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olanlara karsı c 

FRAN iZ GAZETELERİ 

Ha ürklerinin 
he nını boğmak 

i AnDn1 ~~~~~~y~ı!! 
Ye Fransız pzeteleri, Türk hallaımı uiJ heyecanını Mil· 
Jetler Cemiyeti tarafmclaa Suriyeye aönderilen müphit 
heyetinin sözünden kaçırmak için ellerinden selen her 
çareye bqvurmaktan aıeri dunnuyorlar. 

Memleketimizden seçerek Antakyaya ıiden heyetin 
takip edeceii yolun FranllZ cazeteleri tarafmdan gizlen·· 
mesi veya b91ka yollardan cideceğinin ipesi bu maksat· 
la irtikap olunmuetur. ' 

ktenmen 
yanık davranın! 

Yugoslavya - Bulgar 
-------------------------

8 lgrtta bir r 
tebliğ n di 

Ebedi dostluk için Balkan d 
lerinin muvafakati ahnlQI 

Belcrat, ı (TAN) - Yugoslavya hWtWneti, 
ristan ile aktedeceği ademi tecavüz ve ebedi deatluk 
tı baklanda neşrettiii resmi bir tebliğde, Bulcm· itaia 
bir müddet önce bu paktın aktini teklif ettiği, Yuaua:: 
lavya hükiimetinin müttefik ve-doat Balkan Antantı dillfl!ll 
letlerinin muvafakatlerini ald.ktan sonra Buls·m· ltallli 
bu paktı iımalamağa hazır oldulunu bildirdiii 
teknik teferrüatm hallinden sonra paktın im.ı:aıa=ıam• 
karar verildiji bildiriliyor. 
Vreme pzetelt bugün yudJiı bir 

.,_,,üalede Bulgariatqm Yugoa
ıa.,_ ~bu paktı fm•Jlmasiyle 
.......... ,.al bir havaiRI vtlcwle 
~ '811tbktan IOGI'& .. Avnı • 
puua .-ı-. • ful& wyipiırük 
~car;ı ıt "fwt ~ ~8&1 
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1 No. 2 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Dünkü 

yangında 

yanan 

dUkkAnlar 

Şişe buhranına karşı 
tedbirler alınacak , ______ ______, 

CiNAYET MI? 

Kaçak yoldan gider- 1 

ken kaçakçlların 
yollannı arıyoruz! 

Diyarıbekir - ·Mardin yolunda 

kaçakçıların inleri 
"- Anam olasın Memet! sonra demin şarkı söylerken çekti-
Benim olasın Memet! ği "Hey" i dev dudaldarile bir 
Yetim kalasın Memet! Heeevyy ... koro halinde tekrar eden bir yığın 
Şofor keyif ehli bir adamdı. Hem taş mağaraları gösterdi: 

direksiyonu idare ediyor; hem de - İşte inleri, dedi ... 
nagmeleri ağzında geviş getirir gi- - Peki, burada yakalanmaktan 
bi çiğniyerek omuzlarını koltuğa korkmazlar mı 7 .• 
daha ziyade yaslıyarak şarkı soy- - Korkarlar amma, kaç yüz tane 
lüyordu: mağara vardır! Bunların hangi bi-

"- Anam olasın Memet! risinde ne zaman olduklarını kim 
Benim olum Memet! bilir?.. Hem onlar teşkilatla iler -
Yetim kalasın Memet! Heeeyyy ... !erler. Yakalanmamak için bütün 
Yolun iki tarafındaki ta.f mağa- tedbirlerini alırlar. Yakalamak ba-

ralann rUzgarlara karşı duyduğu zan çok müşkül olur. Fakat hoş 
iştaha ile açtlm!f dev dudaklan bu son zamanlarda çok sıkı takip edi
heyi 90förün ağzından kaparak hep liyorlar. Onun için onlar da biraz 
birden esrarengiz bir sesle tekrar korktular ya ... 
ediyorlar: O teşkilat sözünü söyleyince ge-

"- Heeeeyyy! .. " ne bir muamma ile karşılaştığımı 
Dört saatlik bir yolun yolcusu- anladım. 

yuz. Diyarbekirden Mardine gidi · - Ne gibi teşkilatlan vardır me-
yoruz. Kaptıkaçtı gene tıklım tık- seli? diye sordum. 
1ım dolu... Şoför bu kadar derin bir mesele-

N e ise ben şoförün yanında bir ye girdiğimi görünce biraz tereddüt 
parça rahattayım. Yalnız altımda- eder gibi oldu: 
ki marokenin zemberek kemik· - Ne bileyim ben ağam, dedi. 
leri biraz dışanya çıkmıJ. Ljte o Elbette bir usulleri vardır ... 

Edebiyat 
Gecesi 
Toplantısı 

-

Edebiyat fakülte~i talebeleri, her se 
ne ayni günde tekrar edilmek üzere 
bir edebiyat gecesi yapmaya karar 
vermişlerdir. llk defa önümii7.deki salı 
günü akşamı Fransız tiyatroeunda 
yapılacak olan bu geceyi Saylav Fu
at Köprülü açacak edebiyatımız hak
kında bir tarihçe yapacak, divan, ta
savvıtıftan bahsederek sözü Sadettin 
Nüzhete ~ırakacaktır. Saadettin Nüz 
bet, Türk edebiyatının eski nümune
lerinden ve halk şiirlerinden okuya
caktır. Ali Nihat. Ahmet Hamdi ve 

kadar. Bu sefer meseleyi kanştırmP""'ak 
h lfl k förU Adnan tarafından da birer konferans Yolu biraz a! etme , •o n için ben şarkıya. başladım: 

yanımda bütUn davudi sesile bağır- - Hey Mustafa, Mustafa! 
masmm önüne geçmek için onu bi- Ettin bana çok cefa. .. 
raz lakırdıya tutayım dedim. Meğer Şoför keyülendi. O da şarkıma 
o da kendi sesinden bizal'lll1' gibi iltihak etti. Arkadan bir başkası 
l1kırdı .a.nyorm\1.\1: beni isticvaba daha söylemlye başladı ve bana da 
bafladı. Bütün iaticvaplannı: "Ne- yavaJŞ yavaş sesimi azaltıp susmak 
reden gelip nereye gidiyorsun? A- düştU ... 
simetin ne tarafa?" cümlelerile hu- • 
li.aa.ıetmek kabildi... Şimdi iki tarafı otluk bir arazi • 

Toprak bir yoldan ilerliyoruz. nin içinden ilerliyoruz. Otlar çok 
Arabamız hazan kamburlar sekiyor, yUksek. Kaptıkaçtmm penceresi hi
calkanıyor, zıplıyor. Ve kendi ken- zasına kadar yükseliyor ve gözün 
dlıinln çaldığı tenekelerle bu inişli alabildiğine uzanıyor. 
JokUflu yolda bir kirpi gibi oynu - Bu otlann kilometrelerce uzanan 
7or. 

Halbuki Dlyarbekirle Mardin ara- esrarlı manzarasını ömrUm oldukça 
mnda gayet güzel bir f08e vardı. unutamıyacağım. Ba otlar, kızıl 
Yeni yapılm!f, temiz, düzgün ve ba- bakır renginde idi ve kah turuncu 
kir bir şose... Fakat bu fOSeyi her ya çalıyor, kah bulutların lekelerile 

verilecektir. 

Yol Tamiri 
için Faz!a 
Tahsilat 
Daimi EncUrnen, belediye ve vill

yetin 937 bütçesinin masarif faslın
dan sonra ziraat, nafıa fasıllarını da 
bitirmiş ve sıhhiye faslının tetkiki
ne geçmiştir. Bütçenin vilayet kıs
mı bir haftaya kadar bitirilecek, on
dan sonra belediye bütçesine geçi · 
lecektir. 

Yeni belediye bütçesinde yol ta -
miratı için fazla miktarda tahsisat 
konulacaktır. 

Eyüpte dokuz 
dükkan yandı 
E yüp, evvelki ıece bü

yük bir yangın tehli· 
ı<esi atlatmıştır. Saat ikiyı 

çeyrek ıeçe Camiikebir cad· 
desinde çıkan yagın, az za. 
ınanda büyümü' ve o civar
daki 9 ufak dükklnı yakmıf· 
tır. 

Ateş ahçı Abdurrahmanla 
-ıktar Abidinin dükk!nları a· 
rasındaki bölmeden çıkmış

tır. Ahçıda yatıp kalkan Mu· 
sa ile Sabri, ellerine geçir· 
dikleri çıra ve kağıtlarla ate~ 
yakmıya uğraşırlarken her 
nasılsa aktar dükklnına bir-
'<aç kıvılcım sıçramıştır. Bu 
dükkA.nda benzin bulunması 

yaniının kolaylıkla ıenifle 
nıesine meydan vermif, ate~ 
l)eş dakika içinde büyümüş. 
tür. Vaktinde haberdar edi· 

:l'i len itfaiye. polis tahkikatına 
nazaran, 17 <!akika sonra ge 

H!' ftlbT1İflıt te " 7amana kadat 
da dokuz dijkkA.n yanıp kül 
olmuştur. Vanan dükkanlar 
arasında üç kahve, bir hallaç 
'lir lokanta. bir tenekeci, bir 
aktar dükkanı vardır. 

Polis, dikkatsizlikle yanı•· 
na sebebiyet veren Muaa ile 
Sabriyi yakalamıf, aktar Abi
din hakkında da benzin satışı 
dolayısile tahkikata giritmiş 
tir. 

Müracaat 
Müddeti bugün 
Başlıyor 
Ş ~ kullanan biltUn müessese. 

ler bugünden itıbaren ölçüıer 
baş müfettişliğine müracaat ederek 
tahditli şekilde şiŞf' kullanmak için 
müsaade istiyeceklerdir. Bazı gazete 
!er, bu müsaade istemek mecburiyeti 
dolayısile piyasada rakı, bira, prap, 
likör ve gazoz saWanııyacağmı yaz
mışlardır. 

Halbuki, ortada böyle bir vaziyet 
yoktur. Marmara mıntakası ölçü ve 
ayar bq mUfettlti kendi.sile görU
şen bir muharririmize bu hususta ıu 
izahatı vermiştir: 

Müsaac/e ile kullan1lan ıiıeler 
"- ÖJçüJer kanununun tatt>Jd ta

rihinde memlekette mevcııut ıi§eler -
den ölçüJer nizamnamesi hükümleri 
ne uynuyan kısmı, bugüne kadar Ni 
zamnamenin 85 inci madcfesi muci -
bince lktısat Vekaletinden senelik i
zin alınmak suretile kullanılmıştır. 

Bu ei§eler tabii kullanıla kullnıla 

kırıldığından yerlerine tedricen ni -
zamnameye muvafık ıişeler konınak
tadır. Bu yüzden Uç senedenberi izin
le kullanılabilen eski ıişelerin memle 
kette mevcudu azalmıştır. 

Tahdit karan üzerine 

Memurlar, cesedin bulunduğu yer
de tetkikat yapıyor/cır 

HDviyeti 
Meçhul 
Bir ceset 
Bulundu 
D Un sabah, Nuruosmanlye c~ 

Bu tabıi vaziyeti takıp eden tktısat miinin arka avlusunda yüztl 
vekaJeti, bundan üç ay evvel gaz.ete- ve elleri parçalanmış bir erkek ce
lerle ilin olunan ve alaka.darlara tev- sedi bulunmuştur: 
zı edilen bir tamimle izinle kullanıla Top oynamak üzere avluya gelen 
bilen şişelerin miktarında 1937 den çocuklardan biri, bir aralık topu ,av
itibaren tahdit yapılacağını bildir • !unun gerilerindeki geniş bir çuku
miştir. Bu tahdit ispirtolıu içkiler ıi- ra kaçırmış, almak Uzere oraya git• 
şelerinde yUzde 40 ispirtosuz içkiler tiği zaman bir ceset görerek feryat
şişelerinde yüzde 30 n.iabetinde ola - Jarla geri dönmüştilr. 
caktır • Çocuklar ilk heyecanı geçirdikten 
Şöyle ki', seneUk ihtiyacı, mesell, sonra karaıcoıa koıışgrak haber ver-

! yUz biıi şişe olan bir rtıkı lnıo.J&thcuı~ -•.ı~. c ftt ılu~ı ~1 vıb'irnı'ffig'l 
81 Klrk bın doldunı!'I ıçm nızamnamtı ı~u uu::uıurta~ mu CIU 

ygun şişe kiillanmak şartile, ge- haberdar etmışlerdi11J . 
~; :alan altmış bin dolduruş için de Cesedin. yü~ü. gözU kan lçındedlr. 

. kullanmak izni alabile- Aynca, bır elınm parmaklan maf -
uymıyan şışe sallanndan oldukça derin bir şekil· 
cektir. Bu suretle dört sene evvelin~ de kesilmiştir. Az ilerisinde de kUf· 
naza.rnn nisbetlerl azalmış ol~ esle lenmiye yUz tutmuş bir bıçak bu • 
şişelerin yanmda yüzde kırk nısbe - lunmuştur. Cesedin umumi vaziye • 
tinde uygun şişe kullanmak nıeobu • tinden ölümUn birkaç gün önce vu
riyeti konulmuştur • . kua geldiği anla,ılmaktadır. Adliye 

Nizamnameye uygun ,1.şeıen Pqa ve polis doktorları dün hadise yerin
bahçe Şişe ve Cam Fabrlıkası imll et de tetkikat yapmışlardır. 

nedense mahsus yer yer iri iri taş- paslanıyor ve küfleniyordu. 
larla kesmialer ve otomobiller, ara-

...., Bir ot ormanı idi burası... Bir ta-
balar geçmesin diye birer set vücu-

mektedir. BugUne kadar bu f~brika- Zabıta tahkikatı, cesedin Kocaeli 
nın talepleri da.imi temin etınll oldu vilayetinin Akçamescit mahallesin • 

=~====================~=~===~~bili~ru~ ~nM~m~~~baili ~~~~ 

de getirmişlerdi. raftan çıplak suratsız cenup çölle-
Şoföre sordum: rinin başına muazzam ve muhte-
- Niçin bu yol kapalı?_ §em bir peruka halinde geçmişti. Bir 

GWdU: taraftan, yava., yavaş alçalan kızıl 
- Efendi, dedi. Bu yol ~elık yol- güneşe sırmadan yapılmış azametli •ur. Yazın bozulmasın diye aç~- bir eteklik hizmetini görüyordu. 

Sonra bir kahkaha salıverdi: aaz.,. K yol ı diye Yolun bir yerinde bu otların ke-
- ~asana. onaerve · nannda büyUk bir dalgalanma gör-

Dlve etti. 
1 

bir tarafta uzanı _ dUk. Ot denizi suya atılmış bir taş. 
Konserve yo 

1 
bel tan sonraki manzarayı aldı, dalga -

JOr, turfanda topr~ ~o o~~ • landı Önümüze siyah çember sa -
·-in Urtün Urtune gıdiyor - · kemıg e a e 8 kallı, ıiyah bıyıklı, uzunca boylu, 

du. tığ gibi bir delikanlı çıktı. Batında 
Şoför bir mUddet sustuktan ~?- b" el onun UstUnde bir kasket 

1 taf il· ta i.-i•mek ıçın ır ag ' 
ra daha faz a 8 a g • ...,..- taalağı vardı. Şoföre elile yalvarır 
anlatmıya başladı: . . b' . t tti 

- Fakat, dedi, bu yol daha ra - gıbı ır ;az-e e : 
y to ra.k ilte gibi olur - Dur··· 

hattır. azın P ' • . · Du d kti zihir bu lfaret 
Şimdi bakma, yağmur yagdı da bı- r eme 
ru aertleşti. Buna kaçak yol Durduk. 

derler ... 
Kaçak yol? .• 
Şof orUn bu IÖzlerl kaf amm tç~ : 

ne bir ıürU iatifhamm çenıellermı 

ta.km~ 
Kaçak yol ? Acaba kaçakçılar bu 

Bugün 
Güneş 
Tutu'acak 

JOldan mı istifa.de ederlerdi?
Şoför izahat veriyordu: BugUn güneş tutulacaktır. GUneş 
- Yani kaçak yol dedinıse, ka- tutulması bizım saatimizle 22 yı 5 ge 

pkçılarm yolu anlama... Her ,eyin çe başlıyacak ve öbür gün dördü beş 
dofruau, kaçağı olduğu gibi yolun geçe nihayet bulacaktır. Bu tabii ha 
da kaçağı, doğrusu vardır... dise bizim memleketimizden görUnmi 

Yılbaşı gecesinde 
Maslak yolunda 

iki kaza oldu 

Maslak yolunda kazaya .uğnyan otomobil 

Şiıe kullanbn müesseseler göstermiştir. 35 yaşında olan Ra • 
Şite kullanan müeueeel~r 1 ki.nunu ~p. ı, bulmak üzere lstanbula gel

saniden itibaren tahditli eekilde kul- miştir. OIUmUn şekli ve hakiki se
lanma imi alma.k için müracaat ede- bebi henUz belli değildir. Tahkikat 

ceklerdir. 
lzln salahiyeti vekAlet makamma a 

it olduğundan piyaaa.da ıife &Ikıntısı 
olmaması için vaziyet ve ihtiyaç seyri 
muntazam tetkik ve takip olunmakta 
dır." 

Türk - lsviçre 
Ticaret anlaşması 

Ankara.da TUrk - lsviçre ticaret 
anlaşması mUzakeratı devam et -
mektedir. lsviçre Hükümeti, Türk 
pazarlannda satılan Türk mallan • 
nın fiyatlannı tetkik etmek üzere 
memleketimize bir eksper gönder • 
mittir. Eksper tarafından yapılmak 
ta olan tetkikat TUrk buğdaylannm 
fiyat yUksekliğlne rutgeldiğlnden 
daha bir mUddet bu tetıdk&ta devam 
edecektir. 

derinl~tirilmektedir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Y 91Day Kurumunun yıllık top • 
lantısı bugiiıı ....t 14 t.e 

llalkevbıde yapılacaktlr , 

• 
K adıköy Halk Parltbıl l(ln ym 

bir bbıa yapılmaktadır. 811 
blnanm bir kısmını da Kadıköy llaDI 
evi ltgal edecektir • 

• 
D ttn Yllbafl mttnuebetlyle 

tehJ"lmlzdeki Fransız ve Yu
nan komoloslan kendi tebaalarmm 
mut.at olan Senebqı tebrlkleriııi ka
bul etmişlerdir • 

_ Ya kaçakçılar? diye sordum. yecek, ancak Pasifik :ı~nizinden Ja- y ılbıt.•ı gecesi, Maslak yolunda lüzum hissettlrmi,tir. 
Onlar nereden geçerler?.. pon adalarının Cenup sa.hillerile Şi- iki otomobil kazası olmuş- 2 - 1535 numaralı huaust otomo-

Şoför: mali Amerikanın Cenuou Garbi saha tur: bil de bir hendeie yuvarlanmıttır. 

1 ı =uı..I Buııünkü Hna: KAPALI 

Raaa.t merkezlerınin teabit ettlli • 
ne göre, bugUn memlekette umumı 
bava vaziyeti ıudur: Hava kısmen 
bulutlu, kapalı ve zaman zaman ya 
İJŞlI geçecektir. Rtızgir Şimal istik 
metinden eaecektlr. 

- BütUn fU gördüğün tepelerin lerinden görUlebilecektir. 1 - 1820 numaralı taksi arabası, Seyrüsefer merkezince yapılan tah . 
anuı onlar için yoldur ... Onlar, da- Bu sene ... n .. eş, 8 haziranda külli d b' ağ kikat bu otomobilin Cemal isminde 
lıa ziyade dağ yolunu teı;cih eder- lft-.u& hidisetı' d h yolun bir kenarın a ır aca çarp- ö t ·,ı· 

• Gtlndtlz bir derenin kenannda, bir güneş tutulmaSJ ı a a mış olarak bulunmuştur. Arabada birine ait olduğunu i s ermı ır, 
wya bir kayanın içinde ea.klanırlar. olaBucakdatirb. izim saatimizle _A olacak bir hayli hasar vardır. Otomobilin Sarıyer Jandarma Ku~andanlıiı 
Gece oldu mu tekrar yollarına de- . "rUlıni .,-kt' ,oförü meydanda olmadığı için a- her iki vak'anın da tahkıkatına •I 

ı ve gene bızden go yece ır. V ı.• d ko mu tur 
w.m eder er. lkincltetrinin 18 inci günU ay tutu ranmasına ba,ıanılmıttır. a .... a a y ş • 

foförUmUz, eade ehli keyif değil, k, b da bizd ..ıı d" teaadUf 1 herhangi bir yaralının da bulunması iki hA.dise de biraz .. rarlı ıörUI-
-• Z4JD&ftda vlk:ıfı ahval bir ada- laca u e ... n uze . . · · k dl 
·~,_ benZiyord~ Bunu IÖyledikten ettiği için görUlmiyeoektiJ'. ihtimali tahkıkatın genışletılmeıın• I me te r. 

Dünlü bava 
DUn hava kıamen bulutlu ge~iş-

tir. Hava ıazylkı 778 ,en ~k aıcaklık 5, e naz 1 kaydedilmiştiı. 

1 inci ay Gun: ~ Kabım: 00 
1355 Hicri 1352 Rwnı 
Şevval: 19 20 Birlncikanu 
GUneş: 7,26 - Oğle: 12, 
tıdndi 14,38 - Akşam: 16,5 
~Yts•: 18 28 - lmsal< 5 3° 



ispanya sulhünün 
anahtarı Seriinin 

elinde duruyormuş 
Almanya gönüllü meselesinde 

henüz cevabını bildirmedi 

Siyaset ôlemi 
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Aktris Zozo 10 lira 
cezaya uğradı 

HARAP 16;PANYA 1 
----~ Yılbaşı gecesi bir meşhut 

•• •• curum 

e 

yapıldı 

Ç an • Kay - Çlk. hUkQ. 
metten Çanı • Su • Li

anaın afflni ltt.mifjir. 
• • 

A lmM Spor Profes8r0 
M•l•r L9nlnsratta tev· 

klf 9dllmlftir. Bununla Al· 
man meYkuflar 38 1 bulmut
tur. 
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. .Mahkemelerde 
t • 

Dilencilik suçlusu 
bir kadın 

mahkemede anlattl: 

j_K __ iTA_P_LA_. R_AR_A_S_ıN_D_A_ı Sinemanın en büyük iki yıldızı 
CHARLES BOYER ve 

CLAUDETfE COLBERT 

Fuzuliye dair 
En güzel filmlerinde 

ASKIN 

Sen Hiç Aç 
Galiba! 

Bay Hakim, 
Kalmamışsın 

Polis, Müddeiumumiliğe Zekiye isminde bir kadın ver· 
di. Bu dilencilik suçlusu bir saat sonra Sultanahmet Sulh 
Birinci Ceza hakiminin önüne çıkarıldı. Zekiye bol çar· 
şaf giymiş, yüzünü sıkıca kapatmış, elleri bile görünmü
yordu. 

Hakim Reşit sordu: 
- Bayan Zekiye! Ayıp r= 

değil mi, sen dileniyormuş- ı Dün k ü 
sun? 

Zekiyenin çenesi bir ma· 
kara gibi çözüldü, makine 
gibi söylemiye başladı: 

- Bay hakim, sen hiç aç ka.lma
mamışsm galiba. Aç kalsaydın bana 
böyle bir sual sormazdın. Sen benim 
karnnnm aç olduğunu acaba bili. 
yor mu.sun? Ben açtım. Ölecektim. 
Ekmek istedim. Dilenmedim. Hem 
ben Hacı kızrynn.Dilenmenin ayıp ol 
duğunu bilirim.. Fakat açlık, sofuluğu 
bozduruyor. Babam Hacı Ibrahi.mdi. 

- Senin kocan yok mu? 
52 yaşında olduğunu söyliyen Ze

kiye cevap verdi: 
- Ben tam on senedir k<>ea yüzü 

görmedim. Ekmek parası istemeyip 
te ne yapacağım. 

Bundan sonra hakim Reşit, kendi-
11ini bir hafta !mme hizmetlerinde ça
lışnuya ma.hklun etti. 

Tütün İkramiyeleri 
Vskilda.r ukerllk şubesinden: 
Üsküdar askerlik şubeı!ıinde mu -

kayyet ve Üsküdar emvalinden ma -
a.ş alm.aJcta bulunmuş olan derece U. 
zerinden mute«ait harp maH'.illerile 
eehit yetimlerinin 937 yılı tütün ik
ramiye.sinin kayıt muameleeine 1 - 2 
Ka. aani 937 den itibaren baş.lana _ 
caktır. 

Bu yoklama muamelesi klnunusa
ni 937 nihayetine kadar devanı ede
Cf ~nden bu bir ay müddet za.rfmda 
alakadarların gelip yoklama muame. 
lelerini yaptrrması 18.znndır. Bu yok
lamaya gelecek olan mal(tilerln maaş 
resmi senet ve muayene raıporla.nnı 

maaş almakta olan ~hit, yetimle
rinin maaş resmi 8ellet ve hüviyet 
cüzdanlarmı ve on seneliklerini ala
rak a.18.kasr kesilmiş olan şehit ye -
timlerinin de nüfu!!I, hüviyet cüzdan
lariyle yetlerinde mevcut vesaikini 
birlikte ge-tirmeleri icap eder. Vakti 
muayyenesinde gelip yokla.masrnı 

Mahkumiyet 
Kararları 

Dün nöbetçi olan cürmümeşhut 
mahkemeleri Yılbaşı gecesinde ge -
çen sarhoşluk ve zabıtaya hakaret 
davaları ile meşgul olmuşlardır: 

1 - Muzaffer isminde biri, Bey _ 
oğlunda İmam sokağında bir biraha· 
nede kavga çıkarmak, polise hakaret 
ve dayak atmak suçlarından birinci 
cem mahkemesinde, muhakeme edil~ 
miştir. Mahkeme, Muzafferi 1 ay 28 
gün hapse ve 70 lira para cezasına 
mahkum etmiştir. Suçlu derhal tev
kif edilmiştir. 

2 - Nazar isminde bir genç Bey
oğlunda sarhoşlukla rezalet çıkaı-dı
ğmda.n sulh ceza mahkemesinde 7 
gün hapse mahkum edilmiştir. 

3 - Yine Beyoğlunda Y ~ar is _ 
minde biri sarhoşlukla rezalet ~ı'.{ar
dığmdan 1 gün hapse mahkfım ol -
muştur. 

4 - Alber isminde biri yine sar. 
hoşluktan bir gün hapse mahkfım ol 
muştur • 

ŞEHiR flV ATR0'.3l• 
DRAM KISM 
Bu akşam 

20.30 da 
stm.TUK 
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yaptrrmryanlar 937 yılı ikramiye 
defterlerine dahil edilmiyeceklerdir. 
Bu gibilerin bilahare vaıki olacak mü 
raca.atlarının da mesmu olınıyacağr 

ilin olunur. 

Edebiyat öğretmenlerinden üstat 
Tahir Olgun edebiyat tarihimize 
dair araştırmalarının birinci kısmı

nı neşretti. Bu kısım "Fuzuliye Da
ir,, adını taşıyor ve Fuzulinin Ben
gu Badesinden, Şikayetnamesinden, 
Leyla ve Mecnunundan bahsediyor. 

Fuzulinin Bengu Bade adlı eseri 
esrar ile şarap arasındaki bir savaşı 
anlatır ve sonunda şarabı listün ge
tirir. Bazıları Fuzulinin bu eserini 
tasavvufi mahiyette sanmışlar, ba
zıları eserin bir kıymeti haiz olma
makla beraber eğlenceli olduğunu 

söylemişler, bazıları da Fuzulinin bu 
eserle af yon ve şarabın zevkini an
latmak istediğine zahip olmuşlardır. 

Hepsi de yanlış. Çünkü Bengu 
Bade Osmanlı Padişahı !kinci Be
yazrt ile Iran Şahı Şah Ismaiİe işa
ret eden sembolik bir eser sayılabi
lir. Ustat Tahir Olguna. göre Fuzu
li Bade ile genç Şah Ismaili, Beng 
ile de ihtiyar Beyazıdx anlatmak is
temiştir. Şah Ismail işreti vahşet 

derekesine düşürmüş bir alkolik, 
asırdaşı olan Beyazıt ise ihtiyarlık 
dolayısile şaraptan elini çekmiş, fa
kat diğer keyif verici zehirlerden 
kurt~lamamış bir tiryaki idi. Fuzu
li, Bengu Bade arasındaki savaşla 
o zamanın bir mücadelesini inceden 
inceye tasvir etmiş ve bu tasvire 
şahsi hislerini de karıştırmıştır. 

Ustat Tahir Olgun bu yoldaki de
lillerini eserinin metninde anlatmış 
ve eserin tasavvufi mahiyette olma
dıktan başka değersiz bir eğlence
den ibaret olmadığını da göstermiş
tir. 

Eserin ikinci bahsi Fuzulinin Şi

kayetnamesine aittir. Fuzulinin bu 
Şikayetnameyi, Nişancı Mehmet Pa
şaya yazdığını söylemek, ötedenberi 
adettir. Ustat Tahir Olguna göre 
bu yanlışı ilk defa, galiba merhum 
Ebüzziya Tevfik, 1296 da bastırdığı 
Nümunei Edebiyatta yapmış, oraya 
alilığı Şikityetnameye not olar"k 

"Bağdattan Nişancı Mehmet Paşa -
ya" ibaresini yazmış, sonra gelenler 
de bu ibareyi olduğu gibi nakletmiş
lerdir. Halbuki Kanuni Sultan Sü
leyman devrinde Mehmet Paşa adlı, 
hele Paşa unvanlı bir nişancı yoktur. 

O halde bu nişancı kimdir? 

Ustat Tahir Olgun Osmanlılar 

devrinde "nişancı" kime denildiği 

hakkında değerli birçok malumat 
verdikten sonra bu nişancının Celal 
zade Mustafa Çelebi olduğunu mey
dana çıkarıyor ve bu tarihi araştır
ma ile edebiyat tarihimize giren bir 
yanlışı tashih ediyor. 

Eserin daha sonraki bahsi Fuzu
linin en güzel ve en duygulu eseri 
olan Leyla ile Mecnuna, bilhassa 
Leyla ve Mecnunun ne için yazıldı-

Y aı:an~ Tahir Olgun, 64 
sa tf .t, fiyatı 20 kuruş. 

ğma dairdir. 

• Fuzulinin kendisi bu şaheseri ni -
çi• yazdığını anlatırken - hulasa
ten diyor ki - "Bir gün bir işret 
meclisinde dolu dolu ve biribiri ar
dınca kadeh kadeh içki içiyordum. 
Ustüste içtiğim şaraplar, zevkimi 
şHvkimi arttırıyordu. Meclis dertsiz 
ve gamsız bir bahar gibi idi. Ben de 
onun şakıyan bülbtilü olmuştum. Ka
dehlerin verdiği neş'e o kadar iler
lemişti ki mecliste bulunanların ta. 
hammülü kalmamıştı. Gönüllerdeki 
sırlar meydana dökülmüş, temkinli 
davranmak ve herkesin suyuna git
mek kapısı kapanmıştı. Rum diyarı
nın birkaç zarifi bana arkadaş ve 
dildaş olmuşlardı. Bunlar, ilmin en 
derin bahislerini bildikleri gibi inci 
saçarcasına söz söylüyorlardı. Ki -
mi Şeyhi ile Ahmed.iden bahis açı
yor, gizli birtakım malumat veriyor
du, kimi Celili ile Nizamiye dair bir 
~eyler anlatıyordu. Arkadaşlar !:>e
nim de halime göre güzel sbz söylı
yeceğimi biliyorlardı. Sarhoşluk ha· 
lile galiba biraz da atıp tutmuştum. 
Sözlerimin yalan mı, doğru mu ol
duğunu anlamak için beni imtihan 
okuna hedef ettiler ve: 

- Ustat, dediler, gizli bir hazine
yi meydana çıkar, Leyla ve Mecnun 
Acemde çok yazıldığı halde türkçe
de yoktur. Sen o destanı nazmet te 
eski bir bostanı tazele! 

Bu teklifin bir imtihan olduğunu 
anladım. Zira Leyla Mecnun hikaye
sini yazmak, can belasıdır. Lakin 
ansızın uğradığım bu betadan nasıl 
sıyrılabilirdim? Allaha güvenerek bu 
işe başlamak, özür dilemekten ıyı 

olacaktı. Artık dert diyarı yolculuğu
na çıkıyorum. Bu yolculukta ba
na yoldaj olacak kim? ... ,, 

• 
Fuzulinin bizzat anlattığı bu ha-

dise karşısında sorulacak suallerin 
biri şudıır ~ 

- Fuzuli ile Bağdatta meclis ku
ran, belki de Şat kenarındaki bur 
malıklann koyu gölgeleri altında, 

yeşil çimenlerin üstüne seccadeler 
yayarak, minderler sererek onunla 
hembezm olan Rum, yani Anadolu 
ve Rumeli diyarının zarifleri kimler· 
di? 

Kimsenin merak etme<liği bu bah
si, Ustat Tahir Olgun araştırmış ve 
bu sualin cevabını vermiştir. 

Hicretin 941 inci yılından Kanuni 

-
UYANIŞI 

Buııün: 

HELEIC Sinemasında 
llaveten: Paramount Journal ve 

renkli MİCKEY MA VS 

MEVLOT 
Merhum General Şükril Naili Gök

berk'in ruhuna ithaf edilmek üzere 
yarınki pazar günü öğle namazından 
sonra Beyazıt camii şerifinde mevlü
du nebevi okutturulaca;,rından arzu 
buyuran zevatın gelmelerini dile-
riz. Ailesi 

Sultan Süleyman Bağdat şehrine 

girmişti. Kanuni ile birlikte Bağda
da girenler arasında zamanın ünlü 
şairlerinden ikisi de bulunuyordu. 

Bunların biri Hayali, diğeri Yahya 

Beydir. Bu iki şair de Fuzulinin en 

meşhur eserlerinden olan "Su" ka

sidesine birer nazire yazmışlardı. 

Fuzuliyi seven ve kadrini bilen, yaz

dıkları nazirelerle üstachn ka'bına 

varamadıklarını bilmekle beraber 

nazirelerini ona dinletmeyi özledik

leri şüphe götürmiyen bu iki şairin 

Bağdada kadar gittikleri halde Fu
zuliyi arayıp bulmamalarına, onunla 
görüşmemelerine, hatta onunla bir 
alemi ab kurmamalarına imkan ta
savvur olunabilir ıni? 

Bu böyle olduğuna göre Fuzulinin 
Leyla ve Mecnundan naklettiğimiz 

parçalarında işaret ettiği "Diyarı 

Rum" zariflerinin kim oldukları 

tavazzuh ediyor ve bunların yani 
Hayali ile Yahyarun ondan Leyla ve 
Mecnun destanını rica ettikleri anla
şılıyor. Neticede Türk edebiyatı 

"Leyla Mecnun" şaheserini kazandı. 
Ustat Tahir Olgun bu bahsi de 

tamamladıktan sonra Fuzulinin bu 
şal.eseri kime ithaf ettiği bahsi ile 
meşgıı.l oluyor ve eserin muht.c-vi vı-
1ugu bahisleri hulasa. eden bir fas1l 
.le araştırmalarının ilk cüzünü biti
riyor. 

Ustat Tahir Olgun bUtlin bu özlü 
bahisleri, bu pek değerli buluşları 
64 sayfalık bir risaleye sığdırmış ve 
edebiyat sevenleri hakikaten sevin -
dirmiştir. 

üstadın vadettiği araştırmaların 
d?ğer kısımlarını bekler ve kendisini 
tebrik ederiz. 

ômer Rıza DOCRU L 

Bugünkü program 
lsta.nbuJ : 

Oğle neşriyatı - Saat: 

Plakla Türk musikisi. 12,50: Hava 

dis. 13,05: Plikla hafif müzik. 13,2 

- 14,00: Muhtelif plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat 18,3 

Plakla dans musikisi. 19,00: Şehi 

Tiyatrosu komedi kısmı tarafında 

bir temsil. 20,00: Türk .Musiki He 

yeti. 20,30: Münir Nurettin ve ark 

daşları tarafından TU.rk musikisi v 

halle şarkıları. 21,00: (Saat ayarı 

- Orkestra: 1 - Schubert: (R 

zamunde) uvertür. 2 - Strauss 

(Dinami.den) vals. 3 - Meııdelsohn 
(Düvetto - Lied ohne Worte) . 4 

Goldmark: (Sabah Kraliçesi) oper 

tinden parçalar. 5 - Lehar: (Zigeu 

nerliebe) operetinden parçalar. 6 

Stolz: (Wien Wird Bei Nachters 

Schön). 22,00: Ajans ve borsa h 

berleri ve ertesi günUn progr 

22,30: Plakla sololar. 23,00: Son. 

YENi NEŞRIY A 1 

YenJ Adam - 31 Kanunuevvel 

rihli 157 nci dayısı çıkıruştır. 

Memurlara ait ceza mevzuat 
ve hükümleri bir arada. 

Bili.istiına her memuru ala
kadar eden bir kitap 
Yazan: Sümer Bank memurla
nndan: 

ilhan Tarus 
•-Cihan , __________________________________________ _ 

En güzel, en neş'eli, en c k ı B Bugün T Ü R K 
zevkli Fransız filmi. İki OŞ un ar arı 

sinemasında ilaveten EK-
saat gülmek ve eğlen- na gidelim ... Barda bulunanlar: Henry Garat - Mi- LER JURNAL. Bugün saat 

mek için reille Perrey - Pizella - Monique Rolland 1 de tenzilatlı matine. 

O zaman Muazzez deli gibi yukan fırladı. Baba.si
le annesinin yatak odasındaki duvar dolabını açtı. 

üzeri yeşil etiketli küçük beyaz şişeyi tanıyordu. Si
nirli parmaklarla onu ka.vnyara.k a..,ağr k°'tu. Tahta 
merdivenler genç kadmm kendilerine bir an için do
kunan adımlarının şiddetile sallanıyor ve çıtırtılar 

çıkarıyordu. 

Aşağı inip sokak UstUndekl odanın kapısına gelin
ce bir çığlık kopardı. Babası orada, hemen önünde, 
eşiğin yanında yUzU koyun uzanıyoFdu. Kollarını ka 
pıdan gelecek birini kucaklamak ister gibi ileri uzat 
mıştı. Başı biraz sağ tarafa çevrilmiş ve ak saçları 
tahtaların üzerine serilmişti. 

MEMLEKET ROMANI 51 - SABAHATTİN ALİ 

lah filan da yoktu, ölen bir ınsana ölümü bütün 
dehşetile duyan bir insanın hitabı vardı. Arasıra 
yeisle incelip titriyen, hazan tevekkül ve teslimiyet
le ağırlaşan ve pesleşen bu sesleri, şimdi evinin 
bahçesinde dimdik uzanan kaymakam muhakkak 
işitiyor ve anlıyordu. Yusuf bundan emindi. İhti
mal cevap ta veriyor ve Sarı Hafız onun için ara.
sıra böyle daha ateşli, daha manalı haykırıyordu. 
Yusuf yanıbaşındaki kavak ağacının kütüğüne da.
yandı. Her tarafı titriyor ve şu anda ölüm karşısın
da ürperen bütün dirilerin tercümanı olan San 
Hafızla bahçedeki ölü arasında cereyan eden mü
kalemeyi dinliyerek dehşete düşüyordu. 

Muazzez bu hareketsiz vilcudün Uzerine atılarak o-
nu sarsmıya ve: 

''Ba.bacığrm ... Babacığrm ... Bana baksana!,, diye 
bağrrmıya başladı. "Babacığım, bak 'işeyi getirdim,, 

Babasrnm ba.şmı elile bira.z kaldırdı ve mantan 
nı dişile çıkardığı 'işeyi onun burnuna y&klaştırdı. 

Bu sırada elinin UstUnde bir yaşlık hissetti. Dur • 
du ve hayretle baba.sının yüzüne baktı. 

Salıi.haddin Beyin yarı açık gözlerinden yanakları 
na doğru yaşlar süzülüyor ve bunlar henüz sıcak

lığını kaybetmeden kızının eline damlıyordu. 
Biraz sonra Yusufla beraber gelen ihtiyar doktor 

ha.stayı yatağına. naklederek dinledi, göz kapaklarım 
kaldırıp baktı, sonra ,ehadet parmağlnm ucile on
ları tekrar kapattı; ve hüzünlü bir tavırla başını 
sallıyarak arkasına döndü: 

'
1Allah bakilere ömtir versin!" dedi. 

-6-
Ertesi l!labah kayma.ka.mm evinin önll mahşer gi

bi kalabalıktı. On seneye yakın bir müddet ayni 
yerde kalan ve hemen hemen kimseyi kendine düş
man etmiyen bu adama karşı Edremit halkı son ve 
içten bir alaka göstermek için yığın yığın toplan
mrştL Bayram yeri camilnin önU.ne kadar bütun 
duvar kenarları c&nftllı> ottıl'l.nlarla doluvdu. Halk 

farkında olmadan bu adamla beraber başka bir şe
yin de gömüldüğünü, sessiz Edremitte senelerden
beri devam eden bir sükunetin artık maziye karıştı
ğını hissediyordu. Dünyadan elini eteğini kesmiş 
bir kasabanın gene dünya ile pek alakası olmıyan 
bir kaymakamı vardı ve o şimdi burası ile bağları
nı büsbütün keserek kasabayı ve halkını zamanin 
müthiş bir sür'atle dönmiye başhyan ve sarsıntıla.
n buralara kadar gelen çarkına terketmişti. 

Yusuf şaşkın ve sapsan kapının önünde duruyor
du. !çerden gelen feryatları duydukça dişlerini sı
kıyor, fakat bir türlü oradan ayrılamıyordu. Ha • 
yatta bir insanı bu kadar üzecek bir hadisenin 
mevcut olabileceğine o zamana kadar ihtimal ver
memişti. HiÇbir şeye inanamıyor ve kendini hep 
korkulu bir rüyada sanıyordu. Yüzü o kadar de
ğişmişti ki, o civarda bulunanlardan hiçbiri ona 
yaklaşmıya cesaret edemiyordu. 

Mutat merasimle me~gul olan ve eve girip çı • 
kan ihtiyar Hasip Efendinin gözleri bir aralık ona 
ilişti. Derhal durdu. Kendisi ağlamıştı. Fakat Yu
sufun ağlamamış olması onu daha çok korkuttu. 
Omzundan tutarak: 

••Haydi evlat, git biraz dolaş!" dedi. 
Bu Hasip Efendi sabahtanberi dört tarafa koş

maktan harap olmuştu. Bir kenarda bir dakika 
dinlenmek imkanı bulursa derhal gözlüğünü alnına 
kaldırıp ağlamıya başlıyor ve yaşlar ak sakalların
dan süztilerek mintanına damlıyordu. Fakat o ol
masa kayma.kamm cenazesi kaldırılanııyacaktı. Ka-

dınlar yukarda baygın bir halde yatıyor ve başla
rında cıurt be~ koruşu bekliyordu. Lif ve sabun te
darutinuen muezzme .haber vermıye katlar her şeye 
Ha.sip Efendi koşuyor, bir taraftan da kaduıları 
susturmıya uğraşıyordu. 

Yusufun Muazzezi bile görecek hali yoktu. Asıl 
ondan, onunla karşı kar~ıya gt!lmeKten korkuyor
du. Kaybettikleri şeyin büyüklüğünü o zaman da.
ha ço1.< anlıyacakla.ruıı ve buna tahammül edemi
yeceklerini sanıyordu. Zaten mahallenin birçok ka· 
dınlarının arasında Muazzezle karşı karşıya gelmek 
manasız ve üzücü bir şeydi. 

İki ayak taş merdiveni inerek sola kıvrıldı. Ke
narda dizilip gözlerile kendini takip eden birçok in
sanın önünden geçerek meydandaki camiin yanına 
kadar geldi. Daha gitmek, belki de şehrin dışına 

çıkmak istiyordu. Birdenbire durdu. Başını kaldı
rarak yukarıya, minarenin şerefesine baktı. Oradan 
bütün kasabaya dalga dalga yayılan bir ses Yusu
fu olduğu yere mıhladı. San Hafız en yakıcı sesile 
sala veriyordu. 

Yusufun camile, namazla, din ve imanla pek alış 
verişi yoktu. Hele babası, Şahindenin tabirile "kı
zıl gavur" du. Fakat minareden kopup bütün o 
meydanlardaki lnsanlann yüreklerine bir kanca gi
bi takılan bu feryat onu kendinden geçirdi. Bu ses
le dinin bir alakası yoktu. Böyle olmasa San Hafız 
da, pek dini bütün olmadığım bildiği ve camide an
cak bayramdan bayrama. gördüğU Salahaddin Bey 
icin bu kadar candan haykıramazdı. Burada Al-

Yusuf bazı sabahlar erken kalkınca gene San 
Hafızın sala verdiğini ve ezan okuduğunu duy· 
muştu. Fakat bwllar onun üzerinde güzel bir se
sin yapacağı tesirden başka bir intiba bırakmamış· 
lardı. Halbuki şimdi dinlediği şey büsbütün başka 
idi. Burada sesin hiç rolü yoktu. Burada mühim 
olan üade edilen şeylerdi, ve bunlar insanı yerlere 
kapatıp yüzünü topraklara gömerek düşünmiye sü
rükliyecek kadar büyük, umumi, ve bilhassa "in· 
sanca" idi. Bir müddet sonra etraftakilerin yerle
rinden kalktıklarını, camie doğru yürüdüklerini 
gören Yusuf doğruldu. Cenaze namazına iştirak 
etti. Sessiz bir kafilenin içinde ve başı önünde me
zarlığa kadar gitti. 

• 
Fakat o gün ve ondan sonra, günlerce, hep o 

rüya. hali devam etti. llk zamanlar Yueuftan te
selli bekliyen Muazzez birkaç giln sonra onun ha• 
tinden korkmıya b~ladı. 

11Kendini topla Yusuf! Sen böyle yaparsan bizim 
halimiz ne olur?" dedi. 

O zaman Yusuf Muazzezin farkında olmadan 
yaptığı bu ihtarın ma.nasrru dilşünmiye başladı. 

(Arkası var) 
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Tan'm hedefi: Haberde. fikirde • 
herfeyde temiz, dürüst, samimi 
olmak, ka.riin gazeteai olmayı 

çahtmaktır. 
Bize fena idare sebebinden 

1 Günün Meselele~i 1 ·müdahaleler yapıyorlardı 
Kazan ve ye 

Amerikalıların bir prensibi va.r • 
dır: Kazan ve ye, derler. 

Amerika.lıya göre dişt.en değil iş _ 
ten artar. 

Ameri'.ka.lı çok 'kaunır ve çok a.r. 
feder. Onca kaloriferli, telefonlu) 
radyolu, banyolu, elektrikli, ha.va. -
gazll, asansörlU bir evde oturmıyan, 
kahvaltıda meyvasmı yemiyen, sü • 
tünü lçmlyen, öğlede et bulıınııyan 
adam sefildir • 

Amerikaya yeni giden bir dostum 
yazıyor: "Bir gUn şehir civarındaki 
orm.ana gezmlye çılanıştım. Yolda 
ot.omoblllerJe gidenler durup dunıp 
bana bakıyorlardı. Nihayet bir ta -
nesl arabasını durdurdu, ve: . 

- Otomoblllnlz bozulduysa, sizi 
ıehre kadar götüreyim, ister misi -

e ah!. 
Dedi • 

1 "Çünktl bura.da hemt'!n ae tterKestn 
ot.omoblU vardır, ve kırlarda dola -
pn bir adamın buralara. yayan ~ete
bllMeğl bir Amerikalının anlayabile
eeği ~ değildir.,, 

* • • 
Yılbaşında 30 milyon 
İngiliz 

Dünya yüzünde de-
ğişmiş bir rol var: 

Düne kadar biz bitmez 
tükenmez ecnebi müdaha
leleri~in ebedi bir mev
zuu bulunuyorduk. 

Bugün müdahale rolü 
artık bize karşı yapılmı· 
yor. Garp medeniyetinin 
sahibi olmak iddiasında 
bulunanlara karşı müda
hale rolünü biz yapıyo
ruz; zulme, tazyika, fena 
idareye karşı, Garp me· 
deniyetinin yüksek pren
sipleri namına biz sesimi· 
zi yükseltiyoruz. > 

Rollerdeki bu değişmenin ne 
demd< olduğunu tahlil ettiniz ıni? · 
Dünya yüzünde bu tarzda bir de
ğişiklikten bir Türkün nekadar bü 
yilık bir iftihar payı çtkaraca.ğmı 
düşündünüz mü? Bu iftiharın 
tam zevkine vardınız mı? • 
. Beraberce biraz gerilere gide. 
lım, ecnebi müdahalesi ne deJ)tek 
olduğunu hatırlıyalnn: 

Yılba.51 ve Noel bütün garp millet- 11856 yılı mederu Avnıpanm 
leri için bir tna8ra.f hafi.asıdır. Hele barbar dediği Tfuıkleri 
Ameriı'ınlı ve İngiliz bu bir hafta "hitfen? ! ,, aralarına aldıkları, 
içinde varını yoğunu eğlenceye ve • "amme hukuku ve A vnıpa konse.. 
rir • ri i B t i f a d e 1 e r i n e iştirak 

İngilterede hallkôı bu bir hafta edebileceklerini söyledikleri ta • 
lçlnde sa.rtetmek tiz.ere bankalardan rihtir. 
çektiği para SO milyon İngiliz bul · 25 ~u'batta toplanan Pe.rls kon
muştur. Bankadan çekm.lye lüzum gresinin hazırladığı l!lulh muahe. 
görmeden sa.rfedilen para mlldan . . . 
~-

10 
mil • tut d k ki t desı, yedıncı maddesiyle, ağzımı • 

uı. ~on arsa, eme n -
•ilt_..1",.,n,lıı bir Ydhası eğlence masra.- za bir parmak bal çalıyor, fakat 
fı 40 milyon Ingilli, ya.,_ b---. ..--.c..'. ! .'_naıtlkKtte uiü bU.Sbiltilii Y'8.15a_yet 
nuz1a 250 ml1yon,~r. altına alıyordu. , 

İngllt.erenln ntifuıı1u 47 mlJyondur. Muahedenin sonunda, yıllardan-
demek ki aşağı yukan nttfus başına beri" zayıfları zalimlere karşı ko. 
sarfedilen para beş liradır • 

rumak tarihi vazüesinin,, sahibi 
Bir milletin sarf kabiliyeti kazan~ olmak iddiasında bulunan Üçtin -

kabiliyeünl arttırır. Ka.zanç kabili _ 

yetinin artması memleketin ve hal • 

km refahını arttınr. Bu hususta da 
lngijt.ere ve Amerika bütün dünya 
milletlerinin hasediııl t.a.h.rik edecek 
kada.r llerldedlr. 

Bunlann sebeplerim araşbraeak 

c!eifilz. Yalnız alacağımu ders şu ol
malıdır: 

,_ Dişt.en &rtımarı, işten artar. Sar
fetmelaten korkmıyalnn, fa.kat ka _ 
PJUD38mı öğrenelim. Refakıı sırrı 
da buradadır • 

• • • 
Eğlence vasıtası, 

medeniyet icabı değil 
Noel ve Yılb&ŞJ Peya.ınlntn iddia 

ettiği gibi bir medeniyet icabı değil, 
bir eğlenc.e vasıt.asıdır • Gtilnııye ve 
eğlenmlye muh~ bir millet için her 
neş'e va11ıtMt tyl bir an'ane olarak 
kabul edilebilir. 

Fa.kat Noel ve Yılbaşını Garp me

deniyetinden alınmMr 18.zımgelen bir 
a.nıret tel8.kki etmek hatadır. l\fa_ 

ldneyl alırken, makinenin do~ 
fı neticeleri de k,a.buJ etmek za.rurt -
dl:r, buna diyecek yok. Faıkat Garp 
medeniyeti hırlstl)'aD medeniyetidir 
dlye luı1stiyanlığı ve lurlstfyanJığrn 
IDı'a.nelerinl kaıbul etmenin niçin bir 
Dnıret olduğunu anlayamıyoruz. 

Bugttn G1Ll'p medeniyeti bile hırt~
tlyanhkla ve hıristiyıuı an'an.elerile 
mücadele halindedir· Bu an'anelerin 
bir çokla.mu 8Uip sUptinnllş bir kıs.. 
rnını da dejenere ederek dini olına.k. 
tan çıkarmıştır. 

1 817., Garp te1mlğtnl, Ga.rp medenl
rethıJn ten ve ilinı tarafını almrya 
mecburuz. Tekniğin, IDm ve fennJıı 
beraber geti~eği :ıa.nıretlerl de Is
t.er lstenıe-ı bentmstyeceğiz. Fakat 
bundan gayri an'a.nelerl almrya mec
bur değillz. AJabileceklerlmW d~ 
blutlaıka ınflli ıUzgeçt.e.n geçirmeden 
almamahy1z. 

Pl:vamt, Y111Jadıtr muhitle, mem -
leketht umumi hayatı a,rumdald te-
9h g8PI&111Mllkfm eelJMlllOlfdlr. 

cü Napolyon namına Walewski ve 

Bourquency imzalan vardı. 
Fransa, 1535 tenberi Kanunt SU. 

leymanm gafleti neticesinde Oe • 
manıı tilkesindeki bütün hıristiyan 

la.nn hamisi kesilmişti. 
Bir aralık dahili karışıklıkları 

Yiizünden Yakın Şark meselesiyle 

ıneşgul olama.mrş, "İnsanlık namı. 

na müdahale,. den şu meşhur 

siyasette önderlik rolünü Rusyaya 

kaptırmıştı . 
Ortodoks hıristiyanlarm him&~ 

Yesine dayanan Rue müdahaleleri, 

1774 de Küçük Kaynarca, 1812 de 

Bükreş, 1826 da Ackerma.n mua • 

hedelerini yaratmıştı. 

T Urkiyenin 8 Tem.muz 1833 
te Hünkar iskelesinde 

Rusya ile aktettiği ittifak ntifuz 
kavgalarına sebep oldu. "İnsani

yet namına müdahalede,, baş ro. 

lün birden fazla talibi vardı. 

Bir aralık kudretler kendi arala 
rmda anlaşmıya teşeıbbUs ettiler. 

Matbaacıların Birliği 
lstanbulda. mevcut matbaalardan 

30 müessese Basın Kurumunda top
lanıp bir birlik teşkiline karar ver
mişlerdi. Nizamnameyi hazırlamak 
üzere seçilen beş Jcişilik h e y e t 
matbaacıları kongre 
halinde dün akşam Basın Kurumu
na davet etmiştir. Bu toplantıda 
bir nizamname kabul edilerek birli· 
ğin teşkiline karar verilbıiştir. 

Bugünkü Muallim 
lan tısı 

Top· 

lstanbul öğretmen ve Maarif iş 
yarlarından ölenlt:rin ailelerine yar· 
dmı cemiyetinin kongresi bugün sa
at 14 de Universite konferans salo
Uund& yapıla.ca.ktır. Bütün Uyelerin 
~.-.trtrWft. 

Biz bugün tazyik altında 
inliyenler namına 

yükseltiyoruz • • • 
sesımızı 

Yazan : Orhan Arsal 
[ DEVLETLER UMUMi HUKUKU DOÇENTi] 

Kurtuluı gününü bele/iyen Hafaym cleniılerinden 
lskenaerunun görünü~ü 

İlk Avrupa konseri kuruldu, fa.kat 

ömrü uzun sürmedi. 

Mısrr meselesinde Fransanm al. 

dığı vaziyet bu konseri bozdu. Ge
nye kaıan dört devlet 15 Tem.muz 
1840 ta bir gizli anlaşma imza et. 
tiler. Bunun takip ettiği gaye söz

de "Yakm Şarkı sulhe kavuştur. 

mak,, tı. Gizli muahede ancak bir 
yıl sonra 13 Temmuzda 1841 tarih
li Londra muahedesiyle tashih e.. 
dildi ve Avrupa konseri yeniden ku 
nıldu. 

Fakat Ruslar dayanamadılar, 
yeni bir Rwı mUdahaJesi, konserin 
tekrar bozulma.sına sebep oldu ve 
Kırım harbine yol açtı. Bu hup 
dahili işlere müdahale rolilnü pay
la.şarnam~tan ileri ~eliyordu. Ne. 
tke<ie Fransa ve İngiİtere. Rus 
müdahalelerine mani olmak için 
müdahale kapılarını bilsbütiln ka
pamağr iRter gibi göründüler. 30 
mart 1856 da imza edilen aris mu 
ahedesintn dokuzuncu maddesinde 
şu sözler vardır : 

"18 şubat 1856 hattı hilnta • 

yaniyle hiçbir ırk ve mezhep 
farkı gözetilmeksizin Osmanlı 

tebaasına bahşedilen esas hak. 
lar karşısmda me:nkôr devletle. 
rin, ıster müctemlan, ister mün
feriden, ne sultan De tebaası ara

sındaki münasebetlere, ne de 
imparatorluğun dahili idare
sine müdahale)•e hiçbir suretle 
hakları olmıyacağı bedihidir. ,, 

Fakat bu sözler, ta Umwni Har-
be kadar insanlık ni~abı altında 

büyük devletlerin işlerimize karış.
malarma bir saniye için bile bir 

mani teşkil edememişti. Hatta LUb. 

nan meselesi memleketin bir Fran
sız generali kumandasındaki Ulus. 

lararasr bir ordu tarafından işgalL 
ne vesile olmuştu. 

F akat zaman, yorulmaz bir 
makine gibi yürüyor. gidi

yordu. Umumi Harbi lst.klil mü
cadelesi takip etti. Tam İstiklil 
Ttirkiyesi yabancı müdahale ka :. 
prlarmı bir daha açılmamak ti.zere 

kapadı. Büyük Türk dahisinin ye

niden dirilttiği hasta adam mede

ni memleketler arasında kendisi. 

nin hakkı olan mevkii aldı. 
Yine seneler geçti. İnkılap Tür

kiyesi inkişaf etti, olgunla.ştı. 
GUniln birinde "lnsanlıık namı

na mtidahale11 ismi verilen sahada 

Fransa ile karşılaştık. Fransa 1921 
anlaşmasındaki sarih tea.hhüt • 
leri hilafına olarak Antakya ve 
İskenderun bavalisinin Suriye dev
letine ilhakına izin vermiştir. Bu 

hareket, üç yüz bin Türkün Arap
Aştmıma.sma, tazyik ve zulme ma 
ruz bırakılmasına meydan bırak
mak demektir. 

Yıllardan ve yıllardanberi "İn
sanlık namına müdahale,,, siyase. 
tinin başmda JilrUmek iddiasında 
bulunan Fransa bu hareketiyle ken
di kendini bfr müdahale mevzuu 
seviyesine dil$UrmUştUr. 

Halbuıki 1856 ile 1936 yılı ara

mnda henüz seksen yıl ge~miş bu. 
lunuyor. Artık roller değişmiştir. 

İnsanlık namma müdahalede bulu
nan artık Avrupalılar değil, Türk
lerdir. İstiklal istiyen, siyasi rüş • 

tünü intihabata iştirak etmemek

le isbat eyliyen bir topluluğun zu.. 
lüm görmesi, bUtiln Türklerin in
sanlık duygularını rencide etmi.Ş
tir. 

Bütün Tü?'klilk, başlarında 

Ulu Önderleriyle, kurtuluş için iş.. 

kence görenlerin istırabmı i~lerin
de du. rmuştur 

Zal im, mutesif kimdir'! Şöval
yeliği, mertliği mukaddes bir hak 
bildiğini, zulüm görenlere yar • 
dnn etmeği bir vazife addettiğini 

iddia eden Fransa: hürr:yet, mü
savat, uhüvvet ve adalet namına 

yıllarca .kan döken Fransız mille
ti... 

• lk mütareke konferansın • 
1 da Joffre: "Efendiler, rol

Jer .:eğişti., demişti. Bugün biz 
de ayni şeyi söyIUyoruz: 

Roller değişti. Türkler insanlık 

bayrağım ta~ımak hususunda 
Fransa.nm terkettiği yeri tutuyor. 

Asırlarca müdahale mevzuu o
la.n biz, zulüm ve tazyik karşısın
da müdahale etmek hakkını ken. 
dimizde görilyonız ve Hatayda en 
yüksek insanlık kıymetlerine kar -
şı hazırlanan suikastin önüne 
geçmt'k için bizimle beraber çahş
mıya bütün insanlık llemini davet 
ediyoruz. 

l~ı-----------~----~ı Amerikada Garip Bır Evlenme 

Ameri1acla garip vaıiyellercle evlenmel meralı arlmaHadtr. Resimde gördüğünü: papaz, gelin, güvey, 

Jl'hHer, ...... H. - aelil tanıfından bto oiıliite Stii/ir4tn, eY/tnme 1 e s m i yapılıyor. 
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Hırlamak Bana Düşer 

E sat lUuhlis Pa~a, Ayaşlıdır. 
Ayaşh demek Ankaralı de. 

me'ktir. Esat .l\luhlis ı>asanrn baba.c;1 
Ayaş miiftiic;ü idi. ~lüftu efendi i1d 
oğlunu, Esat Muhlis Paşa Ue l\les'ut 
Efendi~i güzel t.alim ve terbiye etti 
Güzel okuttu. Eı;at Muhlis Paşa her 
Uim l'e fende derin vukuf sahibi ol
du. Cami derslerinJ baştanba5a, be.. 
basından ve balı:ı.<.ıının ta~·In ettiği 

hocalardan okumuştu. Katip Çelebi 
tabirince - kanun tizere ders görmüş
tü. Arabisi, Farisisi mükemmel • 
di. Fakat b.ır büyük kusunı \'ardı: 

Fe,·kaliide kibirli ve azametli idi. A
zameti, kibri o derecc)·e \'ardı ki 
berberine saçını ,sakalım kestirirken 
blr kıl ~~kartmak laznngelse doğru • 
dan doğnı)'& berbere hitap etmeğe 
tenezzill etmez, kethUdactma sö~·ler, 
kethti<la.'iı da berberine hitap eder
di (1) 

Esat l\fııhlls Paşa biraderi ~le"'ut 
Efendiyle ~raber A)·aşta enikonu 
bir derebeyliği kurdular; astıklan 

astrk ,kestilderi kestik olcJu. Hatta 
kendi zülmtinrlen 'kendisi de ürlmd • 

ye başladı. Güzel bir kıt'a söyledi. 

O kıt'a ile kendine hitap ediyordu. 

Kıt'ayı Celi bir yazı ile yazdır • 
dı. Levha halinde otunıp kuroL 
duğu sedirin önüne astırdı. Her ba.. 

şını kaldırdıkça kıt'a \'e ıe,·ha gözü

önüne gelirdi. Fakat ufacık bir hl\ • 

dlse, ufac.ık bir cürüm işlenince kan 
beynine hücum eder, ne levhayı, ne 

kıt'a~'l görür, önündeıkJ müeriml 

astınrdı. Büyük yazı lle yazdınp bii. 
yük bir levha h.alindP ashrdığı lev .. 
ha şu idi: 

Teennide etme sakın ictinap 
Umuru hükümettc kalma şitap 

Ki bi.r demde var bin huna mecııl 
Veli Mürdeyi zinde kılmak muhal 

• • 
Esat l\luhlis Paşa ile Mes'ut afa.yı 

Sultan l\lahmuda fitnelediler. neride 

devletin başına be1a çrkarır, dediler. 
tkinci l\la.hmut münasip gördü. Her 

ikisini de İstanbula da\''"t eı•eJ'elı 

kendisine nedim ettL 
• • 

Azametli Esa.t Muhlis Pa.~a Erzu
rum valiliğinden dönmüs idi. Gura • 

nuıda.n, kibrinden yanına \'anlamı • 

yan Esat ~luhlis Pa5a. ikinci 1\lab • 

mudun da\'eti üzerine 1sta.nbula gel

di, ezile, büzüle geldi. Ayağının to .. 
ziyle sara~, hümayuna vardı. 

İkinci Mahmut derhal Pa.5ayr hu
zuruna kabul etti. Huzura girince E

sat Huhlis Pasa ne görsün? 
İkinci llahmut kubhealtında otur. 

muş. Yüksek sedirin üzerine yaslan

mış, ayaklarını altına almış otum .. 

yor. \'anıbaşmda da iriyan bir Terre 
_ Neu\'e köpeği upuzun yatıyor • 

Esat Muhlis Pa.511 İ!:eri girince pa

dişahm a~·aldarını,öpmek üzere Der
ledi. neriledi amma Terre _ Neu,•e de 

hırlamağa ba.5Jadı. Pa§a, moobnren 

süzille süzüle kapı~·a doğru geriledi. 

Kapıya ''annca kendini selamette 

gördü \ 'e dedi ki : 
11- A, kapı yoldaşı, ne hrrtıyor

sun ? .• Yabancı bir adam geJd! diye 

mi hırlrrorsun? .. Ben bu kapıda sen. 

den ~kiyim. Hırlamak üııımgelirse 

bana düşer .. ,, 

Abdürrahman Adil EREN 

(1) Antuaıı .llleııa.s Efcııdidcn riva
yet. 

Çocuk 
Mecmuamız 

Küçük okuyuculan
mız her haf ta cumarte
si günleri verdiğimiz 
Çocuk mecmuasını bu 
haftadan itibaren ......... 

r (Yün 1 eri l:n 
dır. 

Çocuk mecmuamızı 
yarın bekleyiniz. 

• 
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Amerikalı Antrenör Antrenör Levisin ı 
3uradaki Çahşmalarından 

Levis'in aynhşı 
Atletizm için 

ciddi bir kayıphr 
Amerikalı atletizm antrenörü Lewis'in spor teşkila

tındaki hizmetinden ayrılacağını iki gün evvel yazmış
tık. Bu hususta aldığımız mütemmim malumata göre 
Türk Spor Kurumundan kendisine gelen bir mektupta 
Şubat başından itibaren alakasının kesildiği bildi.rilmek· 
te ve buna sebep olarak ta bugünkü mali vaziyetine na -
zaran teşkilat için iki atletizm antrenörünün istihdam 
olunamıyacağı gösterilmektedir. Amerikalı antrenör af/etlerimizi haurlarken muvasalat cirqisi ba~1nc!o 

Kendisiyle yaptığımız mülakatta ,r--------------
ınuallim, konturatmın mart başında G •• ı • ı 
biteceğini söylemiş ve kendisine bil- un eş 1 er ALLO! dirilen tarihte bir yanlışlık olduğu 

unnmı izhar etmiştir. Fenere 
Bundan başka Tii.rıkiyede kendi • 

sinden başka bir diğer atletizm ant- k 1 
renörlinün mevcut oldL,UilU yeni Öğ- arşı nası 
rendiğini de ilave etmişili. 

Biz Lewisin bu sözlerini nazan i. çıkacaklar 
ti'ba.ra almaksızın böyle bir klymetli 
adamın mali sebeplerle hizmetinden 
e.ffedil~ine müteessir olduk. 

Hadiselerin tasdikiyle teeyyüt et
miştir ki şimdiye kadar Türkiyeye 
getirilmiş olan ecnebi muallimler 
içinde Billi Hanter ve Paul Peterden 
sonra muvaffak olmuş sayılabilen 

yegane adam bu Amerfü:alı idi. 

Km/an rekorlar 

935 te İstanbulda yapılan Altıncı 
Balkan Oyunlarında be.ş aylık bir 
çalışmadan sonra milli atletleriıni -
ze 20 den fazla Türkiye reıkoru krr • 
dıran ve Amerikanın Duke Üniversi
tesinden mezun olan Lewisin kıyme-
tini ilkönce takdir eden zat kendi • 
siyle 'bir sene kadar beraber çalış -
mış olan ve Berlin yükse!ıc terbiyei 
bedeniye mektebinden mezun Alman 
muallim Karl Prak olmuş ve bu a
dam Amerikalı muallim gelir gelmez 
atletizm talimlerinin bütün fenni L 
daresini onun eline bıraılnp adeta 
emri altında çalışmıştı. 

Saha kıtlığmo rağmen 

Gerçi Türk.iyede atletizmin bugün
kü hali va çalışma sahalarının kıtlığı 
müvacehesinde teşkilatın mali vazi
yeti müsait olsa dahi biz, birden 
fazla atletizm antrenörü çalıştırıl _ 
ına.sma taraftar değildik. 

Ancak senelerdenberi Ankara mm 
takasında çalışan ve maalesef vücu 
dundan istifade edilemeyen Julius is 
minde, karilerimizin ve hatta teşkilat 
mensuplarının bile mevcudiyetinden 
haberdar olmadıkları Macar mualli
min hizmetinde ibka edilerek asıl işe 
yerayan ve kısa bir zamanda kıymeti 
ni gösteren Lewisin tasarruf müWa
asile savulacağını aklımıza getirmez 

dik. ' • 

Halkevi Futbol Maçları 
Eminönü Ha.lke\-inden: 

3 - 1 - 937 Pazar günü Bozkurt 
ve Ba:k.Irköy sahalarında yapılacak 

olan Evimize bağlı spor klüplerinin 

futbol maçlarına ait program aşağı

ya çıkarılmıştır • 
Bozkurt sahasında: , 

Saha komiseri: Avni. 

Bu haf ta Fenerbahçeye karşı çı . 
kaoak Güneş takımı kadrosunda hiç 
akla gelmiyecek tadilat yapılacağı 

söylenmektedir . 
Ortada dolaşan sözlere bakılırsa 

Salahaddin ha.fbek hattına alma -
ra.k Rebünin onun yerinde sağiç oy
natılması düşünühnekte imiş. 

Her hararetli maçtan evvel bu gi
bi tahminler taraftarlar arasında bü.. 
yük bir dedikodu halinde dolaşırsa 

da bu seferki garip ve garip olduğu 
kadar akla hiç uygun gelmiyen de -
ğişikliğe tesadüf etmemiştik. Sene -
lerdenberi solaçık mevkiinde oynatı. 
lan Rebünin soliç mevkime almması 
bize bir parça mülayim gelebilirse de 
bu şekildeki değişikl:.k akla hiç yat
kın gelmiyor. Bu itibarla hakiki Gü
neş kadrosunun ancaık Fenerbahçe 
karşısında görülebileceği anlaşıl • 
maktadır. 

iki Zene\ 
Beraber 
Yarışacaklar 

ALLO! 
Spor münal a .. a!arı karşısında 

Bundan beş on gün evvel 
Fransa Meb'usan Meclisi yeni 
bir matbuat kanunu kabul etti. 
Bu kanun her şeyden evvel 
matbuat davalarını jüriden 
mahkeme heyetine vermekte 
ve şahsi hakaret fiillerine de 
ağır cezalar koymaktadır. 

1 ngi tiz gazetele-ri Fransada 
yapılan yeni kanunu mütalaa 
ederlerken Fransızların bir 
münakaşayı mutlaka karşısın

dakinin izzeti nefsini kıracak 

ve haysiyetini rencide edecek 
şekle soktuklarını. lııe;ili:aı ... i .. 

ise böyle hareket etmeyip sa· 
det çerçevesinden dışarı çık • 
madıklarını yazmaktadırlar. 

Meşrutiyet ilanile başlıyan 

ölçüsüz matbuat hürriyetinin 
bizde de ilk tezahürü gazete -
lerde kalem sahiplerinin biri
birlerine küfür etmeleri ol· 
muştu. Cene bu hürriyetin 
hazmedilemeyişi yüzünden çık

mış karışıklıkları da bir tarafa 
bıraktıktan sonra bizim mat
buat rejimini tetkik edersek 
yakın zamanda muhtelif deği
şikliklere uğramış olan kanun· 
da haysiyet ve izzeti nefsin 
muhafazasını vazıı kanunun 
büyük kayguları arasında gö
rürüz. Lakin kanun nekadar 
hassas olursa olsun matbuatın 
şeref ve asaleti ancak gazete
cilerin kullandıkları mürekke
be bağlıdır, Herhangi bir mü
nakaşada esas meseleyi müta-

Voleybol 
Basketbol 
Maçları 

: Be)l!Dğlu Halkevi tarafmdan Fede
! re ve gayri federe klüpler arasında 

1 
tertip edilen voleybol turnuvası niha

' yetlenmiştir. 
ı Uç katagori üzerine yapılan bu 
1 karşılaşmalarda büyükler arasında 

lea kaygusundan ziyade kanun 
müsait olduğu kadar hasmının 
izzeti nefsini yaralamayı iş 

edinenler ve bunun için kale
mini çirkefe batıranlar mevcut 
oldukça bundan - münakaşa 

edenlerden ziyade - bizzat mat
buatın müteessir olacağında 
şüphe yoktur. 

Cerçi herkesi kötü gören ve 
karşısındakine karşı bir türlü 
iyi niyet beslemeye tahammÜ· 
lü olmıyan münfail kimselere 
ho .. y .. ,.de to .. ,,,diH on;ı;,._ Yı:ıl_ 

nız şayanı teessür nokta bu 
gibilere bizim mesleğin dar 
ınuhitincl9 de tesadüf edilişi. 

hele çoktanberi ağırbaşlılık ve 
halden anlarlık meziyetlerini 
göstermekte olan matbuatLnıız
da, geçen kısa tarihin bize 
verdiği derslere rağmen ne ga
zeteciliğe, ne de alelade mü
nakaşa adabına uyan bu çeşit 

yazıların yer buluşudur. Biz 
bu satırları, son zamanlarda 
spor münakaşaları sırasında 

bazı gazetelerde görülen ve adı
na makale demeye dilimiz var
mıyan birtakım neşriyat dola -
yısile yazmıya mecbur olduk. 
Şahsi prestij kaygunıuz ol
masa bile karileri gazete oku
maktan tiksindirmek istemi
yorsak gazete sayfalarına ya
kı~nııyan bu dili sokağa atsak, 
terbiye, meslek ve nihayet in
sanlık namına çok isabet olur. 

Yunanlı Londo .. 
sun yendi 
K varyani galip 
Istanbulda Yunı..n pehlivanı Cim 

Londosla bir güreş yapıp yenilen Er

meni gürcü pehlivanı Kvaryan Paris

te yaptığı müsabakada Thrk pehliva

nı Arifin yendiği Malunberg'i mağHlI
etmiştir. 

Fatih - Yıldız, saat 11.15, hakem 
:Abbas A takunı. Alemdar - Halıcı • 
oğlu, saat 13.15, hakem Numan A. 
takımı. Bozkurt - Y eşildirek saat 
14,4.5, hakem Refik; A. takınıı. 

Fakat Gürcü pehlivanın galibiyeti 

Arif kadar kat'i ve seri olmamıştır. 

~ : Kurtuluş, ortalı:..r arasında Galatasa
; ray tak1mları birinciliği almışlardır. 
1 Küçükler arasındaki turnuvada Te 
ı oman ve Mühendis takımları finale Ahali galipten ziyade mağlubu alkış· 
l kalmışlardır. Bu maç ta ayın 10 un- lamıştır. Bakırköy sahasında : 

Saha komiseri: Cevdet 
Bakırköy _ LB.nga: Saat 12, ha -

kem Cemal, B. takımı. K. Pazar -
Şimendifer: Saat 13.15, hakem Fa· 
zı.l, A. taknnı. Bakırköy • Langa: 

cu pazar günü yapılacak ve bu kata- ==========-======= 
gorinin şampiyonu anlaşılacaktır. Türkiye · İsveç Ticaret 
Diğer taraftan yine Halkevi tara- Anlaşması 

fından tertip edilen basketbol turnu- Türkiye_ Isveç hükumetleri arasın 

'/felek 

Eğer yarım saat daha bu sür'atle nada eli hasmının belindekı tabanca· 
giderlerse beygırınm çatiıyacagı mu- )'a deydi. Onu da yerınuen :mken t!:Sl• 

hakkaktı. Terlerı aka .... yvanınu. ne koparıp aldı, uzaklara doğru attı. 
UEtüne adeta yüzükoyun kapanmış. Boğuşa boğuşa ölü adamın yanma 
onu sürüyor, sürüyordu ... · kadar yuvarlanmışlardı. Biraz son· 

Bir saattenberi arkasından üç atlı ra onun üstüne düş'tiller. Şimdi altta 
kendisini kovalıyordu. kalmıştı ve gözüne cesedin yanındaki 

- Dur! hnlı bir bıçak ilişmişti. 
Emırlerini dinlememiş, ateş etme- Can ha vlile bıçağı kaptı, hayduda 

terine aldırış etmemış, çok güvendigı saplayınca işini bitirecekti. Fakat he
"Tayyar" ına kamçıyı gösterivermiş if, tehlikeyi mutlaka sezmişti ki yi· 
tı. Bir saatte de kırk kilometre yol al ne lastik top gibı fırlayıp hendeğin 

mışlardı. lışına çıkmasiyle orada duran iki at• 
Lakin arkasından gelen hayvan- an birine atlayıp sürmesi bir oldu ... 

lar da yaman şeylerdi. Mesafeyi biı Şaşkınlığı iki saniye bile sürmedi. 
türlü adamakıllı açamıyor, üç, dört Iemen kendisi de hendekten dışarıya 
yüz metre gerisinden geldiklerini gÖ- çıktı. Demin yere attığı tabancasını 

rüyor, arasıra silah attıklarını da du· kavrıyarak ateş etti. Geç kalmıştı: 
yuyoı·du. Haydut .>eygirini yaman sürüyordu. 

Acaba kurtulacak mıydı, yoksa bu Hemen ,biraz ileride duran ''Tay• 
ıaydutlann eline düşecek miydi? yar" ma atladı. Şimdi haydut önde, o 
Şayet ellerine geçerse, kendilerini trkada koşuyor, koşuyorlardı .•• 

yorup koşturduğu icin paramparça Geniş yollu orman bitmek bilmi-
--dileceği muhakkaktı... yordu. 

Bir aralık arkasına dönüp baktı. 

Haydutlardan biri, diğerlerini çok 
geride bırakmış, hemen yüz elli met
re kadar kendisine sokulmuştu. 
Hayvanını biraz yavaşlattı, sonra 

birdenbire doğrularak, daha yaklaş
mış olan herife doğru ateş etti. 

Çok iyi nişancıydı, hedefini şaşır
masına imkan yoktu, nitekim silah 
sesi ile beraber haydut ta atın üstün
den yuvarlandı. Hayvanı bir müd
det başıboş koştuktan sonra durdu. 

La.kin şimdi "Tayyar" eski sür'ati
nı bulamıyordu, biraz evvel hızını kes 
mekle ne büyük hata işlemişti! 

Başını döndürüp, döndürüp arkası
na bakıyordu. Iki atlının gittikçe 
yaklaştıklarını görüyordu... Bir ta
raftan da kendisine silah atıyorlardı 
Yakayı ele vermek, yahut yaralanıp 

ölmek zamanının uzak olmadığını an
hyordu .. 

Bir ormana girmek üzereydi. An
sızın, kenardaki hendeğin içine başı 
sıırkmış bir ceset gördü. Zavallı bu
racıkta kimbilir hangi kazaya veya 
suika.e e kurban gitmişti... 

Ayni anda aklına bır plan geıuı. 

hayvanını şiddetle kamçılamakla be
raber kendini yere attı. Böyle oyunhı 
r-i pek alışıktı. Hayvanı sür'atle iler
lerken vücudunu hendeğin içinde bul· 
du. Hiç bir yerine bir şey olmamış
tı .. 

Uç dakika sonra iki atlı da gelip 
hendeğin ilerisinde durdula.r. Tahmini 
;ibi aldanmışlardr. Biri: 

- lşte cesedi, diyordu. vurulup 
düştü, demedim m' ben sana? 

Ve herif lafını henüz bitirmişti ki 
bir silah patladı, şerirlerden birini 
vere sermişti. ötekine ateş etmiy<' 
meydan kalmadan, ağır bir cismin 
1 te-rı.di üzerine yuvarlandığını hisset
ti. 

Meğ-er ne cambaz haydutmuş o!.. 
Koca cüssesine rağmen bir lastik tor 
~ibi havalanıp üstüne atılması iki sa
'liVE' bile sürmemişti. 

Şimdi, hendeğin icinde. korkunr 
bir mücadele baı:ılamıştı. Ikisi de bi
ribirlerini haklamak iı":in son gayret
IE'rivle ve insaf$ız<-::ı cabalıvorl::ır, rast 
'?'ele yerl<>rine çelikten yumruklar in
~irivorlardı. 

Havdudun kendi elindeki silahı al
'Ylak istedi<Yini ıınlavı:n":t. hiitiin g-a•• 

"Tayyar" kendini gösterm.iye baş· 
Iamıştı. Aradaki mesafe gittikçe kı• 
.salıyordu, hayduda nerede ise yetişe-
ceklerdi ... Bir el ateş etti, fakat tut-
turamadı .. . 

Birden haydut kayboluvermişti. 
Bunun sebebini anlamakta gecikme
di. Uç yüz metre kadar ileride bir dö
nemeç vardı, herif ister istemez ora• 
ya sapmıştı ... 

Biraz sonra o da bu kavsi dönüyor
du. Fakat at boştu haydut orada yo1' 
tu. Kendi kendine: 

- Dikkat! Herif, demin benim yap 
tığım oyunu yapacak... BeygirindeJJ 
atlayıp bir çukura saklandı galiba ... 

Diye döşünüp gözleriyle etrafı a
raştırırken, korkunç bir haykırlŞ 

duydu, tepesindeki ağaçtan haydudull 
kendi üzerine doğru aWdığmı gör 
dü .. 

Bir an içinde atm üstünden düştilı 
ikisi de yere yuvarlandılar. TabancJ 
elinden fırlayıp uzaklara gitmişti. .. 

Şimdi ikisi demirden kollariyle bi• 
ribirlerini kavramışlar, kana susamıf 
canavarlar gibi :yekdiğerini parçalıv 
mrua 11cr~ ... .....- -~· v~----' 
!anıyorlar, altalt,a:, üstüste -sürükleni· 
yorlardı ... Böylece hayli ilerlemişler, 
t.abancaya yaklaşmışlardı ve si.18.h .. • 
Heydudun tarafında kalmıştı. Ont 
kim eline geçirirse kurtulmuş demek' 
ti ve şeririn silii. · u alip kendisini öldil• 
receği bu sefer yüzde yüz muhak.kall 
gibi görünüyordu ... 

Umidini, cesaretini kaybetmemiy• 
çalıştı., bütün kuvvetini topladı, hey• 
ııat ! .. Haydut işte elini uzatml§, sila• 
hı namlusundan yakalamıştı .. 

Tüylerinin diken diken olduğunlJ 
nissetti, sıyrılıp kaçmak istedi, baş
ka çaresi kalmamıştı ... 

Bu esnada, ne olduğunu anlıyama
dığı garip bir takırd: işitti, ömründ• 
oöyle bir seda duymamıştı. Gayri ib' 
tiyari gözlerini kapadı, şerir silal11 
patlattı, yaralandım ve ölüyorum san• 
dı. .. 

Gözlerini açtığı zaman kemli be1' 
gırinin varkuvvetiyle çifte atarak bil 
raz ileride dört döndüğünü gördü.~ 
Bu çiftelerden biri hasmının kafası• 
ne inerek beynini dağıtmış, parçalW 
rını kendi yüzüne bile saçmıştı._ 

O ne mukaddes atsineği idi ki haf 
vanına tıı.m zamanında musallat o}S' 
rak kendisini muhakkak bir ölürndc0 

-0thıi trmhv::ır::ık nmı fn·bttı. Ru e~- 1 ·urtarnııstı! 

Fındık İhracatımız İyidir 
936 fındık ihracatımızın vaziyetı 

evvelki seneye nazaran daha parlak 

.;eçmiştir. Mahsulün bolluğuna rağ -

men fıatlarda yükseklik görülmüş vt 

bilhassa .Almanya devamlı müşterı 

vaziyetinde kalmıştır. Yeni başlana· 

cak qlan ihracatı murakabe kanunu -

na nazaran fındık ihrat.atı için bazı 

kayıtlar kabul edilmıştir. Bundan 

böyle ihracat fındık eksperliği tara · 
lir.dan kontrol edilecek ve ihraee.t 
kontrol memurları bu işle alakada 
)lacaklardır. 

Yugos•avyada 

Tütün Ekimi 
Yugoslavya Maliye Nezareti, til' 

tün İnhisar idaresinin 1937 sene' 
zarfında yapılacak tütün ze:::"iyatJ111 

ait tekliflerini kabul etmiştir. Bu teS 
liflere göre 1937 yılında Yugosıav' 
ya köylüsü ta.rafından 1.48 milsıı' 
adet tütün çubuğu dikilecektir. 

Saat 14.45. Hakem Fazıl, A. takımı. Geçende yine bu sUtunlarda Ame
rikanın zenci atletlerinden Metkol
fun da renk kardeşi Owens gibi pro. 
fesyonel olacağını haber vermiştik. 

va maı::la rı da ayın 10 uncu günü baş 
lıyacaktır. da evvelce aktedilmiş olan klering ve 

Bu karşılaşmalara şehrimizin bü- ticaret anlaşmasının yeni yıldan itib~ 
İki otomobil kazası 

Şoför Fehrninin idaresindeki :m51 

numaralı otomobil Balatta 12 yaşın 
da Despinaya, şoför Bekirin idare 
:;indeki 2099 numaralı otomobil d ı 

Harbiyede Rüsteme çarparak yara. 
lamışlardır. 

Bundan başka "Skopli" de bulll ' 

nan tütün ihracat kooperatifine 'İ 
milyon adet tütiln çubuğu dikrııes' 
için müsande verilmiı,tir. 

Yugoslavyamn buğday ihroclı 
1 - 12 tarihinden 12 - 12 tar~itl: 

kadar Yugoslavyadan ihra~ e<fıle 
ıuğday miktarı 1639 vagondur. 

Prens Halimin Köşkü 
Prens Halimin Alemdağmda Balta 

et ormanındaki köşkü evelki gece ta 

mamen yaruruştır. Bu köşk, merhum 
Şair Mehmet Akifin Mısırdan geldik 

• ten sonra bir mUJdet istirahat ettiği 
rdir 

Amerika.dan gelen haberler bu şa

yianın yanında tahaıkkuk edeceğini 

bildiriyor • 
Amerikayı iki Olimpiyatta temsil 

eden Met:kolfla organizatörler ara-

ttin takımları kaydedilmiştir. 

smda bir para meselesı kalnuştır. C 
da halledilirse iki müthış koşucu A 
rap aralarında ve beraberce beygir • 
terle bayrak yarışı şeklinde yarışlar 
yapacaklarmış ... 

ren daha bir sene müddetle uzatılmı~ 

olduğu iktisat vekaletinden Türkofi· 

sf bildirilmiştir. Kı..rarnemenin imza 
sını müteakıp gümrüklerde bulunan 

Isveç mallan memlekte ithal oluna -

caktır. 

Şoförler tutulmuş, yaralılar teda 
vi a.ltma alınmıştır. 

Bu müddet zarfında ihraç edileO 
mısır miktarı da 1,137 vagonu bil~ 
muş ve bu miktarın yüzde 80 
Avusturyaya sevkolunmuştur. 
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1 BAŞKUMANDAN ATATÜRK BiR MANEVRADA 1 

umandanların Harp Hatıraları 
................................. 

"TAN" c;ok güzel bir anket hazırladı: Büyük kumandanların harp ha· 

tıraları ... Tarihin her devrinde kahraman ve büyük asker olan Türkün 

er meydanındaki iehametlerini anlatan bu hatıraları okuyucularımız 

herhalde pek büyük bir alaka ile kar§ılıyacaklardır. 

Bu hatıralara girmeden önce, yeryüzünün en büyük kumandanı olan 1 Atatürkün Canakkale hatıralarını neşre bugün de devam ediyoruz: 

: ........................... ...... 

çanakkale harbinin heyecansız 

bir günü ve safhası yoktur. Biz 
bunlardan bir günilnü daha alıyo
ruz: -28 Temmuz günü ... Anafar
t.alar muvaffakı atının en şanlı saf 
bası, bugün tecelli e~tir. 

Türk tarihinin bu altın sayfa
suu yaratan Büyük Kahra

rnan, bugünün hatırasını da şöyle 
anlatıyor: 

- Hareket, fecirle beraber baş.. 
lıyacaktı. Hiç bir tüfek, top ve bom 
ba patlamaksızın, süngü ile düşman 
üzerine atılınacaktı. Muharebe yor
gunluğunu hiç olmaz.sa teliı.fr ede
rek ertesi gün hüoum anında zin
de bulunabilmek için çadırımda 

yalnız kaldım. Fakat buna imkan 
var mıydı? .. Birçok sebeplerle, bir 
çok zevat yanıma gelmek mecburi
yetinde kalıyordu. Ayni zamanda, 
bütün grup cephesinin muhtelif kı
smrlarmCUffi lieyecahlı raporlar alı
yordum. Geccy,4 igte bu tarzda ge
$ih-miştim. 

[BugUnUn bUyük kahramanı 
lıarbin tafsilatını verirk"n k b"" .. . ... 'ço u-
yuk ~ır tevazu gösteriyor; şahsına 
taalluk eden kısımlan, meskut ge
siyor. Bunları, biz anlatalım: 
1 Atatürkün tasavvur ettiği hü
cum, tam saat 4,30 da fecirle be
raber başlıyacaktı. Atatürk, ma
iyetinde bazı. ku~~ndanlarla harp 
hattına gclmış; hucumun ba.~lama. 
sı dakikasını beklemişti... Fakat 
o dakika geldiği halde, hüoum g~ 
cikmiştl. Halbuki bu teahhür biraz 
daha uzayacak olursa, ortalık ta
mamen açılacak.. Hücum kıtaları 
düşman tarafından görülecek .. Ka
radan ve denizden yağdınlacak 
ateşle, müthiş bir telefat verilecek .. 
Belki de bu hücum büyük bir fela
ketle neticeleneeckti... O anda A
tatürk, hayatının en mühim hey~ 
canlanndan birini hissetmişti. Der
hal, oradaki kumandanlarla bera
lbcr, hücum safları~m önüne geç. 
mişti. ,Askerlere hıtaben, (düşma
nın, k&çmı)ra hazırl!indığını, fakat 
buna müsaade edilmiyeceğıni) söy-

ledikten sonra: 
_ Bunun için; ben, ileriden kır-

baç sallıyarak işaret vereceğim. 
Hemen, hepiniz düşmana atılacak. 
sınız. 

Demiş, düşman siperlerine doğru 
yürü~vermişti. 

lşte bu {an) da, tarihin pek en-
<ıer kaydetti bir kahramanlık hfı.di

ııesiydi. 
AtatUrkUn elinde bir kırbaçla düş 

man siperlerine doğru yürüdüğünü 
gören askerler, derin bir heycanıa 
titremişler; gözlerini blitUn kuv
vetleriyle ona dikmişlerdi. Ve, ölU
nıe karşı bu kadar pervasızca yürü. 
Yen bu eşsiz kahramanın arkasm
dan koşmak için vücutlarııu birer 

. Yay gibi germişlerdi. 

A
laca karanlık içinde, Atatilr

klin kırbacı havaya doğru 
yükselmişti. Ve bu kırbacın ucu, 
koca bir kahraman kütlesini hare
kete getirmiyc kafi gelmişti. 

Hilcum dalgası, dayanılmaz bir 
kuvvetle düşman siperlerine çarp
m.ı~. Süngüden geçirilen cesetler, 
ayaklar altında. ka.lınJ.ŞtI. Siperle-

rin haricinde bo"a.z bom:tza kanlı • 1:1 ı.-

bir mücadele başlamıştı. Ortalık 

ağannıya başlarken, artık o mın
taka; bir t.ehennem halini almıştı ... 

Dilşmanm; kara.deki ve denizdeki 

bütün imha vasıtaları, bu sahaya 

çevrilmişti. Adi tüf ekten, 38 lik 
deniz toplarına kadar bütün düş.. 
man silahlarının yağdırdığı muhte

lif cins mermiler; sağanaklı bir yağ 
mur haline gelmişti... işte o zaman, 

hücum kuvvetleri arasında bulunan 
Atatürk, göğsünde şidd~tli bir sad

me hissetmişti. Yanında bulunan 

bir süvari zabiti: 

- Efendim!.. Vuruldunuz. 
Demişti. 

Fakat, böyle bir hadisenin asker 

arasında şüyu bulmasını tehlikeli 

gören Atatürk ,derhal onun ağzını 

c1ıyle kapamış: 
-Sus .. 
Diye mukabele etmişti... Evet... 

Resim: 2 

i="1kra: 2 

Bir şarapnel misketi, AtatUrkün 

göğsünün sağ tarafına isabet etmiş 
ve delmişti. Fakat, bir mucize, o 

noktaya kuvvetli kanadını ger

miş; Atatürkün ceketini delen bu 

misket, yelek cebindeki saate tesa
düf ederk, onu parçalamakla kal
mış, daha ileri geçememişti. 

I
• şte size, bir hatıra daha .. 

Hem de, her kumandana 
na.sip olmıyacn•< kadar ender ve 
şerefli bir hatıra .. 

(Kircçtepe) düşmandan istirdat 

edilmişti. Fakat bu mcvkie fev -

kalade ehemmiyet veren düşman 
(3 Ağustos) gilnü, pek faik kuv

vetlerle buraya karşı taarruza 

geçmişti. 

Atatürk, bu taarruzu da yendL 
ği Laman geçen heyecanlı bir hatı
rayı şöyle anJatıyor: 

(Arkası ,·ar) 

Bir gün komıular1ndan biri Hocaya gelip odun fa1ımak için eıeğini 
istemiJ. Hoca: 

- Benim e1ek sizlere ömür öldü. Kusura bakmaytn •• derken içeriden 
e1ek anumıya ba1lar. Sesi İ§İfen kom1u hıza gelip: 

- Bre Hoca/ l1fe senin e1ek sağmıj ya! Anmyor? deyince Hoca 

hiddetle: 
- Yahu/ Torba kadar sakalımla benim sözüme inanmamn ela e1eğin 

sözüne inantrsın/ Sen ne garip adamsın/ cevabını vermİJ. 

Büyük 
Eğlenceli 
Müsabakamız 
"TAN" ın hazırladığı büyük eğ

lenceli müsabaka başlamıştır. Bu 
müsabaka şu şekilde olacaktır: 

Hergün gazetede Nasrettin Hoca
ya ait bir hikt\ye ve bir resim çıka
caktır. Resimlerin altında bir hika
ye bulunacaktır. Bu hikaye, resme 
ait değildir. Müsabaka 30 gi.in süre
cektir. Resim ve hikayelere birer 
numara konacak, kariler bunları 
kesip toplıyacaklar ve ay sonunda 
her resmin hikayesini bulup birleş
tirecek, hikaye ve resimlerin numa
ralarını yazarak bize gönderecek -
ferdir. ' 

!Viüsabaka 
kuponu 
No.2 

Bu arada hergün bir de kupon 
neşredilecektir. bu kuponlar da ı<e
silerek ay sonunda birlikte gönderi
lecektir. Bütün resimlerin hikaye -
sini doğru bulanlara 750 liralık ik
ramiye verilecektir. Bu ikramiyeler 
şu suretle dagıtılacaktır: 

Bütün resimlerin hikayelerini bu
lanlardan bir kişiye 200, bir kişiye 
100 ve bir kişiye de 50 lira nakten 
verilecektir. Bundan sonra 100 kişi
ye 250 lira kıymetinde muhtelif he
diveler tevzi edilecektir. 

Sabık 

Kral, Madam [ 1~11Jsona Kimsenin Valiis 
Diye Hitao Etmesine 
Eğlencelerine gelince: Kral sürek 

avına bayılır. Fakat tahta çıkınca 
bu en kıymetli zevkinden vazgeçmi
ye mecbur oldu. Ailesi ve nazırları 
böyle bir sporun kralın hayatı ilze
rinde çok tehlikeli olduğunda ittifak 
etmişlerdi. Fakat Edvnrt atla koş -
manın ve bu arada bir boru sesi 
işitmenin hasretini acıyla duyardı. 
Şu muhakkaktır ki Edvart bir yere 
yerleştiği anda muhakkak çatısın -
da atlan bulunacaktır. Keza en çok 
sevdiği tayyare ile meşgul olacağı 
şüphesizdir. Ve kısa olsun, uzun ol
sun bir seyahate çıktı mı, tayyareye 
sadece yolcu gibi değil, pilot olarak 
ta bineceği muhakkaktır. 

ZEVKLERi 

Kral golfe bittabi çok merak -
hdır. Fakat daha ziyade bu

nu heyecan için oynar. Yok.sa ma
hir bir oyuncu değildir. Doğrusunu 
söylemek lazımgelirse gayet fena 
bir oyuncudur. Tenis, av onun için 
en iyi vakit geçirecek vesilelerdir. 
Kış sporlan içinde Wallis'in aksine 
olarak skiye bayılır. Babasının çok 
sevdiği yat yarıştan onu hiç te ala
kadar etmez. Onun için beynelmilel 
yat yarışları mUna.sebetile Amcrika
ya gideceği hakkında çıkarılan şa
yialara pek inanmamak lazımdır. 

En ziyade tercih ettiği spor avdır. 
Avdan bahsedildiği zaman gözleri 
parlar, burun delikleri açılıp kapa -
nır. Sanki hayalen bir tüfeği sırtına 
vurmuş gibidir. 

Ilir gUn bana: 
- Ah benimle bir ava gelseniz! 

dedi. Şüphesiz lngiltcrcnin sisli av 
sahalarını dUşünüyordu. 

Tahammül Edemez 

Dük dö Windsor bahçe ile uğraş
masını, bir bardak Burgon) a şarabı
nı, hokkabazlığı sever. Hatta hokka
bazlık yapar da pek muvaffak ola -
maz. DüşUndüren kitapları tercih 
eder. Çilin kafasını kedi müstesna 
olmak üzere büttin sıcak kanlı hay-

Mrs. Simp:on ve samimi arkada~larından Mrs. Ersking 

varJarı, kızarmış bıldırcıpı, kendisini gilldUren a
damlardan ziyade düşiindüren adamları sever. 

Kralın kolalı gömleklerden. çok pişmiş ökUz etin
den, Wagner'in operalarından, mürailikten, hiç es
prisi olmıyan hikilyelerden, soluk şeylerden nefret 
eder. Bir kere Wagncr'in opernlanndan birinde ha
zır bulunuyordu. Wallis kendisine kalmak için ısrar 
ettiği halde o, ikinci perdenin yansında bıraktı çıktı. 

KRALIN SAHSlYETl 
• şte Sekizinci Eclvnrdın Kral olarak değil insan 
1 olarak şahsiyetini göstermek isterim. Kendi 

şahsi mülahazama gelince, vakıa bunun kendisince 
ehemmiyeti yoktur, fakat Kral Edvardı çok görmüş 
ve onu yakından tanımış olmanın verdiği cesaretle 
bunu yapabilirim. Hakikaten, Wallis Simpson'un 
mlistakbel kocasını bütün halis Amerikalılar bir As 
olarak tanıyacaklardır. 

Sekizinci Edvard artık bir Kral değildir. Bu bir 
kaç kelimenin arkasında pasıl bir facia ve ne hazin 
bir aşk saklı .. Benim hesabıma burada da.ha başka, 
daha derin bir facia ve bir tahakkuk var. Senelerce 
İmparatorluk sevgili Veliahtinin evlenmiye karar 
vermesi için dua etti. Tam dualar kabul oldu, Kral 
evlennıiye karar verdi, bu sefer onu Krallıktan vaz
geçmiye mecbur ettiler. Bundan daha derin bundan 
daha tuhaf bir facia olabilir mi! .. İngiltere Kralı Se
kizinci F..dvarcl bugün Kral değildir. 

Binlerce sene sonra Edvart'la Wallis'in aşkları, 
Antuvanla Kleopatra'nın, Romco ile Jülyet'in, Na
polyon'la Jozefin'in aşklarından daha az meşhur 
olmıyacaktır. Fakat yarının tarihini bugünden yaz
mak milmkündUr. Ve bu tarihi hcrgUn gazetemizin 
ilk sayfasını gözden geçirirken farkına varmadan .... 
ya.şıyoruz. 

GÜLMEK 

K r:ı.1 Sekizinci Edvart Wallis'e bakıyordu. Göz
lerinin içinde bir alevin parladığını gbrdum. 

Yi.ızunde de fazla bir ışık vardı. Hayatta asla böy
le biribirlerinin içinde gayet derin bir surette kay
bolan iki mevcut tasavvur edemiyorum. Gözlerime 
inanamıyorum. 

"Kalbimin ne hissettiğini anlatmak istemem. Fa
kat şurasına işaret edeyim ki bir kralın omuzlarına 
yüklenen yük daima çok ağırdır. O kadar ağırdır 
ki bu şerait altında bunu benim için taşımak im
kansızdır. 
Edvard'ın bu sözleri hala kulaklarımdadır. Ne • 

kadar insani konusuvordu. 

".Madam Simpson beni güldUrmesini biliyor, dl· 
yordu. Fakat nasıl bir güneşin bulutlu ve yağmur
lu bir semayı birdenbire aydınlatıp mavileştirdiği 
gibi, kralın gözlerini parlatan, derin aşkı bilmiyen
ler, bu sözleri biraz saf bulurlar ve bUyük ve a.cı 
bir dramın ark<IBında ne sakladığını bilmezler. 

DOSTUM V ALLlS ! 

B u ucş c, bu can sııtmt.ısmı, sevince kalbetme
sııu oiluıck wauıs ın bır oaşKa c:a.zıocsıcur. 

Euvcı.ı t la \\ allıs arasmd.aki dosuugun bır ~k:ı 
esası da.ha vardır: Kuvvetli bır nrkaaaşlık, muşte
rck zevKler, ve bilhassa beraber bulunmanın zevki 
ve Wallıs, llivart ıçın tlir gurur, Edvaı:t Wallıs ıçın 
bir başka gururdur. 

Ma<.laın ~impson, hiçbir iftihar hissi duymadan 
der .ıu: lnıparalurlugu .nerhangı bır rerttcn d.atıa 
çok tanır. ~dvart uır gün, bır ~ece evvel gordugu 
profesyonel bır dansozucn ba.hsedıyordu. 

- Ah, diyordu, onu dans edCJM!ll bır gorseydi
niz. Ne enfes oynuyordu. 

Ve yüzü sanki o akşamki musikiyi hatırlıyormuş 
gibı parladı. 

Bdvart, Madam Simpson'dan bahsederken daima 
"Dostum" der. \ e oua bırısının "Wallıs" demesıue 
asla tahammül edemez, derhal itiraz eder. Ne kadın 
ııe de erkek boyle bır ıaubalılige tahammül edemez
ler. Kadına gclınce, şahsı hakkında ne söylerlerse 
sbyle.sınlcr onu bır defa bile bır krala "Haşmet • 
maap!" hitabından başka bir sözle hitap ettiğini 
duymamıştır. l<"'akat •·tt~mctmaap!" sözünü o ka. 
dar şefkatle telaffuz eder ki, bu "Dostum" demek
ten dalla caziptir. 

İkisi de herhangi bir şeyle fazla alakadar olurlar. 
Yalnız bunun ikisi tarafından miıştereken yapılma
sı lazımdır. Beraber dans etmesıni, beraber gezme
sini, beraber bahçede uğraşmasını severler. 

Bir cumartesi glinü oğleden sonra Belvcder pto· 
suna Madam Simpson için bir manikür çağırılmış
tı. Londrada hikaye ettiklerine nazaran bu mani
kürcü şatoya gelirken yolunu kaybetmiş ve hususi 
bahçeye düşmilştür. Kral, ayağında lekeli bir paiı
talon olduğu halde bahçedeki çimenleri biçiyor ve 
düzeltiyordu. Wallis te kamış bir koltuğa oturmuş, 
ona bakıyordu. 

Gelen kadının birdenbire şaşırdığını göriince kral: 
- Kulak aamaym~ diye bağırdı ve tekrar işine 

devam etti. 
' ' (Arkası varl 
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Bigada göğüs 
hastahğına iyi gelen 
bir nebat ekiliyor 
Tatula Otu Denilen Bu Nebatın 

Hariçten de Alıcıları Var 
B iga, (TAN muhabirinden) - Burada son zaman

• larda tatula otu denilen bir nebatın yetiştirilme-
8'ne başlanmıştır. İspençiyaride kullanılan ve fenni ıstı
lahta Datüri1 Stramonyum denilen bu nebatın yetiştiril
lbesine bura toprağı çok elverişlidir. Göğüs hastalığı 
olanlar bu otun yaprağından çok istifade ettikleri için 
sigaranın içerisine koyarak içmektedirler. Kuru bamya 
ıibi çiçeği ipliğe dizilen bu otun hariçten de çok alıcısı 
vardır. Çiçekler adetle satılmakta ve tanesi on paraya 
verilmektedir. 

Kütahya Parti 
Kongresi Mühim 
I< ararlar Verdi 

Kütahya. (TAN) - C. H. Partiai 
Yillyet kongreai, .f6 murahliasm if
tira.kiyle topla.nmJ.ftir. 

Kongrede mil.f&hit olarak Koca • 
'11 meb'uau Ragıp Akçeden bqka 
Yillyetimiz erklnı da hazır bulun -
aıQftur. İdare heyetinin iki yılda 
Japbğı ifler te,ekkUrle taavip edil -
miftlr • 

Hir döniım yerden 70 - 80 
liralık tatula otu istihsal 
edilmektedir. 

Sonbaharda havalar çok müsait 
gitmif, köylüler tohumlarını tama -
men ekml.şlerdir. Ziraat Vekaletin • 
den gönderilen 500 lira kıymetinde -
ki kalbur makinesi rençberliği en 
fazla olan Dimotoka nahiyesine ve -
rilmiştir. 

Motörle işliyen bu makineden ci. 
var köylüler çok iltif ade etmekte -
dlr. ?da.kine bunların buğdaylanru 

para.arz elemektedir. Cins tavuk ye
tiştirmek için vekaletten gönderilen 
ligom ve rort aylant tavuklan da bu 
nahiyeye verilmiştir . 

Haradan getirtilen boğalar 

Karacabey harumdan getirtilen 
boz ırk palaz cinsinden 15 damızlık 
boğa hayvan yetiştirmiye örnek tu
tulan köylere gönderilmiştir. Şehir 

civarında mevcut hali araziden 500 
dönUmü halka bağ yeri olarak ve -
rilmiştir. 

1 
İzmit Köylerine Yerleştirilen Muhacirler 

1 

Aslan bey köyüne y erleıtirilen muhacirler iskan Mi tlartl ıre bir aracla 

PULLUK 
HAYVAN 
TEVZiATI 

I
• zmit, (Tan muhabirin -

den) - Vili.yetııniz da
hiline yerleştirilen 4855 muha 
cirin bütün ihtiyaçları tamam 
lanmıştır. lzınit halkı ve iz -
mit köylüsü mühacirlere sı -
cak bir kabul göstermiş, on -
ları tam bir sene kendi evle
rinde misafir ederek ağırla -
ınışlardır. Muhacirler, muhte
lif köylerdeki 773 eve yerleş· 
tirilmişlerdir. Evler, çok iüzet 
ve kullanışlıdır. iskan müdür 
lüğü, mühacirlere tohumluk 
buğday verdiği iibi şimdi de 
çift hayvanları satın almakta 
dır. 

lzilede kurulan 
Çiftçiler Birliği 
Faaliyete Geçti 
Birlik, köylünün 
refahı için çahşacak 

Zile, (TAN) - Köylümüzün kalkınması için ç<lk çal13an kaymakam 
Kerim Tümaym gayretile, Muharrem Alacalı, Rifat Aksoy, Ziya Sadi, Ak
soy, Kazım Aşçıoğlu, Abdurrahman Kara.nfil, Kamil Tokel ve Hankeri Gi
ray tarafından (Çiftçiler Birliği) namiyle bir cemiyet ~ltU fdilıWltiı:'· 

Vali Sedat Erim, muhtelif fflere 
talr kongreye izahat vermif, bu a. 
rada. bilhaua köy kltipllkleri konu
fUiurken köy kalkmmuı mevzuu U
serinde hayli durulmu,, olmıyan ka. 
aalara kltipten ayn olarak icra me
DJ.uru verilmesi, KUtaJıyada ıulh 

lılklmllkleri tesisi, reamt bina inta
atmda cephelere muayyen nilbette 
tezyini Kütahya çinileri konulması, 
pancar fiyatlarmm arttınlmuı ve 
bedellerinin tesellümü müteakip ve. 
rilmeel, çift hayvanlarmdan sayım 
ftrgiai almmuı dilekleri tesbit olun
mu,tur. 

~ Bu cemfyet', ztırram ist1healatmı iyjJ eştirmesine ve iktisadi .ıslaha kavui
masma çalışacaktır. Istihsalatm, bütün piyasalarda rağbet görecek dere
cede temiz ve yüksek evsafta olması için fenni alatm çoğaltılmasına ça
lışılacak ve bu i.letlerin kullanılmasını çiftçiye öğretilecektir. Getirtilen 500 Antep fıstığı aşısı --=---=--==---=---

C. H. Partlıl yeni lda.re heyeti aza
Jılma tunlar aeçilml.ştlr: 

Şarba.y Etem Yücel, Ali Akif Er. 
alp, ŞüJ-.. ~\ Kutluy, Fatma Tura!, 
Memduh İlpart.alıgil, Mehmet Çinl 

Vali ve Parti ba.şkanı Sedat Erim, 
Balkevi b&fkanı olmuştur. 

da. fehir civarındaki Emeşe ve Hacı-
lar köyü ormanlarında bol olan 
çitlembiklere aşılanmıştır • 

Çanpazar nahiyesinde Uç çitlem -
bik fidanlığı yetiştirilmektedir. Bu 
fidanlar bUyUtülerek halka tevzi e
dilecektir . 

Badem, dut ve çitlembik yetişti -
rilmek üzere Dimetokada bir örnek 
fidanlığı yapılmıştır. Getirtilen An
tep fıstığı tohumlan da muhtelif 
yerlere ekilecektir • 

Merzifonda Parti Seçmeleri 
Merzifon (TAN) - nçemizde C. 

H. Partisi kongresi yapılmış, idare 
heyeti reisliğine Musa Terendeci, 
katibliğine lakender Haki Engin, a
zalğa da şarbay Ha.mdi Açar, fahri -
katör İhsan Aras, tUccardan Haşim 
Ertil seçilmişlerdir. 

Ayni zamanda ilçemizi daha bU -
yUk kongrede temsil edecek olan bu 
heyet azası Amasyaya gitm.iflerdir. 

Cemiyet niza.mnamesini yapmış ve 
teşe«külüne müsaade olunması için 
mahalli hükfunete resmen müracaat 
eylemiştir. 

Zile Hallr.evincle çalıımalar 
· Zile, (TAN) - nçem\zde bulunan 

Ziraat Bankaaı mUf ettişi A. Hikmet 
Keyman tarafından Halkevinde ban
kacılığa dair bir konferans verilmif
tir. 

Sene başından itibaren Halkevinde 
Muallim Haydar Cihangir tarafından 
Fransr?.C& dersleri verilıniye başlanı
lacaktn-. 
........._ ......... ...._,. 

Zeytinyağı 
ve Sabun 
Fiyatları 
Balıkesir - Zeytlnyalı. ubun ve 

et fiyattan yükeelmiftlr • 
Zeytinya.ğınm paJıa.lılanmuı, köy. 

ıuyU auaam ve Alyon yajı kullan -
mıya mecbur et.mittir. 

Zeytinyağı 65 • 60, sabun 35 • 33 
kuruta çıkIDif olup fiyatların daha 
yUklelmesinden korkulmaktadır • 

Yedi 
kiloluk 
bir ur 

Tokat, (TAN) - Erbaanm Bel • 
dağı kÖyünden Hacı oğlu MehmediB 
k&rl8I olan 22 Yatlarında bir kadın 
Tokat memleket hastanesine gelmiş. 
oyluğu üzerinde 7 kilo ağırlığında bir 
ur bulunduğu görülmüştür . 

Operatör Mustafa Sanaç tarafm • 
dan yapılan ameliyat muvaffakıyet. 
le bitmiş ve ur alındıktan sonra ka.• 

j dın iyileşerek köyüne_ dönmüştür. 

Tokatta Parti ve Halkevi 
Tokat (TAN) - C. H. Partisi ve 

Halkevi çalışmaları günden güne ar. 
tıyor. 

İnşaatı bitmek Uzere olan 700 ki • 
tilik bUyUk tiyatro salonu tamam • 
landıktan, burada sesli ~inema ve 
tiyatro çalışmağa başladıktan sonra, 
Halkevinin daha büyük mesai zemini 
bulmuş olacağına şüphe yoktur. ln. 
şaatın önümüzdeki sene içinde ikmal 
olunacağı umulmaktadır • 

KUtahyada 
kOycOIUk 
çalışması 

Kütahya, (TAN) - Vilayetimı. 

dahilindeki köylerin kalkınma proi· 
raını hazırlanarak vekiı.lete gönde • 
rilmiştir • 

KöycUlUk bakımından çok ameli 
fikirleri ve esaslan ihtiva eden bu 
proğramda bilhassa kagnı arabaları· 
nın kaldmlmaaı, çift hayvanlan ara
sında ata hususi bir mevki ve ehem 
pU.yet verilmesi. köylerin ağ~l&n • 
dırılması ve tanzimi; · 
sıhhi bakımdan ıslahı gibi maddeler 
vardır. 

Vali Sedat Erim bu programda, bir 
kaç köyün idari noktadan bir köy 
halinde birleştirilmesi, merkezden 
tayin edilen muhtar ve köy eleman· 
lan yetiştirilmesi hususlannı da tek
lif et.mit olup programın tatbiki ha.. 

zırlıklarma baflalDIJtır • 

Ödemitte Bir Kadını 
Vurdular 

Ödemiş - Türkmen mahallemn • 
den Olman oğlu Mehmet, Meşruti • 
ye mahallesinden Mehmet karısı 21 
ya.,mda Havvayı bıçakla arkasından 
ağır surette yaralamıştır. Carih 
Mehmet yakalanmıştır • inekten 

katır 
doğar mı? 
Tokat (TAN) - Reşadiye kazuı

am büyük memurlarmdan biri, Ada 
na havalilinde inekten katır doğdu
fwıu bizzat gördUğU hakkında orta
J& garip bir iddia atmıştır. Bu zat, 1 
oralarda anneei inek olan birçok ka- ' 
tır bulunduğunu da. muairrane ilave 
etmiftlr. Tabü bu iddiaya kimle inan 
mam,., fakat o memur iddlumda 11-

nr ettiği gibi aözünU lsbat etmek hlıl 
,..Ue cebinden 160 kurut para vere 
nlr Ada.na baytar direktörlüğüne teL 
sraf çekmif, o havalide inekten doğ j 
ma k&tlrla.r bulunup bulwımadığını • 
IOl'IDUftur. 1 

Akhisarda 4,5 Milyon 
Ki!o Tütünün Muamelesi 

y 

A khisar (TAN) - Bu sene 
çok nefis ve bol olarak yeti· 

fen tütün mahsuIUmüzUn değeriyle 
ntılmaaında rol oynıya.n milli ku -
rumlarımızm başında 1nhiraslar !da. 

KOÇUK MEMLEKET 
HABERLERi 

• Slvu Halkevl. azuı, valbıln re. 
llllğl altında toplanmıflar ve ye. 
Dl yıl çahtma proğnmml ha • 
arlamJtlardır • 

• Karaman belediye relsllibıe Müf
tü oğlu Ahmet seçllmlştır. 

Samsun muallimleri 
Tokat seyahatinden 
memnun döndüler 

Gelen cevapta, inekten katır doğa j 
mıY&catı bildirtlmiftir. Bu cevaba 
nimen o zat hall ineklerin katır do 1 

lunbJleeeğinde mrar eylemektedir. 

Aziziye Tüneli 
Genişletilmiyor 

Jsmir, (TAN) - Devlet Demiryôl 
lu'lllın genlfletmek iltediği İzmir • 
~ h&ttı üzerindeki Aziziye tüntr 

tMIPde lnfata b&flanılmı .... da billha. 
bu tev.iden vazgeçilmiftlr • 

Tllnelin genitletilmeeine mukabil, 
f hat gtlzerglhı üzerinde Selçuk 
Çamlık araemda yeni bir demir • 
u döaeııecektir • inhisarlar Müdürü Harun 

resini zikretmek lazımdır. 
Tütüncülük bakımından bUyUk e

hemmiyeti olan ilçemiz İnhisarlar i
daresinin başına getirilen direktör 
Harun Salur, if arkadaşlarını eeçme 
hususunda dikkatli davrandığı için 
k11& bir zaman içinde idare l.şleri yo. 

. luna girmif ve çevremiz tütUncülU

ğUn Un inkişafına yarıyan birçok it
lerin ba.şanlmaaında bu idarenin ha. 

kiki rehberlik yapmakta bulundu -
ğu görUlmüştür. 

Tütün satışlarının hemen hemen 
birden başlayıp birden bitmesi dola
yısiyle biriken binlerce muamelenin 
yapılmasında gösterilen gayret tak
dire layıktır. 

Bir ay içinde 3400 Uretmene ait 
dört buçuk milyon kilo tUtUnUn mu

amelesi başarılmıştır ki bu işin geçir
diği safahatı bilenler, bunun ne de. 

mek olduğunu kolaylıkla anlarlar. 

• Iğdır hüldkmet tablpllğbıe Orhan 
tayin olunmuştur. 

• lmılrde et flyatl&n 50 kuruşa 

çıkmıştır. 

• bmlr belediyesi Ziraat V ekiletl 
fidanlığından Od bin çam ala
cak, bunlann bln.bıl KWtttr 
Parka ve binini de o elvardald 
Atatürk Devrim MIDMlne di
kecektir. 

• Balıkesir llalkevl, ttlrk~ olauna 
ve yamıa, in~. tramaca 
ve keman kunlan ac:ınılftır. 

• Babkeslr Halkevl blrk~ gece ev
vel, bılo!l.p tehldl 'P"'uhDlY 
lc:ln bir toplantı t .. rtln etmlııı 
lrtlmada tehldln hayatı ani. 
tılmmtır. 

• .l\aramandıt m~mfllf'r ytbde 8.~ 
nhhetlndf' ooialm"tll". 

• Karunan hffkftm~ ookforlufmtft 

Reut tayin edDmlt ve lı}e bat
lam.tı-tıl". 

• Elizl.,. 'ltaikP.Vfnht hf'r mmartw 
8~ &Rf' toDJAnf:ıl•~ tfırif ... 
f'tmpJd,411. ...,. """' ilk .,.._ .. 

t?..,... ""' '"'"'•" -·•r+·-''· 
Müstahsile ait resmi işlerin böyle 

aUra't ve intizamla görülmUş olmuı, 
tUtUncUlerimiz arasında memnuni -yet uyandınnıttır. llıtv .. ·ıı.a .. nıı.a .. e_....__ .... _ .. ır .. _ ......................................... _ ... , 

l olr.al, (TAN) - Halle'Iİ· 
mizin clavefi üzerine, 

Samsun ilk ve orla muallimlerin· 
elen on beı iiıili/c bir grup, mü
leHiı Ali Kaıanoğlu'nun riyaseti 
altında buraya gelmiılerdir. 

. Misafirlerin bütün isfiralıalle
ri temin edilmiı, Hallr.e'Iİ faraf11t· 
ôan ıerel/erine 30 iiıililc hiı ıl-

yofef ve bir balo Yerilmiıtlr. 
Samsunlu muallimler, Atatüıi 

dbidesine bir çelenk loymuılar, 
daha evvel Hallevi bandosu fa• 
ralınclan lsti/clôl marıı çalınmlf" 

'"· Valimiz Faile Ergün, dönÜfle-
rincle misafirleri T urlıal Şelet. 
labrilcOS1no lcadar uğurlamııt11. 
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Hedef Daima Hedef 
No. Z YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

" Ya Ibni Melcem!. Sana Yardım Etmez de Kime 
Dediklerini Y apmıya Hazırım!,, Ederim, Bütün 

- Ya, Kuttame !.. Mesele, gayet 
basit. .. lslamiyet, peygamberin za
manındaki saadet ve samimiyetim 
kaybetti. Araya, tefrika ve nifak 
girdi. .. Buna sebep olanlar da, başlı
ca üç kişi... Bunlardan biri, Şam Va
lisi Muaviye. Diğeri, Mısır Valisi A
mir Ibni Asi. Uçüncüsü de, Halüe 
Ali ... Bunların vücudu bir anda kalk
madıkça, Islamlar rahat ve huzur yü
zü görmiyecek. Harpler ve kıtaller 

yüzünden de Islamiyet, kuvvet ve şev
ketini kaybedecek .. Derin bir felaket 
uçurumuna sürüklenip gidecek. 

- Doğru. 

- Muaviye, dessas ve haris .. Amir 
Ibni Asi, zalim ve hilekar.. Ali ise, 
oahsan mertliğine, şecaatine ilmine , ' 
irfanına, zekasına rağmen bunlarla 
mücadele hususunda ehliyetsiz .. 

-Çok doğru. 
· - Sen zeki ve akıllı bir kadınsın. 
Muaviye ile Omer Ibni Asinin, Aliyi 
nasıl bir tuzağa düşürdüğünü bilir -
sin. 

- Evet .. Hem de, çok iyisini bi -
lirim. 

- Aliyi bu tuzağa düşilrmemek i -
çiıı kimlerin ortaya atıldıklarını da 
tabii unutmadın? .• 

- Unutulur mu, hiç? .. 
- Ali, bunu takdir etmedi. ıslıiml-

yetin istikbalini tehlikede görenlerin 
sözlerini dinlemedi. Nehrivanda on
ların üzerine hücum etti. Hir çokları
nı kılıçtan geçirdi. 

.. 
\ 

(" 

. . 
1 

I 
I 

[ M üıedeki bir resimden kopye J 

Kışla bir 
Gönüllüler 

Karargahıdır 

du: 
I• çeri den Mehmetçi· 

ğin sesi geliyor-

Ey dağlar, ulu dağlar, 
Zaferin yolu dağlar! 
En kuytu sinemizde, 
Bin şeref dolu dağlar .. 

A lay komutanı, kapıyı açar 
açmaz, erler, hep birden a

yağa kalktılar. 

Daha ilk bakışta, bir bölük dersa
nesine girdiğimizi anlamıştım. Du
varda büyük bir kara t.ahta ... Ve 

' sıraların üstünde yanvnna oturan 
Mehmetçikler.. Duvarlarda. gayet 
muntazam çizilmiş memleket hari
taları ... Bir ilkmektep dersanesi de 
ancak bu kadar temiz ve bak1mlı 
tutulabilirdi. 
Oğretmen vazifesi gören subay, 

ders gören erler hakkında komuta
nına izahat veriyordu: 

- Bu gördüğünüz 26 kişi için
de; okuma, yazma öğreruniş olarak 
gelenler ancak beş kişi idi. içlerin
den sekiz kişi de harfleri, bir parça 
bellemişlerdi. Geri kalanlar, elleri
ne alfabe almış insanlar değildi. 
Kışlada, iki ay içinde harfleri bir
leştirerek kelime yapmayı öğren
diler, evvelce. harfleri bellemiş o
lanlar da düzgün kıraat, yanhşHız 
manzume okuyabilecek bir derece-

- Doğru. 
- Orada.. Senin baban, Alinin kı-

lıcı altında can vermedi mi?. 
-Evet.. 

bir yardımdan kaçar mı?,. Söyle, ne _

1 ~='.~-.. ~;~ _87;7uı!':'.:m ::!~~~I _S.._A.._.G_..L ... l.K .... O~~G---U ____ T __ L •• E._R ............... 
- Kardeşin? •• 

aL Butun va.rlı~ım senın. 1 
- Evet.. 

- Ala .. Senden §İmdilik büyü'K fe
dakarlıklar bekliyecek değdim, Kut LOKMAN HEKiM 

- Ya, kocan? .• 
-Evet .• tame ... Evvelô., bana iki )'arduncı te- --sW..»"t» ..., ..,. .......,._ ıu __. 

darik etmeni istiyeoeğim. Bu, bir ... 
1'/nfi/ı.amtnın / ..ı ~ ık· · ·? o tnaıgım - Kolay.. ıncı.sı ... 

\ göreceksin/,, - Ik.incisi.. Ali, beni tanır. Tam 

Kuttame, derin derin için! çekti. katil günü ve saati gelinciye kadar 
Kirpiklerinin ucunda yaşlar parlıyan Orta.da. gezip, Alinin gözüne ilişme. 
gözlerini, odanın nakışlı duvarların- tneliyitn. 
da gezdirdi. Titriyen dudaklariyle - Bu da kolay. Evim, tamamiyle 
cümlesini ikmal etti: ' senindir. Istediğin gibi yer, içer; ra. 

- Evet ... Hepsi, orada kurban git- hat rahat yatar, kalkarsın ... Başka? .. 
tiler. - Başka.. Bir şey istemiyorwn. 

- Işte, Kuttame .. Şimdi, intikam Kuttame. 
11aati geldi... Biz, bu i.iç adamın Yti- - Haaa ... O halde, üçüncüsünü de, 
zünden dökUlen kanlann intikamını ben ili ve edeyim. 
alacağız. Islfuniyeti, v maruz kaldığı "Eğer muvaffak olursan 
felliketten ırurtaracagız. seninle evlenirim/,, 

Kuttamenin gözleri, bir kat daha Kuttame, birkaç saniye düşündü. 
parladı .. AbdUra.hmanm gözlerini ka- Acı acı güldü. Sözüne devam etti: 
maştrran o emsalsiz derecede güzel - Ya, Ibni Melcem!.. Servetime 
çehresinde, acı bir kin ve infıal göı _ ve hüsnüne meftun olanlardan şiın
gesi dolagtı. Titriyen dudakları ara _ dıye kadar yüzlerce kişi, benimle iz
mndan: divaç etmek istedi. Bunların arasın-

- Evet .. Beyhude yere dökülen da nice kabile şeyhleri, nice müm~ 
kanlar •. Babamın. kocamın, karde- §ahsiyetler mevcuttu ... Bunlardan hıç 
eimin kanları ..• Bütün bunlar, benim birinin teklifine iltifat etmedim. Hep. 
kalbime aktı ... Bu intikamı; ben dil~ şine, red cevabı verdim ... Işte; şu a~
ti.inmedim mi sanki .. Fakat ne yapa- da, cenabıhak huzurunda sana soz 
yını ki, aciz bir kadındım. Bir Şey ya. veriyorum. Eğer Aliyi katle muvaf
pamadıın. Yalnız, göz yaşlarunın ara- fak olur da., benim babamın, kocamın 
mnda boğuldum, kaldım. ve kardeşimin intikamını alırsan; der 

Diye mırıldandı. haJ seninle evlenirim. Ve bütün ser-

Abd.. hm nın ba•r Kutta vetimi de uğruna heba ederim. 
urra a '!I' • meye Ded. 

doğru biraz daha uzadı. Sözleri, ide- 1
• • 

tabi f ltı halini aldı: Ibni Melcem, aklmdan ve hayalın· 
rKISI H" müteess·f 

1 
den geçirmediği böyle bir teklif kar-

- uttame.. ıç ı o tna. . . led" N o int"k hndıgvını görecek . şısmda, bırdcnbıre sersem ı. e 
ı amın a sın. c ğ. . k t· ed. v n y b d"'- · tirak edeceks· evap verece ını es ırem ı. e a -

1 e una, sen '1§ ın. cak birkaç dakika düşünceden sonra: 
• - Nasıl?.. - Ya, Kuttame .. Allaha ahtolsun .. 

- Nasıl mı? .. Anlataynn .. Ben .. A- Cehennemin bütün zebanileri karşı
nıir .. Ve, Abdullahın oğlu Berk.. u. ma dikilse .. Onilme Kafdağmdan se~ 
çlimUz, o Uç adamın katline karar ver- ler çekilse .. Bütün vücudumun etleri, 
diğinıiz zaman, kur'a çektik. Ali, ba-
na isabet etti. Kocanın yeğeni, Amir; kE-.mikleri liyme liyme kesilse: Aliyi 

öldürmeden geri dönmiye<'.eğim ... El
"Aliyi öldürmek, o kadar kolay değil-

verir ki, sen de sözünde ndönme. 
dir. Klıfeye gider gitmez, doğruca 
Kuttameye gı't. O sana yardım eder" Dedi. 
dedi. Kuttame, derhal yüzünü kıbleye çe-

virdi. Ellerini göğsUnUn üstüne koya
rak: Ben de, doğruca sana geldim. Eğer 

bana yardnn edersen, senden iki şey 
istlyeceğim. Eğer bu işe girmek iste
mezsen, başka yere müracaat edece
ğim. 

- YA, Ibni Melcern ! .. Sana yardım 
.tmez de kime ederim .. Kalbi, baba-
9!!m. kocasının, karde§inln ölüm a
teeleri:vle yanan bir kadın, hic böyle 

- lşte .. Yüzüm kıblede olarak Al
laha karşı ahtediyorum ki.. Kat'iy
yen sözümden dönmiyeceğim... Aliyi 
öldürdüğün kanlr kılıcı getirip te ö
nüme koyduğun dakikada, seninle ev
leneceğim. Tamamiyle müsterih ol. 

Cevabını verdi. 

Çocuklara 
Noel gecesi hindi yemek, yılba

şında bayanlara şeker götürmek, 
çocuklara da oyuncak hediye et -
mek yavaş yavaş bizde de iyi birer 
adet oluyor. 

Hindi eti yağlıca, hazmi biraz a
ğır olsa da. yılda bir kere, evde ne
şe ve eğlenceyle yenilince zararı el· 
bette pek az olur. Bu sene şeker 
bayramı yılbaşına pek yakın düş -
tügü için, şeker üstüne şeker ka -
bak tadı verir, derseniz, bayramda 
kendilerine rahat lokumlu elvan şe 
ker hediye ettiğiniz bayanlara yıl
başı gUnü kestane şekeri götürür
seniz, enıin olunuz ki, yine pek 
makbule geçecektir. 

Çocuklar için oyuncağa gelince, 
bakınız bu, bayramda da, yılbaşın
da da, daima pek iyi bir şey, hem 
de bir sağlık vasıtasıdır. Anneler -
den bazıları oyuncağı yalnız. ço
cuğun gürültü etmeden sessizce 
vakit geçirmesine, evin içindekileri 
rahat bırakmasına yarar sanırlar. 
Halbuki oyuncağın çocukların sağ
lığına da hizmeti çoktur. 

Oyuncağı olınıyan çocuk işsiz 
kalmış bir adam gibidir. Çocuk si
zi fazlaca rahatsız ettiği vakit onu 
kovarsınız, oyuncağı yoksa, gider 
bir köşeye büzülür, ne yapacağını 

bilemez; mahzun, kederli oturur, 
için için ağlar. Mahzunlukta.o, ke-

derden çocuğun sinirleri nekadar 
bozulacağını, hasta bile olacağını, 
şüphesiz. bilirsiniz. Oyuncağı olan 

çocuk bu tehlikeden kurtulur. Za • 
ten, çocuklar kendilerinden büyük 
insanlarla ihtil!t etmeyi sevmezler. 

Oyuncakları olunca onlarla oyna -
mayı analarının, babalarının ya -
nında oturmıya, söze karışmıya 
tercih ederler. 

Hele hasta çocuklar için. oyun
cağın ehemmiyeti daha büyUktiir. 
Kızamıktan yahut başka bir bula
şık hastalıktan iyi olmuş çocuğun 
yanına, bulaşıklık devri henüz geç 
mediği için, kimseyi sokmazsınız. 
Fakat çocuğun oyuncağı yoksa yal 
nız başına ne yapsın? Sıkılacak, 

üzülecek. sinirleri bozulacak. Bula
•ık hastalıktan kurtulmadan bir 
sinir hastalıiına tutulacak. 

Oyuncak 
Oyuncağın fikir terbiyesine, ço -

cuğun zihnini aç.mıya, ona birçok 
şeyler öğretıniye de ııekadar yara
dığını bilirsiniz. Bir bebek, taştan 
olsun, mukavvadan yahut selloloit 
ten olsun, çocuk için adeta bir eş
ya dersi kitabı gibidir. Ona birçok 
şeyler öğretir. Bunun gibi oyun -
cak arabalar, gemiler. tayyareler, 
Zeplin balonları. Hepsi birer eşya 
dersi sayılmaz mı? 

Oyuncağın her çocuğun yaşına 
göre olması lüzumunu, tabii, tak -
dir edersiniz. Beşikteki çocuğa bi
raz gürültücü, parlak oyuncaklar 
alırsınız. Onun henüz iyice açılma
mış duyguları ancak onları duyar. 
Çıngıraklı, alacalı bebekler beşik
teki çocuğun daha ziyade hoşuna 
gider. 

Çocuk biraz daha bUyüyünce, 
mukavvadan, tahtadan yahut lb -
tikten, ses çıkaran hayvan resimle
ri, havlayan köpekler, nıeliyen ko
yunlar ister. Bunlar çocuğu hem 
eğlendirir hem de ona tabiat dersi 

verirler. 
Çocuk daha büyüdükçe. artık on 

larla kanaat getirmez. Kız çocuk 
süslil fistanlar giymiş bebekler, o
da takımları, mutfak takımları is • 
ter. Erkek çocuk makineli, yürüyen 
atlar, arabalar, otomobiller. maki
neli şimendifer. elektrikle işler şi
mendifer, makineli tank arabası is-

ter. 
Oyuncakların pek çok faydaları

nın yanında. bazan zararları da 
olabilir. Kurşundan yapılmış oyun 
caklar çocuğu zehirliyebilirler, 

Selloloitten yapılmış olanlar parlı
yabilirler. Bunlara dikkat etmek 
l!zıındır. 

Mühim bir mesele de oyuncakla
rın boyasıdır. Bereket versin ki o
yuncak yapılan memleketlerde on
lara zararlı bova sürlllnıemesi için 
nizamla.r konulmuştur. 

Kullanılmış oyuncağın zararını 

da kendi kendinize tahmin edersi -
niz. Onu kullanan çocuk bir has -
talık geçirmi" olabilir. Vlkıa mik
roplar bir kere kuruduktan sonra 
hastalık bulaştıramazlar amma, 
kullanılmış oyuncak başka bir co • 
cu~ıı "ttril~m .. •idir. 

Mehmetçikler, femiz takımlarla süslü yemek ma~ası baıında 

/\oğuı odu~ındu yaztya çaıı~un 
erler 

Yt: gcıaıler ! 
Ellerindeki kitabın rastgc1e bir 

sayf asmı açarak, onümde duran bir 
ere verdim: 

- Şurasını okur musun bize? .. 
Eski hocaların tabiriyle, saldır 

saldır okumıya başladı. Ve işin asıl 
şaşılacak tarafı, .Mehmetlerin şive 
aksanlnnnı ,okurken, belli etme -
meleriydi. Mesela, hiç biı i "K" yı 
"G" okumuyordu. Yazının durak 
yerlerinde durmayı, virgülleri atla
mamayı öğrenmişlerdi. Milleti o
kutma yolunda, bu çabuk ve l. 1lay 
neticeyi, eğer millet mektepleri, bi
ze temin edememişlerse, erler oca
ğı olan kışlalar, sağ olsun. Köyde 
okuyamıyanlar askere yazıldıkla
rı gUnün haftasında, hemen kale
me .kağıda sanlıyorlar. Boş zaman 
lannm; büyük bir kıc;mını. okuyup 
yazma faalivetine ayırarak bir iki 
ay içinde, adlarını yazacak: kısa
cümlelerle yazılmış bir kitabı oku
yacak kadar; i§i ilerletiyorlar. 

K öşede duıan taııUida:.:.:::~~ ~ ... ~ W-J .,.W-~ ,,,~.,._,_,.. 

Ut!u uu . .u.u. 4.u.,......._.,.......,..ü cu.J..i.c;; G.J,J..&. a.n -....l· 

.l..ı.a.x:._y1 , .. 1u v 0 .... .t ...... •.Y'- !1: .... --"" 

- .bU fü .. 'U.11" ! 

- \nJ u.u i\.UnlUlAJUill! 

- l.cı., uu 1.u .. u.11 ! 

- \ı...,J ,. ............. ıwn .. . 
- V Ud'ıw\..1 ....,._, .,..1 :;u uarflerin i• 

Çlllu.l.U ..,...._. .. \~/ .J • .,..._. .. !' o-vu u..,. 
AJı..ı.llll ! .. 

fuc11.ııet, yennden fırladı, hır su
ru tanla ıı.ı...ı. aıı:tı>uıu.a, ~.iliuL iJnı
maKıa.unı çaou~ah uv1d.§ı.ll l};ı \.c.ı> 

yı buıdu ve Kuca mu u, ı:.allKl 011 c
sır yakalaruış gıoı, sıuu;ıKJ Ku~a.A

lıyaı ak lkomu~J mm onuııe uı

raktı. 

h.oınutan, bir başka ere lR) har
fini bulup getırmesını soylemış..ı. 
Mehmet, adeta kapalı go~le, lRJ yi 
bulup getirdi. 

Bu tahta harfler, okuma yazma 
bilmiyen neferlerin çok işıne yarı
yor. Erler, kitapta, ancak resmini 
görebildikleri harflerle, böyle ku
cak kucağa gclince, şekillerini çar
çabuk kafalarının içine çiziyorlar. 
Mehmedin bir hususiyeti de iyice 
bellediği şeyi, bir daha unutmama
sıdır. 

O ersanede, henUz dilini d~zel
..ememiş bir er gösterdıler: 

- Bosnalı Raşit oğlu Abdullah .• 
Memleketten geleli henüz üç ay, 
olmuş. Bu müddet zarfında, türk
çeyi meramını anlatacak kadar öğ
renmiş. Şimdi de okuma, yazma 
öğreniyor. 

Anlattıklarına göre, talimden dö
nın· dön"llu heuıııın bi.,. k~eye ~ 

kilir, kagıdı kaıt:nıı e.tıne allı, kita
bınaa gv1uu0 u lıartlc.cit.:n kcı.ıwe 

tl.~lm cı..IUlJ c ~a!ı§ll nııu. 

h.ıilladb., ha) uLl.ı.ı ı ıııtızama giren 
erJeı uı, bunca faahyet aı a.sınua o
kuyup yazma oğrenmek içm nasıl 

vakıt bulabıldıkleı me ~mamalısı
nız. 

Orada, her ı§in, bir saati vardır. 
Boş geçen bir sanıye, sankı kaybe 
dilmiş asırlık bir zamandır. lş bö
lümünün ne demek olduğunu gelip 
kışlalarda göı melisiniz. Orada her 
faaliyet, bir hedefe varmak içindir. 
Bütün bu hedefler bir araya gele
rek, milli müdafaa mekanizmasını 
teşkil ederler. Kışlada, herkee, 
;,ıykuya tahsis edilen saatlerin hari
cinde §uurlu bir makinedir. Bu şu
urlu makineler, vatan hizmeti için, 
tetiği çekilmiş bir silah gibi hazır 
dururlar. 

Kışlanın dört duvarı içinde ne 
varsa, bir demir at nalına ve bir a
vuç arpaya kadar. ne \'arsa, hepsi 
millet malıdır. Mehmetçikler, bu 
millet malından, zerresinin israf e
dilmesini istemezler. BüyükJe .. in 
küçüklere karşı gösterdiği sevgi 
de, küçüklerin büyüklere karşı göe
wrdi~ savgı da. hep bu milJet ma
lını, ivi korumnk knvgıısu, bir mil§ 
terek ülkü h:ılinde gizlidir. 

B nna. bir g-iin gelir de k•şJa 
nf'dir"' dive sorarlarsa, ar

tık güçlük çekmedeu CC\ ap verebil 
lirim: 

Kışla. yalnız bir erler karargahı 
değil. avni zamanda bir gönüller 
karargahıdır. itaatten örülmüş, va
zife duvgusu ile pcrc:inlenmiş bir 
zincirle biribirine bağlanan gönül
lerin karargahı ... 

'HASAN 
KOLONYASI 
90 derecedir. Hakiki limon 
ve turunç çiçeklerinden ya· 
pıJmıştır. 

HASAN 
ı osyonları 

Hakiki çiçeklerden alınmıf 
halis esanslarla yapılmıflır. 

NESRiN 
Kolonya ve 
Losyonları 
Hasan kolonya ve losyonla. 
rının yavrusudur. Ucuzluğu 
ve nefaseti ııayesinde bütün 
piyasayı tutmu~tur. 
Deposu: lıtanbul, Ankara, 
Beyoğlu, Be,ikta,, Eskitehir 

' 
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1937 Yıhnın 
ilk bahtiyarlan 
neler anlattvorlar? 

Yeni zengin Doktor Orfanidiı "TAN" muhabirinin lcar§ısmda 

Babıali caddesinin kırk yıllık e
ıneıktarı hamal Tahir, daha doğru -
su alışık olduğumuz adıyla - Tahir 
ağa _ yeni yılın talihlileri arasında.!. 

Haıber alır almaz, kendisini bul -
dum. Nargilesinin ba.amdan yeni 
kalkmıştı . 

- Gözi.in aydm Tahir ağa. • 
- Allaha emanet ol begum ! 
- Eh ... Paralara kavuştun artık .. 
Gülümsedi: 
- Ne diyek ... Kısmetmiş işte! .. . 

:Amma, bu kısmet, benim değil! .. . 
- Ya k:imllı?. 
- Bizim Htiseyinin .... 
- Hüseyin, ortağın mı? 
- Hayır! Oğlum ... Devresi giinU, 

melmeketten mektup aldtm: Bir ço
cuğumuz dünyaya gelmiş. Adını Hü- ı 
ııeyin goduk diye bağa da yazdılar. 

Sen olsan sevinmen mi? Erkek 
evlat... !ftihar ettik hani ya... Der-

lşfe bu da küçük yeni zengin 

Bir Yunan 
ken o akşa.m, biz.im gayfedeki ar - t • • 
kada.ş~S.:ı:. seninle ortaklaşa bir bi- g a z e es l n l n 
Jet alalım.. Olur da vurur! deriler. • 
vuracağından değil a. gönülleri garı p 

hoş olsun diye: 
- Peki! dedik. Altı kişi, aramız-

da para toplıyarak bir bilet aldık. neşrı·yatı 
Piyango çıkacağı kimin aklına gelir. 
Derken, efendime söyliyem, piyan - Atinada Eleftros Andropos adile 
go yerinden haber verdiler. çıkan gazete, bugünler, her neden -

- Tahir! .. Gel paranı al!.. se Izmiri diline doladı. Aklı sıra, 1z-
Hey gözünü sevdiğim Allahı ... Ga- mirin iktisaden ve sağlık bakımın -

rlp kuşun yuva.smt, nasıl da yapar- dan kötü vaziyette olduğunu gös -
sın? .. Hemen koştuk. Para.lan al- termiye yelteniyor. Rakamlar, ken. 
dık. Altr ortak aramızda ps.ylaştık. disini en kahir şekilde tekzip ettiği 
Ben bileydim, biletin hepsini alır - ve tutulan istatistikler, Atinada mu 
dım. Amma, kısmetten ziyade ol - kim muhabirin röportajlarındaki a-
ınuyor. 1 çık yalanları yüzüne çarpıp durdu· 

- Paralan ne yaptın ? duğu halde, Ele! tros Andropos bu 
- Bi~i~miş borçlarım vardı .. H~- garip neşriyatına devam ediyor. 

mal Ta.hınn borcu olzrtaytp ta kunın (Eleftros Andropos) un Izmire 

olacak?.. gönderdiği Türk aleyhtarı muhar -
- Ka.ç yıldanberi ha.mallık eder - ririn kim olduğunu bilmiyoruz. Fakat 

•in? 
- Tam kırk sene!.. Babıiliye nin 

en eski ha.malı benim! 
Bugünden Allah ile ahdettim. Her 

ay bir piyanko bileti alacagım. Am
ma, kimse ile ortak olmıyacağını. Her 
kes. kendi taliini bilsin.. Baht işi bu. 

Doktor Dfanidisin anlattık/an 
Beş yüz bin liralık büyük ikramiye 

)"l kazanan Doktor Orfanidis'in evine 
girmek pek kolay olmadı. 

Doktor srkı sıkıya kapıcı ka.dma 
Wıbih etmiş: 

-!çeri kimeeyi koymıyacaksıruz ! 
Fakat bizim arkadaşlar için, böyle 

kuru ya.Mklann ne hükmü var •. 
Içimizden biri hemen şiddetli bir 

aancıya yakalanmış vaziyetler alarak 
kapıdan içeri daldı: Arkasından da 
biz! 
Beş altı kişinin apansızın karşısına 

çıkması Doktoru şaşırttı: 
- Siz kimsiniz 1 
Ga.zeted olduğumuzu öğrenince: 
- Aman, dedi, ri.c& ederltn, beni 

.razmaym! .. 
Ve ıUkOt hakkı olaraık bize çikola 

ta ikram etmeğe kalkıştı. Aramızda 
beş dak)ka kadar süren bir mUnaka
ıadan sonra, doktorun nihayet dilini 
çözdük. 

- Piyangodan kazanacağmıı hiç 
ummuyordum, diye söze başladı am 
ma bu para bana mesleğimi unuttur
mıyacaktır. Bilakis, hekimliğe daha 
ukı sarılacağını. &lki ileride Avru
paya bir tetkik seyahati da ya.parnn. 
Babam eski· Osmanlı meb'uslarmdan 
Orfanidis Efendidir. Benim de ga. -
yem babam gibi memleketime bağlı 
bir adam olarak kalmaktır • 

Orfanidis ailesini istiıkbale ait tat-
• tasa vvurlarile baş başa bırakarak 
evden çıktık .. 

Solahodclin GCJHGÖR 

öyle sanıyoruz ki, bu muharrir, A -
tina sokaklarında mevzu kıtlığına 
uğramış bir adamdrr. Ve !zmire, 
hiç şüphe yok ki, ayak dahi atma -
mıştır. 

Bwıun böyle olduğunu, hakikate 
tabantabana zıt olan garazkarane 
yazılarına bakarak kolayca kestiri -
yoruz. Eleftros Androposun son nüs 
basında, yine baştanbaşa yalanlarla 
dolu bir Izmir röportajı çıkmıştır. 

Garezkarlığı evvelki yazılarile 

meydana çıkmış olan bu muharrir 
Eğe mmtakasmda yedi senedenberi 
büyük iktisadi buhran hüküm sürdü 
ğünü bu sene üzüm, incir ve tütün 
mahsulUnün pek bereketli yetişmesi 
ne rağmen müstahsilin belini doğrul 
tamadığmı ve en az iki sene üstüs
te bu seneki gibi mahsul istihsal e
dilirse belki o vakit buhra;ım zail 
olacağını yazdıktan sonra bu seneki 
üzüm mahsulünün 85 milyon, İnci • 
rin 28 milyon ve tütünün de 32 mil
yon kiloyu bulduğunu ve bunların 
yarısından fazlasının satılıp memle· 
kete 34 milyon lira girdiğini bunun
la beraber de tüccarın vaziyetinin 
yine düzelmediğini yazıyor. 
Garezkarlığı pek aşikar olarak şu 

rakamlardan da anlaşılan muharrir, 
bir de ahalinin pek sıkıntılı ve ke • 
derli olduğunu göstermek için bu se 
ne Ramazanın ilk haftasında eski 
ramazanlarda olduğu gibi ahalide 
neşe ve hareket görmediğini yazı -
yor. 

Türkiye inkılabmın mahiyetinden 
büyük bir gaflet içinde bulunan bu 
garip muharririn hala eski Rama -
zanları araması, garezkarlığmm biı 

başka nümunesidir. 
Yunan matbuat idaresi, komşu ve 

dost bir memleketin umumi durumu 
hakkında bu kadar cahilce yazılan 
yazılan i:Örmüyor mu!. 

ilk Avrupa 
Trenimiz 

(Başı 1 incide) 

yolları umumi müdürü Ali Riza. Erem 
de şu nutku söylemiştir: 
"- Bu hattın ehemmiyeti herkesce 

malfımdur. Binlerce Istanbullunun bu 
raya topla.nması da bu ehemmiyetin 
bir delilidir. 

936 senesinde Afyon - Antalya 
hatlarınuz Kuyu da Aydın hattı ile 
birleşti. Malatya - Sıvas hattı He
kimhana vardı. 

Irmak - Filyos hattı Çatalağzında 
ilk kömür kaynağına erişti. 64 sene 
bu memlekette kazançtan başka bir 
şey düşünmiyen Şark demiryolları da 
nihayet elimize geçti. Trakyanm kal
kınmasına, Cümhuriyetçi, halkçı bir 
işletme teşkilatı olan Devlet Demir
yollan bugünden itibaren el koymuş 
oluyor. 

Büyüklerimizi saygı ile anmayı bir 
vazife bilirim . ., 

Alkışlar Arasında 
Eski Şark Demiryollan memıurların 

dan biri de yazdığı şiiri okumuştur. 
Bundan sonra istiklal marşı çalınmış 
ve marş bitince yeni lokomotif ve va
gonlardan tertip edilen katar alkışlar 
ve tezahürat arasında hareket etmiş 
tir. 

Bu trenle Devlet Demiryolları Umu 
mi Müdürü Ali Riza Erem, Hattın Mü 
dür Vekili Salahattin ve diğer zevat 
tn. ayni trenle gitmişlerdir. 

Eski şirketten Devlet Demiryollan 
kadrosuna geçen memurlar dün ön
lerinde mızıka olduğu halde Taksim 
cümhuriyet abidesine giderek çe -
lenk koymuşlardır. 

Yollarda Tezahürat 
!stanbul ve Edirneden hareket 

eden trenler güzergahtaki bütün is
tasiyonlarda, bilhassa Çorlu ve Al
pulluda büyük tezahürat ile karşı -
lanmış ve uğurlanmıştır. İstanbul -
dan ve Edirneden kalkan trenler 
dün akşam Edirne ve lstanbula gel
mişlerdir. 

Devlet Demiryolları Umumi Mü
dürü Ali Rıza Erem. Nafıa Vekili 
Ali Çetinkayanın selamlarını Trak
yalılara bildirmiştir. 

Anadolu demiryollannm devlete 
intikalinin bugün onuncu yıl dönü -
mü olmaktadır. On sene evvel bu
gün, yani 928 yılında Anadolu -
Bağdat demiryolları devlet tarafın
dan satınalmmış ve satınalma mu -
kavelesi· imzalanmıştı. On yıl iGinde 
Türk şimendiferciliği evvelden tah
min edilemiyecek kadar büyük bir 
terakki ve inkişafa mazhar olmuş -
tur. Bir taraftan yeni demiryolları 
vapıhrken diğer taraftan memleke -
tin mevcut ve hepsi ecnebi şirketler 
elinde bulunan demiryollan da sa -
tınalmmıştrr. 

Devletin şimendifercilik işini ilk 
ele aldığı bugiinün yıl dönümünde 
Sark Demiryollarının devlete intika
li mes'ut bir hadise te.c:kil etmekte
dir. Simdi yalnız ecnebi kumpanya
lar elinde cenup demiryolu kalmış
tır ki bu da hudut vaziveti dola.vtsi
le tabiidir. TUrk tonrAk1~rmda de -
miryolları kamilen devletin eline geç 
miş bulunmaktadır. 

Edirne istasyonunda 
Edirne, 1 (TAN muhabirinden) 

Devlet Demiryolla.rmm ilk treni bu 
sabah saat 8.20 de buradan !stanbu. 
la hareket etmiştir. Bu münasebet
le istasyon donatılmış. bütün Edir -
neliler bu büyük sevince iştira ket -
mişlerdir . 

Trenin hareketinden evvel bir me-

rasim yapılmrş, nutuklar söylenmis 
v~ tren halkın sürekli alkr.şları ara -

sında ista.'!!yondan hareket etmiştir. 

Tren Yunan topraklarından geçerek 

Pityon istasyonuna vardığı zaman. 

bir Yunan müfrezesi. selam resmini 

ifa etmiş ve mahalli idare memurla

riyle halk Tüıık trenine büyük sevgi 
tezahUrat göstermişlerdir. 

Devlet Derniryolları umumi Mü -
dürü Ali Riza ve maiyeti bu kece İs. 
tanbula hareket etmişlerdir. 

Ara istasyonlarında 
Edirne, 1 (TAN muhabirinden)

Devlet demiryollarmm ilk treni yeni 
lokomotif ve vagonlardan müteşeık.. 
kil olduğu halde bütün ara istas -
yanlarında halkın coşkun tezahüra. 
tiyle karşılanarak uğurlanmıştrr. 
Tekirdağrndan gelen bir heyet tre

ni Muratlıda, Kırkla.reli heyeti Al -
'Oulluda. ka.rsıJ.a.yarak uwlammla.r -

Milletler 
Cemiyeti 
ve Biz 

\ 

(Başı 1 ncide) 
Bizim bir mümessil ve müşahidi

miz işe karışmadıktan sonra bitaraf 
müşahitler ne yapacaklar? 

Fransızların bir taraflı olarak 
gösterdiklerini görecekler, söyledik
lerini dinliyecekler ... Bir taraftan da 
yumruk altında bulunan Türk hal
kının dertlerini orta.ya dökmemesi 
için elden gelen her şey elbette ya
pılacak. 

Böyle bir vaziyet Türk milleti için 
çok teessürle karşılanacak bir vazi
yettir. Gazetelerimizden birinin bu 
müşahededen doğan teessürleri, en 
son ihtimale kadar ifade etmesi çok 
tabü görülmelidir. 

Hukuki ve siyasi davamız Millet
ler Cemiyeti muhitince kayıtsızlıkla 
karşılandığı ve Fransanın hazırladı
ğı diplomasi oyunu sonuna kadar 
devam ettiği takdirde Milletler Ce
miyetinden çekilmeyi bile göze ala
cağımızı ifade etmek, Milletler Ce
miyetine karşı kurulu bir husume
timiz bulunması gibi bir manaya 
kat'iyyen gelmez. Türk milletinde, 
Milletler Cemiyeti hakkında bir ta
rafgirlik varsa bu tarafgirlik şiddet
le Cemiyetin lehinedir. 

Tam dostluk 

B izim maskeli .~~~?ir .. i~imiz 
yoktur. Düşündugumuzu so-

nuna kadar söyleriz. Dost olduğu
muz memleketlere karşı candan 
dostuz .. üstü kapalı, yarımyamalak 
bir dostluk tanımayız. 

Fransa ile de tam dost olmak is
teriz. Bu sebeple, ~'ransanın bizim
le hiç danışmadan Suriye ile bir mu
ahede aktetme.si, 1921 muahedesin
deki taahhütlerini tanımaması, Türk 
bayrağına benzer bir bayrak sahibi 
olmasını 1921 de kabul ettiği bir 
Türk halkını 1936 da Suriye boyun
duruğu altına koymıya kalkışması, 

Suriyede bir Makedonya yaratmıya 
teşebbüs etmesi bizi cidden mütees
sir ediyor. 

Bizim Fransadan istediğimiz 1921 
anlaşmasını tam şümulü ile hatırla
masından ibarettir. 1Wletler Cemi -
yelinden istediğimiz, Türk halkının 
mukadderatına tamamile sahip ol
mak hususundaki tabii hakkının 

tanınmasıdır. 
Bu tabü yolda yüründüğü müd

detçe biz Milletler Cemiyetinin ka
rarlarına göre hareket etmeyi en 
büyük vazife biliriz. Hüküm verecek 
heyet, hakkaniyetin iptidai esasları
na riayet etmişse onun hükmünü 
kabul edip etmemek meselesini mü
nakaşa bile etmeyiz. Bütün endişe
lerimiz en iptidai esasların, bir ta
rafın lehine olarak ihmale uğrama
sından ibarettir. Böyle bir ihtimal 
mevcut olmadıkça bizim de Milletler 
Cemiyetinin bir kararı karşısında 
gücenerek Cemiyete arka çevirme
miz Uıtim'1li yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bigadiç Nahiye Müdürünün 
Evi Soyuldu 

Bigadiç - Nahiye müdürü Hay -
reddinin evine geceleyin kimse bu -
lunmadığı bir sırada hırsız girmiş. 

1200 liralık kadar eşya çalmışbr. 

Kara tumanlı 
Akboğa 

Dünden it ibaren neşrine 

başladığımız Ercüment Ekre

min bu nefis romanını hafta

nın üç gününde okuyucuları

mıza vereceğiz. ikinci tefrika 

yarınki nüslıamm:la çıkacakttr. 

"Karafumanlı Akboğa" yı Cu

ma, pazar ve çarşamba gün

leri muntazaman okuvacalm-

nız. 

dır. Aynca, Çorluda da bir karşıla -
ma merasimi yapılnuştır. Uzunköp
rüde Edirneden giden üç kişilt~ bir 
heyet ilk karşılaşmayı şehir namına 
yapmıştır. Tren, Edirnelilerin içten 
tezahüratı arasında gece 20,15 te F,.. 
dirneye vasıl olmuştur. Bu münase -
betle istasyonda bir merasim yapıl
mış, nutuklar söylenmiş ve 1stanbul
dan gelen heyet otomobillerle alına
rak belediyede misafir edilmistir • 

2 - 1 - 937 

Hatayh kardeşleri
m ize bir ikaz sesi 

(Başı 1 ncide) 
Antakyada cereyan eden mezalim 
ve haksızlıklardan, reva görülen 
gayrikanuni hareketlerden bahsede
rek bu işin derinden ve inceden in
ceye tetkik edilmesini heyetin vie -
danlarından beklediklerini, Milletler 
Cemiyetinin yüksek otorite ve sem -
patisinin mutlak surette muhafaza 
edilerek Antakyadaki Türklerin e -
hemmiyet ve dikkatle dinlenmesini, 
çünkü orada bulunan müstemleke 
memurlarının birçok tazyik ve ter -
tiplerle murahhaslarla temasa gir -
meleri ihtimali olduğunu söylediler. 

Murahhaslar cevaben Antakyalı -
larm gösterdikleri bu nazikane ta -
leplerin tamamen gözönünde tutul -
duğunu, bitarafane tetkiklerine hiç -
bir kuvvetin müdahalesi imkanı ol
madığını, her Türkü dinlemek için 
her fırsatı hazrrhyaca ldarmı, bütün 
hundan müsterih olmalarını söyle -
diler. 

Gene Antakyalrlar heyetten bir 
ricada daha bulundular. Bu da An
takya ve havalisinde Suriye ve Fran 
sız memurlarının Alevi diye hitap 
edip TUrk kütlesinden ayn tutmak 
istedikleri kütlenin tamamen Türk 
olduklarını ve bu kütlenin e~ki Hi
titler olduklarını ve hatta mezartaş
ları tetkik edilince Alevilerin nasıl 

saf Türk kütleleri olduklarını göre
ceklerini, Arapların bu Türk kütle
lerini hiçbir zaman Arap camiala -
rından saymayıp daima hakaret et
tiklerini, son zamanlarda mahsus 
maksatlarla bu kütleleri Türklerden 
ayırmak için Arap camiasından say 
mıya kalktıklarını söylediler ve ayni 
Antakyalılar, tetkik heyetine seya -
hatleri sırasında yaptıkları bu mü
racaatin asla bir tezahürat mahiye -
tinde görülmemesini ve kendilerini ne 
za ketle kabul etmelerinden dolayı te
şekkürlerini sunarak ayrılırken heyet 
Antakyalılara: "Türkiyede seyaha -
timiz sırasında hiçbir tarafta hiç 
bir suretle bizi incitecek bir tezahü
rat görmedik. Bilakis her yerde sem 
pati ile karşılandık. Bu müracaat 
ve konuşma da bu nevidendir." de
mişlerdir. 

• 
Dünya Gazeteleri Sancağa 

Dair Neler Yazıyorlar? 
Dünya gazeteleri. Antakya mese -

lesinden büyük bir alaka ile bahse • 
diyorlar. Bilhassa Alman ga.zet~leri 

meselenin bütün teferrüatma sütun. 
lanııda yer vennektedirler • 

Völkischer Beobachter, Yahya Bey 
Hasan imza.siyle neşrettiği bir maka. 
lede diyor ki: 'Sancağa haı;.cim olan 
devlet ,geçilmesi çok güç olan Ama • 
nos dağlarını elde eLmiş demektir. A. 
manos geçidi Adananın kapısidl1'. 
Antakya ise Suriyenin kalbine açıl -
mış bir kapıdrr., , 

Kolnişe Çaytung, Türkiyenin İs -
\{enderun limanı üzerinden İran ve 
Irakla muvasalaya kıymet verdiğini 
yazıyor. 

Hayale dayanan müfaf ealar 
1sviçrede çrkan Bund, Fransız.larnı 

neşrettiği yanlış mahlmata kapılarak 
Sancağın istiklalini istememiz, mua _ 
hedelerin yenibaştan tadili meselesi _ 
ni ortaya attığını, Milletler Cemiyeti 
üzerine revizyon kabusu çöktüğünü, 
böylelikle Ya.km Şarkta revizyon ha. 
reketinin devam ve sirayet edebilece. 
ğini yazıyor. 

1sviçz:e gazetesi diyor ki: 
"- Suriyenin İngiltere ile Fransa 

arasında taksimi Picol muahedesiyle 
kararlaşmıştı. Cihan Harbi esnasın -
da bu ınuahedenin ltalya lehine ta -
dili vadedilmişti. 

Habeşistan seferinden sonra İtal _ 
yan gazeteleri, tta.lyanm Suriyedeki 
menfaatlerinden vakit vakit bahsetti. 
ler. Bu talepleri şimdi tekrar edebi. 
lirler. Bu itibarla Türklerin emelleri 
İngilizleri de hayli endişeye düşür -
müştür.,, 

İsviçre gazetesi, tamamiyle yanlış 
malumat üzerine mütalealarma de -
vam ederek Türkiyenin dünyanın bu. 

için ne demek olac~.:Fmı göz.önüne ge. 
tirebiliyor. Bu gazete diyor ki : 

"Suriyeden Fransız askerleri ve 
memurla...., aynlrrsa akalliyetlere men 
sup kimseler kendilerini bekliyen !ki. 
betin ne olacağını pek iyi takdir et. 
mektedirler. Maroniler, Türkler ve 
Durziler, Suriyeli adı verilen kimse • 
!ere itimat etmiyorlar. 

Bunlar asrrlardanberi biribirlerile 
çarpışmakta ve karşılıklı bir nefret 
beslemektedirler. Bu milletler, Şam 

hükumetinin istiklal sahibi olunca e. 
line geçecek kuvveti suiistimal ede • 
ccğinden korkuyorlar. 

Bütün bu.ılar Türkiye Cümhurlyetl 
Türklerinin Sancaktaki vatada.,.-.ları 
için yaptıkları hareketi izah eden 
şeylerdir. 

lskenderunun, zengin Türk Kilik • 
yasının tabii limanı olması, meseleye 
bir kat daha vahamet veriyor. Türk.. 
ler davalarında musırdırlar. Milletler 
Cemiyeti Türklerin haksız olduğuna 
dair hüküm verirse general Seligors. 
kinin vaktiyle Vilnaya karşı yaptığı 

harekete benzer bir hareketten endi. 
şe edenler vardır • 
Şark ahvalini takip edenlerin gözü. 

ne çarpan bir nokta var. O da Suriye 
milletlerinin iki bin seneden beri hiç 
bir zaman müstakil olmadıklarıdır. 

Halbuki istiklal ve hürriyet güçlükle 
yetişen nazik çiçeklerdir. Irk ve din 
itibarile mozaiki andıran bu muğl8.k 
memleket, sekenesi arasındaki müca
deleleri bertaraf edecek haklın bir 
kuvvete muhtaçtır. 
Osmanlı İmparatorluğunun suku

tundan sonra Fransanın büyük rolü 
başlamıştır. Eğer Fransa bu rolün· 
den vazgeçerse işe kimler karışmıya
ca ktır? Kemalin Türkleri, Mussoli
ninin İtalyanları, Hitlerin Almanları 
veyahut !bnissuudun Arapları müda
hale edebileceklerdir.,, 

Suriye boyunduruğu 

Cevre gazetesi şöyle diyor: " ••. Bu 
noktada Atatürk laf dinlemiyecektir. 
Atatürk sancağın Suriye boyundu· 
ruğu altına girmesini istememekte
dir. Atatürkün arzusu Sancakta me
sela Danzig rejimine benzer bir 

jim kurulması ve h~~~a Milletler Ce
miyetinin mürakabesi altında muh· 
tar bir idare tesis edilmesidir. 

Ankara Türkiyesi, eski Osmanlı 
İmparatorluğunun eczasından olan 
dost memleketlerle menşeleri pek az 
malfım, şümulleri hudutsuz muahe
deler aktederek Yakın Şarkta muaz
zam bir vaziyet iktisap etmiştir.Garp 
memleketleri bunun farkında bulun· 
muyorlar. Türklerde izzetinefs yara
sı derindir ve devam ediyor. Türk· 
ler, Fransız - Ttirk dostluğunun 

küsufa uğradığını açıkça söylüyor· 
lar. 

Bu meselede Tilrk şeref itibaI1 
başlıca yer işgal ediyor, fakat hlkim 
olan mesele, İskenderun limanmm 
bir deniz üssü sıfatile mevkiidir.,, 

Türkiyenin dikkafi 

Deutsche Diplomatische Politisch~ 
Sancak meselesini mevzuu bahsede· 
rek Türk _ Fransız ihtilUının mev .. 
zuunu teşrih etmekte ve her iki ta • 
rafın da noktai nazarını yazmakta -
dır. Gazete, bilhassa şunları kayde
diyor: 
"- Sancak mmtakasmm Suriyeden 

ayrılması için Türkiyenin ileri sUr -
dtiğü talep dikkat ve itina ile yapıl
mıştır. Türkiye, bu mıntakanın şiın

diye ıkadar haiz bulunduğu şekil ve 
hukuki vaziyet çerçevesi dahilinde 
garantilerin takviye ve teyidine mu • 
vafakat edecektir. Fransa ile diğel' 
mandater devletler Türk talebini e

sas itibariyle haklı buluyorlar. Fa • 
kat prensip mülahazalariyle bu ta· 
le bin ·tahakkukuna itiraz etmek 11 • 
zım geldiğini sanıyorlar. Halbuki. bu 
gibi hak ve talepler, artık reddedil· 
memeli, nazarı iti'bara alınmalıdır. 

Bu, bir terakki eseridir . ., 

Fransanm endi~esi 

günkü nazik vaziyetinden istifadeye Frankfurter Zeitung'un Paris mu
çalıştığını, belki de bir veya iki dev- habiri, Hatay meselesine temas et • 
letle anlaşma yaptığını ileri sürüyor: tikten 60nra şunları yazıyor: 
bir taraftan da Türklerin Boğaziçini "- Fransa, Türk talebini is.af ile 
ellerinde tuttuğunu, mühim bir mev - Arap aleminin husumetini kazana • 
kileri olduğunu yazıyor. cağını düşünmüş ve bu takdırde su-

Repübliğin mühim bir yazm riye nasyonalistlerinin yeniden bit 
Fransız gazetelerinin çoğunda isyan çıkarmalarından korkmuştur ı 

basma kalıp dostluk lakırdıları ve Maamafih, Türk - Fransız ihtilafı • 
Fransız resmi görüşü etrafında yazı_ om halli, 18 kanunusanide toplo.na • 
lar vardır. Yalnız Republique gazete. cak olan Milletler Cemiyeti konee • 
si. Suriye idaresinin Ant&kva halkı vinde kabil olac.aıktır., 
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On Yedi Atlı Foça Ka!esini 
Ab~oka Altına Almışlardı 

Bir anda etrafı, on bet atlı tara • ı Sarayın iç Jelı/izlerinde ... 
tından çevrillvermifti.. Şahan, bet kifiyi yanma alm.ıf, or-

Halll Beyin, dik ve azimklr 1e11i, tadan kayboluvermiıti. 
karanlık içinde titremieti: Altı kiti, kale kapm kapanmadan 

- Hazır mısmız, yoldqlar!. • kaleye varmı§lar; birer Udoer içeri 
- Hazırız, beyim. • &irmiılerdi. 
- Amma tunu iyi bilin ki, bu yol- Ortalık taranp ta her tarafta 1eB 

da gitmek var .. dönmek yok. seda keailinciye kadar bir tarafta Iİ· 
On bet le8, yine o zifiri uraniık nip beklemişler ve aonra birletmiller. 

içinde bir kasırga gıbi gürlemişti: duvarlara ıilrüne aUıilne kapı muha • 
- Ölmek var .. dönmek yok, be • fızlannm odalarına kadar takarrüp 

yim... Öldüğün yerde ölürUz.. Kaldı· etmiıtlerdi. 
ğm yerde kalınz. oo, önümüze.. Şahan, alçak olan pencereden içeri 

On yedi atlı, ileri attlmlfb. O ~~- bakmıştı. Içerde be§ muhafız vardı. 
ri~ zulmet içinde birer heyull gıbı. Bunlardan UçU, sedirlerin Uzerlerine 
Mıhalıç ovasını geçmişler, Balıkesir uzanmışlar, derin birer uykuya dal • 
;yoluna eapmıılardı. mııtlardı. iki muhafız da, ocağın ö-

On yedi atlı l•tfOmO yolunda nUnde oturmutla.r, mısır pişiriyorlar 
Bu on yedi atlı, ıtındtlsleri, yollar· dı. 

dan sarpa yerlerde nk .pçıarm al- Şahan, arkadaşlarına kıaa bir ita · 
tına alnerekı ve pc*\erl atl&nm lil • ret vermipj. Bir a~.la kapıya clayan
rerek BalJkeıdrin l1at tarafından mıılar, yıldırım ıtlr'atile içeri gir • 
<Uzuncayayll) ya pçmleler .. Oradan mitlerdi. Muhafızlan, aillhlann& dav 
da (Berpma) ya lnmitlerdl. ranmaya vakit bırakmadan birer yum 

TAN 

1 Moda Tanımayan Memleket 1 

lsponyatlali Jolıili lıarp, ispanyaya ail lıer lıususiyef üıeri• olaio 
topluyor. Bu a/6/r.olardan biri ele halle lobolr.asına mensup lıponyol 
ltadınla11nın modayı #anımamolarıJır. Bu görtlüğüniiı Aıyolel pel üsül 

lor/darla neıillerdenheri lıponyotla ae'fam ediyor Ylyecekl.trini. dat ~ ldS~ nıkla yere sermlıtier .. Ellerini, ayak
lt:rdeıı teclank etmıtler; gidt.re-kler~ lannı •unsıkı bağlayıp ağızlarlDl da ----------------------
yolu, erkenden kırlara çıkan çoban- tıkadıktan sonra, hepsini bir k()feye c 

1
• 

lardan öfrenmiflerdi. istif etmtılerdi. 
Böylece, yedi ~ yol litti~n Şahan, başmuhafızm belindeki ka-

aonra tam sekizinci 11ıbah ihtiyar bır pının anahtannı alnuı; kapıyı açmıe. 

LDiNiZi 
BESLEYiNiZ cobaııa rutgelmltlerdi. gözlerini karanlıklarda gezdlrdilrteıı 

lialtı Bey çobana aormuttu: aonra, belindeki metin keaedeD çak • 28 cUn zarfında birçok seneler daha ıençl .. mit olurıunuz. Mlfhur 
- Hey, çoban! •. Nereli8ln?.. matını çıkarnuf.. muayyen taml•l1r bir ünıveraıtı profesörü ıenç hayvanlardan cilt igin hakiki bir cevher 
- Saruhan tk.yinin çobdla:ındn- Utı c:akınıya başlamıştı. istihsale muvaffak olmuftur. 

DUn. Birkaç kmlcım parlar parlamaz, 100 kadından 99 u beslenmemit 
- Foça kalell buraya uzak mı!. derhal Halil Beyle karşıla.tmıştı. bir cilde maliktirler. Buruşukluklar, 

' - Hayır! .• Şu beleDl &fU'UJUZ, Hanı Beyin yanında, sekiz kili da- solmut tenler ve ı•vflk yanaklar 
(ÖriiraUnUz. ha vardı. bu halin bazı allmetleridir. 

- Kalenln tekfw'U, ~ KalotPt - Sen miatn Şahan? Zamanımızda tecrübe ile 1&bit ol· 
ın1? - Benim, beyim. muttur ki, cildiniz, milyonlarca me-

- Evet.. o klftr- ~ on:.ı t&mr - Kapıyı zaptettln mi? samelerl eayeeinde ıuretl huauaiye-
Dıismız T - Muh&fızlarm heplıbıl b&fladnn. de hazırlanllllf birçok wıaurlan mu .. RC ".,,, ...... 

- Yok .• Ac!Jm leitirlL Bir köşeye l8tlf ettim. ve canlı hUceyreler ,eklinde ifrağ ,.,. ıatıh••' • 19•· 
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DAiMON 
Pi il eri, 

Fenerleri 
vebilhaua 

DAiMON 
Ampullarında 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

Her yerde Dcıimon markuım ıırarla iıteyiniz. 

Umum tlepolar: Tahtakale 51 No. lu Poker tırat bıçaklan 
depoıudur. lzmirde: Hüınü Oz ödemitli. Sulu' han civan 

No. 28 29 ~ -.. .................................... ' 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 
3 üncü kqide 11lkincikinun937 dedir. 

BOyOk ikramiye --
45.000 Liradır -----Ayrıca : 15.000, 12.000 10.000 Llrallk 

ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) llra· 
hk iki adet müklfat vardır. 

DiKKA T: 
Bilet alan herkea 7 lkincikinun 937 giinü alqamr 

na kadar biletini deiiıtirmit bulunmahdır. Bu tarih
ten aonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur .•• 

Uyuşturucu 
lnhisanndan: 

Maddeler 

· - Çok katı Wirdir... iki yıl ev • - All... Saraym yollarım da öf • ederek kaybettiği güzellik ve taze- ~.: ... ::ıocEL .. 
ftl bizim beyimize öyle bir it etti ki: renebildin mi? liği kazanabilir. 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup İdare= 
itlere beuemez. - Evet, beyim. Cilt için en mükemmel ıündelik miz satıtlanna ietira.k ettirilmek üzere depolarımıza tev-

- Yaaa .. öyle mi? Eh bu dilnya ; - Kapıda, iki kişi kalsm. Oteld ar güzellik reçetesi fudur: di olunan afyonlann sahiplerine 19.35 • 1936 senesi satıŞ!. 
(etme, bülma) dtııi)'Uldır. Alti.lı ta kadaşlar, beraber gelstn. Genç hayvanlardan iatihBal edi- '---- •• • den tedi · 1A- el .-~....a t 1.-uı 
... .... ~ d ile 61 • Şahan, öne ~- KalotetiD len Biocel cevheri, ta.ile krema ve mu bab.ral ülldik eclecelmfnls. 40 ...-uuu.. uzenn yesı ~un g en 7 w..ue o uz 
dul\ımı l&lli'lr· earayma dofru llerlemlf)erdl. musaffa zeytinyağı. ve ı50 y&flarmda ~ok kaclmlar tevzii mukarrerdir. 

- Jn11JJab... 0 sırada, tehlikeli bir vaziyet ol. BUttın bu unaurlar fimdi Tokalon aon derece beeleyicl bir wıaur olan İstanbuldan gayri mıntakalarda bulunan afyon sahip-
- Haydi, kal aafbkta... machfı için hiçbir tarafta fevkalldP. kreminin terkibinde mevcuttur. Bu bu kremi muntazaman kullanmala- !erinin ellerindeki morfin makbuz numaralan ile açık ad· 
- Haydi, Allah utunmu.u açık ihtiyat tedbirleri lttlhu edi1memJtti llrem. tanmm•t cilt unaurlarmm en n eayesinde . hemen bir genç ~ reslerini bildirir birer mektupla İdaremize müracaatlan 

etaln. .. ltlerinbe kolaylık vera1n. Kalot&ün aarayı, derin bir aük6t için mükemmel ve en fazla bealeyiciaidir. terlitaze cildine ve nermin tenme ilan olunur. "3873" 
Meydanda görtınen. yahıa Halil de idi Sadece bpm.m önünde, iki Yalnız bir pce zarfmda cildinizi ta- malik olmıya muvaffak olmuflardır ... ---------------------· 

Beyle Şabandan ibaretti. On bet atlı, harbeİt uker n&et beklemektelerdi. ravetlendirecek ve lııanılmıyacak Akfamlan, Tokalon kreminin pem- latanbul V alaflar Direktörlügu.. .. llanlan 
ilerde bir derenin içine •lmnlelerdl. Duvarıarm 'dibinden birer hayal gt· derecede canlandıracaktır. Ve 28 be rengindekinl ve •bahlan (yağ-
' Her ı•Y tamam... bt kayarlarken, Halil pey bqml ge • ,un J&rfmda devamlı bir gtlzellikte ıız) beyu rengfndekinl kullanmız ... _______ ·--------------
' o ,un orada pçirilmiftl... Sade, Vfnnle, ı-1sce emir vermiftl. yeni. bir ten temlıı edecek, befereni- Pembe rengindeki krem en fula Kiralık Emlik 
8alwı yanma bir ark&dae alarak ço. - iki kiti Uerl •• şu heritleri ı.atı· si bir ıuı yapratı libt daha tatlı, bealeyicl bir kremdir. Fakat •balı- Kasımpaşada Türabibaba sokağında 7 No. ahır. 
b&nm göaterdlli tarafa litnılt, bir. l'Dl. APJarmı tıkaym. daha nermlıı kılacak ve burufukluk· lan <y&Pız) beyu trem kullanıl- Pangaltı Feriköy Rum kilisesi arkası 106 1 arsa. 
kaç eaat aonra avdet ederek Haıu ka-111 lardan ıe\"f8k yanaklardan ve ytl- muı mtlrecc&btır. ÇUnktl fevkallde H ahall . Y . kak 5 N 
Beye haberi ptlrmifti: tı Karanlıklar içine 1ı:!18:,.,ıçlle""; st1n U.yıfl&llllf adalelerlnden kurt&- bir cilt unıuqı olduktan bafka pud- üseyinağa m esı enişehir so o. ev. 

IU ta am beytnı · Bu gölpler, 8iDe n o.er- racakbr. rayı gayrlmer't kılar ve son derece ,, ,, ,, ,, 58 dükkan. 
ma~ki8:ariaı:ta. hareket ;d:!~- ::e-:ıı=:~':.ie!:'i:noerıe Bu tayam hayret 1emereyt, ayna· yaplfmaama medar olur. Tophane Kılıcali Topçular caddesi 324 1 dükkan. 

Gün. .utOnetl• pçıntfti. Alream, ri llrtl&klarma day&llllllardı· Yukarda yazılı yerler 31 Mayıs 1937 sonuna kadar ki· 
takarrtlp etımetl- Ve IOllra •• birer gelme takarak ye- Ad B 1 d·y R . r v. den. raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. İstek• 
Haıu Bey: re nvarıam•eıar .. Bafl&rmdaki 1Sr. ana 0 e 1 e 018 ıgın · lilerin 4 tkincikinun 937 pazartesi günü saat 14,30 ka· 
- Haydi ,oldaflar .. blnlıı! ıne kUWılan çıkararak ağızlarlDl ı _Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan İş: dar Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Akarat kalemine cel· 
Enırinl vermltti· • llnwla tıkamıtlar.. Hançerlerinin ani meleri. ( 3761 ) 
0n~~~~~~~~~~~-re~•· ıoo.ooo~~~b~~''T~~nm~~~ K~----~-----------------

mietl. Onlerlndekl lrilçük bir ovayı, rint, ayaklarmı baflamlflar.. Orada ve teslim şeraiti prtnamesinde yazılıdır.,, 
)'el gibi ıeçmltlerdL yere yatırmıeJardı. 2 - Eksiltmenin yapılacağı yer ve tarih: 2 S lkinciki-

Belenin tepeline varmıelardı. On- nun 9 3 7 P~esi günü saat on belde Belediye Daimi 
de giden Halil Bey, e11nl ilert doğru Sanry Aopıu ~ılıyo' Encümeninde. 
uzatm11: Hanı Bey, earayın önüne gelerek 3 - Bu iıe ait şartname Belediye Yazı İşleri kalemin-

- Yoldqlar... ı.te. deııia... lfte bu koca binaya göz gudirmlltl. Sa - dedir. lstiyenlere parasız verilir. 
l'e>ça kalelll. ray, tamamile zulmet içindeydi. Alt 

!Tenvirot ~ksi No. 6 
Di bqırmıttl katm pencereleri c1e o kadar ytlbek 4 - Muhammen bedeli 9650 liradır. rd,,..: 
G~etln ao1gw1.JIJ)dan, denizt! aJr. defUdl. S - Muvakkat teminat: 723.75 liradır. ~,i 0~ 

metmitti. "• kaJe8i, bütün hefbet Halil Bey, Şabana emir vermiltl: 6 -Teklif mektuplarının ihale cünü saat 14 e kadar rat\ 
lJc kabiliyetinin ve 1GTfiyaıuı,o, 

Yat ile &österilmi§ olmasınadilı

kat ediniz. Bu suretle ıenviratın 

üe ne derece ucuza. maloldu 

ğıuıu anlarsınız. Osram &J laı. 
bolannın ÜÇ ıaraftnda ve «ım· 

balajinuı tuerinde bol ziyanın 

teminatı p.ıerilmektedir: DLm 

Jrt.eydl. - Şahan! .• Şu kapıya yakın pen· Belediye Riyasetine verilmiı olması lizmıdır. 
:n uametne ~ cereden ioerl atla. Bi.e, kapıyı aç. 7 - Bundan sonra verilen veya posta ile gelen mek· 

- StırUn!.. Iki kiti, mt1armJ duvara day&mll- 1 h'0 k 
On yedi atlı, hep birden atıaruu tı. Sahan ,bunlarm omuzlarına tu. tup ar u ümıüzdür. "3796" 

t.epmielerdl. Arkal&rJDdan bir toa m&IUIUltı. Sonra, bellndeld hangert ----------------------

bul~ bir ııokt& a&ater- ~~==·i:ce;:ı~ Türkiye Büyük Millet Meclisi 
mto= m11ıı. • d H d 

- Oraya. rd1 Halil Bey, ikinci bir emir wrmfftl. 1 are eyetin en : 
Demlttt ... Şahanm pte.. il Yet-, - Bir kiti pencereye çıkanı. içeri· 1 D k b. 1 . k 

harap olmut bir çittlltln dort duvar 'i dinleain. Efer kavga gllrOltU 11881 - O Ban ın ıtre ~ almaca tır. 
kalan &Junndan ibaretti· Buram da, llltin1e, derhal Şabanm imdadına,.. 2 - Sartname herguıı Büyük Mıllet Meclisi Daire Mü-
Foça blfJlllnlıı duvarıarma. Dal bina- titaln. dürlüiünden bedelm olarak almabilır. 
dmıdan uat cSetBdL 0n dakika. derin bir .ok6t 0e seç- 3 - Eksiltme 7/ı1 9 3 7 Perpmbe ciinii saat 15 et. lıü. 

On )"edl atlı, bu dört dll\'ardan mlfti. ve IODl'a, earay kapmmm.... yük Millet Meclisi İdare Heyeti oda11nda olac&lttır 
ibaret kalan harabeye gtrmleler; at- lizce açıldıjı bhaedtımtfti. 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
larmdan lıımielerdl· - Uç arbdae benimle pl8ln. 5 - Muvakkat terninat 877 lira 'iO kur\letur. 

- Bet kiti a)'1111m. Karanlıkta, bir aee, ltiru etmltt~ 6 - Teklif mektuı>latj 7 /1 9''47 Vf'rşen"br günit U M 
Demıttt... Ve, bu bel kıet a)'nhr - Beyim! .• Uç kiti &L Kapıy1 bek ı 4 de kadar İdare Hey!'tıne verilecevtir. Bu saatte:ı son-

ayrılmu: lemek için Hd kiti klfi. Beplmls af. 
-Haydi Şahan.. Durma. .. Kale ka- z1n1e beraber gelelim. ra mektuplar kabul ~1ilmez. 

p11 kapanmadan tgeri lir· Kapıyı _Hayır .. u, kili klfL.. Sen... 7 - Sartnamenin 4 üncü maddesinde istenilen veai-
aptet. aen P1- kalar teminatın kondutu zarf içeriaj.1-ıe konulmq olacak· 

Emrtn1 ftnldltl, 'C.Altmlıl wrJ tır. l212ft) (3672' 

W Yaı mrfıyatı 

o 
anapuUannın Yaı 1ar:fiyaı1 aaıari 
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HASAN ACI BADEM YAGI KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 

A N ·v ağsız Kar Kremi 
Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale eder. 

Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik ciltli kadınların hayat arkada,ıdır. İhtiyarları gençlettirir ve gençleri güzelle,tirir. insana 
ebedi bir taravet veren Hasan a<:ıbadem yağ'le yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp tA 
Avrupa etiketi yapıftırılan ve halkı aldatan kremlere ve sair ıtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat edini:ı.. 

HASAN DEPOSU: IST ANBUL, ANKARA, ESKiŞEHiR, BEŞiKTAŞ, BEYOCLU 

I • 

Bir liralık Mazul ile 

100 kilometre 
yapar 

Daimf er-Ben 
Mazutlu kamyonları 

Yaman Ş;rketi lstanbul •u
besi Taksim Bahçesi kar,ı· 
aında No. 25 Telefon adresi: 
D1ZEL-1stanbul Tel. 40835 

ClLDINIZt 
Tehi ikeden koruyunuz. 

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

Kayıp - Istanbul ticaret ve sana
yi odasından 3 11/ 1936 tarihinde 
Yunanistana sevketnıi.ş olduğum 

3467 çift taze torik balıkları için al
mış olduğum 16566 numaralı şaha
detnameyi zayi ettiğimden zayi olan 
bu şaha.detnamenin hükmü kalmadı 
ğını , yerine bir suretinin alınacağı i
lan olunur. 

Ali Tansever 
Balıkhane sokağı No. 25 

:5ahıbı : Ahmel Emin l'Al~AN -
Uaıumı Neşrıyatı idare G'..den: 

S. SAi.iM 

Beyhude ıstırap çekmeyi 
il 

1 
111 

1 1 

kullam 

1 Soğuk algınlığı, nezle, kı-
rıklık, grip, baş, diş ve sinir 

ağrıları, romatizma sancıla· 

rı için rakipsiz deva, Gripin

dir ! 

• 

bu karışık havalarda yanınızdan 
GRIPINI eksik etmeyiniz 

• • Klişelerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ne verınız. 

Jdare eden: Devlet Matbauı sabık çinkograf Şefi 
KEMAL FERİDUN 

•5' 

Tıraf bıçağı yerine batka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız . 

1srarla POKER 
PLAY 

KUMBARA BIRE, 
1000 
VEREN 

t";azetecilik ve Neşr• J at rUrk Llmlteı tırq bıçaklarını İsteyiniz. 

~ırketi. Basıldığı yer TAN motbansı , ----------------------·-

Oksürenlere:Katran Hakkı Ekrem 

TARLADIR 

-- ---· 
/ --- *V• ~~ -

-' /,ı.. 

-·'' ...._ 

-... ..,,... ....... ,, ..... 
..., 

-" L' ,.r'~ Q - -
..- "•' t ı ·-· 

' ' 

• 

istanbul Gayrimübad.Her Komisyonundan : 
O. No: Semti ve mahallesi Sokağı Eınl~k "'o: Cirısı ve .-.ıssecu Hisseye göre 

96 Kartal Çavuşoğlu deresi 
.,,.. 

100 .. ... 
103 

" " 
104 ,, ,, 
105 

" 
,, 

1377 Galata Emekyeme: Mürver 
1408 Ortaköy Asmalı 

1453 Edirnekapı Hacı ·.clğhane 

Muhiddin 
1536 Kmalıada f..,ivadya 
1957 Aksaray Katip f...anga bostan.. 

KaJı•m tan ve ort.a 

2263 Eğrikapı Avcıbey E:kutucu 
ı· :Futacl 

2282 
" 

,, " " 
4523 Yeni köy Çifte kasap 
4092 Kumkapı Çadırcı Gcdikp~a 

Ahmet Çelebi caddesi -
8039 Beyoğlu Şahlrulu S: :Caddei 

Kebir 
\' :Galipdede 

8 

3 
9 

lO 
10 

E:3 Y:7 
2 

15 

20-22 
E:14--14 Mü. 

47-47 Mü. 
Ada : 841 
Parsel: 2 

'ZO 

23 
~: ve Y :6 

E:66-68 
Y:86-88 

E:543 
Y :547 

Mahallen :21 / 

tnuhaınmen K. 

9187 Metre tarla 

7350 
2296 " 

3674,50 " 
9187 ,, 

" 

,, 

" 
" 

43 Metre .ırsa 

64 " ,, 
' 89,50 " " 

" 

1930 Metı e arsa 
Ahşap iki hanP ve 
.kulübeyi mUştemil 
·bostanın 4/18 tam V6 

bir sehmin 1/ 14 his. 

63 Metre arsa 

49,50 " " 
Arsanın 1 2 his. 
:Altında ütü fabr ika.. 

300 Açık 
arttırma 

240 ,, 
100 ,,· 

230 " 
350 ,, 

310 " 
50 " 

4.50 ,, 

390 " 
1000 Kapalı 

zarf 

70 Açık 
arttırma 

50 ,, 

30 " 
1800 Kapalı 

sım havi bahçeli kagir 
hanenin 120128 414720 his . 

zarf 

Ustünde odası olan 2500 ,, 
kagir dükkanın 42/ 120 his. 

Yukanda evsafı yazılı gayri menKuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 15 _ 1- 937 tarihine 
düşen cuma günü saat on dörttedir. Satı§ münhasıran gayri mübadil bonosiyledfr . 


