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H atayda Terör 

YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi . 

Bu kuponlan toplayınız. 10 kupo 
na karşı Yeni Çocuk Anıiklope
diaini 7 * kuruşa alabilirainiz. 

Basladı ' • , 

Müsahitlere , Rağmen •• 

SucsuzTürkler tevkif 
ediliD hapse atılıvor 

NURi 

CONKERE 

iHTiFAL 

BaşVekil, Hariciye v 
Dahiliye Vekil eri 

Vekiller 
Heyeti 
Toplandı 

Ankara, 13 (Tan muhabi -
rinclen) - Vekiller Heyet i 
bugün (dün) 15,30 ela t op
lanclt. f t;fima affı buçuğa 
kadar clevam eff i. 

Ya tam 
Dost , 
Ya düşman ... 
1 Ahmet Emin YALMAN 
Fransız gazetelerine 

ticiye bakılıraa ~ranaa H a-

Vienot, ariı e irımız e 
konuşurken, gazetelerimi
zin lisanından ıikayet et
l'nittir. 

Suat Davazm ne cevap verdiğini 

~ansız gazeteleri yazmıyor. Fakat 
oy}e Umit ve tahmin ederiz ki, sefi
l"inıiz bu lisanı değiştirmenin an -' . Cak ve ancak .Fransızların elınde ol-
duğunu Fransız diplomatına anlat -

ınıştır. 

20.000 HATAYLI 
Antakyada 

Wofenvil 

Fransızların şu noktayı kavrama 
Jan lazımdır ki, bizim Hatay mesele. 
si hakkındaki milnakaşalarımız mil
li gurur meselesi deb>ildir. Milletler 
arası bir ihtilafta hak kazanmak i
~in koparılmış yaygara ma?i~etin - ========================= 
den çok uzaktır. Davamız~ ıkı safha B . · ı k m e kt 
8i vardır ki iki!!i de hayati meselelere 1 r 1 e p 
dayanır. B~nlar şikayet icap ettire-

cek bir halde kaldıkça gazetelerimiz talebesı· dayakla 
de de hakkı müdafaa yolunda yazı-
ların elbette arkıuıı ke!!ilmiyecektir. 

T ahaUulc efmiyen ümit • • ı d • • • • ı m • • ' 
Davamızın birinci ve mUetacel o uru uş ••• 

safhası, tetkik devresi esna-
•mda kardeşlerimizin hayatını ve hu Son günlerde alakadar adli makama yapılan şöyle bir 
zurunu korumaktır. ihbar ve şikayet vardır: Samaty~~a (Merhaba) mahalle· 

Mesele Milletler Cemiyetinden ge sindeki ilkmektepte talebeden hırı, başmuallimden yedi-
~lnce mahalline bitaraf müşahitler l - h gönd~rilince ve Fransa Hataylı.larm ği şiddetli bir dayağın tesiriy e agır astalanmıştır. Ve 
huzur ve emniyeti hakkında vaıUer- bu iddianın mevzuu olan çocukcağız, dün sabah şiddetli 
de bulununca bu derde çare bulun- bir baş ağrısı neticesinde ölmüştür. 
duğunu zıtnnettik. Hadise kısaca şudur: Mcrhab:ıdaki 

Klod Farer (Akademi 
ün il ormasil e) 

-ı 

[Yazısı 10 uncu sayfada] 

Bir haftada 
768 61iim 

lngilterede Grip 

T e!ef atı Müthiş 

Londra., 13 (A.A.) - Grip salgını 
lngilterenin 122 bUyük şehrinde ge
çen hafta içinde 768 kişinin ölümüne 
sebep olmuştur. Bu ölüm vak'alann
dan 558 i Ingiltercnin cenubi şarkı
sinde kaydedilmiştir. 

Aldanmışız. sancakta zulUm ve ilkmektepte on gün kadar önce bir 
tazyik bitaraf ınilşahitleri~ önUn~e palto çalınmış, mektebin başmualli
biltUn şiddetile devanı edıyor. Bır mi bu hırsızlığın şüphesini üstünde 
taraftan Fransız memurlarının zul- topladığı çocuğu, kafa, göz, dövmilş 
ınU, pervasızlığı ve iki yüzlillU.ğU,. d~ ve çocuk hastalanmıştır. Bunun üze
~er taraftan Milletler . Cemıyetinı rine çocuğun babası adliyeye müra
Sanca.kta temsil edenlerın kayıtsız - caat etmiş, Şişli Çomık hastanesinde 
lığı karşısında bUtün TUrk mill~ti ve adliye doktorluğunda yapılan m~-
derin bir elem duyuyor. Gaz~telen .: ayenelerde ÇO<'Ukta (Asan darp) go- 63 gem ı•cı• 
mizin bu elemi ifa.de etrnelen tabu riilememiştir. Fakat çok gariptir ki, 
ve zaruridir. mektepte on gün evvel dayak yediği v 

ve pire bazı ifadelerle sabit olan çocuk, dün bOg U 1 d U 
Yorgan • • sabah ölmilştilr. 

M 
. esasına gelınce bız eselenın 

1 
• üzerinde Adliye, bu çocuyun cesedini morga Londra, 13 (A.A.) - Iskoçyanm 

milli gurur ?is :ksiz ida _ kaldırmıştır. Şımdiki halde morgun şimali şarki sahillerinde 3.400 tonilA. 
durmuyoruz. Hcdcfsız, •alist rejim raporu beklenmektedir. toluk Therdon adındaki Finlandiya 
rel~re veya yaldızlı e;11.Pe?ı r ve öl _ Dün kendisiyle görüşttiğtimüz Kül- vapuru bir kayaya çarparak birkaç 
lenne ait olan bu gı~~ ~ılap siya tür Direktörll ':Devfik, çocuğun mek- saniye içinde batmış ve 39 kişilik 
çUl~r bize uzakttr. Tü :f akıyetlnin sır tcpte dayak yediği iddiasını reddede. tayf adan ancak yedisi kurtn.nlabil. 
&etinin ~u ve muvaf k amaktır. medi, sadece (rapor mucibince çocuk- Kültür Direkt" -· T vl"k mlştir. 
n pire içın yorgan ~a k;a:fı Uzeri ta darp asarı görlllmediğini) söyliye- oru e 

/ 
Tokyo, 13 (A.A.) - Hokido'nun 

Memleketin b~yat.i ~e !n •daları ol • bildi ve şunu ilave etti: ı Bu yavruca.k. Yedikule almendlfer garp sahillerinde 3.000 tonilltoluk 
!le mUsbet tesırleri 'e ~) ınu;ı top- "- Müfettişimiz tahkikat yapr- istasyonunda yol ~çisi Alinin oflu. bir Japon vapuru karaya oturmuş ve 
nuyan bir iş, b~~::~~ ::ouda] yor!' ~ur. batmıştır. Tayfadan 31 i ölmüş ve 

Bugün Şehrimize 
Gelmiş Olacaklar 

Türk - Fransız 

Ticaret muahedesi 
feshedildi 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -
Tilrk - Fransız tıcaret nnl şmasının 
feshedildiğini Fransız makamntı, cu. 
ma günü Hariciye Vekaletine bildir
miştir. 

Hariciye Veknletinin iktisat Veka
letine tebliği dün vaki olmuştur. 

PAPA AYACA 
KALKMIŞ 

Vntikan, 13 (A.A.) - Papanın sıh-
hi vazi) tinde mühim bir saliıh görill. 
müştUr. Papa, nllı hnftadnnbcrl ilk 
defa olarak ayağa knlkmı&tır. 

Faraziyesi 
Hortladı mı? 

Pekincle on binlerce sene evvelU in

samn iskelet ini bulan Rokle/ler Ens
titüsü §eflerindcn c/okfor FRANZ 

[Yazısı 3 lincii sayfada] 

Fas buh ranı 
şimdilik 

Fakat harp karada ve denizde 
devam ediyor 

Maarif önüncle bir harp manıorosı 

[~ıpanya ihtilaline ve Avrupadaki ihtı1at 
aıt en ıon haberler ücüncü sayfada] ma 



2 

·Komik 

Bu resim, Noıi-

elin birçok se

neler beraber 

çalııfığı üsfof 

Fehimin o ğ I u 

lcıymetli arka· 

claıımıı ressam 

Münif Fehimin 

le alemin

den doğmu~fur. 

Nasit , 

I 
·:ntv ~F· 

\ ı~' ~ 

Büyük San'atkir 
33 yıl içinde 

yaln·ız 1 seyirciyi 
göldüremem:ş! 

B üyük san'atkanmız Naşidin 

otuz Uç senelik san'at haya. 
tmm jübtlesi yapılıyor, diye yazdı. 
ğım zaman eminim benim bu satır. 
lanmı okuyan bütün okuyucular 
mem.n un olm ~lardır. 

Çünkü Naşit gi'bi halkın en sev.· 
qiği ve Türk 11ahneslnin en değerli 
san'atkarlanndan biri olan bir kıy. 
mete ve onun D\emleket san'at ha. 
yatında yaptığı değerli hizmetlere 
KaI'§ı nihayet medyun olduğumuz 

kadiz1inaslık gösteriliyor, zannında 
bulunmuşlardır. 

Fakat sevgili okuyucularım, ma.. 
atteessüf sizi bir sukutu hayale uğ 
ratmak mecburiy,.tindeyim. Çün. 
kU Na.şit otuz üç sene stiren rne. 
şakkatli fakat hiç şüphesiz muvaf. 
fakıyetli san'at hayatının nihaye. 
tinde hentiz böyle bir iltifata nail 
olamamıştır. 

Türk sahnesinin san'atta onun 
gibi değerli fakat kıdemde Naşit

ten genç olan san'atkarlan.ıın jU. 
bileleri yapılmıştır. Ve Naşit bu jü 
bllelere iştiralt etmiştir. Ama, Na.. 
§ide Jtarşı Türk halkı, Türk sahne. 
si onu hemşehrileri arasında sayan 
İstanbul şehri ve İstanbul Halkev. 
leri böyle bir jü•oile yapmayı bir ke 
re bile dü§ünmemişlerdir. 

N a§it otuz Uç senelik san'at ha 
rtrnın otuz üçüncü yıl dö. 

nümtinU kendi tes'it ediyor. Nasıl 

isimsiz, şöhretsiz ve mütevazi bir 
vatanda§ doğduğu günün bilmem 
kaçıncı }ıldönümUnde eşini. dostu. 
nu kendi davet eder ve bunu te5'it 
ederse Naşite te kendini seven 
halkla beraber san'at hayatına inti 
sabının otuz üçüncü yıldönümünU 

kutlamak için bir gece tertip etmiş. 
Bunu haber aldığım zaman he. 

men ean'atklrnnıza koştum. Ve hu 
münasebetle kendisinden bu otuz 
Uç senelik sahne hayatını bize an -
!atmasını rica ettim. İşte Naşit ba. 
na neler 15öyledi: 

- Ben Şehzadebqılryırn. Orada. 
doğdum, orada bü}iidüm. Oturdu. 
ğumuz ev merhum Abdi Efendinin 
tiyatrosunun yanında idi, mayayı 

biz oradan aldık ... Esasen Şehzade 
başı bir zamanlar tiyatro muhiti idi. 
Manakyan, Fehim, Hasan hep ora-
da idiler. Ben onları göre .göre ye 

tiştim.... llk tahsilim Şehzadeba 
omda bir mektepte idi. Sonra Beya 
zıt Rüştiyesine devam ettim. Rilş. 
tiye tahsilimi bitirdikten sonra ba 
bama beni ma.beyin musikasma 
koyması için çok ısrar ettim. Ora
sı o zaman bir konservatuvar gibi 
idi. Yalnız musiki değil, orada ti. 
yatro mektebi de vudı. Bir İtalyan 
oDR~t.i va.Mı. Bir hokka.bu .S..r. 

Na~idin sahnede yarattıqı 
tiplerden biri 

tran vardı. Ufak komediler ve pan 
dominalar da oynardı. AbdtiITez.. 
zak ta orada idi. Biz orada hem oy 
nardık, hem de hususi tahsil görür 
dük. 

M eşrutiyetin ilanından iki sene 
sonra bir tcns;ıltat yapıldı, 

tiyatro kısmı lağvedildi, biz de dı. 
şarıya çıktık. Hürriyetin ilk devre. 
lPrinne tivtıtrova çok heves vardı. 
Ben heveskli.ran cemiyetile ilk tem 
slllere başladım. 11~ oyunum "Ha. 
remağası ut ır.eşkediyor.,. idi. Ev. 
velıi "Meşrutiyeti Osmaniye,, diye 
bir kumntınya vapıldı. Nurettin 
Şefkati, Eliza Binemeciyan, Hekim. 
yan filan hep beraberdik. Sonra 
Rıdvan Paşanın oğlu Reşat Bey bir 
"Sahne! Hev~.. yaptı. Orada da 
b•ılıınnıırn ~ir ara bir "hevcrıltaran 
cemiyeti,, de yapıldı. Orada büyük 
Behzatla çalıştık, sonra Kemal E. 
mlnle Ortaköy tiyatrosunda "Murat 
Orta,, tl.\minde bir piyes oynadık. 
Manakyan ve Fehimle beratler <;a. 
lrDtım. Balkan harbinden sonra da 
kendi firmamla ortaya atıldım. 

Dört film yaptım. Ve ben film. 
den daha çok hoşlandım. "Bir mil. 
!et uyanıyor,, da nefer rolünü 
yaptım. İstanbul sokakların. 

da bir dilenci rolünde idim. Sonra 
"Naşlt dolandırıcı,, ve bir "Düğün 
gecesi .. dive iki komedi vaptım Va 
kta sahnede halkla karşı, karşıya 

durmaktan zevk alınm ıı.mrna, film 
daha rahat ve halk üzerinde tesiri 
de daha iyi.. 

S a.hne hayatında bir çok yok. 
ıuzluklar vardır. Fakat bu. 

JAN 14-1- 937 . 
açıklarınd 

bir İngiliz vapurile 
bir motör çarpıştı 

Karakış Anadoluda Maydos 
çok şiddetli geçiyor 

iKi NEHiR DONDU 
. Bütün Aanadoluda şiddetli bir kış hüküm sürüyor 

Gelen haberler, birçok yerlerde kar ve fırtınanın 
şimdiye kadar görülmemiş derecede tahribat · yaptığ 
merkezindedir. Şehrimizde de iki gündür şiddetli soğuk 

ı 

. 
lar başlamıştır. 

Karadenizdeki fırtına henüz dinme 1 
1 miştir. Küçük vapurlar dün de sefere 1 LH d 
1 
ç~kamamışlardır. Deniz Yolları Idare er ev en 
sı vapurlarının Bartında kalması yil. 

ziınden d~n .. Bartın postası yapılama on k Ur U ş 
mıştır. Buyukdere önünde ona yakın 

vapur birikmiştir. AI n a c a k 
Anadoludan gelen kış haberlerim 1 

a~ağıda okuyacaksınız: · Hava Kurumu Fatih kaza idare h e-
110 santim icar yeti, bütün binalardan ev b~ına he 

Giresonun Dereli nahiyesine .ı.10 ay on kuruş Hava Kurumu için par 
toplatılmasına karar vermiştir. B 

r 
a 
u 
il 

santim kar yağmıştır. Halk üç gün 
· d karar Istanbulun her tarafına teşm 

cvlenn en dışan çıkamamıştır. 
edilecek ve her ev başından her a y 

Ayın 9 unda Sıvasta beklenen Sam-. onar kuruş toplanacaktır. 
sun trenı .. ~usaköy civarında kara 

le 

, -

Bu iş şehrin her tarafında malıa t 
saplanmış, Zileye dönmüştür. Sıvas -

mümcssıllen. tarafın.dan ict:ıı e e-iile
Kayseri yolu kapalıdır. 

ct"k, pı. ralar mai.ouz mukabm ;:le c 
Fırat nehrinde btiyük buz pa~ var H:ıvn. Kurırnu şııll('sine tjJ';m e 

hırı yüzdüğü için seyru"sefer durmua 
!o'- dileceı. Li ... 

tur. Arapkirde hararet derecesi sı- ------==-------
fırın altında 17 ye kadar düşmüştür. 
Bir kadınla küçük bir çocuk yolda 
donarak ölmüşlerdir. 

Donan nehirler 
Mıuş ovasını suluyan Karasu ve 

Murat nehirleri donmuştur. Halit is. 
mlnde bir köyIU donan nehrin üzerin.. 
den arabaslyle geçerken bu:ı kırılmış
tır. Halit, kendisini kenar tarafa a. 
tarak güçlükle kurtulmuştur. Iki ö_ 
küz ve araba, içindeki cşyasiyle be· 
rober batmıştır. 

Gelen haberlere göre, bazı mmta. 

n 

-
. 

. 

kalara yirmi dört saattenberi fasıla. 
~ız kar yağmaktadır. Karamanı 

Gökçe köyüne kurt sürüleri hücum 
etmişlerdir. Kurtlar, bir kısım hay 
vanlan parçalamışlar, geri kalanları 
m da önlerine katarak dağa koval&.
mışlardır. Burada bir kadınla bir 
erkek soğuktan donarak ölmüşlerdir 

Kapanan yollar 

. 
ş 

Birçok vilayetlerde de demiryolu 
güzergahı haricinde kalan yollar ta 
mamen denecek derecede kapanını 

ve münakalat durmuştur. 

BAKIRKÖYÜN SUYU 
iÇiN TESiSAT BAŞLIYOR 

6 kişi boğuldu 

Limanımıza ~elen vapurun iki 
kap~anı hadiseyi anlatıyor: 

Evvelki gün Çanakkalede Maydos önünde altı kişi 
boğulmasile neticelenen feci bir deniz kazası olmuş, 
giliz bandırah Vanduara vapuru, Hüseyin Reise ait 
caretibahri motörüne çarparak batırmıştır. 

Sahilden hadiseyi göre.rdc vak·a ma - ·---- ------
hallıne yetişen gümrük muhafaza ve D v • 
sıhhiye motörleriyle Ingiliz gemisının eg ışece 
sandalı tarafından denizden on kişi 

kurtarılmış ve altı kişinin de cesetleri sokak 
bulunmuştur. Motördekı yolcu ade. 

d; henüz kat'i surette tesbit edileme • • 1 • 
di~i.nd.en boğulanların miktarı malum 1s1 m er 1 
degıldır. Kazadan sonra Ingiliz vapu 
ru süvarisi Hesi Fakuhor nezaret al
t ına alınmış ve vapur serbest bırakıl 
mıştır. 

Bey, paşa, hacı gibi kull 
yasak edilen adlarla tarihi kı 

haiz olmıyan sokak isimlerinin 
ği~ ~irilmesi için ayrılan ko · 
çalışmalarını ilerletmiştir. 

Bu gemi, 4870 tonluktur, ve petrol 
yüklemek üzere boş olarak Kösten~e. 
ye gitmektedir. Milli olmıyan bütün sokak ve 

halle isimlerine mukabil öztUrk 
Vapur limammızda simler konmaktadır. Bu hususta 

Kazadan sonra serbest bırakılan zırlanacak liste şubatta şehir 

r 
s 

Vanduara vapuru, ikinci kaptan Mo sine verilecek, meclis tıuıvip et 
isonun idaresinde olarak dün sabah sonra Dahiliye Vekfiletine gönd 
aat 11 de limanımıza gelmiş ve To- cektir. 

p ane önlerine demirlemiştir. Gemı Klod Farer vesaire gibi ecn 
t 
r 
l 

ransit olarak geçeceği halde kapt.RL, simleri taşıyan sokak isimleri · 
ngiliz konsolosluğuna ve Atinayıı bu arada değiştirilmesi bu ko 
nalfunat vereceği için durmıya wcc. yon tarafından tetkik edilmekt 

b 

v 

ur olnıuııtur. lkinci kaptan, hazırla. 
dığI raporu dtin konsolosluğa vermiş 1 . 

e. s.emi dün ge~e yoluna devam et· Tem iz 1 i k 1 ş i mıştır. Acentelık Çanakkalede bu. 
1 
t 
~:~!~mi süvarisi için avukat tu.. ; çi n yeni 

ikinci kaptanın anloffıklan T d b • Al 
Geminin ikinci kantAl\mm verdin e 1 r 1 n 1 y 

B akırköy ve Ada.la.rııı au 

işi nihayet kat'i olarak 
halledilmiştir. Bakırköy ve A 
dalar A rtezlyen tesisatı yapı
lacak ve mahalli halk su ih. 
tiya91nı bu kuyulardan te -
min edebilecektir. 

ııc,,1.-.u, c .... 6 ...... , lıt'ı""al• ... 

dalardaki tesisat, müteakip 
senelerde tedrici olarak yapı· 
lacaktır. ilk tecrübeler, Ba • 
kırköy ve Büyükadada Arte
ziyen tesisatı neticesinde çok 
iyi ve bol su temin edilebile
ceğini göstermiştir. 

~....ıwıuu.a goı·e .K.ti.Zli mc;ouli;yc:ti bı.- çap toplama ve imha istas~ 

mamen motördedir. İkinci kaptan nndan maada çöpleH nmahallel 
forison, ciün kendisiyle görüşen mu. toplanması sokakların temizl 
arririmize hadiseyi şöyle anlatmış. si hakkınd~ da belediye temizli 
r: 

işe evvelft. Bakırköyünden 

başlanılması muvafık görül • 
müş ve Arteziyen tesisatı için 
lüzumlu görülen arazinin is
timldk muamelesine başlanıl
mıştır. Bu muamele bir haf_ 
taya kadar bitirilecek, ondan 
sonra derhal tesisata başla -
nacaktır. 

Bakırköy tesisatı ilerler • 

ken ayni şekilde Büyükada • 
da da Arteziyen tesisatı yapı
lacak ve bu suretle önümüz -
deki yaz mevsiminde Bakır -
köy ve Büyükada halkı susuz 
:uktan kurtarılmış olacaktır. 

nun en müthişi piyesslzlik ... Kimse 
bize _,'Üzel mevzulu bir piyes getir. 
miyor. Halbuki bizim piyese ihti. 
yacımız var. Fa~at piyesler kısa ol. 
malı bize yapacağımız rolil gidece. 
ğimiz yolu çizmeli.. Sonra biz o 
yolda suya sabuna dokunmadan 
yani müstehcen olmadan açılır, sa. 
çılır, kendimizi gösteririz. Yani bi. 
ze mevzu ve tip lazım. Biz o tipi 
kendimizde canlandırırız. Mesela 
"Hülleci,, piyesini gördünüz mü? 
Darülbedayide oynadım, Adile Du. 
du rolünü yaptım. Bana müellif bi. 
le "~ana güvenirim, sen bildiğin 

gibi oyna,, demişti. Öyle piyesler 
istiyoru~. işte biz ... 

Şehir Tiyatrosunu maalesef ta. 
kip edemiyorum. Ancak bir iki pi • 
yeslerini gördüm. Mesela geçen se. 
ne Üç Saatte bulundum. Ve hayran 
oldum. Büttin san'atkarlan emsal. 
sizdir ve onlara numara vermek 
icap ederse hiç tere<ldtit etmeden 
hepsine onar numara veririm. 

O tuz Uç senelik sahne haya. 
tınıda en fazla bir seyirciye 

yandım. Bundan bir kaç sene evvel. 
di. Sarışın, mavi gözlü bir zat mun 
tazaman tiyatroya geliyor, ilk sı. 
ralardan birine oturuyor, mavi göz 
lerini bize dikiyor ve en gülünçlU 
Divesleri.mizi dudafı.nda en ufak bir 

Bakırköy ve havalisinde 
yapılacak tesisat Büyükada • 
dakinden çok daha geniş ve 
esaslı olacaktır. 

Çünkü, icabında Bakırköy 

Arteziyenlerinden şehrin diğer 
kısımlarındaki binaların da 

istifade edebilmesi düşünül • 
müş ve burasının terkos te . 
sisatının yanında bir ihtiyat 
su deposu vazifesini yapması 
muvafık görülmüştür. iler
de Bakırköy ve havalisine ay 
rıca terkos tesisatı da yapı -
lacaktır. 

gülümseme resmetmeden seyrcdi. 
yordu. Bir gece, iki gece değil.. l<3Ç 

egce bu böyle devam ediyordu. Ve 
doğrusunu isterseniz beni fena hal 
de sinirlendiriyordu. Ve bu ada.mm 
hali nedir, diyordum, bizimle alay 
mı ediyor? Canını mı sı~ıyoruz?,, 

Nihayet bir gün ona sokakta ras 
geldim. Hemen yanına gittim ve! 
"Rica ederim arİ<ada", dedim, bize 
her akşam geliyorsun. Niçin gül. 
müyorsun ?,, "Naşit Bey darılma. 
yınız, dedi, sizi çok takdir ediyo. 
rum. Fakat ben gülemem.. "ne. 
den?,, dedim "ben hastayım,, ceva. 
bmı verdi. Adam gUlemezmi§, has. 
ta imiı, .. 

Bundan wnra yine bu zat tiyaL 
roya devam etti, yine acarşımızda 
oturdu. Ve ben inatla onu güldür_ 
mek için çok çabaladım... Fakat 
maalesef güldüremedim. güldüre -
medim, güldüremedim .. Ve san'at 

. hayatrmda en fazla buna yandım ... 
Otuz Uç sene lstanbulu san'at 

kudretile ağız dolusu güldüren bu 
ıııan'atkar bir tek İstanbulluyu gUl 
dürememiş olduğuna yanıyordu . 
Ben ise Otuz üç sene lstanbula ne. 
şe dağıtmış olan bu san'aUd.ra ha. 
la lstanbulun bir jübile hazırlama. 
mış olmasına yanıyorum. 

Suat DERVJS 

~ 

h 
tı leri müdürlüğü tarafından yeni 
"- Biz, pratikamızı aldı_ktan son· proje hazırlanılmıştır. Bu proje 

ra Çanakkale boğazından geçiyorduk bik edildiği takdirde halkın te 
am yolla Maydos önlerine geld' ği • işlerinden artık hiç bir şikayeti T 

m 
dl 

iz zaman karşıdan bir motörün gel. mıyacağı temin ediliyor. 
ğinı gördük. Motör bizi görünce 

s 
bi 
ür'atini keserek yol verdi. Tabii 
z de yolumuzu kesmiyerek ilerlemi. 

e başladık. Fakat motöre çok yak· 
şmıştık ki, birdenbire sUr'atini art. 
rarak önümüzden geçme~ istediği. 

y 
la 
tı 

n! 
si 

r 
t 
r 

hayretle gördük. Motör güverte· 
ne kadar yüklerle dolu idi. Ayrıca 

yüklerin üzerinde çoluk, çocuk ve bil. 
yüklerden mürekkep yirmi kişiden 

azla bir kalabalık görünüyordu. iş. , 
e tam motör önümüzden geçeceği sı· 
ada baş omuzumuza bindirdi. 

Kazanın sebepleri -Musadcme kat'iyycn burundan ol. 
m 
b 

Tamamiyle Alman usullerine 
hazırlanan proje, yeni bütçem·· 
resi esnasında daimi encümen 
fmdan tetkik edilecek, istenilen 
sisat 937 bütçesine konulursa, 
randan itibaren projenin tatbi 
geçilecektir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

K öpriide Ka<lıköy iskcl~ne 
tım arasında su cere3 

toplannuş olan ı;:.a.mur \'e molo 
tarak duba makinesile temizi 

E 

aını~tır. Yani motör vapurumuzun 
urun yan tarafından yüklenmiştir. 
ğer motör çok yüklü olmasaydı , ne b::ı§lannııı>tır. 

k at'iyyen batmıyacaktı. 
Çarpışma sırasında direkleri gemi. 

e takılarak yana batan motör su aly 
mıya başladı ve birılenbire alabora 
ol arak battı. 

• 
A kalliyet ve ec.nebt mcl<tf~p1 

de ele, resmi mekteplerde 
duğu gibi, bayrak merasimi ) 
caktır. 

Şunu da söyliyeyirn ki, burada su. _.._.._..._.._..._._,._..._..._ .... ,__ 
la rın da fazla akması motörün bat. 
m asında çok amil olmuştur. Biz mo- l.::rden daha fazla olduğlfnu 

rün battığını görür görmez derhal yorum." tö 
urduk ve sandalımızı indirdik. Sa. Batan Ticareti Bahriye motö d 

h ilden yetişen giimrUk ve sıhhıye Çanakkale boğazında k 
nt otörlerinin yardımı ile denizden on karşıya yUk ve yolcu 

şi kurtarıldı. Cesedi bulunanlar anlaşılmaktadır. ÇilnkU !imanl 
tı kişidir. Fakat yolcu miktannın rasında motörlerln yolcu tat 
urtanlan ve cesedi bulunan kimse. memnudur. 

ki 
al 
k· 

.. -·-· -
lkincikanun 
ERŞEMBE Bugünkü hava: Y ACIŞLI 

lu 
Rasat merkezlerinden verilen ma. 
mata göre, bugün gökyüzü kapalı 

yağışlı geçecektir. Rüzgar umunıi 
arak şark istikametinden esecektJI. 

ve 
ol 

Dünkü Hava 
Dün hava kapalı geçmiı,,tir. Hava 

tazyiki 767, sıcaklık azamı 5, asgari 
dPrecedir. 1 

1 inci ay GUn: 14 Kasııtı: 
1355 Hicr1 1352 il. 
ZUlkade: 1 ı Ikincilc'" 
Güneş: 7,24 - Hğle: ıı 
fkindi: 14.49 - Akşam: :ı;· 
Yatsı: 18,38 - IrnsAk: 
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ı. Ecnebi Gazeteci!er 1 f:CifK 

Hep Oruçluyuz 

Fas buhranı 
şimdilik yatıştı 

1 

Fakat harp karada ve denizde 

KÜÇÜi( HARiCi 
HABERLER 

• ngilterede bakır istih _ 
1 saltına ait tahdidat kal 

dı rılnııştı r. 
• • 

Uir h~tane kapısı. Neden e, halk 
içe.ri gimıek i~in nöbet be-kti~ or. Eh 
hastane kaıtısr ()niinde t-0p1anmış o
lanların kaımla duran adama (röve.. 
ro.ns) yapmıı~ı beklenmez )·a! Biitün 

! 'arkta lulet oldu~u üu-re herkes öte. 
kinden en-<"I, sırıt~ a girmek l-.tiyor. 

1 Bu )ii:r.clen biraz kan~ıklık, karga.5a. 
il ırk oluyor. Kaıucla duran bir !:1işman. 

devam ediyor 
Londra, 13. (1_" AN) - Fas meselesi yüzünden ortalığı 

kaplı~an gergınlık büsbütün yatışmış ve mesele bertaraf 
e~ılm!ş sayılmaktadır. Fas yüksek komiseri Franız za
bıtlerıni, ve bütün matbuat mümessillerini bpanya F ~ın: 
nı gezp do!aşmı.r.a _da~et etmiş, yalnız Rus gazetecilerını 

A lınan iktisat Nazırı 
Şaht 1937 Paris sergi

sinde Alman pavy.onunun te
nıeltaşını atacaktır. 

• • 

ca hnstahakıcı, lwlki de her@n ora.. 
1 da dunnru{tnıı, halkın bağtnp çağır. 
masından bi1..n.r. Ne yapsın! Ra.-.tgele 
herkese: 

A merikada bir tayyare 
kazasında bir kişı öl _ 

ıııüş, dokuz kişi yaralanmış· 

tır. 

• • 

- rekil! Pntla<lmız mı? faln.n ı:ibl 
ııeJ{ tP tnth ohm,\ ıın hir ifade ile ba • 
~rıp ı:ui;'lnyor. Ru sırada orada bek. 
le~e>nler içiıulen bir ) n~lı kadın Er. 
meni sh·esih•: 

kabul etmıyecegını soylemiştir. . 
Bir Fransız muhabiri zabitleri ile 

bir İngiliz torpito muhribiııin zabit 
!eri bu seyahatleri istedikleri zaman 
yapabilecekler ve bu sayede Alman
ların Pasa hulul etmedikleri anlaşıla 

M ussolini askeri pilot im
tılıanını vererAk diolo. 

Basın Birliğinden ve müstakbel gazetc..:ııcr klübünden 
istifade edecek olan memleketimizdeki ecnebi gazeteciler 
Ankara Basın Genel Direktörlüğünün riyaseti altında 
toplandılar. Hariciye Vekilinin de bulunduğu bu toplan -
trdan şu intibaı Ankara foto muhabirimiz gönderdi. 

- l\ladam ! Sen onl<:lusun? diyor 
ve hu ~füii ~i riilt ii)·e gidi~ or. 

• 1 ·ı . ' 

Siyaset · alemi 
Garp lle Şark Arasında 

•• spanyada yürüyen ihtilal bir 
Avrupa hareketinin başlan _ 

gıcı olmak istidadındadır. Gönüllü 
meselesinin ehemmiyeti, gün geçtik
çe kendini daha iyi anlatıyor. lspan
yol milletinin kendi arasında patlak 
veren bir kardoş kavgası şu gün _ 
ferde bütün Avrupayı sarmış gibidir. 
Ruslar, Fransızlar, Macarlar, Al _ 
nıanlar, ltalyanlar, Slovenler ve da
ha bilmem kimler bugi.in, hatta su 
satırları okuduğunuz dakikada Is. _ 
panya ~opraklarında (sa:ğ ve sol) 
lıareketı halinde biribirlerile boğu • 
,uyarlar • 

• K İm derdi ki, Harbi Umumide 
bitaraf geçinen ispanya. gli

nün birinde (Bir Dançing) olacak? .. 
Bundan dört sene evvel, yani 1932 

de tahdidi teslihat konferansı, mü -
teveffa Henderson'un riyaseti altın
da ilk mühim ve şümullü toplantı -
sını yaptığı zaman ortada şöyle bir 
korku vardı:. 

Eğer bu konferans akamete uğ • 
' ' } '•...._ 1 - _:.,- ... -! L~- f l._,._. 1.._: 

Ha.rp kopacaktır. 
Tahdidi teslihat k.onferansı bir de

~il, birkaç kere akaırıete uğradı. fa. 
kat bir Unıunıi Harp henüz kopıııa -
dı, Fakat müstakbel bir Umumi Har
bin muhtemel unsurları ispanya 
topraklarında bugün karşı karşıya 
(sağ ve sol) damgaları altında bo
gu~up duruyorlar. Korkumuz şudur 
ki, bu unsurlar yakın veya çok uzak 
olrrııyan bir istikbalde. bir Avrıına 
harbine yol açmasınlar 

• 
Y ine bundan birkaç sene evvel 

şöyle bir siyasi fikir ortaya 

atılmıştı: 
Müstakbel Unıuıni Harp Uz.ak 

Şarktan kopacaktır. Çin - Jap~n ı~ı
tilA.fı, yahut Japonyanın g?nış Çın 
toprağı üzerindeki ihtirası bır Unıu
nıi Haribn nuvesi olacaktır. 

Bu öyle olmamıştır. Çin - Japon 
harb.' 19 uncu ordu teranelerile, bun 
dan ~irkaç sene evvel hayli gi.irül -
tülere yol açmıştır. Fakat Uzak Şark 
nıUstakbel bir Umumi Harbin mevlQ 
dü 1 tır olamaııııştır. Şu hal-

" mamış , . b' 
de (Garp ile Şark} arası~da yen_ı ır 
f t k - ı aramak Iazınıgelıyor. esa aynag .. ? 

Orası, acaba. neresıdır · . 

1 h b'ın'ın muadelesı halle-spanya ar 
d .1 ğ' ü mechul nokta da ken-

ı ece ı g n. o • 
dini gösterecektir. 

Ömer Rıza DO('jRUL 

Amerikadaki 
Grev ateşlendi 

"k ) 13 - Grev 
Mişingan (Amerı a • bul 

. . ı...,.d ıer vuku an eller, cıvannda arl.I'<' e . 
f b . . 1 devam etmektcdır. 
a rıkayı ışga e . . t hl'k 1 . . . ikısı e ı e ı 

Yaralanan 23 kışının .. , . 
. . · an hukumetı 

bır vaziyettedir. Mışıg , .. 
. Flint e gon -

hır muhafaza alaymın 
derilmesini emretmiştir. h 

11 .. ·e el"·evm a c-

caktır. 

FRANSA N!KBtN . 
P:ı rl.s mahafili Fransanın Bcrlın 

sefiri Ponso ile Fransa Hariciye Na: 
zırı Delbos arasındaki görüşmelerı 
nikbin karşılamaktadırlar. 

. Delbos, aldığı teminata mukab~l 
bır tebliğ neşretmiş ve bu mukabıl 
teminatın Alman gazeteleri tarafın 
dan neşrini memnuniyetle karşıla· 
mıştır. 

80 000 K1Şİ 
Ncvs Chronichle ga.zetesının ver

diği ma)(ımata göre, General Faupe 
lin general Frankon un 80 bin kişiye 
muhtaç olduğunu haber vermiş, fa
kat Her Hitlerden müspet bir cevap 
alamamış, ve l<\panyayı ancak müs
temleke elde ettikten sonra bıraka · 
cağız .. tarzında ce\·ap aldığı anlaşıl -
mıştrr. 

FRANKOYU PROTESTO 
Londra, 13 (TAN) - Sefaretha

nelerin bombardımanı dolaytsile Gc 
neral Frankoya g-önderilen protesto 
va mukabil alınan cevapta General 
Franko bütün mcsulivctten sıyrrl -
..... !'llrtA "'' mf'ı:1nli\•eti lspanya hükfı· 
.notl.n• .t;d..r-.L: 1.Junu ııaftcrn...., .,,...,~,....__ 

relerinin yapmış olacağını. kendisi • 
nin emniyet mmtakasına riayet et -
tlğini söylemektedir. 

l\foskova, 13 (TAN) - İspanyol 
asileri 8 Sonkanunda Smidoviç adı· 
nr taşıyan SO\-yct shil vapurunu dur 
durmuşlar ve kendi limanlarından 
birine götlirmüşlerdir. 

Londra, 13 (TAN) - Branhill ad 
h sivil vapur Ispıınyol a..,,ilcri tarafın 
dan durdurulmuştur. 
GO~lJLLULER MESELESSI 

ma almıştır. 
• • 

• sveç blitçesinde bu se . 
1 ne oranın parasile dört 

buçuk milyon tezayüt var . 
dır. 

ita/yada 
Faşist 
Partisinde 
Roma, ]3 (A.A.) - Faşist partisi 

merkez heyetinde bazı değişiklikler 

yapılmıştır. :Merkez heyeti, bundan 
böyle genel sekreter Achille Starace· 
den gnyri, sekreter muavini olarak 
Adclchi Serenda. Vingeıızo Zamgora 
ve Dino Grandi'den. idari sekreter 
Givanni Marinelli ile ayrıca yedi a. 
zadan terekküp edecektir 

Akdeniz 
Anlaşması 
ve Belf!:rad 
Belgrat, 13 (A.A.) - Stefani a

jansının muhabiri bıldiriyor: 

Ingiliz - Italyan Akdeniz anlaşma
sını l'ugoslnvyamn menafii nokta.sın. 
dan tetkik eden Vreme grı.zctesi bu 
anlaşmanın Belgradın siyasi direk. 
tiflcrine uygun olduğunu y:u·rrıakta -
dır. 

Hol anda Heyetinin 
Ankarada Temaslar, 

Nuri Cenker dün 
ebedi medfenine 

tevdi edildi 
ihtifal çok hazin oldu 

Ankara, 13 (TAN Muhabirinden) - Bugi.in !;Clat 

12,30 da başlıyan büyük cenaze merasimi ile Nuri Con
kcr şehitliğe gömüldü. Cenaze merasiminde Başvekil, bü· 
tün vekiller, sefirler, meb'uslar ve havanın karlı olması
na rağmen çok kalabalık bir halk kütlesi vardı. Cenaze
nin önünde elliden fazla çelenk Nvri Conkeri sevenlerin 
asil tazimlerini taşıyordu. 
Başta, aziz ölünün en samimi arka-

daşı Ulu On<lerın çelengi, arkasında 

l{amutayın, lsmet lnönü'nün, Veka

letlerin, Vekillcrm, Nuri Conkerin 

eski arkada.şiarı S a ı i h, F u a t 

Bulca, Tahsin üzer, Cevat Abbas, Re. 

cep Zühtü, Ali Kılıç'ın, bankaların, 

kor diJ>lomatifrin. Gazianteplilerin, 
Ankara Valisinfn, Partinın ve daha 
birçok müessese ve Nuri Conkerin 
dostlarının Ç<'Jenklcri bulunuyordu. 
Merasim ço1• hazin oldu. 

Nuri Conker 
Ve Azız 
Arkadaşı 

Jstanbul, 13 (A.A) - .Ri . 
yasetlcümhur Unıumı Katıp· 
liğınden: 

Azız rkada..,ı Nuri Con . 
kerin olumünden dolayı al _ 
dıkları tazıyet telgrafların -
dan pek mütehassıs olan Rei 
.. icümhur Atatürk, teşekkilr
lerini11 Anadolu Ajansı vası 
tasile iletilmesini emir bu • 
yurnıLışlardır . 

Hen im sö.,,de>n ~ı·nis bir hisse al. 
ılım. })il.kat ediniz bir c:o'k yerlerde 
İ':' sahiplt•rile tı•nuL'> ('Cfrnlerin hemen 
heı,..i "onıçln,. ılur. Ttıhii "onıe>hı., 

sözii) le "remel< remrz,, mftna. .. ı kas. 
teclilmi) or, onwltı l!İhi tir;rn ki n se
h<'psh \ e 'ersiz hirlılPt\I olıhığu anla
tılma \ istC'ııi) or. Yii1.<le clol.:sanrmız 

bir ııfrık :rere ~f'rlN-iir )'C'rlf"'nlE'z, kar. 
c;ımı1.da isini soran halka ilk işimiz 

nıluşmnl<. hi<ldf't etnıt>k \"fi\ otoritemi. 
~ ~ö tl'rnwk olur. En hafif tabirle 
ılilriiı.;t munnwle edt'riz. rnutunız ki 
ona hlznırt etmek i~ln para almakta.. 
,,.,,, nıı hiı'''"te '"" nı:'vm ,·nr<l1r! Ger. 
çi bu hiıld<'tin nı:t.msı yoktur anıma 

sclıPhi \'nrdrr: 
füiç\ik hiiyiik hrr makamın bir o. 

toritrsi \'ardır. Uu otorite bilgi, aklı 

selim ve haksrverl:lile t Pmin edilir. 
Bunlnn rnp:una~·mca ehle kala kala 
bir hiddrt kalır. O vakit te halk "o. 
nıçlu musun?., diye ornr. Halk üze
rindr tasa,rrııf t't• 'ek lsti~·enler "o. 
nıçhı,, olmaktan tıazer e>hneli<ltr. 

B. FELEK 

Darven 
J Faraziyesi 
Hortladı mı? 
Bugünkü insanın aslını maymun o.. 

tarak fnrz ve hatta kalY.ıl eden Dar
'Wcn faraziyesi, bugün ilmi kıymetini 
kaybetnıı,j vaziyettedir. Fakat bu. 
gün Dan cmn duşünce1eıini doğru gi. 
bi sayıp bunlara saplananlar da yok 
değildir. Belki siz de hatırlıyacaksı
nız: Birkaç sc:nP evvel Amcrikada 
Dr. rvenizın yüzünden gayet garip bir 
talak vak'ası olmuştu. Bir kadlllt 
mahkemeye müracaat ederek Darve. 

Paris, 13 (TAN) - Fransa hüku
meti, göniillüler meselesinde ihti -
yatlı da\•ranmayr daha münasip gör
müştür. Blum hiikümeti. İngiltere 
hükumeti gibi gönüllülerin İspan:-:a: 
da herhangi tarafa iltihak etmelerını 

_Ankara, 13 (TAN) - Buraya gcl
mıs olan Hollanda heyC'ti yarından 
itibaren lktisat Vekaletinin alaka _ 
dar şubclerile temasa başlıyacaktır. 

Merhumun ailesi, bt·gün tren.den 

inen çocuklariyle birlikte cenazeyi 

bir otomoLılle takip ediyorlardı. lkı 

yanda mm aklarına siyalı kurdelfılar 
bağlamış süvariler, atlı ve yaya po. 
lisleı·, jandarma ve inzibat askcrlcn 
yürüyordu. Cenaze alayı Anafarta
lar ca.Bdesini takiben Kamutay önün. 
den lstikıal cııddesine kadar yiirüdii 
Tabutu bir top arabası taşıyordu. O. 
rada cenaze otomobiline nakledildi ve 
ŞehiUiğe götürüldü. 

-================- ııizm faraziyesini kabul etmiş olan 

gayrimeşru ve ceza ile mukabele e- ' ' A k t 
dilecek bir hareket saymıyacak. yal v u a . 
nız meclisten A'Önüllü gitmesi m~m: • 

nuiyetinin tatbiki için salahh·et ıstı s o· . y 1 em es ı· n ,· b ı· ı en yecektir .. Bu suretle hiikiımet diğ<'r 
memleketlerin alacnkları vaziyeti 

gördiikten sonra Hizumu tııkdirinde 1 d ' 
gönüllii memnnivetini tathik ede - namus u a amdır. '' 
cek, aksi takdirde tatbik etrniyccek-

Söz 

tir. 

EDENtN YEN! sözı...ERİ Aa•ı · V k·ı· d .. k k d 
Londra, 13 (TAN) -!ngfüerenin ıye e 1 f, un Ü nuf un a 

resmi amele partisi ile nıPcı.takil ame T • • k k 
le partisi tspanyaya gönüllü gönder ur avu atını böyf e f arı"f etf ı" 
rnemi:ve ait kanunu tenkit etmrktr 
ve bunun m<'şnı bir surette tatbik Aknktalra, 113 (Tan. muhabirinden)-ı ruhte ettıği işlerde mencdilemedi. 
edilemivecl'~ni sövlemektedirler. Avu a ar congresı bugun (dun) p · . 

Bııglin Haricive Nazırı Eden erne· Adliye Vekaletinde' s ~ 1 Ş"k ' roJenın ehemmiyetle kayda değer 
il Un reislig"i d ldaraço~.u u - hususiyetlerindl'n biri de disiplin mu 

bi mııtbuat sercfine verilen zivafettf' rl knet'ın do'rt ~ e ndçı ı. Vekıl, mem ameleleri haklmıdaki hükümleridir. 
bir nutuk .eiivlcmiş ve tsranyava gi- e )anın an gelen hukuk- 'r b'" h' . . · 

Avusturya - Türkiye 
Ticaret Anlaşması 

Ankara, 13 (TAN) - A\•usturya 
ilE! aramızdaki ticaret anlaşmasmın 
yeniden gozden geçirilmesine ve bazı 
değişiklikler yapılmasına karnr \'eril
dığini yazmıştıl<. Haber aldığıma gö. 
re, iki tamfın mümessilleri çok mü. 
sait bir hava içerL~inde rcviziyon mü
z:ıkerelcrinc devanı elnıckledirler. 

Bulgaristanın Tütün 
ihracatı 

Sofya, 13 (TAN) - Bulgaristan. 
Hl35 yılı 1,400 milyon lc\'a kıymetin
de 24 ton işlenmış tUtün ihraç etmiş
tir. Bu yekun, bütün ihracatın yüzde 
10 nı teşkH etmektedir. Şimdıki hal
de ihracat için tUtiiıı depolarında 23 
hın amele çalışmaktadır. 

den göniillüler meselesine tema.!'! et· çulara avukatlar kanunu proje . re\1~. mt: ıtın tesırlerı;ıdc~ sonra, 
mistir. Mister F!den, ~önülliilerin ar sının nasıl ve hangi şartlar içinde r r uzerır:~e en ~~v:·ct e .. hliküm SÜ· Lastik Fabrikaları İşi Ve-
kasl kna'ılı'nce. tsı)"nvada halkın is . hazırlandığını izahla b 1 ' ~n. mcs~egırı tesırıdtr. Boy le bir di· ka" let B"ld. ·ıd· 

. "~ " tk nda a"tık ti aş 1) ~n uzu~ sıp!ınP fıkren ve kalhen kayıtsız ve e ı ırı ı 
tedi{ii hilk(ımetin inkisRf edeceğ"ini nu u • • a nrımıza bırçok dı- . ~ ı · 'k r şaı tsız bagl"n ı·ııhlar onda k ...astı abrikularınrn tatil etli·~1.e-
:ınlatml!'ı VI" bu nf'kadar c a bu k rcktiflcr anlatmış 1 . rd v k'I • n l ' il anca 

kocasında nayrılmak istediğini söyle
miş, Amerikan hakimi, Darvenin fi_ 
kırlerini talak sebebi olarak telakki 
ederek kadını haklı bulmuş, talak ka

rarını vermişti. 

Darveııc ve onun fikirlerini doğru 
.sayanlara gbrc ilk insanın aslı may
mundur. Aradan geçen yüz binlerce 
s ne zaı fmda maymun ıstıfaya uğ. 
rnnuş ve bugünkü insanın ilk ced. 
lcri zuhur etmiştir. Yine bu farazi
yeye göre, insanla maymun araııın
d.t bırçok silsileler \'ardır. Darvenizm 
ı.:~tatları, bu silsilelcrden bir kısmını 
bulmuşlardır. Pekinde Rokfeller mü. 
cssescsi hesabına çalışan· Doktor 
Fr:rns da geçende yine bu silsileler
den buı,""ilne kadar meçhul olanların

na n birini ele geçirdiğini iddia et -
ınektedir. Doktor uzun araştınnalan 
crnasında on binlerce yıl önce yaşa • 
nıış olan ilk insanlardan birini bul • 
muştur. Guya bu on hın senelik ke • 
mik yığını, insanın maymundan gel • 
me olduğunu isbat eden yepyeni bir 
dclilmiş. Doktor. ele geçirdiği iske _ 
!eti tetkik odcrek bundan ilham al -

avukatın ot u?f? .
1
u. b le dı manevi huzur ve gUzellik toplarlar., ri ha.kkmda yazılan haberleri tetk•li 

teml·n cdı"lı'...,, ", hu ı'şin n nishP te ça nutkuna arı ı ı e aşa ı • nıak su""t1°\'I" ı'lk mıı·vmun insanın """' eden iş bürosu, tek bir amelenin biie . n '. ". .; • -
buk bacıanlaca<Tım ı:;ö •lemi<;tir. ve: "Davacılar arasında iki sınıf mü- b de -smını vaptrrmış kı buraya .,. "' büroya müracaat tmcd' -· ır ''" • • • 

HARP VAZİYETİ - A v u k a t, söz söylemesini ekkil \'ardır. Bunlardan iyi niyetli .. ' e ıguıı ve mu. krıyduğumuz resim, odur. 
b ·ı u ıu ad 1 vakkat tatılın hakıki sebeplerini bir 

Londra, 13 (TAN) _ Madridi mi.i ı en naın s am diye tarif edi - o anlar, dürüst ve seciyeli bir avu • 1 
1
. k t ra.po.orla İktrsat Vekaletine l.ıildir. 

dafaa heyetinin neşrettiği bir rapo- ır. ·a arar. Doğru yolda doğru yürü-
ra ""Ör" bumln kesif sis harekatı dur Bundan sonra projenin ihtiva et - miyen bir vekil onun için aşikar bir mı~br. . Ver(!İ Tahsilatında 

t- o· . 
1 

· Rundura fabrıkalarınm işlf'rini ta. 
durmuş ve vaziyette hiçbir de!!işik tiği hilkiım eıı, gaye \e maksatları tehlike arzcdcr. Halbuki, bütün ilmi Fa l l k V 

Otomobil sanayıı ' .; . 
. . . ·ıeri grevlen 

dılmem.ia olan denız ışçı . . 
~ 000 · çının 

üzerine Am~rikada 170. ış 
- t hınin edil grev halinde oldugu a 

mektedir. 

YURT iÇiNDE ıss 
HALK EVi 

:Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -
~ . merkezin-
.DU sene yenıden 22 kaza b" 
de · Halk evi açılacak, bu suretle U· 

8 · bula
tUn Halkevlerinin sayısı 15 1 

·· · h · ti' edecekleri hakkındaki haberler Z a ı ar 
tik olmamıştır. Bununla beraber top ile birlikte ıza cttı ve ezcümle şun- dini adaleti nklatmıya bağhyan da-

. ı d' · doğnı değildir. Ortada bunu ic:ıo et. A k 13 T 
çu düellosundan bahsediliyor. ları söy e ı: vacı tezvir yolunda maharetı olnn n ara, ( an muhabirinden) -

AVRUPA BUHRANI - Proje, avukatlara mesleğin va- şnhıslara başvurur. Türk avukatlığı tırP.cP.k hiç bir sebep yoktur. Haziran {)36 dan Birincikanun 936 
Berlin, 13 _ Alman matbuatı, şu kar ve haysiyeti ile telifi mümkUn ol bu türlü davacıları daima hüsranlıı 1 kad sonuna ar yedi aylık devlet tah-

son gi!nlerde ttalya ile Fransa ara- mıvan her türlü hal ve hareketten karşrlaştıracak bir disiplin teşkilatı· Malı"ye Vekı"lı" • t k ·r silatı yekünu ı 19.624.000 •ırad"". r---
erndn takarrür eden mütekabil te - içtinap e mc , vazı e ve salahiyet - n.ı. malik olmalıdır. Bu suretle. avu- " """" 
minat üzerine şu cUmleyi kullanı _ !erini adakt icnplanna uygun ola - katlar Adliye teşkiltma hak ve ada Şehrimizde bulunmakta olan :-.tali ~N. senekine nazaran 16 milyon lira 
yorlar: rak ifa ve istimal evlrm<:!k vecibe - lete geniş mikyasta yardım etmiş, ye Vekili Fuat Ağralı, hafif bir ra. bir fazlalık •nr<lır. Bu fazlalık billıas-

"Avrupa vaziyetindeki gerginlik sini tahmil eylemiştir. Avukat, yol - memlekete şerefli bir hizmet gör - hat.sızhk geçirdiği için Perapatas ote. ia istihlak vergı:sınde gc_e c:~ • mak. 
zail oldu.r.'--~~~~~~~~~....:....s_uz~--'_'e_v_a~h_a_k_~_ız~g_o_rd_ı_ı€u_._. _i_sI_P_rı~d_c_- _m __ ü_s_o_ı_u_rı_a_r._. ___________________ l_in_d_e_i_s_ti_r_ah_n_t __ etm __ ,.._k_te __ d_ir __ ~~~.....ı..~tR~d~ır'...._~~~~~~~~~~~-----
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BU AKŞAM 

Sahte 
senet 

suçluları 

MELEK 

;~~uğunu boğmak MACAR"':AAPSOo·;·-
ç y 1 e yaka 1 a nan ::Me!hur Macar mu~ôkô üstadı FRANZ LIST'ô" eseri Baş rollerde: bir kadın an latlyor .• uzer•ne kurulan nafıs mevzulu bir şaheser ; ~ ~ ILL H ~ ~ ~ r d ~ 

Programıı ilave olarak Pararnount dünya havadisleri 
Numerolu biletlerin evvelden aldırılması. Telefon: 40868 Sava Emanctoğlu isminde bir 

ıhtiyar bankada mühimce bir para 

bırakarak geçen sene varissiz öl

müştür. Bu paranın hazineye ka

lacağını tahmin eden bir grup sah

te senet tanzim ederek parayı al

mak isterlerken cürmü meşhut ha
linde yakalanmışlardır. Bunların 

içinde Meleti adlı bir de avukat 
vardır. 

Müddeiumumilik böyle bir iddia 

ile tevkif ettiği Beyoğlu Altıncı 
Noterlik katibi Şefiği, Ali Haydar, 

Vehbi, Mahmut Lutfi, Rif at, Me

l eti ve Nazmiyi tevkif ettirerek 

Ağırceza mahkemesine vermiştir. 

Cins Kediler Bile Yavrusunu Boğmaz, Nerede 

Kaldı ki, Havva Kızı Bu Kötülüğü Yapsın 

A dli tıp işleri müdürlüğü 
müddeiumumiliğe Elif ve 

Nazlı adlı iki kadın verdi. Şimdiye 

kadar lstanbulda görülmemiş bir şe 
kilde giyinen bu kadınlar herkesin 
nazarıdikkatini celbediyordu. Müd -
deiuınuınilikte etraflarında kesif bir 
kalabalık toplıyan bu kadınlardan E
lifin kucağında beyaz bir beze sa -
rılnıış bir de yavrucak vardı. Elif, 
ayağına geniş ağlı bir çakşır giy -

Gümrük 
Oktruva 
Yotsuziuğu 
Davası 

nıiş. Üstüne de bir delıne geçirmişti. Dün Ağırceza mahkeMesinde, bir 
Başındaki kısa fesm üstüne de bir ye gümrük oktruva suiistimali, rüşvet 
meni örtmüştü. Bu genç ana Niğdeli alma ve sahtekarlık davasına baş
Ahınedın kızı idi. Niçin tıbbı adliye landı. Sudulardan Alaeddin, S.-la~ 
getirildiğini köylü şivesile şöyle an- "l .. 

ıattı: hattin, Nafi, Sabri, lskender, Salih 

Bu akşam S A K A R Y A Sınemasınd 
Bır sinema hadisesi 

BEŞiZL:E~ 
Fransızca sözlü D O K T O R U N M U C 1 z E S 1 filminde 

r~yaru hayret, ihtiraslı, müessir, bunlar saadet getiren çocuklardır. Mutlaka görUlmesi lazımgelen bit 
laveten: MIKENIN KIR HAYATI ve PARAMOUNT JURNAL'de ltalya - İngiliz itilafının imza ıne 

Bu Akşam SARAY Sınemasında 
Viyana operetlerinin kraliçesi ve 

MAüDA SCHNEIDER - PAUL HORBIGE_R _- W_?LFF ALBACH RETTY ile blitün Viyana kabaNle 
ıştirakıle temsil edilen 

BEBEKLER P.ERiSi 

Dün muhakmelerine devam edil

di. Hüsnü ve Şevket isminde iki şa
hit dinlendi. Şahitlerden birisi suç

lu Şef iğin bir gün T alt as ticaret

hanesine Altıncı Noterlik Dairesin

den 495 kuruşluk bir makbuz geti

rerek parayı aldığını ve makbı.zda
ki rakamların biribirini tutmaması 

üzerine Noter başkatibi Fevziye te

lefon ederek hakiki miktarı sorun

ca {95 J kuruş olduğunu öğrendiği-

- A eferıdi, ben gClya çocuğumu mahkemede bulunuyorlardı. Nus
boğarak öldürmüşüm. Cins kediler retle Adnanın da avukatları gel-
bile yavrusunu boğmaz. nerde kal - mişti. Müddeiumumiliğin iddiana- (Puppcnfee) 
dı ki, Havva kızı bu kötlilüğü yap - mesine göre, 8838 numaralı beyan- Zengin v: muhteşem musikili film için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

ni ve ertesi gün Fevzinin bir mek

tupla (200} kuruşu iade ettiğini 
ve katip Şefiğin ihtiyaç dolayısile 
bunu yaptığı için affedilmesini dile
diğini söyledi. 

sın. Bizim orada çok ebe bulunmaz. I ~--••••••- Ilaveten: FOX JURNAL bütün dünya havadisleri. 
Ben kendi kendime doğuruverdim. name i e Ayva lığa gönderilecek -:--:-~-=-------------:-=----------------~==:::~~~'.:=I 
bayılmışım. Doğan çocuk ta ölmüş. olan ıo sandık çay gümrük ve du- 11 A hk ..A / J1••••••••••••••••••••••••~ 
Beni deli diye buraya getirdiler. Hem huliye resimleri verilmemek kin bu- ıv~ a um ar T hl"k 

"l e ı e - Kan - Ate-. -
ben çocuğumu öldürsem, bir daha raya çıkarılmış ve bunun için de 7 Jd -:ı-
doğurur muyum. Bak şu soğuklarda Tahrirat Müdürlüğü mümeyyizi Sa- LOnf!U ağa c. f M 
yavrumu üşütmemek için kendi min lahattin rüşvet alarak sahte evrak •• d "/d ınaye asas tanımı çıkardım. Ona örtü yaptım. gon eTl ller 
Tıbbı adli miiessesesi, Elifte hafif tanzim etmiş, manifesto memuru 

bir hastalık bulduğu için ke'ndisini Nusret de rüşvet alarak vesaiki Zonguldakta kömür şirketinde y • p E K' 
serbest bırakmıştır. Fakat Elifin tahki~ e~~eden mütalaa yazmak ı çalışacak olan 100 mahkuma bara- le;d: :~!i::: 1 
memleketine dönecek beş parası da suretıle ışı karıştırmıştır. Manifesto ka hazırlamak için seçilen 28 san
yoktur. Müddeiumumilik bu zavallı memuru Celal, muavini Nafi resmi atkar mahkum dün Zonguldagv a 
kadını Niğdeye kadar göndermek i- k ti h"l~f d 

Bundan sonra Şefik mahkemeye 

bir istida verdi. Bunda Noterlikten ayı ar ı a ına erkenar yazarak ·· d · • d" 
Çin para temin etmiştir. gon erıımı113r ır. 

kovulmayıp bonservisle çıkarıldı- Nazlı da samanlik yakmak suçun- imza etmiştir. Manifesto me Mahkumlara lmrali adasındakıler 
ğını ve Noterlikten (70) makbuzla dan adliyeye verilmiş. tıbbı adli mü- mu~u lskender ~uhaberede bulun- gibi yeknasak elbise ve ayakkabı 
alakadarlardan fazla para alındı- essesesi, kendisinde hastalık göreme dugu muamelenın evvela sahtekar- temin edildiği gibi san'atlarına gö-
y h ld d ft k I miştir. Jandarmalar. N11zlıyı tekrar 1 v • 1 v 91 a e e ere no san geçiri di- ıgını sezmış o masına ragmen son- re aletleri de alınmıctır. Bunlar 

~~HIR flYATKostı 

DRAM KISM 

BugUn 20.30 da 

SORTVK 

Bugün 

YILDIZ Sineması 
Bugünün Karuzosu 

BENJAMINO QIGLI 
v • b kb Cubuklu müddeiumumiliğine götür - s 
ginı, u ma uzun Fevzi tarafın- .. 

1 
radan sahtekarlıgı kapatma le fdn Arıla. a, o .... ~ ... ı .... ~. ı: ... ı.ı _.. ..ı 

muş erdir. "S 

~fta 

"'11/,TT!Kl.AR: t;O 6U Huru~ KATE DE NAGY 
nin en güzel eserler! dan doldurulduğu ve işten ( 40 J lira boş bir kağıda hafız yazısı yazdıra hapisanelerindekı mahkumlar ara -

a.l~~~ığ~. h~_lde deftere 20 lira geç-ı Norvec.;te iken haberi olduğunu ve rak dosyayı ortadan kaldırmıştır. sından seçilmişlerdir. 
tıgını soyluyor ve bunlarla beraber Ömer Lutfi isminde birisine tem- Gümrükçü izzet, duhuliye tezkere

makbuzdaki yazının tetkikini isti- lik edildiğini Norveçte iken öğ- sinde memurun imzasını taklit et
yordu. 

Ölen Sava Emanetoğlunun suç

lu Mahmut Lutfiye yedi bin lira 

borcu varmış gibi tanzim edilen se

nedin başındaki yazının Meleti ta

rafından yazıldığı ve sonra da No
terce tasdik edildiği iddia olunu

yordu. Meleti, bunu inkar etti. Mah 

mut Lutfi de senedin tanziminden 

rendiğini söyliyerek bunun şahit 
olarak c.;ağırılmasını istedi. Bundan 

sonra mahkumlardan bazıları tah

liyelerini istediler. Mahkeme mü

zakereden sonra bu talepleri red
detti. Ve azadan Muhlisi senet

lerdeki imzaları tesbit ve tetkik et-

tirmek ic.;in naip seçerek muhake
meyi ba§ka bir güne bıraktı. 

miştir. Gümrükçü Suat suçlular

dan Salahattinle izzeti tanıştırmak 

suretile cürmü kolaylaştırmıştır. 
Tüccardan Kerimzade Ömer, sah

tekarlığı öğrenince duhuliye resmi

ni ikinci defa vermek suretile endi
şe göstermiştir. 

işte mahkemede okunan iddiana

me aşağı yukarı bunları ihtiva edi-

ÖLÜM 
İstanbul itlıalfı.t gümrüğU müdür 

muavinliğinden mütekait Giritli Bez 
mi Kıratın refikası Naciye Kıral 
vefat etmiş Merkezefendidcki aile 
kabristanına defnedilmiştir. 

yordu. Suçlulardan Ankarada bu

lunan Adnanla Nusretin istinabe 

varakaları okundu. Şahitlerin çağı

rılması için muhakeme talik edildi. 

')EHIR TiYATROSU 
OPERET KISMJ 

Buı..rün 

20.30 da 

LtlKUS HAYAT 

Son hafta. 

Pangaltı TAN Sinemasında. 

Halk Opereti 

Bu akşam saat 21 de 
ENAYiLER 

AVE MARi 
• hissi ve aşki büyük fil,.,, 

KONSER 
İstanbul konservatuvarında 

zun Bayan A. Babikyan tar 
Kanunusaninin 19 uncu salı 

akşamı saat 21 de Beyoğlund• 

sız tiyatrosunda bir konser 

cektlr. Cemal Reşit piyano il8 

kat edecektir. 

Şımdi bu ehemmıyetsiz hadiselerin herbiri kor -
kunç bir mana almıştı ... Kendisine karşı bilhassa Şa
hinde tarafından gösterilen ihtimam ona fevkalade 
şüpheli görünüyor, Muazzezin hem ürkek, hem so
kulgan; hem neşeli, hem şiddetle meyus halleri bir
denbire innnılmıyacak şeyler ifade etmiye b~hyor
du. 

Kuyucaklı Yusuf 
.\edense evde kalmak ona bırdenbire, ınan 

gelmış, Şahindenin yanında oturmak, inanama 
fakat itiraz da edemediği sözler dinlemek onll 
ğacak kadar sıkmıştı .. Şimdi çamurlu yollarda 
rafa kirli sular sıçratarak yürürken nereye gi 
ni, niçin gittiğini düşündü. Buna dn cevap \'8 

medi. Şehrin kenarına gelince durdu ve etr 
baktı. Keskin ve nemli bir rüzgar esiyor, in 
yüzUne arasıra ince damlalar savruluyordu. ~ 
ağaç dallan ıslık çalıyor ve dört tarafa e~rili)C• 

Yumruklarım şakaklarına bastırdı. Çenesi gırtla -
ğındaki adaleleri gererek oynıyor ve alnı yanıyor, 
zonkluyordu. 

Birdenbire olduğu yerden kalktı, aşağı koştu, 
sokak üstündeki odada yatağını toplıyan Şahindeyi 
kolundan tutup çekerek: 

"Ne yaptınız beniın karımı? .. Muazzeze ne ol. 
muş!.!,, diye bağırdı .. 
Şahinde Yusufun yüzUne bakınca korktu, kolunu 

onun elinden kurtararak: 
"Bırak beni! Ne olmuş?,, dedi. 

1 Sonra birdenbire cesaretlendi. Neden korkacak. 
tı? Olan olmuştu ve sebep bu aylakçı herü, bu had
dini bilmez edepsizdi. Şimdi karşısına geçip utan. 
madan bağırıyordu. Fakat Şahinde de sosmıyacak, 
iki misli bağıracak ve ondan aşağı knlmıyacaktı. 

Lakin Yusuf bağırmadı. elleri titriyerek minderin 
kenarına oturdu, yüzü sapsarıydı. Biraz boğuk, fa
kat sakin bir sesle: 

"Ana, gel şuraya otur. Kapıyı kapa da gel!.,. 
dedi. 

Şahinde Yusufun bu halinden daha çok telaşa 
düştU, fakat itaat etti. ; 

O zaman Yusuf yine o kısık, fakat sakin sesiyle: 
"Bana hiçbir şey anla tınıya kalkma!,, dedi. 

11Dinliyecek halim yok .. Yukardakinin yüzünü gör -
mck bana yetti. Benim kanın bu halde değildi. U • 
zun konuşmıyalım ! Yalnız sana birkaç sözüm var. 
Bak, bu kadar yıldır bir evde otururuz, karşı karşı
ya geçip iki laf etmemişizdir. Şimdi icap etti.. Or • 
tada neler olup dönduğünü bilmiyorum. lnşallah 
ıandığım kadar ileri gitmemişsinizdir. Fakat ben 
1enl bilirim, başının doğrusuna gider bir insansın! 
~abam sağ iken söz bana düşmez diye -.ğzımı aç -
mazdım, sen de bizim gözümüzü bağlayıp arkamız. 
dan dolao cevirmiye kalkardın. Anıı nlaM.ksın. o 

MEMLEKET ROMANI -62- SA .8A HA J. 1 ll" /\ ı .. 1 
zaman bile kızını senden korumak bize düşerdL 
Şimdi babam yok. Bu evin namusu benden sorulur. 
Bunu bir tarafa bırak, fakat Muazzezi yoldan çı • 
karırsan çok kötü olur.,, 

Bir müddet durdu. Aklına doğru dürüst bir 
cümle gelmiyor ve perişan kelimeler dudakların • 
dan teker teker döklllüyordu. Uzun uzun önüne 
baktıktan sonra birden bire ve sert bir sesle tekrar 
başladı: 

"Ana, neler oldu evde! Çok fena şeyıer oldu 
mu? Bana söylemiyecek kadar ileri gittiniz mi?. 
Şunu kafana koy! Ne olursa olsun, hiçbir şeyde 
Muazzezin kabahati yoktur. On beş yaşındaki kı 
zın ne kabahati olur ki?,, 

TPkra.r sbzf1nft değ:ı.ştırdi ve bağırdı. 
"Söyle! Akşam evdeki misafirler kimdi!.,, 
Şahinde sinirli ve küstah bir üade ile onu stlze-

rek: 
"Pek mi öğrenmek istiyorsun? Söyliyeyim öy • 

leyse .. Kaymakam lzzet Bey vardı. Amirin, velini
metin izzet Bey ... Merhum babanın geride bıraktığı 
ailesi aç mıdır, tok mudur, diye sormıya gelmiş .... 

Yusuf yerinden kalkar gibi oldu, tekrar kendine 
hakim olarak: 

"Gece yarılarına kadar mı oturup hatır sordu?,, 
"lki lokma yemek çıkardık adamcağıza, bize et. 

tiği iyiliğe karşı yaptığımız az bile?.,. 
"Ne iyiliği?.,, ~ 

"Evimizde iki lokma yiyecek buluyorsak, !'!lenin 
bıraktıı:;'ln bir mecidiye ile mi oluyor, bu dersin?.,, 

Yusuf kıpkırmızı bir yüzle, bo~ulacakmış gibi 
boynunu oynatarak sordu: 

''Ya neyle oluyor?,, 
"Izzet Bey bir kaymakam ailesinin sürUnme!'!linf 

'lcavma1camhlc sPrefinP. yakr.ştır:ı.mflıiıiı icirı biv• 

hlikumetten yardım ettirdi.,, 
"Benim neden haberim yok?,, 

• "Muazzez söylemedi mi? Her hal<Ie unutmuştur.,. 
"Yalan söylüyorsun!.,, 
"Sen bilirsin ... ,, 
"Bana kaymakam da birşcy söyıenıedı :.,, 
"Sana ne diye söylesin? .. Senin aileni ben besli

yorum mu desin ... Adam hatır, gönül tanır elbetlc!., 
''Ben şimdi gider. başkasının işine ne diye karış. 

tığını ondan sorarım!,, 
"Sen mi? Ne yüzle? Ayda aldığın iki buçuk liray

la bu ev geçinir mi sanıyorsun? Seni bu cahilliğin. 
le memurlukta tutan adama ne yüzle çatacaksın?. 
lnsan olsan gidip elini öpersin! ... ,, 

Şahinde her söylediği söze, ağzından çıkar çık
maz inanıyor, ve bu ona cesaret veriyordu: 

Yusuf susmuştu, bu işlerde bir sakatlık olduğunu 
hissediyor, fakat kaynanasına verecek bir cevap 
bulamıyordu. Zaten miinakaşaya alışık değildi. En 
kuvvetli sandığı bir sözüne verilen liıalettayin bir 
cevap onu susturmıya kafi idi. Yalnız bir müddet 
sonra kafasının içinde yeniden azaplı şüpbelelr u. 
yanır ve onu kıvrandırmıya ba.'1ardı. 

Bu sefer de Şahindenin sözleri onda ayni neviden 
hisler doğurmuştu. Bir bakıma Şahindenin söyle -
dikleri doğru olabilir, lzzet Bey sırf iyilik etmek 
düşüncesiyle bu eve devam etmiş bulunabilirdi. 
Fakat bunun böyle olınadığına Yusuf emindi. Ne, 
den? Bunu kendisi de bilmiyordu. 

Yerinden fırladı, taşlığa ç~ıkıp çizmelerini giydi ve 
hiçbir şey söylemeden sokaga fırladı. 
Dışanda rutubetli bir soğuk vardı. Evin içinde de 

g'>Cuğunu çıkannaınış olan Yu.uf kemiklerine kadar 
üşüdü. Hrzh hızlı ytırümiye başladı n:r<ı z dola.ş-
1'1ak. kerırli 1.rPndirı0 <l•ışuıııı•ı:t1< •st ıvor•\._. 

Yusuf Muazzezin yüzünü hatırladı. Yumrll 
sıkılarak : 

"Yalan... Bütün söyledikleri yalan! .. 
gösteririm!,, diye homurdandı 

Gerisin geriye koşmıya başladı. Eve ne kadsf 
buk geldiğine hayret etti. Kapıyı Şahinde açtı 
damadına: "Yine mi sen?,, demek istıyen bir ıı 
attıktan sonra döndü, Yusuf onu kolundan çek 
oraya, pabuçların durduğu yere çöktürdü. 
-Ne söyliyeceğini bilmiyordu. Yolda da bi 
t!üşUnmemlşti .. Bir müddet öyle durduktan 
kesik, kesik: 

"Anacağım!.,, dedi. Sesi titriyordu. "Anac 
söyliyecek şeylerim çok, bir araya toplaya 
rum. Beni belki düşünmezsin, kızını düşün. Jste 
ellerini öpüp yalvarayım. Bize kötülük etme .. 
biribirimizin yüzüne bakamıyacak hale get 
Ben her şeye dayanırım amma, böyle bir şey ya 
lann ettiklerini yanlarına komam, ana, bak . .ı 
açık~- söylüyorum, şu iş şöyledir, bu da bôr 
demiyorum, amma dikkat et, bir kepazelik 01 

hepinizi yakarım. Demin de söyledim, Mil 
kabahat bulmam. ben onu bilirim. Eğer o d• 
uyarsa yine sizden bilirim. Parmak kadar ç 
benim yokluğumda kötü yollara saptıranların 
künl kazırım. Sen benim dediğimi yapaC 
bilirsin. Söylemedi deme.. Kendi kendine ne 
dersen et, kızına elini uzatma. Onun gönliltıU 
den ayırmıya uğraşırsan... ,. 

Söyliyecek kelime bulamıyarak dlşlertnf 
dattı. 8:ı hindfl soıhıkhn 
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Eski Bir Nazırın Siyasi Hatıraları 
Bugün de bu-] 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'm hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak kariin 
gazeteai olnuya çalı~maktır. 

!Günün Meseleleri ı 
Yollar bozuk fakat 
paramız yok 

lstMbulun yollan bozuk. 
Eminönünden Hale kadar •tın k 

Y?.L~uz bir kö~ de dol&§m&kta.ngı ~ 
guç. 

Cihangir gibi ~hrin en mamur · 
tinde bile yollardan geçmek mınn:Une. 
değil. 

Belooi~·e reisi itiraf ediyor, "Şeh. 
rln yollan bozuktur, fakat ne yapa.. 
hm. paramız yo'k." diyor. 

Cevap ımstunıcu. Pa.rası olıruyan 
blr belediye ne yapablllr? 

Peki amma biz yol parası nriyonız 
ve ,·erdiğimiz bu paraya mukabil te. 
mb yol istiyoruz. Belediye parası ol. 
madığmda.n bahsederek yollan yap. 
tuunıyorsa, parası olmadığı i~in \'L 

ıdfeeinl yapamıyorsa, o halde beledi. 
yenin kapı8ına bir kiJit \'llnn&lı, üs. 
tüne de kiralıktır Ja,·ha.•nru asmalı 

' 

S ait Paşanın nut
kundan sonra ka

bineye ademi itimat reyi 
veren muhaliflerden her
biri Mecliste birer züm· 
reyi temsil etmek iddia· 
smda bulunuyorlardı. 
Fakat benim kanaatime 
göre bunlardan büyük bir 
kısmının ve namlarına 
söz söyledikleri zümre· 
nin hedef ve maksatları, 
hususi menfaat ve ihti· 
raslara dayanıyordu. 
Memleketin içinde bulun· 
duğu elim hal ve vaziyete 
karşı ciddi ve samimi bir 
his ve alaka yok idL 

U ımumiyet itibarile denile-
bilir ki bir takımmın, 1tti· 

hat ~ Terakki Fırkasına ckarşı 
sönmez bir kin ve garaz vardı; na
sıl olursa olsun bu ebedi düşmana 
lrarşı galebe kazanmak hususunda, 
ne hak mef:humu ve ne de vatan 
kaydı ile kendilerini bağlı telakki 
etmiyorlardı. 

Mes'ulivetin 
Bütün Yükü 

HakkıPasava 
Yükleniyor 

Onun için htikümetin zahiri mu
vaffaicıyeti memnuniyet uyandır _ 
ma.k.la beraber muhaliflerin müza
kere sırasında ve memleketin çok 
muhataralı bir gilnUnde gösterdik
leri menfi temayüller ekseriyet fır
kasında bilyük endişeler .uyandır. 
maktan hali kalmamış idi. 

K ablnenin yeni hayatında ve 
meclisin bundan sonra ge

çirdiği müzakere safhalarında zu. 
bur eden çok çetin meseleler ve a. 
ğll' milnakaşalar İttihat ve terakki 
Fırkasının bu dilşUncede haksız 
olmadığını göstermiştir . 

eski idare zamanında ihmal yU .. 
zünden uğradığı perişanlık mey. 
danda ıken şimdi böyle yeni bir 
donanmanın l r kaç sene içinde 
hazırlanmasına in'li<an yokt~r. 

B u Uç fıkra, Tarablus Garbın 
düşmana karşı müdafaası. 

nın Hakkı Paşa kabinesinin iktida. 
n dahilinde olmadığını itiraf et. 
miş oluyordu. Esaslı ilç nokta 
böyle1.:e kabul \'e teslim edildikten 

Nuri Conker 
Recai Zade Ekrem merhum, kaJb 

ha.-;1 alığmdaıı ölen aknıha ından 

birinin mezar taşı isin l aztlığı kita. 
bede §Ö) le dtmişti: 

"Ne hazindir ki kalbi hassası 
" 

"Baisi mevti acil oldu ona!,, 

Nuri Conkerin bcklenmlyen, akla 
getirilmek dahi lstenml~ en mümü 
karşısında, dudaklanmc1an haha. 
mın bu beyti ga~Tllhtll arl d6kii1dü. 

Nuri)i ) akından tanıl anlardan, 

meclisinde bulunup ta hii:ı clu) anlar. 

dan biri idim. Dalma edindiğim lntı. 

ha onun, d<>stlarma karşı, a.-.inala.. 

nna karşı, insanlara karşı, tt>mlz 

kalhlnc1e geniş bir se\'gl sahası, ~siz 

bir lyiHk kabiliyeti, tat3 ip ,.e taltif 

lti:radı olduğu 1<11. 

Bu kalb ,sanki Ht.\mek, 

okşa.ma.k l~in 3 a.ratılnuşb. 

belki.. Fakat lndtmezdl. 

a~ımak, 

lncinlrcll 

Nurinln 

yanına sokulan her dertli, Jradan 

ümit le. teselli ile a~ nlırdı. 

Bu l3i adam &l nl ıa.mnJUla yiik 
se.lk bir \·atanpen·erdl. l'urdun bir. 

çok topraklarında: Çanakkalede, 

1'1uı;ta.. Bltliste onun temiz kaıunclan 

izler bulursunuz. Tarablus Garbin 

hazin seren<'amınıı mAnl olmak için 

oralara koşan bir al uç kahrıunaııın 

arasında Nuri ele \ardr. 
O vakit biz de biliriz ki ba.'fnnızın ~ 
l'Mlne kendimiz bakmak mecburln. 
tindeyh. Kendi şehir lhti~·BA:l~zı 
kendlmiz t-Omlne mecbunıı. 

Diğer bir taknnmm ise me'id 
ve ikbal hırsı ile gözleri kararmış 
tı. Gayelerine bir an evvel vasıl ol
mak için her tariz ve iftirayı mil. 
ba.h görüyorlardı. 

Bundan sonra \feclisi Meb'usan
da ilk iş, Hakkı Paşa kabinesinin 
divanı aliye sevki için Tarablus 
Garp meb'usları tarafından veri _ 
len uzun takririn havale edileceği 
encümen veya şubenin seçilmesi ol 

muştu. 

MeJrufiyet Mecli i Meb'usamntn ilk toplandığı bina: Sultanahmeffeki 
yanan Adliye sarayı 

Çocukluğuntlwı heri taımlığı Ata. 

türke aşk ile \'e inanrln bağla.ınuştı • 

Her yüksekliğin, her faziletin sem .. 

bolllnii, hu ~ iilis. lelik rn fazilet l§ıkı 

büyük asker, onda g<Mi~ ordu. 
• 

Belediyenin niçin 
parası yok 
~lediyenin niçin panı.<Jı yok. 
Çunkü bel~.liye varidatının mühim 

bir kısmını nıemurla.nna, ve büro iş. 
terine sa.rtwer. 

ÇiWctı belediye \1l.ridatroı arttTra. 
cak kaynakkl.r bulrruya çalışmıyor. 

Çünkü belediye olur ile iktüa. et. 
~k zihniyetini güden bir müessP.Se. 
dir. Yeni hamleler yapmak, bu yeni 
ha.m.lelerl yapabilmek için de muht~ 
oldu~u parayı bulınaık kudretinden 
--ı. ... •mdur. 

Oyle isti AU2'lı bg.limi@ ~-ıaa 
tllyellın. 

• 
liatay işinde son 
Fransız matbuatı 

l>iinyanın her tarafında komünist 
\'e SOsyalistler antıemperyaliat oL 
btakJa manırturlar. Onlar küç · k mil
letlerin kendi mukadderat1annı ken. 
dHert.n1n tayin etmesi IAamgeldlği 
fikrindedirler. Fakat Fransa.da ko. 
btUni,t ve 808yaııst geçinen ga.zetelm
lla t .. y mMelet"ln<!e birdt.ı1 lre ....ıper-
1'allst oluverdiler. 

"Antakya ,·e f8kenderuno TUrkL 
Jeye nremerlz, ç· -'" ·, bu misal ev. 

. Muhalefette ve ademi itimatta 
bırleşen •ahııs ve zümreler. haki
katte biribinden başka ndr ve e. 
meller peşinde koşan bir balitadan 
başka bir şey değildi. 

Arap ~ Arnavut bi~ok mUs
lüman meb'uslardan

1 

blllŞka on be•
ten fazla Rum meb'us ta bu küme

ye girmişti. 
Ahali Fırkası namile başlarında 

Hoca Sabri ve Şeyh Zeynellbidin 
gibi müfrit taast'lubu temeil eden
ler bulunan küçUk bir zUmre de bu 
güruhun içinde idi. 

Arap ve Arnavut meb'mıtann, 
harict tahrikat ile düştilıkleri infi
rııt a~\:gJ H!IUll o,.aı.ıo.uU ,.ıuıılası;. 
na vafan his ve menfaatine karşı 
bağlılıklan gevşemişti. 

İtimat reyi verenler arıtsmdıı İt
tihat ve Terakki Fırkasından 
başka Ermeni meb'usların isimle
rine tesadüf ediliyordu ki bunlar. 
dan bUviik krammm ileride, müma. 
ıil hadiselerde alacakları vaziyet 

çok ıüpheli idi. 

Bir çok faydasız miizakereln. 
den sonra bu takrir ikinci şubeye 
havale edildi. Daha sonrl hadise. 

!erin gürültlisü arasında bir neti. 
ceye varmadan orada uyuştu, 

kaldt. 

Boyle bir takririn yazılır> veriJ. 
mesi, hiç şüphe yok, Tarablus 
Meb'uslannın en esaslr vazifeleri 
idi. fakat takririn yazıhş tarzına, 
Hakkı Paşa ile Harbiye ve Dahili. 
ye Nazırlarının vazifelerini nasıl 

ihmal etmiş oldukları hakkında 
kullanılan ççık .aiddeili tari.zler.P. 
bakılınca bunun Tarablus Garp 
meb'uslannın kaleminden çıkma. 
dığıru tahmin etınc« gilç değildi. 

G örülüyordu ki muhalifler 
Ittihat ve Terakki Fırka -

sma ve hükumetlerine hilcum için 
ellerine ge<;en bu fırsattan da isti. 
fade etmesini bilmişlerdi. 

Ancak takririn hatırımdan çık • 
mıyan ilk f.l.<ralan, okunurken bu 
azim siyasi hadisenin bütün mes' -
uliyet yükünü zavallı Hakkı Paşa. 
nm bir buçuk seneden biraz fazla 
süren sadareti zamanına atfetmek 
teki in.snfsızlığı dUşünmüşttim. 

Fıkralar hulasa olarak şunlardı: 
1 - Osmanlı devletinin mevcut 

kuvvetleri, çok geniş olan Osman. 
lı mülkünü müdafaaya ve muhafa. 
zaya kafi değildir. Bahusus mer. 
kezden o ~adar uzak ve ayn bulu. 
nan, Tarablus Garple muvasaleyl 
temin için de pcti. m~ihim bahri 
kuvvetlere lüzum vardır. Böyle 
haller karşısmda mUdafaa ve mu. 
halaza.sına kat'iyyen imkan bulu. 
namaz. 

2 - Bu kıt'anm düşman teca. 
vüzündcn kurtarılması için düş. 

manlarınki kadar kudretli ve me
habetli bir donanmaya ıhtiyaç var 
dır. 

3 - Osmanlı deniz kuvvetinin 

\"eli Surl~·eyİ, sonra da c!lğ-.,r Arap 
btUs~mJeıkelertnf a)eyhinrlze aya.k
landınr, FransaDJll ~ma bela a. 

Biliyor musunuz? 
Meşhur İspanyol şairlerinden Una. 

muno Alman askerlerini İspanya 
topraklarında görünce: 

INANMJYACAKSJ!v/Z 
car.,, diyorlar. 

Doğnı.<Ju tam komttnlıııt ve so11ya. 
bst.e yalaşan bir fli<lr. J)elnek ki em
peryalist FraM8JUD m:ıstemlf'kelerl 
krya.m edecf'ık dl:,~. tamamen Türk -
lerıe me8kfllı bir ıat•anm mokaddera
tnu Fra.nsanm veya yabancı bir Wke. 

ilin eline bıraJaverrnelL 
lla.ıtlya milletler kendi mokadde. 

tatıanm kendileri tayin etmek li.znn. 
dı? Ra.nJya siz eınpa.rYaJ.Izme d1i3. 

bıaııdmız! 

• 
Lastik fabrikalarındaki 
işe; il er 

lstanbuldald ıastik fabrika.lan, 'ktt-
~ rakipleri ortad&D kaldırmak, ya. 
hut hükfimetten dalı• fazla h~ye 
\'e yardım temin etınek için fabrika. 

la.mu erkenden kaP'Yorl&r· 
Mal sa.hibldlrler. mtedilderlnf ya -

a, bU fabrfka
))arlar. Yaparl&r aınnı laeak., 
la.l'da ça.~an işçUerln hali ne o . 
l~Uer greve çekll8elerdl, derhal hH
kOmet işe el kovar, fabrlkaınn işle. 
nıeırtlnl temin ı~İn arnele~i ça1ı1tınm
Y• sevk için tertibat aı.~rdı· da. 

Fakat bunu fabrikatör yapar 
yüzlerce ameJeeinl tşelz ve aA: 

80~ 
büktıınetçe la bll'akınıa, buna ~· 

tedbir alınmaz mı! 

Dinarda Yeni Halkevİ 
Dinar - Halkevi yeni binasına ta· 

~mmıştır. Bu bina, lkl bUyilk salo~f 
11 b

. . muhtelı e ır sınema salonunu. 
ltollann mesai daireleri ile bir mi
ıafirhaneyi muhtevidir ve Din~ın 
en güzel yapısıdır. Yeni Jialkevınde 
radyo da vardır. 

- Memlei<.etimi Alman aslrerinin 
çiğnediğini görmek beni öldürmiye 
kafidir., diyor. 

Ve iki dakika sonra rengi sararı

yor ve d~üp öltiyor. 
• • 

İngilterede Sılkok adrnda biri 24 GaletirUyet bu 
saat içinde babasını, baldızını ve kay. na bakınca ne 
nana.amı kaybetmiştir. Ölülerin cena. görüyorsunuz?. 

zeleri birer gün fasıla ile gömülmüş
tür . 

• • 
Roid'eUerin şimdiye kadar hayır 

işlerine ve ilim müesseselerine verdi. 
ği paranın miktarı 665 milyon dolu 
yani bir milyar Türk lirıundır. 

• • 
Almanyanm son Uç sene içinde ha

va kuvveUeri için sarfettiği para eu. 
dur: 

1934 211,000,000 Mark 
1935 500,000.000 " 

" 1936 980,000,000 .. 
YekUn 1,691,000,000 ., 
937 yılı içinde de da.ha 2,000; 2.500 

tayyare yapılacağı bildirilmektedir. 
• • 

Londranm en F.engin tacirlerinden 
bulunan Sir Naymend geçen gUn o. 
tomobilinde evine giderken birdenbl. 
re bayılmrştu. D<*torlarm derhal 
yaptıkl&n muaayene ve tahkik neti 
cesinde, bu ıengin taciri .-uzun za.. 
mandanberi tenefftis ettiği benzin 
kokusu yüzünden böyle bir baygm. 
lığa uğradığı anlqılmıştir, Demek 
ki beşeriyetin başma ıimdt de bir 
(~ hutalıfı) çrkmıl oluyor. 

James Douğlas 
Lord Morton na . 

mile tskoçya saltanat naipliği 
yapan bu adam giyotini İskoç
yaya llk sokan, fakat İskoçya. 
da giyotin ile ilk idam olunan 
adamdır. 

FAKAT 

Jame.9 A. Gra • 
ham 35 sene -
denberi miisa _ 
bakalara iştirak 
eden bir atlet • 
tir. Babası da 
50 sene mUsa -
bakalara iştirak 
etmiştir. 

Nikaragua dev 
letinln bir posta 
pulu bir volkan 
resmini taşır. 

DOGRUDUR 

sonra takrirde diğer meselelerden 
dolayı ileri .... ürülen mes'uliyet, ol. 
sa olsa ancak günfüı:t işlerdeki ku. 
surdan doğabilirdi. 

Fakat o büyük felaket karşısın. 
da büt;in gözler bir mes'ul arıyor. 
du. Hakkı Paşa hadisenin yükü al
tında ezilmiş kalmıştı . Neısini \'e 

mevkiini miidafaa etmek istemi. 
yordu. Her isnrıt ve biihtan knrşı. 
sında teslimiyet gösterdi. Zaten 
ortada pek görtindilğli de yoktu. 

Kendisini bizzat ve 
müdafaadan aciz olduğu 
kes Hakkı Paşa Jzerinc 
meyi •colay buluyordu. 

bilvasrt.a 
için her. 
yüklen. 

FikitlPrdt' müth ş h<'Ve<'ıtn var. 
dı. Hakikati kavnyanlar da söz 
söylemekten ÇC'klniyorl:ırdı. 

Böylece H kkı PMa aley~indC' 

yükselen u i hıddet ve infial 

kendisinin sokakta serbest gezebil. 
mesine mani olacak, t kınlıklara 

yol açacak dereceyi bulmuştu. 

1 

Hiç Duydunuz mu? 
. Amer.'n:ad King Morris isminde 

hır adamın salyası sekiz senedenberi 

simsiyahrruş. 

• • 
Hindistnnda bir nevi keçi vardır. 

Bu cins keGiler sekiz boynuzludur. 

Hintliler bunları mukaddes olarai< 

tanırlar ve taparlar . 

• • 
Pazar günleri sabahleyin erken blr 

kilo taze Uzüm yiyecek . olursanız u

zun ömürlü olursunuz. 

• • 
Bir Fransız doktorunun tetkikle. 

rine göre yo{;"llrt, zekayı işleten bir 
gıdadır. 

• • 
İngiliz ruhiyat~ılarmdan Villi-

yıı.m Pinçberg insanlardan kor~u de. 

nilen şeyi kaldırmak için senelerden. 

beri uğraşmaktadır. Bazı ıkimıseler U. 

zerinde yaptığı tccrü'belerde nisbi 

bir muvaffakıyet•eldc etmiş. 
• • 

Amerikada verem tedavisi için ye. 

ni bir usul keşfetmek için çok hara. 

reUi bir faaliyet başlamıştır. Bildiği. 

miz buzun, bu hususta büyük bir rol 

oynamak istidadında olduğu sl>ylcni. 
yor. 

• • 

Atatürkiin mr<'lisiııde, rüce kıır. 

tancının ~iiziine hnkhh'1 zamanlar, 

giizlüğiiıılin nrka.<;mc1a, berrak nazar. 

lan, kn~ nağını ~ünlUniin derinlHde. 

rlnıll'n alan bir lem'ıı ile ı>arlarcb. 

Nuri Corıker, -huna İlice imanım 

\'ardır ki- bir ı;ok ~ C'rlertle mertçe 

istihkar f'~'lt>dlği ha) atını At.atürkiin 

kumamlasill', hiil iik lıir maksat uf. 

nma ifna f"tnıek emf"linde iıll. 

Bu eıreline e.rişemecll .. Öliim ~l'). 

dl, onu evinde \'e yatağında buldu. 
Conkhayrn kahrama.nı en raık;JI en 
h&8888 nokta8nıtlan \'Unıldu. 

Bö) le ölümler kal'l) smda, ln!NUI 
tahiatin kanu:ılannı L't) a.nJa telin e. 
eli) or. 

E. Ekrem - TALU 

loD<l!JlylYJCtYJ ~ 1 
j_ Me~tlYllb>lYI 

Gümrükteki Muameleler 

"Gümrük komisyoncusu Hida
yet" imzasile mektup gönderen 
okuyucumuza: 

Mektubunuz üzerine gümrük ve 

antrepolarda tetkikat yaptırdık. 
Antrepoların uzaklığı hakkındaki 
mütaleanız doğrudur. Fakat, mu· 
amelelerin kolcular vasıtasile yı • 
pılmasında kolaylık görüldüğü tüc· 
carların ifadesinden de anlaşılıyor. 
Para yatırmak ve yanlışlıkları tas
hih etmek için Gümrük idaresinin 
aıami kolaylıklar temin ettiği de 
teyit edilmiştir. 

Bozuk ve Bakımsız Bir 
Sokak 

Bir okuyucumuz, gönderdiği mek 
tupta diyor ki: 

Belediyeden bir ricada buluna· 
cağım. Nişantaşında Güzelbahçe
kuyulu Bostan sokağında oturuyo
rum. Yolların tamiri için senevi ya
rım milyon lira tahsisat konuldu
ğunu duyuyoruz. Bizim sokak çöp 
arabası bile geçemiyecek vaziyet • 
tedir ve lambasııdır . 

Nişantaşı gibi bir mıntakaya bir 
yayakaldırımı ile bir lambayı çok 
görmi~·..,;ck yaptırılırsa ter.virıt 

resmile bir senede bütün masrafını 
çıkarmak kabildir. B iktaş kayma
k~_mına r;ıüracaat ettik. Müfettiş 
gonderdıler, bir seneyi geçti. H'"la 
ayni vaziyet devam ediyor. Avustralya yerlileri hall vah~<' 

halindt yaşamaktadır. Milstemlekecı 
1n.;ilizler bu vahşilerin neslini rürüt. .,b_,,,l ===.....,-===-=====:::ıı 

.., u n. myor. ÇUnkU son Jort seneden. 
mek, inkıraza uğratma~ istiyorlardı b A erı vustralyada vahşiler arasında 
Fakat biltiln işkencelere rağmen A. nazarı d,ikkati celbedecek bir nüfus 
vuatralya vahşllcnnin nesli inkıraz tezayUdil vardır-. 
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( SPOR J 
günler! • • 

gı 1 
Dev adamın yerinde 

yeller 
• 

esıyor 

Karnera 
cambazlık 
yapıyor 

Boks sporunun en çok para ıkazan. 
p.ıran bir şube olduğu muhakkaktır. 
Bilhassa ağır sikletler arasında bey. 
nelmilel bir şöhret temin eden herhan 
gi bir bo'AS()rün milyoner olması §art 
&ibidir. 

Fakat parası en hayır etmiyen işin 
de bo«s olduğunu maatteessüf birçok 
şampiyonların boksu bıraktıktan son 
ra düşttikleri s~kmtıdan anlıyoruz. 

Boksu bıraktıktan sonra zarurete 
dü ,memiş şampiyonlardan on tanesi 
nin ismini bir araya getirmek kabil 
değildir. Hemen hepsi on on beş sene 
de bir çclı< çetin mücadele!erle kazan_ 
dıklar. milyonlan bir ifil senede tüket 
mişlerdir. 

Bokstan kazandıkları milyonlan 
tüketen Türkivede de meşhur olan. 

Dev adam Karnera'ntn parlak zamanında çeki/mi§ bir resmi !ardan, Demp;ey, füı.rpantiye. Kriki, 

Yunanistanda 

Futbo!cular 

Çalışıyor 
Bu ayın altısında Selanikte Yunan 

milli takımı ile Avusturya Favuriz 
t:ıkımı arasında çok heyecanlı bir 

maç yapılmıştır. 
Yunan milli takımı oyuncuları Ri

bas, Papadopulos, Çaganyas, Befas, 
Deliyanis, Siotis, Eftimiadis, Sidiro· 
pulos, Hacin~,rnlasi, Vazos, Simyoni 

dis, Vikelidis'ten mürekkepti. 
Oyun iki tarafın da şiddetli taar

ruzları ile başlamış fakat biraz son· 
ra Avusturya takımının tehlikeli a -
kınlan vaki olmuştur. 11 inci daki -
kaya kadar Avusturyalıların tazyiki 

altında devam eden oyun 17 inci daki 
kadan sonra Yunanlıların tef evvuku 

nu göstermcğe başlamıştır. 
Fakat bu taf evvi.ık çok sürmemiş 

'.Avusturyalılar 33 üncü dakika bir 
gol yapmışlar ve birinci devre bu su 

-- ...,onson<lan sonra, dev adam lMrnbile 

Sporcuların 
izin meselesi 

Halledildi 

anılan 1talvan Karneranm fena vazi. 
yette olduğunu okuyoruz. Bir ?..aman 
lar ağır ı;iitlet dünya şampiyonluğuna 
kadar yükselen ve Amerikada otuz -
dan fazla büyük ücretli mfümbaka 
yapan bu inı,an azmam şim<li İtalya. 
nın küçücük bir şehrindeki sirkte se
yircileri güldürecek hikayeler anlah
yor ve davak yemc'ı< Ü7..ere tutulmu17 

Milli temaslar dolayısile yapılan hususi boksörlerle sahte boks numa. 
kamplar ve klüplerin yalnız başına raları yaparak maişetini .kaza.nmıya 

giriştikleri angajmanlarda takımla -
rımızm seyahate gidebilmeleri her 

daim birçok müşkülatla karşılaşı • 
yor ve bilhassa oyunculara çalıştık· 
lan müesseselerden izin alabilmek 
büyük uğraşmalardan sonra kabil o
labiliyordu. Bazan de sporcuların mü 

çabalıyor. 

Dev adamın 1ki senede -l{nzandıgı 
servetin miktan iki milvondnn fazla 
idi. Fakat bugün meteliksiz k:tlmu-. -
tır. 

Tekirdağh 
esseselerindeki vaziyetlerini bozma· p • • d • 
mak için seyahate iştirak ettir'lmi- arıse gı ıyor 
yordu. ı ' 

önümüzdeki mevsim başlıyacak o- ı 

lan ve futbolün kalkınmasına büyük 
yardım edeceği şüphesiz olan milli 

küme maçları bu meseleyi tazele. 

miştir. 

Milli kümenin bütün hususatile biz 

zat yakından alakadar olan Türk -
spor Kurumu Başkanı Halit Bay -
rak bu husustaki noktainazarını ait retle nihayet bulmuştur. 

halinde lkinci devrenin yirminci dakika - olduğu makama bir rapor 
bildirmiştir. ı;ında Yunanlılar bir gol , sonra bir 

daha gol yapmışlar 40 mcı dakikada 
da yine Yunanlılar bir gol mukabi· 
!inde Avusturyalılar da bir gol yap
mışlar ve devrenin sonuna doğru Yu 
nanlılar bir gol daha atarak oyun 
3-2 Yunanlıların kazanmnsile neti -
celenmiştir. 

Kadın Sporcularımız idare· 
cilikte Takdir Ediliyor 

• Bilecik, (Hususi) - Geçende Sö
ğüdün İnhisar nahiyesi muallimle
rinden Bayan MUeyycdin orada bir 
spor klübü kurarak gençliği spora 
teşvik ettiği bildirilmişti. 

Bu sefer Söğütte yapılan SöğüL 
gpor KlübU kongresinde de diğer bir 
bayan spor idareciliği için rey almış. 
tır. Bayan Hafize klilp veznedarlığı. 
na seçilmiştir. 

Akınsporun Kongresi ' 
Akmspor KlübUnden: 
KlübtlmüzUn senelik f ev kala.de kon 

gresi 16 !kincikanun 1937 Cumartesi 
günü saat 19 da klUp merkezinde top 
Janacaktır. 

Bütün Akınsporlularm yazılı gün 
ye saatte klilbe gelmeleri.. 

Dağcılık Klübünde 
Dağcılık klübü bundan sonra ter

biyevi jimnastik faaliyetlerile de uğ. 
raşacaktır. KlilbUn senelik kon
çesi bu ay sonunda toplanacaktrr. 

Heyeti Vekileden geçecek olan bu 
kararla badema resmi ve hususi mü 
esseselerde çalışan sporculara sene

nin tesbit edilecek günlerinde izin 
verilecektir. 

ŞAKA! 
Bir gün Nasreffin Hoca

ntn oğluna bir patlıcan 

göstermiıler. Bakmıı ve te

reddütsüz: 
- Gözü açılmamıı sığır

cık yavrusu! demi~. 
Hoca ela hazıruna: 

- Vallahi ben söyleme
dim. Kendi kendine buldu. 
Diye mahdumun ıekôsı hak· 
kında teminat vermİ§. 

Bugünlerde çocuklarm 
misafirlik oynaclıklart gibi 
spor muharrirliği oyunu oy· 
nıyan ~ocukların birtakım 
bulu§lan var ki; insan, ar
kasından birinin çıkıp: 

- Ben söylemedim/ Val
lahi kendi kendine buldu. 
demesini bekliyor. 

Ki_ Me. Ne. 

Tekirdağlı Hüseyin 
Eminönü Halkevi tarafından tertip 

edilen Tü1 kiye b~pehlivanlığı müsa
bakalarında serbest ve yağlı güreş 

birinciliklerini kazanan Teidrdağlı 

Hüseyin Parise gitmek üzeredir. Ora. 
da meşhur şampiyonlarla güre.~ler 

yapacaktır. Bu hususta sırası p.elin
ce tafsilat vereceğiz. 

Bilecik Sporunun Başıda
reciüği 

Bilecik, (hususi) - Yapılan inti. 
hapta, vilayetimizin spor bölgesi 'baş. 
kanlığına şimdiki ba.5Kan vilayet mek 
tupçusu Nihat Torumtaym tekrar se
çilmiştir. Bay Nihat bir sene içinde 
on spor klübü kumuya muvaffak ol. 
muş muktedir bir idarecidir. 

Yeni sene için de kendisine mu. 
vaff akı yeti er dileriz. 

"Aman da ne haspa, ne cici şey! 
Aman da minnoş şey!" 

Kendisine söylenen bu sözleri 
işidince, ufacık, tefecik maymun, 
zincirine asıla asıla, ve seke seke 
sahibinin latarnasınm tepesine zıp. 
ladı. Tıpkı insanmış gibi, orada bir 
iki sırıttı. Gözlerini kırpıştırdı, hem 
elleriyle, hem ayaklariyle, gövde -
sinin ötesini berisini acele acele 
kaşıdı. 

Yakası kürk mantolu sülün boy. 
lu, iki kadın ipek el çantalanndan, 
bir iki parça gümliş para çıkardılar, 
Bimbinin sahibi Adolfonun kon _ 
serve kutusu bozuntusu parsa tene. 
kesine atıp gittiler. Uzaklaşırlar _ 
ken. onlan, Adolfonun teşekkürle. 
ri ve hayır dualan artlan sıra ko. 
valadı. 

"Bimbi" sağa sola bakındı. 

Yollar kararıyor ve artlk el ayak 
çekiliyordu. Loşlaşan sokakları 

bakışlariyle araştırdı. Artık gelen. 
ler, geçenler seyrekleı::mişti. Bun'"\ 
yıldanberl sahibinin adetlerine uy. 
mak dolayısiyle (Bimbi) birkaç 
dakika sonra artık eve dönülcce. 
ğini pekala biliyordu. (Bimbi) ev _ 
den hiç mi hiç hoşlanmıyordu. So. 
kaktaki gürültüler, gelip geçenler, 
kendisine hayran kalıp duranlar, 
onunla konuşanlar hep vakit geçi -
rici egıencclcrı ıuı. 

Yolcular (Bimbi) yi görür gör. 
mez mutlak durakalrrlar. Dostluk. 
la ve neş'eyle pırıl pınl fıkırdıyan 
sıcak bakışlariyle Bimbiye şaşa 
kalJrlar. Okşavıcı sözlerle gönlünü 
alır, ve ona tatlı tatlı ısınır ve ken. 
dilerini ona ısındınrlardı. 

işte bu gelip geçici hoşbeı;lerin, 

kıskıs, laklak ve çançan edişlerin 
tadına doyum mu olurdu?. Onu 
sözden sazdan çakmaz bir maymun 
sanırlardı. Oysaki o sandıklarından 
çok daha fazla seziyordu. Hele ona 
"aman ne tatlı! Ne haspa! Ne hoş 
şey!!,, denildiği zaman öyle anlı -
yor, ve yüreği öyle hoşlaşıyordu 
ki ... 

"Aman ne tatlı. ne hoş ı;e •! .. di. 
yenlerin çoğu kadınlardı. Bazan A
dolfoya da döner, ona birkaç söz 
söylerlerdi. Fakat o sözler bile yi. 
ne (Bimbi) hakkında olurdu ... 
Çünkü o abuk sa.buk suratlı mey -
menetsiz ltalyanın yüzilnde gözün
de hoşlaşacak ne vardı ki? Mutlak 
kir ve pas içindeydi, leş gibi sarını. 
sak ve şarap kokardı. Adolfonun 
soluğunun, otomobil ekzosundan 
üflenen benzin efirti '" pofurturo 
sağnağını yüzlerine karşı bir yedi. 
ler miydi, durup ta "Aman ne taL 
lı! Ne hoş cici şey!,, deyemezler. 
di ya! 

Aradan çok zaman geçmişti. 
Fakat unutmamıştı. Bir sefer çek -
tiklerinin bezginliği ve usancı can 
evine tak demişti de apansızın il. 
lfıllah diye cıyak cıyak bağırmış! 
Coşmuş! Üfkeden kızıp kızaran 

gözleri kan çanaklarına dönmüş! 
Adolfonun suratına saldırmış. Bı -
yıklanna, bumuna, kulaklanna ya. 
pışmış, çekmiş 'Ckiştirmiş, ısırmış, 

inlemiş, dişlerini çatırdatmış. ve 
hırlıyarak ağzına geleni sövilp say. 
mıştı. 

Fakat zebani yapılı Adolfo nere. 
de biberuhi boyluposlu (Bimbi) ns-
rcdeydi ?. 

Herif Alimallah vururum dedi 
miydi, Allah yarattı demez vu. 
rur muydu, vururdu! işte o sefer 
Adolfo (Bimbi) yi ayakaltına almış 
maymuncağızın evir:e çevire canına 
kıymıştı. 

İşte bu batın sayılır hırgilrden 
sonra "Bim bi" nin hırçınlaşması tu. 
tunca, hatırına o andoru köteği 
getirir. Korkudan tüyleri diken dL 
ken olur. Yalvanşlı bi. tavırla A. 

dolfonun omuzunu sıvazlar. Yanm 
yamalak bildiği dille ezgin bezgin 
ona etme eyleme, diye öter durur. 
du. 

Bu zebella gibi herifle boy ölçüş. 
miye gelmezdi. (Bimbi ı yılmıştı ar
tık .. Ona düşen, kimsesizliği ve 
giiçsUzlüğünde boynunu büküp, 
yesini gönlüne yedirmiye uğraş • 
maktı. 

Ah, onu lalarnaya bağlıyan şu 

musibet zincirin bir cılız halkası 
bulunaydı, onu dişiyle bir ısınp ko. 
pardı mı idi, ötesi tabana kuvvet!!. 
Ona gelip te Adolfoyla düşüp kalk 
mak cennete ermektir deselerdi 
bile, yine Adolfosuz cehennemin 
ortasında kızarıp kavrulmağı ter
cih ederdi. 

Fakat işte şimdiye kadar eline 
bir fırsat geçmemişti ki turnayı gö_ 
zünden vursun! .. Koyunun bulun_ 
madığı yerde keçiye Abdurrahman 
Çelebi derlerdi. O gökler gibi koca. 
man hürriyete ulaşamadıktan son. 
ra. (Adolfo) latarnayı zırlatmıya 

çabalarken ,eline geçen ufaktefek 
serbestlik parçalarının kıymığı. 

nı bile yabana götlirmiyerek, o 
parçalan posalarınadek soyup em
mek gerekiyordu. 

1.şte ne var ki bu hürriyet kırın. 
tıları bil~ cok ~örüliivor.d11. Herif 
yağlı mUşterilerin yaklaşmakta ol. 
duğunu t;örünee, gidip (Bimbi) yi 
çimdikler. Yüreğinde acı cız edince, 
(Bimbi)artık kendini tutamaz. Çi. 
leden çıkar. / 

Hırçın hırçın, çatırdıya, patır. 

dıya gücü tükenip te bayılasiya 
kadar !atamanın altından üstüne 
hoplar, üstünden altına zıplar, iner 
çıkar dururdu. işte o zaman Adol. 
fo müşteriye: "işte zavallı may • 
muncağız... Açlıktan bağırıyor. 

Dündenberi hayvancağız ağzına 

lokma koymadı. Para veren olmadı 
ki .. ,, Ve sonra "ömrünüz çok oL 
sun .. Teşekkür ederim Senyorita 
der paraları cebcllehu kaydırırdı .. 
Doğrusu bal alacak çiçeği biliyor • 
du. 

Oynanan oyunun Bimbi farkın. 

da idi. Amma kime dert yansın?. 
Elinden geleydi, hıncını almak için 
herifi boğup atıverecekti. Fakat 
Adolfoya hücumun kaça patladığı. 
nı vaktiyie sınamıştı ya! .• 

Gün batıya gelmiş, karanlık ta 
Bimbinin minimini yüreğine çök • 
müştü. Adolfo liıtarnayı tekerlek • 
lcri üzerine sürüp yürütüyordu. 
<Bimbi) anladı. Yine ev yolunu 
tutmuşlardı. Liı.tarnanın tepesinde 
tüneyen Bimbi sanki cenaze alayı 
na katılmış gidiyordu. 
Güneşli gün ağıp - ölmüştü. Ka. 

ranlık ve yaslı gezenin buz gibisi 
başgöstermişti. Fakat ne ol -
du? Yaslı ve paslı odaya gidecek. 
lerine, Adolfo liı.tarnanm dümeni • 
ni bir bara doğru kırdı. 

Makineli bir !atama, barda, taL 
sız tuzsuz bir tempoyu havan dö. 
vermiş gibi gümletip duruyordu. 
Adolfo içkileri çakıp çakıştırmıya 
dadandı. üstlerine bir ahbap gel. 
di. Yine içkiler çekildi. Bir kadehin 
artığını da Bimbiye sundular. 
Hayvanın gırtlağından aşağıya 

bağrını bir ateş haşladı. Bu şakaya 
karşı maymun küplere bindi. Pro
testo edeyim derken dolu bir ka • 
deh devirdi. Adolfonun patağiyle 
pataklandı. Maymuna acıyan bar 
sahibi ona bir bisküvi ve bir parça 
da peynir kabuğu ikram etti. Ta 
neden sonra Adolfo sendeliyerek 
yerinden kalktı. Kafayı adamakıl. 
lı tutmuş, abuk sabuk saçmalı. 

yordu. Eve varınca Bimbinin zin. 
cirini, karyolanın demirine Ustün 
körü dolayrverdi. Yük altında ça • 
tırdıyan karyolaya yıkılmaJ!!iyle o. 
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rada sızıp kalması bir oldu. ıırdJ 
Buz gibi saatler, biribiri 

sıra yavaş yavaş geçiyorlardı. 5°' 
kaktaki gürültüler dindi. Adolf°' 
nun sayıklayıp diş gıcırdatnıaSJII • 

et• dan başka ortada çıt yoktu. pen 
re aralığından giren ay ışığı, bÜl
mesi gezdirilen bir elektrik cep fe; 
neri gibi zifiri karanlığı delere 
yavaş yavaş odayı dolaştı. 
• Odanın içindeki kınk dökük ~ 
yayı aydınlattı. Zincirin uzunıuğll• 
dar odada (Bimbi) nin ocağa ,.ar• 
masına müsaade ediyordu. ?Ja)'• 
mun ocağın mağaramsı kuytusuıııl 
araştırdı. Bir köşeye sokulup Jet"• 
rıldı. Ve gövdesini ılık ılık kUUeP

8 

örttü. 
Amma Adolfonun horultusu lll• 

sanı uytmuyordu ki. .. (Bimbi) )re' 
rinden irkildi. Bir sıçrayışta kal"" 
ğı karyolaya attı. Demir sapındttO 
sarkan armut gibi asılarak, alttıtO 
üste fırıldak gibi bir çark çevirdi
Yatağa zıoladı. Yine yu an lıOP' 
!adı. Demirin etrafında bir ta1'1• 
daha kıldı .. Yavaşça yere kondll> 
Zincire asıldı; zincir geliyordılı 
zinciri yine tarttı. Zincirin ucu dO
lanık bulunduğu yerden gıcırdıYa
rak sı)Tıldı; ve boş olarak yere 
düştü .. 

t .. ı .... hlrrnnöllurh tRim D_a j". 
tık hürdü. Oaayı fırdolayı lITT 
yordu. Zincirin halkaları çıngırdl
ynrak ardı sıra slirükleniyord~ 
Bimbi kendini bildi bileli bu zincit 
hep ayaklarına dolaşıp durmuştıJ. 
Lakin memede yavruluk çağılltı' 
duygularını uzaktan uzağa duyıtl1-
yor da değildi. 

Her nasılsa, ta gönlünün dibin6• 
yakıcı güneşten kurtularak, yeJll • 
yeşil ağaçlar arasında, daldan d~ 
la taşınmanın hatırasını, pek ıfll 
tan işidilir işidilmez gelen bir Iıl°' 
siki gibi hayal meyal tadıyordu • 

Adolfonun odasının biricik pen' 
ceresi davalı ve kapalıydı. zateO 
yapıldı y~pılalı açılmamıştı ki .. ~ 
yükseklerde rafta bazı tencerel 
ve kapkaçak diziliydi. Bimbi onlll • 
rın içindekilerin çeşnisini bir psı'• 
maklamak istedi. 

Fakat o meraklı şeyler, varıtaıııt
yacak yükseklikte idiler. Ya.f,1ı ~ 
pasaklı masanın üzerine sıçradı. ç 
rada bir tabak .. bıçak, çatal bir 1<~ 
ta pis bardak vardı. Bıçak kör 0~ 
masaydı oracıkta kendi boğa.Z 
kesip intihar edecekti. Bir bard~ 
ğın dibinde, öyle fena kokan b 
su vardı ki, iğrenerek yüzUnil el<~ 
Şitti. Göz kapaklarını kırpış~0 

(Bimbi) orada bulduğu şe~·le~ 
hepsini birer birer çeviriyor, e'~ 
yor, yoklıyordu, hepsini birer b 1'"' 
kokladı. Tattı , ısırdı, tüktirdU. d ~ 
punu da işe yaramaz diye yanın ~ 
açığa tepti(. Yalnız havagazi Ji 9" 
basına giden lastik borunun ttııl .ı 

ceı> 
luğu vardı. İşte bu tam eğletl ı• 

• w sO 
bir oyuncaktı. Kolayca saga }.

1 
• 

dönüyordu. Bimbi düğmeye ta eO 
lıp tepetakla bir takla attı .. BifÔ dı' 
düğme canlandı. Onunla oynaflsıl
ğı, ve şakalaşıldığı için kızdı. fıiJll' 
damrya ve hırlamıya başladı. (13 
bi) nin ödü koptu. ııJ• 

Çünkü düğmenin soluğu e.ı ~ıfl' 
··ıtS" sın onu boğacaktı. Bimbl o &-

aksıra kaçtı. Sağa koştu, odnll~ıV" 
nine boyuna, çapraşık fırla)'1!il1" 
la vardı; geldi, indi, çıktı. I"l:ı;ııl" 
hayet gelip kapıya yaslandı. gaıl 
yol verdi. Odanın içinde hn"11 J1ltf' 
borusunun hala öfkesi din~ci ıcı.. 
ti. Dişleri arasından yılan gıb 
nini fısıldıyordu. ~ 

Onun için Bimbi odadan dil~ 
fırladı. Kanıksadığı hürriyete ~11pı 
tı. Bimbi çıkarken araıansrı Jtll. 
kanadı, menteşeleri Uzerinde 
yarak usulcacık kapandı. 
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DARPANEDE 

Esk· den Para 
Nasıl Basılırdı? 

• stanbul darpanesi bir buçuk 
1 seneden beri gUmtiş ve nikf 

CUmhuriyet paraları basıyor. Beı 
darpanemizin ilerliyen çalışmasını 
tanımak ve (TAN) okuyucularına 
tanıtmak için Aya.sofyadan ilerler . 
ken kafamda mcskfıkAt tarihine 
bir geçit resmi yaptırdım. Darpa.. 
nemizin tarihi çok eskidir. Bu mü. 
uscsemizin bir benzeri yalnız ya
kın p.rkta değil, Balkanlarda bile 
yoktur. Uzcrinde 1853 tarihini ta-. 
§Iyan son sistem bir darp makine-
li İngiltere Kralı tarafından Sultan 
J.Iahmuda hediye edildikten sonra . 
darpane, lngiliz darpanesinin kü. 
çük bir kardeşi olmuş ve onun te
kamillilne dalına ayak uydurmuş. 
tur. O vakit darpanemizin ustala.. 
n Ingilizlerdi. Abdülhamit zarna. 
nmda ve Meşrutiyet yıllarında ba
sılan paralara lngiliz ustalarının 

da emekleri kanşmıştır. Fakat 
Cümhuriyet darpanesi tamamen 
Türk kafası, Türk zekası ve Türk 
işçiliğiyle çalışmaktadır. 

Dedelerimiz "Ak akçe, kara 
gün içindir" sözliyle 2750 

yıllık bir hakikati bize kadar yetiş. 
tirmişlerdir. Bir Arap şairi kese
sinden çıkardığı bir sarı yuvarla. 
ğa bakarak: 

ı - Allahtan korkmasaydım, sa
na tapardım, demiştir. 

Bu yuvarlaklar her zamandan 
ziyade yirminci asrın bir tapanağı . 
olmuştıur. Insanlann taptıkları bu 
n _enlPri kullanıldığı tarih m~ 
lflm değildir. Yalnız Tevrat 40 a
sır evvel Ibrahim Peygamberin ka-
rısı Sarayı gömmek için Haranda 
dört yUz miskal gümüşe bir tarla 
aldığı ve Peygamber Yusufu da 
kardeşleri yirmi miskal gümüşe 

sattıklarını yazıyor. 

Tarihten evvelki zamanlarda 
madeni bir alım, satım vasıtası 

yoktu. AJ,ş veriş tırampa usuliyle 
yapılırdı. Yunan şairi Omiros Ça
nakkale civarında Truva savaşım 
kazanan kahramanlara birinci mU 
kafat olarak verilen Uç ayaklı kıy_ 
metli bir kUrsUnün on iki öküz ve 
esir alman bir güzel cariyenin de 
dört öküz kıymetinde olduğunu 11öy 
lüyor. lnsanlar tırampa usulünden 
bakır, altın, elektron gibi madenle. 
re geçerlerken bunları evvela nakit 
yerine eebike ve külçe halinde tartı 
ile kullanmıya başladılar. Ana ki
taplanmızdan Uğuznamede dede
lerimizin alış verişlerini altın ve gü 
müşlerle yaptıktan tesbit edildiği

e göre. bu gibi madenleri mUba.. 
ele vasıtası olarak ilk kullanma 
erefi Türklere düşüyor. 

1 
•tk sikke MilAttan 8 asır ev. 
1 vel Manisa.da icat edilmiş

. Dk naral~ be.mlrnası cok -rNr 

Elleri 
kesilen 

kalpazanlar 

Çok eski clevirlerc/e basılan 
paralardan 

Yazan: 

İbrahim Hakkı 

KONYALI 

ve uzucu olduğu kadar da tehlıke
liydi. Para kesilirken darpane ka. 
pılarına bileklerinden koparılmış 

ellerden çelenkler asılırdı. En kil
çük bir darpanenin bile en az iki 
bin işçisi bulunurdu. Madenler ev
vel! elle lokma lokma kesilir. 
Bunlar kütükten örsler üzerine yer 
!eştirilir. Sonra da üzerlerine sik. 
ke denilen kalıplar konarak çekiç. 
lerle vurulurdu. Evliya Çelebi, 
kendi devrindeki bir darpanede bin 
işçi çalıştığını ve bir işçinin ufacık 
bir hilesi sezilince derhal ellerinin 
kesilerek darpane kapısına asıldı

ğını ve amele darpaneye girip çı. 
karken çml çıplak soyularak mua. 
yene edildiklerini yazıyor. Bun
dan başka Istanbulda çarşılarda 

gümüş arayıcı esnafı kol geczrler. 
di. Kalp para bulı•nanlıırın ellerini 
keserlerdi. 

A raplar cahilt devirlerde ve 
isHimiyetin ilk yıllarında 

parayı tartı ile kullanırlardı. Bu.. 
nun için bir örnek vereyim. Arap.. 
'ar clrın bilı>ıez ve eivı,.u•.zlP.rıii. Bir 

gün Medineye Mecusi bir İranlı 
don getirmiş Bir köşe başında teş 
hir ederek satıyormuş. Peygamber 
Muhammed oradan geçerken donu 
görmüş, hoşuna gittiği için de bir 
tane almış ve parasını datartmıya 
lüzum görmeden vermiştir. Değ·.:

rinden çok veren bu adamın cö-
mertliği Mecusinin nazarı dikkati
ni çekmiş ve eshaptan birisine so. 
rara.k: 

- Bu, Abdülmuttalip oğullann
dan ve Kurcyşin Peygamberi Mu. 
hammeddir, cevabını alınca, Pey_ 
gamberin nazikliğine ve açık cllili
ğine bayılmış ve derhal islamiyeti 
kabul etmiştir. 

Peygamber ve Ebubekir, üzerin. 
de Bizans imparatorlarının ve Sa_ 
sani ateşpcrestleıinin resimleri bu· 
lunan sikkeleri kullandılar. Resım. 
lı paralar o devirde dini taassubu 
rencide etmezdi. Emevilerden Mer. 
\"anın oğlu Ab.-iülmclik paralarda 
islami bir tip kabul etti ve resimli 
paralan ortadan kaldırdı. Sümeyr 
adlı bir Yahudiye islam paralan 
ıtestirdi. Abbas oğullarından Ha
rünürrcşide kadar küfi yazılı bu 
tip devam etti. Para işlerine bizzat 
halifeler bakarlardı. 

HarünUrreşit Türklerden kud • 
retli bir bilgin ve maliyeci olan 
Parmakoğlu Caferi sikke nazın yap 
tı. Cafer üzerinde kendi ismi bu
lunan altın ve gilmü.~leri kesti. ~1a· 
kine icat edilinciye kad:ır tarih Ca. 
ferin kestiği bu paraların ayarm 'ı'l 
başka para kaydetmemiştir. Ca
fcrin br.ı paraları şimdiki Ingiliz 
paralan gibi beynelmilel bir kıy
met olmuştu. 

Mısır Türk hükümdarlarından 
Ahmet oğlu Tolonun paralan da 
çok yüksek ayarda idl 

••• 
U zerinde altın yaldızlı iri harf-

lerle (Darpane) yazılı ka.. 
pıdan içeriye giriyorum. Darpane 
ve damga matbaasının kıymetli di
rektörü Fuattan darpaneyi gezmek 
için müsaade istedim. Yaptığı işin 
intizamından, temizliğinden emin 
olan bir amir gibi derhal telefon. 
la emir verdi. Ben daha aşağıya in· 
meden darpane katibi Hüsnü reh. 
berlik için beni iç kapıda bekliyor
du. 

Darpane temizlik, intizam ve me
saf bölümU bakımından birçok 
milesseselerimlze örnek olarak ah. 
nacak bir olgunluk ve mükemmel
lik arzetmektedir. 

Eskiden paralarnnrzın pullan 
ya Avrupadan getirtilir veyahut 
başka fabrikalarda yaptırılırdı. Şim 
di bunlan da darpane yapmakta
dır. DökUm dairesine girdiğim za. 
man fırının UstUnde nikel paralıı
nn kırmızı bir serit eihl Pl"iditrini 

Yeniyol 
Üzerinde 

büyük bir 
köprü 
yapıldı 

Samsun A vcı ar 
domuz sürülerin 
karsı mücadeled 
l . 

Kızılcahamam, (TAN) - Ankara 
ik Kızılcahamam arasında mühim 
bir geçit teşkil ettiği halde, yıllarca 
bakımsızlıktan bir kaza yeri vaziye
tini alan Yeniyolda Ovaçayı üzerin. 
deki köprü inşaatı bitmiştir. 

75 kilsur metre u:DUnluğunda ve ye
di ayak il.zerinde beton olarak yapıl
mış olan bu köprü inşaatı iki sene 
slirnıliştUr. 

Ovaça~, köprUsil, Ankara _ Kızılca 
hamam şoselerini biribirlerine bağlı. 
yacak ve bu köprü sayesinde yol alt
mış kilometre kadar kısalacaktır. 

Ankara - Kızılcahamam şosesinın 

kısmı azamt tamamen yapılmış veya 
tesviyei tilrabiyesi bitirilmişti. Yal
nız ara.da 10 kilometrelik bir kısım 

kalmıştır. 

KöprUnün ufak tefek nevakısı ik 

I':al edildikten ve yolun o kısmı da 

bitirildikten sonra. ilkbaharda An

kara - Kızılcahamam yolu iki başta 

merasim yapılarak açılacaktn. 

Nazillide 
Havalar 
ve Hastalık 

Nazilli, (Tan) - Bu yıl havanın 
çok mütebeddil ve soğuk gitmesi il
çemizde hastalıkları çoğaltmıştır. 
Nazillide 2 tifo, 3 kızıl vak'ası tes • 
bit edilmiştir. Ökslirük salgın halin· 
dedir. Gripten yatanlar da bir hay
lidir. Hastalıktan birkaç kişi ölmüş
tür. Yakın köylerde de hastalık art
mıştrr. Memleketin sıhhi durumu 
Uzerinde hllkümet doktorluğunca 

ı tedbirler alınmıya çalışılmaktadır. 

gordüm. Madenler burada sikke 
haline konduktan sonra kimyahane 
derecelerim tesbit ediyor ve cerh 
dairesinin emrine amade bir halde 
bulunduııuyor. Rehberim beni bu· 
radan hak dairesine götürdü. Bu. 
rada paraların sikke denilen kalıp
ları hazırlanmaktadır. 

Taslak halindeki kalıplar muaz
zam su cenderesi ve son vidalı 

makinelerle çoğaltıldıktan · sonra 
tornalarda asıl şekilleri · lmluyor. 
lar ve bu yumuşak çelikler hususi 
fınnlarda sertleştikten sonra cila 
masalarına veriliyorlar. Kalıpla
rın yüzleri ne kadar parlak olursa 
kesilecek paraların cazip çillikleri 
artarmış. Hazırlanan kalıplar bir 
heyet milvacehesinde kasalara ki· 
litlcniyor ve sonra da baskı daire. 
sine veriliyor. Bir kalıp 30 - !50 
bin sikke basınca bozulduğunu reh 
berim bana söyledi. 

K arşıda geniş bir tavan a~tın
daki cerh dairesine gcçıy0-

ruz. Bura.da sikkeleri para kesile
cek bir inceliği getirmek için had. 
deler, doğrama ve kenar makinele
riyle Tolerans makineleri çalışıyor. 
Burada dört otomatik, 10 da elle 
işler doğrama makinesi pul. kes
mektedir. Otomatik ma.kineler da
kikada 100, el makineleri 50 pul 
kesmektedir. 
t>oğrama tezgahlannm verdiği 

pulların kenarlannı düzelten kenar 
tezgahlan aynı zamanda pulların · 
kenaı lannı içeriye doğru yükselt
mektedir. Bu sur&tle paraların ba. 
sılış intizamları arttırılmış olu
yor. 

Bu suretle hazırlanan pullar sa. 
yıldıktan ve tartıldıktan sonra hu
susi taslar· •av ve ağartma dıire. 
sine veriliyor. Ham petroller kız
rtırılttn bir fınnnı \çinden S?eçen 

Son büyük sürek 'avtna İJfırak eden avcılar 

S amsun, (TAN) - Avcılar klübünün beş seneden· 
beri her hafta muntazaman ve köylülerle berabet 

yapmakta olduğu büyük sürek avları sayesinde, mınta• 
kamızın sahil kısmındaki birçok yerlerde sürü halinde 
bulunan domuzlar imha edilmis ve mahsulat zarardan 
kurtarılmıştır. 

Trabzon da 
Yapıacak 
Yollar 

Trabzon, (TAN) - Vali vekili, 
Değirmendere suyolunu, dereden ay
rıldığı noktadan itibaren tetkik et
mek Uzere Hacı Mehmet mevkiin en 
ileriye kadar gitmiş ve neticede, bo. 
zuk olan suyolunun tamirini belediye
ye emretmiştir. 
Değirmendere civarında ve daha 

ötelerde bozuk olan Erzurum caddesi 
ile S<ığuksu yolunun yapılması da ta.. 
karrür etmiştir. 

Erzurum yolunun geçen büyük sel
lerde bozulan kısımlarının tamiri i
çin Nafıa Vekaletinden yardım iste
nilmiştir. 

pullar sonra asidli mahlCıle konu
yor ve ool su ile yıkandıktan son
ra da Arapsabunlu duvar dolapla. 
nnda bir müddet kalıyorlar. Tek -
rar temiz su ile yıkanarak kurut
ma makinesinden geçerek baskı da
iresine gönderiliyorlaı 

Baskı dairesi: Işte pullar bu. 
rada para oluyor. Basla 

dairesinde birisi son sistem olmak 
Uzere altı tane Taylor makinesi var 
dır. Mükemmeli dakikada 80 di-- ' gerleri altmış b"şcr para basmak. 
tadır. Dakikada 60 pul basan 3 Al
man ve dakikada 90 pul basan Vıul. 
kan ve yine dakikada 60 pul basan 
l"' İngiliz makinesi vardır. Bu son 
makineler darpanenin ilk baskı ma
kineleridir. 

Paralar basıldıktan sonra ayıkla. 
ma masalarından geçerek sayım 

masasındaki ikiyüz ellişer yuvalı 

tahtalarla savılarak keselere dol -
dorularak veznedara teslim edili • 
Yarlar. 

Darpanede mayıs nihayetine ka

dar 16 milyon liralık gümliş para
nın basılması bitecektir. Bunlar -
dan 8 milyon liralığı yüz, 4 m:IY""' 
liralığı elli ve 4 milyon liralığı da 
25 kuruşluktur. Bunların adet iti. 
bariyle yekünu 32 milyondur. 

7 milyon liralık 10, 5 ve 1 ku
ruşluk nikel paralann basılmasına 
da devam edilmektedir. Bu parala.. 
rın basılması üç sene daha süre
cektir. Bu çeşit paranın parça i. 
tibaryile yekftnu 270 milyondur. 
Simdiye kadar 9 mily "lU basılmış· 

tır. 160 milyon parçadan ibaret o. 
lan { 400) bin liralık bronz on ... .,_ 
rahkların resimleri de hazırlanmış 
tır. Yeni basılan ve basılacak olan 
paraların adedi tamam (462) mil· 
yondur. 

Bu sene de kazalarda rrı& 
cadelesine devam etmekti 
olan klüp, sürek avlarınd• 
kullandığı kamyoneti Vili" 
yetin yardrmile tamir ettir 
miş ve bunu güzel bir otO" 
büs şekline sokmuştur. 

Vali muavini, geçen hafta yapıl..O 
ve kaza jandarması ile köylülerin dl 
iştirak ettiği iki sürek avında buluJl!o 
muş, bizzat kendisi, büyük oir doınul 
öldürmüştür. 

Son altı sürek avında 200 ey~ 
domuz itlii.f edilmiştir. 

Aydında 
Yeni Bir 
Revir. 
Aydın, (TAN) - Burada yeni bit 

askeri re•:ir tes:s edılmiş, ılbay, ~ 
mut.anlar ve halkın iştirakile res»"' 
küşadı yapılmıştır. 

Su bay yurdunda bir balo, Halk~ 
salonunda uray tarafından komut-' 
lar şerefine bir stivare verilmiştir· 

San'af Okulunun müsameresi 
San'at okulu talebesi, evvelki ~ 

şam Halkevi salonunda çok güzel bit 
müsamere vermişlerdir. 
"Kozanoğlu" ve "Tımarhane dolr

toru" piyeslerinin de temsil edil~ 
bu müsamerede 600 den fazla }ıaır 
bulunmuştur. 

Perde aralarında, mektebin rr.!11' 
dolinata takımı Garp musikisindl" 

parçalar çalmıştır. 
Talebe, gerek temsilde ve ge~ 

musikide çok muvaffak olmuş ve ti' 
kışlanmıştır. 

Halkevincle 

C. H . Partisi Aydın idare here: 
ne YE .m seçil,. zevat a ~1 

•• D'" 
i~ bölUmU yapmışlar, sağı~an ~ 
sekreterliğe yine Halim Aysini, JJ JC
kevi başkanlığına avukat Neı::et ~ 6' 
koru, Halkevi başkan vekilliğine 
Etem Menderes seçilmişlı!rdir. 

Samsunda Balo 
Samsun, (Tan) - Yılbaşı ge:: 

verilecekken, fstanbuldan getfrl~,
cazbandın kar fırtınası yüzUil·ıeO 
yolda kalması Uzerine tehir edı 
balo geçen gece verilmiştir. .,, 

Samsun Çocuk Esirgeme J{urU~ 
bu balodan 1.500 liraya yakJ'l b 
at temin etmiştir. 

"Babalık,, 27 Y aşmd• ·tef' 
Konyada çıkan "Babalık" refJ 'il 

miz 27 yaşına girmiştir. Tebri1'. 
muvp4'fı:ık1v~tinin cl~vamını dilefi'• 
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Nelırevan Civarında 
Hariciler Tamamen 

kerlik 1Ubeai... YUıilylle 
kolunda toplan. .. Mare. mart! 

Erler, bu kumandayı almca, ea. 
niyelerle ölçülebilecek çok km& bir 
zaman iglnde, ytlrilyüş kolunda ha.. 
rekete geotiler. 

Ytlzbatı Klmil, krtasman; iki 
mangaya, boğuşma talimi yaa,tıra· 
caktı. aer manganın gözcüleri, bl. 
birlerlnd6n açılmış olarak, ilerliyor-

YAZAN: ZIYA ŞAKIR ıardı. Bu gözcülerden .>irine ko-

y a11ılan Muharebede ~.:ır:~~r? 
G 

• .1 • Er, vaziyet al. 

Kılıçtan eçırı mışti dı~ Gözcnytlm, 

Ben biliyorum ki, Muaviyenin kapıldığından dolayı (Ali) yi de şid- nmw tamir eylıyelim.. Ondan sonra komutanmı! .. 
Dl&d olan husumeti, tamanıen şah • detle protesto eyliyorlar; bütün is • geliriz. - Gözcü ne ı1 
ıôdir. Şu halde, Ümmeti Muhamme- li.m llemini galeyana getlrmiye ça. Diye cevap vermişlerdi. • yapar? 
din beyhude yere kanını dökmekte lıfıyorlardL Bu cevap, (Ali) yl daha ziyade -Deriıini göz_ 
ne mana var. İkimiz de meydana Bir taraftan (Muaviye) ile mtlca. müteessir etmifti. Ve artık; bUtUn ter, komutanım! .. 
çıkalmı. Birlbirimizle çarpışalmı. dele de devam eden (Ali) diğer~. hldisatı, mu~~dderata. terketmekten _ G&ci1 n Un 
Aramızdaki nizaı, bu ıuretle faslet· raftan bunlarm tedibine giritınişti. bqka çare gormemifti... İşte bu es.. gözleri nerede 
znı. olalım. Nehrevan civarında bunlan sıkıştı • nada idi ki; Mekkede top~anan Uç bulunm'aııdır? 
Demişti ... Çok ta.bildir ki Muaviye rarak klnıilen kılıçtan geçirmişti. (Harici) tarafından o meş um sui • _ Deride bu • 

bu teklifi kat'iyyen kabul etmemif. (İçlerinden sadece yedi kişi kur • kast kararı verilmiş.. ve bu kararın 1 alıdır k 
tt tula.bllınl.ştl. lfte bunlardan biri, (İb. neticesi olarak ta (Ali) nin fazilet. unm ' 0 

• 

ilci onlu Ao,.,,fll'yor ni MWcem); diğeri (Berk). UçUnctı. kA.r hayatı (tbni MUlcem~ in zehirli m:da Teğ. 
sil de (Amir) idi. Bunlar da evvelce kılıcı altında sönerek ,hilifet maka. 

Alinin bu lllcenabane hareketi, yazdığımız gibi - (Mekke) de birle. mma büyük oğlu (Hasan) geçiril • men Hidayetin 
lıluavtyenin ol"4uADd& bam dediko - ,erek Nehrevan kıtalinin tnttkammı miştl • sesi duyuldu: 
clular hua111e. re~ =y= almak için (Ali) yl, (Muaviye) yl (Muaviye), bu bUyUk ve kahir - Hasan!. Sen 

::ı:::ı ~bir gUmiıf 1a11dık :ı.~!:ı~ lbni Ası) katle karar ver- dtlşmanmdan kurtuldu~nu l.şlttjği =~n~ırt;U:: 
içinde harp meydanma ptirilmif o- M ..tA zaman, bu haberi getireni altına ylnle Nuri . . Siz 
lan _ Olmanm kanlı gömıetf He zev- detliu=leyerigelince: (Alird) ninku~ garketınişti.. Hattl; meşhur olan me ikiniz de bulun _ 

_, CH ti Muhammed) in altmda o usu • k hl :c..._ ceııP • ve azre vetini kaybettiği 1 in (Şam) 8 çekil. tanet ve soğuk an l5wa rağmen, duğunuz yerden , 
kerimesi • (Hafasa) nm kesilml• mifti. (Ali) nln o~usu da ayni va. itidalini muhafaza edemiyerek : mangayı himaye 
panna.klan (1) orduya karii lT ziyette oldufu için o da (KO.fe) ye - Art.Ik, (Hlfimi) lerin ocakları edecekliniz. Sen 
edilerek intikam ateşleri alev en • avdet ederek hldbata intizar eyle • aöndtı. Meydan, (Emevi) lerindir. Mehmet! Sırta 
rilmişti. ddetle hücum misti. Diyecek kadar beşaret göstermiş.. vanr varmaz , 

İki ordu blrlblri': ~lr hayli mak- Fakat Muaviye, çok geçmeden yeni halife (Hasan) m kuvvetlenme. f6zctllllğe başlı -

KIŞLA 
duvarları 
arkasında 
R6portaj 

U...)'diler. ManplardanbmhL 
cuma ka•ka«U, öteır.t manp da bu 
htıcuma kartı müdafaa vuiyeti a
lacaktı. 

retmea Bidayetin 11e11, te11rar 
duyuldu: 

- Manga anımandanlan buraya! 
Manga kumandanları, "Bl.Zll'Ol !" 

vaziyeti alarak, teğmenin kaJ'll8lD& 
dizildiler. 

Bay Hidayet emrini verdi: 
- Takını. l&fdaki çztlıkla, eoL 

daki tat yığmı arumdan dUşmaııa 
girme yapacaktır! 

Ve bu emri, di. 
Jer emirler takip 
etti: 

- StlngU tak! 
-Bomba ha.. 

sırla! ... 
Ve blr dUdWc 

lp.reti ile takım, 
t.A&maza geçti .. 
Bu öyle bir kW 
kmma idi ki: bir 
an tçhı kendimi, 
hllJdld bir harp 
aahuı içindeyim 
aandnn. 

- Srçra!. IW1, 
ma"'! ... 

Mehmetçikle • 
rln, hep bir alJs • 
dRn ı& ıtırıeme. 
lfni andıran ... 
lerle: 

etmfttl. tki ı:..ı netice almama- (Mısır) ı lstill ederek (Ali} ye karşı sine meydan vermeden, onu bir ham vacaksm. Düşman 
tul vermittJ. muntel 1IZ1lll zaman kuvvetlenmek istemişti. lede ezebilmek lçin, derhal bir ordu. yoksa, ıapkam 
dıfl 1~ ~Alinin or. Kendisine bu fikri veren de, yl • nun hazırlanmasını emretmişti. • l&llıyarak, ileriye 
ailrllkl saferi kıanmlf, Kuaviyenin ne Amır Ibni As idi. (Muaviye), bu (Hasan), hilafet postuna oturur ba~cabm. Siz 

Şanlı piyoJelerimiı biı geçit resminJe •• 

-Allah! Al. 
lah ! diye haykr _ 
nşarak, mefru 
d"fllman Ozerbıe 

atılışlan, en ao • 
'1ık kanlı adamı 
blJe heyecana p. 
tlnniv eklft idi. 

MehmetçlJde ,. 

dua:.ıertncıe ele firar bq"°östermişti. arzusuna muvaffak olabilmek tein oturmaz, derhal işe girişmişti. Hi • ikiniz, p.pkanm s •• •• 
U:.uavfYe, artık mahvolmak dere. evveli.. Mmırdald Emevfler vasıtasile caza, Yemene, Basra ve havalisine, sallandıgmı gö. u n g u 
ceıslne ptmlfti. Fakat, Amır tbni halkı ıaya.na sevketnüt... Sonra da, Horasana ve Mısıra adamlar gönde. rUnce, hemen Nu. 
~ k•Jdn zeki ve hileBi, Muavi- (Ali) tıırafmdan tedibine gönderilen rerek hllifet makamına geçtiğini rinin bulunduğu 
,.un imdadına yeti'1!lı.tf ... Muavi- CE,ter) l bal şerbeti ile sehfrletmit- her tarafa bildirmit: oraların hal • tatta fırlıyacak • 

tak 
bahazırla 

yenfn ftrar eden askerleri, mızrak - ti... kından da biat isteaıifti. 8JDIZ!... bo n 
ıarmm uçlarına Kur'anlar takmış- Bu kanlJ]dık arumıda A.mn' lbni (Hasan) m teklifini en evvel Bo. Erler, aldıklan 
1ar: As ta. altı bin ktıtllk 1ü tnımııtle Mı. ruanJa.r kabul etmişler; biat l,Qirı talimatı h r 

- Sizinle bizim aramızda, Alla • ııra girerek bUtUıı o kıt'ayı battan KO.feye bir heyet göndermlfleııdi. fine yerine getir. ' 

rin: bu htıemna 
kendilerini llpar .. 
ler &l'kumda aJr.;. 
lamıya çal11&n, &o 
teld Mehmetefkle. 
rl de coetunmıttu. 
Onlar d L hep bir .. 
lfkte, yerlerinden. 
.fırlıyara.k mub 
bu taamıa sev • 
tiler. iki taJmnm 
BUngillerl, btrfbire 

lm bu kitabı vardır.. ha.fa Muaviye namma lstili etıni ... Çevik atlar üzerinde, etraflarma diler. Subay, dtl-
Diye bağırmıya ba•laıqlf.'ardı. ve, vali aıfatWle.,orayL. ,.,ıl~ heybet 111.Çan bir vakar ile KMeye dtlk çalar çalmaz, 

-~-
rini göstermişti. (Ali)) Din askerleri, bir teelllUr tlayarat, ~ -taa tL nun etmff hattl eanalde 'bu ı.,. . kilen ı: .-U:. 
ak yaylarmı omusl&rm& aamı,lar; zerine yilrll)'llı» Mu~ tect•~ -+ tin blatlnl kabul ederken: mit uauyor. 
kılıçlarmm uçl#'lllt.4a yere iııdinııif.. mek.. 80DJ'& da llmır ~ »fer • (Arkam ftl') JardJ. l'otolrafçt arbdqla; bana.; 

derek orayı da i9t1rda.t eylemeıt ıa. bu ild muharip manga arumda ~ 
l~ Dm1 Aat tcllncll bii' temfttL. Fakat, bu it için çağmlan (1) (Hafua) (Olman) lft Uzerine kik dokumaktan bqka yapacak it 
Şadi: Amir ~ llua Bura ve KQfe yftl,etleri ha1kt, bıı hUcum eden ihtilAlcllere klll'fı zevci- kalmamJftı. 

lıilenin tatbildn~ " davete icabet etmemi,ter: ınl mUdafaa ederken, kıhçla parmak· S ırtıarmda, yirmi kiloya ya. 
~ye t.arafmd&n· efall 1811.m kanı - Uç aenedenl»eri. rah,.t Ye huzur ları dofranmıftı. Bu dotranan ve km ağırlıklariyle Mehmet. 

- Beyhude Y~ ,iki h&kem yllzU, görmedik .• Harbetmekten, el • kopan pannakfar: Osmanın adamlar1 çiklerin, liperden sipere kOf&l'8;k, 
iaktılmeain. lld Halifelik meaeleeini lerlmlzdekl ıdllhlar tenine döndU. taraf ınct. onun kanii ıömlefi il• kendlle:ini gizlemlye gahpmlm, 
tayin. edelim. Hele biraz latlrahat edelim .. Sillhl&. Muaviyeye yollanmı,ıı. do""-·-u ...xrn1ecek _ ••• u, 
OlÜ&r hallet8tnlel'• 0 6UUll •" _,.._ 

Dlye, (Ali) ye haber ~ itte bir tanesi: Sinirli parmak· 
tl. larmm aceleci hareketleriyle lllak 

toprak ilatilnde tuı iJne deetet ;va. 
pıyor. Desteği yapp tt1felinl yer. 
!ettirdi. Artık, attrğ:ı kurlunun 
daha kqlaylıkla hedefini bulacalı· 
na emindir. 

Mehmet, bu iti bftlrdMell IOD

ra, yanmda tatıChlı JdltOk l8tlh.. 
klm torbuma el attL Oradan c;ı
kardJtı bir ldlrekle, topralı kamı. 
ya. bqladı. 

Erin hareketlerlnt tetkik .aen ko 
mutan, bu 1efer bana cm.rek: 

- Bu yaptıtı Jıedlr, blllr nılai-
niz? dl1e sordu. 

- HaJll'! dedim. 
GWUmaedi. 
- Kendialne ;va.tına ou~ ha. 

zırlıyor • 
Kanlım Açık arulde. her er, blr 

Jatma çukurunun iQlne girip gb • 
lemnlye lnecburdur. 

Saihlmda tenci lrendtnl göm • 

miye halırlanan .-.ar. feda.kt.r 

erin htc bir ~ gözUmden 
kaçınmyordıun. '!:_.... gukurwıu 
hazır1ı)'UI Mebmltelt. timdi de ka. 
baran toprak yrlmlanm arulnin 
vaziyetine uyd1arlnJY& ~ 
Cutunm "tralmda biriken bu top.. 
ratı mtımldln mertebe kalmlqtua.. 
rak, dUP,DaD ateflncleD kendtnl ko. 
nıyacak bir vasiyete getirmek 1rL 
ft deiildl. Onu yabancı &Ozlerden 
gizlemek te ilamdı. 

Bulundulu ilbınm çimenli bir 
yer oldufwıu ı&ım Meh.metglk, 
toprak yıtm1armlll o.tUae 19r J!r 
kopardrlı tlmenlerl dbmlye batla· 
dl. Aradan bir düllra ~ 
en kel1dıı bir I&. ptma çukuru 
içinde ......... Keômetçlll Wl&k
tan taralemeldl. 

.....---~ ..... 
--~•-...ı:nJ~~-.nt.:·A 

mz toprak .blmıya yarar l&Nl&n 
bu lletin bir adı da ıil&htD'. ler, 
harpte çareaiz kalınca, küçttk bir 
kürekle de birkaç dUem8* beyni L 

kıta.bilir ve hiç olmua bayatını 
dfipıana çok pahalıya maletmiye 
muvaffak olur, 

A rtık btlttln huırhklar bit. 
Erler uklandıklan 

BiperJerfn çinde, taarrua pçmek 

rHASAN DiŞ 
Fırçaları 

ve 
Ditlerin ve dit etlerinin 

hayatıdır. 

iki milli büyük 20 kurut· 

rs' leıiyle ----~ ih-Tıti.e .UtırQlllll 
it- • 

-~ ...... ,,.....~ .... ....., .. ~ 
Wehmetçltin ba ~bile.,.. 

- varılamoer. Kamutau tld tan.fa da, yer~ 
rine c;ekilmell tvfD emir verditl hat. 
de erler, bir tUrltı ttlfeklerini 
rinden bırakmıya razı olmadılar 
daha bir müddet, öyle IOJll8 
gllye çatıııp durdular. 

Harp, san'ati Mehmetçtle atalar .. 
dan kalmadır. Bu an'atta, Tlıtıt 
eri kadar harikalar~ mGit 
cfseler yaratmq, yerytldnde ....._ 
millet var? ... 
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de b · r yazısı • • 
1 

il ihtiyar muharrire gere: 

·z Fransaya gücenmişiz, ~ünkü Rusya 
Ue i tifak aktetmiş! 

Klod Farerin J ournal gazetesinde bir yazısr çıktığını 
telgraflar haber vermişti. Bu yazıyı havi olan nüsha 
dünkü posta ile geldi. Okuduk ve hayret ettik. Klod Fa· 

rer Türkiyeyi tanıdığını iddia eden bir adamdır. Mütare· 
ke zamanında ismi Piyerloti ile beraber Büyük Türk 
Dostu diye ortada dolaştı. Memleketimize geldiği zaman 
Türk milleti kendisine, candan dost saydıklarına ayırdı· 
ğı büyük saygı ve sevgiyi gösterdi. 

O günlerden sonra Klod Farer bızı it=------------.. 
tanımadığını her hareketile ıspat etti. 1 
Son yazısı da buna yenı bir delildir. 
Bunu okuyunca şu kanaate varıyoruz 
ki Klod Farer, s:ı'oit bır fıkri gozlihk 
dıye kullanarak her hakıkati ters go. 
ren ve tamamile sıslı bır fı.lemde ya. 
şıyan Pransızlardan biridır. Fransa. 
da bu tıpm mliınessilleri pek çok ol. 
duğu ıçındir ıki Fransa ııe açık bır 

surette konuşmak ve nnlO{lmak müm 

BRJÇ 
MESELESi 

D.V.10 
~ D.V.6 
: A.8.2 
+ A.6.3.2 

kun olmuyor. + 8.4.3.2 ' + 9.b 
(Klod Farer) evvela İskenderun • J.7 

hakkında "ne Fransızlıkla, ne Türk. • ).10.9.3 
lükle ala.kası olmıyan bır Surıye Snn-1 : 10.9.4 

w 
• 10.5.4.3 

E • 6.5 
ı_ ·• R.V.8.7.5 

cağıdır,, diye kestirme bır hüküm ve. ,,. 
1 d 

· AB~~ 
riyor. (Klod Farer) Eltenderun a Y 

~' . + A.R.8.2 
insanlar şoyle dursun, tabiat wellll. 

~ ~ R.\T.7.4 
nin bile Suriyeden bambaşka oldugu. D 

nu ve Türküm diye haykırdığım ya Koz pik. ($) '.<üçük şlcm taahhüt 
bilmiyor veya hru.1tikate tegafül cdi. etmiştir. (\V) trefl (10) lusu ile oyu. 
yor. 

Fransız muha:triri bundan sonra 
İskenderun işini silah diye kullana
rak kendi memleketinin siyasetıne 
hücum edıyor. Klod Farere göre 
Türkler basit ,fakat mantıklı insan. 
larmış. Bundan \ ·- sene evvel Fran. 
saya, Almanyayı mağliip eden ve 
dünya bankeri olan cesur, yaman 
Fransaya meydan okumak hiç bir 
Türkün aklından geçmezmiş. Fakat 
Almanlar Reni işgal etmişler ... Fran. 
sa bun'U cezasız bırakmış. İşte biz 
bundan cesaret almı ız da lskende. 

na başlamıştır. 
(E} ve (W) nin ~di.ğıtlnrı görülmü. 

yor. 
(S) bu eli nasıl oynamalıdır? 
• Bu meselenin halli 17 Sonkii.nun 

Pazar sayımızda çıkacaktır. 

10 son kanun pa.znr saynm7.da 
çıkan meselenin halli 

• • • + 

A.V.·1 
V.8.6 

A 

run filan dıye Fransızlara karşı id - • ~ 8 

D 
4l ' 6 

dia ve taleplerde bulunmu uz. • R 
Zavallı Klod Farer bilmiyor ki cL + R.8.6 

ı.an harbinin akabinde Fransa, dün + 9 
yaya meydan okurken, biz ise silah-
lan alınmış, dağınık, perişan bir va. 
zıyete düşmüş ik n, Tiirk milleti 
Fransız işgal kuvvetlerinin zulmü -

• • • + 

U.7 
A.9 
V.10.3 

• 0.7.2 
• i} 

-1-4 

Ya tam 
Dost, 
Ya düşman ••• 

(Başı 1 incide) 
lıyamaz. 

Dostluğun ~orflon 

H atay meselesine sımsıkı sa -
rıldık. Çünkil bu mesele pire 

değil, yorgandır. Fransız şunu anla
malıdır ki, Hataya taalluk eden şu 
prensipler tatmin edilmedikçe Türk 
gazetelerinin Fransaya dost gözile 
bakmasına ve susmasına imkan yok 
tur:. 

1 - Hatayı biz Fransaya kat'i şart 
!ar altında emanet ettik. Sancak 
muhtariyeti kelimesinden 1921 de ne 
kastedildiği hakkında ölçü aramıya 
ihtiyaç yoktur. Biz Hatayın Tiirk 
bayrağına benzer bir bayrağı olma -
sını istedik, Fransa murahhası da 
bunu hük(ımetine tavsiye edeceğini 
söyledi. Muahede ile protokollerinin 
Fransaca toptan tasdiki. bu tavsiye 
nin kabul edilmiş olması demektir. 
Ayn bir bavrağı olmasını Fransanın 
kabul ettiği Hatay Fahası. aradan 15 
sene geçtikten sonra Suriyeye bağ
lanamaz. 
Fransanın 1921 taahhütleri bize 

ı;arih mlidahale hakları veriyor. Biz 
kimsenin hakkını çiğnemeyiz. Fa
kat müsbet milli gavelere dayanan 
haklarımızın çiğnenmesine razı ola. 
mayız. 

2 - Garp mc<lenivetinin en yük
sek derecesini temsil iddiasında bu
lunan Fransız idaresi S·•ıcakta ema
ıı.ctimize hiyanet etmic;tir. Hatay 
Türklerini ml1<tarca azaltmak, dağıt 
mak, ezmek, Ruriveleştirmek için el 
den !!elen her şey yapılmıstır. Bu 
terriibenin daha korkunç bir sekil
de Surive id'lrı-si altında yapılma -
•nna tahammiil edemeyiz. 

3 - Biz hütih münasebetlerimiz. 
de açıkhk. btitün hudutlıırımızda hu 
zur ve istikrar isteriz. Fransa. ken 
disile açık münasebetimiz olmıvan 
verıane memlekettir. 1021 münferit 
cıulhilntin ruhu hiçbir zaman tatbik 
Pdilmemistir. Cenup hududumm:da 
bir dakika bile sulh kurulmamıştır. 
'\ıliralav Bremonun Adanadn başla -
drğı Tilrklilğü imha siynseti Sancak 
taki Fransız memurları tarafından 
cenup vilayetlerimizde propaganda, 
hududumuza düşman sanılan unsur 
ları teksif, himayeli kaçakçılık, irti
ca ve yobazlığı bize karşı himaye 
şekillerinde devam eylemiştir. 

Bir gençlik O§kı 

V arlığımızı tehdit eden bu teh-
{S) ovnnr ve bütün ıeve. likeye karşı şimdiye kadar 

ne tahammül etmemiş, kurtuluş har. 
bine aWmnktan çekinmemişti. Koz pik. 

Klod Farerin bizim Sovyet alemi lcri yapar. 
ne olan sıkı dostluğumuzdan hiç ha- Leveler: 
beri yok. Fransaya gücenmemizin 1 - (S) Karo (V) sını oynar. 
bir sebebi de, Fransanın bızi Rusya. (W) büyütmiye mecburdur. (N) ke. 
ya feda etmesi ve Rusya ile bir itti- se ... 
faka girişmesi olduğunu ileri sürü. 2 - (N) trefl (A) oynar, ve 
yor. Acaba Klod Farer bugüne kadar CSl bu sağlam kağıdı kozun (D) si 
hangi uzak seyyarede yaşıyordu da ile keser. 
Fra.nsanın Rusya ile olan ittifalanm 3 - (S) Kozun (7) lisini oynayıp 
Fransaya karşı du~ duğumuz yakın- yerden impas yapar. 
lığın sebeplerinden biri olduğunu ha., 4 - Yerden koz oynayıp bütün 
ber almamıştır? kozlar düsürülür. 

Klod Farerin yazısında taassup 5 - (S) yerden kör oynayıp elin 
şeklinde bir fikre bağlı bir adamın den (Al ı alır. 
korükörüne atıp tutması var. Fakat 6 - (S) elinden karo (10) lusunu 
bir gaye aranırsa bu gaye nedir? oynayıp yerden bir ~tör atar. 
Klod Farer İspanyanın isine gösteri- 7 - Kör (V) sile son leve yapılır 
len alakanın manasız oldllf~nu. gaze. 
telerin bunu bir tarafa bırakarak ls- Üniversite Rektörünün 
kenderun mesele.sile uğraşması lazım Çay Ziyafeti 
geldiğini, biz"m meydan okumamız üniversite Rektörü, b~ sene mezun 
neticesinde bütün Avrupa. Afrika ve 
Asya aleminin gözleri Fransaya dikil olacak Tıp Fakültesi talebeleriyle 
diğini söylüyor. Fran ız muharriri muallimleri şerefine dün akşam sn.at 
bu sözlerle Fransayı bize '~arşı şiddet 17 de bir çay ziyafeti venmştir 
göstermiye mi tahrik etmek istiyor. Tıp Fakültesi üçüncü sınıt talebesi 
Sözlerinde bu mana var. Fakat bir tarafından cuma günü Turing Palas· 
•ftraftan da Türkiye ve Yakın Şark . •. . . 
ı.a . 1 tn verılecegı yazılan çay zıyafetınin 
dostluğuna kıymet verıyor ve bunu . 
muhafaza için fedakfı.rlrk yapmak tfllebc arasında hazırla_nan b:ışka o:r 

ı .. il . uru·· yor 1 toplantıdan galat oldugu ıuılaşılmak-UZ\lmunu erı s . 
(Klod Farer) donüp dolaşıp mı tadır. Uçüncü sınıf talebesı tarafın. 

fikre saplanıyor: 1 d-ın verilecek çayın tarihi lı~nü7 belli 
Fransa fırtına ekmiş, mahsulünü değildir. 

alıyormuş. Pol Burjenin bir kıtabm • 
da dediği gibi insanların yaptığı ha -
re ketler bir daha yn ';alarmı bırak. 
mazmış Fransa da Almanya isinde. 
diö-er işlerde gösterd"<H zflf yüziinden 
bizim meydan okum hnmıza karşı 

aciz bir mevk·e dil . 

Lehfotan General Konsolosu 
1932 sen sindenberi lst.nnbulda Le. 

bistan General Kcınsolosu bulunan M. 
Romav Wegnerosvicz ayni sıfatla 
Tıryesteye nakledilmi tir. Kendisine 
yeni vazifesinde muvnffakiyet dile
riz. 

Borsadaki Muame!eler 
Dün borsada Anadolu tahvilleri 

37 ,50 lirada açılarak 37 lirada kapan. 

mıştır. Mümessil 40,65 ten 40,15 li-

raya düşmüştür. Anadolu aksiyonları 

22,25 liradan 22 liraya inmiştir. Türk 
borcu 22,85 lirada açılmış, 22,80 li. 
rada kapanmıştır. Merkez Bankası 

hisseleri doksan beş liradan muame. 
le gönnUştü Aslan Çimento hisse
leri on kuruş düşmüştür. Paris bor. 
sasında Uni Türk 305 franlda açılmış 
307 frankla kapanmıştır. 

nasıl göz yumduk? Buna iki cevap 
1 bulabiliriz: 

Birincisi: Halledilecek çok işleri -
miz vardı. !ster istemez bunları sı

raya koyduk. 
?kincisi de şu: Fransız dostluğu, 

Fransız ktiltürlıne bağlılık Türk mil 
leti için bır nevi gençlik aşkıdır. 
Bu his bizim gözlerımizı bağladı, bir 
takım müsamahalara sebep oldu. 

Fakat Suriye muahedesi mesele
sinde l<"'ransanın oynadığı iki ylızlü 
rol gözümiızü açmıştır. .F'ransanın 
menfi ve düşmanca faaliyetleri de • 
vam ederse gençlik aşkının bütün te 
sir ve neticelerinden kurtulmamız 
zarureti husule gelecektir. 

İşlerin hakiki şekli böyle iken, 
Fransa hariciye müsteşarının, gaze
telerimizin hassas yazılarını tabü 
bulmaması ancak şunu göstnir: 
Fransız diplomatı, Türk milletinin 
nekadar uyanık, mükadderatına ta
alluk eden m~elelerde nekadar has
sas oldu<7unu, Fransız memurlarile 
ve mahalli kuvvetler ile Adnnada, Ur 
fada, Gaziantepte çarpıştığımız gi.in
lerdenberi nekadar geniş tecrübeler 
sahibi bulunduğunu bilmiyor. Ga -
zetelerimizin de milli menfaatleri ko 
rumada nekadar hassas ve müteyak 
kız olduğunun farkında değildir. 

Ya dosf, ya dü~mon 

B iz cenup hududumuzuaki is -
tikrarsız. korkunç vaziyet 

karşısında şunu istiyoruz: Fransıı 

ile ya tam dost olalım, İngiltere ile 
olduğu gibi karşılıklı emniyet kura 
lım ve cenup hududumuzda huzur 
ve istikrar olduğunu bilelim: ·ahut 
iki taraf biribirini açıktan açığa düş
man tanısın ve muallakta kalmış bir 
dilşmanlık vaziyetinin bUtUn iıkibet 
!erini ve neticelerini göze alsın ... 

Memleketin huzur ve inkişafı, 

Fransa ile olan mlinasebctlerimizde 
rnutlalrn bu yolda bir berraklık ve sa 
rahat bulunmasını icap ettirir. 

Alımef Emin YALMAN 

Suçsuz Türkler ' 

Hapse atıhyor 
Madeni kutularda kaşe 
, 

(Başı 1 incide) 
dan kordun altına alınmıştır . 

Bu ayın onuncu ~amından itiba.. 
ren Türk mahallelerinde dolaşan dev
riyeler tarafından sokaklardan geçen 
Türklerin Üzerleri aranmıştır. Sıkı 

inzibat tedbirleri alınmıştır. 
TURKLERE ZULUM 

Halep, 13 (Hususi) - Reyhaniye
de yaralanan Araplar hükumet mesa. 
lih hassa zabiti tarafından itina ile 
tedavi edilmektedir. 

Arap yaralılardan sekiz kişi halkı 
tahrik maksadiyle Vataniler tarafın. 
dan Halep hastanesine nakledi!mi,., 
!erdir. Türk yaralıları hakkında as.. 
hı, hiç bir sıhhi yardım tedbiri alın. 

ALGOPAN 
Gripe, nezleye, soğuk algınlığına, baş ve diş ağrılarına emsalsiz bir 

ilaçtır. Tesiratı hariciyeden bozulmıyan ALG O P A N 
her eczanede 1 - 6 - 12 tanelik ambalajda bulunur. 

ismine ve sakallı markasına ICıtfen ve daima dikkat. 

ma.mıştır. Hatta doktor getirtmek f\ N 
ıstenildiği zam~ mahalli h_ük?m.e' \ DAı<A 1 Z 
tarafından mumanaat edilmıştn ~\ . • r-AiZ G~TillM~ 
Çünkü bu zamanda halka verilen ce. ~\ a~,. 
Yap şu olmuştur: \ 

"- Doktor, mesalih haıssa zabiti-

SURETILt SIZiN iÇiN 

CALi Si 
nin yanındadır. Gelemez." 
ARAPLAR SERBEST! 

Halep, 13 (Hususi) - Reyhanıye.. 

deki hadisenin müsebbibi Araplar ol. 
duğu halde mahalli hükumet tarafın_ 
dan hiç bir sorgıu sorulmamıştır. Bu
na mukabil Türkler arasında tevkı
fat yapılmıştır. Muhafızlıktan ma. 
halli hakimliğe verilen bir emiroc 
Ti.lrklerin şiddetle tecziyeleri bildi _ 
rilmiştir. 

20.000 TURK 
Şam. 13 (Hususi) - Dun Antak

yada Türkler tarafından muazzam bir 
nlımayiş yapılmıştır. Havanın kar 
fırtınasiyle kapanmış olmasına rağ -
men bu istiklal nümayişine 20.000 den 
fazla halk iRtirak etmiştir. Kadın . 
lıır, ve erkekler ve mektep talebeleri 
df; muazzam kafileler halinde nümayi 
şc katışmışlardır. Hasta kadınlar 

bıle başkalarının yardımiyle nUmayiş 

kafilesi arasına girmişlerdir. 
Antakyadaki bitaraf mlişahitler. 

Köprü civarında bir binanın kapısı 

önünden seyretmişlerdir. Kendileri 

~usvsı ŞARnARIMIZ ~A1(~1N 
GIŞEL~'2iMiZDfN MALUMAT ALIN 

lSTANBıUL - ICARAk'OY PALAS - ALALEMCI 

halk tarafından alkışlanmışlardır.. ı..ıııı1•••• DAiMA SACiLAM KALMAK 
Türk halkı nümayiş esnasında: 

"- Yaşasın Atatürk! Yaşasın is
tiklftl ! Yaşatın Hatay!" diye bağır-
mışları..;,r. 

UYDURMA NUMAYIŞ 
Halep, 13 (Hususi) - Türklerin 

nümayişlerinden bir gün önce Arap • 
lat Antakyada tezahürat yapmışlar -
öır. Bu tezahüratta Arapların sa -
yısı gayet az olduğu için sayılarını 

fazla göstermek için sokakları bir 
kaç defa dolaşmıya mecbur olmuş -
la.rdır. Tezahürata iştirak eden A • 
raplar köylerden zorla getirilmişler -
dir. 
Ayın on birinde Antakyada A -

raplara yaptırılan dilzme nümayişi -
çin Araplara 2000 Suriye lirruıı ve • 
rilmiştir. 

INGIL!Z KONSOI .. OSUNU DA 
YARALADILAR 

Humus, 13 (Hususi) - lskende
rundaki lngiliz konsolosu cumartesi 
gi.lnü Vatanilere mensup bir mebusun 
kardeşi tarafından ağır surette ya • 
ra]anmıştır. 

HAYDUTI...U1\:! 
Halep, 13 (Hususi) - 1:1.acrıar ci

\•annda Aktepe ya.kınında meçhul şa. 
hıslar tarafından bir otomobil so)'lll
muştur. Şoför Türk, yolcular Ame
rikalı idi. Karakola pek yakın bir 
yerde bu hareketin yapılması, silah
lı muhafızlarla jandarmaların soy • 
g:unculan yakalamaları rlikkatP- de -
ğer. 

11".!.r~Cl_ PROTESTO . I 
Lazkıye, 13 (Hususi) - .Kernanı 

ye halkı tarafından müşahitler ve çe 
kilen 10 Kanunusani tarihli ikinci 
protesto telgrafında, halkın protes • 
tolarına müşahitleritt cevap verme -
melerinden dolayı müteessir o!dukla 
rını bildirmişler ve şu esasları te -
barüz et tirrnişlerdir. 

1 - HUkfımetin mes'ul adamları 
Hatay istiklali aleyhinde hareket et 
mişlerdir. Ekalliyet unsurlarına 
mensup bazı kimseleri tehdit, tezvir 
ve para kuvvetile elde ederek Suri
ye bayrağını çektirmişlerdir. 

2 - Hakikate ve halkın dileğine 
tevafuk etmiyen bu hareketten do
P,'acak mesuliyet tamamen mesul hU 
k\ımet adamalrına aittir. 

3 - Ti.irkler diikkanıarını kapa -
mak suretlle yaptıkları nUmayişler 
le Antakvalı kardeşlerinin hislerine 
''e emellerine istirak etmiş oldukla
rını isbat etmişlerdir. 

4 - Halk Hatayın istikllini iste
mektedir. 

L"ttiyenlere, midelerinden rnuztarip olanlara, Hazimsi:ılikten 
yet edenlere ve kalori alanııyonım diyenlere ka.n ve can verici met

hur Akı,'.8.burga.z ~lftllğin.in mcr'ala.rmda fenni blr şekilde yetlştı.ril 
binlerce koyunla.rrn sütlerinden yapılmı. olan 

Hüseyin Avni Akçaboğaz 

YOGURDU 
Ta\·siye olunur. Tenekenin yan t.a.rafındaıld etı1<ete dikkat edinl.ı.. 

Satış malıalli: Tütün Gümrük No. 10. Tel. 23581 
:Merkez Y8.7Jhane: :\ferkez Hal No. 75. Tel. 23717 , ____ m/JI ______________________ _, 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkık ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden· 

1 - Maden mühenr.lı~i yetiştirnı~k üzere .nüsabaı~.' 
ile Avrupaya "20'' talebe tahsile gö·ıdcrılecektir. 1~1eklı" 
leı in aşağıdaki şartlan lıaız olmaSJ lazımdır. 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklar mda çalışabılecek kahi1ıyette ve 

sıhhati tam olmak, .. S~hhı muayene Ankarada yapılaca1'" 
t 1r.,, 

C - Lise me~unu 0h1p Fransızca. Almanca, İngilizce 
diHerden birisini okuyup yazabilmek. 

D - Yaşı 18 den aşağı 25 den yı.u:arı oln1amak. .. 
2 - Müsabaka ın1tihanı Ankaradcı M. T. A. Enstittl" 

silnde 25 İkincikanun 1937 günü y.-tpılacaktır. Açılaca1' 
müsabaka imtihanında ~azanmış 0Jr.1akla beraber giitı,; 
<lerilecek talebelerin ihraz ettikleri d~rece itibarile •' ıo 
arasında bulunmak ~arttır. . 

3 - İmtihan: Hesap, her.dese, ceHr, mihanik, fi1,ıl<ı 
kimyadan ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapıla" 
crı.ktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar. ileride tahsil rniid" 
rletleri kadar mecburi hizmete tab1 oıduklanndan, bu }1tl" 

~usta mükellefiyetlerıni tevsik etme~< üzere bir taahlıii~" 
name verecekler ve bunun içinde muteber kefil göstere" 
ceklerdir. 

5 -!stiyenlerin nüfus hüviyet cü2nanını. hüsnühal .\f~i 
rakasını, mektep şeharletnamesini VPya bunların tasdı}( ı 
birer suretlerini 4 kıt'a f0toğraf ve dilekçelerini 21 I ~ 
19 3 7 Perşembe günü akşamına kadar Ankara da :ıvr · İ 
A. Enstitüsü Genel Dtrekt örlüğüne göndermeleri ;e zz 
l/ 193 7 Cuma günü sıhhi muayeneler' yaptınJmak üzeı"r,' 
öğleden evvel Bay Hasan apartıman;ndakı Enstitü daire" 
sinde bulunmalan ilan o!unur. (2119) (3673) 
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Bankası 

AKTiF 
Kaaa: 

ALTIN: Safi kilogram 17.092.77 Lira 
BANKNOT • • • • • • • ,, 
UFAKLIK. • • • •• • • " 

ııra 
24.042.349,69 
11.168.768. 

737.710,4C 
35.948.828.09 

~ASIF 

Sermaye • • • • • • • 
ihtiyat Akçesi . • .. • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Lıra 

• • • 
• • • 

15.000.000.-

1.551.182.53 

Dahildeki Muhabirler : Deruhde edilen evrakı oakdlye !Lira 
Kanunun 6 ve 8 Lnct maddelert· 

158.748.563. 

Türk Lirası • • • · • • • • Lira 630.292.07 
630.292.07 

ne tevfikan hazine tarafından 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 7.663.463 Lira 
Altına tahvili kabil Serbest do-

vaki tediyat • • • • • • 

Deruhde ed1. evrakı nakdiye 
bakiyesi. • • • • • • • • 

12.064.611. 

146.683.952.-

\izler • • • • • • • • • 

Diğer dövizler ve Borçlu kllrlng 
bakiyeleri • • • • • • • • 

" 

" 

10. 779.27 4.07 

718.0 

34. 7'19.082. 79 
45.55~.07 4.94 

Karşılığı tamamen altm olarak 1 
ilaveten tedavtih vazedilen Lira "' 19.000.000,- N 
vazed. 20.000.000.-ı 

Hazine Tahvilleri : 

Reeı!kont mukabUJ tJlh~lc.o ted j 
,ı__ ____ ~----~~-

185.683.952.-

De ruh de edi.evra.kı nakdi ye kar-
'ılığı • • • • • • • . . . Lira 158. 7 48.563.-

Türk Lirası "1evduatı ., 

Döviz T aahhudatı : 

12.958.983.13 

Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan ha.ıine tarafından 

vakJ tediyat • • • • • • • ,._•_• ___ ı.:.:2::.0::64::.:.6::1,::;l,Cıl 146.683.952.-
Altına tahvili kabil dövtzler . . ILira 3.190.56 
Dığer dbvizler ve alacaklı klJ · tl 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrdar 

- zndc Han. T<'I. 22740 -

nnı,, bakiyeleri. • • • • . 1 ,, 23.585.610.69 ...__ __ _ 
Senedat Cüzdanı : 

23 588 801.25 

HAZiNE BONOLARI • ı • • Lira 2.470.148.12 
TlCARI SENEDA T • • • • • ...__' .... ' ___ 2_4_:. 6;.:64:.:·.:.:63:.:7.:.:,3.:1~ 

Eıham ve Tahvilit cüzdanı: 

( Deruhde edilen evrakı nak- Lira... 37 092 860 2" 

. . . .:ı' :A - ( diyenin k&l'flbğJ Esham ve 
( Tahvillt (itibarf kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat " 3.965.882.62 ·-------
'Avanılar: 

Altın ve Oövh Ozerlne • • • • ,Lira 186.874.16 
Tahvillt üzerine • • • • • . " 8.095.263.82 

Hi11edarlar • • • • • • • • • 
Muhtelif. • • • • • • • • • 

l\1uhtelif • • • • • • • • 
27.134.785.46 

41.058.742.85 

8.282.137.98 

4.500.000.-

11.116. 784. 79 

8:ıl.131.679.27 
• • 

J 

Mersin Perşembe Postası 
Yalnız bu haf taya mahsus 

olmak üzere SADIKZADE 
vapuru 14 1 37 Per,embe 
günü Mersin poataıma saat 
16,30 da kalkacak ve İzm're 
Cumartesi sabahı varacak • 
b~ (189) --------/ 
İstanbul birinci ifüıs mcmurlu .. 

ğundan: f 

YekUn 320.914.598.]8 Yekun 3:?0 914 598.18 

Müflis ec.zayi tıbbiye irketi m& .. 

sasına kayıtlı alacnklılnrın 15-1.937 

cuma gtinU saat iki buçukta daire .. 
mizde yapılacak toplanmada hazır 

bulunmaları ilün olunur. (29274) 
2 Mart t 933 tarihind c. itibaren 
İskonto haddi o/o 5 'h Altın ii?.e ine avans o/o 4 11'. 

Kapalı zarf Uauliyle Ekai me lli.ru. 
Dıılıl Damlryollır1 ıa limanları ı,ıetma U. idaresi ilanlara 

Nafıa Vekaletinden: Muhammen bedeli 653 lira 25 kuruş olan 19500 adet 
-=~_,.---~--~-·-...,_,..ttrelff eb•attaamyantlı t:>akır rondela Z 5 ı T3 7 pazar· 

l - Eksiltmeye konufan iş Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde ilaveten yapılacak mikroskop laboratuvarı tesi günü saat 1 O da Haydarpaşa da gar binası dahi!inde-
binasıdır. Vahidi fiat esesiyle yapılacak olan inşaatın tah- ki 1 inci İşletme komisyonu tarafından açık ekşiltme ile 
nıin olunan bedeli 30000 liradır. satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 49 liralık 

2 _Bu işe ait evrak şunlardır: muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle ek· 
A _ Eksiltme şartnamesi siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la· 
B - Mukavele projesi zımdır. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi Bu işe ait şartnameJer komisyondan parasız olarak ve· 
D _Hususi şartname ve tarifname rilmektedir. ( 95) 
E _Keşif ve vahidi kryasi fiat cetveli 
F - Projeler .. . . . 
G _ Elektrik, Sıhhı tesısat, Kalörif er ve sair ışlerı 

hakkında izahat ve şartnameler. 
1stiyenler bu ~~__r.~kı 1,5 lir~ _bedel mukabilinde Yapı 

İşleri u. Müdürlugunden alabılırler. 

• • 
28/ 1/ 937 de eksiltmesi yapılacak olan 221.775,15 

lira muhammen bedelli 65000 normal, 3825 makas, 3500 
köprülük kayın traversile 100 adet meşe traversin eksilt· 
mesi vakti ahara talik edilmiştir. ( 21 O) 

• • • 3 _Eksiltme 29/ 1/937 tarihinde Cuma günü saat 
15 de Nafıa Vekaletinde Yapı İşleri Eksiltme Komisyo· Muhammen bedeli 81000 lira olan 60000 adet çam 
nu odasında yapılacaktır. travers 28/ 1/ 937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacak· 
5 _Eksiltmeye girebilm. ek için istenilen 2250 lira 

N f 1 tır. 
nıuvakkat temina~ verı:-ıesı,. a ıa Vekaletinden a. ı?mı.ş Bu işe girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat temi· 
yapı müteahhitliğ~ vesıkası }braz ~tme~i. ve ke:ıdısı, m~- nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 
nıar veya mühendı~ olma.dıgı takd~rde ışın fennı ~es ~lı- 7 / 5/ 1936 gün, 3297 No.lı nüshasında intişar etmiş olan 
yetini alacak bir ~~~e~d~s ~ey~ mı.marı inşaat ";~dde~ın- talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ay· 
ce istihdam edecekgını 

1 
a u eky emdış bu.lu~~asıddazdım ır. ni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermele· 

6 _ Teklif me tup arı. yu arı a 3 iıncu ma ~ e ya- ri lazımdır. 
zıh saatten bir saat evkveblı·~·e dkadar.eksilt1?1e Kom~~Y01?.0 Şartnameler beheri 405 kuruş mukabilinde Ankara 
Reisliğine makbuz mu ~hı ın t e3v.~rıl~cektdırd.Pdosta 1 el ıon ve Haydarpaşa Eskişehir ve İzmir veznelerinde satıl· 
d ·1 k mektupların nı aye uncu ma e e yazı ı ~a- maktadır. ( 148) en ece 1 d f .. h.. le 
ate kadar gelmiş o ması ":e ış zar ın mu ur mumu ~ ------------------------
. · k tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecık· 
ıyıce apa 
rneler kabul edilmez. (2303) (97) 

Nafia Vekaletinden: 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Muhakemat Şubeleri Amir ve Memurlukları için ev· 
velce yapılmış olan ilana ektir: 

1 - Hukuk Fakültesinden mezun olupta bilfiil ha· 
kimlik yapmış olanlar imtihana tabi tutulmıyacaklardır. 

26 tk· 'kanun 93 7 Salı günü saat 1 S de Ankarada 2 - Diğer talipler için imtihan mevzuu aşağıda gös· 
Nafıa V~~~leti Malzeme Eksiltme Komisyonunda Saf· terilmiştir. 

b 1 Kuzda'" Abaza Devlet Ormanlarından veya A- Kara ve Deniz Ticaret kanunlarının nakliyata, ran o unun e,· • h .. . 
Hususi mukaveleli or~anlardadn kesıl~ek ved.alna ka~ uze avarya, ve hasarata, ticaret taahhütlerine; 
· d h h gı' bir ıstasyon a teslım e 1 me uzere B - Borçlar kanununun umumi hükümleri ile icra, rın e er an . 

23200 lira muhammen b~dellı 1~000 ~det normal kayın teminat, hizmet akitlerine; 

t . k 1 zarf usulıyle eksıltmesı yapılacaktır. C ...._ Ceza kanununun esaslarile devlet emvali aley· 
raversın apa ı . .. ı ak A • 

Eksiltme şartnamesı ve tDef~rru.atıd paralsız b?l.ar n hinde işlenen cürümlere; 
karada Vekalet Malzeme ~ıresm en a ına 1 ır. E- Memurin Muhakemat, Tahsili Emval, İcra ve 

Muvakkat teminat 1740 lıradır. • İflas kanunlarına; 
ı . . kl'f mektuplarını Nafıa Vckaletındcn a· Müteallik hükümlerle İnhisar mevzuatını ilgilendiren 
steklılerın te : müteahhitlik vesikası ile birlikte 26 bir işde kanuni tatbikat. ( 206) 

lınmış 1937 senes .. .. t 14 kadar Ankarada Ve· ==============-================== 
ık. 'k"' 937 Sah gunu saa e 

mcı anun .... l" -"ne vermeleri lazımdır. 
kalet Malzeme Mudur ugu (98) (2302) 

.saıııtıı: AJıDMtl tAwn l Al.il~ • Umww Neenyata ıcıan ecıeu: "- ~A.UM 
Guetffılıl ve Neertyat nlrll Umitet SırtleU. BuıJdıt1 ver fAN matbuaı , 

POKER 
Tıraş bıçağı ye
rine başka bir 
bıçak verirlerse 
aıdanmay nız. 

lsrarla P O K E R 
PLAY T .raş tıçakla
rı nı 1stern z. 

Güzel San'atler Akadem:si 
S atına!ma Komisyonundan: 

Akademi için 100 resim sehpası, 20 resim masası, 50 
tabure, 90 dolap, 1 dosya dolabı, 1 yazı masası, 2 para· 
van açık eksiltme ile 1/2/1937 Pazartesi günü saat 15 
de ihale edilecektir. Muhammen bedeli 1748 liradır. Mu· 
vakkat teminat 131 lira 16 kuruştur. Talip olanların adı 
geçen gün ve saatte Cağaloğlundaki Yüksek Mektepler 
Muhasebeciliğinde bulunmaları ve bu nevi işlerle uğraş· 
tıklarım tevsik eylemeleri lazımdır. Şartname bedelsiz 
olarak Akademiden alınabilir. İstiyenlere eşyanın şart· 
namesine göre yapılmış resimleri gösterilir. ( 179) 

\ 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler 

öenberi her turlu soğukal· 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ maı ka· \:c·ı 
sına dikkat ediniz. 



Hakiki L U M A nmpulları yalnız kırmızı 

orijinal ambalajları içinde satılır. 

Sigara içtiği ha'de 
bembeyaz dişleri 

ne 
var! 

Çünkü sabah, akşam RADYOLIN kullanıyor 

Hayran edici bir tebessüm temiz ve parlak dişler, sağlam diş etleri, 

tatlı, rayihalı bir nefes ... lşte Radyolin bütün bunları temin ettiği 

içindir ki, bu kadar çok seviliyor ve bu kadar çok kullanılıyor. 

Dişlerin abıhaya tıdır . 

• • 
1 1 'in 

Tercih edilmesindeki sebep 

LUMA Ampullarım kullananlar, senelik ampul masrafında 
E N A z 0

!0 40 T A s A R R u F 
. 
temin ettikler:ni müttefikan tasdik ediyorlar 

LUMA EN AZ1500SAAT DA YANI 
Hem ampul parasından hem cereyan sarfiyatından ve hem de 

değiştirme masrafından tasarruf için 

Yalnız LUMAampullannı kullanınız 
M0ESSESATI 

Galata, Voyvoda caddesi No. 58 · 60 · Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

C l1 L D 1N1Z1 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
lüzumu olan gıdayı verece -
ğini zannediyorsanız bu tec
rübe size pek pahalıya mal 
olabileceğini derhatır edi
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz. 

O halde hemen işlemeğe hazır olan Havogozi 

banvo aletini tonımivQrsvnuz_ .. 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, . haatalıkl-----------
başlangıçlarına kar§ı tesiri I 
yüzde yüz olan ve hiç za· 

Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

rarsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

61-E-VCİNIE 

Zevcim Nihad, da
ima söyler ; "İlk 
nazarı dikkatini 

SOYLENELi NIJDİMİ. 

celbeden -ve hrua beni diğer ka. j lon kremi muntazaman ve yek. 
dınlardan temayüz ettiren- te. nesak olara~ yayılır ve cildi he. 
nimin tabü güzelliği olmuştur. men gayri mer'i ince bir gtizellik 
Ve ilave ediyor; birçoi< genç kız. tabakası kaplar. Harici bir "ma. 
ların ya burunları parlak veya kiyaj,, manzarası veren moda5' 
yüzlerinde büyük büyük pudra geçmiş ve ağır pudralardan ta. 
paftaları görünür.,, Ben de her mamen başka ve cidden tabii bir 
kadın gılli pudra kullandım. Fa. gilzellik temin eder. Yeni keşfe. 
kat kullandığım pudra, havalan. dilen bu şayanı hayret havalandı. 
dırılmış olduğu için tabii bir gil- nlmış pudrayı kullanmakla pud
zelliJc tesiri bırakır. O kadar in. ra hakicındaki bütün f~irlerini. 

ee ve o kadar hafiftir ki, adeta zi altüst edecektir. Hemen bu_ 
uçar, işte bunun içindir ki, Toka. gtinden tecrübe ediniz. 

Yalrız 1 tek lira 
Masrafla 100 kiloınetroya 3500 
kilo yük taşıyan mazotlu BENZ
MERCEDES KamyDnlarını gör· 
meden araba almayınız (Tak . 
sim Bahçesi karşısı No. 25 Is • 
tanbul) Telgraf adresi: Dizel -
lstanbul, Tel: 40835. Adresinizi 
yazınız katalog gönderelim. Ye
dek parça sergimizi ziyaret , __ _ 

ediniz. 1 

!stanbul ikinci iflas memurluğun· J 

dan : 
Müflis Aleksandır Korpi ve Şüre 

kası şirketine ait ve Cibalide Korpi 
Değermeninde mcvcud hurde demir 
lerin açık arttırma suretile paraya 
çevrilmesine karar '"erildiğindcn is. 
tiyenlerin satış günü olan 19-1-937 
tarihine müsadif sah günü saat 10 
da mahallinde hazır bulunmaları ve 
fazla i?.ahat almak istiyenlerin 
936/ 12 No. ile daireye müracaat et· 
meleri ilan olunur. (29273) 

İstanbul 3 Uncü icra memurluğun· 
dan: 

Mahcuz ve parayı çevrilmesine ka 
rar verilen telefunken markalı ve 
127 voltluk 935 modeli bir radio ma 
kinası 18-1-937 pazartesi günü saat 
10 da itibaren küçük Bebek İbrik • 
ter sokak 11 No. lı hanede açık art -
tırma suretile satılacaktır. Kıymeti 
muamelesinin % 75 ini bulmadığı 

taktirde 2 inci açık arttırması 20-1-
937 çarşamba giinü ayni saat ve ma 

GAII 5DF·BEtlİ 
OSMANLI 

31 ilkteşr~n 1936 tarihindeki vaz;yet 
AKTiF .. 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmemiş olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda bulunan 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 

Cüzdanda bulunan kıymctlct 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular ı' 
Gayri menkul mallar ve ınobilya 
Müteferrik 

!sterlin 

s.ooo.ooo 

4.607.029 
715.423 

4.669.877 

2.492.503 
6.641.995 
2.194.568 

342.817 
607.196 
134.632 

27.406,043 

ş. P. 

12 
10 s 
13 5 

8 
3 11 
6 

19 6 

6 

6 8 

PASiF 

Sermaye 

- Statü mucibince ayrılan ihtiyh .. 
akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik . olu nur 
Mes'ul Murahhas • 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 

G. DELLA SUDDA 
Türkiye Umum Müdürd 

PH. GARELLl __/ 

halde satılacağında taleplerin ma • 

1 

İstanbul UçUncü icra memurluğun dan: 
hallinde bulunacak memunına müra ~ ~ M h vril · k •• ..M 

ilA 1 ı s .. .. k 00 zayede a cuz ve paraya çe mesıne a yetmiş beşini bulmadıgıV takdW'' caatlan an o unur. (29268) uyu mu "l d"'kkA l • t rar verı en u an eşyası açıa ar • 7 ,,ıs 
ZA Yl - 323 senesinde Galata 1 Temiz eşya ve biblo merak~ıları tırma suretile 16-1-937 cumartesi kinci açık arttırma l9-l·93 :;.,, 

RUşdiyesinden aldığım 31· numcrolu Cumartesi günkü gazetelerı o - günü saat ıo dan itibaren kapalı çar nU ayni saat ve mahalde satıl~ 
şehadetnameyi kaybettim. Yenisini kusunlar. ErenköY ve civarı şı yanında Çadırcılarda 117 sayılı dan talip olanların mahalline '-
alacağımdan eekisinfn hükmü yok - için bulunmaz bir fırsattır. dükkanda satılacaktır. nacak memunna mUracaatıetl 
tur. Ali oğlu Hasan " u~ Kıymeti muhamminesinin yüzde olunur. (29289) 


