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EskişehirdeAtatürkün Nezdinde Dört 
Saatlik Toplantı Yapıldı 

Inönü, Mareşal Fevzi, 
Hariciye ve Dahi iye 
Vekilleri iştirak etti 

SonraAtatürkKonyaya 
Ifareket ettiler 

Vekiller de Ankaraya döndüler, 
derhal Vekiller Heyeti toplandı 

Her on yüksek iıoreflerini beklecliğimiz Afofürlc 

Büyük Erkôntlıorbiye Reisimiz 

rvfüsfemlekeci 
Fransanın 

Eskişehir, 6 (Tan muhabirinden)- Genel Kurmay Başkanı l\1a -
reşal Fevzi Cakmak, Başvekil İsmet İnönü, Hariciye Vekili Dr. Tev -
fik Rüştü A;as, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve maiyetlerini getiren 
tren saat 10,30 da şehrimize muvasalat etmiştir. Mareşal ile İsmet 1 

İnönü ve vekilJer istasyonda hususi vagonda kaldılar, lstanbuldan ge Hatayın bayragv ını 
lecek o!an Reisicümhur Ata türke intizar ettiler. 

Hatvekil l.amet İnönü ile Hariciye Ve- taşıyanlara su•• ngu•• ve 

Entrikaları 

Eğer günün birind, ha. 
diseler vuku bulursa 
bunun mes'uliyeti, hudu 
dumuzdaki yıkıcı ve en. 
trikacı Fransayadır! 

Ahmet Emin YALMAN 

C enup hud'!dumuzda 
düıman bır kuvvet 

var: Müstemlekeci ruhlu 
Fransızlar ... 

Bunların yalnız Antakya 
Ve l skenderunda zulüm iş
lemekle kaldıklarını zannet
mek hatadır. Bütün hudu
dumuz boyunca istikrarsız
lık, entrika, irtica saçıyor . 
lar ve kaçakçılığı himaye 
ediyorlar. 

Sırf bunların maskesini Y'Üzlerin. 
den koparmak ma.ksadile aıkadaşı. 
nuz Mümtaz Faiği cenup hududuna 
gönderdik ve cenup röportajımızı 
ha.zırladrk. Bunu takip eden okuyU. 
culanmrz hiç beklemedikleri bir a
lemi görecek, tanJYacaJdardır. liüs. 
nüniyet sahibi Fransızlar da, bizde 
bukadar şiddetli bir galeyan uyandı
ran sebepleri anlamak istiyorlarsa 
cenup hududu tefrika.mızda derin ha
k ~atler keşfedecekler, .müsteml~eci 
vatandn.şlarmtn nekada.r çirkin işler 
çevirdiklerini bütün tcferruatjle öğ. 

reneceklerdir. 
Ne yazrktır ki haricl a)em şöyle 

dursun, Tü:ıık vatandaşları bile cenup 
hududundaki korkunç vaziyet hak
kında tamamile tenvir edilme,ınişi(; 

~ 

dir. Son vakayiin ehemmiyet.illi · ve 

,~l .l'I' .- .- .- 11' .- .- ..1 1.1'.I .#.il,,_,,, 
kili Tevfik Rüştü Aras, Vagonda bir 

~ Fransa Sancak için ~ 
~ 7 ek Fransız : 
' J ~ ~ feda eaemez ~ 

müddet istirahatten sonra beraberce ya· 

ya olarak §ehre indiler ve biraz gezdikten d ,· p ç ,· k ı·ş ke n c es·ı 
sonra tekrar istasyona döndüler. 

Atatürkün hususi treni saat 13, I 5 te buraya 
geldi, 

~ F-ransoda Fransız efkôrı umumiyesincie Hatay ~ 
' davamızdaki noktai nazartmtıt kabule ~ 
\. mütemayil bir cereyan lıastl .?l':uıt~r: _Fransız ~ 
~ ef kôn umumiyesi, Fransa lıufomettn~ ııddetle ~ 
~ tenkit etmektedir. Fransaclah g~(~~ bır F-ronStZ, ~ 
~ Hatay meselesindeki umumi duıunceye tercü- ~ 
~ mon olarak diyor ki: ~ 
~ "- F-ronsada efkôrt umumiye, Sancak için ~ 

tek F-ron·ız neferini bile fedaya razı değildir. ~ 
~ Eğer bir gün Türk ileri lıarelcôfı olursa çekiliriz. ~ 
~ F-ransontn boıtna f e/6keti 9':.tiren ad~m, 3,6 ya- ~ 
( ıında tecrübesiz Hariciye musfeıart Vıenot dur.,, ~ 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ 

Atatürkün Eskişehire muvasalatlarını müteakıp 
istasyon civarında hususi vagonda Cümhurreisimizin 
maiyetinde Başvekil ve Vekiller toplanmışlar, müza 
kereler cereyan etmiştir. Binlerce halk, isfjısyonun 
dışında intizar halinde idiler. 

DÖRT SAAT 
Saat 13.30 da ba.şlıyan görüşmeler akşam 17 ye 

kadar devam etti. Reisicümhur Atatürkil hamil bu
lunan hususi tren' buradan saat 17.05 te Konyaya 
hareket etti. Müteaka>en de Genel Kurmay Başka
nı Mareşal Fevzi Çakmak ve Başvekil lsmet lnönü 
ile Hariciye ve Dahiliye Vekilleri Ankarnya döndüler. 

Antakyayı Kurtaracağız! 
Afyondan Geçerken 

Afyon. 6 (Tan muhabirinden) -
Atatürk treni, saat 21 ,30 da buraya 
geldi ve 21,45 te Konyaya hareket et 
ti. Reisicümhıırumuzu vilayet namı
na bir heyet, viliıyct hududuna ka -
dar uğurladı. Elli bin Adanah 

Hatay kurtuluşu 
için and içti 

Konyada Sevinç 
Konya, 6 (Tan muhabirinden) -

ReisicUmhur AtatUrkiin şehrimizi şe 
reflcndireceklcri haberi, büUin Kon • 
yalılar arasında büylik bir sevinç u-

1 yandırm1ştır. 1 

Gece saat 21 45 te Afvondan hare-
[Arkası 10 unouda] j 

ı/(umandanların 
Harp 

Hatıraları 

MÜŞAHiTLERE KARŞI: 
Sancatddar "istiklal istiyoruz, Suriyenin man· 

d ~sı altına kat'iyyen giremeyiz! .. d·ye 
bağırdılar, zulüm devam ediyor 

Adana, 6 (TAN muhabirinden) - Dün Antakyada 
yine büyük bir hadiseye yol açılıyordu. Hatay bayrağı 
şeklindeki bir rozeti yakasına takıp gezen küçük bir Türk 
çocuğu, devriyeler tarafından yakalanmış ve tiddetle dö
vülmüş, tekmelenmiş, dipçik Yemiştir. Çocuğunu kurtar
mıya koşan babası da fena halde dipçiklenmiştir. 

iç uzuvları 
ters o:an 
va andaş 

, 

1 
Müşahitler, Antakyaya 

dönmüşlerdir. Antakyayı 
çalışma merkezi ittihaz et· 
mişlerdir. Heyet dün bir iç· 
tima yapmış ve mesai pro· 
gramını tesbit etmiştir. Ve-

l rilen haberlere göre, müşa· 
hitler evvelki gün Kınkha· 

! na gitmişler, tetkikat yap
! mışlardır. Heyet yalnız not 
1 almaktadır. 
ı İstatistik malfımatı topla· 
: mak işi henüz başlamamış· 
: tır. 

Holktn yürüyüıü 
; Halep. 6 (Hususi) - Pazartesi gU 
mi öğle vakti m~ahitleı heyeiı Js. 
kendenına gelerek Mendupun evine 

1 
misafır olmuşlardır. Iskenderun aha.
hainden \ e CI\ ar köyleı den ~P)en bin. 
lerce halk, müşahıUer heyetine mü. 
racaat etmek üzere giderlerken jan
darma ve polı lcr tarafından men~ 
dilmek istenmı tir. 

Fakat halk, davasını anlatmak i. 
çin, emre razı olmamış, mtiı;ahitlerl 
görmek için Mcndubun evine doğru 
ytirüyüştine devam etmiştir. 

"Hakkımızı istiyoruz/,, 
nezaketini belki de bundan dolayı ta-t . . J t h.. f r/ 

·ıe ka nl ardır Adana l<urtufu .. unun ilk yıldönümlerinden bırınae eza ura esnosm o 1namı__ vramıya aı \' . ~ 

alınmıı kıymetli bir tarih hatırası 

"TAN,, kumandanlannuzla 
giiriiştü, kendi nğızJanndan 1'1eh
m,,tçiğln erme.nlanında ~arattı. 

ğ'ı bişilmez harlkalan dinlooi. 
Rımlan da hugiindt'n itibaren 
~·ooincl sa~ fıınıızda heye<>anla ve 
milli bir gunırln okuya<'.aksrnız. 
,Hatıralan miH!ikat sıra.-.1-' le n~
ı-l'diyonız. Hugün l'arı-' a miidam 
Gennal F.sat, -' e<linci sayfamız. 
da sizinle haşbasadır. 

:Kalbi ve soldaki I~ uzm·lan sağ 
tarafta olan Uartmlı l\lıuıcaroğlu 
llüS<'~ in. 

Bunun lizcrıne y niden polis ve jan
darma krtalan halkı durdurmak ıçın 
harekete getirilmi~ür. Fakat bu taz
yik v.- cebre rağmen halk Doryonun [Arkası 10 unou,da} • (Lutfen "tafsilatını üçüncü sayfada okuyunuz.) .............. . .., . .. 

............ (Yazısını 10 'Uncu sayfada okuya. 
caksmız.) 

[Arkuı 10 uncuda] 



oca Bir Turk 

Gazi köprüsU 
inşa ı cik 
O " dört ay •vv'-' Alman 

k0ft10rtuyomuau tem • 
ıll ....,. bir ftrma,a hle 
edll9ft Qul klpru.a ı..-a. 
,....... ....... ,. uiflmlf ... 
tir. Bunun Mbebi fUdur: Oul 
kBprO.UnUn prtnameti ha
ztrlanıl1ceft ... 1 ....... 
hemehll Simon fonctU deni • 
len çimentonun kullanllma11 
teablt edllmlftfr. Mtlnalcua • 
ya ıiren ıruplardan hemen 
...... tartnmMde1d bOtGn 
maddelere ,,.,_ helabını ,.. 
P'P fl&t: ._..., halde .,,.. 
kua uhtleeincte kalan iruP 
Simon fondO yerine alelldt 
c;lmento Unrinden "91abtnl 
yUrUtmUftUr. Bu JUıden dl· 
prlerlnden ,OZ binlerce Ura 
daha ucuz tılkllf f&fllntf ve 
mOnakuayı kuanmtfttr. 

Qrup. ife ltaflaymca 8imon 
foncffl yerine Mt 9'mlnto kul 
IUmak ı....,iftlr. Fakat be
ledi,. bunu kabul etmeclijl 
lçiıL SlmGn fondQ .ptirtmlJ• 
tepbbUt etmlft pek az mem
Nkttlerde bulunan bu madde 
J1 sua _.,ik Memtyln • 
oe ete lfln dlruhde .ettili pa • 
ra il• yaptlmuena lmkln ol
enadıifnı blldirmiftir .. 

8u yazlyet kart•nda be • 

ledlyt Nafıa Veklletine mU • 
racaat ederek~ ele 
lltlklik yapı ............. 
de ldlll'nllinl ı.temlftlr. V. • 
klletttn ...... otvap ..... 
mittir. Fakat, Yikll9tln ..._ 
lediyenin bu tMRftnl Ndde • 
deolil~ır.ÇUn· 
kU bu tadlllt r••khlt tak • 
dlrde vaktile mUnakaiaya si
ren d ... r cruplaran hakkına 
tecavOz edllmi9 ollıOaktlr. 
MOnalcua. ttabft edilen .... 
..... sere .qtldılt "'" bu •• 
...,. ria,9t etmı,... ırup-
lara alt teminat alcflllnl1t 
Irat İcaydedilmeel vı m~a • 
velenln fethi llzırnpltaelc • 
tir. 

D ... r taraftan btledlJ9 He 
lnp&ti dlr""de eden ..,. • 
ruında altaft fartcı ve lnfaat 
mUddetl yOiGnden de bul 
ihtilaflar vatcltr. Bu .,. 
.......... tnucl...... flrk• 
lftfUtı muayyen mGclM .,. 
ftnda blthınedi&f talcdl,. a... 
her ,Un Jgila beledi,.,. ,_. 
mi1• eoo lira tediye _...... 
mf0burl198ndktlr. H..,_I 
i»Ü·-çfmente ,UzOntllft 14 •f"' 
danberl lftfUta ..,...,. • 
dtlt ı•bi dahil .,. vakit ... . 
lanaoait da malQm ...... .,. 
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Antakyayı Kurtaracağız 1 

Elli bin Adanah 
Hatay kurtuluşu 

. f çin andiçti 
Adana, 6 (TAN muhabirinden) - Şehrimizin kurtu· 

l~~yıldönümünü kutlamak için dün yapılan toplantı bil· 
yuk ve çok coşkun milli bir tezahürün tam ifadesi olmuş· 
tur. Tam elli bin Çukurovalı bu tezahürata ruhlarmın 'bü· 
tün heyecanlarile iştirak etmişlerdir. 

il 
Kurtuluş tezahüratı daha başlan

gıçt~, Hatayın kurtuluşu heyecanı 
şeklınde tebarüz etmiye başlamış, 
gittikçe hararet kazanan coşkunluk, 

r . 

_Siyaset 61em 
Sulhü Korumak için 
Yapılan T eşehbüaler 

S ulhü korumak için yapılan te-
1 f&bbüslerin biri ispanyaya 
giden gönüllüleri durdurmaktı. in • 
gi ltere ile Fransa; Sovyet Rusya, 
Porteki z, A lmanya ve ltalyaya mü • 
r acaat etmişler, fakat A lmanya ile 
ltalyadan cevap alamadıklar ı için ce
vabın verilrneslni çabuklaştırmak İ· 
çin yeni bir teşebbüste bulunmuşlar 
dı. Bu teşebbüse rağmen ·cevabın 
ancak yarın verileceği tahmin olun
nıaktadır. Fakat lngiltere ile Fran -
&anın sulhü korumak için yaptıkları 
teşebbüsün bundan ibaret olmadığı, 
bilhassa A merika kaynaklarının ver 
dikleri malumattan an laşılıyor. Bu 
malômat a göre lngiltere ile Fransa 
buhranı önlemek için dört devletten 
müteşekkil bir blok vlicuda get irmek 
fikrindedir. Bu blok Fransa, lngil -
tere, Almanya ve ltalyadan müte -
şel<kil olacak ve evvela ispanyaya a
demi müdahaleyi sağlamlıyarak bu 
memlekete gönüllU gönderilmesine 
nı~ni olacıık. sonra Belçikanın mül -
ki bütünlüğünü sıyanet etmeyi t a -
ehhüt edecektir. Bu suretle A lman • 
Yll ile ltalyanın ispanya işlerine karış 
.m&larJn• •-"" - 1 """' ' •· -~n--,;:r1 
mınta1<asının askeri işgal altına al ın 

tıı l\S ın da~beri kendisi.ni t eh likede gö
ren Be lçıkanın tatmın edilece~i ü • 
mit olunmakta imiş. ""' 

A merikl'l kaynak l arını\ göre ltal _ 
ya bu tedbiri ve bu blokun teşk ilini 
muvafık gördi.iğU halde Alnı anya 
teraddüt içindedir. Bu yOzden F ran. 
sa t!dbir almıya mecbur kalın ı ştı r. 

ÇllnkU Al.rrıanyadan gelen haberle 
re göre Alınan hükumet i beş fı rkayı 
ispanyaya göndermek için hazırla
mış bulunuyor. Almanyanın bu şe _ 
kilde asker göndermesi aden,; mü _ 
daha.le paktına son verece~i ıçın 

Fransada ayni ' ekilde harekete mec
bur olacaktır. 

Bu it ibar ile sulhün biJtiin mtı'kad 
<fe rl'lt ı A lmanyan ın vereceği karara 
ba~l ı bulunuyor. 

tam bir Hatay kurtuluşunun dileği • 
ne sembol olmu.ştur. Çok heyecanlı 
nutuklar söylenmiş ve etrafı doldu
ran elli bin Çukurovalı, 'Hatay kur
tuluşu için icabında verilecek bir işa 
rete, canlarile ve mallarile derhal i
cabet etmek için and içmişlerdir. 

lsti/ôcıfarın oyunları 
İlk söz alan hatip Seyhan mebusu 

Damar demiştir ki: 
"- İstila ordularınm daima göze 

çarpan bir oyunları da gittikleri yer 
!erde bir soydan gelen Türk varlığı 
nı damatahtası gibi bir takım murab 
halara ayırmalarıdır. Kökü bir olan 
tek bir ağacın dalarına ayrı ayn at 
Yerirler. Türkmen, Yörük, Avşar, A 

levi, Fellah, Tahtacı Tatar, Göçebe. 
Mühacir, Kızılbaş, Rafazi... bütün 
bunlar cahilane t~niflerdir. Böyle • 
likle giıya bir ktitle:ri dilim dilim a -
yırın.akla infisaha dtlçar edeceklerini 
sanırlar. Fakat çok geçmeden görür 
ler ki, bu kütle bir yumruk gibi çarp 
tığı başı öne eğer bu gibi müstemle 
ke politikacılannrn hesaplarına uya
cak hiçbir Türk kütlesi yoktur. Kar 
deş Hatay kendini böyle bir tasnife 
asla tabi tutturmryacaktrr ... 

Büyük Şef in i~areti 
Bundan sonra kürsüye gelen me • 

OU! ısmau ~ara, Adana t1.unuru~u • 
nun milli tarihteki bliyilk ehem.miye 
tine işaretten sonra dedi ki: 
"- Adanalılar, milli savaşta ol -

ciuğu gibi Hatay kurtuluşu davasın
da da Büyük Şef Atattirkün etrafın 
da ve emri altında yılmaz ve yorul • 
rnaz bir kütledir.,, 

Araplık yaygaralanna kar§ı 
nefret sesleri 

Bu sırada kürsüye çıkan Adana 
kurtuluşu kahramanlarından Emin 
Seınre bilhassa dedi ki: 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

F ransa ile Lehistan ara
sında yakında t icaret 

müzakereleri ne başlanacak • 
tır • 

• • 
P ariste bir kısım sütçü . 

ler grev yapmışlardır. 
• 

B elçika faşistlerinin rei
si Romaya gitmektedir 

• 
• ltıı.lyaya mütavaat e -
1 den Habeş reisleritlden 

Ras l nıru Ronıaya gelmiştir. 

• 

B ulgar Kralı askeri ıııah 
kenıeler tarafı ııdan 

nıahkCıırı edilen 100 kişiyi af
fetmiştir. 

2000 
kombina 
kurulacak 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) 

Ziraat Bakanlığı, zirai kalkınma 
programı etrafındaki çalışmalarını 

bitirmiş gilT.dir. 
5 sene içinde 2 bin kombina kurula 

caktır. Bunlardan '?25 i bu yıl kurul
muş olacaktır. 

Her kombina 5 bin d önümlük bir 
arazi üzerinde faaliyette bulunacak. 

tır. 

Yuqoslavqa 
Başvekili Roma 
ve Paris 'e 

Belgrat, 6 (Radyo) - Yılbaşında 

Başvekil M. Stoyadinoviçle Italya 
Ha.rlciye Nazın K ont Ciyano arasın 
da samimi tebrik telgrafları teati e. 
dilmiştir. 

Belgrat, 6 (Stefani) - Yugo._'ilavya 
BaşYekilinin Roma. ve Parisi ziyaret 
edeceği haber veriliyor. 

Cezayirlilere 
Medeni Hak 
a··nah mı? 

Bir Rüya! 
Allah hayrrlar ,·ersin dün gece bir 

riİ)'a gördüm. Bilmem siz de gördü
nüz mü?. 

Aptal gibi soru)onım değil mi? 
İn!!lan biribirinin rii) a.suu hiç görür 

, mü? Rüy~ını günnez amma birihi
rinin hul) asıru ıwkala sezer. İçime 

öyle geli~ or ki bir .ı;lin geleccılı: yeni 
bir usul ile hepimize ayni rüyayı 

A"Öst..ereooklcr. hte o gün sinemalar 

Asilerin Genç kızlardan mürekkep olarak te~ 1,ile ba~ladık/a,, gönüllii 
alayıntn efradı (Gönüllü üniforma/arife) 

hapı ~'Utacak, r.ul~olar cnnayeyi 
kooiye ~ üklcteeck ,.e haJ at bir tcli
)'e tenli eden rÜ)1l serilerinden iba.. 

Madrit hükümeti Alman 
ya aleyhine Cenevreye 

bir nota verdi 
ltalya is~ "Kızll~. bir ha rekete karşı ş:ddetle 

mukabele edecekmiş 
Londra, 6 (TAN) - İngiltere hükfuneti, Almanya ile 

ltalyaya müracaat ederek İ spanyaya gönüllü gönderme
meğe ait olan teşebbüse cevaplarını çabuklaştırmalarını 
istemiştir. Deyli Meyil gazetesine göre Hariciye Nazırı 
Edenin bu hattı hareketi, şimdiye kadar bir baı>kaaı tara· 
fından tatbik olunmıyan bir usuldür. Mister Eden aza mi 
hafta sonuna kadar cevabın verilmiş olma&mı istemiştir. 

Her iki devletten yarın Yarı resmi mahafil, her türlü mü
cevap bekleniyor. Cevapla· talea ser~inden ka~ın~ak~a~ırlar. 

I · · I kk d ma- Bu mahafıl, İtalya hukumetının t _ 
r~n ma 11yetı 1a m a talyan menaiiinin müteessir olma -
lumat bulunmamakla bera- dığı bir meselcve müdahale arzusun
ber ! tal yan ve Alman ce- da bulunmadığını beyan ile iktifa 
vaplarmm aşağı yukarı ayni etmektedirler. Ayni mahafil, !talya
mealde olacağı tahmin olu- nın ve ltalyan gemilerinin "Kızıllar .. 

nuyor. 
/fa/yantn isteği 

tarafından araştırılması takdirinde 
hemen ,.e şiddetle harekete geGmiye 
karar vermiş olduğunu ilave etınek-

Cevaplar, bugün Yerileceği halde teclirler. 
Bcrlin hükümeti ile Roma hükumeti 
arasında vuku bulan bir telefon mu-
habcresinin tchhüre sebebiyet verdi

Amerika, ispanyaya silôh saf ı~ını 
yasak effi 

ği anlaşılmaktadır. İtalyanın bütün Londra, 6 (TAN) - Amerika i -
de\'letlcr için bitaraflık istiyeceğ'i yan meclisi silah ambargosunu koy-
nıı.tJcr Y~r"iıiyor. mıya mahsus bir kanun Jayiha..111mı 

ispanyanın notası bugün intaç etmiştir. Cümhurreisi -

İspanya hükumeti dün İngutere, nin bu~in gece ?'arısma doğru kanıı 
Fransa ve ademi müdahale komite • ~ıu tMdık ~~esı. b~kleniyor. Kanun 
· d h'l a· - d 1 tl 1 M'll tl ayand n mumessıller meclisine gön-
sıne a ı ıger e\' e er e ı e er d .

1 
. . 

C . t ' . k. t'b' b' erı mı tır. 
emıye ı umumı a ı ıne ırer no - , 

ta göndererek, Almanya zırhlıları • Bu kanunun neş~ı _uzerine ~":eri 
nın Ispanya sularındaki hareketlen: kadan İspanyaya sılah ve muhım • 
ne dikkati celbctmiş ve Almanyanın mat gönderilmesine imkan kalmıya-
b . . . ·- a· -· . caktır. 
cynclmılel kaıdelerı çıgne ıgını an- . ~ . • . 

latmıı::ıtır. İspanya hiikfımeti Milletler Kanunt~n .makablıne de şam~I ol-
Cemiyetinden mUdahalcde bulunma- r~ası endı~esı ~nrşı.smdıı Broklınde· 
,,., istem . ' 1 \'aziyetin nazarı kı Marcanta.brıco adlr İspanya va -,. emış. )anız h . . .. •" ki 
dikk tt k t t ımamasmı Ye rııru :ımulcsını suratle j u enmek a en uza u u . . w k 
Kons • 1 d ·I--tlerin vazi _ ıcı'l tı:;raşmış. gc,..e varısrna adar ey azası o nn C' ... • . • • • 
yettı>n haberdar edilmelerini dile • tahmıl amelıyesı d~vam ~tmı?, fa -

· t' kat bu sırada tahmıl amelıycsı dur-
mış ır. d ld - · · "kl d·-· · b uru ugu ıçın vapur yu en ıg-ı sı-

Portekizin ceva 1 !ahlarla iktifa ederek yola çrkmak 
İspanyaya g önüllü göndermemek istemi<ı ve derhal harei(l'~t etmiş i"1 ı:; 

teşebbüsüne cevap \'eren Portekiz de, sahilleri muhafaza kun·etleri \'a· 

ret ola<-ak. Hani ~·n o günler! 
Di) elim a<ııl fıkramıza dönelim. 
Efendim! Diin gr<'~ • Allah hn~'Il'

lar \ 'ersin - bir rU~ a gördüm. Kimi 
görsem l><'ğenlrslnlz?! 

Bilemediniz! O cleği.l l. 
Jlayır o da değil! 
neııif ! il<'~ imde kafanın yorm~ 

~-ımz ! Aklınıza grlctıleriu hiçbiri de-
ğil. • 
Tanınmış lıir adam n.mıruı eskiler-

den. 
Ha~·ır hn~ ır! Siyn.<.ıi de~n. 

Ent ! l'onnıya~ ım sizi. Efl'nclim 
rii)'ada Dİ) ojen merhnmu gördüın. 

Amma tuhaf bir şekildt". 
Elimle bir frner. Fakat fmerl lirle. 

ta bunmnıın ucmııcJa tuhı~·or. Gö
rii~fül\. P('lk tnf<ıiliıh hatırnnda d&
ğll. Br.n 1110rdunı. 

- tlsta.t yine bfr a<la.m anyorsu
nuı gnlilın? ! 1' onılmndmıı: mı M iT• 

larclanlwrf siirrn bu nraştırmadan '! 
Güln<'k C'f'Yap \·ereli: 
- S"n <1(' fcnf"rle g<'T.m.-.nıl adnm 

nrn<lı~ımn hamledm nhmaklardan 
lmi~sin. Asırlarllnnhnt, bin df>fa 
tf'k7.İp etmemr ra~en 1m fenerle 
ha'\ adam ar:vlı~ı "ırnırlnr. 

- Aman iistat ! Hnkikat hapimiı: 

ö~·fp ~anırclıl<. ı·anltş zehaba mı clü
-:;iiyonız. 

- Taıl:İ ~·:ııılış 7.f'h:'lba düşü~·or-

<ıunnz Ya? 
- 1'~ lıi,.i t"n\·ir ,.,ı~., h"ri. 

- Gafil o••tnm! r.u f""""1
" . "" 

ndam :\T"Yonım, ıul:l'''' n ... , ...... 1,..rn. 
"ic:tı- lW"n hnrıv'l" ,,....,,, ıliYt' iı"" '11 .,,i 

"'~"'tt>t·iyorwn. Jitkln 11~1T!.'l''' "'"1 'ı-ri 
1 ;ıa m<>,<<ın.<lrmı f\nlı:nuı~ry-or , .,.. """f 
JHh"'l nrn ontTf'I ""nrrorlar . N,. rrn.f
lı.>t ! y.,rnhhf! H:ıl "•ld lw>nf 1tM•11nfa
rn k-r•l""Tli f"; lqf"rr"'h•p ~Tr .. ·,·~rnn. 

Jlt>•Ji. 0 Mi'1'"11. hi-hn !'0'1" l..+fl 
1
' U• 

~İİJ'!ll'l'(I(' T'{'roec;J ,-flJ;:<;,.1(''1 f ..... . .,; hl). 

n•'t••'·11iln '"'"'n"""· '1' '•ii orl.;oı•1" ne 
p:.-o i,..., , .,. rrh ""' ılr fnnrrf. 

Bu rii~·a~'l ne-ye tahlr ,. ,, ___ ,_,_., 

8. FF.1 ~'< 

r ahrandaki 

Heyetimiz 

Fransızca Le Temps ga7etesi bu 
vaziyete işaret ederek gönüllüler a
kınına. sUratle son veri lmezse "en va 
h im ihtiıatıa.rdlln korkulmak fazı nı 
ge ldiğini,. söyledikt en sonra "Is • 
panya harbinin ald ığı beynelmilel 
mahiyet art ık her şüphenin fevkin • 
dedir. Bu vaziyetin devamı Avrupayı 
en feci t ehlikelere di.i~iiri.ir,, demiş 
Ve bUt iln ümidi gönüllü akıflını kes-

"- Antakya kurtuluşu davur et· 
rafında Suriye gazeteleri küstah\a 
Yatılar yazdılar. İstilacı gafiller mü· 
tarekede biz Adanalıları da Arap sa
nıyorlardı. Fakat ben Suriye Arap
larına haykrrarak diyorum ki: Eğer 
daınarlanmızdaki kan kendilerinden 
olsaydı biz de bugün başlarında ta -
şıdıklan efendilerini başlarımızda 
taşırdık. Halbuki tekmelerimizle vu -
ra vura onları bu aziz Türk ülkesin· 
den kovduk ve attık. 

Bundan sonra kürsüye gelen Salih 
Zeki, düşmanların giıya Adanada A 
raplar bulundu~u iddiasını şiddetle 

ve nefretle reddeden ateşli bir nu • 
tuk sö led' 

Paris. 6 ( A.A.) - Cezayirin 1.20 
belediye reisi, dün akşam Oran bele· 
diye reisi B. Lambert'in riyaseti aL 
tında toplanmışlardır. Bu toplantı
dan maksat, Cezayir yerlilerine bü -
tün medeni haklan, bilhassa intihap 
hakkını bahşeden kanun layihasmm 
me-busan meclisine tevcli edilmesini 
protesto etmektir. 

Bu layiha, Cczayirdc yeni kargaşa
lıklar çıkmasına ve ırklar arasındaki 

kinin yeniden şiddetlenmesine sebep 

olacak mahiyette addolunmaktadır. 

hükumetinin cevabı !ngiltere harici 
resi tarafından tetkik olunmaktadır. 
Cevabın mc~elevi memnuniyete şa
yan bir surette halletmek yolunu ka 
patacak mahiyette olmadığı söylcni-

PUru geri dönmiyc mecbur etmişler
dir. Vapurun yüklendiği silahlar 
.'iOO 000 İn~iliz lirası kıymetinde irli. 
tspam·:ı hUkiırnetinin bundan başka 
hir milyon ~terlin değerinde tavy~re. 
top \'c snir" sinn.riı:ı E'ttiğ"i anbşth · 
yor. Faknt bunlar da gönderilmiye • 
<"ektir. 

Tahran. 6 (A AJ - Cemal HUsntl
nün başkanlığındaki 'I'ürk heyeti va
zifesini bitirerek Tahı andaıı Türk.iye
ye hareket etmiştir. 

l slanbul 
Borsas nda 

y ı. 

miye bağlamıştı . . 
H!diseler. bu mesnedın Mn dere

c.e çürük olduğun u her gün daha 
fazla vazuh ile gösteriyor ve daha 
fecii, e:öni.Hfü akı n ını kesmek, yahut 

'yeni blokler vücuda 2et irerek buh -
ranı ön-temek ıribi t edbirlerin "yılana 
s'9.rılmaktan .. fark sız o lduğu hergUn 
daha sarih bir surette ıröze caroıvor. 

Biiyülc Afatürlcün işaref ini 
bekliyoruıf 

Daha sonra gençlik namına "Türk 
Sözü,, tahrir müdürü Nevzat Güven 
söz alarak bir aralık Hatay davası -
na temas ile şunları ilave etti : 

ômer Rıza DOCRUL 

Hitler hakkında 
Bir şayia 

Berlin, 6 (A.A.) _ Hitlerin hükrı.. 
ınet şefliği \'azifesinden ayrılarak yal 

ruz devlet §efi olarak kalacağı hak. 

kında bir Fransız ajanı tarafından çr. 
kanlan §ayialar tekzip ediliyor. 

Maarif Vekaleti Teşkilat 
Kanunu 

Ankara, 6 (TAN) - Kamutay bu_ 

gün Maarif Vekaleti merkez teşkilatı 

•e vazifeleri hakkrndaki kanunun mü
~ sa.kerelerini yavm.ış ve kabul etmistir. 

"- Her işaret koyduğu davayr 
halletmiş görnıiye alıştığımız Büyük 
Atatlirkün arkasında bu davayı da 
istediğimiz şekilde halledeceğimiz • 
den bir zerre şüphemiz yoktur ... 

Söylenen nutuklarda i~tisnMIZ bU 
tün hatipler sözlerini bitirirken. sim 
d~ye kadar olduğu gibi Türk milleti 
tun bundan ~nra da Atatürkün işa
~eti arkasından koşaca~ını ve bu u
ı:!;urda bütün can ve mallarmı fedada 
h~r an bile tereddüt etmiyeceğini bil 
dırmişler ve her dPfn~mda da elli b1n 
kiı;iJik Çukıırovalı kütlesi bu ~özleri 
gökleri dolduran bir sesle ta.selik et 
miştir. 

Adanalılara Yardım 
Aydm, 6 (A.A.) - Adanada su fe

la~etine uğrayan yurttaşların menfa
atine Yılbaşı gecesi Aydm Halkevin. 
de verilen baloda 434 lira toplanmış
tır 

---- --
Anadolu 
Tahvilleri 

Hamilfor Ankaraya 
Heyet Gönderdi 

Ankara, 6 (TAN) - Isviçre fran. 

grnın ktyrnet.ten düşürülmesi üzerine 

hasıl olan vaziyeti muza.kere maksa.. 

diyle Anadolu, Bağdat demiryolu tah

villeri hamilleri, bir murahhas heyet 

seçerek Türkiyeye göndermişlerdir. 
Heyet bir haftaya kadar Malive Ve. 
k~letiyle temaslarına başlıyaca

0

ktır. 

Benes 
Belgrata 
Gidiyor 
Prag, 6 (A.A.) - Salahiyettar bir 

membadan haber alrndrğına göre B. 
Benes resmen Belgrada davet edil • 
miştir. Bu ziyaretin ilkbaharda ya.. 
ptlması muhtemeldir. 

~·or. 

Abluka mesefosi 
Röyter Ajansi lngilterenin Is ~ 

panya sahillerini abluka altına al-
11ıayı düşünnıediğini tebliğ edi • 
yor. 

Fakat Akdeniz filosuna nıaıısup 
18 geminin gelecek hafta ispanya 
sularında bulunan deniz kuvvet • 
leriyle nöbet değiştireceği Anıi -
raflik tarl'lfından bildirilmektedir. 

Bir Alman harp gemisi daha 
emir aldı 

Berlin, 6 (A.A.) - Kolcn kruva ~ 
~örünün fspanyanrn ı:ıimal l!11hHclri -
ne harekC't etmek üzere emir aldığı 
bildirilmektedir. 

Sovyef Gemi inde 
Paris, 6 (A.A.) - Moskovadan 

resmen bildirildiğine göre Komiles 
adındaki Sovyet gemisi, bu ayın 3 
ünde Cebelüttarik boğazında tevkif 
edilerek Ceutaya giinderilmiş ve 4 
kanunusani akşamı içinde bir ziya • 
ret yapıldıktan sonra serbest hıra . 
kılmıştır. 

!falya ı iddefle hareke fe 
geçermİ} 

Roma, 6 ( A.A.) - İtalyan gaze. 
leleri, İspanyollarla Almanlar ara -
ıırnda vukua gelen deniz hadiselerine 
karşı büyük bir alaka göstermekte
di:-. 

Harp vaziyeti 
Londra, 6 (TAN) - Bugün öğle· 

den ~onra nnilcr Madridı bir saat ka 
dar karadan bombardıman ettiler. 
·1kşa'.l'l'1 saat beşte bombardıman dur 
du. Sabahleyin Asiler Madride kar
:ır t:ıyyare tAarru?.u yaptrlar. Rüku -
met tayyareleri mukabele etti. 

Şiddetli lcı~ 

Madridin şimali garbindc kış bil • 
1 ün şiddctile hUküm siiriiyor. Ortah
.{ı kesif bir sis kaplamıştır. Asile • 
dn taarruzu bu yüzden tamamile ta 
rakkuf etmiş bulunuyor. Gerçi hükü 
met kuv\·etleri muannidane bir suret 
te mukavemet ediyordu, fakat adım 
adrm gerilemi:ve mecbur oluyordu. 
Havanın OO?:ulması Rsilcri hedefe 
varmaktan nlıkoymuctur. Hedef, ~on 
qerece miihim bir yol ağzı olıın Ma
jadahoneyi ele geçirmekti. A!!iler bu 
na imkan bulamamışlardır. 

Hükumet kuvvetleri buralannı şid 
detle müdafaa etmektedir. 

Madrit ile Eskoryal arasındaki mü 
vasalede asi kuvvetler tarafından 
'mıilememiştir. Hükümete ait olan 
trenler \'e \':tgonlar, hüktımct tara _ 

Bazı Tahvillerde 
T enezzüller görüldü 

Dün lstanl:ıul borsasında bazı t6-
nezzüller görülmüşttir. Türk borcu 
tahvilleri 23 liradan 22 lira altmış ku
ruşa inmiştir. Anadolu tah\'illerl 
38,5 liradan 38 liraya, mümessil de 
41,5 liradan 41 liraya tenezzül et. 
miştir. 

PARIS BORSASINDA 
Halbuki Paris borsasında TUrk bor. 

ct1 üzerine yükseliş dün de de\'am et
miştir. Son beş. on gün zarfında 50 
frank yükı:ıdiş vardı. 

Dün P:tris borsasında 300 frank 
iken bugiin 308 buçukta kapanmış, 

yükselişi muhafaza etmiştir. 
Paris borsasındaki bu yükseliş ha. 

beri şehrimize gelince., Türk borcu 22 
lira 80 kurıu a kadar yül<seldi ve A. 
nadolu tahvilll'ri 38 lira 25 kunış, 
mÜl1lC'!=ıı:!iller 41 liı a 25 kuruşta kaldı. 

Merkez Bankasının h isselerine dün 
de 93 liradan talep vardı. 

fından istirdat olunmuştur. 
Londra gazetelerine gelen haber _ 

lere göre cumartesi günü asil erin Ma 
lagayı bombardıman etmeleri neti . 
cesinde 150 ki~i ölmüş, 300 kiş i ya • 
ralanmış , bilmuka hele lGO rehine 
kurşuna dizilmi tir. 
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Şilte içine 
saklanan 1500 
liranın hikayesi 
O ün. S~t~nahmet Sulh İkinci Ceza mahkemesinde 

şılte ıçınden aşırılan 15 O O liranın muhakemesine 
başlandı. · 

Küçükpazarda aşçılık yapan Niyazi ile Ömer isminde 
iki ortak, kazandıkları paraları bankaya koymazlar dük
kanın arkasındaki karyola şiltesinin içine bir çıkın halin
de saklarlarmış. 

Henış~r.ileri~d~n Selman da geçen lerde l<azandığı (350) lirasını çok iti
mat ettığı bu ıkı ortağa getirmiş ve muhafaza eylemek üzere vermiş. 
Bu para da şiltenin içindeki çıkına girımiş. 

On beş gün sonra Selman henışe
rilerine müracaat etmiş ve kiraladı

ğı bir dükkana kaparo verınek üze
re kendisinden (35) lira istemiştir. 
Bu gelişte yanında Şevket isminde 
bir arkadaşı varmış. Ömer, para çı
karmak için odaya girmiş ve Salınan 
da bahçeden kendi<>iııi gözetliyerek 
paranın yerini öğrenmiş. Ömer pa -
rayı getirmiş, Selnıana vermiş. 

Hırsızlık 
suçundan 
birer ay 

ceza yediler 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza malı. 

kemesi, dün, Alaettin ve Şerafettin 

adlı iki genci tevkif etmiştir. Bu i
ki arkadaş, Alemdarda Çorlu med
resesinin avlusundaki kiremitleri ve 
medresenin kubbelerindeki kurşunları 
çalarak Alaettinin evine nakletmek _ 
ten suçludil.lrlar. Poliste bunları cür. 
mü meşhut halinde yakalamıştır. 

Hakim Ihsan, suçlarını sabit görmüş. 
ikisini de birer ay hapse mahkti.ı:n et
miştir. 

iki tevkif daha 
Dün müddeiumumilik Burhan ve 

Hüsamettin adlı iki hırsızlık suçlusu 
tevkif ettirmiştir. Bunlar birkaç 
aydanberi 9 ev ve apartımanda.n bir
çok eşya çalmışlardır. Polis bunları, 

Gülmekten gCSzleriniz yaşaracak 
Kahkahadan duramayacaksınız ... Hazır olun ı Çünki 

LOREL HARDi 
Y~RIN AKŞAM COCUK HIRSIZLARI 
1 P E K 10 kısımlık büyük komedi filminde tatlı bir ecnebi diliyle, baştan so-

. na kadar 
Sınemasrnda T o R K ç E K o N u ş u v o R L A R 

YILMAYAN 

1 
1 

ADAM 
Büyük artistin 
en müthi~ filmi 

aşk 

ihtiras 
d~et 
Kadrn 

ve 
erkek 
şöhret 
para 

mücadelesi 
Cuma a.k~amı 

TÜRK 
Sinemasında 

a 
MELEK ve SAKARYA 

Harikul!de sinema müsameresi olarak 

BU 

Sin~malarında. ayni zamanda. 

Senenin en zengin - En nefis - en muhteşem şaheserlerin ,aheseri 

HAkimler 
heyetine 
hakaret 
etm:ş! Bu odadaki karyolaya dükkan sa-

hipleri gibi mi.safirler, ve hemşeri - çaldıkları eşyadan bir kısmiyle bera.. -----
ber yakalamıya muvaffak olmuştur. MEVLOT ZIGFELD YILDIZLAR 

KRALI 
\fişon isminde bir hırsızlık suçlu- leri de arasıra uzanır ve yatarlarmış. 

eu üç gün evvel asliye ikinci ceza malı Süleyman parayı aldıktan sonra oda
kemesi tarafından 16 ay hapis ceza. ya geçmiş ve banka kasahğı vazifesi
sına mahkfun ol.muştur. Hüküm.den ni gören şiltenin üstüne uzanmış ve 
sonra Mişon ha.kimler heyetini tahkir biraz yatmıştır. Kalktıktan sonra C
ettiği için dün meşhut suçlara bakan merle Süleyman, Şevket Kadıköyüne 

Bunlar bilhassa Vangel kızı Marika. Kmlay Un.kapanı Ka;mununclan: 
nın, Halidenin, Şevketin, Ha.ticenin, İkincikanunun 10 uncu Pa.zaır gü-

asliye dördüncü ceza mahkemesine 
verilmiştir. Mahkeme sorgusunu yap. 

mış, ikinci ceza mahkemesinden veri
len kararın bir !uretinin getirtilmesi 
için muhakemeyi talik ettıı.iştir. ML 

geçmişler, rakı içip eğlendikten sonra 
akşama dükkana dönmüşler .. 

Aliyenin, Alinin, Şükrünün ve Meh- nü öğle zamanından sonra Unkapa
medin evlerinde kıymetli eşya ve ça- ru Elvanzade Ca.miinde Kızılay İs· 
maşır çalmışlardır. Polisin son haL tanbul Mümess.ili Merhum General 
ta içinde yakaladığı mühim hırsızlar Alinin ruhuna iıthal olunmak. üzere 
gruıbuna hu suretle iki $abıkalı daha Mevlud okunacaıktrr. 

B!R SAN' AT ve DEHA'nm AB!DES~ 

BUCONE KADAR CöROLEN FiLMLERiN EN OOZELI 

Fransızca sCizlU ve bUtUn şa.rkı la.r orijinal l isandadır. FevkalA.de 

l;zDIHAMIN ÖNÜNE CEÇMEK iÇiN YERLERiNiZi ERKENDEN 

ALDIRINIZ. 

acın, mevkuftur. 

Yalandan mı 
Bayıllyormuş ! 

DUn asliye dördüncü oeza mahke-
m~inde, mu:hakeıı:nenin ilci celsesin
de de sar'as.ı tutarak yere düşen 

• Mehmedin muhakemesine devam edil
di. Mehmedin elinde sar'alı olduğuna 
dair bir rapor vardı. Davacı Mehmet 
ile Lfıtfiye, Mehmedin yalandan ba
yıldığını iddia ettiler. Mahkeme, suç
lunun taıbilbadli müessesesinde mua
yene edilmesi için muhakemeyi talik 
etti. 

Beyoğlu Noterinin Muha· 
kemesi 

Dün ağır c.eza mahkemesinde ih ti. 
ıa.s yaptığı iddiasile tevkif edilen Be· 
yoğlu üçüncü noteri Saiahaddinin mu 
hakemesine devam edildi. Mahkeme. 
tı.in belediyeden istediği cedvel henüz 
gelmediği için muhakeme talik edil
di. 

Dükkanda Süleyman sancılandığını 
söyliyerek arka odaya çekilmiş .. Şev. 
ket te Süleymanın yanma geçmiş, o
kuyarak, üflüyerek ve koluna a.fsonl•u 
ip bağlıyarak tedaviye çalışmışlar .. 
Biraz sonra iyileşen Süleyman da çı. 
kıp gitmiş .. 

Bu arada Zeynel isminde bir arka... 
daşlarının da bu m~hur karyolada is
tirahat ettiği anlaşılıyor. 

Birkaç gün sonra Omer ve Niyazi 
ortaklara para lazrm oluyor. şilteye 
müracaat ediyorlar .. Fakat, çıkının 
yerinde yeller estiğini görüyorlar. Ve 
paranın Süleymanla Şevket ve Niyazi 
tarafından çalındığı kanaatiyle poli. 
se müracaat ediyorlar. 

lşte dün bu davanın muhakemsine 
başlandı. Hakim, Feyzullah ismind~ 
bir şahit dinledi. Feyzullah dedi ki: 

- Ben bir gün Fatih parkında otu. 
ruyordum. Süleymanla Şevket yanı
ma geldiler. Bir kanapede beraber o. 
turuyorduk. Sigara yakarken kib . 
rlt kutusu yere düştü. Süleyman eği
lerek aldı. Süleymanın arkasında ıu. 

ka trlmıştrr. 

lki Küçük Talebe Suçlu 
Karagümrükte 27 nci ilkmektep ta. 

·~besinden iki çocuk mektebin kurşun 
borularını çaldıkları iddiasiyle dün 
meşhut suçlar müddeiumumiliğine ve. 
rilmişlerdir. Müddeiumumi geç vakit 
mektep müdürünü çağırtarak dinle
miştir. Çocuklar hakkında bugün ka. 
mıni muamele yapılacaktır. 

facık bir ur vardı. Ben bundan şüp
helendim. Kendisine pasaportunu sor
dum. Cebinden çıkard1, gösterdi. Ben 
pasaportunu bir çıkın halinde ar1cası. 
na. bağlamış sanıyordum. Kendisine 
dedim ki: "Arkandaki çıkın nedir? 
Yoksa Süleymandan a.şırdığınız para 
mıdır?" 

Süleym.anm rengi attı ve: 
- Evet, odur. Fakat bir defa in

kar etmiş bulundum. Artrk kendi
sine vermedim, dedi. 

Suçlular bunu inkar ettiler. Muha. 
keme başka şahitlerin çağırılmaaı i
çin talik edildi. 

CAN KURTARAN ADAM 
m.taıbı 11 - 1 - 37 de çıkıyor. 

Forma fiatı 35 kuru.ş. Bu formanın k abmdaki yerleri doldurarak gönderin 

7 O. kuruş posta ile adresinize gönderilecektir. Taşradan almak is
tiyenler İstanbul posta kutusu No. 406 ya bedelini gönderirler. 

Çocuk Esirgeme Kunıınu 
Müsameresi 

Çocuk Esirgeme Kurumu Eminö
nü ilçekolu tarafından Kanunusani
nin 12 inci sah günü akşamı Fran -
sız tiyatrosunda bir müsamere hazır 
lamışlardır. Programı şudur: 

1 - Çocuk dansları 
2 - Şehir Opereti (Liiküs Hayat) 
3 - Konservatuvar (muhtelif par· 

çalar) 
4 - Alaturka musiki (Bayan Mu~ 

alla) 
O - Na.9i.t Tc.ınoil hcy41:.i 

ma.hkemesi) 

Sağır ve Dilsizler Kongresi 
Sağır ve dilsiz ve körleri koruma 

Cemiyetinden: 
Kurumumuzun senelik kongresi 

10 Kanunusani 937 Pazar günü saat 
13 te vilayet karşısında Kurum Mer 
kezinde yapılacaktır. 

1 - Kuruma kayıtlı baların gel
meleri. 

2 - Kuruma kayıtlı olmayıp ve 
nizamnamenin 9-10 uncu maddeleri 
mucibince ihraç olan ô.zalarm kendi· 
lerini cumartesi gününe kadar kay
dettirmeleri. Aksi takdirde intihaba 
lştirak haklarını kaybedeceklerdir. 

3 - Kongre genel başkanın riya.· 
setinde olacaktır. 

Telefon: Melek 40868 - Sakarya 41431 

Büyük bir film... Bir konser.... Bir opera .... 

8 u akşam S A R A Y Sinemasında 
Dünyanın en büyük tenoru 

ve "Unutma Beni., ile "Ave Maria,, nm kahramanı 
BENJAMINO GIOLl 'nin en son ve en fevkalade temsili olan 

SAADETiM SENSiN 
. . (Du Bi.st mein Glueck) 

filmi büyük bir sınema zaferi olacaktır. Mevzuu guzt•, ..... ~-- .. 
fes ve mizanseni muhteşem olan bu şaheserin her sahnesi unutulmaı 
izler bJra.kacaktır. İlaveten: FOX JURNAL bütün son dünya hava· 
dislerL 
Not - Piyango ve şan için bu filmdeki en güzel şa.rkmın notası 

Bayanlara hediyeten takdim edilecektir. 

ŞEHiR fl'VATROSl 
· ORAM KISM 

Bu akşam 
20.30 da 

! l ıııııı 111111 ~ ıı ı 

StJRTUK 
11UL'J'UKLAR: 50. ttl 
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,-Bugünden itibaren ... 
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ÇOLDE._BIR 
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Tlirkç~ ~O&l'ii mımınıııııııııl 
illi ııııııı...ıııııı ~ ı\ llU\1111 

ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
20.30 da 

LÜKÜS HAYAT 'FERAH SlNEMADA ' 
~ -

-8-
r Ertesi sabah Yusuf daireye gider gitmez bir 
:>dacı: 

~ "Yusuf Efendi, sizi kaymakam bey istedi!" dedi. 
Genç adam odasına girince Hasip Efendi ona 

doğru koşarak: 

~Uyuçaklı Yusuf: 
söylediği zaman genç kadının ilk sözü, mahzun bit 
tavırla başını yana eğip dudaklarını büzerek: 

"İyi amma, Yusuf, sen köylere gidip günlerce ka
lırsan ben burada ne yaparım?,, demek oldu. 

O zaman Yusufun da çehresi değişti; birdenbirf 
düşünceli bir hal aldı. Bu cihet onun da aklına gel -
memişti. Şimdi buna. hayret ediyordu: Na:ııl olınUf 
ta bunu hiç düşünmemişti? "Evladrm.. Bu herif seni arattı. Pek merak-

tayız, çabuk gir çık ta bize haber ver. İnşallah 
mel'unun fena bir niyeti yoktur!" dedi. 

Yusufa bir fenalık yapılması ihtimali bile, bu iki 
ihtiyarın kafalarında kaymakamın a.leybinde top • 
lanmıya başlıyan şüphelerin kuvvetlenip kanaat ha· 
line gelmesine ve adamın kısaca "mel'un" diye ad
landmlmasrna küayet etmişti. 

Yusuf elindeki öğle yemeği çıkınını masanın üs. 

tüne bıraktı. Önünü ilikleyip yamba.şlarındaki o • 
daya gitti. 

Kaymakam bir mUddet ma..sanrn Uzerindeki ka -
ğıtlatla me~gul olarak onun girdiğini farketıneıniş 
görUndü, .eonra yavaşça başını kaldırarak: 

"Sen misin ?" dedi. 
'ı Tekrar birkaç kağıdı okuyup imzaladı ve bazı: 
yerlerini değiştirdi, belki on dakika da.ha Yusufu 
bekletti ve birdenbire yerinden kalkarak ona doğru 
ylirUdU. YüzU hayırhah bir tebe.ssUmle gerilmişti. 
Yusuf bu tebessUmden memnun olacağı yerde kork
tu, hatta. biraz da tiksindi. Bir insan başkasına, 
hatta bir iyilik yapacak olsa bile bunu böyle bir 
tebessümle evvelden haber vermiye hiç lüzum yok
tu. Halbuki Yusuf karşısındakinin kendisine ara· 
sıra fırlattığı kaçak ve ani bakışlardan asla iyi ma
nalar ~ıkarmıyordu. 

Oteki kaşlarını kaldmp mühim bir nutka başlı· 
yormuş gibi: 

"Bak evladım!" dedi. "Sen benim merhum sele
fimın damadısın. Pederin merhuma. giya.bi hürmet
lerim vardır. Emin ol! Seni de onun devlete bir 
emaneti sayarım. Baktım, tetkik ettim, bu katiplik 
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lşi sana göre değil." 

Yusufun bu sözleri anlayıp kafa.ama. yerleştırme
sini bekliyormuş gibi birkaç saniye sustu. Yusuf 
içinden: "Ulan, bizi kapıdışarı edeceksin, lafı ne 
diye uzatıyorsun?" dedi. Kaymakam tekrar söze 
başladı: 

"Bak oğlum, sağ elinde bir pannak noksan. Geç
miş olsun. Fakat bu vaziyette nekadar çalışsan gü
zel bir yazı sahibi olamazsın. Eh, senin memuriye
tinde de adamı gösteren yazıdır. Mutasarrıfa giden 
bir tahrirat evvela onun gözünü yazısı ile kamaştır
malıdır. Neyse ... Duyduğuma göre sen biraz da. ser
best tabiatli imi.Ş13in. Ben sana tam gönlüne göre bir 
iş buldum.,, 

Kaymakam tekrar durdu. Karşısındakinin merak
la sözün arkasını beklediğini görüyor ve memnun 
bir gillüşle ona bakıyordu: 

"Anladın mı evladmı, tam sana göre bir iş. Sen 
hemen beş on kuruş tedarik edersin; elbet birkaç 
paranız vardır! Güzel bir at satın alırsın. Ben seni 
tahsildar yapacağım, süvari tahsildan. MalmUdürü 
ile konuştum. Buradaki maa.şmı vererek seni oraya 
geçireceğiz. Ayrıca hayvanın iGin yem parasr da ve
receğiz. Köylerden devletin alacağını, vergisini tah
sil edeceksin. Fevkalade iş! Öyle değil mi? Odada 
oturup sıkılmak yok. At üstünde köyleri gez? Müt
hiş para da arttırırsm !,, 

Yusuf biraz şaşkın bir tavırla başını sallıyordu. 
Kaymakam sözünü bitirince: 

"Siz nasıl btlyurursanu: öle olsıın !.. dedi. 

SABAHATTİN ALİ 

Kaymakam elini Yusufun omuzuna koyarak: 
"Eski kaymakam babandı, ben de ağaueyin sayı

lırım. Bir derdin olursa bana gel. Haydi bakalım, o-
dana git te emrini bekle!,, dedi. _ 

Yusuf çıktı. Kafası karmakarışıktı. Bu adamın 
kendisine bir fenalık yapacağını düşünerek içeri gir· 
miş, içerde bu kanaati büsbütün kuvvetlenmi.ı;;ti. 
Halbuki teklif edilen iş hiç te fena değildi. Ne tarafm 
dan düşünülürse di.l.şünülsün, tahsildarlık herhalde 
bu Allahm belası tahrirat katipliğine tercih edilirdi. . . 

Oda.da kendisini bekliyen Basıp efendi ile Nuri 
efendi ye meseleyi anlattı. Onlar da bunda bir fena
lık görmediler. Sadece: 

"Belki herif seni civarında bulundurmak istemi • 
yor. Nekadar olsa biraz tuhaf kaçacak. Fakat bul • 
duğu iş de hiç fena değil. Gençsin. Dayanıklısın. 
Karda kışta köyleri dolaşmak biraz güçtür amma, 
~<tna koymaz. Allah hayırlısı ne'yse öyle yapsın!,, 
dediler. 

Nuri Efendi: 
"Bu kaymakam sllt1l temiz bir lnt!!~na oonıeırte.t. 

amma, bu sefer bir iyi tarafına rastgeldi herhalde!,, 
dlyerek başını salladı. 

Yusuf eve dönerken avukat Hulu!i Beye uğradı ve 
kaymakamın kendisine söylediği şeyleri anlattı. 

Hulusi Beyin bu havadisten memnun olacağını 
tahmin etmişti, halbuki o sadece dUşünceli düşünce
li başını salladt, tıpkı Hasip ve Nuri efendiler gibi: 

"İnşallah hakkında hayırlısı budur!,, dedi. 
Yusuf yemekten sonra Muazzeze veni vazifesini 

Birdenbire aklına babasının bir lafı geldi; Kızılba.Ş 
köyünde Yusuf, Ayvalıkta arabacılık yapmakta.JJ 
bahsederken Salahaddin Bey: Sen çalrşmıya gider -
sen karm ne yapar? DemiştL !şte şimdi Yusuf ça " 
lışmıya gidecek ve karısı yalnız kalacaktı. Acı acı 
gülerek: "Keşki yalnız kalsa!,, diye mırıldandı. Kö1' 
lere gidip helki de haftalarca evden uzaklaşınca ki!.' 
rısı Şahinde ile beraber kalacaktı. Bunun MuazıeZ 
için yalnızlıktan bile feci oldu~unu Yusuf gayet i>1 

anlryordu. 
Muazzez yavaş bir sesle: . 
"Yusufçuğum!,, dedi, "Artık keyfimizin istediğı· 

ni yapa.mıya.cağımızı biliyorum. Fakat senden bö~l• 
ikide birde ayrılıverınek te hoş değil. Sen de bilirsıtlı 
annem beni rahat bırakmıyacak, hiç sevmediğiın iıl' 
sanlara beni zorla götürecek, evi onlarla dolduraca.~· 
Sen kendisine bir şey söyleme! Nasıl olsa o bildiği' 
ni okur ... Bari evde dırıltı olmasın. Ben onunla ba.~• 
çıkmıya çalışırım; yalnız çok sıkılacağım. Bak, ')11l' 

diden bir tuhaf oldum. Canım yukarı kata, odart11~: 
gitmek istemiyor. Sanki sen yokmuşsun da .ors a 
seni ıı,rıyacakmışım gibi oluyorum. Ah yarabbı ... r: 
fena şey!. .. ,, 

Genç kadmrn gözleri yaş~rdı. Yusuf acı acı yııt ~ 
kundtı, sonra karar vermiş bir tavırla: ·s• 

"ÜzUlme canım!,. dedi. Kaymakam git dedi 
1 

• 

zorla g-C\nderecek değil ya! Hükumet işinden ç~9 

rım ... 11 
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Gündelik gazete 
Başmuharriri 

Ahmet Emın V alman 

Eski Bir . Nazırın Siyasi Hatıraları 

Tan'm hedefi: Haberde. fikirde, 

berteyde temiz, dürüst, samimi 
olmak, kariin ıazeteai olmayı 

çalıtmaktsr. 

Sait Paşa ve Muhalifleri 
Günün Mest leleri 

Akdenizin sulhü 
meselesi 

ha.Jya İngiliz anlafmumm tafli· 
5t.ı ge*liıkçe eheımmiyeıtl ve tümulü 
daha l)i ulaşı1ıyor. 

Bu anıaoma.nm eeuını Akdealzde 
statükonun muhafar.ua tefldl edi
yor. Fakat .ta.tükonun muh&fuuı 

ne demektir! Bu cümlmln İtalya 

için ifade ettiği m1na nedir! İngil~ 
re için ifade ettiği mi.na nedir, ve 
nihayet diğer A.kdenb devlettert 
için ifade ettiği mi.na IMldil'f 

İşt.e A.kdmlz .,,....,,...,,Dl hakiki 
mahiyetini ~ydana ~olan 
nokta, bu smJJerin ctınpla.nda. 

• 
lngilterenin 
anladığı mana 

İngllta'enln statükodan anladığı 
mAna ıudur: 

1 - Akdetılzdeld de,•letlerin "'"
eut hodotla.rnıa hürmet edilf'ıCflktir. 
ltaıya İspuıyamn BaW.r adalamıa 
kartı besledJği emelden \"8.1.g~
ür. Ayni :mmanda İ8puıy&nm tama
mlyeti mWldyesbıl tanıyacaktır. 

2 - İtalya Boğazlann tahkimi 
hususnnda Montreu:x anlqmıumı 
kabul edecektir. 

S - lngUtTe Malta nı Kıbnstald 
t&hktmatm& de\"&111 ed~. 

İngilte.rwıln maksadı Akdenbde 
müstemleke1erine giden yollann se • 
IA.IM'tlnl temin etmek, Akdenlıde bfr 
harp ha\"Ml esmMlne mini olmak. 
ve nf lmyet ommnl clhaıı ıulhünti ku\' 
ntlendlımektir • 

• 
İb:i 1 ~ •u
anı a aı ğı mana 

Anlafmaıım ima fldııdlif ~ 
MUMOlbılnbı tadrlertnı ifade ede11 
Gionıa.Je d'ftaJla gazete.inde Gayda 
bir yazı neşrediyor ve diyor ki: 

"lngiıb - İtalyan anla§rnu. Ak
derıizde ıtatükonmı taıınım.eı değil

dir. Hele bu denlzlerdekl Uıuıatıan 
haleden bir vasıta ula değil
dir. Bu an18fma .-dece İngllterenbı, 
ltaıyanm yfllll 1mpan.t.orluk 1De\1d
lnl t:a.rumumdan ibarettir. Nlt.ekim 

bu a.ııbfma ayni mamanda İngUt.er&, 
Din lmpa.ratorluk endişelerini izale
ye )"&l'don fbnitt.ir. 
MUMOUnl tngtıt.ereye Uzak Şark yo
lunun açık olduğunu t.embı ediyor. 
AkdenhJın şartı sahillerinde İngilte
reyi rahatsız etmek niyetinde olnıa
dığou kabul ediyor. Bhıaenaleyh ln
gilt.enmn Akdenb fU081BIU arttınne 
ama, tahkimatına denm etmeNne 
de ltira.z ~tmb•or. Fakat buna moka
bU Akdeni• • Garp sahillerfnde de 
hlldm olmayı 18tlyor. Bu ıul'fJtle l
talyanm görtifüne göl'f' tn~ıten lJe 
yapılan anblfma, Akdenbıde nttfuz 
mnttakalannm Adeta Ud deıvW u. 
tmda taksimi meV'Plub&lı19tir. 

• 
İspanyaya karşı 
vaziyet 
• İtalyan ~, tngflls ~ 
mıım İtalya _ AIJD&Dy& dostluiana 
ve aııı..,.....na halel ~ 
IDııLada bu ltllA.fpı P"'~bıe 
1'U'dım ~nl .c;yltiyorlar. _ 

Bu sözler, tfiaıyanın İApuıyaya 
kartı vaziyetinin ~mlyeeefinl 
CÖ8t:eriyor. BIJ8.kl9, Jtalyanlar, ln
gi1teNınln de t8panya~ .. götıWlü ~ön 
d~rmek ve General Frarıkoyu mu
\'llffak etmek husU8Unda ltalyaya 
yardım edeceflnl zannediyorlar. Ni
tekim bu mümk"l"fller t'lfll'f'yan eder. 
ken lta.ıyanlar bpanya~·a ask"r gön
denni:re df!\'Ull ~lenllr, n bu 
~ kMmflec,Wderlnl de Uin et
lnlşlerdlr. 

İtaıyanm bu hareketi, lngUt.ermln 
ktihdaf ettiği nmumf ıuJh daVMnu 
lnn'Vetlendlrmetken ziyade r.aydla -

E ski bir nazırın 
Trablusgarp har

binin ilanı zamanına ait 
hatıralarım şimdiye ka· 
dar vakit vakit neşrettik. 
Bu hatıralar bundan son· 
ra perşembe ve pazar 
günleri (TAN) sütunla· 
rında çıkacaktır. 

Trablusgarp Harbi çı· 
kınca Hakkı Paşa istifa 
etmiş, yerine Sai t Paşa 
geçmişti. Hatıraların bu· 
günkü kısmı, Sait Paşa
nın Meclisi Meb'usanda· 
ki muhalefetle çarpışma· 
!arından bahse haşlıyor 

S &drıı.za.m Sait Pa~a. yenf ka
binesile Meclisi Meb'usan 

hu2'U!Unda beyannamesini okumuş, 
muhalif 1'Almreler derhal kendisine 
karşı şiddetli bir hücum açtılar. 
Bunun acı safhaiannı hatrrladıkça 
hila teessürden kendimi alamıyo
rum. 

Siyast ihtira.elanı. esir ola.n, a.kıl 
ve mantık dairesinden çıkan mu
halefet liderleri her zaman, her
memlekette mUnevverler tarafın
dan iflas hükmiyle karşılanacak
lardır. Bizde de çok defalar muha
lefet bu menfi yollara dökülmüş
tür. Bunun acı bir misalini Sait 
P&f8.llm uzun nutkunu dinledikten 
aoora gördük. 

Yeni kabine mecliste eberiyet 
ııahibi olan İttihat ve Terakki fır
kMma dayanıyordu. Buna rağmen 
ihtiyar ve tecrUbeli Sadra.zam, ka
bine.ini ve 8lya.iıf!ttı~leğinl tek ba
şına müdafaa ve izah ediyor, muk. 
p.ı aeııııerıe muanzıannm ıam. 

alarmı çürlitUyordu. 

MuhaJıiflerin uzun ve bfrlbirtne 
çok benziyen nutuklarını nlhavet 
ıu Uç esaslı nokta Uzooinde telhis 
edebilirim: 

1 - Yeni kabinenin teşekkill 
tarzı ya.nlı.ştır. 

Yam yarıdan fazlası ceki Ha.k~ 
Paşa kabinesinden almmıştrr. 

2 - İtalya ile harbin başladığı 
o tnUhim günlerde, kabinenin yal· 
nız dahilen değil, haricen de tam 
itıitnadı hadz olması lazım gelirdi. 
lial!buki sadaret gibi en yüksek 
lllaıka.mıarda bulunmuş e€ki ve pek 
ınutemit devlet adamla.mnız. kılbi
neye i~ra.k teklifini reddetmişler· 
dir. Qünkü eski9İl'lden faıklı bir te· 
eekkül ,gösterememiştir. 

3 - Yeni hükumette, askeri 
muka.vemete devamla beraber ltal 
Ya istilbma devamlı bir mahiyet 
venneden siyasi mümkerelerle 
işin içinden çıkmak yolunda fikir. 

le:r Vardır. Bunlar red ve tenkit e
dilm;ye li.yrktır. Bis" takım it.ima· 
da 18.yr.k aiyasl adamların bu hu· 
lllU8t& mUWea ve kanaati ıudur: 

'Oerna.nıı devletinin mUlkt tam•· 
nliyeti Pa.ria mmhedesile Avrupa 
devletlerinin mnanı altındadır. 
Bosna Her8ek hak.kında.ki muka
vele, bu zımanı ihlll eder gı'bi gö
rUnü:rae de Bosna Hel"Bek meeeleAi 
dİıplamasi ba.knnm<lan Pa.ria mua· 
hedeeinden ziyade Berlin mua.he
deeine tu.llfiK eder. Zaten Bosna 
Henek Berlin muahedenameeile 
mu\"8.]Qkaten A vusturyanm istila· 
sına verilmiş bir yerdi. Yani haki
katte A vwrturyaya bıra.Julmııştı. 
Son mu~avele ile ancak bu.emriva
ki kabul edilmiştir. 

Bunun iç.in biz doğrudan doğru
ya Paris muahedenamesi hüküm· 
le.rine dayanacak, Avrupayı bu 
hükümleri muhafazaya davet ede· 
cektik. Meııfi bir hal ve tavırla 
k&rştl8ftrsa.k, mevcut bUtün mu
ahedeleri ve ıkapitülisyonlan red
detmek Yo}unu tutaca.ğnnızı mUna 
Bip surette anlataca.lrtllk. 

Böylece Avrupa devletlerlnd Pa-

tablllr. Çünkü hpanyaya müdahale ------------
afya..wıtt A\Ttıp& için dalım bir tehll- ban ıulhünü lruvvetlendirmflkttr. 
~ doiura.hillr. fftKllt.erenln hedefi Bu bakımdan ltalyanm lıa.nıketi 
~ Akdeah anJumw vMILMlle el- eok mühinvUr 

Sait Pş.nın mebusan 
meclisinde muhalif
lerile ettiği kavgalar 

Hakkı P8§8nm yerine. Sait Pa.,a g~eceği sırada "Kal,.m,. de 
çlkan bir karikatür: 

Sen de soyun bakalım, peh/ivanbaıı .. 
Hakkı Paıa - Soyunacağım amma, •üçüğü Aesfiremiyorum. 

ritı mua.hedena.meısi hükıimlerini ııim pek muhteremdir. Aksi halde 
mahfuz tutnuya meylett·rmek ve nasıl istenilirse, mukavemete ba-
Tarablu.s Garp me6Clesi için bir zınm . ., 
\confe.·a.ruı aılcdi çarelerini aramak Meclisin yüksek kürsüsü arka-
llzım.dı. Halbuki bu yolda siyasi smda Sadrazamın yalnız büyük ka-
teuebbüslere 2'iriıilmemietir." fası görülüyordu. Sa.it Paşa olanca 

M uhalif meb'ufllarm bu il« e-
codı UV~&;Cl ~er ~ft:"ı-

rüa.ta da girerek söyledıiıkleri uzun 
sözler arasında Sadrazam ~ a.r
kada.şlarmrn f&.hm ve me5leklen 
aleyhinde çirkin tarifler geçiyor
du. 

Sadruam Sait Pqa., blltUn bu 
eözJeri büyllk bir sabır ve eUkünet 
lçind~ dinledi. Sonra muhalif grup 
Jara karşı ııct bir lisan ile şu ce
vaplan verd;: 

"Efendiler: Sözlerinime 1tzed 
nefsi.mi yaralıyan fıkralar vardrr. 
Evvela, ondan ba.hsedeceğim. Ben 
kimsenin izzeti nefsine dokunmam, 
kimsenin de benim izzeti nefeime 
dokunmamna razı olmam. 

Cebbar bir hfi'.rlimdara "1 veya 
bu dtişUnce ile boyun eğen adam
lar ''ardı. Be'J'I bunlara karşı de
vamlı mukavemette burun.mu., bir 
adftJllmı. Siv~i !!eciyem bu muka
'"el11etle sabittir. Evv~l bu nokta
nın iyi ıt.nlal}ılmıunnı il!terim. Ben 
naçiz bir şahsım, fakat iu.eti nef· 

kuvvetile bağırar11'.< konuşuyordu. 

Feryatları mecliBın ha •a.sında şid
detli ihtizazlar bırakıyordu. O ka
cıa.r ld Oir a.fa.lık biz fU v~him ve 
dtlşilnceye kaprlddc: Nerede olursa 
olsun bu mevkide bir adamın yaşı
na ,duygulanne hUrmet gösterilir. 
Vazifede geçirdiği hayatı çoğumu
zun yaşınuzdan fazladır. Muhalif
ler bir aralık en basit içtimai ka
ideleri hatırdan kaçırmışlardır. 

Fa.kat ihtiyar Sadru.a.mm heye
canlr teessürü karşısında yaptık

larmdan, söyled ~derinden utana
ca.klardxr. Bu düşilncenir çok va
hi oldutunu pek ~aıbtık 11nlaı'l1k. 

S ait f>a.ı,a nutkuna de,•am e
diyordu: 

"Evet, Pa.ris muahedenamesi 
devlet.in tamamiyetini temin etmiş
ti. Devletimiz A vnıpa devletleri 
koruserine ~i. Hatta bUytik 
devletler arasında iemi ge<;ivordu. 
Ne <;are ki Berlin muahedenamesi 
devle-ti başka bir ıekle koydu. Taf
silatı acıdır. hem de burada bahı-e-

dilmem muvafık değildir. 
Muhterem mua.n.zfa.nm, kanaat

lerine büyük itimat gösterdikleri 
siyasi adwa.nn kimler olduğunu 
9Öylemediler. Fa.kat bu siyui a
damlar benim tahmin ettiklerim 
ise, iktidar mevkiinde iken bu gibi 
düşünceler üzerinde uğraşmışlar • 
dır. Netice itibarile bu uğrqma 

lar tama.mile akim ka1m11trr. 
Tecrübeden geçen bir şeye yeni

den mtiraca.a.t etmek fayda ver
me?.. 

Bosna, Herııeği A vusturyanm 
işgnl etmM>i. srrf muvakkat olması 
şartilc idi. Devletin haklarmı bu 
muvak~<ailik ~ı kurtaracaktı. 
İslam cemaati mezhep işlerinde, 

siyasi hakl rda se-roest bulWlıt.cak
tı. Halhuki &-rlin muahedenamesi
nin o hi\kmU ~imdi sıfrra inmiştir. 

lma ettikler' o kudretli adamlar 
Berlin muahedenamesine ftyJ<m 
iı:ıler:i neden vaktinde durdurmadı
lar? 

Bu da Lc;pıtl edivor ki dt-v1et1erin 
işlerinde nuariyc>JerdC'TI ziyade a
meli 7.anıretler hakimdir. Arhk 
mecburen ı::öylüvorum: Bosna Her 
11ek için son zamanlarda a.ktolu
nıı.n mukavelede yapıldığı ~bi Ta
rıı blus Gam irin de para tavizatı 

11.J•n \ıı.in içinden r •~ml\l"llzt i!!ılivor
lar. R"mlm itikadımca memlc•ltet 
para ile satılmaz. 

Ve işte açık söylüyorum: 

Para mukabilinde memleket ter
ketmek i.deti, Bosna Hers~k hn.k
kmdaki son mukavele ile başladı. 

Bir de muahedelerin tatbikinde 
tadiller iste'1lek cai::dir. Jo'akat 
bunların hi:.~cümsi.i7.lü~'ÜnÜ toptan 
iddia imkanı yoktur. Böyle bir yo· 
la gitmek bütün muahedelere harp 
açmak demektir. Bu.~ A \TUpa
nın asayişi büyük devletlerin elin· 
dedir. Muahedelerln muhafaı:as1 da 
yine onların kudreti altındadır. O 
devletlerin her birinin takidirine 
hcpımı n itimadnnız vardır. k'n
den binni istisna edcrrıl< söz söyli· 
yemem, ve hiç bır hükumcle de 
milstcena bir yer ayırmam. Hepsi
nin ya.rdımmJan üııtifade etmeli
yiz, müşterek yardım dilıjilncesini 

bir tarafa bırakır> yalnız birine 
mUracaat edersek hem maksadı
mız hasıl olmaz. hem de de\'letltr 
ara.eında büvük rr'ca.betlere yol a
Mrız. Böyle bir rekıı.bet te memle
kete zarar verebilir. Bununla be
raber bunu da göze alrr ve yalnız 
bir de\'letle anlaşmayı kabul ede
rim. Şu §8.rt.Ja ki yapılacak ittifa
km şartlan devletin menfaatleri
ne muvafık cfU~siln. HayııU. zararlı 
bir anla~maya razı olamam. Mak· 
sadımı anlatabiliyor muyum? 

Sait Pa.şa blitün bu eözlere ya· 
'11'!da.rı hiç OO!clenmiyecek bir şid· 
det ve heyecanla devam e<lıyor<iu. 

~ı· ___ Ş~u __ G_a_r_i_p __ D--...!_n_y~a_._~ ____ ı 
Sudanlı esmer birt 'Yeşil Yüzlü 

yıldızı ~~~~ Kanzu ••hrinde i• • 

• 
sınema 

Sudanın Fa.,r tarafından olan ve Prenaea Kuka 
diye tanılan bir gen~ Sudanlı kız, yakında bir ııinema 
yıldızı olarak töhret bulacaktır. Kendisini, Amerikalı 
rejisörlerden Walter Futter aeçmİ..f ve "Jeriko,, adı ve. 
rilen bir filmde Pol Robson ile birlikte çalışmak üze· 
re alınmlfbr · 

Prenses Kuka halihazmia Londradadır. Babun 
fbrahim Mehdi adını U..ıyan bir Sudanlıdır. Ve kızının ) 
bir oyuncu olmaııına ka~ı gelmek için uğra9m!f, fa • 
kat reji.sör Futter bu kızı götürmek için elinden gele· 
ni ya.pmıt ve nihayet kızı iknaa muvaff&k olmu,tur. 

Kuka, biraz Fransızca konUfu yor. Bir müddet Lon. Prenses Ku~a 
drada ikamet ederek İngilizce öğrenecek, daha eonra 
Holivuda giderek tilmdeki rolUnU yapacaktır. 

AKSIRMAK YASAK 
Danlmarkanm devlet merkezi olan 

Kopenhag bir grip aalgnu geçir
mektedir. Bir hafta içinde 30.000 ki· 
şi gribe tutuldu. Buna kar,ı ııhblye 
idareei 90kakta aksırmayı ve ökaUr. 
meyi menetmiştir • 

Kopenhag tra.nıvaylanna a•ılan 

bir belediye illnmda denDlyor ki 
"Sıhhiye emri, a.kaırma veya ök

ıürmiye tutulan kimaelerin derhal 

mendillerini çıkanp ağızlannı ve bu 
nınlannı örtmelerini ister. ÇUnkU 
ancak bu suretle hastalığın yapılmL 
ır"a k~ı V"lmek mü"lkündür . ., 

karpin ökçeei yapan Makkinley il. 
minde bir adam bundan iki sene ev
vel bir hıuıtalığa tutulmu,. Doktor • 
lar btitiln kudretlerini harcadıktan 
halde hastayı iyileştirememişler, ni -
hayet ümitlerini keemiflerdir. 

Bundan sonra doktorlar hutayı 
kendi haline perhize terketmişler • 
dir. Fakıı.t hasta da hayattan Umi • 
dini keetiği için doktorlann tavsiye. 
!erini dinlememeğe ba,,,lamıt ve per· 
hizi de bozmuttur. Makkinley altJ 
ay kıtdar bu şekilde serbeetçe hare • 
ket etmit. fa.kat altı aydan aonra. 
yava.ş yavq 11ıhhatinde bir düz. 
günlük hiMetmlye batlam..ıır. 

Biraz 10nra da 11.f sağlam bir va. 
ziyette avağa kalkmıft,ır. Fakat bu 
sefer kunduracının yüzü yemyefil 
kesilmlttir. Şimdi tıpkı bir bahar 
yaprafl ~bf yemyqil bir yUzle do. 
)aşmaktadır. 

Ferı bu hldi-ıenin P'1ebirıl henllı 

5 

Bugün de bu j 
Mizaca Göre Şerbet 

ı· olda beraberce yürümekte oldu
ğumuz a.rkadafun, karşı kaldırım
dan g~ekte olan birisinl g&teı. 
fek dedJ ld: 

- Bunun adı tUancadır.. Ç.ok a
ltr.lh, kumaz, becerik1J bir IMlamdır. 
GlrgfndJr .• Herkese sokulur, herk• 
ıln nıizaema göre şerbet 'ermesini 
bilir. Bununla beraber, her neden5e 
para, me\ Jd sahibi olamadı. 

Arkada.,ımrn yüzüne taaccUple 
baktım. Ben kendisini, zamanı anla
~. dü ünce ve yürü~iişünü zamana 
uydurmuş, olgun bir adam dJye bel
lemişt.lm. 

Ha.lhoJd !WD 8Özlerile, bunun aksi
ni ispat edi~·ordu. Hele, taaccübUmtt 
antama~"TJl ta,· 3 anlış tefsir eyledi
ğini giisteren: 

- l'a! Öyle l~te .. Sen şa..,, ben de 
şa..-.ayım! 

Ciimlesini lla\"e edince, dayanama
dım: 

- BM, itooim, ona dPğU, filana 
ha~ ret edi~·onrm. Artık, hu zaman
da mizaç far•hlannm ,.erbetle teda\1 
edilf>mez oldnifunu hala ös'.trmPme
dln mi! Ru!?.iinltn so 'al durumu Te 
iti~·atlan. dlinkü SM\'ftl durum \'e 
itiyattan büshiitiin bao:1<a.clır. Dtin, 
lkhahı Pri!llmPk için '"" hlrlncl mP7.I· 
~·etler, o ikbaJ ~ ollannı ellerinde ttı
tan1arm tıuyuna !:?itmek, tf'lflldci1.-rl· 
ne. mlznçlarma göre §erbet \"el"l'lek, 
ha.5 "atlamak, 

- E,·,.t, efendim! 
Di~·e dalma t.a."<lik Ptn\f'l(, hnTil'<-

1,.rtn !llÖzlerinl -<l fll\ anr.al<. '"" knt'f 
hlr lrlıru karc;ı"ınrla- hAlla k"'· 
mf"k. kafaı.mı elik hıf'fT':mmk, k..,..,,, 
kanaatlerini her ,.~kit feda f't.m~inl 
httmtk. "nhsİ)'f'tinrlt>n, \'icclıtmnılftn, 

fikirlerinden kiilllyen f .. rn~t et
mrJ.itttı baı;ka bir e;e~· değildi. 

HertSlnl hlr araya toplar!IM, ~ 
künu bir tek "mlintl1~ .. kellme.81 ne 
ifade edilebller..ek olan bu a~-nl ms
hh·rtt .. J<l mııht,.llf hıı-ı!la)ara bndt
nil'n hakild b\h'iik ndR!r!'l 1~n kantk411'
mı,.lar ,.,. hunlardan adeta tiksin· 
mrt,tffilrler. 

Beserl~·.-t. hu hne;ııd" rtı\ "ll~hlırn

mr1;, "'aya karşı alılaki t.edbirler 
alm• hT. 

Jbrhl umn..,i!f"" l!!fln"'l rn .... ., ... ""' 
ahlfı.lcı hqzulrlu M llacımda hıılunan.· 

IRY' \1'nth\"Orfar. Rlfp'•l-ı, n mnftZ7T"11 

'"'R't"t ı.f7Jprf hf'r l·rknniln" pf<ıfr
mlstir. Yıılnıılıı. 117R1rfAn, , ... ı,rnrl"'I 

nH\!mrlıır olan f"f'al \'e h~r .. l·:\t rn0· 
lttlrrin muka•1 J,..ratmı .-IJerin•lP. to
tırnlnnn medisltrindrn, muhltlf'rin
den lst1!4\nle u~ıtmı~hr. llakf.kftf. o 
,.,.rlerin art~k mak'•ul bir enlsldlP. 
Şf"rlwttrn haz eden, pohJ)(ıha kapt· 
lan. koltulctıın meMnuni~·et du~·ıtn, 
müral1ere mecllslndr ,·er ,·ettn lrim
"P'rrln mr\1dlerincle tutıınmahın 
rok ı:iicl~tiği icin. M'nln ı;;erhttçner, 
koltu"ı<ı•ular n poh'lOhr.nlann sa~,81 

da o nlsbette, gilndf"ll güne aza.hml!
br. 
~imdi lnsant~r. hlrfhlrlPrllr milnft.

sebt-tıerlnde ht-hemrhal tıamlml~·rt 
\'e dürii"tliik an\·orlar. S~nln O zat 
ta, anla."rlan hundan dolayı pus '"' 
rne,·kl !llA!ıthl ol:nYın or .. 

A,.ka(laşım .~ üziimf! tuhaf tııhaf 
baktı. 

- !i;"" hn kantattt"llif', Ö) le mi! 
·li~·e "°nlu. 

- F,n•t ! tltwlfm. 
- 0 hıtlde, fM.n, "14l"1M"f ""°'fn 

bu kanaatine Mink etmediğhn.I söy 
lf!~. danlmR ! .. 

\' f' Vl\\"ftS<'ft IJR\•f' pffi: 
- Ru ktular kAt'h"\•rt'" a•f'~·hlnıle 

hulnnmRm•ş olM Min .. Mir.acın• ~IJ.. 
rf' -..-rhrt \•ennlı, olma.k için, wlnl 
sö~icrdlm' 

• Ercüment:/ Ekr~m • T ... fu 

anlayamamıştır. 

• 15 Senedenberi Uyuyan 
Adam 

Jngiltere ha.stanelerindcn biri on 
beş scnedenberi çok garip bir vak'a 
ka111sında bulunuyor. On beş aene 
evel bacağı kırılan John Makeacan, 
hastaneye girdikten sonra, ilk yeme
ği yemiş, ve uykuya dalmıştı. 

O gilnden bugüne kadar bu adam 
her gUn 22 sa.at uyumaktadır. Ken. 
disl, yalnız yemek vakti uyanıyor, 
yemeğini yiyor ve yeniden uyuyor. 
adamın kendisi bugün 90 yaşında -
dır. 

Doktorlar bu vak'a karşısında hay 
ret içindedirler. Adamm ıııhhati ga. 
yet mükemmeldir. Yalnız uykudan 
uyandınlmasma imkan bulunma -
maltladı,.. 
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Day Yunus Nadiye açık mektup 

Bu tecavüz nedir
1 

Ben onların yakasını 
bıraktım, fakat onlar , 

il 

Par iste 

Büyük 

B r Maç 
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benim yakaını bırakmadı ! 

G ökova körfezinde balık av
lıyorduk. Kayık rüzgarını 

bulmuş, yolunu almıştı. Kıyının 

kırmızı arjil toprakları, renkli ka.. 
yaları, burunları, kumassalları, 

zümrüt gibi koyları, mavi dalgaları 
kapkara çamlıkları, ve Bahur or -
manları kayık öne fırladıkc;a ardı· 
mıza doğru km·alaşarak, biribiri • 
nin üzerine abana abana kaçışı • 
yorlardı. 

(Yazan: Bürhan FELEK) 
Üstadım! 
Başınızdan cidden aşmış işleriniz arasında gaze•en i

zin bütün yazılarını, hele spora ait yazıları okuyabilece
ğinizi ummadığım için bu açık mektupla "Cumhuriyet"in 
bazı neşriyatını ve bilhassa salı günkü nüshanın ikinci 
sayfasında "J)oğru değil mi?,, başlığı altında ve çerçeve 
içinde sık1şıilış yazı üzerine dikkatinizi celhetmiye mec
bur oldum. 

---ı Sebebini bilmediğim ve araştırmr-
-, 1 ya da lüzum görmediğim bir husu -

l met "Cümhuriyet,, spor muharrir -

ı 
!erile benim aramı ötedcnberi açar 
tlurur. Bunun neticesi olarak "Cüm· 

1 huriyet., gazetesi 935 yaz mevsimin 
de benim tertip ettiğim Balkan oyun 
!arı münascbetile aleyhimde on beş
ten fazla, seri halinde hiciv maka . 
lesi yazmıştı. Sizi temin ederim ki, 
bu neşriyatın hepsi boş, uydurma 
ve mugalata idi. Nitekim o sene so
nunda toplanan umumi spor kongre
si bu mesele hakkında "Cümhuri · 
yet., gazetesi neşriyatının taban ta-1 .. t b:ma zıddı kararlar verdi. Fakat bu 
kongre kararını "Cümhuriyet,, neş
redenıedi. 

Romen ta!r.ımtnın sol müdofij 
Nikolai 

C. F. R. 
lakım ı 
Geliyor 

Romanya profesyonelliğinin kuv
"etli takımlarından C. F. R. takımı 
bugün saat 10 da Daçya vapuriyle 
Köstenceden şehrimize gelecektir. 

Dün haber verdiğimiz gibi, kadro. 
11unda birkaç enternasyonal oyuncu 
ltulunan C. F. R. takımı şehrimizde 
iddialı iki maç yapacaktır.Dün akşam 
toplanan Bı.:şiktaş, Fenerbahçe, Ga
latasaray. Güneş klüplerinin muı ah
haslarından mürekep komite bu takı. 
ma karşı klüplerimizin muhtelit ola
rak oynamasını tesbit etmiştir. 

Ilk maçı cumartesi günü Beşiktaş, 
Galatasaray muhteliti; ikinci maçı 
Fener - Güneş muhteliti yapacak. 

Komitenin bu kararı ortaya yine 
meraklı bir mevzu çıkarmıştır. Aca. 
ha hangi muhtelit bu takıma karşı da 
ha iyi netice alacak? Bunu önümüz
deki maç günlerinde öğrenmek kabil 
olacak, fakat şimdiye kadar muhtelit
lerin kendi arasında yaptıkları maç_ 
ları gözönüne getirerek Fener-Güneş 
muhtelitinin daha iyi netice alabılece_ 
ği kanaatine varabiliriz. 

Zaten Romanyada bu takıma. karşı 
bu iki güzide klübümüzün karşılaşma
aı konturat icabı iken Romenlerin sa. 
ha dala vert'.si yüzünden maç akim kal 
mıştı. 

Bu vesile ile futbol meraklıları yi
n~ stadyomda heyecanlı dakikalar 
geçirecek ve zevkli iki maç seyrede -
ceklerdir. 

Bakalım hangı muhtelit daha iyi 
netice alacak? 

J im Sarandoı · Cim Lon
doıla Karşılaşacak mı? 

Ist.anbulda Kurtuluş klübünden vü-
cudunun iriliği sayesinde organizatör 
ler tarnfından Amerikaya götürüle -
rek meşhurlar meyanına ithal edilen 
Jim Sarandos, Yunan gazetelerinin 
yazdığına göre, Nisanda Atinaya ge
lerek eski dünya şampiyonu Ciın Lon
dosla bir maç yapacaktır. 

Bu müsabaka. kralm yıldönümüne 

Yakamı l:makmadıfar 

lşte bu esassız hücumlar arasın -
da "Hilaliahmerin rozet toplaması • 
na müsaade etmediğim halde bir a -
yak satıcısından 25 lira alarak nane 
şekeri sattırdığıma,. dair intişar e
den bir fıkradan dolayı gazeteniz a-
leyhine dava açmıştım. Uzun ve mü
tevali celselerden sonra o fıkrayı 

yazmış olanlar Cümhuriyet gazete
sinde "benim böyle bir para almış 

olmaklığım hatrrlanndan bile geç -
mediği,, hakkmda bir tavzih neşret
tiler. Ben de yakalarını bıraktım. La· 
kin onlar benim yakamı hala bırak· 
madılar. 

Gelelim Olimpiyatlara 
Dört beş aydanberi "TAN.,m 

spor neşriyatına yardım etmiye ve 

orada ömrümün otuz senesini ver · 
diğim spor i~lerini mütaleaya baş -

Jamıştım. Bu meyanda da bir aktüa

lite olan olimpiyat işlerini tetkik e· 

derken yapılan masrafların fazlalı -
ğını gördüm ve yazdım. Çünkü pek 
iyi biliyordum ki, · olimpiyatlara git

mesine hiç lüzum olmıyan birçok se-
yirci, hatır için götürlilmüş, yapJlma

sına hiç lüzum olmıyan birçok mas
raflar acemilikle yapılmış, ve mese

la yalnız otomobil kirası olarak Ber

linde 2500 mark'a yakın para sarfet· 
mek gibi israflar olmuştu. Harcanan, 
hükumetin spora yardım olsun diye 
sporculara verdiği para olduğuna gö 
re bunun israf ve idaresizlikle heder 
olmasına karşı şikayet etmek ve a
lakadarlardan hesap istemek en ba
sit bir fazilet ve vicdan borcu idi. Be 
nim bu hareketime hemen hemen 
bütün spor mecmuaları ve ekseri 
yevmi gazeteler iştirak ettiler. Hat
ta sizin gazete bile. 

Bir tecavüı ki ..• 
Lakin şu soın günlerde ~irdenbire 

Cümhuriyette, ben de dahil oldu · 
ğum halde spor işlerini ve olimpi · 
yat hesaplarını tenkit edenlere karsı 
son derece mütecavizane bir lisanla 
tariz edilmiye başlandt. Sair günkü 
Cümhuriyette de daha ileri gidilerek 
hepimize, gazeteci arkadaşlarınıza 
bir milli müessese olan spor teşki · 
l~tma ka~r düşn;:ıan olmak gibi ga raz 
karlık isnadına ve aynen : 

" Bu spor mi.iteha.ssı sl arının çe
nesini teşki l atın k asası yorm akt a
dır. Ne söylesek boş? Bu çeneleri 
yine o kasadan başka kapatacak 
bir kuvvet olmad ığı anlaşılıyor,, 

sö.zlerile de şantaj, para çekmek 
için aleyhde yazı yazmak ve alın. 

mak ibi bir namussuzluk a.t -

l 
Ege denizinde Sirti denilen sü

, riitme avı ipini Veli tutuyordu. 
Rakı şişeleri Deliye ve dilmen de 
Tepcliyc emanet cdilmisti. Birden 
Veli neş'eli bir nara attı. Tepeli 

Geçende Paris fe Fransa ile Yugos
lavya arasında yaptlan maçı mühim 
bir farkla Fransıılor kaıanmı~larclı. 

Resimde Fransız kalecisinin bir 
k urfarışınt görüyoruz 

Pera İle 
Şişli 
Oynadılar 

Dün Ermeni vatandaşlarımızın yor_ 
tusuna tesadüf ettiğinden Şeref sta
dında Apoyevmatini gazetesinin ter
tip ettiği kupa maçı yapıldı. 

Bu kupanın federasyon harici klüp_ 
!eri alakadar eden çok mühim safha
ları vardır. İki sene evvel Apoyevma· 
tini gazetesi tarafından yine bu klüp. 
ler arasında bir turnuva tertip edil _ 
mişti. 

Bu iki ekip 11imdiye kıufar !'i n"f"' 
karşılaştılar ve çok çetin maçlardan 
sonra bazan kavga çıkarak, bazan da 
müsavi bir oyundan sonra berabere 
kaldılar. Böylelikle bir türlü şampi

yonu tayin edemediler. 

Şeref stadında duran Apoyevma -
tini kupası bu yüzden meşhur oldu. 
tı-ste dünkü karşdaşma bu şeametlı 

kupa için yaprlmıştı. 

Tatil günil olmamasına rağmen 

stad tribi.inlc.ri tamamiyle dolmuş va. 
ziyetteydi. Saat 15 de her iki takım 
taraftarlarının müthiş tezahüratı a
rasında Fenerbahçe antrenörü Mister 
Elyotun hakemliğinde oyuna başladı
lar. Oyun tamamen Peranm hakimi
yeti altınna geçti ve rakibinin sıfır 

neti~sine karşı 5 golle galirı gelen 
Pera ttıktmı, füi senedir sahibini bek
liyen kupayı mera.simle aldı. 

fine kadar varıldı. 
Bu meslekte hepimizin eskisisiniı. 

Size "Cümhuriyet .. gaze-tesinin sahi
bi diye değil, tecrübedide bir gaze · 
teci olarak soruyorum: 

Bu tecavlizlere karşı biz de ayni 
şekilde sövüp saymıya mı kalkalım? 
tşi kalem sahasından sok::ığa dü -
şiiri.ip kavga döğüş mü edelim? Yine 
mahkemelere diişüp Türk gazeteci
lerinin biribirinin havsiyetini kırmt

va. vakarını ihlal etmiye nasıl çalış· 
trklannı aleme ilan mı edelim. Yok· 
sa meslcktaQhk hislerini:ı:e güvenip 
tecavüze uğ'ramrş ark::ırlaşlarınızı 

tatmin edici bir tavzihin Cilmhuri -
yette intişannı mr bekliyelim? 

Ne dersiniz üstat? Söz sizin. 

kayığın yolunu kesmek için orsa 
etti. Çünkii orsa ecdrek yolu kes. 
miyecek olsaydı hızla, balığın vol
taya takrlan yerini koparıp at.· ~ak 

balığı kac;ıraca ktı. 

Veli alabildiğine ipi çekiyordu. 
Ta arkamızda, dört beş karış uzun
luğunda canlı bir giimüş parca$J 
yeşil denizden sıcr.adı. Hepimiz bir. 
den "Simıgrit,. diye bağırdık. 
Doğrusu kac;ırmıya gelmezdi. 

Deli hem sövi.ip sayıyor, hem yal
varıp dua ediyordu. Tepeli de a. 
man sövle edin. bö:--·le edin diye bo 
"Una n~sihat!er ediyor, tavsiyeler. 
le bulunuyordu . 

Veli ise. hem küfrediyor. hem 
dua ediyor, hem de nasihat veri • 
yordu. İşte hemen oracıkta vakte 
bir şeyler oldu. Ya zıvanasından, 
yayından boşanıp alabilidiğine uçtu 
ve bir asırlık zamanı bir saniyede 
bitirdi. Yahut zingadak yerinde 
saplanakoydu. 

Her ne hal ise, hakikatte bir 
dakika bile sürmiyen. fakat balıkçı
lara. bir pazar günü kadar uzt. 
yan bir zaman zarfında onlar kü
für, dua ve tavsiyeden başka bir 
şey yapmadılar... Ve nihayet öf. 
kesınaeıı ll.ı..ı.cu ıp oozarau .... g.ıın -
dan sular püsküren balık kuyru -
ğiyle tepe tepe kayığa girdi. Üç 
avcı biribirlerine sarıldılar, se. 
vinçlerinden bir balkanlı sırtosu, 

bir hora tcpişi gibi bir dansla 
güverteyi güm giim öttürdüler . 
Kayık yine yol aldı .. 

Bu sefer Tepeli Sirtiye, Veli de 
dümene geçti.. Derken Tepelinin 
kolu sar'aya tutulmuş gibi sarsıl· 
mı~ra başladı. Her halde bu sefer 
takılan bir batık değil. fakat bir 
alamet, yahut bir ada olacaktı. 

T epclinin yi.izü kıpkırmrzı ke
sildi. sesi kısıldı. Veli tela

şından Delinin istif ettiği rakı şi
şilerinin üzerinde zıpzıp hoplıyarak 

çoğunu patlattı. 
Tepeli her nasılsa seı:ıini buldu. 

"Orsa alabanda bire herifler!,. di. 
ye gürlı>di. Veli gövdesinin bütün 
yükiyle dümenin lekesine dayan
dı. 

Kayık ebediyen dünyadan ayrı
lacakmış gibi göğe do~ru atıldı. 
Sonra rüzgar".\ doğru yükselirken 
güvertesini dimdik bir kirE'mit da. 
mı gibi eğip yasladı. Elleriyle giiç 
bela ambar tavanına tutunabilen 
Velinin ayakları altından farslar 
kayboluverdi. 

O orada armut gibi sarkmış ha. 
vayı tekmeliyordu. Veli elleriyle 
ayakları ü:r.erine gelmiş, denize baş 
aşağıya dalanlar gibi ardı havaya 
kalkmıstr. 

Olan~a kuvetiyle skotaya asrh. 
yordu. Geminin sancak punyalan 

Sisli kafecisi bir müstJbakocla muhakkak bir golü kurtanrlr.en .• 

T cpeli hani hart! ipi geriye alıyordu 

hatta küpE'şteleri aılam akıllı de _ 
nize batmıştı. Tepeli ı Aman kork
mayınız batarsn.k, batalım, k~ca -
man bir Örfos yahu,. aman kaçrr. 
mıyalım!) diye avaz avaz yalvarı
yordu. 

Yelken yırtıldı ve bir sürü kor
delıi şeklinde rüzgarda yapraklan. 
dı. Kayık hızla dönerek provasını 

rüzgarın gözüne dayadı ve durdu. 
Balık asılınca ipi koparıp kac;ma
sın diye Tepcli yavaş yavaş balığa 
kaluma, yani ip veriyordu. Tepe -
linin avucu ipi sıkmaktan krpkır. 
mızı olmuştu: fakat o an kolu bile 
koparılmış olsaydı, duymıyacaktı. 

Tepeli her ne kadar cimri davran
dıysa da. balık eldeki ipin topunu 
çekip götürmüştü. Artık balığa 

verilecek ip kalmamıı:tr. 
Ne var ki. tam o srrada bahk a

sılmaktan, ip almaktan vazgeç • 
mişti.. 

Tepeli harıl harıl ipi geriye alı
yordu. Ve geri aldıı!ı her karış iui 
rı annnın buyük bir iltifat ve ma-
yeti telakki ediyordu. 

Dünyada binbir çeşit muvaffa._ 
kıyet vardır. Fakat acaba hangi 
muvaffakıyet tutulan bir balığın 

götürdüğü ipten gerisin geriye ka
rış karış ip çalmak kadar hoştur?. 
İşte tam bu sırada Allah Tepeliye 
karşı, sekiz kollu bir Hint mabu
duna karşı davrandığından çok 
daha cömert davranmıştı. Tepeli. 
nin kolları mintarafillah bini bile 
a.şmıştr. Durmamacasına. bin kolla 
ipi çekiyordu. Etraftaki çamlar, 
denizler, koylar. burunlar, başında 
fırıl fırıl dönüyorlardı. 

Tepeliye yardım it:in Veli bir 
aralık ipi elinden almak 

istedi. Tepeli oracıkta ölüvcrse bi
le ipten vazgeçmiyeccğini, kızgm 
kızgın haykırdı, Veli kepçeyle 
yardıma koşayım derken, panta
lonunun paçası güvertede serili ta
kımların birisinin iğnesine takıldı. 
güverteden tepetakla, kayığın am
barına devrildi. 

Başı ya.rılmıştı. Kalkınca "nasıl 
balık geldi mi?.,. diye sordu. 

Bu sefer yakalanan ayı gibi bir 
Örfostu, üstii kahve renkli. laci
vertli. hareli, karnı turuncu mavi 
beenkli~ bir azmandı. Yeşil sular a.. 
rasından geliyordu. Fakat kayığı 
görünce bir torpido destroyeri gi
bi yana fırladı. Tepeli az kaldı he
lecanı kalpten patadak güverteye 
cansız düşecekti. 

Ambardan çıkmıya mm·a.ffak o. 
lan Deli "aman kaçırmıyahm ! Or
foshı.rın dedesi, daniskası yahu .. 
diye naralar atıyordu. Balık yel
değirmeni kanadına benziyen kuy. 
ruğiyle, kayığın bordasında suya 
bir şamar indirdi. Sular havaya 
fırladı. A veılar, tepeden tırnağa 
kadar sırsıklam olmuştular, ammn. 
Deli balığı iki gözünden tutarak 
kayığa almıştı. 

Orfosun dana gözleri kızgın. kız 
gın bakıyor. Kulakları kocaman 
bir demirci körüğü gibi i.ifleyip 
püflerken kuvruğu gi.iverteye vu
ruyor, ve güverteyi Bağdat kösü 
gibi gümgiim öthtri.iyordu. 

Avcıların yüzleri güneşten kır
mızı sahtiyana dönmüstü, burun • 
larının derileri soyulmuş, kuru -
dukça yenilenen katmerli püskür
melerin tu7.u, kııslarında saçların. 

da ağarmış, sırsıklam elbiseleri • 
nin uzcri yeryer, ve renk ren) 
balık pullariyle donanmış.. K~ 

ter içınde gu ıleıtetle bağdası:yor • 
lardı. 

M arathon, İstanbul CresS'f 
ve Vaterlo muharebeleri 

cereyan ederken ''dur bakalım şil'l 
di ne yazacağız,, diye elinde kalen1' 
neticeyi bekliyen ak sakallı taribt 
avcılar avlarken öylece durakalınif 
ve beklemişti . 

Şimdi o kalın ve ağır tarih kU.. 
tüğüne emniyetle "on kiloluk ör 
fos!!!" diye kayıt koştu. Tarihti 
bunca gümbüıtüler eyliyerek gelil' 
geçmiş uice imparatorlar, taçlı klV 
falar vardır. işte onlar oracığl 
gelip Deli, Veli ve Tepelinin o an
daki gurur ve kuruluşları huzurıı• 

na çı\rnydılar, dünyada devir a.9' 
mak, kapamak, ve değiştirmek gL. 
bi marifetlerinin ufak tefekliğindell 
utanırlar, geldikleri gibi yine ye~ 
ıerın uıoıu t..1t<-• - · 

Balıkçılar kürekleri taktılar. 
lankavi bir boğazdan içeri daldı "
lar. Burası (Longos) idi. Geçftt 
bir sağa bir sola gidiyor ,sanki de' 
nize tango oynuyordu. 

Yeşil deniz de akışını, kıyrrııt' 
gidişine uydurarak, nıi.zediyoı'f 
süzülüp salınıyordu. 

B oğazm dibinde ufacık, tost°"' 
parlak, yeşil bir koy, gün~ 

pırıl pırıl parlıyordu. Dibin, reo.J. 
renk alemi, yeşil duvak altında' 
gülümsiyen gelin gibi hayal me~ 
sezilebiliyordu.. Kıyılar bu güıw 
yüze gönül bağlıyarak, ona roer .. 
sinlerinden, ağaçlarından, çiçeklt"t 
rindcn bir çelenk dolamıştı. * 

Balıkları pişirip yerken Deli 011 

le geldi-
"A<'.aba İngiltere Kralı Jorj, ~ 

lığ'ı. ı böylesini, yerin böyle gUS~ 
!inde yiyebilir mi,, diye sordu. 
tekiler koyu seyre dalmışlardı. ~ 
vap vermediler. 

Deli yine "acaba şehirdekil'
ncyle uğraşıyorlar? Ne yaparlar 

diye sordu. -
Yine sözüne kulak veren olfll 

dı. Yaradılış, lakayt lakayt bUtUf 
rüzgarlariyle ıslık çalıyor. Da.::;, 
ları kumsallara yayarken. o 
yerde usullacık "ben ne dilerse* 
onu yaparım!.,. diye fısıldıyordıl' ____ __./ 

j Lig maçları 
İstanbul futbol ajanımmdao b~ 

rijdiğine göre, Cumar"tesi, günü 
ref stadında Anadolu - Vefa ve 
koz - Sülcymaniye B takımları o 
vacaklardır. oıJ. 

Pazar günü de yine Şeref sta ol 
Bevlerbeyi - Altınordu, Ana.d 
Vefa ve Beykoz - Sülevmaniye > 
kımlan karşılaşacaklardır. 

Dahiliye Vekilimiz 5"1 
culara Teşekkür EdifO 

Ankara, 6 (TAN) - Dahiliye 

kili Şükrü ifaya Türk sporcu18 

Berlin olimpiyatları esnasınd8 

terrniş oldukları terbiye ve itinslJ 

reketi takdiren Türkspor J{U 

başkanlığına bir teşekkür teı1' 
ıröndermiştir. 
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En meşhur 
Radyo masalcısı 
Buglin Ame -

rikan radyola • 
rmın en ziyade Bu adam Amerikalı 

Gcencera~ 
takdir edilen vo b d h 
herkes tarafından ir i amma kGmudur 
sevilen hikayeci -

sinin evvelce bir idam mahkümu 1 
ve halk tarafından nefretle anılan 1 
cfıni olduğunu kim tasavvur edebi
lir? ... 

Şimdi haftanın muayyen giinünde 
radyo spikeri abonelerine şoyle hi _ 

Fen kahı amam 1 
r----------------, 

"Askerliğin en büyük 
heyecanını 1313 Yu"" 
nan harbinde tathm,, 

Eski Yanya mUdafü General 
Esadı, Acıbademdeki köş

künıın bahçeye bakan ktiçük salo. 
nunda buldum: 

- Siz gelmeden biraz evvel çi
seklerle uğ~ıyordum, dedi, bizim 
gibi hayatın dikenli yollarında yıp
ranan ihtiyarlar için, ömürlerirun 
sonunu, çiçekler arasında geçirebil
mek de bir tesellidir! 

Generalle bir müddet dereden te
peden konuştuktan sonra, kendisi
ne sordum: 

- Geçmiş zamanlara ait, kimbi
lir, ne hatıralarınız vardır ... Kendi 
ağzınızdan onları dinlemeyi ne ka. 
dar isterdim ... 

Bu 8Ual, muhatabım üzerinde, 
beklediğim tesiri göstermişti. 

Sivil kıyafeti içinde gizlemiye 
çalı§tığı asker ruhunun en nazik 
bir teline dokunduğumu anlamakta. 
gecikmedim. 

Emekli Generali, kulak kesilerek 
dinlemiye hazırlanıyordum. Fakat 
o, bu bahse pek kolay yanaşmak is
temedi: 

- Hatu".al~ iM yapacakm. 
mz? 

- ~UMade ederseniz, gazeteye 
ya.zacagım. 

- Bence yazmasanız daha iyi o
lur. ÇilnkU, değeri yok, hiç birinin .. 
Şayet size bazı şeyler anlatacak ol. 
sam, bu daha ziyade başkalarının 
yaptıklarından ibaret olacaktır. 

' M ıtevazı General, evine kadar 
gelen bir gazeteciyi, boş çe_ 

virmemek için nihayet konuşmıya 
razı oldu: 

_ Ben, dedi, askerlik hayatım
da, ilk büyük heyecanı 313 Yunan 
harbinde tattım. O zamanlar, Yan. 
yada, erkanıharp kaymakamı idim. 
Yunanlılar, Narda'da hududu geçe_ 
rek (Bcşbmar) a kadar gelmişler
di. Küçük kuvvetlerimiz, faik düş. 
man kollan karşısında adım adıın 
çekilmiye mecbur oldular. 

Yanya, bUyUk bir tehlike geçiri_ 
~·ordu. Kuvvetlerimiz, yetişinci
ye kadar kale düşman eline düşe. 

cektl. 
ı Yanyada ancak Uç tabur askerL 
nıiz vardı. Bu Uç taburla, taarruza 
geçmiş mühim miktarda düşman 
kuvvetine karşı nasıl karşı koyabi
lecektik. Fakat bunu düşünmiye 
vakit yoktu. Düşman, Bcşbınan 
almış, ilerliyordu. lşte tam bu sı. 
rada bir mucize oldu. Uç tabur as. 
ker - isimlerini daima hatırımda 
tutarım - Miralay Mustafa beyle 
Erkanıharp Kolağası Recai beyin 
kumandası altında, hemen Beşbı
nara doğru ilerlediler. Ve yalçın ka 
yalarla örülen bir dağ silsilesinin 
geçitini tutmıya muvaffak oldular. 

Bu dağ geçidincie, Uç tabur aske. 
rimiz, düşmanın bir piyade alayı i
le bir Efzon taburu ve bir cebel ha. 
taryasrna, göğüslerini siper ederek 
öyle kahramanca dövüştüler ki, 
düşman uzun müddet tutunamadı. 
Yüzgeri ederek bozgun halinde çe_ 
kilmiye mecbur oldu. 

Yunanlılar, eğer, Bcşbınarda ka
labilmiş olsalardı, yalnız Yanya de. 
ğil, bUtün Rumeli tehlikedeydi. 

Böylece, 3 tabur MehmPtçik, yaL 
~m sırtlann Ustünde. tarihin yilrü
yUşünU durdurmıya muvaffak ol. 
dular. Rumelinin daha on bes se.. 
ne, elimizde kalabilmesi, onların 

müdafaada ~österdikleri yüksek 
kabiliyet sayesindedir. 

Mehmetçiklerin, iyi bir kuman
danın elinde ne harikalar yarattı. 
ğını, dosttan, düşmandan bilmiyen 
kaldı mı?.M 

B i~ acı olsa da,. sö?•Jiyece. 
gım: 328 harbinı, bıze kay

bettiren amillerden biri, Aınavut 
askerinin bozgunculuğu idi. 

Balkan harbi ba.şladığı sıralarda 
Yanyada bulunuyordum. Yunanlı. 
ı~.r, .. Prevezeyi zaptettıkten sonra, 
buyuk kuvvetlerle ilerliyerek. Yan
ya mUstahkem mevkiinin dış hat
larına yaklaşmışlardı. 

Yanyadaki Arnavut taburları; ça 
bucak dağıldılar. Eğer Komano
vadan ric'at etmekte olan Cavit 
paşanın kolu yetişmemiş olsaydı, 

Yanya çoktan düşmüştü. 
Cavit paşa, Allah rahmet etsin, 

gözünü budaktan sakınmaz, cessur, 
kahraman bir askerdi. Komanova. 
dan getirebildiği kuvvet, (30001 ki
oiden ibaret oldun tısı.ide. tıwınıa-

Melımef~in on ay kolıra· 
manca mukavemet ettiği ve 
nilıayef clü~mant firara mec· 
bur btrakfığı Hamidiye is-

' 

tihkômı önünde .. 

na, ilk ağızda saldırmaktan çekin. 
medi. 

Kazandıklan kolay muvaffaki. 
Yetlerdcn dolayı, maneviyctleri yük 
selmiş olan bir ordu üzerine, per
vasızca atılmanın tehlikelerini kcn. 
disine hatırlatarak, tedbirli bulun
masını tavsiye etmiştim. Beni din
lemedi ve kılıcını çekerek, bir eski 
§Övalye gibi, düşmana saldırdı. 

Daha taarruzun birinci gtinü, kal 
bine yediği bir şarapnelle şehit ol. 
du. Fakat Mehmetçikler, kuman
danlannın blilsünü, çiğnetmediler. 
Aydoslu Miralay Hüsnü beyin ku
mandası altına girerek taarruzları. 
na devam ettiler. Hedef Manülata 
tepesiydi. 
Diişman eline geçen bu tepenin 

mutlaka geri alınması lazımdı. Ak
si halde. Ynny:ıyı boı:ıaltmak mcc
burivetin<le kalacaktık. 

Mantilata, Yanya kalesinin b~. 
hca kilit ııokta.lanndan biriydi . .. 

" 1 tap ediyor: 

- Allo allo! Burası Nevyork is
tasyonu.. Şımdi Charles Ericson, 
sizlere tüyler Urperten mııcerala _ 

ı nndan birini anlatacak.. Bugünkü 
hikaye: 

1 "HapisancdC'n, vprcm aşısını ye • 
mek Uzere hastaneye nasıl gittim 
di? ... 

I Ericson' un facialı hayatı 

1 Şimdı 61 ) nşında, dalgın bakış -
lı, ağarmış saçlı, yüzünde daima 
mahzun hır tebessüm gezdm.:n bu 
adamın bir zamanlar en mUthiş ci. 
nayC'ti işlemiş olduğuna inanmak ha 
kikaten giiçtur. 

1 Amerikalılar tarafından "insani-
1 yet fedai i,. diye anılan Ericson 1915 

1 
senesinde, ayni Amerikalılar tara • 
fmdan en vnhşi canilerden biri ola -

1 rak anılıyordu. 
Onun en büyük bir facia romanı 

kadar d heetli olan hayatını kısaca 
hikavp edelim: 

1915 sene~i. Avrupalılar Umumi 

1 
Harple m~gul... Cephelerde toplar 
patlıyor. Amerikalılar henüz muha. 
rehPve girmemi< lcr ... 

Ericson. çok ı;iizel, sarışın knrısi
le mes'udane ) aşıy€lr. Bir gün po • 
!isler, Madnm Eri<'Sonu kanlar için-

Erikson 

den belli oluyordu. 
Bir gün Ericson elinde bir gazete 

ile hapısanc muduninUn odasına gı
riyor. Gazetedekı ılii.ndnkı işi yap • 
mak ıstedıgıni anlatıyor. 

Hapisnne muduriı ilanı okuyunca 
yerinden fırlıyor, ve Encsona mini 
olmak istiyor. 

l/cndaki cümleler 

General Esaf, bütün cepheleri gôzönünde bulundurmak üzere seçılen 
ve mükemmel bir farassutgôh olan "Kemalyeri" nele .. 

de buluvorlar. Odada hiçbir S!lndal. 
ye yerinden oyııamamış.. Cinayet 
işlendiğine dnir en küçük bir ema. 
re yok .. 

"Veremleri kurtarmak tizere bu • 
lunan pek tehlikeli bir aşının fen fe. 
daisi bir insan üstUnde tecrübe e
dilmesı mevzuubahıstır. Aşı pek teh. •• YAZAN: 

Salahatt1n 
Güngör 

Mehmetçikler, bu yüksek tepeyi, 
adetlerinin azlığını, Türke has olan 
yüksek kahramanlıklariyle telafi e
derek zaptetmiye muvaffak oldu
lar. 

Cavit paşa, ölmüş, fakat hem 
kendinin, hem ordunıın şerefini kur 
tarabildiği için gözU açık gitmedi. 
Cavit paşa kolu, bu hareketi yap. 
makta, bir gün gecikseydi, Arnavut 
askerlerinin firan yüzünden boş 
kalan cepheyi kurtarmak kabil O

lamıyacaktı. 

Yanyanın uzun milddet, müdafaa 
halinde bulunabilmesini, Cavit pa
~anın dUşmana kahramanca saldı. 
ı ışına borçlu idik. 

Ya~ya bundan sonra. bir teh
hke daha geçirdi. Bu tehli. 

keyi de yine Mehmetçiklerin, ancak 
mucize sayılabilecek bir taarruzları 
ile atlattık. 

Yunanlılar, bu sefer Dizikoya 
yüklenmişlerdi. Faik paşa kuman
dasında, mevcudu azalmış bir fır
ka, taarruz eden düıamanı karşıla. 
dı. 

Fakat, Faik paşa fırkası, yolda 
bUtün ağırlıklarını zayi etmişti. Bir 
tek topu yoktu. Bereket versin ki, 
Nasliçte yaptığı bir müsademede, 
Yunanlılardan son sistem bir ba
tarya top ele geçirmiye muvaffak 
olmuşlardı. 

Diziko taarruzuna bu toplarla iş
tirak ederek diişmanı, yine kendi 
toplaıiyle mağlup etmiye muvaffak 
oldular. 

Yanyada uzun sUren bir muhasa. 
ra hayatı yaşadık. Bizim kahra.. 
man Mehmetçiklerin, bu muhasa
ra hayatı içindeki kahramanhklan, 
saymakla bitmez. Bir gün, hiç u. 
nutmam. Yanyada siperleri dola.şı. 
yordum. Şiddetli bir krş içindeyiz. 
Hava, müthiş soğuk ... Siperde ateş 
eden Mehmet<'iklerden birinin ayak 
lan donmak üzere olduğunu gör
dük. 

Hastaneye kaldırılması için emir 

verdiğimi duyunca, şimdi hayali gö 
zümün onünden gitmiyen bu vatan 
fedaisi çocuğun, ellerime sanlarak: 

- Aman, p~m !.. Bırak beni!.. 
diye bana öyle bir yalvanşı vardı 

ki, ömrüm oldukça unutamam. 
Hekim, bir aralık: 

- Ayakların donarsa, sonra tes-

tere ile keserler! diyecek olmuştu. 

Mehmetçik, yağız yüzünde bir 

küçük buruşma ve bir omuz kaldı

rış arasında cevap verdi: 

- Ayağım kesilirse, ne olur!.. 

Köyde, bizim oğlan var ya ... Benim 

yerimi o tutar! .. 

Mehmetçiği, zorla sedyeye ko
yup, geri hatlara gönderdık. Fakat 

o, hala höngilr höngilr ağlıyor: 

- Bırakın beni! .. Cephane yetiş_ 

tirin bana ... diye sayıklıyordu. 

Mehmetçikle, birkaç sene sonra 

Çanakkalcde tanışmak fırsatına er
dim!.. 

General Esat, sözUnUn burasında 
bana bir Sipahi Ocağı sigarası uza. 
tarak: 

- Hele siz kahvenizi için!.. dedi, 
birazdan Çanakaleden de bahsede-
riz. 

Resim: 7 

Fıkra: ·ı 

Tam kndının intihar ettiğine hUk. 
medileccği sırada kocasının acayip 
halinden şUpheleniyorlnr. Biraz sı. 
kıştırınca adam itiraf ediyor: 

- Karım cok gllzcl ve bC'nden çok 
gC'nçti.. Onu gozlerimden kıskanı • 
vord ı Korkuta •ım. dcrkC'n bldiır-
dıim. Ne y tığımın farkına sonra 
vardım Odada gecen dehsctli mü _ 
cadelemızin izl nni ~ok ettim. Fa -
kat vicd n azabım beiıi rahat bırak. 
mıyordu. 

itiraf ettiaim kin simdi yüreği -
min üstündeki ağır yükten kurtul. 
dum .. 

Elektrik sandalyesinde 

Jüri hey('ti, Ericsonun elektrik 
isk mlcs nde idam edılmcsine karar 
VPrh r .• Hakim a k ve kıskançlık 

yı1 den yapılan bu cmayette es -
babı muhaffefe arıynrak l'~ricsonun 
idam cezasını müebbet küreğe çe -
virivor ... 

Hnpisancde mahkfımlarm cn us
lusu ve en sakini olarak şohret bu • 
lan Ericson, yavaş yava~ hapisane 
nüidUrünün merhameUni cclbedi • 
yor. 

Akşamlan dalgın dnlgın ufuklara 
bakarak, kimseye göstermek isteme. 
diJ!i gözyaşlarını silen cininin öl· 
dürdiiğU karısına yandığı her halin. 

Hoca bir gün mesçiclin önünden geçerken içeride bir gürültü cl~
muı. Pencereden baktığı zaman kayyumun elinde sopası, bir domuzu 
kovmıya çalı~tığtnı görünce baıtnı sallıyarak: 

- Sofunun domuzunu görmüsfüm amma. domuzun sof usunu görme
miıtim. dive ıaımıı. 

likclidir. Vücuda yüz binlerce ve -
rem mikrobu vcrılcrek uzviyetin mu. 
kabelesi tecrübe olunacaktır.,, 

Hapisane müdürünün bUtiın israr
larına karşı, cani: 

- Ben es s n mahvolmuş bir 8. 

damım. Bırakınız beni hiç olmazs"• 
beşeriyetin refahına yardım edecek 
bir fedakarlıkla hayatımı bıtireyim. 

Ericson hapisnneden hastaneye 
naklcdıliyor ve vücuduna o müthiş 
aşı verilıyor. İlk haftalar veretı n 
dehşetli nöbetleri içinde sararıp sol· 
mıya başlıyan Ericsonun hayatın • 
dan ümit kesiliyor. Gazeteler, karısı
nı öldüren caninin insanları kurtar. 
mak iızere kendısini feda ettiğini, 
büyük harflerle yazarak eski katili 
tekrar günün adamı haline koyuyor
lar. 

Uzak yerlerden binlerce kişi has .. 
tanede Ericsonu ziynret ederek bi • 
çare adaınm hazin akibetine ağlıyor. 
!ar. 

Ôlümclen lıal6s 
Doktorlar da Encsonu kurtarmak 

üzere çareler arıyorlar. Katilin uz • 
viyetinde beklenen reaksiyon bir 
tUrlü başlamıyor. Son bir şırınga da
ha yapılmnsma karar veriliyor. Bu 
son seromla da hastanın ahvali de. 
dişmediği takdirde tecrübenin yilzde 
bin ölümle neticeleneceği de gazete
lerde yazılıyor . 

Son seromdan sonra uzviyetin 
beklenen teaksiyonu başlıyor ve 
hasta kurtuluyor. Bu hizmetine mu. 
kabil de kendısinin cezası affedılı • 
yor. 

Bugün binbir macera ile dolu o -
lan hayatını her hafta Amerikan rad 
yo abonelerine dinleten Charles E. 
ricson hastnnC'dc, hapieanede ve öl. 
dlirdüği\ karısının baş ucunda yac;a.. 
dtğı müheyyiç daki~alan anlatmak • 
tadır . 

Yüksek Tedrisat Müdürü· 
nün Tetkikleri 

Maarif Vekaleti yüksek tedrisat u
mum müdilril Cevat dün GUzel Snn'. 
atlar Aka.dC'me iylc Univcrsitede tet.. 
lı:ikat yapını., tır. 

lVlüsabaka 
kuponu 
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Edebiyat 
Gecesi mi? 

Edebiyat Fa
kültesinin ilk e
debiyat. gecesi.. 
Böyle bir edebt 
ziyafetten ken
di memleıketin

de bütün bir ha 
yat mahrum 
kalmış olan bir 

Hayır ... Buna Ancak 

Müsamere Adını 

Verebileceğiz 
yazıcı, bir edebiyat sever olmak sı
fat.ile sonsuz bir tehalükle kO§uyo
rum. Ve Fransız Tiyatrosunun fu
ayesine kadar dolu olduğunu gör
düğüm zaman ayni açlık ve susuz
luğu benim kadar hisseden da.ha 
bir sürü kimsenin bulunduğunu gö 
rüyonım. 

1stanbulda hiç bir eğlence, hiç 
bir müsamere bu edebiyat g~
nin gördüğü rağbeti görmemiştir. 

Biltün milnevverler, evvela üniver
site talebeleri sonra hocalar. do
çentler, profesörler, genç ve ihti • 
yar şairler. Hüseyin Rifat ve Ah
met Muhip .... lki hudut çi?ıen nu
mune olarak evveli gözüme çarpı
yorlar. 

Locadaynn .... 

E trafuna bamıyorum. İste 
Hüseyin Cahit. işte Şüküfe 

Nihal ... lşte İ!Jl'Ylail Haıbip, Yusuf 
Ziya. Orhan Seyfi, Salih Zeki Ak·
tav, hattA "Dağlan bekliyen kız., 

müellifi aziz arkadaşım Esat Mah
mut Karakurt bile en bUyük bir a
laka ile en ön ınrada ... 

Fakat etrafıma bakmdığun klfi 
diyorum. Biraz da sahneye baka
ynn ... Sahnede bir kilreü... Kürsü
nün önünde siyah reye pMta.lonu, 
giya.h jaketile bir zat ... Elinde hiç 
bir diplomut olmadığı halde kendi 
mesa.isile ve cehdile bir ordinaryus 
J')roft!8Ör eeviyeaine yUk8e1miş olan 
Köprlilü konuşuyor. 

Esas itibarile konfenuısmm te
zi şu: "Divan edebiyatı eeaa itiba
rile milli edebiyat çerçevesi dı§m· 

da bı:raktl.m.amalı.,, 
Bu söZ!er bize yepyeni bir Köp

ıillü tanrtJyOT'. Hayret ediyoruz. 
Fakat o bi7.e aşağı yukarı şu söz
lerle izah ediyor: "'Bugüne kadar 
yeni edebiyatı yaratmak yeninin 
Uzerlne na.zan d.kkati celbetmek 
için eskiyi reddetmiş görUndükle
rini ilave ediyor: 

"- Mazilerini ve milli tarihleri
ni bilmiyen milletler hiç bir zaman 

istikbal ya.ratama.mifla.rdır. Türk 

milleti ..kendi a.d.mı kulla.nara.le bir 
•iyut teşekkill vticude getirdikten 
eonra milli varlığının kıymetini da 

ha iyi anla.dl. 
KöprülU bu sırada çok aJkıtlanı

yor ... Tiyatro pek ııca.k bira.z nefee 
almak için fuayeye kadar çıkıyo-

rum •... Dönli§Umde sahnede Sadet· 
tin Nüzheti buluyorum. Elimdeki 
dolgun programa bakıyorum. 

Tilrk Halk Edebiyatı ha.kkmda 
bir konferans ... Münevver tabaka· 
tarda bir zamanlar hece vezninin 
hiç mergup olmadığını ha.ttA oo 
nevi eserlerin tabı bile edilmediği
ni söylüyor. Fakat halk edebiya • 
tmın her ,eye rağmen inkişaf etti· 
ğini ilave ediyoruz. 

Bu konferansın üzerine perde 
indikten biraz sonra perde 

yeniden açılıyor. Dede Korkut bir 
beyaz pösteki üzerinde oturuyor, 
ayaklarında, arkasında kahve ren
gi bir maşlah var .. Ak sakallı bir 
za.t ... Deli Dumnı masalını okuyor. 
Bun.dan sonra Yunus Emre çıkı· 
yor, kısa boylu, kır.rruzı yanaltlt, 
11iya.h çember sa.kallı biır Yumuı 
Emre .• Elinde iki balta aa.plı bir 
asa. var .. Ve okuyor: 
Aşıklara sohbf!t gerek 
Zah.itJere cennet gerek 
MflCllunlara Leyli gerek 
Bana ten gerek IMlft, •• 

Perde daflar içinde bpanıyor. 
Yeniden açıldığı zaman aahenede 

bulıunan Köroğludur. 
Zavallı Köroğlu. .• 
Genç bir eesle okuyor~ 
- Benden ıelA.m olsun Bolu Be

yine. 
- Gidip o dağlara yaalanmalı-

1 Pir Sultan Apta 1 

dır. 

Bu şiir de bitiyor. Bundan sonra 
Pir Sultan, Pir Su1tanm ark.asın· 
dan Karaca oğlan çı:ikıyor, Ve ne
den bilmiyorum. En güzel mısralar 
kahkahayla dinlenilip öyle al.kışla
ruyor. Kime gülüyorlar? .• 

Beyitlere mi? ... 

Bundan sonra musikiden ha.kl
katen pek iyi anladığını gör 

düğüm bir zat sahneye çıkıyor. 

Profesör Adnan ... Ve musiki hak
kında bir konferan8 veriyot" ve bu
rada aşağı yukan §U. tezi müdafaa 
ediyor: 

'Türk musiki.sini Garplılar ta
nnnryorlar. Alaturka denilen gark 
mıusilcisile ha.kiki Türit musikisi a
rasında büyük bir fark vardır,, ve 
bu iddiasını plaklarda çalınan HU· 
seyni hava.sile, Köroğlundan bir 
parça ile bize anlatıyor. 

Bundan sonra Doçent Ali Nihat 
Tarlan çıkıyor ve konuşrruya baş· 
lıyor: 

- Bana Füzuliden. Bakiden, 
Nef'iden, Nedimden, bahset, dedi
ler ... Ben "benim haddim mi., de
dim. Onlar beni t,a!{dim edebilir 
mi. Ben onları nasıl tanrtınrn ! 

Evvela acıklı bir hadise ka.rşrsm 
da olduğumu zannediyorum. Bana 
öyle gelilyor ki. aczini izhar eden 
Doçent hepimizin önUnde Doc;ent
liıktM iatifMmı veriyor... Fakat, 
hayır, üzülmeyiniz. konferansmı 

pek mükemmel söyliyen bu değer
li münevver sırf bir cümle oyunu 
yapmı, ve benim anlıyamıyacağım 
kadar ince bir tevazu göstermif. 

Doçentin değerli konferansı yi-

ne Fi.izuli devirlerinin kıyafetine 

büriinerek çnkan Füzuliler, Mihri 

Hatunlar, Bakiler, Nefiler, Nedim 
Jer, Fıtnet Hanımlar, Şeyh Galip

ler ve ilah .. ve ilah takip ediyor. 
(11a.h, ilah diyorum. Dücl<U ga

zetelerde bazı arkadaşlar geceye 

gitmeden evvel programa ba.kara.k 

havadie uydurduklarından profe· 

sör Ahmet Ha.mdinfo de kon~tu

ğunu ya.muşlar. Halbuki va.kit ge
ciktiği içi:n eair bi7.e koof era.ns 
vennerni§tir.) 

Bunun Ur.erine, makyajı Recai 
Zade Ekremdir, hiMini ve

ren bir genç sahneye çıkıyor ve 
Nıı.ıruk Kemalin meehur ka.eidesini 
okuyor. 

- Köpektir zevk alan sayyadı 

btiMaf a hizmetten. 
Allah.. Allah diye dilşllnUyorum 

neden Recai Zade Ekreme Na.mık 
Kemalin kasidesini okıutmu.şlar ... 

Fakat ya.nılmışnn .. Bu Recai Za.
de Ekremi temsil eden genç değil
mi, ... M~anm.ış (kont) 11aka.lile 
güzel taranın~ 11R.çlarile karşımda 
-iur&Jı celebi ve e!endi hir r.at 'llan 

Henüz 
Bu:unmadı 
Emliık Bankasında g~enki son 

maaş tevzii sıra..-;mda vezneda.rlardan 
birinin beş bin lira açığı çıkmış ve ya 
pılan ilk tahkikat sırasında da bu 
paranın başveznedar tarafından vez
nedarlardan birine verilen para mik
tarı fa7Ja gösterilmek suretile yok e
dildiği iddia olunmuştur. 

Banka, bu işle alakalı olması muh
temel memurlara, tahkikat neticesi • 
ne kadar, izin vermiştir. Zabıtadan 

yapt!.ğnnız tahkikata göre, mevzuu
bahis 5 bin lira henüz bulunmuş de
ğildir. 

Piyasada Dün 

Kı 
' 

7 Alış Veriş 
ra LJogo C G . . ansız eçfı 

EvlenılJOr mu? Diln Hıristiyanlann yortusu oldu. 
ğundan piyasada bazı dükkanlar ka. 
palı kalmıştır. Borsalarda da hararet
li ah:ı verişler olmamıştır. Avrupa 
telgrafları buğday fiyatlannda Uç pu. 
van düşüklük kaydettiği için zahire 
borsasına gelen malların mühim bir 
kısmı satılmamıştır. Dün kırk v~on 
buğdayla sekiz vagon çavdar gelmiş. 
tir. Çavdarın nisbetine göre, satış -
lar 6,13 ile 6,35 kuruş arasında olmuş
tur. Yalnız arpa isteklidir. Bu aym 
onunda limanımızdan Hamburga üç 
bin ton buğday, çavdar ve arpa yük
lenecektir. Akün vapurunun geleceği 
haberleri arpa fiyatlarını beş kuruşa 
kadar çıkartmıştır. 

Birkaç gündür telgraflar Arna -
vutluk Kralı Ahmet Zogonun evlen. 
mek üzere olduğundan bahsediyor -
du. Bu haberlere göre Kral Zogo Ma 
car Kontesi Hannah Mikesle evlene
cektir. Macar Kontesi eııki Macar 
Başvekili Kont Betlen'in yeğenidir. 
Tirana matbuat müdürlüğü bu ha -
beri tekzip etmiş bulunuyor. Fakat 
Londra gazetecileri Viyanada Kon • 
tesle göriişmüşler, Kontes bunlara: 

"Bu meseleye dair bir şey aöyli -
yemem. Fakat çok geçmeden buna 
dair resmi malumat alabileceksiniz,. 
demiştir. 

Şişlide Konıer ve Konferans 
Şişli Halkevinden: 8 Ikincikaııun 

cuma günü akşamı saat 21 de Nişan
taşı Rumeli caddesindeki Halkevimiz. 
de Doktor Muzaffer Şevki tarafından 
zayıflık hakkında bir konferans ve 
12 kişilik mandoline.ta takımı tara. 
fından da bir koruıer verilecektir. 
Herkes gelebilir. 

Zonguldak Ameleıınin 
Sıhhati 

Ankara, 6 (Tan muhahirinden) -
Zonguldak kömür haV7.asında amele 
için bir 11ıhhat komitııyonu kurulmuş. 
tur. Komisyon, nerelerde hastane, dis
panser ve revir açılacağı, ve nerelerde 
doktor bulundurulacağı hususunu tes 
bit edecektir. 

Recai Zade Ekrem zan.nou veri
yordu. Faıkat işte "imdi Reca.i Za
de Ekrem k&rşnnda ve o tatlı bir 
sesle, tatlı şiirlerinden birini oku
yor .. Onu mütea.kıp gözlü~ü bir 
genç Ha.mitten şiir okuyor. Sonra 
yine makyajlı ve kostümlü bir Ni
gar Hanuxı kendi parçala.nnı ve 
Fazıl Ahmet bizzat bir 9iirini o
kuyor. 

Ç9carken bir dostum koluma 
dokunuyor: 

- Edebiyat gecesini nasıl bul
dun. 

- Edebiyat geceei mi diyorum. 
Ben edebiyat gecesini bulamad.nn. 
~ilkemmel tertip edilm:Ui bir meık· 
tep ınüsamereeinde idim. Ve mek
tep müsameresine göre, dekorlar, 
kostümler iyi idi. Fakat bunun 
çok beğendiğim bir rejisör tarafın
dan tertip edildiğini duyunca suku 
tu haya.le uğradım. Nefi fazla 
mağrur, Karac.ı. oğlan fazla has
sas. Nedim fazla Karagözdü. Mih
ri Hat.un çok hissiz. Fıtnat Hanım 
fazla korkaktı. Baki harikulade 
güzel okudu. FUzuli sandukanın 
yanında fazla (mistikti) ... 

Edebiyat gecesi .... Bizim istedi

ğimiz edebiyat geceei bu değildir. 

Edebiyat geceei müna.ka.galara 

mevzu ola.calc, hepimizi en qağı 

altı ay işgal edeoek.. Yeni feyler 
duyacağımız, öğreneceğim.iz, yeni 
ediplerin kendi eserlerini ~uya

cakları, Uzttlerinde milna.kqala.r 
edilebilecek bir gecedir. 

Edebiyat, müsa.merelli ile edebi
ya.t gecesini biribirinden ayıralmı. 

Münevver gençlik, oraya gelen 
9'1'lçlik ezbere bildlkleri bu ıiirleri 
bir kere daha dllıliyecekleırine bil
medikleri veya henüz du.Unmedi.k
leri tezlerin milnskaeam karpmıda 
ka.lniaJ.ıydı. 

Biz edebiyat fa.külteeinin pnç
lerinden bunu bekledik ... 

Suat DERViŞ 

Kadıköyünde Balo 
Kadıköy Halke\'inden: Kadıköy 

Halkevi sosyal yardım şubesi bu sc
ne Kadıköy Süreyya salonunda büyük 
bir kış balosu tertip etmiştir. Köyün 
fakir ve muhtacı himaye yurttaştan. 
ru seven ve şubenin azası olan vatan. 
daşların 9 Ikincikanun 937 cumartesi 
akşamı verilecek bu baloya tesrifleri
ni rica ederi%. 

halyaya Giden Ticaret 
Heyeti Döndü 

Türk . ltalyan ticaret anlaşması 

müzakerelerinde bulunmak üzere Ro
maya giden Türk heyeti reisi ve Türk 
Ofis b~'kanı Burhan Zihni, şehrimize 
dönmüş, dün Ankaraya gitmiştir. 

Istanbul Ofis müdürlüğüne tayin e
dilen Roma ticaret ataşesi Suphi Ziya 
bekleniyor. Roma ticaret ataşeliğine 
vekalet edecek olan maliye müşaviri 
Halil Mitat, dün yeni vazifesine git. 
miştir. 

Ceyhan Köprüsü Tamir 
Edilecek 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Sel yüzünden harap olan Ceyhan köp. 
rüsilnün, eskisinden daha sağlam ola
rak, 200 bin lira sarfiyle tamirine ka
rar ver;ı.niştir. 

PARiS 
Modası 

Siyah satenden ve kerrterlt şı1 
bir elbise 

- Ek e/dns .. Buyurunuı, yemeğiniz lıaı1rl. 

Akdeniz işinde 
Fransa aldallldı mı? 
Fransız gazeteleri b~ meselede 
şüpheli bir lisan kullanıyorlar 
İngiltere ile İtalya arasında imzalanan Akdeniz anlar 

masını. Fransız gazeteleri. ilk bakışta alelfımurıı 
memnun. dikkatlice tefsir edilince mütereddit ve şüpheli 
bir lisanla bahsetmektedirler. Fransız gazeteleri arasında 
bu anlaşmıya en açık hücumu yapan "L'Humanite" dir. 
Bu gazetede M. Magnien imzasile çıkan şiddetli maka .. 
lenin mühim kısımları: 
"Vakıa kısa yazılmış resmi tebliğ 

de; bu anlaşmanın İngiliz ve İtalya 
nm Akdenizde karşılıklı teminatın 
dan ve Habeşistan işgali dolayısile 

hasıl olan gerginliğin ize.lesinden baş 
ka bir şey olmadığı zikrediliyor. 

Fakat hakikatte, bu kadar uzun 
ve müşkül müzakerelerden sonra ne 
ticelendirilmiş olan bu anlaşmanın 

asıl şümulü ve içyüzU yalnız o kadar 
mıdır? .. 
Anlaşma maddelerinden birinde; 

iki taraf Akdenizde statükonun,. 
sulhün ve İngiltere ile İtalyanın mU
teka bil menfaatlerinin teminini ta -
ah.hUt ediyorlar. 

Musoliniye göre 
Bir de Mussolininin na.şiri efkln 

olan "Giorna.le d'!talia,, gazete8inde 
siyasi muharrir Gaydanın makale -
sine bakalım. 

Gayda; Akdeniz anlaşmumm bu 
denizde ve etrafında bir hüküm ma
hiyetinde telakki edilemiyeceğini yaz 
dıktan sonra şöyle ilave ediyor: 

Bu anllı.şma, daha ziyade. Bri -
tanyanın, ltalya imparatorlutunun 
yeni vaziyetlerini tanıması, ayni 
umanda lngilter• imparatorlu -
ğunu meşgul eden şeyleri hafif -
letmiş olmakla ifade edilebilir. 

lngilferenin layguları 

İtalyan muharriri filhakika pek 
doğru söylüyor. Akdeniz anla,ması 
yalnız ve yalnız İngiltere imparator· 
luğunun kaygulannı hafifletmek üze. 
re imzalanmıştır. 

Musolini tngiltereye, Aksayi Şar • 
ka giden yolların üstünde engel ol • 
mıyacağrnı temin ediyor. İngiltere -
nin bu hususta askeri tedbirler al • 
masına razı oluyor. Akdenizin aağ 

sahillerine hakim olan İtalya sol sa
hillerinin hükümranı olan İngiltere -
nin menfaatlerine ilişmiyeceğini ta • 
ahhüt ediyor. Vakıa son günlerde İ
talyan kuvvetleri Bahriahmerdeki 
Arap limanı olan Aesadi-el Fayal'i 
işgal etmişlerdir. Fakat bu anla.,ma 
dan sonra bu nokta da iki imparator
luk arasında halledilecektir. 
İsmine "efendice anlaşma,, deni • 

kn bu siya.si vesika ile Akdeniz iki 
tesir altına girmiş bulunuyor. Açık
ça ifadesi budur. 

ispanya meselesi 
Anlaşmada zikrolunan statüko • 

nun muhafazMı cüml~ini nasıl ta -
yin edeceklerdir? Anla.şmanın imzuı 
sıralarındaki vaziyete göre iae, ttal
va işgal ettiği İspanya topraklann· 
1aki vaziyetini idame edebilir. 

Bütün bunlara rağmen, ltalyanm 
beynelmilel siya.setteki vaziyeti de 
değişmiş değildir. 

Faşist partil'inin "La.varo Fa.sci~ 
ta" gazetesi : 

Bu anıa,ma ile ltalya ve Alm&ll 
ya arasındaki münasebatın hafif" 
liyeceğine kuvvetlendiği yazılıdır• 
lnıiltere, Almanyanın ispanya Fi 
tındaki hlkimiyetinden fevkalldl 
rahatsızdır. Mütehassıslara ıör• 
yalnız Ctbelüttarik Akdenlzin bete 
çiliğini emniyetle yapmıya ıcıfl 
değildir. Bu yUzden lnailtere he 
ne pahasına olursa olsun Bahri 
fidin şarkında "Kıbrıs, Filistin 
Mısırda., lngiliz hava filolaril 
beraber kuvvetlenmek istiyor. 
İtalya, İngilterenin bu emelle 

Garbi Akdenizdeki hlkimiyetinln tf' 
nmması şartile razı oluyor. İşte Muf 
solininin naşiri efkarı olan gazetedf 
Gaydanın makalesinde bahsedile" 
"İtalyan imparatorluğunun yeni 'it" 
ziyetleri., budur. 

Fransa telılikeae mi? 
Netice itibarile, Fransanın bu dl' 

nizdeki emniyeti tehlikededir. Y&kıO" 
da ayni İngiltere anlaşması gibi t:JI 
anla.şmanm fa.şiat hUkf1metile ~ 
sa aruında imzalanacağına dair çl' 
karılan şayialar bizi tatmin edemelı 
Bilakis İtalyanların İngilterenin P"ı 
şine katılmış vaziyetteki bir Fra.n"1 
aleyhinde ,antajlannın şiddetlenın"' 
sine sebebiyet verir. 

Le T emps memnun 
Le Temps gazetesi ise, lngilte~d r 

Italya aruındaki bu anlatmanın ~l 
manyanrn İtalya vasıtasile tekrar stfi 
sa ve Cemiyeti Akvam cepheleri 
ne avdetine yanyabileceğini ve tıa' 
gilterenin ileri makıııatlanndan biri' 
nin de bu neticeye varmak olduğ'O ' 
nu kaydederek memnun olabilece, 
ni ilave ediyor. 

Lava/ siyaseti mi? 
1 

Entranıigeant gazeteııi şöyle dl~ 8 
"Bu anl8'mamn daha uzaktaki ~ 

defi de, İtalya vasıtasile AlmanY' 
nm sulhU devam ettirmek isti) 
Avrupa manzumesine yakla.ştırıl• 
ğıdır. 

Fakat 1 ngilteren in ltaly&ya 1 

çıkça yak18'tığı bu anlarda blı.Ç~ n 
bekliyoruz. Dünya politikası bııı 
Lavalin siyasetine doğru dön•' t 

ken bizler ıarip bir tezatla o ti 
yasete dudak büküyoruz. 

Sen Bris diyor ki: 
Jurnal gazete.inde siya.si 

rir Sen Bris diyor ki: ~ 
"istikbalin manialarla dolu otdıl s 

ğunu farkeden İngiltere son z k 
\ardaki İspanya hldiaelerinde ttal ( 
nm Almanya ile te,riki mesaislı:ıe 
'8-hit oldu. 1,te uıl bu tehUkedit 
İngiltereyi anla.şmıya aevketti. t 
da., Akdenizde İngiliz donanın 
mUzahereti olmadan Jltln merke"'Ul"._.ui 
eerbeetisi temin olunamıyacağırı1 

lamıştı., 
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''~Tanıdım •• Sen Birkaç Defa Bana Müracaat 
Edip Yardım lsiemiş'in, Değ l mi? ,, 

Diye, hüngür hüngür ağlaımya baş 
Januttı. Ve ağlarken, Amır ibni 
Aa'ın kısa bir işareti üzerine, hemen 
oraya çOktürillerek derhal kafası ke
ailmig, vücudü de, kılıçlar ve tekıne • 
ler altında parçalanmıştı. 

Ôlüm clöıeğincle •• 
Ibni Melcemin kastine ufnyan 

(Ali), derhal vefat etmemifti. Ba • 
9mdan aldığı yaranın derinliğine, ve 

ÖlUmün acı sekeratı bütün korkunç 
luğu ile baf gôatermişti .. Hiç şüp • 
heaız ki, beş on dakika sonra, Alla. 
hın hükmü, yerine gelecekti .. 

O zaman, Abdullah oğlu Cendip, 
(Ali) nin yanına dız çökerek son bir 
vazife ifa etmek istemifti.. Onun; 
soğumıya başlryan elini, yüzüne gö
züne sürdükten sonra, hıçkıra hıç
kıra : 

titretmişti. .. Ve bu tekbir sesi yavaş 
yavaş surüklenirken, (Ali) nin de 
gözleri ağır ağır kapanmış.. dudak
lar, hareketsiz kalmış .. geniş ve -0:
yazlaşmIŞ bir sakalla muhat olan 
muhteşem çehresi, bembeyaz kesili. 
vermifti. (1) 

Küfeyi, baştan başa bir feryat ve 
figan istila etmiıti... C Ali> nin, y~ 
şil bir örtüye sanlmış olan tabutu; 
bu f eryadü figan içinde kabrine 
nakledilmişti. 

kılıcm üzerindeki zehrin yavq ya - - Yi., EnıirUlmUminin! !... Allah 
vaş vücudünü teamim etmesine rağ. göstermesin .. 9ayet sana bir hal o. 
men, birkaç aaat ecelle pençele,miş- lursa, büyük o,.;lun (Hasan) a bi'at 

edelim nıi ?.. ° Fakat ayni zamanda, halk arasın-
ti. ,...... ' da bir dedikodu başgöetermigti: (Ali) nln yatağının etrafı, onun Demifti .• 
eebabı ve perestitkArlan tarafın • Bu sözler, sanki birdenoire (Alı)-
dan çevrilmı,ti. Onun ölUm d<>feği- ye kuvvet vermitti ... Derhal gozleri
nin bulundufu bu baait dC>feli ve ni açmı9 .. sağ elinin ,ahadet parmL 
buık tavanlı evde de hazin bıçkı • ğını kaldırmış: 
nklar biribirini takip ederken, KUfe _ Ben.. bu hususta size, ne em
moltaklan da bir matem kaynağı ha- red. erim.. ne de, nehiy goaterebili • 
Une gelmifti. 

nm... Kimi liyık görürseniz, ona 

- Ali, vasiyet etmeden vefat et. 
mig .. kime bi'at edeceğiz? .. 

Vaziyet, çok mühimdi. (Muavl • 
ye) nin taraf talan, derhal harekete 
geçmişler; kuş gıbi uçan hecinlerle 
(Şam) a haberciler göndermi9 • 
lerdi. Kapının önüne, büyUk bir halk bi'at edin .. 

.Umresi birikmişti. Bunla.r, yerler • KUieiiier içlimaa çağmlıyor 
Diye cevap vermişti.. • 

den aldıklan topraklan yüzlerine (Ali) • bir (Ali) nin faziletine perestit e-
aürerek • lllD bu sözlerini, derin . 

ı ıük\lt takip etmi•ti ... Ve hıçkırıklar den, ve (Ehlı beyt) e hürmet ve - Yl Ali.. Yl, mam .. Yl Emirül. .., l 
müminin ... Bizi Emevilerin eline bı- a.raaında geçen bu derin sükiittan muhabbet beeliyen er, derhal (Ali) • 
rakrp nereye gidiyorsun?. • sonra, Alinin gittikçe titriyen ve nin b ... Jilk oğlu (Hasan) ı camiye ge. 

Diye feryat etmektelerdi. kuvvetini kaybeden sözleri, tekrar tirmişler.. Hilifet makamına geçire-
(Ali), bir aralık gözlerini açmlf .. lfitilmifti: rek bi'at eylemiılerdi. 

etrafmdakilere gUlümaemifti.. • Ya H u · ı - • aaa.n?.. Yi., H eeyın ..... 
- Kendinize, bot yere iltırap ver- Ve .. ey, Allaha ve Resuliina iman 

meyin .. Mukadderat ne iae, o olur ... edenler! .. Ağlamayınız ... Beni dinle. 
Beni katletmek istiyen adam, çok yiniz ! .. Size, mertlik ve faziletten, 
doğru aöyledi .. HUktlın, Allahındır... aynlma.manızı vaai et ederim. Za • 
O büyük hikmeti e:<>yliyen adamı lim haaımlannıza ~le zulmetmeyin .. 
getirin, görmek istenm. Muhammet Ümmeti arumda nifak 

Dedi. 
1 
çrkarmaktan ihtiru edin... .Size te-

Elleri arku~a bağlanmıt ot~n cavüz etmeyenlere kartı. zhihlr kı. 
Ibni Meloemi, Alinin huzuruna Ptir- lıç çekmeyin. .. Ve artık beni de. ken 
miflerdi. di halime terkeyleyln .•• 

Ali, llmi l4eloemi Demi.§tL ... 

- Tanım • •et; ben aenı tam
dnn.. 8eR, Kekkede bir kaç kere ba
na mUracaat etmif. yardım latemlf. 
tin .•• 

D>nl Melcem, gözleri dOJ&rü ba.. 

Btff1M Bltlli'l"~ ~r;tf.. e
fealer cebredilmlf, hıçkmklar, zor -
la keellmifti. .. inler gibi derinden ge. 
len bir tekbir 1e1i, bUtUn kalpleri 

Bu suretle; babasından (İma

met) ııfatmı ve halkm intihabiyle 
de (Hilifet) makamını ihraz eden 
Umanı Hasan), derhal Kiıfe ao • 

kaklannda telllllar nida ettirmı, .... 
Kllfelileri camiye umumi bir içtimaa 
davet eylemlfti. Ve sonra minbere 
çıkarak, halka fU sözleri eöylemif
ti: 

(Arkası var) 

(1) Arı, altmlf Dç y.,rnda vefat 
etmifti. (Hicretin 40 1enni Rama • 
zanının 27 inci • Mllldın 661 Mnesi 
kinunusanisinilı 27 inci sUnU.) 

filli önüne eğmif; cevap Vennlftl: 11r"'lilllll111ııu .. n ... n_ıu·n_ ........ rr11111z .............. ._ .... _ .. ıııııu111• .. •-·-•-·1ts••1te• ... n11111u11111ıı1t .. •ıı.J1 .. ıt .. z .. ·ıwa .. nıuın_ .. nn_ .. a._.e .. a ... .. 

::~~-~~ı~:::da benden bir SAGLIK ÖGÜTLERi 
at talep etmlftln. 

- Evet .. yl tmam .. .Ben ıenln bir 
hayli ıcttuf ve keremlnl görmU,
tüm. 

_ Şimdi anladım· Demek ki, ben. 
den gördüğün bu iyiliklere bu ıu -
retle mukabele ettin öyle mi?· Ket
te aana hiç bir iyilik etme.eydim.. 

Dedikten IOnr&. gözlerini 'b&f u • 
eunda duran (HU&D) ile (Htlae • 
)'in) e çevirmJt: 

_ Bu adama, pkm ezl ve cefi. 
etmeyiniz... Neticeyi. bekleyinJs ... 
F.ğer ben 11.ğ kaJır91.m ,onunla biz • 
sat heeapl .. mak iaterlJn ... Yok eğer, 
'Yefat edel'lleDl; terlatin hUkmünU 
)'erine ıetlrin ... Fakat. bu hUkmtl ye
rine getirirken, ...ımı. ona IBtırap 
cektirmeyin ... o ban& bır darbe vur
du. .. Siz de bir darbe ile onu kıaaa 
edin. 

Demiftl.. 
Kimi 16yıl förürseniı •• 

(Ali) nln, hayatına kuteden Dir 
btll haklmıda bile bu derece necip 
iP du.,tlnce ishar etmeal, orada bu
unanlann kalplerine btlytlk bir htı

ve rikkat vernılfti. Bu büyük 
rtlik ve lllcenaplık kart•mda co. 

n kalplerden, blr hlçkmk tufanı 
kaelmfftL 
Abdull&h Bin AbbU, ken.dinl tu • 

l.llUf: 
_ Yl, Rap?.Jnaanlılm bu ~bUyük 

urunu, nuıl IÖndtı.receklhı • •• 
Diye feryat etmifti·· 
Bir bapuı: 
_ y alııız ilmin medineel deifl ... 

uUet lleminln .eemuı da çöküyor. 
Diye bafırmlf·· Alinin yatağına 
paııarat kendinden seçmifti. 
Fakat; blltiln bunlar, beyhude ldl. 

bUyUk facluaı 1eyrinl Jıiç bir 
et durdunmya Wi defildl .. 

All), rl1ııglra k&l'fl tutulu bir 
um pbl erlmekteydl.. Yarumdan 

kanlar, bir tUrHl dbımemlfti ... 
daki bezler; al kand&D, kızıl 

taç haline ıelmlttl ... Göı kapak
dırlumıa.. Nefeal uvrelmitti .• 

Sayın 
Rivayet. söre. bir &(Jn Apollon 

Tanrıdan segzeJer hakkında fikri· 
ni 80rmu,lar: 

- Kırmızı turp. demif, qırlı· 
iınca aJ\ın depr. Pazı qırlıiınca 
ıUmu,; talıam da qırlıiınca 
kurtun depr .. 

Siz de, belki, talıam yemeyi 
.. Vıtıezainiı. Bunda hakkuuz ola. 
bilir. Fakat Apollon Tanrının söy
lıdifi &ibi, talıama hürmttsııElık 
&österirMniı, o zaman haksız çı
karsınız. Bu zamandaki insanların 
bilıiıl .. ki zaman Tanrılarının 
bilcisinden daha ziyadedir. Apol • 
ton Tanrı f&lıamın insanlara hiz
metini bilemtdijl için ona kartı 
hürmetsizlik &öat.,ebilirdi. Halbu 
ki yeni bil&iler bize öfretiyor ki 
t•l&am Avrupanwı cenup tarafla • 
rtndaki • yani bizim de bulundutu
muz yerlerdeki • ilk insanların 
bnlertmeltrine çok hizmet etmif
tlr • 

Bilıileri derin arkeoloji mUte. 
haaaıslar~ 0 pek Hki atajarımızın 
tal&amı kilide pltlrerek yedikleri
ni bile bize öjretiyorlar. Şu hal • 
de. timdi f&lıamdan datıa ince 
.. bzeleı' buldujumuz için talıam 
yemetinl Mvmnek bile ona kartı 
.. YI• aöatermfye bor~luyuz. de • 
mıktlr. 

Bizim dlllmlzdekl : 
- insan yılda bir kert ya t••· 

&anı Ytmeli, ya onun tarluınd"" 
aec;melldir-

Atalar eözU de f&lıama kartı 
inaanı~rın borçlu oldukları Myıı
yı anlatmmık için olsa prektir. 

Etki atalarımız ... pmla betlen. 
diklerinden -clola1ı pek te akıllılık 
etmitlerdir. Yeni yapılan tahlille
re aöre, f&lpmda yUzdı yedi bu
cuk nitbetlnde "ker vardır .. ee-• 

LOKMAN HEKiM 

Şalgam 
kerin de ne kadar iyi besleyici 
madde olduiunu bıhrsıniz. Butun 
hareketlerimiz. dutüncemız. te • 
kerlt olur. 

Şalı&nıdaki J•ker nisbeti va4<1l 
pancardaki yüzde on iki buçuk 
nisbetıne ıöre az olmakla beraber 
f&lıam J>&ncardan iki defa daha 
yatlı oldufundan bu da talıamın 
iyilijini ıösterir • 
Şalıam ••ki zamanlardaki ata

larımızı besledikten 80ınra, orta za
manlarda da birçok derde deva di 
y• kullanılmıttı. 

Müzmin romatizma qrılarına 
kartı t•lıam Y•dırırler, hattA at· 
rıyan yerleri falıam suyu ile yı
karlardı. Nefesdarhtına ka'lı 
ıafran ve mısk ile t<arıJık talıam 
1uyu birebir il&ç yapılırdı. idrar 
artırmak, uykuyu dUzeltmtk, yUre 
ii kuvvetlendirmek, merale dqıt
mak, Uç &Unde bir ıeıen sıtmayı 
iyi etmek, ditatrılarını seçırmek, 
çocutu olmıyan bayanları anne 
yapmak için, hatta koltuk altında
ki kötU. kokuyu ııdermtk ıçin bol 
bol ,aııam yerlerdi. 

Atalarımıza bu kadar iyilikler 
yapmıf olan talıamı nuıl tayın 
tutmıyalım? .. 
ıu zamanda f&lıaın yemetine 

rqbetll' azalması. tUpheeiz, hazmı 
qır ıanılmuından, ve yenildik • 
ten t0nra karında fazla ıazler hl
sıl etmesinden ileri plmelcttdir. 
Bunlar da f&lpı•·ıın keınditının 
kabahatinden cle&ll, onu piti • 
ren af9ının aoemilltlnden olur. 
Ş&Jaam iyi pitlrili,.... hem haz

mi kolay olur, hem de hiç pz yap
maz. Hele lyioe piflrlldikten IOn• 

ra makineden seçlrllerek pUre ,.. 
pılıraa. et kızartmuının yanında 
pek lezzetli bir prnltUr olur. 

KIŞLA DUVARLARI ARKASINDA 

Mehmetçik Si~ihı Kadar 
Hayvanına da Bağlı 

Başçavuşun ahenkli 
bir komutası ile 

tavlaya giriyoruz: 
- Kaşağı, fırçayı a .. .I! 

Hayvan başına!.. 
İçeride. seri bir hare· 

ket oldu. Tavlacı erler, el· 
]erinde kaşağı ve fırçalar· 
la hayvanların başına koş· 
tular. 

Tavla dediğim zaman, 
eğer gözlerinizin önüne 
içi·' fışkı kokan, saman 
ve gübre yığınlarile dolu, 
karanlık ve berbat bir a· 
hır geldi ise sözümü der· 
})al geri ahnm. 

Size, hizmetini Meh· 
metçiklerin yaptığı, bir 
kışla tavlasından bahse· 
diyorum. 
Dışarıda soğuk bir kinun akşa. 

mmm başladıgı bir 1&&tte, bu as. 
rf hayvan ikametgahı, meğerse 

mükemmel bir ıığmakmış ! 
Evinde birkaç hizmetçi kullanan 

bahtiyar insanlar, içimizde azdır. 

Bir kışla tavlasında ömür geçiren 
hayvanlann ise, bir değil, birkaç 
bakıcısı var. 

ToPQeken hayvanlar, burada, bu 
sıcak ahır köşesınde; orduya yap
tıkları ağır hizmetin, fazluıyle 

mükifatını görüyorlar. Şehır için
deki hemcinslennin hasretını çek. 
tikleri yulafı, bol bol gövdel e indi. 
riyorlar. Btitün hayvanların bırer 
numarası ve birer adı var: ~unduz, 
Pamuk, Canavar, Gürbüz, Çetin, 
Güvercin, Sırtap, Cessur, Çarpar! .. 

S onra, lleplfntn fırça, gebre 
ve kapfllan ayrı ayn -

Bir beygirin fırçuiyle öteki beygi
ri fırçalamıyorlar. Bır katınn k~ 
ıumunu, ötekine kullanmıyorlar. 

içlerinde (650) lıradan bqlıyarak, 
kıymeti bin liraya yaklqan hay. 
vanlar var. 
Bunların yük taşıma kabiliyetle. 

ri müthiş ... Bir tek katır koakoca 
topu, namlusunu, yahut tekerlek
leriyle kalkanlannı sırtına vurup 
dağın tepesine tırmanıyor. Tavla
da çalışan Mehmetçiklerin, hay. 
vanlara karşı beslediği sevgiyi, bil. 
tün vuzuhiyle gözlerinde okuy~ 
rıum. Bu sevgi, onlan baz&n inanıl
mıyacak fedakarlıklara aevkedi. 
yor. 

Mehmet, sillhı kadar hayvanına 
da bağlı!.. Çllnktl, l&V&f 11rumda 
bir atın, bir top kadar kıymeti ol. 
dıuğunu biliyor. Hayvaniyle meşgul 
olurken, Mehmetçiğin titlzllği görü
lecek tey! •.. 

Talimden dönen katırlan, aradan 
yarım saat geçince, ahıra girerae
niz, kolaylıkla tanıyama.ısmız. Ya. 
n bellerine kadar çamura batan bu 
cefaklr hayvanlar" Mehmetçiğin e. 
llnde öyle bir makiyaj görür ki; 
değme artiıt herhangi bir ~brenin 
bu kadar az bir zaman içinde man
zaraamı değiıtiremez. 

Komutan, tavlanın tenııs tu
tulutundaki sebepleri ıöy. 

le anlat1yor: 
- Mehmetçikte hayvana iyi bak 

mak, mensup olduğu temiz kanın 
icabıdır. Köyünde hayvana blnmi
yen bır er bile, buraya gelince, 
deffflr. Gizli kalm11 birçok kabi
liyetleri arumda hayvu HVgitıi 
de, kıtlada pek çabuk lnkitaf eder. 
Komutanından hiç bir emir almasa 
bile, Mehmet kendiılne emanet edi. 
len hayvanı bir dakika için dahi 
ihmal edemes. ÇUnkU katırla bey
girin, 1&VL1Jta en büyük yardımcıaı 
olduğunu bilir. 

Ben öyle erler tamnm ki, hayv~ 
ıdll lavurduğu çiftelerle ditlerl af
mıa dolmuştur da, yine yularmJ e. 
llnclen bırakm•mJltır. 

Geçen a1qam, tavlada çahp.n bir 
er, hayvanını suya götürüyordu. 
Beydi'. lr"llftiıP ar.ıkbk bir IUJ' 

Hayvaniy le meşgulken 
Mehmetçiğin titizliği 

görülecek bir şeydir! 

Kahraman fopt;u1a1'fmıı bir 
talbikatta 

Yazan 

..>ALAHADDIN 
GUNGOR 

orta:;mda bulunca bu uenuıre on a. 
yaklannı havaya diktı. Acı acı kiş
niyel'ek, nr bıziyle ileri •tıldı. 

Fakat Mehmet. J>ııakır mı? Hay. 
van bır iki tartakladıktan sonra 
M h peşındcn sürüklemıye 
baş! 

Yardıma 
Muhtaç 
Kımse er 
Son günlerde belediyeye, H Parti. 

sine ve Halkevıne müracaat ederek 

Beygir dörtnala kOfUyor amma, 
çifteler altında her dakika bır ölüm 
tehlıkeai geçıren Mehmet, aldııım
yor bile ... 

Hayvanla cessur muhafw arL 
sında sürup giden bu mucadeleye 
bır son vermek lazımdı. Mehmede 
uzaktan sealendık: 

- Bırak şunun yulannı.. Gide
ceği yere gıtsin. Yokaa, parçalıya,
cak seni! .. dedik. 

Istemi~e. ıstemiye bıraktı. Hay. 
van. kendı kendıne tavlasına donün. 
ce, Mehmetteki sevıncl gönneyin. 

Bizim hayvanlar, kaçsalar da, 
tavladan uzun zaman ayn dura.
mazlar. Yem zamanı gelince, tıp11 
tıp11 yuvalarına donerler. 

Bir tavla erine sordum: 
- Burada en sevdığın hay. 

van hangisidır? 
- Kunduz, efcndım! 
- Niçın Kunduzu ötekilerinden 

fazla &e\'iyorsun? 
- Eşkin gıder de ondan, efen. 

dim ... 
Komutan Muzaffere ve arkadaş. 

lanna, bana gosterdıkleri yükaek 
nezaket ve unutıulmaz kolaylıklar
dan dolayı te§('kkür ederek Davut. 
paşa kt !asından ayrılıyorum. 

Du\ arları arkasında çok beye. 
canlı saatler yaşadığım bu koca 
bına. uzaktan hana heybeUi bir ka. 
le gibi gorunü or. Fakat &111 b 1'. 
betın onun ı ındekı etten ve .. 
mık n v lmış canlı kalelerdell 
g ldığın• de unutmuyorum. 

Bir Amele Aiır Yaralandı 
Tahmıl tahliye amelesinden Kaaım 

Sirkecıde bır Sovyct vapurundan mal 

boşaltırken, sağ ayağına demir dUf. 
muş t hlıkeli surett yaralamıftır-

Bir Çocuk Yaralandı 
yardım talebinde bulunanlar fevkali.- Vatman Mehmedın idaresınde Fa. 
dt: almıştır. Bu mUracaatçılann tih - Harbiye tramvayı dün öğleyin 
içerisınde, bir kısmı hakıkaten ya~· Emınonünden geçerken 12 yaşlann· 
dıma muhtaç olduğu halde, diğer hır da Emin oğlu Remzı isminde bir ço. 
kıımı ya kısmen yardım edılmıye Jl- • • ra1 
yik h . 1 cuga çarpmış ve agır surette ya a-' ya ut ta hıç yardıma ihtiyacı o • 
mıyanlardan ibarettır. mıştır. Remzı hastaneye kaldınlmll-

Bu vaziyetleri tetkik etmek ve cıd. tır. Vatman aorguya çekılmiştir. 
den yardıma muhtaç olanlara muave. 

nette bulunmak Uzere buı esaalar t-1 A 
tesbit edilmesi kararlqtınlmıştır. 

Bu maksatla önümüzdeki oumarte
ıı .günü saat 16 da Halk Partisınde 
Valının bagkanlığmda bir toplantı ya. 
pılacaktır. • 

Bu toplantıda bir talimatname ya
pılıncıya kader Halkeviyle Sıhhiye 
Müdüriyetin~ emnnde bulunan yar. 
dun f aahndan kimeeye para verilme. 
meei de allkadarlara emredilmiıtir. 

Kadanlann ve gtbellerln ve g_.. 
lerba bayaU lat.elderldlr. Sabit. ~ 
orta Vf' koyu ........ vardır. RaJ 
80, Albk 33 Rraştv. 

Ruan depoau: t.tubuı. nkara, 
Beyojla 
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TERS BiR YARADILIŞ Eskişehirde Atatürkün 
nezdir1de dört saatlik 

top' antı yapıldı 

~ 

O 
... R • ......--S..d:P:u-A~-..-- • ı p!:~~~!~in~h:ı:~t~epler 

B çoğalmıştır. Diğer ihraç maddeleri-

Kalbi ve soldaki iç 
uzuvları sağda olan 

bir delikanlı 

~ 
- - -A9mt - -=- -...._ nin de alıcısı artmıştır. Son iki &1 

cıK:N-;J; Ç~=:-~ içinde ehemmiyetli miktarda i~c1t 
6 İKİN 

Pa,alaı 

yaptlmı~tır. Bilhassa bir aylık ~ 
ihracatımız 646.000 lirayı bulmuştıJI'· 

(Başt 1 incide) 

ket eden Riyaseti Cümhur treninin 

ı.aba.hleyin saat 6 da buraya \'asıl ol 

ma.sı kuvvetle muhtemeldir. Ordu 

müfettişi Orgeneral İzzettin, vali Ce 

. 

i 
t 
-
. 

da Genel Kurmay B~kanı, B~ve 
kil ve vekilleri, Maliye Vekili Fuat 
Ağrah, Adliye Vekili Şükrü Saracoğ 
lu, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Al 
Rana Tarhan, Maarif Vekili Saffe 
Arıkan ve Sıhhiye vekili Refik Say 
dam ile Vekaletler erkanı karşıla 
mışlardır. 

Ankarada Vekiller 
Toplandı 

Heyeti 

Sterlin 
1 Dola.. 

20 Fransız fr 
20 Lıret 
lll BeJçık• lr. 
20 Drahmi 
~O lsvıçre tr. 
20 Le•ı 
l Florin 

A 1ı1 

1118.-
124.-
114.-
120,-

112.-
19.

S6.\,-
20.-
63,

20 Çekoslov ak kro. H.-
ı S•lına 
1 Mark 
1 Zloti 

pengo 
~1 1 LeJ 
Dinar 
' • 11 t'C kuronu 
Altın 
Banknot 

20.-
25.-
20.-
20.-
12.-
48.-
50.-

1028.
'43.-

s. t 1' 
622.-
125.-
117.-
125,-

!15.-
23,-
~l5,

l3.-
66.-
80,
'3 -
211.-
22.-
23.-
14,-

52.
,'l-

1030.-
245.-

Bugünkü Konferans 
Eminönü Halkevinden: 
lş Mecmuası tarafından tertip edi· 

len Felsefe ve içtimaiyat konferanl' 
!arının birincisi üniversite Ordinat• 
yüs profesörlerinden Mustafa ŞekİP 
Tunç tarafından bugün saat (17,30) 
da Evimizde verilecektir. Konferans 
mevzuu (Türkiyede felsefi hayatııı 
inkişa.fını t&min edecek hazırlıkla!) 
dır. Herkes gelebilir. 

Öğretmen Fuad'in 
yazdığı; 

i mal, polis müdürü Mazharla ordu 
erkaniharbiye reisi ve vilayet jan -

darma komutanından müteşekkil he 

yet, Atatürkümüzü vilayet hududun 

da karşılamak üzere 19,45 te hareket 

eden Adana trcnile Akşehire gitmiş

lcr~r. Reisicümhurumuz, Akşehir -

de karşılanacaktır. Kendilerine Kon

~lılar n!mrna hoşgeldiniz denecek
tir. 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden)

Vdriller Heyeti, Eskişehirden döndük 

ten sonra Başvekil İsmet !nönünün 

evinde bir toplantı yapmıştır. Müza

kereler geç vakite kadar sürmüştür 

Toplantıda günün mühim meseles 

etrafında görüşüldüğü anlaşılıyor. 

Çebler U G U R 
Duvar takvimin! 
alınız; Onda.Jl 
üstünü yok! .•. 

i 

Q,...,atör Musı,...1a lıasfantn yanmda mulıarriıimize röntgen 
film/erile izahat veriyor 

Adanalılar Atatürkü 
Sevinçle Bekliyor 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden)-

Konyada İkamet 
Atatürkün Konyada nekadar mlid 

det kalacağı kat'iyyetle bilinmiyorsa 

" da ikametleri için Meramdaki vali 

konağı ve merkezde ordu mahfelin 
de hususi bir daire hazırlanmıştır. Reisicümhurumuzun Konyada kaç 
Atatürkün Meramda ikametleri kuv- gün kalacakları belli değildir. Atatür 
vetli bir ihtimal dahilindedir. kün orada birkaç gün ikamet ettik-

:Kalbi sagaa, karaciğeri solda, ka
lın bağırsakları tamamen ters bun
larla. irtibatı olan uzu,;ları da ta
bii bir adamınkine nazaran ters .. 
Hep ters 21 yaşında. bir delikanlı ... 

Memleketi Bartın olan bu çocu . 
ğun, askerlik hizmetini yaptığı sıra
da. birkaç gün evvel meydana çıkan 
bu anormalliği, tıpta ender görülen 
vak'alardan olduğu için onu dün Ka
sımpaşadaki deniz hastanesinde gör
mek istedim. 

Operatör Mustafa ile birlikte onun 
bulunduğu koğuşta. idik. 

Operatör, dipteki bir yata~ı gös • 
tererek: 

- "İşte Bartınlı marangoz Ali 
Mancaroğlunun çocuğu Hüseyin!..,. 
dedi. 

Hüseyin söylüyor 
Bir a.pandisit ameliyesi atlatan ve 

tedavi müddeti de bitmiş olan Hü -
seyin, yatağında doğruldu. Beraber
ce koridora çıktık. 

- Nasılsın Hüseyin? diye hatırını 
lordum. 

Vücudünfin iç m:uvlarmm ters ol
duğunu burada öğrendiği zaman 
<:Ok korktuğunu, vaziyetten anasını 
babasını mektupla haberdar ederek, 
artrk yaşayarnryacağın& zahip oldu
ğunu fakat operatörün onu temin et 
nıMile kalbinin artık müsterih bu • 
lunduğunu söyledi. 

Operatör de bu vak'ayı, baştan a
,ağ-r anlattı: 

Hfüııeyin, Bartında yukan çat'1'1ıda 

dü~kanı olan Hüseyin Mancaroğlu
nun 21 ya.şmdı:ı ki o~Jıudur. 

Hüseyin, bundan üç ay kadar ev
vel karnmda bir sancı hissetmit11 ve 
memleket hastanesine mUracaat ey
lemi~. 

ilk te§lıis 

Kendisine yapılan ameliye}; mü -
teakip. sancı biraz kesilir gibi ol • 
muş, Hüseyin de askerliği geldiği el· 
hetle deni7. sınrfrna ayrılarak İstan -
bula gelmiştir. 

Hüseyin, vakit vakit sol tarafma 
lnz olan ağrrlarla ıztırap çektiğin -
den nihayet doktora çıkmış ve dok
tor da onu deniz hastanesine yatır • 
mrştrr. 

Operatör Must~a. hastayı biraz 
ba~ını öne iğerek kalp zarbanmı mu

ayene etmek istemi~. soldA hiçbir 

darbeye t~adüf etmemiştir. Ayni 
kontrolü, ayni şekille sağ meme al • 
tmda da yapm~trr. Operatör, kal -
bin gağ tarafta atmakta. olduğunu 
görünce, apandisitin de l!Olda olaca
fma kanaat getirmiş ve ameliyat 
nıuvaffakryetle yapıl~tır. 

/ç: cilıaıtn röntgeni 
Bundan sonra; Hüseyinin iç ciha

zının röntgeni alınmış; kalp solda o
lacağına sağda; karaciğer sağda o
lacağına solda, midenin vaziyeti sol
dan sağa olacakken, sağdan sola, 
çekem tabir edilen bağırsak kmmı -
nm apandisit ile beraber solda, ko. 
lonu Nazrl solda olacakken sağda ol
duğu görtilmUştür. 

Ters yaradtlı~lar 

Bana. bu izaha.t.ı veren operatör a
lınan filmleri de gösteriyordu. 

Operatör Mustafa, tıp lisanında 
Anomali denilen bu gibi vak'alarrn 
kısa bir tarihçesini de yaptı ve de
di ki: 
"- İç uzuvların ters teşekkülü 

1650 eenesinden sonra biUnen vak'a
lardandır. 1650 senemden 1909 le· 

nesine kadar bütün .ıünyaoes. 0oyle 
yaratılışların yekunu 110 u bulmuş, 
1909 dan 1921 re kadar da bu yekun 
ancak 227 ye kadar çıkabilmiştir.,. 

Bu gibi ters ciha.zhlann dalına so
lak olduğunu söyliyen operatör, Hü
seyinin herkes gibi sağ elile iş yap -
tığını ilave etti. 

Kısaca boylu, tunç benizli Hüse -
yin, hastane pijamasının, artık ken
disini sıktığını. biran evvel kıslava. 
talimine kavuşmak i~t;diğini ~öy • 
lüyor. Gözlerini doktorL • dan ayırmı 
yordu. 
Koğustan ayrılırken Hüseyin beni 

yatağında doğrularak uğurladı ve 
yorganını ters kalbinin hizasına ka
dar yavaşça çek.ti. 

M. R. 

Müstemlekeci 
Fransanın 
Entrikala~ı 

(Başı 1 incide) 

9 fürlü cinayet 

M ü.stemlekeci Fransızların mede
niyet, terakki ve Y a.krn Şar

kın emniyeti namına i.şlediıkleri cina
yetleri şöylece hulasa edebiliriz: 

1 - Türke yabancı ve düşman 
sandıkları nekadar unsurlar varsa 
cenup hudud:.ımuz boyuna yığmışlar 
ve sun'i bir Makedonya yaratmışlar. 
dır. Türlü türlü harpler doğura.ıı Ma
kedonya.da istikrarsızl.r.< ve müzmin 
entrika namına ne kadar fenalıklar 

varsa Fransız müırt.emlekecilerinin 
sun 'i Makedon yasında ayniyle var
dır. 

' 
2 - Fes, tekke, medrese namı al-

tmda nekada.r irtica unsuru toplana
bJirse Fransız müstemlekecileri bu
nu muavin bir kuvvet diye etrafları
na toplamışlardır. Cürüm ve cinayet 
işlediklerinden dolayı Türkiyeden 
r.caçan her fert bu muhitte melce bul
maktadır. 

3 - Şam vilayetlerinde nübüvvet 
gibi iddialarla cahilleri aldatmak iti
yadında bulunan mruğfil ve mürteci 
unsurlar için hudut karşısındaki te
pelerde daireler kunılmuştur. Tek
keler hep hududumuz boyunda tan. 
tana ile çalıştmlmaktadır. 

4 - Askerliği gelen Süryaniler 
Fransız hududuna kaçarlar. Ora~ 

hrudut üzerinde kurulan köylezde ka
lırlar. Bizim taraftaki akraba ve 
dostlarile Fransızlar hesabına teması 
muhafaza ederler. ,. 

5 - Her bir vilayetimizden kaçan 
fesatçı ve menfi unsurların hep ayni 
vilayetin hududu boyuna yerleştiril
mesine ehemmiyet verilmiştir. 

6 - Hoybon cemiyetinin . klüpleri, 
teşekıkülleri, merkez.leri hududumu ~ 
zun elli adnn ötesindedir. Fransızlar 

bunların hepsinden bir propaganda 
yuvası diye istifadeye uğraşıyorlar. 

7 - Kaçakçılığı himaye ma.ksadile 
hudut boyuna 44 pazar yeri, 1765 
mağaza yapılmıştır. Hudut boyunda 
kaçakçılık için hazırlanan mal hazan 
on milyon lira kıymetine kadar çı

kıyor. Bunlar arasında İstanbul ve 
Beyoğlunun en sayılı mağaza.lan ka
dar büyük mağaza ve depolar vardır. 
8- Kaçak mal alrruya gidenler için 

2'enis kredi t.eı5kilatr vaptlmıstu. Res-

Başvekil Ve Veki!ler 
Ankaraya döndüler 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden)
Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fev 
zi Çakmak, Başvekil Ganeral !nönU 
ile Dahiliye ve Hariciye Vekillerini 
ve Emniyeti Umumiye müdürünü ha 
mil bulunan hususi tren saat 22,55 
te Ankaraya dönmüştür. İstansyon-

. ten sonra seyahatlerini Ada.naya ka 
dar temdit etmeleri çok muhtemel • 
dir. 

ı 

. 

Adana, 6 (Tan muhabirinden) -
Konyada bulunan Atatürkün seya • 
hallerini Adanaya kadar uzatmalar 
büyük bir sevinç ve ümitle gözlen • 
mektedir. Bütiin Adanalılar, teşrif 
leri kuvvetle muhtemel bulunan A • 
tatürkümüzün yolunu bekliyor. 

Hatayın bayrağını 
taşıyanlara süngü, 
dipçik işkencesi 

(Başı 1 incide) 
evinin önüne gelmiştir. Burada aha. 
li: 

"- HakkrrnıZT lsti:roruz, istik
lal istiyoruz. Suriye mandası altı. 
na girme3iz." diye bağırmış, de
miştir ki: 
"- Hiir do~(hı1!c, hiir yruşıyaca.. 

ğız. Hiir olara~k öleceğiz." 

Küstahça fecavüı 
Halkın bu içten gelen bağınnalan

na karşı müse!lah kuvvetler, halkfan 
rastgeleni dövmiye başlamışlardır. 

Hatta bu arada komiser Lutfi silahı
nı çekerek halkın üzerine hücum et· 

mi üniformalı müfrezeler bunların 
geçmesini kolaylaştmrlar. Bizim ta
rafta tazyik gören kaçakçılar tekrar 
Fransız bayrağı altına iltica ederler. 

9 - Fransız istihbarat memurları 
bir kısım kaça'ıl:çıları istihbarat işleri 
için kullanırlar. Aralarında kaçakçılık 
ta maddi istifade arıyanlar da eksik 
değildir. 

Affedilmez hata 

C enup hududunda göze çarpan 
tablo iı;;te böyle bir tablodur. 

Türk emelleri ha.1>kmda Fransaya 
yanlış haberler aksettiren, Fransız-
Türk dostluğunu torpilliyen ve elim 
hadiselere yol açan unsurlar işte bu 
fesatçı, yıkıcı adamlardır. Bunların 

faaliyeti Lc;U{rarsİzlrk doğuruyor ve 
İnkılap Türkiyesinin inkişaf yolunda
ki müsbet çalışmalarına karşı daiımi 

bir suikast membar ~kil ediyor. 
Fransanm en affedilmez hatas1 

böyle membalardan gelen ha'berle:r 
hakıkmda kendi bitaraf ve dost un
surlarından mürekkep bir tahkik he
yeti vasıta.sile araştırmalar yapma~• 

ihtiyacını duymaması ve bizi anlamı
ya, dinlemiye kıymet vermemesidir. 
Franl'JZ Parlamentosu bu sahada bir 
anket yapsa Fransayı utandıracak 

işlerle karşılaşac?ktI.'1". , 
Türkiye Cümhuriyetinin mes'ul şef-

leri tarafından her vesilede çok a Glk 
bir lisanla anlatılmıştır ki muallakta 
duran btıkadar gergin bir vaziyetten 
her za.ıman türlü türlü hadiseler do -
ğabilir. 

Türkiyanin sulh ve Fraııısrz dost
luğu hakkındaki çok samimi emelle
rine rağmen bu yolda hadiseler vu
kua gelecek olursa bunların mes'uli
yeti Fransaya ve bilha..c;sa cenup hu
dudumuzdaki }'lkıcı ve entrikacı müs. 
temleke FranAAsma ait olacaktrr. 

Afırrıet Emin YALMAN 

miştir. Müşahitlerin bulunduğu bi
nanın önünde, müsellah hükümet kuv 
vetleri, halkı cebirle dağıt:nıştır. 

Müsellah mukavemete maruz Ka..; 
lan Iskenderun Beylan halk müınes.. 
silleri, müşe.hitlere, Hatay Türkleri
nin uğradıkları zulmü kendilerine ar
zctmek üzere geldikleri halde hüku
met kuvvetleri tarafından silahla me
nedildiklerini, hak istiyen bir halka 
karşı böyle hareket edilmesinin bil
hassa müşahitlerin bulunduğu za.mau 
ve mevkide yapılmasının ifade ettiği 
manaları ve bu halin menedilmesini 
istediklerini, yapılan hareketleri pro. 
teı:to ettiklerini bildiren telgraflar 
çekmişlerdir. 

T elÔ§a c:/ü§tüler 
Halep, 6 (Hususi) - bkenderunda 

Türklerin müsellah kuvvetlere rağ -
men kendi haklarını aramak için yap
tıkları hareket, hükumet memıurıa.rmı 
telaşa düşürmüş ve mukabil bir ha. 
reket yapmak için teşebbüslere sev. 
ketmiştir. 

1 Başta milddeiu.m.umi olmak üzere 
bu memurlar, birkaç çocuk bulmuş
lar, bunlan Doryonun evinin önüne 
sevkederek, gülünç bir tarzda: (Ya,. 
şasın Suriye!) diye bağırtmışlardır. 

Bu harekete şahit olan Fransız yerlı 
memurlar ve inzibat amir ve memur
ları asla harekete geçmemiş, bilakis 
bunların hareketlerini tasvip etmiş -
lerdir. 

Köylülere fecavüz 
Humus, 6 (Hususi) - Milşahitler 

heyetinin lskenderuna geldiğini haber 
alan civar köylerdeki Türkler. lsken
deruna gelirken, yollarda müsellah 
jandarmalar tarafından cebren köyle. 
rine iade edilmişlerdir. 

Silôh veriyor/at 
Hama, 6 (Hususi) - Sancakta 

Türkten gayri unsurlara silah tevzii 
kafi görülmemektedir. Sancap yeni. 
den kuvvetler sevkolunmaktadır. iki 
gün evvel Kamışlıda Derbesiyede bu
lunmakta olan Fransız mlifrczesi Re
yülayna gönderilmiştir. 

Ermenilere de .• 
Lhkiye, 6 (Hususi) - Sancağın 

cenup mm takasında bulunan Ermeni. 
lere yeniden silahlar tevzi olunmuş -
tur. Evvelce, Fransızlar tarfmdan 
Arappmarda göçebe Kürtlerden top
lanmış olan silahlar, Mendubun iti
madım haiz bulunan Ermeni ve Kürt. 
lere verilmiştir. 

Londra 619.-
0.7941 

.616.985 
15.08 

4.7035 
88.2075 

3.4540 
64.62 

1.45 

1518.-
0.7940 

l 7.012S 
15.1050 

4.7144 
88.35 

3.475 
64.725 

1.4525 

Nevyork 
Paris 
Milano Türkçe, almanca, ingilizclf 

fransızca 
Brüksel 
Atina 1 

Ceenvre 
Dört lisanı iyi bilen tecrübeli ınu' 

hasip iş arıyor. Günde birkaç sa.al 
veya bütün gün çalışır. Adres: Öl' 

lata Posta kutusu No. 1323. 

Sofya 
Amsterda.m 
Prag 22.6775 

4.24 
1.545 
1.9733 
4.20 
4.3620 

22.615 
4.2475 
7.5566 
1.9765 
4.2075 
4.3675 

Viyana 
Madrid 
Beri in 
Var1ova 
Budape$tt E.•harn Bükre$ 108.24 

34.4910 
2.7940 

25.-
3.1332 

108.4142 
34.5470 

1.7987 
2498 

3.1383 

Belırad Anadolu% 60 
Merkez Bankau Ynkohama 

Mo~kova 
Stokholm l•tihra~lar 

Tahvilô ' Türk Borcu fl .6fJ 
Erıani A. B. C. 96.75 

Anadotc ı ve II kupon kesik 38.95 Sıvaa • Erzurum I g5 ..... 

============:.:=============='~==========·=~ 
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K 
MEJDUNARONNA1A KNlGA 

uznetzky Most, 18. Mocou · U. R. S. S. 
LA PAROLE 
Alman edebi mecmuasını okuyunuz 

Muharr irleri: Bertolt Brecht, Lion F euthtwanger, 
redel. New · Yorkda "Le Front Populaire,, Willi B 

yazıyor: 

"Alman haya.ti ma.neviyeshıln çiçeği teli.kki edilen "LA P ARQJ$,, 
lık edebi mecmuasında ça.bşan müellü ve muharrirlerin 1.i8· 

za.miıneteın müstalkil bir serbest Alınanyannı terakki ve küJtii· 
mesai lüzwnwıda m~terek bir kanaat doğar. İsimler, şek• 
ş değildir. Şimdiye kadar hıtişar eden nü:oıhala.nnda sık l!k 

ettiğimiz büyük muharrirlerin lmmlandır. Bu ge.nç mecmldı 
siyaai ve edebi u.hasmda büyük blr rağbet \'e it.iba.r kaza,11· 

AJma.n ay 
teslne 
riine sarfı 
len \'erilmi 
te&a.dül 
dünyanın 

mıştır.,, 

ı := 
z·· 

"Şimdiy 

urih'de "Le Droit du Peuple,, yazıyor: 
e kadar "LA PABOLE,, mecmuasından Ü4}'niislia iiit~ 

J>e.ıebilir ki; bura.da ibda edilen ,eyler, cidden li.yık olduğun• 
azla.dır. Alman edebiyatmm en mütene\'\.i ve en mükemırıel 

&Malasıdır. Siyasi mi? Esasen hil~nü kabul görm.l;ren bir ede
güzel isme layık olmadığutdan siyasi olmıyaıı edebiyat yo1'· 

etmiştir. 

dan pek f 
bir muh 
biyat bu 

' 

tur.,, 
Ki.nunu evnl nüshasında t.esadüf edilen ytıZTla.nn bir ~.ı: 8osD 

bir tspanyol safhası - lspanyol ihtilal şa.rkılan • Plerre N~ 
Mist Atnıa.nyanm bir perdelik dramı • AJexa.ndre Stem'fn bit 

Uhse'nün 
kel'ln F • 
Noel mru wı . Erich Weinert ve Stefan Ha.ym•bı şiirleri - Ma.ria ~ 

st AlUULJlyaya dair bir röportajı. ner'in Fa.'1i 

" LA PAROLE,. mecmuasını okuyunuz. 
abonman ücreti: 3 Amerika.n dolan, altı aylığı: 1,50, Uç ay· Senelik 
e nüshMı 1,30 dolardır. lığı 0,75 v 

Sipar iş için: Beyoğlunda HAŞE T kitabevine 

B 

Şirket 

müracaat. 

kaplıcaları Türk ursa 
anonim şirketinden 
hissedarlarının 15 Şubat 937 pazartesi günü~ 

at 10 da a di surette ve 16 Şubat 9 3 7 salı günü saat 1 
ade olarak Bursada Şirket merkezinde topI.a.ıı' 
rarlaştınlmış bulunduğundan sayın hissedarll' 
yen vakitte teşrifleri rica olunur. 

da fevkal" 
malan ka 
rın muay 

ı ruınamesi Ac:/1 top/ant 
ı-!d 
2-M· 

are meclisi raporunun okunması 
tlrakıpler raporunun okunması 
3 6 senesi bilançosunun okunması, tasdiki ~ 

are meclisinin ibrası 
3-- 19 

id 
4-İd 

çil 
are meclisi azasından üçte birinin yeniden 
mesi ve muvakkaten seçilen azaların intih' 
ının tasdiki lar 

5- 19 3 7 senesi mürakıplerinin seçimi ve ücretl 
n tayini nı 

are meclisi azalarına 1 9 3 7 yılrnda verilecek b 
r hakkının tayini. 

6-İd 
zu 

Fevko/6de t op/antı ruznamesi 

1-Sir ket esas ~ukavelenamesinin 5 inci nıad 
deki (şirketin sermayesi sekiz yüz altmış sın 

n Türk lirasından ibaret olup beheri on lira 1' 
tinde seksen altı bin beş yüz hisseye ayrıl 

bi 
me 
tır ) fıkrasının (şirketin sermayesi beş yüz r 
mi ş beş bin Türk lirasından ibaret olup beherı 
lir a kıymetinde elli yedi bin beş yüz hisseye a 
mı 

2-0t 
ştır) suretinde tadili. 
el ve banyoların işletme şekli hakkında 

ruş me 
3-Ka phca yanındaki binanın istimlaki ve soğıl 

cıhazı vesairenirı tevsi ve ikmali. 
idare M ecfisi 
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Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
2 ikinci Kanun 1937 vaziyeti 

Bankası 

J\KTIF 
Kaaa: 

ALTIN: Sa.tt kilogram 17.092.771 Lira 
BANK:NOT •••• • • • ,. 
lJF AKl.JK • • • • • • • • •• 

Dahildeki Muhabirler : 
Ttırlr Uram • • • • • • • Lira 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: san kilogram 1.010.290Ura 
Altına ta.b viU kabil Serbeat ~ 
vi.zler • • • • • • • • • ,. 

Diğer dövizler ve Borçlu kllrlııg 

• 

24.042.349.J 
11.079.171,-

742.334,46 

317.329,67 

9.860.533,22 

64.820.98 

bakiyeleri • • • • • • • • .. -'4.047.436,64 
ı~~~~~~~_:_e 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edi.evra.kJ D&kdlye kar· 
fllığı • • • • • • • • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan buiııe t&rafmdan 

158. 7 48.563,-

vaki tediyat • • • • • • • " 12.<MK.611, 
--~~~~~~~~ 

Senedat Cüzdanı : 

HAZlNE BONOLARJ • , • •• ~ 
TJCARJ SENEDAT. • • • L:_ 

Esham ve T ahvilit cüzdanı: 

' ( Oenıhde edilen evrakı nalı:· [Ura 
( ~ - ( diyenin lı:11.rtılıfJ Eeham ve 
ı ( Tahvillt (itfbarf kıymetle) 

B - Serbest ealı&1'l ve tahvillt 

'Avanslar: 

2.411.981,67 
27.837.354,2 

87.186.M0.23 

3.980.191,4i 

.. Altın ve mvtı tızerlne. • • • 
' 33.716.14 

Tahvillt il.zerine • • • • • • " 7.605.577,81 
~------.:...-ı 

Hiasedarlv. • • • • • • • • 
Muhtelif. - . • • • • • • • • • 

YelcUn 

Lira 

• 
S5.863.8M,1S 

817.329.67 

43.972.790,M 

H6.&83,952,-

S0.249.335,90 

41.166.771,12 

7.639.293,95 

4.~.ooo.

ıı. 707 .969,30 

822.101.298,53 

.. 

PASiF 

Sermaye • • • • • • 
ihtiyat Akçesi • • • • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

• 
• 

• • • 
• • 

Oenıhde edilen evralD nakdiye Lra 158.Tia.563,
Kan un un 8 " 8 lncl maddeleri-
ne tevfikan bulne t&n.f mdan 
v&kt tec:Uyat • • • • • • . " 12.084.611,-

Deruhde ed1. evrak:J D&kdiye 146.683.952,-
balı:iye.t. • • • • • • • • 

Kar,ılıfJ tamamen aJtm olualı: 
lllveten tedavtllt vuedilen Lira 
Reeskont mukabW Ulv~teD ted 
vued. " 

Türle Lira11 "1evduab : 

Döviz Taahhudab : 

19.000.000,-ı 

22.000.000,-ı 

Altmı tahvfl! tabU dövtzter . • ILtra 3.227,11 
Diter dövizler ,,. &lacaJW kll· 
rin& baklyelerl. • • • • • ~ .. ____ 23_.1_55_._42_4_,1_5,~1 

Muhtelif •• • • • • • • • • 

. 

'lekıln 

Lını 

2 ııtart 1933 tarihind< itibaren: 

1~.000.000.-

1.551.1~.53 

187.883.952,-

11.622.356,92 

".l'arıalı .kadının buwn ctunyada 
23 158.Ml,28 meehur zarafet ve sevimliliğinin ha. 

83 0851~ 82 kikt sırn nedir?" Bunu, bütün Paria 
· · ' zarif kadınlarmm hakemine sormut

tum. Bibar bir otelde bir danalı çaJ. 
ıiyaletinde idik. O, bana dedi: 
Onlara dikkatle bakınız, evvell gö
zUnUze çarpan nedir!. Ne ppkaaı, 

ne de fiıtanıdır. Belki büyük bir iti
na ile bazırla.nmıt tenidir. BUtUn 
kadınların mat ve yumuşak bir cilt.. 
Jert vardır. Hattl bu sıcak ve kala. 
balıklı aalonlarda bile .. Cnlara abah.
lan ıezintide veya öğleden sonra =--..,_ 
nılarda dikkatle bakınız, hep ve d&. 
ima aynıdırlar." 

Bunun içindir ki, zamarumızda 

fini mat Tok&lon pudrası, eık Pariall 
kadının en 1<>n moda pudra.andır. Bu 

322.101.298,53 pudra, tene bir gül yaprağı yumu. 
pklığmı verir ve ne rUzglr, ne yağ

İskonto haddi o/o 5 ~ Altın Hzt :ne avans % 4 ~ 

1937Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı. 
Betonarme Köprü lntaatı Ekailtme lli.nı 

Nafıa Vekaletinden : 

mur, ne de terlemeden kat'i~n mü

teeuir olmaz. GUnUn her saatinde 

yüzde bir genç kızın ııehha.r sevim.. 

lilifini temin eder. Siz de Tokalan 
pudrasını tecrübe ediniz. Aynanızda 

aksedecek eayanı hayret aemere1ln. 
Taklitleri çıkmııtır. Tııklitlf'rlnf ıılrnamak için dtkknt etmelidir. 

Her liırlü mali'ımııtı, v.ıkiıl,.ri. ıl\l\tleri. mev,iml,.ri, hın11 değııiklikler!ni, fırtınall\rı. ıırnhi rumi AV

ian, t11rilıi vıık;d.ırı, dıırl.ırn .. ı,.llrrı. manıleri. hıkılv,. v•· l:ttıfrl,.d lı;ıvı. 
Umıım~ı!'I r'l~b .. tini hnın11n bu Tıtkvimlnin tıılditl,.-1 çı!mı~!ı~. Aldanmıımak fçfn { SAATLi MAARiF 
T'"'''

1 
.. '' ' ·· ~ ı :-ıAAI 1 rl'ımirı" ~;l,,\,11t ,.ı..,,.!;.ı:- . il.~. ,1, .. : ! ."'"!,"; i\f.ııırıi "'-ıt• •fıt;rn· .. dlr 

Türk hava Kurumu Bursa 
Şubesinden: 
Hava Kurumuna ait Bursadakı· s· b' cark . ınema ınasınrn y 

cephesınde ~ale? Şark Kulübü ittihaz edilen kısmın pa· 
2arlık suretıle kıralanması için Bursa b ·ne mu··racaat 

.. dd . 15 v.. . 9 şu esı 
mu etı .q.anu!1usanı 3 7 tarihine kadar uzatılmıştır. 
İsteklilerin bu tarıhe kadar Subeye ·· tl "28" muracaa arı. 

KUMBARA 

lat. 4 Unctl icra Dairesinden: 5 . 12 
- 936 tarihl; p.zetenizin eekizinci aon 
aayfaamm IOD .Utunu 10nunda me. 
muriyetimizin 934/4050 No. lu doa. 
yaaiyle takip edilmekte olup aatıe i
lAnmı yaptığınIZ gayri menkul ha.k. 
lr.Dda delllliye bedelinin yalnışhkla 
borçluya aidiyeti yazılmış olduğun _ 
dan müeteriye ait olduğuna dair taa -
hih&n illıu istenir. 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADJR 

-· .. ,//.. -·" _ ... _ 

- ··.t\ 

Çanakkcıle Vilayetinde Gelibolu · Keşan yolu üzerin· 
de (2Z.800) lira keşif bedelli Kavak betonamıe köprüsü 
inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 28 1 193 7 Per· 
ıembe günü saat (16) da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprü
ler Reisliğ'i eksiltme komi>yonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
( l "ı 4) kuruş bedel mukabilinde Şose ve KöprÜler Reisli· 
ğinden alınabileceği gibi istiyenler bu şartnameleri Ça· 
nakkale Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek görebilir· 
ler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ( 1 71 O) liralık 
muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sa· 
yılı nüshalarında çıkan talimatnameye tevfikan müteah· 
bitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. İsteklilerin teklif 
mektuplannı 28/ 1/1937 Perşembe günü saat 15 şe ka· 
dar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. ( 2252) ( 7) 

den memnun k.ala.cakaınız. 

Kanun karıısmda 
Memur 

Memurlara alt ceza mevsuat 
ve hükümleri bir arada.. 

Biliiatiana her memuru all
kadar eden bir kitap 
Ya.z&n: Sümer Balık m11111uıP 
nndan: 

ilhan Tarus 
- Cihan Kitaphane•İ ..1 

ZAYI - Abdullah Galip ya.zılmJt 
tatbik mühUrümU kaybettim. • Kl -
nı.nuaani 937 tarihinden itibaren reL 

---------------------------------------------- mtevrakveaairka~tlarUzerineM.. 
Adana Beled.ıye R , . "" d atlı olduğu takdirde hükmU olamı~ e 1 s 1 g 1 n en catmı ilin ederim. 

. Eminönü Valde ha.nı kıraath&DMI 
1 - Kapalı zarf usul!rle eksiltmeye konulan İş: mllatecirl Abdullah Galip. 

100.000 adet Parke taşı. Taşların nereden çıkarılacaiı 
ve teslim şeraiti şartnamesinde yazılıdır.,, Ista bul 

2 
. uı 

1 2 - Eksiltmenin yapılacağı yer ve tarih: 2 S lkinciki· n ncı la Memur uf\& 
nun 9 3 7 · Pazartesi ~ünü saat on befde Belediye Daimi dan: Müflla J ozet Barliyanm muL 
Encümeninde. ıma plen Hazinel Maliyenin kaydet-

3 - Bu işe ait şartname Belediye Yazı tıleri kalemin· Urdifi • 75 ura 25 ku~ kuanC 
dedir. 1stiyenlere parasız verilir. \'ergiai olmak itibariyle S mel 11flı. 

4 - Muhammen bedeli 9650 liradır. ya kayd ve kabulüne karar verilerek 

S - Muvakkat teminat: 723.75 liradır. aJJ"a defterinin bu suretle düıeltildiii 
6 - Teklif mektuplarının ihale günü saat 14 e kadar ilin olunur. <29085) 

Belediye Riyasetine verilmiş olması lazımdır. 
7 - Bundan sonra verilen veya posta ile Kelen mek· 

tuplar hükümsüzdür. "3796" 

lstanbul Ziraat Mektebi 
Satına·ma Komisyonundan 
Mektebimiz talebesi için 190 metre elbiselik yerli ku· 

maş açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 22 İkincika· 
nun 937 Cuma günü saat 14de İstanbul Liseler Muhase· 
beciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 807 .SO liradır. İsteklilerin kanunen lazım olan ve
sikalarla beraber bu gibi kumaş yapan fabrika sahibi ve 
kumaş taciri olduklanna dair Ticaret Odasının 9 3 6 mali 
yılı vesikasını haiz bulunmaları ve ıartnameyi Liseler 
Muhasebeciliğinden alıp öğrenmeleri ve 60.56 liradan 
ibaret ilk teminatı belli günden evvel mektepten alacak
tan tezkere ile adı geçen muhasebe veznesine yatırmaları 
ilan olunur. ..69" 
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HASAN ACI BADEM YAGI KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 

SA N Yağsız Kar Kremi 
Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kal'!yyen izale eder. 

Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en ııhhileridir. Nazik ciltli kadınların hayat arkadaşıdır. ihtiyarları gençle,tirir ve gençleri güzelleştirir. lnıı;aoa 
ebedi bir taravet veren Hasan acıbadem 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 ed:niz. 

HASAN DEPOSU: IST ANBUL, ANKARA, ESKiŞEHiR, BEŞIKT AŞ, BEYOCLU 

Dişleıin abıhayatı ve dişlere 

saldıran mikroplarln azrailidır! 
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Binlerce ağızda ehedi bir ilkbahar yaşatmaktadır. 

Dişlerinizi günde iki defa onunla fırçalaymız 

ve bu neticeden emin olunuz. 

Daima yolin 

1 

~MEZARDAN BiR SES -< 
Neden 150 sene yaşadım'? Bu sırrı öğrenmek istersiniz. değil ıni': 

Çünkü; 

Hüsey:n Avni Akçaboğaz 

Yoğurdu yedim 
Bunu böyle bilin, siz de yiyin, yaşarsınız. 

ZAROAc;A 

Adres: 'Tütün Gümrüğü No. 10, Telefon: 23581 

Adapazarı Beled:yes·nden: 
Adet 

1 Trifase cereyan transformatör\\ 7 5 K VA. 
3150/ 380-220 V. 50 Periyot. 

2 Yağ banyolu üç kutuplu 200 A. anahtar ve Diz.iönk
töriyle beraber. 

18 Tek kutuplu tefrik anahtarı 200 A. 
6 Yüksek tevettür için üç kutuplu 200 A. 
6 Yüksek ,, .. boru şekli sigorta ve hamili. 
2 Primer Dizjönktör 1 O A. 

40 Diyazet sistemi havai hat sigortası ve teferrüatı 
50 ve 35 mm. den (1000) Kg. bakır tel. 

Yeniden açık eksiltme ile mübayaasma karar verilmiş 
olan yukarıda cins ve miktarı yazılı Transformatör ve te
f errüatma şartnamesi mucibince talip olanların 11 İkin
cikanun 193 7 Pazartesi günü saat 15 de Adapazarı Bele
diye Encümenine müracaat etmeleri ve 120 liralık mu
vakkat teminat parası tediye veya bu miktarda banka 
teminat mektubunu ibraz etmeleri ilcin olunur. ( 3812) 

İstanbul Defterdarlığından: 

j Cins V'e ırıevkii 
Muhammen 

Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinin Bağdat 
caddesinde Kadıköy Birinci Orta 

kirası 

Lira 

Bundan yüz sene evvelki İsta.nbu lu tekmil abideleri, sarayları, cami
leri, çeşmeleri, sokakları ve mesirelerile nazarlarda canlandıran (eski 1.s
tanbul albümü) meşhur ressamların tablolarından alınmış birçok resim
lerle doludur. Müverrih J. hmet Refik, yazdığı bir mukaddime ile al -
btimdeki tabloların hangi devirlerde ve hangi ressamlar tarafından ya -
pıldığmı çok güzel tasvirlcrile anlat maktadır. 

•• 
Y E D I• G u N l?are~aneıi tarafından gayet ne-

fıs hır surette hazırlanmıttır. 

Satış yerleri: Ankara caddesindeYED/GUN aatıs mağazası, ve 
Anadoludaki umum YEDIGUN bayileri. 

Fiyatı 2 5 kuruftur, 
ı.tanbulda Ankara caddesinde YEDi GÜN gazetesi idarenanc~ıne 25 ku -
rG~lıılr POSta pulu gönderenlere derhal bir albüm gönderilir. 

.Kumkapı 
Ortaköyde 

okulu bakkaliyesi 
Orta mektebi bakkaliyesi 
Gaziosmanpaşa Orta mektebi 

108 
102 

bakkaliyesi 120 
Yukarıda yazılı Mektep bakkaliyeleri senelik kiraları 

peşin verilmek şartile hizalarındaki bedeller üzerinden 
birer sene n1ilddetle ve açık arttırma usulile ayrı ayrı ki
raya verilecektir. İsteklilerin ve diğer şeraitini öğrenmek 
istiyenlerin hüsnühal ve seciye sahibi bulunduklarına 
mahkumiyet ve sari hastalığı olmadığına dair zabıta, ad
liye ve sıhhiyeden alacakaları resmi vesikalarla ve ro 7 ,5 
pey akçeleri le 18/ 1/93 7 pazartesi günü saat on dörtte 
Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona mü\'-a
caatları. M. ( 1 1 ) 

il 

1 • 1 'in 
Terc:h ed fmes~ndeki sebep 

,----

GRiPiN 
Bütün ağrılara, hastaI.lt 

başlangıçlarına karşı tesiri 

yüzde yüz olan ve hiç zarar' 

sız en kuvvetli 

müsekkindir. 

GRiPiN • 
Nezle, soğuk algınlığı, grip, rahatsızlıklarında, baş, 
diş, mafsal romatizma, asap ve adale ağrılarında 

'------ 12 saatte 3 tane kullanabi!irsiniz. ____ _ 

Sergilerde eser teşhir 
eden Ressamlara 

Güzel Sana lar Al<adem 
Direktörıüğünden: 

• 
1 

İkincikanun yirmi ikisinde Atinacla Yunan hükumeti 
bütün Balkan devletlerinin iştirak ettiği bir resim sergi" 
si açacaktır. Bu sergiye iştirak etmek istiyen ressamlarıtl 
jüriye arzedilmek üzere beğendikleri eserlerinden üçet 
tanesini en geç 12 İkincikanun sabahına kadar Güzel 
San'atlar Akademisi Müdür M~uavinliğine makbuz m\J" 

kabilinde teslim etmeleri. ''83" 

Torbah Kaymakam ığından: 
Göçmen Hayvanatı için iki yüz yedi bin kilo kuru ot 

ve bulunamadığı takdirde iki yüz doksan sekiz bin beŞ 
yüz altmış kilo Saman eksiltmeye konulmuştur. Eksilt• 
me müddeti 30 12 936 gününden başlıyarak 1 O 1 931 
tarihi akşamına kadardır. Eksiltmeye iştirake talip O' 
!anların ve şeraitini anlamak istiyenlerin Torbalı İlçesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. "74" 

!Tenvirat c~i No. 

~· 

Çifte ispirallz O s ra 11ı 

ampullerinin gazlı tipleJ 

laıllcuıanlar 0/o20 nisbeti,J 

.dalıa fazla aydın/ıh eı 
ederler. IJ<?kalunıenli Osr 

amp11llari11i alırken üzcf1 

de 1 al ile gösteri len sar.ft 

ıeminat111a dikkat editı 

~~ ıll11tfağ1111z için 125 (DL 

,,j li bir ampula ilıti ·aç roJ 

OARA 
'!ınputleri ucuz O)l'dllılllı lcıuı11 


