• 
;,!<; turya 

. 
•Mark ::8 -

ris - Soir) gazetesinde (Pierre Man- sız hükumeti böyle akılla hareket edi-
1 

•Liret 

t · ·ı k b' Tür' k .. . . • Belı;:lka Fr 

ı.!1 - • Zloti 2~-
• Pengo 

eau) ınızası ı e çı an ır yazı yorsa aldanıyor. Türkıyenin Milletler • Drahmı 
gazetelerinin neşriyatını tenkit ederek cemiyetinden istediği hiçbir şey yok- • tsvtçre Fr 

İskendcrundaki Türk nüfusun ancak tur. Bütün istediği Fransanın elinde- • ı..eva 
(85,242) kişiden ibaret olduğunu, bu- dir. Çünkü istenilen şey (1921) sene. •Florin 

:J .t. -
• Ley H-

::ııb -
: :S. -

6i.-

•Dinar ~2 -
Yen _ 

na. mukabil (62,026) Alevt ile (32,000) sinde muahede ile doğrudan doğruya • ~~:ı:ck. 
Arap bulunduğunu kaydederk (85,242) 

6U -

• Kron tsveo -2 -
•Altın 10 ıO -

_ •Banknot 

kişilik Tiirk akalliyetinin ha.kim.iyeti Fransaya emanet olarak verilmişti.r. 
Fransa kendine verilen emanete hiya- ı 

altına. (133,838) kişilik bir gayri Türk net etmemelidir. 
ekseriyetin terkedilemiyeceğini söy-
lüyor! Daha doğrusu bu Fransız gare- ASIM US ı 
tesi birkaç yüz bin nüfuslu Türk mem.- ----------------'-
kke!i olan İskenderun sancağını beş 1 

on bin Arabın tahakkfunü altına ver- VAKiT cep kitapları No. 6 1 1 
mek icin en halis Hatay Türklerini A- --T-------------..J.
levi ve Türk diye ikiye parçalamaktan 

C E t~ L E R 

• LOnd.ra ti!A - • Vlywıa 4.2475 
• Nevyorlı ı 7\l ı( • Madrtd 7 fib66 
• Parl.I 17 lllb • Berl.b:I 197tı:'> 

• wıano l6.1t b • v~ •. ~lb 
• Brtlk.seı ~.7144 • Budapeşı. ı.!:!67:> 

•Atına 58. b • Bllkl'et 1Ui4112 
• CeneYrt l! ı 7 fi • Beıgn.0 :ı 4 lı4 7ı ı 
• Sotya ıH,7::!:> • Yokoha.ma 2 i987 
• A.msterdam 14f)i;; • Moskova ~4 9-ı 

cekinmiyor: 
Prosper Merime 

• Pnıg 22 61f) • Stokho1m H,11!8'1 

t::SHAM 

1ş Bankası to - l'nı:ııV&J ... \.1 

Bundan sonra gene bu Fransız ga
. tesi İskenderun sahasında ortaya çı

, 4 .-. Türk talebile Almanların buna 
ben.zer ta.lepeleri ayni zamanda müvazi 
olarak çoğalmakta olduğunu ve vakti
le cenup hudutlarımız hakkındaki Türk 
ta.leplcrinin bir taraftan (Halep), di
§·cr taraftan (Musul) vilayetlerinin ta
ına.mmı almak mahiyetinde bulundu
ğunu ileriye sürerek "Muahedelerin 
tadili devrinin açılması korkarız ki 
Garbi Avrupa.ya münhasır kalm.ıya

Etrüsk 
Vazosu 1 

• Anadolu 22 2:ı 
Reji :l o 
Şlr.' Bayr1y -

Çimento 18,2) 
Uhyon Del uoo 
Şarlı: Del '.oo 

1 • Merkez Bank 93. Balya .'IO 
U. Sigorta .tKı Şark m. ec!'..& -

Türkçeye çeviren: ' 1 
Ponoınoub , - Teıeton .00 

o - -
IIAYDAR RIFAT ıstlkrazlar 

-
Tahvnler 

• 1983 TJJor. J 112 97;ı ltlıtktrtıı 

• • • • D 21 8 1 Tl'am'HJ "l, 70 
• • .. m i:!t,110 Rılıt.ım 4,06 

c::ı.kt:r.,. diyor . 
V AKIT MATBAASI 

lııtik.Dahllf O ı.b • AnMo1u 1 37 O~ 
•Ergeni t.Uk ıH 2b •Anadolu ll tı7.I>~ 

1921 senesinde aktedilen Fre.nklen 1936 1928 " .M - - Aı:ı&dolu m -
• s. Enurum 9a - • Mtım..nll A f L _ Bu.yyon muahedesi İskenderun sanca---!-------------!.-

ğmın tamamile Türk olan karakterini j Fiyatı: 20 kuruş ı ----·------------= 
tayin etmirti r. Hatta sancağın yalnız 
nüfusu değil, arazisinin de Türk oldu- --------------i~:..-·~ 

akvım 1 n. ·Kt. s rr. KA. T • lı Pertembe OtJMA ğunu :--<.;stermiştir. Bu itibarla mesele
nin bu ..:'lıeti asla münakaşa. mevzuu 
olamaz. Hal böyle iken Fransız gaze
telerinin şimdi 1skenderundaki nüf u
sun ekseriyeti Türk değildir, burada 
Türkler akalliyettedir gibi bir mesele 
çıkarİnağa ~alışmaları hüsnü niyet a
lameti sayılabilir mi? 

Da.ha sonra TUrkiyenin İskenderun 
hakkındaki talebi gayet sarih olarak 
bu mmtakanm istikla.Iine münhasrr
kon ''Türkler vaktile Halep ve Musul 
viJAyetlerini istemişler4i. Şlmd.i İsken
derun müstakil ha.le getirilmiş olsa 
bile bununla tatmin edilmiş olmıya

caklarclır, ondan sonra Halebi ve hat
ta Musulu da istiycceklerdir.,, gibi söz
ler söylemeleri İngiltereyi de Türkiye 
davası aleyhinde tahrik eylemekten 
bsı~ka b:r maksada hamlolunabilir mi? 

İskenderun nieselesinde Türkiyenin 
yegane muhatabı Fransa olduğu halde 

lstanb-ul Asliye lll<t1ılwmcsi Vçiin
cü Hukll.llc Daircsindcıı: 

Ahmet Srtkr tarafından karısı .Ar
navutköyünde iskele karşısında sebze 
sokağında 20 numarada sakin Hasna 
aleyhine 936/1296 numara ile ikame 
olunan ihtara müstenit bo~anma dava
sından dolayı icra kılınan muhakeme 
sonunda kanunu medeninin 132 ve 138 
inci maddeleri mucibince tarafların 

~ _.i Şevval 25 ŞcvnJ 
Glln doğlıf'l 1 ~6 7 26 
011n batışı r 6,55 16,~7 
Sabah namaz. 6 25 6 2 "! 
Oğle namazı 12 20 12 2ô 
lldıı.:11 oa.ıaa.zı 14,43 [ 4,44 
A.k§a.m oamazJ l 6,56 ı 6 57 
Yat.aı rııu:nazı 18 !H 18 S4 
lmaaJı 5 40 5,40 

Yılm geçen g1lnlert 7 8 
Yılm kalan günlerı 358 357 

boşanmalarına dair olan 4.12.936 tn- ---------------.: 
rih ve 4 numaralı ilamın müddeaaley- .. -------rm-------. 

hin ikametgahı rr.eçhul olmasına meb- Selimiye Askeri Sahnal
ni H. U. M. kanununun 141 inci mad-
desi mucibince nanen tebliği tensip kı- ma Komisyonu ilanları 
lm.mış ve bir sureti de mahkeme divan- ı•---·•-l:Dl ________ ııı'll 
hanesine talik edilmiş olduğundan ta
rihi ilandan itibaren on b~ gün içinde 
müddeaaleyh Hasnanm temyizi da.va e
debileceği tebliğ makamına kairrı ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

bu devlet ilk zamanlarda karşımıza Su- --------------~-

1 - Boğaziçinde Anadolu ve Ru
meli Kavaklarmdaki Tümen birlik -
}erinin 937 senesi Mayıs sonuna ka
dar olan ihtiyacı için 32600 kilo sı -
ğır eti alınacaktır. Bedeli muhamme
ni 12981 lira 54 kuruştur. 

riyeyi cıkarmağa ~hştı. Fakat bu c- .. --------------.!. 
ywıun muvaffak olamadığı göriilünce: lstanbııl Komutanhğı 1 2 - Şartnamesi Selimiye Sabn -
"İskenderun mesele.si bir Türk - Fran- Saflnalma alma Komisyonunda her gün görü -
sız mc~lesi değil, bir Türkiye - Millet- Komisyonu il:inları lebilir. 
ler ca.niyeti meselesidir. Türkiyenin rı__ 3 - ı:..K8İltme 22-1-937 Cu -
iste<lii:rini yapmak da doğrudan doğ-
ruya Milletler cemiyetine n.it bir sahi- Tayyareye top atan Topçu ba - ma günü saat 15 de yapılacaktır. 
hiy~ttir . ., derneğe başladı. Bundan an- taryaları için 3 amperlik SOO v; 5 4 - Eksiltme kapab zarf suretile 
ıa.~ılır ki Fransızlar Tlirk taleplerini amperlik SOO ke 1 OOO tane sigorta yapılacaktır. 
munhc:lelerin ret'iT.yonu imiş gibi gös- ık k 5 _ ilk teminat 973 lira 62 ku-
l r r ·, Türkiye ile Milletler cemiyeti- aç e silbnc ile ihaleleri 8-1-937 
ni karsı karşıya bırakmak fikrindedir. Cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 
H lb ıld lskenderun meselesinde MP- Muhammen tutarı olan 350 liradır. 
lctl · cemiyetinin vazifesi Fransa ile Şartnamesi her gün öğleden evvel 
Türk.yenin mevcut ihtilafı sulh yolu Komisyonda görülebilir. isteklileri -

11 lledebilmeleri hususunda sadece nin 26 liral k ilk teminat makbuz 
i .. ,~ bir mü~ahit olmaktan ibaret 

veya mektuplan ile ihale günü vak
i 'ten Ji'ransarıın bu tarzda bir vaziyet 
nlnıası Tiirklerin gösterdikleri hüsnU ti muayyeninde F mdıklıda Komu -
niyete ve sulhseverlik a13kma karşı ı tanlık Satınalma Komisyonuna gel-
nankörcc yapılmış bir mukabeledir. meleri. (36792, 

ruştur. 

6 - Bu işe gireceklerlı"'l bu İ§le 
meşgul olduklamu bildirir kanuni 
vesaiki teminatm konduğu zarf içeri
sine koymUf olmaları meşnıttur. 

Teklif mektuplan saat 14 de kadar 
yatırılmış bulunacaktır. Bu sa -
atten geç mektup kabul edilmez. 

(64).. 

Anlatan: Menlikli Haydar 

-22-

" - Vay benim üç tarafım Bulgarlarla 
çevrilmiş. istedikleri zaman bunlar 

beni mahvedebilirler,, 
~allah bundan sonra da olmıyaca.
ğım. Namuslu, şerefli bir zabitim. Bu 
hiç tanımadığım ve hiç münasebetim 
bulunmıyan kadın bw-ad:ı.n defolur.
caya kadar devlethanenizde yatar, kalı 
kar, hiçbir yere çıkmanı. Fakat res
men hapsedilip aleme de kepaze ola
mam. Eğer beni cebren hapsetmek ir. 
terseniz ondan sonra yaşıyamam. Fa
kat iş bir kere bu dereceye geldikten 
sonra kendi başıma da ölmem.,, 

Diyerek kumandanı dahi öldürece
ğimi ima. ettim. Kumandan esasen 
aerir b:r insan değildi. Daha ilerisine 
varmadr. Herhalde bu kadınm aşırı~
ma.<5ma karar verdik. Benim bu hu
susta vaki olan şayialarla asla müna
sebetim olmadığına nihayet kendisi 
de kanaat getirdi . 

Kumandan bulduğu bir adamı gön 
dererek o kadının yanma gelmesini 
ist:edlyse de geloıedi. Gelmemekte ır
rar etti. En sonra. birkaç lira vererek 
bir kadın tuttuk. Bu kadına talimat ver 
dik. Benim terfi suretile Antakyaya 
gideceğimi, orada talak davası açıla
rak kocası olan a.da.mda.n boşanabile
ceğini, bu adam y~ itibarile kendi 
küf vü olmadığından ayrılacağını, ni
hayet Anta.kyada. beni tanıyan kimse 
bulunmadığı için oradan babama ev
leneceğimi ya.ıara.k rızasını alacağımı, 

ancak bu iş bu suretle hallolunabile
oeğini bu kadın vasıtasile bildirdik .. 
Ondan sonra kadın Antakyaya gitme
ğe razı etmek mfunkUn olabildL Nev
rekopta.n gittiler. Ben de bu suretle 
o belada.ı:ı kurtulm~ oldum. Sonradan 
Nısfet bey MUşUr Paşaya mektup ya
zarak benim hakkım.da hüsnü şaha
dette ulundu, benim nam.us ve şe

refimle yaşıyan bir zabit olduğumu 
anlattı. Kendisinde bana. karşı hasıl 
olan suizannı böylelikle silindi. Ku
mandanrm da benim gönlümü aldı. 

Nevrekop havalisinin o zaman ht
ritasını erkanıharp Fevzi Paşa. yap
mıştrr. Sonra.dan dördüncü ordu Mü.şü
rU olan bu zat Dağıstanlı Seyfullah 
Paşa ile Dcvlen ve Tımraş taraflann
da bulunan tabur binbaşısını bir adam 
zannaderok kendisine bir takım kroki
ler vermişler. Eski haritalara dikkat 
edilirse görillül" ki bu Tımraş nahiye
si Rumelii şarkiye girmiş vaziyette
dir. Bir taraftan Mestanlı, öbür taraf~ 
tan Fonya kazalarile çevrilmiştir. Ga
yet korkak bir tıynette olan bin ba31 
krokiler üzerinde bunu görünce : 

- Vay benim üç tarafım Bulgar
larla. çevrilmiş. İstedikleri zaman bun
lar beni mahvedebilirler.,. 

Diyerek bizim kwnandan Nısfet 

beye müracaat eder, kendisinin behe
mehal daha geride olan (Devlen) e si~
ratle kal<lırılmasmı ister. Haf tanın se
kiz günü muttasıl tahrirat ve telgraf
larla kumandanı iz'aç etmeğe başlar. 
Nısfet bey bu havn.liye giderek mese~ 
leyi tahkik etmek lazım geldiğinden 
bahsederek kendi göziyle vaziyeti an
lam.ak üzere hareketi için emir verme
sini Müşür Paşadan rica etti. Fakat 
Müşür Paşa kumandan Nısfet beyin 
gayet şişman olduğunu bildiği için: 

- Zatıiıliniz rahatsız olmayınız. 
Katip ve ya.veriniz olan Haydar beye 
tenbihat ve tebligatta bulununuz. Ona 
icabeden ~ifreyi verip acele gönder:~ 
niz.,, ~eklinde emir verir . 

Nısfet beyin bundan biraz canı sı
kıldı. Bununla beraber mecburen be
nim yanıma dört nefer katarak gön
derdi. Halbuki Rumelii ~arki Sultan 
Hamidin vehminden istifade ederek 
bedarn. almış olan Bulgarlar o vakit 
vaziyeti ince uzun tetk.ika lüzum gör
miyerek yedi saat genişliğinde ve dört 
saat derinliğinde olan (Tilkili) yayla
sını bize brra.kmışlardı. Sonradan km·
vet kazandıkları için bu yaylanın da 
kendilerine ait olduğunu ısrarla iddia 
ctmeğe başladılar. Bu meselen.in halli 

için biz.im tarafımızdan Edirne adliye 
müfettişi Adil ile maiyetine memur 
ve katipler katılarak. Tmıraşa sevko
lunduğu gibi Bulgaralar tarafından 

da (Fonya) kaymakamı bir erkanı
harp binbaşısı Tımraşa hareket etmi5-
lerdi. 

Bana verilen vazife ise daha ilk 
memuriyetimdi. Fa.zla olarak o zaman 
pek asabi idim. Bunun için (Tmıra) a 
acele yetişmek maksadile kendi ke
semden binek atları tutarak ve her 
menzil yerinde bu atları değiştirerrek 
adeta (Tımraş) a dörtnala gittim. Ha,.. 

kik:ı.ten on b!r saatte oraya vardım~ 
Oranın binba.şısma tahriratımı verdim. 

Binba.şr bu tahriratın tarihine 
baktr. Bu tarihe göre benim ancak iki 
gün sonra oraya varmam 13.zmı gelru.. 
ğini hesap etti. Böyle bir gün içinde 
varmış olmama şa.ştr. Hem de inan
madı. Evvela bana: 

- N<.>vrcıcoptan ne zaman çrktm!,, 
Dedi. Cevap verdim: 
- Bugün sabahleyin saat on bir· 

de.,. 
- Bu 'ıesaba göre buraya on bir 

saatte gelmiş oluyorsun. Bu mümkün 
değildir. Bahusus senin yanında piya. 
de neferleri de var . 

- Efendim, yanımdaki neferler de 
benim gibi ata bindiler. 

- Masraflarını verdiler mi? 
- Hayır efendim, ben kendi kesem-

den ödedim.,, 
Binb:ışı bunun üzerine yayretini sak 

lıyıunadı. Bu defa: 
- Ben sayei şahanede bir binbaşr

ynn. Beriim....ta.hkikatıma bir millli:ım• 

gönderilmesini kabul edemem.,, ·' 
Dedi. Bunun üzerine ben de: 

- O halde tahriratmı.a bu yolda 
işaret buyurunuz da geri döneyim.,, 

Diye mukabelede bulundum. 
Benim bu sözüm bin ba.şıyı düşün. 

di.irdü. Bir zam::ı.n sonra tavrında bir 
yumuşaklık göründü. Hemen katibi 
~ağırdı: 

- Boyef endi oğlumun harcırahını: 
derhal hazırlayıp getiriniz hem de pa,. 
raları çil ve parlak olsun.,, 

Dedi. Ayni zamanda güliinıseme
ğe başladı. Ben (Tmıra.ş) a var .. 
drğım zamaiı Adil beyi orada buldum. 
Bulgar kaymaka.mr bir gün sonra sa.
bahleyin geldi. Yanında otı.ıman faz
la. jandarma vardı. Her biri gayet iyi 
giyinmişlerdi. Hele kayma.kamın a.ı .. 
tındaki Arap atı görülecek bir şeydi, 
Onlar da geldiler. Jandarmaları balı
çede uzancl lar. Çünkü geldikleri yol
lar doğ yolu idi. Yoruldukları şüphe .. 
sizdi. 

Bulgarlar hudutlardaki kaymakam.· 
ları hep crldi.nıhu.rplardan intiıha.p e..
derler. Bulgar kaymakamı yakışıklı 
bir z:ıttı. Üzerinde Berlinde yapılmış 
gil::cl bir c1bisc vn.rdı. Tımraş binbaşı.. 
sile b11 zatı mukayese edince Arapla.
rm "Bağda.t nerede? Ba.sra nerede?,, 
yolundaki darbımcse1lori hatrra geri~ 

yordu. 

!şte tam bu sırada ~ir Paşadan 
bir şifre a dım. Bu şifrede Müşür Pa
Ştl ban:ı §öyle bir direktif veriyordu: 
"Tilk'li yaylası için gelen heyetler 
h~kındn diltk:ıtli ol.,, 

Sonradan ahlakına. ve ahvaline vaı
kıf olduğl!m Adil bey pek hamiyetli 
ve o niebette de mukterlir bir zat ol· 
makla. bcra.b~r i~rcte müptel! idi. Bul .. 
gar kaymakamı geldiği zaman henü~ 
mahmurluğu üzerinde bulunuyordu. 
arasıra dalıyor ve afallıyordu. Ben bu 
halden dolayı son derecede kızdım ve 
meyüs oldun1. Rütbem icn.bı olar&k 
ben tam oda kapısının yanında otur .. 
mu.ştwn. Bulgar kayma.kamı derhal 
ba.\'1.1lunu &Çtı. Birkaç çeşit haritalar 
Ü7..erinc koydu. Ve Tilkili, yaylasmııt 

Bulr;arlarn ait olduğunu iddiaya b&t-
ladı. (Arkasl var) 



Yaklaşan tehlike lstanbul Levazım Amirliği 1 
Satınalm• 

Komisyonu ilanları 

Llo1Jd Geo1ge şÖIJle diyor~ 

Avrupa şimdiye kadar görmediği 
bir tahrip sahasına giriyor 

.Aaker konalı için ıu borusundan 
200 adet altlı üstlü karyola 8-1-
937 Cuma günü saat 15,30 da Top

hanede Sabnalma Komisyonunda pa 
:ıarhkla alınacaktır. Tahmin bedeli 

3240 liradır. bk teminab 243 lira -
dır. Şarbıame ve numuneleri komiı· 
yonda görülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona aelmeleri. 

Dttnkii posta ile gelen lnglliz ga. 
ıetelerinden Sunday Express'de eski 
lngi}Jı: başvekili Lloyd Georgeun bir 
makalesi görülmektedir. Bir harp 
çıkınaaı ihtimallerinden bahseden bu 
ntakaJede ezcümle deniliyor ki: 
ü "Almanya, çocuklarının ekmeği 
b~erlnden tereyafını silerek müthiş 
ır Ordu, hava ve deniz kuvveti ya. 

ratnıak gibi şedit bir arzu besll. 
Yor. 

k' l\orku, hakikidir. Gerçi hariçte. 

1 
ı _bazı müşahitler, bugünkü endişe. 
erın esassız olduğunu söylüyorsa da, 
Alınan liderleri bu fikirde değildir. 
A Rusya, Fransa ve Çekoslo\'akya, 
lnıanyanın kendilerine hücum et. 

tnek tasavvurunda olduğu kana. 
atin dedir. · 

h LehU.tan, köpürmekte olan iki mu. 
_asrın ~mleket arasında bulundufu 

cı.hetıe tabiatile asabiyet içerisinde. 
dır. 

Romanya dahi endişe ile titriyor. 
İtalya, her zamanki gibi, ne vakit 

•e ne 111Unuebetle kendisinin araya 
lfümeslnin uygun düşeceğini bekliyor. 

?tluaeounı slyaat müşaviri Makya. 
;elden öfrendiği oyunu soğuk kan. 
1lık ve zekl ile oynıyacaktır. 
. Muasoıını, liftler kadar mutaassıp 
~r antikomünist deiildir. Kendisi, 

llsyaya sanki cüzamlı imiş gibi kim. 
senin dokunmak istemediği bir za. 
ltlanda o memleketle teşriki mesai et. 
llteğe hazırlanmış bulunuyordu. 

h MUS&olinl, İngiltere, Fransa ve 
h~tta Rwıya ile, yahut onların aley. 

ne kendi işine geldiği gibi ittihat 
edecektir. 

h Su dakikada Romadan aldığım bir 
d aher, Mussolinlnin psikolojisini ol. 
l tık.Ç& aydınlatmafa yarar. Şimdl 
1~•ltere ile bir rn~k akdetmiş bu. 
d 

11
"Yor. Ye Jspanyol asileri kuman. 

a.n1 r- - k .. h .. l laitJ ~neral F.ran ·onun mup em u. 
te er~ne varını yoğunu atmağa mü. 

rııayıı d ··ıd· egı ır. 

~lendiğine göre, MUBBo. 

B. L'lnyd George 

Uni bu noktai nazara temayül etmesi 
için Bitleri de teşvik etmektedir. 

(273) (41) .... 
Ordu Hutaneleri için 200 ;ıde~ 

ıırh ıu kovası 22-1-937 cuma gü
nü saat 15 de Tophanede aatm~lrnn 
Komisyonunda açık eksiltme ile ah -
nacaktır. Tahmin bedeli 340 liradır. 
İlk teminab 25 buçuk liradır. Şart • 
name ve nümuneıi Komisyonda gö

rülebilir. isteklilerin belli saatte ka • 
nuni vesikalarile birlikte Komisyo • 
na gelmeleri. (276) (77) 

• • • 
Ordu Ha.taneleri için 60 adet te· 

Eerrüatile beraber Semaver 22-1-
937 Cuma günü saat 15,30 da Top
hanede aatmalma Komisyonunda a-

RUzglr her yerde şiddetle hep çık eksiltme ile almac:akbr. Tahmin 
harp fstik!lmetlnde esiyor. Entrika. bedeli 900 lirada. bk teminab 67 
cıların, maceraperestlerin, politika. buçuk liradır. Şartname ve nümune
cılann, reklamcıların bu büyük hod. ıi Komisyonda görülebilir. lateklile -
binliği yapmak için patavatsızca de. rin kanuni veaikalarile belli saatte 
liliklerlnin ucu bucağı gelmiyor. Is. Komisyona gelmeleri. (275) (78) 
panya yarım adasında gökler zatenl.;;•------------· 
kızıl. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Ben yaradılış itibarile korku salan 
veya bedbin ruhlu adam değilim. Ben 
bir realistim. Fakat yaklaşmakta o. 
lan tehlikeye karşı dünyayı korumak .. _ ... ___________ _.. 

hususunda tedbirler almadan bu par. Müstahkem Mevki kıt'ab için ka
lamata müsait şerait içinde bulun. pah zarfla 412000 kilo yulaf sabn a
makta devam edersek, bu hal, öyle lmacakbr. Yulafın beher kilosuna 6 
bir tahriple neticelenir ki, kabili iş. kurut 50 santimden 26812,5 lira bi· 
tfal bir vaziyette olan bu Avrupa kıt. çilmi§tir. llıaleai 14-1-937 Per · 
ası bile şimdiye kadar bunun bir eşi. ıembe günü saat 15 de Çanakkaled~ 
nl görmemiştir. MiiJtahkem Mevki Satmalma Ko · 

Mesuliyet sahibi devlet rlcaUnln, misyonunda yapılacaktır. istekliler 
bu ihtimalleri göz önüne alarak daha 
fazla ihtiyatlı harekette bulunmağa ihaleden bir saat evvel teminat akçe· 
mütemayil olmaları iMana teminat leri olan 2109 lirayı ve ihale kanu· 
veren bazı alametlerdir. işte sulh nunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve· 
ümidi burada bulunuyor... saik ile bir saat evvel komisyona mü· 

racaat ebneleri. ( 550) ( 3825) 

Atatürk'ün işareti 

7 - ltl.J!:":ffl 7 il. KANUN 1937 ~ 
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BURDUR'DA 
Çocuk Esirgeme Kuru

munun çalışmaları 
aile toplantılarından 

iyi netice!er alındı 

IJurdurda Çocuk Esirgeme kur umu tarafından giydirilen yavrular 

Burdur, (KURUN) - Memleketi- ma yardım ellerini uzatarak yakından 
mlzde bu yıl Çocuk Esirgeme kurumu ilgilerini göstermişlerdir. Kurum kan. 
evvelki yıllara nisbetle daha geniş bir disine yardım ellerini uzatan sayın 
çalışma.. proğramı tertip etmiştir. tüccarlarımıza te§ekkürlerini sunma.1'

İl.kokul himaye heyetlerile elblrliği 
eden Çocuk Esirgeme kurumu cumhu • 
riyet bayramında kendi bUtçesinden 
60 çocuğa elbise verdiği gibi Ramazan 
mtinasebetile halkla temasa gelerek 
bayramda da bir miktar fakir çocuğu 
eevindirmek için yardım istemiş um
duğundan fazla bir teberrüa kavuşa
rak okullardaki yoksul çocuklardan 
(150) sine elbise ve ayakkabı vermek 
suretile on.lan sevindirmiştir . 

Bilhassa Ticaret odası başkanı Şük
rü Bayer merkezde bulunan altı ilko
kul ile iki yatı okulundan istediği be
§Cr çocuktan ''-10,. kişiye elbise ve a
yakkabı giydirmek suretile göstermiş 
olduğu yurtseverliği ve yaidnnı ku
rum teşekkUrle kabul etmiştir. Her yıl 
kurumumuz vasrtasile böyle fakir ço
cukları giydirmek suretile sevindiren 
Şükrü Bayer memlekete örnek olmuş, 
birçok yurtta.şiar da onun gibi ku.re .. 

tadır. 

Geçende Adana.da sudan zarar gU. 
ren yurttaşlara uf ak bir yardımda bu
lunmak üzere Merkez Gazi okulu tale
beleri kendi aralarında topladıktan 

524 kuruşu felaket görenlere ulaştmı. 
mak üzere killtilr dairesine ild öğren
ci vasıtasile göndermi3lerdir. Genç ne9 
lin göstermiş olduğu bu büyilk duy
gudan dolayı gerek kendileri ve gerek 
öğretmenleri tebrike şayandir. 

Halkcvimiz çatısı altında sayın Par 
ti başkanımız ilbay Savaş'ın delAlet. 
lerile her hafta cumartesi günleri ak· 
şamı aile toplantıları yapılmakta ve 
güzel geceler geçirilmektedir. Yalms 
bir defa olsun köylülere mahsus olmak 
üzere de bir köy gecesi tertip olunursa. 
köylülerimiz de bu yeni hayata alıştı
rılmış ve ısındırılmış olur, kanaatin.. 
deyim • 

• • 

t. (V8tyanı, 1 incide,) 
}'~NJ IJAJ'AbllZ: HATAY TlJRK

LtJCtJNON iSTiKLALE 
KAVUŞTURUL.WASI 

B. Da.mar Arıkoğlundan sonra ktir. 
~liyc gelen eski Kültür Bakanların. 
1 

an B. Safa Özler de nutkunda şöy. 
e dedi: 

nasını ve bu gibi mücadelelerde Türk 
kadmınm rolünü anlattı ve kardeş An· 
takyaya karşı duyulan t&hassüsten 
kardeş Antakyanm da istiklılli için 
ayni yürekle çırpındığımızdan bahsetti. 

Hatipler biribirlerlni takip etti ve 
kalplerimiZdeki tükenmez heyecan gUr 
haykırI§lar §eklinde yükseldi. Diğer 
söz söyliyenler arasında Türk SözU 
yazı müdürü B. Nevzat Güven Sancak 
davasının istediğimiz şekilde halledile
ceğini bir kere daha tekrar etti ve 
genç şairlerimi7.den B. Kamüran Boır 
kır da Sancak için duyduğumuz he
yecanı anlatarak gti.ı.el bir şiirini oku
du. 

KUMBARA BIRE, 
1000 

"Milleti karanlıktan, yoksulluktan 
~ernlckcti haraplıktan kurtarmak 1 • 
Çın §e\ kle, ümitle Ilüyiik Dahinin et. 

raf .. •nda toplanmışızdır. Yapılan.lar 
goz. Önündedir. Daha yapılacak bir 
"ok · ı · ış erimiz vardır. onlan da ya. 
~~~ağız. Hepimiz biribirimize sarıl. 
~: tça, kalplerimizi biribirimize bağ. 
~dıkÇa \'e Atatürkün gösterdiği yol. 
~ YUrtıdUkçe, ynpamıyacatımız bir 

0~Y, Yenemi~·cceğimiz hiçbir güçlük 
lltıyacaktır . ., 

.. Hatibe göre, aynı Büyük Şefin 
"ntr· 
le 1 altında aynı kolaylıkla halledi. 
ğ:ek olan yeni dava Hatay Türklü. 

QU istiklaline kavuşturmaktır. 
llVrv)l BiR TOPLULUGUN HEYE-

0.A..N/LE SÖYLENEN SôZLER 

ile llu' ~ki hatipten sonra kürsüye sıra 
bib~skı belediye reislerinden Mehmet 

al en, vaktile Fransızların Türkler 
eyh· 

lift ıne hareltct \'C c:alışması için tek-

ATATtlRK'ÜN BiR iŞARETi ARKA
SINDAN KOŞACAÖIZ! 

Söylenen nutuklarda istisnasız bütün 
hatipler sözlerini bitirirken §imdiye 
kadar olduğu gibi TUrk milletinin bun 
dan sonra da Atatürk'Un işareti arka
sından koşacağını ve bu uğurda bUtün 1 
can ve mallarını fedada bir an bile te
reddüt etmiyeceğini bildirmişler ve 1 
her defasında da kırk bin kişilik Çu- ı 
kurovalı kütlesi bu sözleri gökleri dol-
duran bir sesle tasdik etmiştir. 1 

Merasimden sonra Parti başkanı 

ve vali Tevfik Hadi Baysal ve beled:. 
ye reisi Turhan Cemal Beriker Adana 
halkının bugünkü tezahürat ve hisl&
rine tercüman olarak Atatürk'e, İsmet 
lnönü'ne, Fevzi Çakmağa ve Parti Ge
nel sekreterliğine minnet ve tazimat 
telgrafları ~ekmişlerdir. 

aızıer Yapnıı~ oldukları ,.e falmt Fran
len aıın ellerinden ka~aralt dağa çrki· 
kUrtve Adanalı mücahitlerle bitlikte 
rn8.d Uluş için çalışmış olan ve istiklal 

80 alyası kazanan Em!n Scmre ondan k:a ateşli gençlerden Salih Zeki Çı:
olar::ııcıa bulunan ve bir gaflet eseri 
ıun t: .A:abuşağı ndlle anılan camia· --------------
Old ~rıhıle, kültUrilc ve kanile ö.:: Türk DOKTOR 
t.et ~ arını haykırdılar Ye Surire ga-
dU e erfnfn hUnerb.,zların::ı ce,·n? ver- Hüseyin Usman er. 

nu!Utıdaıı eoı:ra Adanalı bayanlar na- Sabık Haseki hastahanesi dahiliyf 
lU Baz ~ylıyen Bayan Şemsa kür- mütclıassısı. Laleli, Ltituf, apartımanı 

Ye gelerek Adana kurtuluşunun ma. Saat 4-7 ye ka1ar Tel: 22459 

l 
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ABONE. ŞART LARJ 

aılemleketimlzcıe 

Yabıınc:ı yerlere 
Posta tılrUğine t 
rtrmtyen yerlere\ 

7CIO 
ıacıo -

ı aylılıı 

Z36 

000 

110 
UIO 

l'Qrldyeııtn rıer ooııta meraeslnde &VKUl'll'a aboaa ,azdır 

YAZJ VE YONE.TIM YERi: 

llıt&Dbal. Ukara <>4'dıMI t ~ AJU'J yurau J 

Jldare: 1437G 
relefoo 1 yası lfl•rt ı "#\11 

ra&cr&J adreal. l'UKUı- lataııbul 

Poeta 11\Jtwıu No te 
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Ista~f.J~ulJ:akıf larDirektörliıjii._i/a;;ı~rl 
Kıymeti 

Semti methur ve mahallesi cadde ve sokağı Nr: ıı Cinsi muhammene 
Lira K. 

Hoca paıa Aziziye. 96 dükkan ve üs-
tünde 6 oda. 

Kumkapı, Çaclırcı Ahmet çelebi Ba lipaşa yokuşu. Cami yeri. 
,, ,, 

,, ,, 

,, 

.. 
Cami avlusunda 
solda oda. 
Cami avlusunda 

65 
10 

2 

sağda oda 2 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar. 

Seneliği 

Saymıocağı, Tatköprü ve Hünkirsuyu. 100-bin metre murabbaı tarla 24 
,, ,, Bahklıdere 65-bin ,, ,, 26 
,, Keçesuyu üzerinde 25-bin ,, ,, 13 

Eclmekapıda Şehitlik ittisalinde Bostan. 12 
Şehremini, Uzunyuıuf Y eniçepe. ,, 55 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi ağustos nihayetine kadar. 

Y ukanda yazılı mahaller kiraya verihnek üzere artbmıalan uzatıl -
1111fbr. istekliler senelik muhammen kiralannm yüzde yedibuçuğu nisbe -
tinde pey akçelerile birlikte ihale günü olan 11 K.sani937 pazartesi günü saat 
cm be§e kadar Çemberlitqta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde akarat 
blen>ine gelmeleri. (72) 

Nafıa Vekiletinden: 
12/Şubat/937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti mal 

seme Ebiltme Komisyonu odumda 104.000 lira muhammen bedelli 2000 
ton Kreozotun kapalı zarf usuliyle ek ailtmesi yapdacakbr. 

Şartname ve mukavele projesi 520 kurut mukabilinde Vekilet Mal
seme Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 6450 liradır. 
lstcklilerin teklif mekutpJamu Resmi Gazetenin 7-5--936 tarih 

n 3297 saydı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafia Vekiletinden 
•hnmış vesika ile birlikte 12-Şubat-937 Cuma günü saat 14 e kadar 

ekB.lct Mtılzeme Müdürlüğüne vermeleri l•znnm. (218') (3790) 

Bllt\mum "Esnaf,, "KOçt\ktaclr,, ve "KllçOk 
san'atkArların,, nazarı illkkatlne 

lstanbul Ticaret ve ._ anayi Odasından: 
1 - 1561 numara ve 29-Şuba t-932 tarihli sicilli Ticaret gazete . 

aile i!an edilen Oda Umumi kararma uyularak lıtanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası mmtakasmda bulunan biliimu m esnaf, dükkiru bulunan küçük 
9Ml'at ve Küçük tacirlerin odaya kayıt ve teaçilleri yapdacaktır. 

2 - Biliimum esnaf, küçük san'atkir ve küçük ta. 
drlerden, odalar kanunwıun Onuncu ve odalar nizamna -
mesinin 135 inci maddeleri mucibine e tanzim edilmit olan esnaf cemiyet -
isi talimatnamesi veçhile cemiyeti teşekkül etmİ§ olanlar, mensup olduk· 
lan cemiyet vuıtasile ve henüz esnaf cemiyeti teşekkül etmemit olanlar 
lloinıdan doğruya ticaret ve sanayi odası esnaf ıubeaine müracaat ederek 
lmJll ve teaçil •e yoklama itini usulü dairesinde ifa ettireceklerdir. 

3- Tescil ve yoklamanm oda Umumi kararma göre 1937 ydmm 

• üç ayı içinde ikmali lizmıdır. 
4 - Bu müddet zarfında kendi sini kayıt ve tescil ettirmeyen ve mu

amelesini ikmal etmiyenler hakkında odalar kanununun betinci maddesi 
ftçbile latanbul Ticaret ve Sanayi od an tarafından hüküm olunacak ceza
Jıi nakdi, doğrudan doğruya İcra dair esi marifetile ve tescil ücretile bera
._ tahsil olunur. (3720) 

Türk ·Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3. cü keşide 11 ikinci Kanun 937 dedir. 

Büyük ikramiya: 45.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.COO, 12.000, 10.000 lirahk ikramiye!erle 

(10 000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7/İkincikinun 937 günü akpmma kadar biletini 
IMii....,_İf bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 

Tilrklye COmhurlyet Merkez Bankası 
21111937 vaziyet• 

..'\ K T 1 F Lir• P i\ !:) ı F' Lir• 

·ı 1 .000.000-
1.551. I~ 

..... 
A.ltm aan kllogram 17.M2.m 24.042.349. 
Banknot. • • • l l.t>79. ı71.-
Uf~ • • • 742.3.14.46 35.863.855.15 

Dalallcleld lllub&blrler 1 

rtlrk l1rUı: • .317~29.87 .317.329.67 
Hariçteki mnbabtrler: 

Altma tahvW katıtı eerbaet ı 

dövizler. 64.820.98 
Diğer dövizler ve borçlu 

Altm aatl k.llograı 7.010.290 1 9.860.5.13.22 

kllring bakiyeleri • • • • 34.047 .436.64 43.972. 790. 84 
Bazlae &U.uı.t: 

:.~:. edUeD evrakı D&lrtlyer.158.748.563-
K&nunun e " 8 inci mad
delerine tevfikan Haztne ıar.-
tmd&D q)d tedfyat. ' 12.064.611- 146.683.952-

llenedat clbclam: 
Hazine tıonolan, • iL 2.411.981.67 

il n 'D ..837.3.54.23 30.2"9.3.15.9 • 
• • 

ncaı1 aenetıer . • • , . 

r..laam " Tab"11&ı eltzdalu: 

'Deruhte edilen evrakJ DÜ. 1 
ıl lUyentn k&l'fthfı esham •~ L.37.186.580.23 

'taıınılt ttıbar1 lnymetle 
B Serbest esham Ye talıvll&t '- 3.980.191.49 41.166.771.7. 

~.anıdarı 

A.ltm Ye dtYlz tıserlne anu 
TahTflAt 11zerlDe &Yana. 

33.716.14 
7.600.5 77.'U 7 .6.19.293.9-

llJııaedartM 4.500.000-
Muht.ellf 1 l .7G7.969.3 

...... ,. . . . . . . 
bııcaya& aktıe.a , • • 1 , 

Ted&vW<1ekt BanJuıoUar • .,.... .. - ............ ;.,. t58.748.M'I 
Kanunun 6 ve 8 iDd madc» 
lerlDe tevtlkan lı&ZIDe tar&fm. 
dan vaki tediyat. 12.064.811-
Derubte edilen evr&ID ııaktlyeo 

bakiye.s. • • 'L 146.68.1.~2-
ıcarpııtı tamamen aJtm olarak 
ted&vWe Ubeten 'IUedllen L. 19.000.000-
Reeakont muk&blll U&veten ted. " 22.000.000- 187.683 OM. ~ 

Ttlrk Urw llevdaatl 11.832.358.n 
Dlvls hallllödalll 

~tm taııvtll kabD dOvlzler 3.227.11 
Diğer dövizler ve alacakb 

ldlrin!t' bakiyeleri • • .23.1~5.424.15 23.158.851.28 
llalat.elll • • • • • ..J 83.~. 155.82 

Telcb j22. IUl.298 • .} Ttöa .iı2.IOI. 
~ 
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ı.--SEZAR 
Dün ve Y ann tercüme külliyahndand1t ' 

Fiyatı 40 kuruştur 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası 
:.:eşrlyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

Torbalı Kaymakam ığındanı 
Göçmen hayvanatı için iki yüz yedi bin kilo kuru ot ve bulun•macfrll 

takdirde iki yüz doksan sekiz bin bet yüz altmq kilo uman ekailtmeJ• 
konulmuştur. Eksiltme müddeti 30-12-936 gününden başbyarak 10-
1-937 tarihi a'{~runına kadardır. r.:ksiltmeye iştirake talip olanlarm Y9 

feraitini anlamak isteyenlerin Torbah ilçesine müracaat eylemeleri ilin P • 

lunur. (74)~ 


