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Jlhmet Emin YALMAN 

Dün, Hatayın yeni rejinie kavuş • 
tuğu büyük gündü. Bu münasebetle 
şehrimizdeki Hatayldar büyük bay
ram ve tezahürat yapmışlardır. 

Ankara, 29 (Başmuharriri
mizden Telefonla)- Ay

lardenberi 29 Sonteşrin tarihini 
bir bayram diye bekliyorduk. 
H1Ltaylılar istiklallerinin bu bay
ramına derin bir sevinç içinde 
hazırlanıyorlardı. Fakat, haki
katte yalnız Hatayın değil, yal
nız bizim değil, bütün Yakın ı 
Şarkın bugünü büyük bir bay
ram saymcumın yeri vardı. 

Milletler Cemiyetinin mürakabesi 
altında yefü bir teşekkül vücude geli
yordu. Bunun emniyetine ve bütünlü 
~;fuıe Fransa ile beraber biz kefil vlU 

yorduk. Burası yakın şark için ts -
viçreye benzer bir muhit olacaktı. 

sı· '·iin, ahenk, istikrar gibi güzel 
l etler burada kök tutacaktı. Dün Tak.:.im Abidesine çelenk koyan kardeş flata;>lılar .• . 
'l c • Fransız - Suriye dostluğu ve t kendenın, 29 (A.A.) - Hataymj rın teşviki ile diğer nnasır tarnfmc!au 
iş oeraberliği de sağlam ve sarsıl- ~·enı.....r~ ·· ml · ci hnzırlanmıs bulunan "Suriye bnJ·ı:ağı isteriz. rkllnde mu 
maz bir köpriı buhı.rglF+-- ~ • fakUıriiJ:ıi; Hs1 saat rn u:: r·rano;ı'l. KnbıJ bır nunıa~,~ ııazırfandığı aynca 

delcgeslnfn talebi üzerine müS4'11ah haber nlmmıştır. 

Bu bayram kuttnnınamıştır. Ya f d -'.4 
k ec1·ım· tir y kuvvetler tanı ın an J"ı.hlınlmı~ \'e Müstemlekecilik oyunu 

ki Fr~ me~u~~ b= ~ar~ parçalan kışlnyn nnklcdilmiştir. DUn bu telgrafı alınca c:ok hayret 
'htim 11 b' . ' u · Halkevine lskcndenın Türk ve etmedik. Son zamanlarda Hataydan 

zel ı a ere ır suıkast ha.zırlamı§ 1 k · 
ıard M.11 ti C . . . . . ıran konsoloslan ge ere U-bnfo\tta sıldığımız mektuplar ve m~ht~if ha-

ır. ı e er emıyetinın şerefi t n 
ve itiban da en nazik bir dakikada buhuımuşlar ve ~u? e '. . a.mısırd~n berler böyle bir hareketi bekletecek 
bu suiknstin hududuna dahildir. birçoktan bu tebriJmta ıştıral< etınış- yolda bulunuyordu. 

Uzun senelerdenbcri hiçbir yeni terdir. Dilryo'nun yerine geçen Fransu 
ders öğrenmemiş olan bu müstemle- Yarmkl snh günü, Türk AJp,;Jeri. dt>legesi Roger, ancak k1sa bir mild-
kecilerin en büylik dilşmanlığı da oin nümnyişlerinc mukabil Fransızla. (Arkası 7 incide) 

Fransayadır. Fransa, bütün dünya
nın gözil önUnde Hatay hakkında bir 
takım yeni taahhütler kabul etmiş
tir. Suriye ve Hataydaki Fransız 
milstenılekecilerinin tuttuklan yol, 
bu taahhütleri hiçe indirecek şekil
dedir. Bu dar görUşİU müstemleke
ciler yUzUnden Fransa çok fena bir 
mevkie dUşmek tehlikesindedir. Bu 
tehlike de şudur: Fransa, taahhüt
lere sadık kalmak esasını, milletler 
arasındaki faaliyetlerin en mühim 
bir temeli diye ileri sürmeğe daima 
uğraşmıştır. 

Hatay işindeki taze imzasını ret 
ve inkar etmek mevkiine düşürülür-
11e bu uğrtı.9malann riyadan başka 
bir şey olmadığı meydana çıkmış 
olacaktır. Her dürUst görüşlü insan 
ı:ıu neticeye varacaktır ki Fransa ta
ahhütlere riayet esasına samimi su
rette bağlı değildir. Bunu bütün in
sanlığın iyiliği için istemiyor, yalnız 
kendisi için isliyor. Kendi menfaati· 
ne aykırı sandığı işlerde Fransanın 

imzasının gözboyamaktan başka kıy· 
mcti ve manası yoktur. 

ransız milstemlekecilerinin o-
yunu çok aşikardır. Maksat 

Hatay muahedesini tatbik eder gibi 
görünmek, fakat türlü tilrlü hileli do
laplarla bunu çUrUtmektir. Muhtelıf 

unsurları biribirine düşman etm~~ktir. 
Suriyeyi parçalamak ve istiklalden 
mahrum bırakmak hususundaki emeı 
ve entrikalarını gizlemek için de Ha
tayı bir tahrik fileti diye kullanmak
tır. Biz böyle oyunlara gelemeyiz. H;ç 
şüphe yoktur l:i, Suriye de gelmiye
cektir. 

ransa kendi adına böyle çirkin 
yollar tutulduğunu biliyor 

mu? işte bu noktayı bir an evvel mey 
dana çıkarmamız liı.zmıdır. Biz bütün 
dilnya ile dost olmrya taraftarız. 

{Arka ı 8 incide) 
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İngiliz· Fransız Gö.rüsmesi 
~-----------------..:...-----------'~ 

Lon a Müzakereleri 
Dün Sek·z Saat Sürdü 

Londrada Hal Fransız 
ırl rını Şi detle A kışladı 

EmfnönU htılkevinde aoKtor Salim 
Ahmet konferansım veriyor 

Fırtınadan 
iki Gemi 

Daha Battı 

B. Chamberlain 

Londra, 29 (TAN) - Dün burayn 
gelmiş olan Fransa Başvekili M. Şo· 
tarı ve Hariciye Nazın M. Delbos, 
bugün Ingiltere Başvekili Mister 
Chamberlain ve Hariciye Nazın Mıs 
ter Eden ile tam sekiz saat müzakere 
etmi~lerdir. Görüşmeler Dovning ca.d 
desin.deki Btı.9vekil ikametgahında 
vuku bulmuştur. Müzakerede Fransa 
Hariciye erkanı ile Fraıısanm Lon· 

~ Dün Trakyada 
K r Başladı 

Istanbulda Uç gündenberi hüküm 
silren gtindoğusu - poyraz fırtınası 
dün de devarn etti ve bu fırtınanın 
getirdiği serpinti halindeki yağmur 

C
• " da hala dökUIUyor. 
11autempı Karadenizden gelen haberler, fır-

dra sefiri de hazır bulunmuş, lngilte tınanm oralarda hayli yaramazlıklar 
re Hariciye Nazırından başka harici yaptığını anlatıyor. Ayrıca Karadeniz 
ye nezareti daimi müsteşarı Robert de kalın bir dis tabakası da deniz sey 
Vansilart ta bulunmuş ve son Berıin rilseferini güçleştirmektedir. Bu yüz 
görUşmelerini yapan Lord Halifax ta den dUn Karadenize gemi seferi ol
bu toplantıda seyahat intibalarını an mamıştır. Denizdeki gemilerden Bo
latmıştır. ğaza yaklaşmıfi olanlar, Boğaz ağ-

Lord Halif n.x'm beyanatından son- zmdaki radyofarın yardımile içeri 
ra anl~ılan Almanyanm müst:emle- j girebiliyorlar. Fırtınaya tutulan ge-

(Arknsı 8 incide) (Arka ı 8 incide) 

Şehrimizdeki Hataylılar saat 14 te 
bayramlaşmak üzere Eminönündeki 
"Hatay erginlik cemiyeti,, merkezin
de toplanmışlardı. Cemiyet binıısı 

Türk ve Hatay bayraklarile donatıl
mıştı. lstanbulda tahsilde bulunan 
veya vazife gören yüzlerce Hataylı, 
kız. erkek, genç, ihtiyar, hepsi gel -
m!'şlerdi. 

Bayramlaşmağa gelenlere, idare he 
yeti azası tarafından küçük ro1.etler 
takılıyordu. Rozetlerin üstündP. Ha
tay bayrağı vardı. Herkes birıbıri -
nin elini sıkıyor, istiklal bayramını 
kutluyorlardı. Hataylılar büyük bir 
sevinç ve coşkunluk içinde idiler. 11i
safirlerine şeker, sigara, kahve ik • 
ram ediyorlardı. 

Cemiyet reisi doktor Abdurrahman 
Melek. tebrikleri kabul ve teşekUr e
diyordu. Saat 14,30 olmuştu. lstan
buldnki hemen bütün Hataylılar top 

(Arkası 8 tnclde) 

Abide ele/terine Halayın 

coşkun hisleri yazılıyor 

e 

Anayasa Değ·şm 
Tek if eri Kabul 

• 
erı 
• • 
1 

-Ankara, 29 (Tan muhabiI'.inden)-
Büyük Millet Meclisi, bugün reis ve
killerinden Hilmi Uranın başkanlı

ğında toplanarak lzmir mebusu Baş
vekilimiz B. Celru Bayar ve 152 ar
kadaşı tarafından Teşkilatı Esasiye 
kanununun 44, 47, 48, 49, 50 ve 61 
fnci maddelerinin değiştirilmesini is
tihdaf eden kanuni teklif ile, yine B. 
Celal Bayar ve 18 arkadaşının, dev
let dairelerinin vekaletlere tefriki ve 
siyasi milsteşarlann vazifeleri hak
kındaki kanunun tadilini istiyen di-

ğer bir kanuni teklüi ile Teşkilatı E
sasiye encümeninin bunlara ait mas 
batalarmı müstaceliyet kararile mu
za.kere ederek adı geçen kanuıı layiha 
lannı kabul etti. 

Teşkilatı Esasiye kanununun yu -
kanda zikredilen maddelerinde yapıl
mış olan tadilat §unlardır: 

Teşkilatı Esasiye kanununun 44 
üncü maddesi §öyle değiştirilmiştir: 

''Başvekil, Reisicümhur canibin
den ve Meclis azası meyanından ta· 
yin olunur. (Arkası 8 incide) 

a , il /\ 
• 
1 e 

ihtilal teşebbüsüyle alakadar olduğu için Pariste tevkil 
edilen Kont ve karısı 

(Fransız gazetelerinden nldığumz tafsfliit sekizinci ayfnmızdndır) 
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Yazan: 
:Ali Haydar Mithat 

[Tercllme ve iktibas 

hakkı mahluzdllr.] 

Hidiv Soziinden 
Çıkarılan Manalar 

-10-

M ahmut Nedim Paşa Dahiliye 
Nezaretine geçerek irtica 

ocağı iyice kurulunca babama kar
eı derhal taarruz açıldı. Irtica onu 
baş düşman tanıyordu. 

Eskiden AbdUlhamidin vehmini 
ayaklandırmak için diktatör olacak 
mış, Cümhuriyet kuraca.knuş, sal
tanatı değiştirecekmiş gibi jurnal
ler veriliyordu. Babam Istanbuldan 
uzak olduğu için artık bu lisan kul 
Janrlamazdı. Bunun yerine Suriyeyi 
zaptcdecekmiş, Hıdiv olacakmış, 

müstakil hükfunet kuracakmış gi
bi iddialar çıktı. Bunlan körükle
mek için her fırsattan istifade edi
liyordu. 

Suriye mektupçusu Baha Beyle 
Mithat Paşanın yeni açtığı ıslahha 
neye yazdığı tarih böy'e bir fırsat 
oldu. Mektebin kapısının üzerine 
yazılan bu tarihte Mithat Paşaya 
Daver ve Hıdiv sıfntlan verilmiş 
ti. Bu gibi şıfatlar o zaman vezir
lere veril('n liıkaplnrdandı. Fakat 
maks:ıt dilşm~nlık olduğu için Hi
div kelimesi Mısrrda kullanıldığı 
mil.na ya alındı ve hele ecnebi gaze
telerde de bu bak'1Ildan propagan
fö 1ar yaptırı'dr."Ernebiler (Hidiv) 
kelimesinin türkcede kullanış yona 
nnı bilmedikleri için buna daha ça 
buk inandılar. Islahhane mektebi
ne yazılan tarih . adeta yeni bir hü
kumetin ilnn şekli gibi karşılandı. 

Ayni sıralarda diğer bir ha
dise de sarayı kuşkulandır

dı. Babam Şnmda tiyatro ve lı>nez
:züh yerleri yaparak halka eğien
.ıut.h r·rs..-ıtını verm"şti. Bunun içın 
\ımumi yer1erde sık Stk (Yn"'asm 
Mithat Paşa) diye b:ığınldığı duyu 
luyordu. 

Bir akşam sarhos bir mülazinı 
bunu işitip (Yaşası~ tabiri padişa 
ha mahsustur) diyerek kılıcını çe
ker ve (yaşasın) diyenleri döver. 
Bunun üzerine polis kendisini tu
tarak kıı.;lnya verir. Ayrıca da kaba 
hati oldu~u için hap<;edi!ir. Aradan 
iki, Uç gün geçince Istanbuldan 
telgrafla bir emir gelir. Mülazimin 
hapsinden dolayı kumandan Müşir 
Ahmet Eyüp Paşa tekdir edilir ve 
M'Ula-,,im l stnnbula çağırılnrak mü
kafnt1andırılır. 

M ithat Pnsanrn halkı memnun 
edecek yolda faaliyetlerine 

:Abdülhıımitten başka kızanlar 1a 
\•ardı. Onlar da Fransızlardı. Bunu 
Suriye hal~kmda ki politikalarına uy 
gun bulmuyorlardı. LUbnan muta
sarrıfı Rilstem Paşayı Istanbula 
göndererek iftiralar yantılar ve talı 
tikıittn bu'undular. Mithat Paşa 

aıevhinde saravla Fransız1ar ara
srnda adeta bir ittifak kurulmuı:ıtu. 
Bu vi'zden Frnnsiz "'azeteleri Ahdül 
:hamide uvgun ve Mithat Pasava 
diismıın propagandalara sayfaları· 
nı açtılar. 

Mithat Paşa bütün bu vaziyetler 
karşısında vazifeve devamı güç bul 
du. Zaten memleketin haline me
yustu. Ihtiyarlığını ve müşkülatı 
ileri sUrerek istifa etti. Abdülhamit 
memlekete hizmet zaruretini ileri 
!Urerek ihtiyarlık mazeretini kabul 
etmedi. Müşkülata karşı yardım 

vadederek iltifatlar etti ve Suriye
de kalmasında ısrar etti. 

Bu sırada Dürziler isyan ettikleri 
için Mithat Paşa zaten ayrılmak im 
kanını bulmadı. LUbnanlrlar ve Ma 
nıniler nasıl Fransızların adamı ise 
Dürziler de lngilizlere mensuptu.DUr 
.zi isyanı Çtkmca lngilizler şefaat 
ettiler. Saray itidal tavsiye etti. 
Fakat Mithat Pnşa askeri kuvvet 
kullanarak şiddetli bir tedip hare
ıketinde bulunmayı zarurt gördU. 
Dürziler 1 altı yüz telefat verdiler. 
Reisleri Amana geldi. Herşey dü-

zeldi. 

• sanbuldaki düşmanlar, Mit
i hat Paşanın bir gaile karşı

ıında knlmasına ve lnf'Uizleri düs-

llJahmutNedim Paşa 

man mevkiine düşürmesine evvela 
memnun olmuşlardı. Dürzi işi hal
ledilince başka yollardan tczvirlere 
devam ettiler. Mitbat Paşa Dürzi 
gailesi de bitince tekrar istüa etti. 
Saray istifadaki. ısrarın Giritten 
beri vadedildiği halde hususi bir 
mem'UJ' gönderilmemesinden ve bir 
anlaşmaya varılmamasından ileri 
geldiğini iddia etti. Berut mutasar
rıfı Raif Bey (Raif Pa§a) bu mak
satla Şama gönderfdi. Fakat saray 

•bir taraftan da Müşir Hüseyin Fev 
zi Pa~yı Şama yolladı. 

Sarava sbvll" bir jurnal verilmis
ti: "Mithat Paşa ve Ahmet Eyüp 
Paşa biribiriyle geçinmez gibi gö
rUnüyorlnr. Fakat hakikatte birlik 
olmuşlardır. Şamda hükumet kura
caklardır." 

Bu birlik iddiası Abdülhamidin 
vehmine dokunduğu için Ahmet F...
yüp Pa.5a kaldırıldı, yerine Hüseyin 
Fevzi Paşa kumandan oldu. 

Hüseyin Fevzi Paşa, MitJıat Pa
şaya anlattı ki kendisinden kati te 
minş.t almıya Padişah tarafından 

memur edi miştir. 
Babam bunun manasını anlama

dığını söyledi. A vrupada iken ve 
Giritte iken teminatın bir minıu;ı 
olabilirdi. Fakat bir vali mevkiin
de bulvT'nrkcn ne gibi teminat iste-
nebilirdi? • 

Hüseyin Fevzi Paşa, Suriyede bir 
hükumet kurmaya ait rivayetler
den, bazı icraatın bunlan· haklı 
gösterdiğinden ve !ngiliz sefirinin 

Suriyedcki tantanalı seyahatinden 
bahsetti. Mithat Paşa bütün bu şa
yialnnn tezvir olduğunu anlattı. 

Bahse tekrar devam etmek üzere o 
gün söze nihayet verildi. 

F akat yeniden konuşmıya 

meydan kalmadan 'Mithat 
Pnşa ile lzmir valisi Hamdi Paşa
nın becayişi haberi ge!di. 

Arkadan da Fevayit vapuru bizi 
Izmire nakletmek Uzere Beruta gön 
derildi. Vapurun yolda kömürü bit 
ti. Deniz ortasında kaldık. Yelken 
açarak nihayet Marmaris civarında 
bir adaya çıktık. Vapurda yiyecek, 
içecek tükendi. Aç kaldık. O günle
rin sıkıntısını ben de pek iyi hatırlı 
yorum. AbdUlhamide tabii bir em
niyetsizlik bulundqğu için kömUr
süzlüğün ve açlığın bizi öldürmek 
Uzere Abdülhamit tarafından ter
tip edildiğine hükmedenler • 01<41. 
Sandal indirerek civar köy,erden 
gUç halle yiyecek tedarik edebil
dik. 
Vapunımuzun bir baftadanberi 

ortadan kaybolduğu her tarafta da 
duyulmuştu. Nihayet bir lngiliz va 
puru bizi aradı ve sığmdığanız ye 
ri buldu. Bize kömür verdi. Yola de 
vam ederek çok sıkıntılı bir mace
ra seyahatinden sonra l.zıniie var
dık. 

{Arkası var) 

Banka, Fazla 
Aldığı Faizi 
Dün Kaldırdı " 

ANKARADA AÇILAN 
YENİ KOLLEJ . 

• .. 
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iki Amele 
1 

Kö mürden 
Zehirlendi 

Emlak ve eytam lbankasn müteka
it, dul ve yetim aylıklarının iskonto 
muamelesine bayramdan evvel başla 
dığı için, maaş sahiplerinden aldığı 
on günlUk fazla faJzi dün kaldırmış
tır. Bugünden sonra, Uç ay hesabi.le 
yalnız yüzde 12 faiz alınacaktır. Ban 
kanın lsta.nbul şubesi müdürlüğü, bu 
mesele etrafında şu izahatı vermiş -
tir. 
"-Maaşların iskontosundan 15 

günlUk fazla faiz alınması, iskonto
ya kanunuevvelin birinde baş
lanacak yerde teşrinisaninin yir-
misinde başlanmasından ileri 
~mişti" Maamahif, bugünden 
sonra bu fark alınmıyacaktır. Bir ga 
zete bankadan 25 bin kişinin maaş 
aldığını ve ödenen paranın daha ön -
ce b:mka, emrine verildiğini yazmış 
ttr. Halbuki, bu, doğru değildir. 

lskonto için mUracaat edenler 9bin 
kişidir. Ve banka, Uç ay sonra ala -
cakları maaşları kendi mevcudun
dan tcd'ye etmektedir. Bankadan ma 
aş alanların sıkıntıya düştükleri de 
doğru değildir. 

Her gün 1200 kişiye tedlyat yapıl 
dığı gibi, her maaş sahibinin parası-

ı ftlacağı gün ve saat te tayin edil
miştir. Fişlerde yazılı saatte gelenle 
rtn, paralannı vaktinde almamaları
na sebep yoktur.,. 

Valinin Şehirdeki Teftiıleri 
Vali Muhittin UstUndağ bir bafta-

danberi sabahlan saat yediden on i

kiye kndar §ehlr içinde tefti§ler yap
mıya devam ediyor: UstUndağ, şim

diye kadar UskUdar, Beşiktaş, Be
yoğlu ve Kadıköy kazalarını dolaş· 
mıştır. Bugünden itibaren de tstan· 
bul cihetinde teftişlerine başlıyacak· 
tır. 

Bu tefti§ler esnasında kaymakam 
ve nahiye müdürlerinin şikayet ettik 

leri meselelerle esnafın daimi surette 
itirazına yol açan isler tetkik edil -
meıtteaır. 

Cenazenin Mısıra Nakli 
için Müsaade Yerildi 

Hariciye Veklleti Prens Seyfetti

nin cesedinin Mısıra götürülerek ora

da kral hanedanına ait kabristana 

gömülmesine muvafakat etmiştir. Bu 

hususta vilayete verilen emir, dün 

prensin valdesine bildirilmiştir. 

Oç Esrar Kaçakçısı 
Emnıyet kaçakçılık kısmı memur

ları tarafından Beşiktaşta Şair Ne -
dim sokağında 32 numaralı Osmanın 
dükanında yapılan arama neticesinde 
bir 1kilo esrar bulunmuştur. Bundan 
ba~ka Mehmet oğlu Hüseyin ve diğer 
Mehmet oğlu Hüseyin isminde iki ka 
çakçı da beş kilo esrar satmak ister· 
!erken gölürUlmUşlerdir. 

Türkkuşunda 
•• • 
Unıversiteli 

Kız Talebeler 

Universitc gençleri arasında Türk 
kuşuna karşı büyük bir alaka ve rağ 
bet var. Birçok üniversiteli erkek ta
lebeden sonra bu yıl, ilk defa olarak 
bir üniversiteli kız talebe de Türkku
§una girmek üzere müracaatte bu -
lunmuştur. Yukarki fotoğraf, bu mtl 
racaati yapan Seniha Asova'nındxr. 

Dün, Erenköyün.de iki amelenin 5-
Iümü ile biten çok feci bir zehirlen
me hadise olmuştur. Tafsilat şudur: 

Erenköyünde Etemefendi cadde
sinde 8 numaralı köşkün zemin ka -
tında ötedenberi iki amele oturur: Sa 
tılmış oğlu Ilyas ve Mehmet oğlu 

Mehmet. 
Köşk halkı, dün sabah bunların o

dalarından çıkmadıklarını görmüşler 

ve kapıyı kırarak içeri girmişlerdir. 

Zavallılar, burada ölü bir vaziyette 
bulunmuşlardır. 

Türk Maarif Cemiyetinin Yenişehirde liclanlık mevkiinde 

inşa ettirdiği Kollej binası •. 

Hadiseden hemen Erenköy polis 
merkezi haberdar edlJmiş, bir •taraf
tan da kurtarma çarelerine başvu -
rulmuştur. Fakat, bu teşebbüs neti
ce vermemiştir. 

Anlaşıldığına göre, iki ahbap ça
vuşlar, akşamdan maltızda yaktıkla

rı kömüril olduğu gibi bırakmışlar ve 
hemen yatarak uykuya çekilmişler

dir. Kömürler tamamen yanmadığı 

için gece yansına varmadan zehir .. 
lenmi§lerdir. 
· Maa.mafih, bu ölilm §Üpheli görill
dUğü için her ikisinin cesedi de morga 
kaldırılmıştır. UskUdar mUddeiumu
miliği, hft.disenin tahkiki ile meşgul4 
dür. 

Ağır Yaralandı 
, 

Y eni Kollejin açılıı mera•iminde bulunan Başvekilimiz 

ve Vekiller talebe arasında •. 

Şoför Eminin idaresindeki 2775 nu 
maralı otomobil, dün sabah Yeni~a
mide Iş Bankası önünden süratle ge
çerken, Cibalide Arka.kapı sokağında 
12 numaralı evde oturan 50 ynşla • 
nnda Traskovi isminde birine çarpa• 
rak muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralamıştır. Cerrahpaşa haM.anesine 
kaldırılan Traskovinin vaziyeti tehll 
kelidir. Yerli Prolar 

Yakında Satışa 

Çıkarıhyor 
lnhisarlar idaresi tUlün fabrika

• .. ıaa yeru puro vu 1iı~cu.ll1'1blli1 uı uua 

!atını tekemmül ettirme işinde mü
him adımlar atılmıştır. !ki üç sene 
evveline gelinciye kadar puro ve siga
rilloslar hariçten geliyordu. Inhisar
lar idaresinin tohumunu hariçten ge
tirerek memlekette yet1ştirdiği tü
tiinlerle yaptığı yerli sigarilloslar pi
yasa~a çok rağbet kazanmıştır. 

931 ı;enesinde memlekette 192640 
ecnebi signrillos satılmr§ buna mu
kabil ancak 17 450 yerli sigarillos har 
ca.nmıştır. Buna mukabil 935 sene
sinde 130050 ecnebi, 200240 yerli, 936 
senesinde 121780 ecnebi ve 14.6350 
yerli sigarillos sarfedilmiştir. 1937 
senesinin 4,5 aylık satışlarına göre, 
ecnebi sigarillos sarfiyatı 46750, yer 
li slgariJbs sarfiyatı ise 70420 adet

tir. 
Inhisarlar idaresi yakında piyasa

ya Avrupadaki en nefis purolar aya
rında yerli purolar da çıkaracaktn-. 

---n,-- -
·Mülkiyenin Ylldönümünde 
' Birincikanunun dördUncü günü 

Mülkiyenin kuruluşu şehrimizdeki 
Mülkiyeliler tarafından parlak su
rette kutlanacaktır. Buna ait mera
sim programını hazırlamak üzere se
çilen komite, dUn sabah vilayette top 
lanmıştır. Komite vali muavini Hüda
inin başkanlığında deniz işletmesi mU 
dürll Sadettin, deniz ticaret mlidürü 
Müfit Necdet, BeyJğlu kaymakamı 
Daniş, vilayet seferberlik müdürü 
Cemalden mUrekkept!r. 

Valf dehanı, Bugün 

Kapatllacak mı? 
Belediye. sağlık şartları eksik bu -

ıunan han, otel ve bekar odalarını ka 
patmıya karar venniş ve bunun tat
bikine geçmiştir. Çakmakçılar yoku 
şundaki valde hanmm bu bakımdan 
oturulmıya elverişli olmadığı görUl _ 
dUğü için sahiplerine tebligat yapıl -
mr.ştır. Ha.n bu akşama kadar boşal
tılmazsa, oturanlar zorla dışarı çıka 
rılacaklardır. 

Burada 600 nlifus barınmaktadır. 
Bunlann ekseriyeti zaruret içinde -
dir. Yersiz kalmamak için Uıtenilen 
sağlık tedbirlerini alacaklarım diln 
Eminönü kaymakamlığına bildirmiş 
ter, konulan mUddetin uzatılmasını 
istem~lerdir. 

Galatasarayın 30 
Senelik Emektar ''"'~""'"'~ ""'"'"~ 
M il• • 0. · ıd·· , BiRKAÇ SATIRLA ~ 

ua ımı u , ._.,.,~,-~~'~"~ 
Galata.saray lisesinin emektar ve D osı ve kardeıı Yugoslnvyamn milli 

V.~i;W u ~..-.1.lilJ• ... u•AUı;..u ,.ı. '-"...... ~· , havraml mlinaıebeti!C! yarın Gal .. 

tayın vefatını dün teessürle haber al 
dık. Fehmi Ultay, bir mtiddettenberi 
rahatsız bulunuyordu. Bir ay kadar 
önce de hastaneye kaldırılarak teda
vi altına alınmış, sonra tekrar evine 
nakledilmişti. Fakat, bl\ttin ihtima -
ma rağmen hayata gözlerini yum -
muş bulunuyor. 
, Fehmi Ultay, kültür hayatımtzm 
çok tanınmış ve sevilmiş muhterem 
bir simasıdır. Hemen biitUn tedris 
hayatı Galatasaray lisesinde geçmiş 
tir. Bu mektepte 30 sene arabi ve il· 
mikelfım muallimliği yapmış, memle
kete binlerce talebe yetfştirmiştir. 
Tedrisatındaki serbest fikirleri ile 
bütün talebelerinin ve kültür muhi
tinin sevgisini kazanmış. talebe ara 
smda Dazır Jfı.kabile şöhret kazan -
muştur .. Bu değerli muallimin ölü -
mü, cidden acı bir kayıptır. 

Cenazesi, bugUn Eyi.i pta Bostan is 
ketesi caddesindeki evinden kaldırıla 
rak öğle namazını müteakip Bahari 
yedeki şehitliğe gömülecektir. Bu acı 
kayıptan dolayı ailesi efradına ve oğ 
lu Beyoğlu ıikinci sulh ceza hakimi 
Emin Ultay'a teessUr ve taziyetıeri-
mizi blldirirlz. 

Sirkeci Yolcu Salonu 
Sirkecide yapılan yolcu salonu ö

nUmUzdeki ayın 16 sın.da merasimle 
açılacaktır. 

Salonun dahiline ve cepheye gelen 
kısma AtatUrlcUn bronzdan ve ka _ 
bartma bir portresi asılmıştır. Salo
nun diğer kısımları da modern bir 
şekilde sUslenmiştir. 

YURTTA HAVA VAZiYETi 

Dün, hava, yurdumuzun şark mın
takasında kısmen, diğer yerlerde ta
mamen kapalı geçmişti. Trakya, Ko
caeli ve Egede yağışlar devam edi
yor. Edirnede diln öğleden sonra kar 
yağmıya başlamıştır. RUzgarlar gar
bi Anadolu ile Egede kuvvetli esmiş
tir. 

Şehrimizde Hava 

Istanbulda hava tamamen kapalı 

geçmiş ve akşama kadar devamlı yağ 
mur ya2mıstır. Rü~arlar §imali §ar-

tadakı katoıık .. ~ "'""r!aki ortodo1'a 
kilisesinde clıni birer llyitı' -yapuın ............ 

• İ ıtanbul Erkek lisesinin tamiri ~~ 
binanm bazı kısunlarında dcgı

oiklik yapılması kararlaştırılmıljtır. Buna 
ait tahs:sat gelmiştir. 

Q rtaokullardaki ~ardımcı muallimlerin 
vazifelerine dbrt ıene daha devam 

etmeleri mllvafık görülmüıtür. 

• U mumi maaı çarıamba günü dağıt,. 
lacaktır, Muallimlerin birikmİli o

lan kıdem zamları da bu ay baljmda veri
lecektir. 

• B clediye'. • Barbarosun . Be~ilrta.~takl 
türbesının yanında bır denıı: muzeai 

kurmaya karar vermiştir, Bunun iı;in bir. 
proje yapılmı&tır, 

• A kay ve Şirketi Hayriye idareleri, kıt 
tarifelerini tatbike ay baıından itiı

baren baılıyacaklardır. Her iki tarifede, 
akıam poıtalarmdan bazıları kaldırılmakta 
dır, -.. 

B elediye zabıtası kadrosu dar oldu• 
ğundan ikusat müdürlüğüne baflı 

olan mürakabe bürosunun kadrosu geniı• 
letilecektir, Bil ıureUe, belediye karar ve 
tenbihlerinin tatbikatı bu milrakipler tara
fından da kontrol edilecektir, 

• F atihte Karabaş mahallesinde Ancnin 
iki odalı evinden yangın çıkmıo, 

ev tamamen yanmıotrr. Atct, mangaldan 
çıkm13tır, 

• İ ıtanbul emniyet direktörlüğü birin-
ci şube müdürlüğüne tayin edilen 

eski Kars emniyet müdürü Tevfik Celil 
ve ikinci şı.~ müdür muavinliğine tayin 
edilen Cevat Oney yeni vazifelerine başla
mışlardır. 

l 

11 inci ay 
Ramazan: 26 
Arabi: 1353 

Gün 30 

Güneş: 7,04 - Oğle: 

Kasnn: 23 
ikinci teşrin: 17 

Rumi: 1356 
ız.02 

Ikindi: 14,28- Akşam: 16,42 
5,18 Yatsı: 18,20 - imsak: 

ki istikametinden saniyede 3-4 met
re hızla esmiştir. 24 saat zarfında Is
tanbulda metre murabbaınn diişen 

yağmur miktarı 10 kg. dır. Sant-14 te 
barometre 756,5 milimetre, hararet 
en çok 10, ve en az 7,!5 santigrat ola
rak kaydedilmiştir. 
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Japon Ordusu Nankine YUzlerce 
Evlenme 
Teklifine Yetmiş Mil Yaklaştı 

, ___ / Karşı 

Üç Devlet 
Japonyaya Bir 
Nota Verdi 
Nevyork, 29 (TAN) - Son Japon tebliğine 

ıöre, Chanıcbew sukut etmittir. Bu da Kiang
yen'in sukutuna bir bqlangıç teflril etmekte
dir. Japonlar ayni tebliğde Tarhir ıölünün 
ıarbmda mühim bir timendifer birle,me nok
tası olan lhing'i itıal ettiklerini ilave ediyor
lar. Japonlar daha ıonra Kiangyen'i de itıal 
ettiklerini bildirmitlerdir. Bu ıuretle Japonlar, 
Nankinden 70 mil · meiafede bulum:naktadır. 
Japonlarm makaadı Nankini iki koldan ihata 
etmeLtir. 

Japon tayyareleri bugün Nankinin cenubun·ı bom- Bu seae AVl'Upa güzeDlk krallçellglnl ı.nnan Fbı-
bardunan etmif ve bircpk zayiata sebeblyet vermiş- laadlya gttzeU Bayan Brltta, yüzlerce r.engm evlenme 

tir. Burada 1:.ir askeri trenin kimilen berhıt.va edüdiği teklifleri almış, fakat hepsini reddederek, baba evin-

de haber verilmektedir. Bu yüzden yUzler;a kişinin deki itinin ba§111a dönmüştür. Bu güzel bayan, lllaa-

mahvolduğu anlqılıyor. detl aevglde aramaktadır. 

Iııgiltere, Fransa, ve Amerika se----------·-----...!..• -----------
ftrleri Japonya haricıy~me, Şang-J 

ha1 g11mr0t'.?ri hakkında muttehit Fi&stindeki idam 
mealde birer nota vermişlerdir. 

Japonya bu notaya henttz cevap Araplık Aleminde 
vermemiltir Fakat Japonyanm Şang 
hay gtlnu1lklerinm ecnebi istikraz re- Çok Fena Karıllandı 
hinesi olduğunu takdir ettiği, fakat Kabil'e, 29 (TAN) _Filistin mU
gümrük vari1Ptmm cephane tedariki cahitlerinden Şeyh s&di hakkındaki 
i~ kullanılmu.sma mini olmak için idam bUkmUnün infaz olunması, bir 
gilmrüklerııı Japon maka'l\lan tara- çok yerlerde fena akisler uyandır -
fmdan kontrol E'dilmesi li.zun geldi- ""'•tır. Bağdatta büyük tezahU • 
ği biJA=-=·tir. Bugün Amerika hü- -T 

\.u.&DU9 rat yapılmış, dtlkklnlar kapanmış, 
khıeti, reyı alınmadan Şangbay mektepler tatil yaparak protesto a
gamrtllderi hakkmda bir karar veril- laylan tertip etmiş ve büttln nüma-
memeaini iatemiftir. yioçiler Bqvekilet da;resine gltmiş-

......_,.~!l=-!Jfaornl- ~1--~__,,.._-
&~adan ~e göre Ha- bunlara hitaben: 

riciye Nazın Kont Oano, telgrafla. 
Japon hariciye nazın B. Hirotaya, l· 
talyanm Mançuko devletini tlUllDll§ 
olduğunu bildirmiş ve bu tanıma key 
fiyetlnln Mançuko hlikfunetine de res 
men bildirilmit bulunduğunu ili.ve ey 
lemittfr. 

Dd memleket arasında normal mtı
nuebatm başlaması ıiıünasebetile, 
Kont Ciano, Mançuko hariciye nazı
rına da bir telgraf çekmiştir. 

"- Irak hükfuneti, Filistin davası 
uğrunda vazifesini yapmıştır ve yap
mıya devam etmektedir.,, demiştir. 
Şamda binlerce kişi lngiltere kon

solosanesl karşısında nümayiş yap -
mış ve hUkQmet ıronsolosaneyl hiına
ye mecburiyetini hissetmişt~. 

Kudüste yeniden bazı hldiseler ol
muştur. Halktan ve polislerden yara 
War, öliller vardır. 

---40----

ln9iltere 
ve Cenevre 

Londra, 29 (A.A.) Bua;ün A
vam kamal'Ulllda birçok mebus
lar, lngilt.erenln muhtf'Jlf Avru
pa devletleri Ue ve blthusa bu
gün Fransız devlet adamlarile 
yapmakta olduğu görüşmeler 

baklanda sualler IOnDUflar ve 
mebuslann bilytlk bir ekserlyett. 
bu göröşm..Jer ı esaumda, llC -
letıer CemlyetJ paktına muhalif 
•• o ---------zerinde l8l'al' eylemlıtlerdlr. 

Hariciye müsteşarı Lord Cran 
borne bu suallere cevaben. la~
terenln Milletler Cemiyeti mı.. 
kma sadık kalmak siyuetlnl güt 
ttiğünti ve gtldeceğbıi söylemiş
tir. ................. ..-. 

B. TI+ülescu 

Omuzlar Üstünde 

lngiltere, .ı.4silerin 
Abluka Kararına 
Razı . Olmuyor 

Asi Tayyareleri, Madrit Civ•nndaki Bir 
Kasabada 50 Kiıi Öldürdü, 100 Ki§i Yaraladllar. 

Londra, 29 (TAN) - lıpanyada harp vaziyetine dair alınan 
en aon haberlere göre, asiler yine mühim bir faaliyetin kaydo
lunmadığını bildiriyorlar. Hükumet tebliğleri iıe, aai tayyarelerin 
faaliyetinden bahsetmektedir. Asiler, Madridi bombardıman et
mek iıtemitlene de hükUnıet tayyareleri aailerin tayyarelerini ka
Çll'tmıya muvaffak olmuttur Asilerin tayyareleri bugün Guadel
harayı bombardıman etmif, hükUınet tayyareleri de Toledodaki 
aai mevlilerine muvaffakıyetle bombalar atmıftır. 

Asilerin bUyilk askeri hazırlıklar-ır.·----------
da bulunduktan, büyük bir taarruza 

~~ıan~rklan göze çarpı:n~~- Prenses Zogu 
Dün Lalınca'ya Fastan getirilen mu-

~im kuvvetler çıkarıldığı görülmüş - Süvari Asteğmeni 
tür. 1 

Salamanka radyosunun, hUkQme -
te ait bütün lspanyol l!lahillerinin ab
luka edileceğine ve limanlarda bita
raf mıntakalann da Uga olunacağına 
dair neşrettiği habere karşı Reuter 
ajansı, bu meselenin Franco ida.re
sile görüşülmesine lngilterenin Ak -
deniz filosu kumandanlığının memur 
edilmiş o'duğunu bildiriyor. İngilte
re, Franco'nun ablukaya başla--'081-
na itiraz etmektedir. Zira bu vazi -
yet muhariplik hakkının iştima\i de
mektir. Halbuki muhariplik hukuku 
tanınmamıştır. Sonra muhariplik 
hakkı tanınsa da Franco'nun kara · 
sulan haricinde ecnebi gemileri izaç 
hakkına malik olmadığı beyan olun
maktadır. 

Bir harıa taamızu 
Lezardıeux vapurundan telsizle şu 

,\laber . .abıımıst.J.r: 
"SU.t 7 .~ Cieua bUnıunun ll> ı 

mil gimali şarkisinde bir tayyarenin 
hücumuna uğradık. Tayyare bizi bom 
bardıman ettikten sonra cenuba doğ 
ru uzak aşmıştır. Saat 8 de Bear bur 
nunun 20 mil p.rkmda iki tayyare 
daha görünmüş ise ~ bunlat" Dir 
müddet sonra gözden kaybolmuşlar 
dır . 

BombaTtlıman talsillih 

Çhrln Brtlkael murahhası B. Koo, 
tedavi için muayeneye gitmiftir. O
nun lngilt:ere, Amerika, Fransa. Rus 
ya ve Belçikadan 100 milyon Ingiliz 
UrasI istikraz temin ederek sll&h sa
tın almak istediğine dair neşrolunan 
haberler Londra tarafından katiyetle 

KISA HABERLER 

Asilerin .Madritten 31 JCUometre 
mesafedeki Celmenawiego'yu bom_ 
bardmıaDlanna dair tüyler ürpertici 
tafsilit verilmektedir. 

~' 29 (TAN) - Bir buçuk Saat 11 de asilerin 12 bombardı-
senedenberi hariçte yqıyan eski ha- man tayyaresi ile bir çok avcı tayya 
riciye nazın B. Titttlescu buraya dön releri, kalabalık sokaklann saf se -
mftt, istasyonda. taraftarlarmm hara- muınd birdenbire görünmiif ve at
retli t:ezahilratı arasmda k&l'lllan • tıklan ilk bomba'arrn tesiri pek milt 
llUft,ır. B. TitUlescu, istasyondan oto bit o)muttur. Çok kuvvetli bir bom-

Arnavutlukta, kadın - erkf"k milla
villğlne maddi bir işaret olmak tlııere 
kadlalardan bir tabur teşkO edllnıfş, 
kral 7.ogu'nun kız kardeşlerhıdeu bi
ri de bu tabura sttvarl mttlimmt ola
ralı tayin olunmuştur. 

tekzip edilmektedir. 

Rusya Ve 
Miiletier 
Cemiyeti 
lıloaova. 29 rrAN> Sovyet 

Ruaya hariciye komiseri B. Litvinof 
bugün Leningrat müntehipleri kar
f181Dd&, Sovyetlerin beynelmilel siya 
aeti hakkında bir nutulr aöylemif ve 
bilhassa üç devletin, beynelmilel ka
nunları ve kendileri tarafından da 
imza olwıaıı muahedeleri tanımamak 
yolunu tuttuklarını anlattıktan son -
ra, Ispanya ve Çinin uğradığı teca
vilzlere işaret etmiş ve Milletler ee. 
miyetinin Çine karşı aldığı vaziyetle 
istihza ederek demiştir ki: · 

••- Cin. .Milletler Cemiyetinden 
tecavüze • ...rp yardım ietedi. Cemi -
yet, bir komite vücude getirdi. Ko
mite ta1t bir komite doğurdu, o da 
bir kaç komite daha vtlcude getirdi. 
Ve bunlar mütecavizlere mUtecaViz 
olduklannı lQtf en kabul etmelerini ri 
ca eder bir vaziyet aldılar.,, 

B. Litvinof daha sonra, mftt:e -
cavizlerin hep zayıf cepheleri ara -
dıklannı v lduklannt söylemiş ve 
bunların Sovyet hudutlarına te -
CP vftz edemiyeceklerini anlatlllif, söz 
lerini şöyle bitirmiştir: 

"'- ÇtınkU bu hudutların mtıdafa
uı, yorulm:ıdan takviye edilen Sov
,.,ı ordu, donanma ve hava kuvvet • 
Jeri tarafmdan temin edUmJttfr.,, 

• Isviçrede farmuonluiaD ilıuı hak
kındaki teklif reyilm neticesinde ekleri7etle 
reddedilmittir, •. 

• Berlinden dönen Macar Batvekilı ile 
hariciye nazırı, Viyanaya da airlJ'U'Ü dün 
Petteye vanmılardır, 

• Alman propaıanda a&SD'I Dr, Goeb
bels birkaç siin sonra istirahat i'in MISD"a 
cidecektir, 

ba, ağzına kadar insanla dolu o1an 
mobile kadar alkı§lar arasında ve bir sığına.ta dll§mtı,, ıığmafm du -
muzıar üsttlnde göttlrillmfllt;1lr. varları yıkılmıg, ekserisi kadın ve ço 

cuk olmak üzere 30 kişi ölmüştür. Oi· 
ğer bir bomba, Uç katlı bir binayı 
tamamile tahrip etmiştir • ' 

Bu suretle 100 den fazla bomba 
atılmış, 50 kadar insan telef o1muş 
ve 100 den fazla insan yaral&nlDJ9 -
tır. 

Berlinden Sonra Londra Konusması 
L ord Rallfu'm ~ 

yaptıjı kon1lfllllllardu aoa 
ra Jl'ruısa Batveklll M. Şotam ile 
Hariciye Num Delboe, (ADdraya 
giderek lnglltere Batvekl ve Ha
riciye -.arlarlle koaaşnuya bat
laddar. Bu koauşmalvm baglbl de 

• devam edeeetl anlaşılıyor. 
Lord Rallfu'ın Berllnde yaptıjl 

lmll111malarm mevmtan, ballh& • 
arda ancak lngUtere btildunett 
tarafmdan blllnnen bir eeydlr. Fa
kat Almanya metallbl 111 pldlde 
bulAıla olunuyor: 

1 - Almanya, MDletler eeml -
yeti ml9akı ymDenmek, Sanbl· 
yonlua alt maddeler çıkanlmak. 
cemiyet Ue ıulh muahedeleri ara • 
smdakl her mtinuebetl kaldınmk. 
harp ıuoana alt maddeler Dp e
cllJmek. ekalliyetlere alt muahede
ler flMIQ olnnDJAk, ltalyuua llabe
tlsfan lberlnde hUdmlyetl tana • 
mak l&rtlle Mllletler cemiyetine 
dönecektir. 

2 - lnglltere, Çekoslovakymm 
lsvlçre federasyona clalreslnde tan 
sim olmırne•m• ve Abmn eblll
yetlerfle ...... Wkelerlala Jsvl9-
re Kantona balndnma laals olma
w mtaüeret edeNll. 

• 
fır ve bu aynlq ona Almanyayı ka 
IUlclınmyacaldu. Çlbaktt AlmMl
J811111 Mllletler cemiyetine avdet 
ettlif fan.eclll9e bDe, o orada t~ 
De ve ikisine lltDıak edecek dev
leUerle tefrlJd meal edecek ve ce 
mlyetl nüfma utma almıya cab -
peakta. 

Fakat Alman metallblnln ln
gUtenı tarafmdan kabaltl, 

)'ahm lngUtere, Fransa mtinue
bet.lerlnl bir buhrana göUbmekl~ 

kabnı,.eak, lngiltere Ue Amerlka
nm nüiMaebetlerlnl de boaeak, ... 
gllt.ereyi lnllnda driUdlyeoek ft) 

bu ytbdea ona claba btlylUı ve da
ha ajır alJUıl•ma programı tat -
blldne sevkedecektlr. 

0 halde IOD lnglllz - Alman llo 
naşmalannm lngllt.ere ve Fr..
slyuetlnde bir deiltlJdlk ~ 
getirmMI beklenmemelrte, blWd9 
lngllla - Fraua tetrlld ........ _ 
ahı bu ytbdea kuvvet 1na1mMı Dı
ttm.u daha fada göH ~akt.a:
clır. 

Netice ltlbarlle Ahnanyamn di
lekleri ve mabatlan anlaşılmış, fa 
kat Od tarafı da hoşnut edecek bir 
anlaşma fJIB8I bulunamamış olu -
yor. 

3 --

fi.EK 
Şehir Tiyatrosu 

Kim ne derse desin, ben dramı sev
mem. Batta dram hakkında bir bi
liye bUlrlm. Onu her yerde söyliye
rek dramı tehzU ederim. 

Ram•'l&ll gelmiş. lstanbulun orta 
halli mahalJelerlnden birinde büyük 
bir dükim olan malıa.llebicl "Kerlm.,e 
o clvaım, işgüzarlığı lle taıımmış a
damlarmıdan ve tiyatrolarda perde
cillk, gardropluk etmiş olan "artist,, 
lerden Asador isminde bir Ermeni 
gelmlş, demiş ki: 

- Kerim, oğlum! Hımbıllık etme! 
Bu ramazan bir Kara.göz oynatalım 
da biraz para kmllınH 

Kerim önce tereddüt etmiş, fakat 
gecesini 4 mecidiyeye Asadorla mu
tabık kalmışlar. 

ilk gece, Asador, iyi bir kam,..·· 
ciiyti yardak diye ya.nında getirmiş 
ve Karagözü ona oyna~~· O gece 
pek çok seyirci gelmemiş amma Ka
ragözün güzel oynatıldığı şayi ol
muş. Ertesi günü dilkiıı ağzına ka
c1ar dolmuş. Yine Karagözcü oynat
mış. Uzatmıyalnn, dört gece Kara
gözcli oynatmış. Her gece dilkiıı ka
pıya kadar dolmu.,. Beşinci gece A· 
sador işi eline almııt. Tabü oyunu ke
paze etmiş. Altıncı gece keza. Gerçi 
halk yine dolmuş amma pek gttlme
mlşler. Uç gece 80Dl'& MJyircUerla 
seyrelmekte olduğuna farkeden ma
ballebfcl Kerim, sormat: 

_ Blre Asador! Niçin gülmez ba 
millet! 

- Sen ajnamazsm ! Her gece ko
medi olmaz. Bazı bazı da dram oyao
orum da onun için. 

Eh! Tavukgöğsü plstnnek delll 
ki, Kerim iddiaya girissln ! TabU sas 
muş. Birkaç gece daha beklemif. 
l\lüşteriler adamakıllı azalmış. Ke
rim yine Asadora başvurmuıt: 

1 

- Bire Asador! Nedir bu döJr&mn 
hali! Kimse kalmadı. 

- Bazı öyle olur. Dram sevmoor
lar dedik ya! 

CevabHU almış. Li.kbı Asador her 
gece dört mecldiyesinl ~ekmeyi ih
mal etmiyormuş. 

Nihayet dükiinda ancak dört tane 
ut'aıb ı.""-\&hUUI '-9.._ ı::tOJ~...I 1aaı-a_ 

dığı bir gece Asador oyunu bi~
ten sonra Haeıvadırı söylemesi iDii• 

tat olan: 
- Yıktın perdeyi eyledin viran.Va 

rayını sahlbiae haber vereyim. Şek
Undeki tekerlemeyi söylerken mahal· 
Jeblcl Kerim: 

- Her gün dram, her gün dram. 
Zaten mahfolduın. Sahibi benim bu 
CNl&betin! Yıkılsm da kurtulayım! 

diye bağmnış \'e ayağından çıkan:b
ğı yemenJsinl kaldınp atarak perdeyi 
yıknuf. 

Ben de bama pek acıklı dramlu
da malıalleblcl Kerim gibi bağıraclOE 
baie gelirim. Bu aebeple, bUttin ede
bi kıymetine, btitUn ahWD faydala
nna ve bütün )iiksek sanat değerle
rine rağmen Şehir tlyatrosUDUD cldcft 
eserler kısm111a pek gitmem de bu
•nn aksi, bütün hoppahğana, dnop
luğuna, hattl bvea pek ort&oyun
varl olmasına rağmen gttldtlröcü kıs
mın piyeslerini görmlye giderim. 

Son halta da bu arada (Ayaaros 
KadıM) piyesini tldncl defa olarak 
seyrettim. Ut aramuda, tiyatro ta
vana kadar dolu olmuma rağmflll 
Aynaroz Kad11111da peki.ti rötuş edi
lecek noktalar vardı. All~lan reji
sör claba çok ciddi eeylerle meşgul 
obmb ki, bo rötuşlan yapmıyor. Ma

amaflh halk memnun, kmhyor gtll
mekten. Artistler memnun. llınca.
hmç salon karf18111da oynuyor. Onlar 
da et1enlyorlar. llisdat çok. Müdil
rlyet te memnun. Bütün hu unsurlar 
menunm olduktan sonra bana da 
tabU puta yemek düşer değil mlf 
()1'881 da doğru. 

Oyle ise lıtin tenkit tarafmr keae
ytm. Mübarek şey pek geçer akçe de
lfldlr zaten. Samimi olduğuna .... 
t;laaya kadar insaıım göbeği çatlar. 

YahuJ bir şey söyllyeceğlm: AJ
llal'OS Kadısının şu son hafta gördtt-
11 nlbetten anla.,.-lryor ki, halk ~k 
defa yeni ve zayıf piyNlerdea dya.. 
de muvaffak olmuş eskt plyMlerl c1a
ha ~k tutmaktadD'. Onun için Şehir 
tiyatrosu repertuvanrıdald ""tutul
muıt,, eıJerlerden. mesela her mevsim
de hiç olmasa dört beş tanesini tek· 
1'arlıyarak 'bunlan sahnemizin .,._, 
eserleri olarak ya.,atmalıym. Zaten 
dtlnyuun hiçbir yerinde haftalık ~ 
7.ete çıkardır gibi mattuıl pfvef' ve. 
nDenmez. detft mi! B. F ELEIÇ 
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Polis, sahte mektep diploması h
0

a2ırladıkları anla~ı)an bir \lebe
ke hakkındaki tahkikatını bitirerek ikinci suçluyu da dün' adliyeye 

vermiştir. Bunlardan Amasyalı Bahaettin hakkında Cumartesi gü
nü tevkif kararı alınmı~tır. Hüseyin ismindeki arkadaşı da dün 

tevkif edilmi~tir. Bu hadisenin tafsilatı ~udur: 
Amasyalı Bahaettinin ilkmektep mezunu olduğu halde sahte 

bir lise ,ehadetnamesi ile yedek subay okuluna girdiği ve sekiz 

aydanheri mektebe devam ettiği anlavılınca yakalanmı~tır. 

r 
--\ . Bahattin, Veli oğlu 1331 doğumlu 

Mudanyalı Hüseyin isminde bir gen
cin hemşiresile evli iken karısı öl -
müş, bu suretle Hüseyinle akraba
lıklan kesilmiştir. Hüseyin, bu sıra
da Kadıköyünde oturan bir ailenin 
küçük kızı Meliha ile nişanlanmış -
tır. Baha• n de bu kızın ablası Hali

uş 

Tahsilat 
- .. 
Amırı 

Adliyede 
Telefon idaresindeki yolsuzluk tah 

kikatile meşgul olan heyet henüz işi 
ni bitirm;miştir. Zimmetine 2570 lira 
geçirdiği iddiasile geçenlerde müdde 
iumumiliğe verilen tahsilat 8.ınlıi A
dil, dün de tekrar birinci sorgu ha
kimliğine getirilmiştir. Müfettişler, 

1 tahkikatı derinleştirince önceki yol
suzluğun devam ettiği neticesine var 
dıkları için adliyeye ikıinci bir talı -
kik evrakı daha göndermişlerdir. Bi
rinci sorgu hakimi, bunun üzerine 
Adili tekrar dinlemiş ve tevkifine ka 
rar vermiştir. İddiaya göre, Adil, bir 
kısım abonelerden fazla telefon para 
sı almış ve iki makbuz kıfııanmak 
suretile idareye az para yatırmışt\r. 

Suçlu tahsilat amirinin ve evvelce 
tevkif edilen tahsildar Cemalin mu
hakemelerine yakında başlanacaktır. 

Ha' aret !dd. ası 
Polis dün müddeiumumiliğe Os -

man isminde bir genç vermiştir. Kı
sıklmın Ömerli köyünde oturan Os -
ma.nm suçu camide arapça ezan oku 
maktır. lddiaya göre, Osman evvelisi 
giln Omerli köyünden Kısıklıya gel -
miş, öğle vakti camiin bahçesine gir 
miş ve burada arapça ezan okumuş
tur. 

me ile evlenmek istemiş, bir buçuk Beyoğlu kaymakamı Bay Da.nışe 
aydanberi eski enişte ve kayınbira - hakaret ettiği iddia edilen Sait paşa 
der bir evde oturup kalkmağa baş- zndo Vehbi Saidin muhakemesine 

Osman, akli vaziyefuıden şüphe e

dilecek hareketlerde lbulunduğıu için 

müddeiumumilik tarafindan tabibi 

adillere muayene ettirilmiştir. Tabi
biadil Enver Karan, Osmanm tıbbıad 

li müesseseshıde müşahede altına a-
lmmasına lüzum göstermiştir. 

Bir lf ira Davası 

lamışlardır. dün üçtincü ceza mahkemesinde de-
Düğünleri yapilacakmıf vam edilmiştir. Mtiddeiumumt Feri -

Hüseyin, eski eniştesinin kızın emla dun Bagana, hakaretin sabit otd:ığu 
kine konacağını tahmin ettiğiçin mek nu ileri sürerek suçlu hakkında ceza 
tep komutanlığına Bnhattinin sahte verilmesini istemişti. Vehbi Said mü 
diploma ile mektebe girdiğini ihbar dafaasinda mr iş için kaymakama 
euniş ve yakalanan Bahattin de tev- müracaat ettiğini ileri sürerek bu 
kif edilmietir. Hüseyin, bu ihbarı dosyanın getirtilmesini istemiştir. 
yaptıktan sonra evlenme muamele- Muhakeme, dosyanın getiıtilmesi i -
sini tamamlamak için Bursaya git - çin kalmıştır. 

YARIN 
4laliEIEllllm AKŞAM ELE L..._, RIKASI BAŞLIYOR ~m:3:~ı:. 

HERSENEŞEKERBAYRAMINDA EN.BUYUK 
F1LMlN1 GOSTERMEYI ITIYAD EDlNEN M E
L E K sineması ŞEKER Bayramı haftast için YA
RIN AKŞAMDAN başlıyarak E.'{ N EFlS - EN' 
ZEVKLt - EN EGLENCELI BiR MEVZU ve AŞK 
M.ACER.ASL 
Holivut'un en güzel kadınlan - En orijinal musiki 
dans ve eğlencelerile 1937 yılının en son keşfi üze
rine yapılan birinci ve tamamı T.ABlI RENKLI 

A~K TE Zi • il 
DlXKAT: AMERiKANIN GECEDE 1000 dolar Ucret alan meşhur ZENCl HARiKALAR 

ORKESTRA ve · DANS HEYETİ bu filmde mühim bir rol oynamaktadır. Numaralı bi
letler bugünden itibaren satılmakta dır. Tel. 40868. 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER e 
. 

Tüberküloz Cemiyetinde 
Tüberküloz: cemiyeti senenin mutat ikin

ci toplantısmı ı, 12, 937 çarıamba günü 
ııaat 18,30 da Etibba odası ııalonunda ya-
ııacakur, • 

• 
KONFERANS 

Beyoğlu halkevinden: 
1 - 30, 11, 937 ııalı iÜnil ııaat 18,30 

da evimizde (Türkiyede para meseleleri-) 
hakkında profesör Muhlis Ete tarafmdan 
konferans verilecektir 

2 - Bu konferan;a herkes relebilir, 

• 

K ŞEKER BAYRAMI 
lÇlN EN MUAZZAM 

sinema 1 FlLMll·n HAZIRLADI 

(Tltlı rkçe sö(ğo lYı) 

ASI GENERALiN 
SON EMRi 

Baş rollerde: 

GARYCOOPER 
(Bufalo Bil'in unutulmaz kahramanı 

ve 
MADELEIN CAROL - .A:KlM TAMI-

T ıp Encümeninde ROF Sergüzeşt - Aşk - Macera - He 
Tıirkiye Tıp encümeni ienel sekreterli- yecan - Isyan - Casusluk ve 1mhra -

findcn: manlık şaheseri 

T~~nT~endmc~l,1~1~7~~am ~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
ba akşamı saat 18,30 da Etibba odasında 
toplanacak ve muhtelif tebliğlerde buluna
~ktu, Muhterem mcslekdaşlarm teşrifleri 
rıca olunur. 

• 
TEIUSU. 

E ... ··Hl 
mınonu a kcvindcn: Evimiz temsil şu-

besi, 30 Ikinciteıırin 937 salı ve 2 Birinci 
kanun .. 937 pereembc akşamları saat (20,30 
da ~u~hane parkı içindeki Alayköşkünde 
(Şehırlı kız) piyesini temsil edeceklerdir, 
Arzu edenler davetiyelerini Alaykö;ikii idare 
memurlufundan alabilirler, 
~ 

KORSANLAR ... lNCl ARAYICILARI... VE lNSAN Avcıları •• 

' 
Büyük Fransız film.inde, zabtolunmaz SEYlD ALl'ye karşı mücadele 

ediyorlar .. 
SEYlD ALI rolünü HARRY BAUR oynamaktadır. 

önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren 

:Asliye dördUncü ceza mahkemesL"l 
ae dün bir iftira dava.si neticelendi -

miştir. Bahattin mahkemede asıl sah ~-....,~~-~~"""'!""'!!""~~"""""""~!""'!"'~ 
tekarhğı yapanın Hüsey~ olduğunu dim. Askerliğini yapmadan, bir iş 
ve evinde de birçok sahte diplomalar tutamıyacağını ve parayı veremiye
ve askerlik vesikaJarı bulunduğunu ceğini söyledi. Bu arada Yedek subay 
söylediği için evinde araştırma yapıl- mektebine gireceğini de söyledi. Ben YENi NEŞRJY AT 
ması kararlaşmıştır. Polis, bunun ü- sordum: 

S l d w.1 . 1 LOKMAN HEKIM - Bu kıymetli 

• ~ARA V SDnemasoncilaı • 
., zerine cumartesi günü Hüseyinin e- - en ise mezunu egı sın nası 

rllmiştir. Dava takipçiler.inden Hul\ı 
ol •ouı1ııllt: 1Jlr11 lUlUyt: veliah=U.W;; Fa.· 

tih sulh birinci .hukuk ba'lriıni Zeki 
hakkında bir şikayetname göndermiş 
tir. Bu şikayetinde Zekinin vaktinde 
mahkemeye gelmediğini, bu yüzden 
de halkın işlerinin geri kaldığını id
dia etmiştir. Vekalet tahkikat yap -
mış, şikay€ti sabit görmediği için Hu 
liısi hakkında iftira davası açılmış
tır. DünkU celsede müddeiumumi Hik 
met Ozteş suçlu hakkında ceza veril 
mesini istemiştir. Muhakeme karar 
için talik edilmiştir. 

ve bilhassa sığıhktnn bahseden mcc-
vinde araştırma V11!'mtŞ VP hir C"1z' giN>rt>lro;n? u•ud,UU• :l0 uıı.;1 i:m.)'A<>! ~ib.I.~ Gen~ delikanlılar.. Gene kızlar.. hatta 5:enç 
sahte diploma ve vesikalar bularak o sahte diploma hazırladığını söy- BELED1YELER DERGiSi _ Be- Bu hafta CI Sinemasında almış, dün de kendisini meşhut suç- ledi. Benim için de bir tane yaptı. O lediyeler Bankası tarafından çıkan
lar mtiddeiunvımiliğine vermiştir. mektebe girmiş, ben cesaret edeme- lan bu aylık derginin 26 - 27 inci sa
Halbuki, dün Hilseyinle Melihanın diın. Bir buçuk ay evvel onu sokak- yılan birarnda neşrolunmuştur. 

zaferden zafere koşan 

Niksarda Elektrik Santrah 

nikahlan yapılacağı için dUğün ha. - ::a gördüm. Beş ay sonra zabit çıka
zırlıklan tamamlanmış, düğünde bu- cağını söyledi. Ben de evime avdet 
lunacaklar bile davet edilmişlerdir. ettim. o sır.ada bir çok mühürleri 
Fakat, bu hfidise üzerine kaymvalde. basılmış, fotoğrafları yapıştınlınış 
baldız ve nişanlısı da yeni damadın 

mektep diploması ve vesikaları da e· 
peşinden Adliyeye gelmişlerdir. Sul-
tanahmet sulh üçüncü ceza hakimi ve getirdi. Bana yaptığı sahte dip • 

lamayı da bir hatıra olsun diye duva l{amil HUseyinin sorgusunu yaparak 
derhal tevkif etmiştir. ra asmıştım. Ben bu vesikaları da po-

lise teslim edecektim. Fakat, düğün 
Su~lu neler söylüyor? 

Sehz:adcbaaı TURAN Tiyatrosu, Bu 
gece saat 20,30 da Naşit Arkadaşları, O
kuyucu küçük Semiha ve Mişel varyetesi, 
Kırçaklı Çengi, milli komedi 4 perde, 

Dünya muharrirlerinden 

Tercümeler ıerısı 12-13 

u F 

D~A DUR en ' 1 

ı 
bahsediyor ve senenin en güzel filmi olan 

E iZ 
Neşe .. Musiki.. ve §arkı filmini takdir nazarlarile seyrederek can

b~~:mı::m\'l!!C:::Zl'll:lmat• dan alkışlıyor. •m;z::ZE~Zitl!iii:iZi:mıl--111" 

hazırladı,?ı için Bursaya gittiğimden 
Niksar, (TAN) - Yeni elektrik Hüseyin kendisini müdafaa.eder - yapamadım. Yoksa, bu sahtekarlığa Babalar ve Çocuklar 

ra1 k l x... ken .şunlan söylemiştir kanşmış değilim. Masumum. 
sant mm uru aca51 yerdeki değir _ Bahattin benim eski enietem _ 

ERTUGRUL 
SADİ TEK 
T!YATROSU 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

DRAM KISMI 
menlerin istimlakine başlanılmıştır. di. Hemşirem öldti. Kendisine bir çok Hfıkim, bu müdafaayı kabul etme 
Ilkbaharda kuvvetli elektrik ışığı Nik para yardımı yapmıştım. Hemşi _ Uği için hakkında tevkif kararı ver

san aydınlatacaktır. rem öldükten sonra paralarımı iste- mi§tir. 

- O zaman ne oıacak?. 
- GörürUz ..• 
- Neyi?. 
- Elbette pişman olacaksın .. 
- Ve babamın elini öpeceğim değil mi?. 
- Elbette .. 
- Hayır! •• 
- Her ne ise! Demek .şimdi yemeğe gelmiyorsun? 
- Hayır!.. 

Ha.san Ali Ediz - Vasıf Onat 
2 nci cilt ıoo 

Remzi Kitabevi 

Annem çekildi. Ben yine acılanm ve gözyaşlanm
la yalnız kaldım. -7-

Ertesi gün mektebe sürüklenerek gitmiştim. Ne 
kadar hasta ve halsiz olsam yine bir dakika evde kal 
mak istemiyordum. 

Hoca Efendi beni göriir görmez yanma çeğırdı. 
YüzUme dikkatle bakarak : 

- Ne oldun Kenan? dedi. Hasta mısın?. 
- Hayır efendim! .. 
- Ya bu halin ne? .. 
- Hiç birşeyim yok. 
- lnkar etme çocuğum .. Haydi seni kalfa ile eve 

göndereyim .. 
Şiddetle itiraz ettim: 
- Hayır, hayır!. Vallahi birşeyiın yok Hoca efen

di.. 
Hoca efendi gözlUğünUn üstünden beni tekrar ve 

daha dikkatle sUzdU. Sonra başını sallıyarak : 
- Pekala, dedi. Haydi otur bakalım yerine!. öğ

leye doğru baş1mın nfrnsı artmıya başlamıştı. ÇUrli
rnUş et'Prime üzerinde bağdaş kurup oturduğum kU
<::Uk mind~r bir tahta parçası gibi batıyordu. Bu sı
rrıda d·şandn h;r gürültü oldu. Hoca efendi !atasını 
s:ıvu,.arak s"tlıftroı çıktı. Çocuklar arasında bir mı
rlh bac::lamıı?tı. Kulni{-ma "Miifdtiı; ~elmiı:ı!" sözU 
calın·yordu. Çok geçmeden tekrar kapı açıldı. !çe
riye ktsa boylu tıknaz bir efendi ile uzunca boylu, sarı 
sakallı bir bey girdiler .. Hepimiz Hoca efendinin işa-

reti üzerine ayağa kalkmıştık. Kısa boylu, tıknaz e
fendi elini sallıyarak bizi oturttu. Sonra Hoca efen
di ile derslerimiz hakkında alça.k sesle birşeyler gö
rüştükten sonra yine bize döndil: 

_ Şimdi kilçük bir müzakere yapmak lazrm !. 
Ve ağır adımlarla daha yakınımıza gelerek öni.im

le oturan esmer, çıplak kafalı bir çocuğa bazı şey
ler okuttu. Ben korkudan hep önüme bakıyordum·. 
Bu hal onun nazan dikkatine çarpmış alınalı ki tam 
önUme gelerek eliyle çenemi tutup kaldırdı. Yüzü
me bir saniye baktıkt.b.n sonra Hoca efendiye döne
rek: 

- Bu çocuk rahatsız mı?. diye sordu .. 
- Bilmiyorum. Ben de öyle sanarak kendisini e-

ve göndermek istedim, gitmedi. 
Müfettiş efendi bana bakıp dudaklarını bUktU. 
- Senin e.dm ne oğlum?. 
- Kenan ... 
- Kenan! Güzel isim .. Söyle çocuğum hasta mı-

sın ? 
Cevap vermek i<'in dudnklanmı oynattım. Fakat 

gözlerime biriken yaşlar kirniklcrimden Rfi?.iHmeye 
hru,lavmcn vutlrunarak sustum. O srradn.. g-e-ld•&inden 
beri hk lafa karışmamış olan sarı sakallı beyin sesi 
duyuldu: 

- Simdi onu bırakınTZ .. Sonnı, teneffüste derdini 
anlanz ... 

Yanımdan aynldrlar ve artık benimle meşgul olma 
dılar. Teneffüs o~duğu zaman Hoca efendi beni elim
den tuttu: 

- Gel Kenan, dedi. Sakrn korkma .. Ne sorarlar
sa doğru cevap ver .•. 

Birkl\Ç basamak karanlık bir merdiveni çıkarak 
genişçe bir odaya girdik. lki efendi de orada idiler. 
Ben önlerine gelerek durdum. San sakallısı kolumu 
tutup beni kendine yaklastırdı. Parmaklarının hafif 
temasilc yüzümdeki bereleri muayene ederek tatlı 
bir sesle sordu: 

- Bunlar nedir oı'!lum? Hiç korkma, doğruyu söy 
le .. Seni kim dövdü?. 

Bn.c:•l"'lr önüme eğdim: 
- Hiç kimse! 
- Hayır!. lnkar etme!. Kimden, neden korkuyor-
~ . sun ... 

- ! .. 
SusuRnmfl hnvrt't vc merhametle bakıyorlardı. 

Esmer cfP.ndi mırıltı halinde: 
- He>rhnlde nek t"n'k korkutmuşlar. dedi. 
O zaman san sakallı bey beni yanma oturttu. Şef

katli bir tavırla saçlarımı ve yanaklarımı okşıya
rak daha sakin ve da ha munis bir sesle devam etti: 

- Söyle evladım. Söyle yavrum!. Sana hiç bir f e-
nalık gelıniyecek.. Doğruyu söyle .. Seni kim dövdü? 

Yine cevap vermediğimi ve ağlamıya başladığımı 

Bu gece: Bakırköy 
(Milti~di) sinema -
smda NUR BABA 

görünce Hoca efendiye döndü: 

Saat 20,30 
KRAL LIR 

5 Perde 

- Bu çocuğun annesi, baba.at' var mı?. 
- Var efendim. Babasını herhaldo tanırsınız. 

ıruccardan Su.sam zade Safi Bey derler. 
-Ya! .. 

- Evet, Kenan pek nazlı "btiyUtillmUştür ... 
- O halde ..• 

Benim ~aşımı kaldırdığımı ve bir şey söylemiye 
hazırlandıgımı görünce sustu. Fakat hakikati anlat• 
mıya bir turıu cesaret edemiyordum. Bu cesaretsiz.. 
liğimi hemen anladılar : 

- Söyle Kenan!. Korkma yavrum!.. 
Bütün metanet ve cesaretimi topladım. Ağlıyarali 

onlara herşeyi, herşeyi anlattım. 
Sözümü bitirdikten sonra odada uzun bir sessizlik 

olmuştu. Şimdi .üçü de biribirinin yilzüne bakıyorlar
dı. Yine san sakallı be)' ilk sözü söyledi: 

- Bu çocuğu kurtarmak lazım!. 
Ve bana döndü: 
- Bu hayattan, bu Uzüntülerden kurtulma'k ve 

benim oğlum olmak ister misin Kenan? .. 
Hiç beklemediğim bu sunl zihnimi altüst etmişti. 

Bir an biI'§eye karar vermeden durdum !çimde an
latamadığım bir üzüntü vardı. Şimdiye kadar bana 
babalık etmiş ve beni bu yaşa getirmiş olan bir ada
mın evini bir daha dönmemecesine bırakıp gitmek 
te iyi birşey olmıyacaktı. Ne olsa bende birçok eme
ği vardı. Nankörlük etmem doğru olur muydu aca
ba? .. Sonra bu nankörlüğü doğuran sebepleri düşün
düm. Hayır, hayır! .. Nankörlilk etmiyordum. lçinde 
çırpındığım cehennemden kurtulmak istiyordum. 
Boynumu büktüm. Gür. işitilen bir sesle: 

- Bilmem, dedim. Babam darılmaz mı?. 
- Danlmaz oğlum .. Ben onunla görUşUrilm. 
O akşam annem gi11erek yanıma geldi. Gözlerinde 

sakhyamadığı bir sevinç pırıltısı vardı. 
- Kenan; dedl. Hayır, deme! Seni babanın yanı-

na götüreceğim.. (Arkası var) 
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GONON l\1ESELELERI 1 

Dul ve Y etim!eri 

Sürünmekten 

Kurtarahm 
Ya cephelerde canını bu memleket 

için veren, veya yirmi otuz sene bü
tün .kabiliyetini bu milletin devlet 
hi,zmetlerinde sarf eden yurttaşların 
gözlerbıi kapadıktan sonra bize e
manet bıraktıkları dul ve yetimlerin 
tabi tutuldukları öyle kayit \'e mua
meleler \'ardır ki, iıısanda ne takat, 
De de izzeti nerıs bırakır, 

Ti\ N 

Avrupa, siyasf hayatının bu sene içindeki günlerinin en dikkate· deijer saatlerini 
yaşıyor. Dündenberi Londrada başhyan Fransız • lngiliz görüşmeleri karıısında 

§U satırlar, herhalde dikkatle okunmıya değer: 

• • • 

GiL TERE NE ZAMAN E 
iCiN HA BEDE ? 

• ngilterenin ne zamanlar 
1 ve ne için harp ed~eği, 

bütün Avrupa, ve bütün dün
ya için bir muamma sayılır. O
nun İspanyadaki vaziyetine, 
Almanyamn müstemleke dile
ğine ve Orta Avrupanın bü
tün vaziyetini değiftİrecek gö
rünen planlarına, ltalya ve Ja
ponyamn atılgan ve tehdit e

dici durumlarına kartı pek uy
sal bir siyaaet tutmasının do- · 
ğurduğu bir lual, lngilterenin 
ne zaman bu ricat siyasetine 
aon vereceği ve ne zaman daha 
kati ~ir hareket tarzı ta.kip e
deceğidir. 

Yaza;-Har~ld Callender 1 
~ . {NEW-YORK T1MES'1N LONDRA MUHABiRi) 1 .• 1 =···-·····-........ _. .... _........................................ t ····- •• 11 --..... 

yanm da lngiltere gibi geniş1cmek 
istediğini, Faşizmin komünizme 
karşı bir emniyet meselesi teşkil 
ettiğini iddia ediyorlardı. lspanya
ya gelince; lngiliz muhafazakarla
nndan bir grup General Frankoya 
karşı sempati göstermekte ve Cüm 
huriyet kuvvetlerini Moskova ile 
birleşik kızıl kuvvet saymaktadır
lar. 

Nihayet Almanyanm müstemle
keleri meselesi karşısında vicdan a
zabı hisseden birçok !ngilizler var
dır. 

B ütün bu şüpheler ve tered
dütler, lngiltere efkfın umu 

miyesini sardrğr için lngiliz siyase
ti de müphem ve mütereddit bir 
mahiyet almış, ve lngiltere bu ara
da yalnız sil8.hlanmıya karar ver-

5 

Ebeci, Kebeci 

Sen Neci? 
Dı~t:ın mfınasız, basit, ıırgo gibi 

görünen bazı eski sözler ,·ardır ki 
mahiyetleri hiç te öyle değildir. Çok 
m:ina.lan \ardır, söyleni !eri birta
kım içtimai, hn~ ati sebepler üzerine
dir. 

Mesel!i.: Şalısı salis bunlardan biri
dir. Herhangi bir meseleyi iki kişi 

kon\L5urıken bir üçüncü ü damdan 
düşer gibi !Jağnlmadıın anı~ a girerse 
ona ~sı salis derlerdl Ve bu ild 
kelimenin nrknsmd:ın ağır mfıruılı 

bir cümle gelirdi. 
Şey de böyledir: Bm mzr o razı, 

ne halt.eder kolab'11Sı! 
Bu, iki kişinin uzlaşmasını, anlaş

masını çckemi~ eın üç.üncü kljinin 
yaptığı bozgunculuk iç:O öylenirdi. 

Bu sözlerin en sunturlu u budur: 
Ebecl, kebeci sen neci? 

Bunun en son misali Pnzar günkU 
Ylll!lanlılarla Fenerlilerin futbol ma
çmcl:ıki bazı fjtlhsı salislerdir. Bizim 
takıma )'Uha çe!..1Jler ! Siz istediği

niz kadar ağzınız.ı b!r kanş açıp şa.-
3ıruz ve inııruııa'l{ isteme)iniz. Anınıa 
L5 budur: Bize yuha çelrtller. 

Yetmiş ya.5111da ihtiyar bir dul a
naııız \'anlır, Siz öldükten sonra ona 
bağlaoaıı mna.sı alabilmesi için ikide 
binle şubeye gidip hüviyetini isbat 
etmesi, sağ olduğunu bildirmesi Ja
zundır. Yetmf~ yaş111da bir kadın has 
ta olabilir, myıf olabilir, parasız ola
bilir. Bu en tabü mazeretler dikkate 
alınmaz. Mutlaka bu formaliteleri 
bizzat gidip yapmıya mecburdur. 

1931 de Japonyanm Mançuriyi 
işgal ettiği sırada, lngilterenin Ja
ponyaya daha fazla müsait davran 
mıyacağı ve onun Amerika ile Bir
leşerek Japonyayı tazyik edeceği sa 
nılmıştı. O zaman Amerika Dı§ Ba
kanı Mister Stimson lngiltere ile 
birlikte harekete hazır olduğunu 
göstermiş, fakat Ingiltere bu hare
kete iştirak edememişti. Bugün bir 
çok lngilizler o zaman bu harekete 
girişmedikleri i~in pişmandırlar. 

miştir. • 
Diğer taraftan vaziyet yeni inki

şaflara da yol açmış bulunuyor. 
Ingilterenin uysallığma mukabil 
uysallıkla karşılaşmaması, lngilte
re ile Fransayı biribirine sıkı fıkı 
bağlamış ve fikir aynhğmın tesir 
edemiyeceği askeri bir anl~ma vü
cude getirmiştir, 

Atina ,.e Ankara biitiin geçmişi si
lerek dost oldu. llayatlannm terazi
sine ölçü olarak rea.lite)i seçti. Bu
gün ve yann bu dostluğu sebepsiz 
kim ı>ürlizletirse, kim bozmıya çab-

M~lann ödenmesi Lmlii.k Ban
kasına devredildiği gUndenberl, bwı
lm önünde günlerce beklemenlıı, gidip o aha sonra Almanya mecburt 
gelmenin önüne geçilmiştir. Fakat askerlik usulilnU yeniden 
muamelesini tamamlamak için de sa- kabul ve Ren gayri askeri havza
atlcrce, günlerce koşup kovala.nuya sım işgal ettiği ı.a.man mukavemet 
mecburdur. gösterilmesi dUşünülmUş, fakat bu-

Maliyede llkönce bir banka meto- na da imkan hasıl olmamıştı. 
duna bıığla.nması ve kırtasiyecilikten Italyanm Habeşi istiliı.sı sırasın
kurtulnınsı Hlzım gelan işlerden biri, da lngiltercnin mukavemet göster
bu dul ve yetlmlerin ınaa.'11 meselesi- mesi muhakkak sanılıyordu. Fakat 
dir, Bankaya yahnla.n yiiz binlerce Musolininin. h,.,. nPve mal olursa ol 
. .. ıUt'"fl ... a c..w.A--ı\: l~ti,Tf:'ft ___ _,....._..~t--P-~~~-......, ............ -..-••• ____ ...,.._._ ~·u\2 .. -

götiireceğini lıis~ettirmesi üzerine 
Ingilterenin de, Milletler Cemiyeti
nin de mukavemeti geVfje(li. Bunun 
neticesi olarak Milletler Cemiyeti 
felce uı?ramrş ve mlitecavize karşı 
iktrsndi sıınksivonlar tatbikı fikri 
de suya düşmUştU. 

Bir /ngiliz Karikatürü: Lora Halilax Berlindıen 
Londraya döndükten sonra .. 

Daha sonra lspanyadn Italyan Fransanm anlaşamamaları bu neti 
ve Alman askerlerinin görünmesi ceyi vermişti. Akdeniz gaileleri, ln 
lngilterenin sabrını sonuna götür- gilterenin Uzak Şarkta Japonyayı 
müş gibi görünmüştü. Çünkü Ingil- tazyik etmesine mfıni oluyordu. 
terenin stratejik menfaatleri teh- Sonra Çinde çeteciliğin ve komU-
likeye düşüyordu. Fakat bu da ln- nistıliğin alıp yUrümesi birçok lngi-
giliz mukavemetinin kendini gös- !izlere, Japonyanın sükunet ve asa-
termesine kifi gelmedi. Ve lngilte- yişi sağlamlayacağı düşUncesini 
re ancak korsanlıkla 'mücadele yo- vermişti. Sonra birçok lngilizler. 
!unda biraz canlılık gösterebildi. Almanyanın silahlanmasını ve Ren 

1931 den ba.şlıyan bu diplomatik havzasını işgal etmesini, haklı gö-
ricatler Ingiltere siyasetinin karar rUyor ve Fransanm silahlannı ta.h 
aız ve zayıf olduğuna dair hüküm dit etmemesi, Rusya ile karşılıklı 
verdirmiye yol açmış, ve lngiltere yardmı pa.ktı ynprtıası mukabilinde 
ile Fra.nsa.nın bu sonsuz uysal.ığı Alrnanyanın bu hattı hareketi ta-

ponyanm her dileklerini gerçekleş
tirecekleri zehabmı vermiştir. 

•
• ngiltere siyasetinin bu dere

ce 'uysallaşmasınm birçok 
sebepleri vardı. Mesela Habeş ve 
Ren meselelerinde lngiltere ile 

.lı.llJ t:uneıu.eır 'b4iJha. !.ar eoı 'bufuıınıa 

dığına hükmediyorlardı.Sonra Itmlya 
da, Akdenizde lngiltereye meydan 
okuduğu, ve Milletler Cemiyetine . 
karşı geldiği halde lngilterede ta
raftar bu1maktan uzak kalmıyor 
ve bu taraftarlar Habeşistanm ken 
disini idareden A.ciz olduğunu, Ital-

lerine bankalar ınasll gü!,:lük değil, ko 
b~ tık gösterirlerse ve nasıl bnrum
dnlti paranızı bir an içinde almal{ 
miimh;inse, devlet hazinesine yatınl
nu~ olan ve taksitlere bağlnnmış bu
lunan bu bııklann da alınması bu 
derece kolay \'e basit olmalıdır. Dul 
, .e yetimleri içinden !:ıkılmaz fomıa
litcler içinde yorup bılrtırmak, onları 
bize emanet bırakanların ruhlarım 

rahatsız eder. 

Londrada Ne 

-11 
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Konuşuyorlar? 
Diio Loodrada Fransa ve lngUtere 

devlet adanılan arasında Bitlerin ta.. 
lepleri müzakere mevzuu olmuştu!· 

Bir defa Fransa ve lngilterootn 
'.Alman noktal nar.an etrnfmda ko
nuşmayı kabul etmeleri bir zM ala
metidir. Çünkü Almnnyarun istediği 
Yersailles muahedesinin kendiswe 
yüklediği mecburiyetlerin birer birer 
kaldınlmasıdır. Şimdi bu mecburi
yetlerin başında mlistem1eke ınesele
si gelmektedir. Ev\'ela Fransa ' 'e ln
giltere tarafından miistemlekeye sa
hip olmak hakkının kahulünii lste
roe.ktedir. Ve bıgiltere ile Fransa, 
muayyen bir zaman A'\nıpa sulhiinU 
bomıamayı taahhüt etmek ~rtlle, 
bunu kabul edeceklerdir. 

Fakat Aimanyn.), en ziyade alaka
dar eden mesele, Jlitlerin l\Jelne 
Kamp eserinde de gösterdiği gibi, 
Orta A vropa meselesidir. Bitler A
\'Ushıryayı istiyor, Çelmslovakyadald 
Almoo ekalliyetlııin istikbali ile aJfı.~ 
1'-adar olduğllı!lu bilcliriyor. Fransa.om 
\'e Çcko,.lovn.kyanın Sovyet Rusya 
ile olan ittifakı bozmalarmda ısrar 

ediyor \'e bilha sa Küçük ltilafm 
pa~nlanmasmİ istihdaf ediyor. 

Bu kadar arih emeli rle orta:m 
<'ıkan Alman~ n~, tatmin mümkün 
mli:\i'r? 

Inrrll"z Ba!Wel{Ui, Almanya ile, blr 
çol< fednkfırlıldar b:ıhns-na da olsa, 
ff•ıla.c;ma.k arzusundudır. Onun da he
defi Alm:mya,, lmznnmn1

1: Th>rlin -
'Eoma mihverini bozmak, ltalyn), 
tet'rit etmektir. 

Oını•n lçia J..ondrndald mü1.akere1e
rln, dü~·ya sulbü \'e Avnmaru!ı istilc
t;aıı bakrmmdnn çok büyük elıemml
yetl \•ardır. 

M. Zekeriya 

Berlin Mülakatı ve Geç Kalmış Bir Telgraf!. 
• ngiliz Nazın Lord Halifax• -
1 m Almanya), dyaretinln. 

oasıl hazırlandığı anla.,ılmıştır, ln
gilterenin eski llava Nazın Lord 
Londonderry, General Göring'ln sa 
mbni dostudur. Kısa bir zaman öa
ce ikisi bu1uşmu,ıar ,.e Jngiliz -
Alman münasebetlerini düzeltmeyi 
konuşmuşlar. Konuşma sırasında 

.. ır~ııı • General Göring, I...ord ,D.IWUax ın 
Bitlerle mtiza.kereye glriı.~k en 
Uya.katli sahslyet olduğuPll söyle
miş, lngillz l,ordu da bu teklifi ka
bul ederek I..oodraya dÖfllllÜ§ \'e 
faaliyete ba.51amış. 

Bunun üzerine lngiıterede iki mU 

him ve mahrem toıılantı yapıldığı 
anla.sılıyor. Toplantıla.mı biri Al
man taraftan Observer gazetesl
ıüo sahibi Lord Asfor'ur.ı yanında, 

ll<tncisi de yine Lorcl Astor'un 

Yorı~slıire'dc1.d elinde ya.pılınrş ''e 

iki topla.ntıya da Landra sistesiniıı 
bliyül< İj adanılan iıı"tira:k etmişler

dir. Bu topla.ntılarda Almanya ile 

anla.5mak için ODllll bir kere nıUs

te.mlekclcr istemekten vazgeçmesi 

ve Orta Avrupa ile Şarki A,TUpada 

sorbest bıra.kıhnası kabul edilnılllı 
Londm sitesinin Chamherla.in bü-

• 
kfımeti üzerindeki kuV\'cti malüm 
olduğu i~ muh:ıfa?.nk!rlann 11-
derieri bu 811ıa.,mıya itiraz etıne
mişler, Fakat Londra.nm Evenlng 
Star gazetesi, bu pazarlığın esıa.

smı ifşa edinrmiştl. Londra gaze
tesinin siyasi muharriri, bu haberi 
bir Atman ka~·nağından almış, da
ha sonra lngiliz ve Fraınsız maha
fUile temas neticesinde aldığı ha • 

berin teeyyüt ettiğini görmüş ve o
na göre neşriyat yapmıştı. 

F&kat bu neşriyat ortalığı altüst 
etti. Alman gazeteleri, bu neşriya
tın Bitler - Halifax müliıkatıru su 
ya düşlirmek ~in uydurulduğuım 

Yazdılar. 

Lord Hallfa..~'m BerUne gitmesi
ne taraftar olmıyan Mister Eden, 
bir hafta önce istif asını verecek 
derecede ileri gitmiş, fakat Mister 
Chamberlaln, onu bu teşebbüslin

dea ''azgeçinnlşti. 
Evening Stra'm neşriyatından 

sonra Mister Eden'in zevcesi tara

fından alle bağlarile bağlı olduğu 
Yorkshire Post'un siyasi muharri

ri de ayni yolda malumat almıf} ve 

bu ınalfiınatı ~üstakil bir me.mlıa.
Ww aldığrnı ilave etmi5ti. 

Bunun üzerlııe beynelmilel siya
set ateminde.n hala aynlnıak iste

nıiyl'll Dahiliye Nazın Sir Samucl 

lloa.re, bu işe kanşmak istemi~. 
ve l"Iorlda'da tatil yapan Lord 
Ueovcrbrook'a bir telgraf ~ekerek 
Evening Star'a bu yolda neşriyat 
yapmaması i~in nıüdahaJe etmesi 
nl ist.emışti. 

S.·unueı Hoa.re, Fransa - l.ngll

tere ant.antım zayıflatmamak şa.r
tile Almanya. ile anıa.,mıya tam.f-

tardır. Buna bilhassa Itnlyaya ka.r

§ı hissettiği sevgisizlik yardım e
diyor. 

Fa.kat, Samueı Hoare, Lord Bea
verbrook'a ~ktifl telgraf e<>k geç 
kalmış ve Hltler - Halifax müll
katmm ~ uılqıhmJtı. 

'Avuıtaryacla 

Kralcılık: 

• tnlya tarafından ihmal edl-
1 len ve Al.manya tarafından 

tehdit gören tasalı Avusturya Baş 
vekili Doktor Şuşllig, memleketinln 
milli birliğin} konıme.k için yeni 
~eler aramakla meşguldü. Buldu
ğu çare Prens Otto'ouıı ~irmi be-

§İllcl yıldöntimürıden istifade ede
rek kralcılık cereyanını körükle
mek \'e iki dikta.Wre, lüzum gördü
ğü takdirde Avusturya taJıtuıa bir 
kral oturtacağını göstermektir ki, 
bonu da yapmıştır. Ayni sırada Dr. 
şusıılg'in gazetesi §Unlan yazmış
tır: 

"Kralsız ve taçsız A '\'Usturya, 
tam bir Avu.sturya değildir.,, 

Sporculuk 

ve siyaset: 

D Umya sporculan dıı dapon
ya:ra karşı cephe a.lnuya 

başladılar. Yugoslavya olimpiyut 
komitesi 1940 olinıııiy:adımn Tokyo 
yerine Finlandiyada yapılmasına 
taraftar ol<.luğu.nu bUdirmistir, Çe
koslovak spor teskilatı da, To'kyo 
olimpiyadına boyıkotaj tatbik ede
ceğf.ni bUdinnlştir, 

l'l'ransa spor nazın Leo La 
Grangc ta ayni ~rJdlde hareket 
fikrimledir ve hiiltfımetin ta.'\'\iblnl 
kazanmak ic;in uğraşmnlctadır. ln
giltere, Amerika. \'e Norveçte de 
ayni aleyhtarlık hiikilm siirüyor. 

Sporun siyasetle hiçbir aUikası 
olmaması lô.zım geldibıi uımmda 
bulunanların aldanclıklarım göste
ren basit bir ~ !, 

Bundan başka bugün İngiltere 
efkarı umumiyesi eskisinden daha 
çok birleşiktir ve bUtün millet si
lahlanma programına bütün varlığı 
i1e muzaheret etmektedir. Çünkü 
lngiltere, kifayetsiz bir kuvvetin, 
harici siyaseti zaafa uğratmış ol
duğuna inanıyor. Bu Yüzden lngil
tere berri kuvvetlerine, bilhassa ha 
va kuvvetlerine en bUyijk ehemmi
yeti vermekte ve donanmasını hem 
kuvvetlendirmekte, hem yenilemek 
tedir. 

lngiltere bu kuvvetler sayesinde 
daha geniş bir sahayı müdafaa im
kanlarını hazırladığına göre lngil
terenin ne için ve ne zaman harbe
decefTi suali büyilk bir önem kaza
nıyor. 

•• Dr"'iliZ silahlanmasının ilk he 
defi, denizlere h9.kinı ola-

rak lngiltere adnlannm muhtaç ol 
duğu gıda ve iptidai maddeleri te 
min etmek, ayni zamanda bu ada
lan tecavüzden korumaktır. Ayni 
kuvvetlerin bir vazifesi de lngilte
re ile imperatorluk parçaları ara
sında muvasalayı ve imparatorlu
ğun bUtünlüğUnü muhafazadır. 
Fransa, Be1çika ve Felemengi, her 
bUyük devlete karşı mlidnfaıı et
mek, Ingilterenin menfaati icabı
dır. Sonra Ingiltere Mr~·r ve !rakı 
müdafaa ctmevi muahedeler ile ta
ahhüt ebnis bulunuyor. 

Ingilterenin hayati menfaatleri 
bunlardır. lngiltere bunlar için ica 
hında harbeder. lng"ltere belki son 
dakikaya kadar bekler, ve her sulh 
çaresine başvurur, fakat icabında 

muhakkak harlleder. Ve bu husus
ta lngilterede hiç bir ayrılık yok
tur. 

lngiltcre, Avusturya veya Çe

koslovakya yilzilnden Almanya ile 

ha.rbeder mi? sualine verilecek ce
va p: Hayır! dır. Daha geçenlerde 
lngilterenin muhafazakar mebusla 
rından Robert Boothby yazdığı bir 

radenize kadar, bUyUk hır harp ol
makalede Almanya Tuna yoliyle l{a 
madan uzanabilir." demişti. 

•• ngilterenin Japonya ile har-
bebnesi ihtimali sualine kar 

şı da "hayır" cevabı verilebilir. Bu 
nun için Japonyanın hep Çin içinde 
Garbe doğru hareket etmesi, Cenu
ba, lngi1iz müstemlekelerine ve mu 
vasala yollanna hareket etmemesi 
lazımdır. Japonyanm kendini Çin 
ölkelerine gömmesi, Avustralyayı 

memnun etmiştir. 
Ingilterenin Ispanya ylizUnden 

harbe girmesi sualine de "hayır" 
denilir. Fakat Akdenizdeki bugün
kü vaziyet lngiltcrenin ltalya ile 
ergeç clalaşacağım ve anlaşmaların 

rrsa; muhakkak ki kendi milli çerçe
ns!nde hQ-anet isler. 

Kati hedef şudur: Birlik ve dost
luk. 

Bu iki noktadan nynhruyıın iki ta. 
raf maç )aparJar, konu~ urlar, koklo.
şırlar, kuzıaırırrlar, lmybederler, bera
bere kalırlar, Ne yaı>nrlarsa ya.par
lar. He.r ikisinden birisi ebecl, birisi 
kebecl va.ziyetindcc:lir, 

Ebeci, ikebeel .. Anladık. 
Ya sen necisin piç kurusu! Ya sen 

necisin! 
Bana )'Ulıa çektiğiıne göre tabü ki 

benden deı;rilsin, biliriz, inandık. 
Kendini onlı:rcl:ın sayarak 'e on

lara yardakçı görünmek hevesile bu 
haltı ettinse onlar seni kendilerinden 
sayını •orlar. Bunıı bilmil en nr nu 
bire diyavolonun lruyruğu ~ Sen keo
illıie "ontardamm,, dersin amma on
lar sana "bizden,, demezler. Demedi .. 
ler. D~rlyorlar. De..'IÜyecol.ler. Bu 
realite~ i ele biz biliriz. Oyleyse sen ne 
s:m ! Nedsm? Bizden değ"Jr.ln, onlar• 
dan değilsin, ötekilerdeın değil in, be
rikilerden değils!n, nesin blre?Biz on· 
l:ırla dost olduğumuz için sen onlara 
düsman oldun. ( ~ lar bizimle dost ol· 
dul·lan için soo bize olnn dü ına.nlığı
nı katmerleştir.:lin.Bize gelirsin onu li 
ren.in. Ona giders"n bizi yirersin. 1· 
kimiz"ın rniinde ciakilm, saniye, keli· 
me, hn!"f fırsatı kollarm~ı. 

Bire Bizruısın son l umurcnğı! nıre 
ebeci ile kl>heeinlıı necisi! Bire kendi 
kem1inin bile körkörline <liişmarul 

Smıi bu sefer de affodiyont:ı. 
Aka Gündüz 

Eski Radyolar için • 
Abone Ücreti Ahnmıyacal< 
Kullanılmıyacnk derecede bozuk 

veya esk; veyahut ta bir bozukluğu 
olmadığı halde kullanılmıyan radyo
lardan abone ücreJ nlınmaması hak
kında Nafia Vekfiletinin yeni biı" ka
ran vardır. 

Vekalet, bu gibi radyoların en ya· 
kın posta merkezlerinde bir torbayı 
konularak ağzının mühürlenmesln 
ve bu suretle kullanılamıyncak biı 

1 hale getırilmesini kararlaştırmıştır. 

bır mutnreked..:n baş:ıta bır kıymeti 
haiz ol.mıyacngııu gosteriyor. 

J ponya ile Almanyunın ge
nişlemeleri hayati nıııhiyet

te lıı0 ııız menfnatlerını tehdıt ede
bilir. Fakat bu böyle bir ihti
mal yoktur. Çunlfü Japonyanm bu 
gün hedefi şiına I Çindir ve Alman 
yanın hedefi orta Avrup dır. 

lııgiltcrenin siyaseti, daha. iyi si
tahlanıncaya kadar her mücndeıe
den uzak kalmak ve ayni zamanda 
birkaç dU§mnnla birlikte muharebe 
den çekinmektir. Cünkü menfaatle 
rinin büyilk bir sahaya dağılmas· o 
na dünya sulhU ile daha yakuıdan 
al far o mak mecburiyetini tah
mil d iyor. lngUtere artık Millc .. ler 
Cemiyetine dayanmadığı icin, Av
nıpa işlerinde bilhassa Frnnsadan 
istifade etmek istiyor. 

lngiltere, Amer"kanm da sempa
tisinden ve icabında Amer ikan•n 
muhtaç olduğu levazımı temin ede 
ceğinden emin bulunuyor. 
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futbolcülere Gudde Adı Vnsyiiha idi. Vahşi hayvan 
lar Sovhozunda çalışıyordu. 

Sovhoz, tilki, samur, zerduva, sa..rı
sar gibi kürkleri kıymetli hayvnn 
lan yetiştirmek ve terbiye etmek 
le meşguldü. Tatbik Etmek 

Mümkün .. ? mu. 
Doktorlarla Konustuk 

1 

lngilterede aşı ile futbo'cu yetiştirilmiye baş'~ndığını iki gün 
evvel kısaca haber vermiştik. Keşfedildiği iddia olunan guddeler
den birkaçı bir futbolcuya yutturulunca futbolcunun mukavemeti 
artmakta ve oyunu fevkalade düzelmekte imiş. 

Bütün spor alemini yakından alakadar eden böyle bir keşfin 
mümkün ve doğru olup 01madığı etrafında salahiyetli fen ve ilim 
adamlariyle temas ettik. Aldığımız cevapları sıralıyoruz: 

Futbolcü Rasih 
Arsenale Karsı 

Rasingde Oynadı 
Her sene Pariste ağır harp ma -

lullerl menfaatine tekrar edilmekte 
olan Londranın birinci sınıf prof es
yonel takımlarından Ars.enal ile Pa-
r:sin birinci ıınııf profesyonel klüplc 
rinden Rasing takımı arasındaki maç 
pazar günü Kolomb stadında kalaba
lık bir seyirci kütlesi huzurunda ya 
pılmıştır. 

Bu maçı nakleden Fransız gazete 
lerl henüz gelmediği için mUsabaka
nın tafsilatını alamadık. Fakat radyo 

ile aldığımız kısa malumata göre 

maç 0-2 lngilizlerin lehine bitmiştir. 

!ngilterenin en kuvvetli takımla

rından birine karşı aldığı bu netice 
küçük gösUlemiyecek olnn Rasing- ta 

kıımnda Güneşli Ra.sihin oynatıldığı 
da ra.dyodan öğrenilmiştir. 

Bu suretle mil!.i oyuncualrnnız -
dan birinin Rasing gibi \\irinci sınıf 
bir Fransız taknnında Arsenale kar
§ı oynat:lması bir Türk gençinin va
tan dışında yabancılar tarafndan 
takdir edildiğini göstermektedir ki, 

Türk sporu namna sevinçli bir neti
cedir. 

Kasımpaıa Güreıçileri 

Ada pazarında 
Bayramın ikinci gUnU Adapazar 

güreşçilerile mi.lsabaka yapmak üze 
re Kasımpaşa gUreşçileri hazırlan -
maktadırlar. Kasımpa.şa gUreşçilerı 

arasındaki kıymetli pehlivanların A

dapazarlılara güzel mi.lsabakalar sey 
rettireceklerini umarız. 

Süleymaniyeli Muhtar 
Mıntaka Asbaşkanı Oldu 

Istanbul mıntakası asbaşkanı Nec 

mi Atamanın vazifesinin Ankaraya 

nakli dolayısile asbaşkanlıktan istifa 
ett'ğini bi!dirmiştik. Necmi Ataman

dan münhal kalan asbaşkanlık vazi

fesine mmtaka dağcılık ajanı Süley
maniyeli Muhtann vekalet etmesine 
karar verilmiş ve keyfiyet umumi 
merkeze bildirilmiştir. 

1 
Operatör doçent Kazım Ismail Gür 

kan diyor ki: 
" Uzviyeti ruhi ve maddi kudret

ler itibarile idare eden bir takım iç 
guddelerinin mevcut olduğu, bunla
rın çalışmalarında bozulma hasıl ol
duğu zaman mühim hastalıklar mey
dana gel:l'ği çoktanberi malumdur. 
Bu gibi kifayetsizliklcrde vazüelcrin 
d. noksan göri.ilen guddelerin hüla

sasrnı yedirmek veya hastalara o 
gUddelerden aşılamak, son zamanlar 
da çok tatbik edilen bir usuldür. Bu 
iş için hazırlanmış birçok ilaçlar var 
dır. "TAN,, d .. verdiğiniz haber ta
mamen hayal değildir. Son zamanlar 
da güdde hUJiisalan vermekle alınan 
neticeler çok iyidir. Bunun için fut
bolcUlerin bedeni kudretlerini yük • 
seltrnek gnyes1le bövle bir güdde ·ıe
rilmesi tibben miimktindUr. Bedeni 
kudreti yUkseıtmek için kullanıla . 
cak olan gUddeler müteaddittir. atın 
ların kanşık hütasasmı başka yollar 
la uzvivete sokmak kolay ise de aşı 
suretile güçtür ve bu bir 
amcl'vedir. Futbol kudretim yüksel
sin diye bir futbolcüniin mesela ti
roit veya hUsyelerine amelivat yep
tırmiya kalkmasını pek akıllı işi sa
yamam. Ağızdan vermek yoluna. a.k-

lım erer. Fakat şUtlerim kuvvetli oı 
sun diye bir futbolcUnlin en nazil. 
yerinden ameliyata razı olacağım 
zannetmiyorum . ., 

Bakterivo1og doktor Dısan Sami 
de şöyle diyor: 

"- Son zamanlarda hormon tech
vlsi fevkalade terakki etmiye başla
mıştır. Kooret veren bazı gtiddeler 
istihsal ediyor ve bunu cildin altına 
şırınga edivorlar. Mesela erkeklerde 
ademi iktidara tutulanlara, kadınlar 
da cocuk yanamryanlara bu suretle 
iktidar ve veludiyet veriliyor. Gaze
~"" 'zin bahsett'ği futbolcU yarat -
mak meselesi de olsa olsa kudret ve 
kuvvet veren bu hormonların şırrrga 
edilmesinden doğuyor. Yalnız, bir 
nokta var: Gerçi bu şırınga edild'k
ten sonra bir futbolcü muvakkat bir 
?..aman için birknc tane daha fazla 
gol yapar, fakat tabii kudrette o
lan gençlere bunu aşılamak lü7Jllmsuz 
dur. Şirin~an•n tesiri geçtikten son
ra bir balon gibi söner.,. 

Bakteriyoloğ Rağıp Güran da JU 
fikirde bulunmuştur: 
"- A vrupada birçok laboratuvar

larda köpeklerin ve bilhassa kuvv~t 
li koçların hüsvelerinden istihsal edi 
len bazı gudde'er insanlara rerkedi
lince kudretlerini artırır. Voronofun 
maruf nşısı da bu ~sasıı dayanıyor. 

Münhasıran futbol kabiliyetf ni ar-

isi nbul Stadyom~nu Car PISnı 

lstnnbulun asri stadyomu için yap rlan birçok proje1er hazırlanmış bu
lunmaktadır. Burada gördüğünüz pi an mühendis Viyenti Viyoli tarafın· 
d n vanılmıstlr. Proie stadyom ve hipodrom bir aradadır. 

Do 'ttor Bakteriye 'og 

B. l hsan Sami 

Vasyuha, Sovhozun en değer1i 
şubesinde, samur şııhe.c:inde çalışı 
yordu. 

Samur, çok civelek, huysuz, l:uv 
vetli ve vahşi bir hayvandır. Kedi
den küçük olduğu halde h'lrılmla 
de kuvvetlidir. Samuru tedavi et
mek veyahut tcmizlen•ek icap etti· 
ği zamanlar onunla mulın:eka.i>: sa
rette iki kişinin me~b'l'I c'mau l:ı, 
zımdır. Hnlbuki koea::-mn hir tilki ı 
için tek bir kişi pek§.Ja !dfr.yet e
der. 

Samur, civa gibi bır hayvandır. 
Kafesinde biç durmadan hareket 
eder, ileri geri gider, zıpia.r, tırma 
rur .. 

V asyilhanın güzel, tatlı bir yü
zü vardır.Altı senedenberi Sa· 

• murların terbiyesile •• 1eşguldiir. 
Sevgili samurlarındaki en ufak bir 
değişikliği onun yüzi.lnde derhal o-
kumak kabildir. Samurlannda.n bi 

. ri hastalansa, derhal Vasyühanın 
güzel gözlerinden gözyaşları akmI
ya başlar. O, gözyaşlarını zaptcile 
mez: 

- Ağlamamak kabil mi? der. 
Evvela, maddi bakımdan büyük bir 
ziyandır. Saniyen, zavallı samurcu 
ğum, ne güzel, ne yumuşak, ne ttly 
lü, ne yumuk yumuktur. 

Samur, tüylü ve yumuk yumuk 
olmasına rağmen insanların üreri
ne atılır. Halbuki Vnsyfıha, hiç çe 
kinmeden onların kafesine girer, o 
harikulade tatlı ve cana yakın se
sile onları çağırır .. 

- Otuzuncu, gel bana.. Gel ca
nım, küçüğüm... Haydi bebeğim, 
gel bana... Otuzuncu.. Gelmek is
temiyor musun? Canın isterse .. Oy 
le ise ben gidiyorum .. 

VASYOHA 

S amur gelmemezlik edemez; 
gelir. Bu cana yakın, bu sı 

cak, bu içten gelme davete vahşi 
hayvan bile dayanamaz ... 

Otuzuncu ismini taşıyan ve ko
caman kafesin içindeki değnekle-

rin arasında hiç durmadan, müte 
madiyen hareket eden, kımıldayan, 
kuvvetli ve çalak ayacıklarile değ 
nekleri aşındıran Samur, yavaş ya
vaş süratini azaltır. Vasyfıhaya 

yaklaşır. Onun başına doğru eği· 
lir. Küçücük burnunu Vasyühanın 
altın gibi san saçları arasına soka 
rak onları kuklamıya başlar .. Ya
vaş yavaş, ihtiyatla, evvela bir a· 
yağım, sonra ikincisini bu başın Ü· 

zerine dayar .. Itimatla, genç kadı
nın geniş ve sıcak omuzlan üze-
rinc atlar. 

- tşte bu kadar .. Hah şöyle O. 
tuzuncu .. Aferin Otuzuncu .. Aferin 
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küçüğüm .. 

-~~~~~~~~~~~~iiiiiii9-~~~~~~~~iiiiiiiöiiiiiiii!!~~~-... Sovhozdakilerin hepsi Vasyilha 
.4111 için: 

GURKAN 

Bafderlyolog Ragıp Güran 

tırmnk için bir güddenin keşfedildi
ğiO: veya edilebileceğini zannetmiyo 
rum. Biitiln sporcuların kudretlerini 
ve bJhassa mukavemetlerini artıra • 
cak güddelcr bulunmuş olması mtim 
kündür. Yalnız bu güddeler nekadar 
kuvvetli olursa olsun tabü olmıyan 
kudretler muvakkattir. Böyle bir 
güdde aldıktan sonra stadyomda bir 
kasırga kesilecek olan futbolcü çok 
mümkündür ki, maçtan sonra sedye 
ile eve götürülsün.,, 

Çekler - lngilizler 
Londra, 29 (A.A.) - Futbol fede

rasyonu, l ilkkii.nunda Londrada ya
pılacak olan Çekoslovakya _ tn
giltere m'lli takımları maçma çıkacak 1 
lngiliz takımını şu suretle tertip et
miştir: 

Voodley (Chelsea), Sproston 
(Leeds Uııitcd), Barkas (Manches
ter City), Crayston (Arsennl), Cullis 
(Volverhampt~n), Copping (Arse
nal), Matthevs (Stokebity), Hali 
(Spurs), Mills (Chelsea), Goulden 
(Vest Ham United), Broo (Manches
ter City). 

Bu ekip geçenlerde ga.l takımını 
2-1 mnğlfıp etmiRtir. 

Patenli Hokey 
Prag, 29 A.A.) - Bertin hokey 

klübU ile Prag Hokey klübü ekipleri 
arasında yapılan patenli hokey maçı 
O-O beraberlikle neticelenmiştir. 

BiLMECELi ZABITA HIKA YESI 

Kö ele 

Nasıl Öldürüldü? 
Bayan MeliUıııt, kocasından Fakat Emniyet müdürlüğü cl-

ka.ç zamandır şüplıe ediyordu. nayet masası amiri B. Celiıdet, 
umulan beş sene evvel evlenmi..ı- doktorla.rıo bu iddias1ı0a kanaat 
!erdi. Korası zengindi. iki aı,:ı rt- getirmedi, cesedin gece yansı 
mnm, bankada da elli biıı lira yerde yatını~ bir halde bultllldU· 
kadar parası varclı. L5leri de i.)1 ğu Yüksekkaldırun civarında tet 
gidiyordu. Kösele ticaretile meş kikat yaı>tı, onula şlipheli görü-
guldü. lktısadi buhran gibi -re- len evlerde oturanlan hiç renk 
beplerden hiç müteessir olma- vermeksizin sorguya çekti ve ni 
mı~iı. Fakat iki sene ,·ar ki, Ba. hayet müddeiumumiliğe müra--
;an l\1elfıhatin kocası, B. Ihsan. oo.at ederek şu kanaatte bulun· 
karışık ve şüpheli bir hayat ya- duğunu söyledi: 
~ıyorclu. Bir sone öınce apartma- "- B. Ihsan bir cinayete kur-
nın birini satmışlardı. Şu halde ban gitmiştir. Hu cinayet ~ban· 
bankaclaki para.'it suyunu çekmiş <'a, bıç.al{, ignıe ve saire gibi alet-
demekti. Gec;enlerde de öteki a- ferle istenmemiştir. Zehirleme su 
part!ltanı satılığa c;ılmrmıştı. retile ~lmamıştır. Cinayet büs-

t bu"tu"n b"'ska bir ceJdl<le işlenmiş Karısı Bayan Melfıha , bu va- .. _ " 
h ıd tir. Katil de ... izli randevu evi s:ı-ziyet karşısında fena a e ü- " 

b .. µ. 1 hibi Madam Katinacbr.,, 
züliiyordu. Fakat ""un ısrar a- Acaba n. Ccladctıe bu hükmü 
rına, gözetlemelcrine rağmen 
kocasından bir şey öğrenmek verdiren sebepler nelerdir ve ci-
mümh"iin 0ıo.nuyordu. nayet nasıl işlenmiştir! 

B. Jhsıtn da hayatından mem • 
nun görüniiyor, büyük işler pe- Evvelki hikayenin cevabı: 
şinde dotastığmı, apartmamlan Haydutların arasma kıyafet 
satnıaldan maksat sermaye te • tebdilile girip haydutlar tara • 
dariki olduı~umı söylüror, fakat fmdan yaknlan ve 8ı1ahları alı-
bu siizlerdcn mlispet bir netice narak kıskıvrak bağlanan komi-
c;ıktığı görülmiiyordu. ser, kendisini şu şekilde kurtar-

Ba~·a.n :uelfthat, kocasmın ku- mıştır. Komiser kuvvetli bir a-
mar oynadığıımlan veyahut bir damdı. Meslekte pişmiş olduğu 
kadml:ı. sıla fıkı al~Jm<lar bulun- için parmaklan arasında ince bir 
du~!l'ldt.n şlinhe ediyorclu. Ar- jilet ağzı saklar ve iş üzer;nde 
kasma gözeliler koydu~u halde bu tedbiri hiç ihmal etmezdi. El-
en ufak bir ipucu bile elde ede- lerl, ayakları iple bağlanıp bUyUk 
rnemişti. masanın yanına yatırıldığı za-

Günün birinde Bayan Melahat man parmakları arasmdki kes ~ 
lmra bir haber aldı: Kocası Bay kin jiletle iplerini yavaş yavaş 
Dısa.n, bir gece Yüksekkaldınm- kesti. Bu müddet zarfında da 
da ölü olarak bulunmuştu. Ce - haydutlar iyice sarhoş olmuş -
cıadi morga naklettiler. Cesette }ardı. Bir aralık haydutların ken 
fılchir ''arn "" here voktu. Ci- di aralarmda,münakaşa ettiğini 
ğl'rlcrini ''e di~er azasını mna- gören komiser, blrden yerinden 
yene ettiler, zehirlenme eseri de fırladı ve masayı bütün kuvve-
bulam1ulılıır. tile iterek üç haydudu da masa. 

OJümün nasrl bir sebeple vu- nın altına yuvarladı. Masanın 
kubııldnıfu anla.5damıyordu. Ni- keskin tarafı haydutların göğüs 
ha.yet doh-torlar, Bay ihsanın lerini tazyik ediyordu. Kendisi 
fazla alkol tesırite kalp sekte - de bütiln ağırlığınca masanın Us 

1 sinden öldüğü neticesi.ne vardı- · tüne çıkarak haydutları amana 

1 - Vasy(iha fevkalade bir kadm, 
derlerdi. Kendi işini öyle benimsi
yor ki... Ba!fın 'tiayvanlar bile ona 
U~ &,.... q••-1,.. """"'1PT, .L. .. aJ.M 

S amur denilen bu kaprisli, bu 
huysuz hayvan çok, pek 

çok ihtimam ister. BüyUk bir dik 
kat, hususi bir alaka ister •. 

Ormanlann ıssız, uçsuz bucaksı 
köşesindeki bu Sovhoza hazan düş
manlar sokulur ..• Kafeslerin içine 
zehir karıştırılmış yiyecek atarlar. 
Bunlar, Samur ihracatımızı çekeml 
yen ecnebi rakiplerimizdir. Vakıa 
düşmanJanmrz bu emellerine nadJ 
ren muvaffak olurlar. Fakat ne de 
olsa yine dikkat etmek lazım. Vaa 
y\ıha bunu hatırına getirdikçe gü· 
zel, sevimli yUzU derhal ciddileşir, 
kati ve tehditkar bir hal alır. He
men Samurlannı bir daha gözden 
ge'çirmeğe gider. Onlann her bi· 
risile ayn ayrr konuşur .• Vaziyetle
rini tetkik eder.. Her taraflarını 
gözden geçirir .. Ve ancak bundan 
sonra içi rahat eder ve evine gi
der. 

Ertesi gUn. gün doğmadan yine 
Samurlarına koşar .. 

Vasy(ıha Samurlannı çok sever. 
Onları gözii gibi konır. Vasv\thn sa 
murlarrna fıdeta asık gibidir; bu 
n~kını utana utana sövler. 

Nahiye Kongrelerinin 

Toplanacağı Gün!er 
Halk Partisi nahiye kongrelerine 

Birincikanunda baslanacaktır . '/ila
yetimiz içindeki nahiyelerde h :rngi 
gün hangi kongrenin toplanacağını 
gösteren listeler hazırlanmıştır Bu 
listeye göre, ayın onunda aıcşam 

20,30 da Fatih Merkez, ve 20 df J{il
çükpazar nah;yeleri 11 Kanunda 
19,30 d:ı Kartalın Snmandım Vf saat 
16 da Kadıköyiin Kızıltoprak nnhiye
leri, 12 Kanun saat 14 te Eylihiın Ke 
merburgaz, ve yine saat 16 dn '.{ndı-

köyUn Erenköy, ve saat 10 da Kadı
köyUn Merkez. saat 13 te Yu.ov~nın 

' Kılıç, saat 14 te Sanyerin Büy lkde· 
1 re ve saat 10 da Beyoğlunun Hnsköy 

1 
nahiyeleri, 13 'Birincikfınuıı saat 
16,30 da Beyoğlunun istiklal. •ıe Şi· 
lenin Akçnk<>se nnhiyel~n l 4 ?irin· 
cikanun saat 20,30 da Beşıktasın Ar· 

~~~~~!!!!!~~~~~~g~e~ti~·r~d~i·~~~~~~~!iii!i!i~~ 

navutköy saat 20,30 !i -ttihin Fener 
nahiyeleri 15 BiriLıı;ık5.nw; saat 20 
de EminC:ı:ünUn Kumknpı n:ıhiyesi 
kongreleri toplanacaktır. • 
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Petrela Kalesinin Vahşi ve 
Korkunç Dehlizlerinde ... 

- 17 • 

Tirandan 25 - 30 kilometre 
uzaklıkta meşhur Petreıa 

kalı.. .... uııı en tepesindeyim. Ama -
vutluğun belki tabiatı en vahşi yük
seklik erinden birisinden, aşağısı

nı seyrediyorum. Başımı mazgal 
deliğinden dışarı çıkardım. Evvela 
karşıya uzaklara ve alışa alışa 

yavaş yavaş aşağıya ve yakma 
bakmıya başladım. Bu kadar çok 
yükseklerden karşıdaki uzağa ba
kılınca o kadar korkunç gelmiyor. 
Fakat yakındaki uzağa yani aşa
ğıya '!>akınca o zaman iş değişiyor, 
haşyet ve ürperme başlıyor. 

Kalenin tepesinde senelerin ve 
harplerin yığmış olduğu enkazın 
üzerinden geçerek her tarafı tet
kik ediyorum. Yalnız geldiğim ta
raf hafif meyilli ve dağınık köy ev
leri, diğer taraftan yine aynen dil.t 
ve yalçın kaya .. 
Karşıda kıvrıla kıvrıla akan Er

zin nehrinin parıltısı olmasa etraf, 
sisli görünecekti. Aşağıda sürül • 
müş birkaç tarla, eteklerde taş a
ralanndan fışkırmış birkaç incir n.· 
ğacı ve yer yer sapsan katırtır

nak1 arı .. ve nihayet hep taş, yal
nız taş ••• 

Elbasan yolu üzerinde bir köprü •• 

Tiran sefarethanemizin baş
katibi Vedatla beraberiz. 

Bir a~alık onu kalede kaybettim, 
sonra sesini işittim: 

- Ben, yavaş yavaş iniyorum! 
Zaten çabuk çabuk inmek kimin 

haddine? Kalenin iç avlusundan dı
§arı çıktım. Artık korkunç ve vah· 
.şı-manzaray-a ıi'ışnuya v• ı- "ı-rr 

manm verdiği cesaretle adırnlan
mı serbest atmıya başladım. 

Kalenin iç duvarlarının haricin
de ve yüksekte harap bir bina gör
dfun. Bu binaya gitmek için yal
çın taşların tabii teşekkilllerine uy
gun düşmek şartile yapılmış bir 
merdiven izine rastladım, takip c>t
tiın.Dliz bir taşlığa ve oradan birkaç 
tahta basamakla binanın sahanlı
ğına geldim. Kilitli kapının yanın· 
daki demir parmaklıklı pencere -
den içeriye baktım. 

Kartala benziyen iri bir kuş, 1.ruv
vet' i birkaç kanat vuruşu ile bina
nm içinde havalandı, karşı tar-lfta 
camı, çerçevesi kırık pencereden 
çıktı ve gitti. Vahşi sükUnetine he
nüz kendimi alrştırdığım bu uzak, 
yüksek ve kimsesiz yerde birden
bire işittiğim bu ses, birkaç adım 
gerilememe sebep oldu. 

P ·cereden içeri baktım. Bir 
""~cioe benzettim. Lime li

me o'muş bir hasrr, çürümüş tahta
Jann Uzerinde duruyor. Badanası
nın rengi ka~tnıs duvarlarda ma -
betlere mahsus tezyinat ~öri\nUvor
du. Tc:;erde minhere benzer bazı te
sisat ta varrh Rnrasr nP idi? D•Rar
da minaresi de yoktu. Fakat düşün-

YAZAN: ~~ '""" '~~~ 

!HALİL LÜTFi ! 
düm, bu kadar hakim ve yüksek 
bir yerin ancak kendisi minarelik 
edebilirdi. 

Kapının ve pencerenin etrafında
ki clu·varda ou-.ya. ~ q&lcabilOD

lerin hatıraları yazılı idi. 
Eh, bu kadar yorgunluktan son

ra ister istemez ben de onlara u
yarak duvarın bir tarafına: 

Halil Lfıtfi 
T~ gazetesi 

Tarihini koydum. 

lstıınhul 
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A
cıağıya indiğim zaman de
ğerli sefirle Vedadın bir a

ğızdan: 
- Nerede kaldınız. meraklan

dtk! söz'erile karş1land1m. 
Jandarma onbaşısı, köyün ihti • 

yarlan: 
- Sanki burıda bir fevkaladelik 

mi var? der gibi baktılar. 
Petrela köyünlin meydanı başhba. 

şxna bir tarih yasatmaktadrr. Ev
vela yaşlr çınar ağactarınm gölge
leri arasında esrarlı bir manzara 
gösteren bir mescide girdim. Avlu
sun'un kaldırım ta~lan aras·nda di
ze kadar çıkan otlann içinde san
ki bir tarlada yiirüvor g-ibi idim. 

Karf$rdn nhsı:ı.p hir merdivenle Gr

kılan mescit. soMa tabutluk. sağ
da da, oencere'erinin zamanla in
celm;~ ti,.m;rler;n., h::ı.<Fıanatı nM'RV-

1'1!1Rm"T1 tiH-.e olduğunu anladığım 
bir yer vardı. 

Çetinkaya Köprüsü Aç~dı 1 

Bafradnki Çctinkaya köprüsi.inün açılış merasim; çok parlak oımuş
tar. Merasimde Nafia Vekaleti idari müsteşarı Arif Baytın, Samsun va
lisi Fuat Tokal ve bir çok davetliler hazır bulunmuşlardır. Ankara ve 
Samsundan da heyetler gelm'.ştir. Belediye reisinin nutkundan sonra ınüs 
teşar, kurdelayı keserek köprüyü açmıştır. Belediye, misafirlere yilz ki
silik bir ziyafet vermiktfr. 

Arnavutluk hükümetini tebrik e
derim. Nümerotajı buralara kadar 
sokabilmiş. Bunun numarası (50) 
Safi Paşa türbesi. .. 
Başımı eğerek içeriye girdim. A

ğır bir balmumu kokusu burnuma 
çarptı. Içerde dokuz ölü yatıyordu . 

Buradan çıktım. Mescidin dtşın
da 20-30 metre ilerisinde başka 

bir türbe kapısı üzerinde: 
Haza tarihi vefat 

~rı ~tnnet ntn ~en l\otiunan 
· Rahmetullah 

1332 
Tarihi vardı. 

B u türbelerin arasına sıkış -
mış bunlardan daha mun

tazam bir katlı bir binanın kapısı 
üzerinde aynen: 

Levhasını gördüm. Siyah önlük 
ve beyaz yakalı çocuklar ağaç al
tında oynuyorlardı. Bu bina da 41 
numara ile nuınaralanm.ıştı. 

Bıraz daha yürüdfun, köy baka
lmı geçtim. Diğerlerinden daha ay
rı bir yerde başka bir türbe gör -
diin •. Bunda hiçbir işaret, hi\.bir a
lamet bulamayınca s.ordum · 

- Ba1abanağa türbesi, dediler. 
Balaban ağa, 400 sene evvel ka

leyi fethederken şehit düşell ku -
mandan. 

Etraftaki ağaçların da'ları dam
larını fütiiyordu. Bana öyı.a geldi 
k;, a~façlar, sanki bu hatırayı sil
linrnekten kurtarmak istiyorlardı. 

Pencere demirlerinde dst.~a çok 
paçavra, içE>risinde daha çok yağ 
knndilı ve daha büyük balnıumla
rı vardı Burada beş ölü n~·dtm. 

Şoseye çıktığımız zaman oto
mobil bir müddet Erzin neh 

ri kenarından yol aldı. Sonra sağa 
döndü. Solumuzdaki sadinin taze ot 
koulan burnumuza geliyordu. U
?-klarda katmerkatmer dağlan 
seyrede ede ilerliyorduk. Nihayet 
bu sıcak günde serbest, bol su a· 
kan bir çeşmenin önünde durduk 
sayın e!çimiz: 

- Haydi çocuklar dinlenelim, bi
rer kahve içelim, dedi. 

Elbasan şosesi üzerinde, giden 
ve ge.er yolcuların nefes aldıklan 
motörll< vnsıtaların su aldrkları bu

1 

YE>r. 'hakikaten sakin, güzı>J vı:! l'>il· 
hassa btı ~ıcak günlerde nısbeten 
serin ini. Derm ve yeşil bir vadive 
.tıakim ''aziyeti vardı. · 

Küçfür huylu, pa'abıyıklt )ta'.ıvecı. 
s:ı.yın mfüıtcrisini tanıdı, rıasrl ik 
r:ı.m edcet..~ini şaşırdı Zaten C:izden 
haşkr. da kimse olmadığı i<;i'l bar
dak oardcık su taşıdı, durd•ı. 

DönerkEn azametli. dik baPlı Pct
"ela vn h:lKtım . isyan harPketlerinin 
he_p. böyle erişilmez, ulaşılmaz ve 
ya .• aşılmaz hissini veren vahsi te
pelerden çıktığının sebebini dUşün
dfun. 

Hatay da Bayram Yasak 
• Fransız M üstemlikecileri Hataya ~arşı 

Bir Suikasd Hazırlıyorlar! 
(Başı 1 incide) 

det bitaraflık ve dürüstlük mask<>sile 
dolaşmıştır. Milletler Cemıyetinin he 
yeti Hatayda iken az çok bitaraflık 
roJü oynar gibi görünmiışttir. Fakat 
hakikatte bu heyeti yanlr~ ;./ıe!' üze. 
nnde dolaştırmak ve düşil'lceıerini 
şaşırtmak için her dolaba bctşvurmuş 
tur Mesela, heyeti, Türkköyü diye 
A.,.ap köyüne getirmiş, Araplara., 
TUrk adı altında Türk emellerine ta
maınile aykırı sözler söylemiştir. Bü
tünmaksadı heyetin Hataydaki ha- • 
kiki Türk varlığı hakkında bir fikir 
sahibi olmasına imkan bırakmamak
tı. 

Beyoğlu Halkevinde dün geceki törende •• 

'erini etrafına "toplamış, itidale da - !er. Arzı hürmet eder, kutsal ellerl
vet ediycrdu. Halkevinin civannı dol 'l'lizden öperiz.,, 
duran binlerce halk ta bütün heye - Acemi diplomatın Hatayda 
canlarile: "Yaşa Atatürk! Yaşasın yeltendiği manevralar 
rürkiye!" diye bağırıyorlardı. Ankara, 29 (A.A.) _ Ulus nazete 

Bu anda halkevinin etraf mı ku • sinin sureti mahsusada Hatay hu • 
şatan yüzlerce jandarmanın halke - d d .. d a·~· h b' . 

• • • • •• • •• 
1 

u una gon er ıgı mu a ırı gazete 
vıne gırdıklerı gortildu ve orta ık · t 1 af · t• sıne şu e gr ı vermış ır: 

karıştı. Neticede on on beş Türk kır- ı D" d -ı. • b"" ··k · t"kl"l b un en. n uyu ıs ı a ayra-
baç ve süngü darbelerile yaralandı. mm b ıı H t y du"'n d a aş yan a a , gece . e-

Hatay Bayramı Ankarada nebilir ki, en eşsiz tezahürata sahne 
heyecanla kut'andı olmuştur. 

Heyet gittikten sonra delege Roger 
oyununu büsbütün açığa vurmuştur. 
Hfı taylı sıfatile Türk kardeşlerile bir
leşmek ve rahata kavuşma.1ı emelin
de olan diğer unsurlar arasrna ay
nlık ve nifak sokmrya çalışmıştır. 

Çerkesler arasında bu bakımdan tah 
rikler yapmış ve "ayn mektep,, "ayrı 
tabur., diye telkinlerde bulunmuştur 
Ermenilerin hislerini hare!<ete ge
tirmek için "Musa dağı ytldönümü,, 
diye nümayişler yaptırmı~ ve bunla· 
ra kendi de karışmıştır. Türk dostu 
olduğunu sezdıği bazı Kürt reisleri
nin evlerine giderek taassup dıunar
larmı harekete getirecek söz!er söy
lemiştir. Hakiki Suriye vatanpervPr
leri bugün vaziyeti sakin bir surette 
telakki etmiye ve Türkiye ile hakıki 
bir dostluğun kıyrnet~i anlamıya 
başlamışlardı. Roger, Suriyede de aah 
rikler yaptrrmış ve Hatay bayramını 
Suriye için bir matem günü diye gös
termiye çalışmıştır. Bundan makı:;at, 
Suriyelilerin dikkatini dağıtmak, Su
riye istiklô.lini ve Suriyenin varlığ.mı 
ve birliğ'ni tehdit eden tehlikelere 
karşı gözlerini bağlamaktır. 

Ankara, 29 (Tan muhabirinden)- Bugün öğleden evvel tören yapıla-
Ankaradaki Hataylılar bugiln Antak cağı ilan edildiğinden Antakyad•a tu 
ya ve tskenderundaki kardeşlerinin lunmak ve öğleden sonra lskenderu
l'utıayamadıklan bayramın acısı i- na gitmek üzere bütün lskenderun 
çinde onları andılar, kederlerine u- lular ve Türk köylüleri şehre dolmuş 
zaktan bütün samimiyetlerile iştirak lardır. Fakat haftalardan beri istiklal 
ettiler ve coşkun heyecanlarım gös- bayamına susamış olan Hatay Türk 
terdiler. !erine bu bayram çok görüldü ve 

Fransız müstemlekecilerinin nesil
lerdenberi tatbike calışbkları oyun
lar karş1sındayız. Nifak, fesat ve ta
assn bu körüklemek yolile Fransanın 
bütün insanlığa karı,:ır olan bir taah
hüdünil hiikHmden nü~ürmc~e ve 
Hatay idea1ini yıkmağa çalrştlmak -
tad1r. 

'fti:r.im Hatav irin istE>f1117imiz. 
,.....,nc:ıRnın. tı:ıRhhıiiıiiinnPki lıH?n ve 
rı1h11 tıımam:te tutmR!'lmdan ibııret -
tir. Hiiknmetimi?.in Hatavcfaki 1sti
dath:ır kal'RJSınd"l hac:ı!'1''1!'1İVPt1P hare-
1{et ederei!i'le ve olun bite,.,i 'Fransa
va resmen bildirerek bunlarnı ma • 
nasını sorıı.caıbna l'liinhP-miz yoktur. 

Müessif hadiseler 
Antakya. 29 (Tan muhabiri bildi

riyor - Hatay istiklal bayramının 
arifesi olan dündenberi büyük teza -
hürata sahne olan Antakyada bugün 
müessif hadiseler oldu. Kırıkhan -
dan, tskenderundan sabahtan itiba -
ren Antakyaya dolan köylü ve şeltir 
1i on binlerce Türk, bugün saat 9 dan 
itibaren Antakya bE>lediyesinin önün
de iken hiç ummadıkları kara bir 
hıtber1e karşılastılar: Bavrnm yok! 

Bu smıda Antakva beledivesi ö -
niinde birikmis olan Hatavlrlar. jan 
ıtarmıtlıırm sün~ileri1e kars•laştılar. 
halk s\Hnin ~ itidal ile buntdan hal
ıfevinin öni;rıe g-;tti. fııkat burnılA da 
.. ahııt bınık•1mad•. Ha1epteT'I 1'•r--k -
lı.annan ve nahi'velerilen 20 kfüıt\r 
'famvnnla 2'e1 ı>n fandıH'Tl'\1'11ar hıılkıı 
~nnı:!'lilPrni P'0~+P,.rli1er. fl'ı:ı lk iandı:ır 

"V11U'1TTI hll hı:ırP'lcPt:Tii evvPlA JTlPl"A!'Iİ
...,j knntrnl mak::ınfl"'a atf'<>+ti, f<> ln:ıt 
c:ınnrsı. m~kRat anlı:ıl'ltlıir. 'Ff'vkalRrtı> 
11'.omiı:ıer gelmivecek ve Sanrak mahal 
ıf hi\1d\1"'1eti de bavrama istirak etmi
vecek!. Paha sonra, vani ıaat doku1 
'"'ucukta ivice anlaRıldt ki HRtavltla
-rn iRtilı'1 At bavram1 da vasıı.k edil · 
.,,;t.~ir. Biraz sonra Ant~kva helf'cli
vesinin kanrı:ımdaki ilan tahtasına 
\ntakya müddeiumumisinin ım teb · 
•ıği asr'dr: "Hatay rejiminin ilam mii 
'lasebetile Türk unsurunun hazrrla -
irğı bayram memleketin asayişi yü
-Unden mened:ıdi. Tezahürata ve nü· 
rnavi~e teı:ıebbüs edenler şiddetle ce· 
~<ı.hındtrrlııcaklardır.,, 

'R'l\tavlrlar vine c.ok ı:rermP-"Pn ''YP
'lieiin" ~zetesinin deleg-e Ro~er ta
rnf·ndan Vı>rilen bir emirlP. sekiz eiir 
icin kanahld·i'Fın• ve matba.asmm kor 
don altına alınd·!?mı anıachlnr.Bu va?:i 
vet karsisında basmümeı:1s:ıeri ;tidal 
ile Mi11et1er Cemivetine. FranAA Re· 
·sicUmhuruna va:ı:iveti tel~aflarla 

orotesto ettiler. Bütün bu hadiseler 
olurken Antakyadaki Türk konsoln~ 
su Antakya halkvevinde Türk ~nç-

Hataylılar saat 16 da mus mey- Hat~ylıtann bayt'amına set çekildi. 
danma gelerek Zafer abidesine güzel Zaten sancağa geldiğindenberi a.
bir çelenk koydular. Çelenk kırmızı- cemi diplomat manevralarile lfatay 
beyaz çiçeklerle yapılmış Hatay bay- Türklerinin gözünü boyamak. istiyen 
rafu: şeklinde idi ve üstünde "Atatür- delege Roger Garonun son gilnlerde 
ke

0 
Ha tayın şlikranı cümlesi vardı. zamirindeki suika!'\tler anlaşılmtştı. 

. . " . . Yeni delege bilhassa şu birkaç gfüı 
Ab:denın önünde ateşli bır hitabe · · d Antak bük" t' · · · b .. . . . . ıçın e ya ume mı sınsı ır 

soylıyen Saıt, Hataydakı karde.şlerı- · · h · d" d'" ·· tü. · b .. k"" b 1 t b 'k l engızısyon sa nesıne on urmus 
nın ugun u ayram arını e n e - Du ;:ıa.ualı Lu "Ta.,ı;y .. i: l.ta;;_.,. oı•r' .. ı.'"-'Jw 
ti. :Saat :20,30 cıan itibaren de Anka- ile meydana dökütdli. Sabahleyin b'n 
ra halkevin.de bir Hatay gecesi ter- terce }Iatavlı Türk beledivesinin ':>nü 
tip edilmiş bulunuyordu. Halkevi -sa- ne dolmuştu. Derken halk hiikumet 
tonu çok erkenden hıncahınç dolmuş binası tarafından gelen silahlr zaptı 
tu. lstiklal marşından sonra bir An- yeterle dağrtılmtva başlandı. Bu es 
takyalı vatandaş bu gecenin mana nada mahalli hükumetin zaptiyeleri 
smı \nlattı ve bunu Hikmet Rasihin "Ali komiser Kont dö Martel gelmi
bir nutku takip etti. Bundan sonra yecektir, dağılın,. diye bağırıyord'.l. 
Profesör Etem Menemencioğlu, dün-. Fakat b~ tehditlere rağmen halk da
ya tarihinin <;ok karışık geçen son ğılmryordu. Bütün bu kütleleri teşkil 
20 senelik kısmı üzerinde derin bir edenler büyük bir itidal i~de idiler. 
tahlil yaptı. umumi harbin bir eınper Türk vekar ve ciddiyetini taşıyorlar 
yalizm tezahürü olduğunu izah etti dı. Sonra her şey anlaşıldı: 
ve Türkiyenin kurtuluş mücadelele-
rinde hakim ve muharrk olan rndu 
tebarüz ettirdi. sonunda da "Hak 
muzaffer olmalıdır,, dedi. 

Bundan sonra davamıza temas e
derek Cenevrede vanlan son anlaş
ma nm kısa bir tarihçesini yapan pro 
fesör. anlaşmanın maddelerini hnkıı 
ku düvel bakımından tahlil etti, :ni
hayet sözlerini şöyle tamamladı: 

"- Bugün Hatay, istiklalinin bi
rinci safhasına girmiş bulunuyoruz. 
Hat'avm bundan sonraki hayatında 
mesut olmasını diler ve Hataylılara 
yapacaklan işlerde muvaffakıyetlel' 
temenni ederim.,, 

Sonra, Dil fakültesinden Hataylr 
Nahide Balcı "Hatay için,, adlı bir 
şiirini okudu, bunu Behçet Kemal'in 
çok alkışlanan "Türk Hatay,, başlık
lı şiiri takip etti. Behçet Kemal şi-

irini: 
tstiklal her millete hele Türke öz 

haktır 

Hatay kurtulacaktır, Hatay kurtula
caktır. 

Mısralarile bitirdi Behçetten son 
ra Eti Türklerinden Bay Memduh. 
Hatay hakkında bir hitabe söyledi 
ve bunu Hatayrn tarihi ve coğrafya
sı hakkında projeksivonlu bir izahla 
Kamranın coşkun bir sü.ri takip et"i. 

Hatay gecesi geç vakte kadar sür
ter ve hitabeler söylenerek taşkın ~e
zahürler arasında devam etti. 

Bir aralık halk arasından bir gen~ 
frrlryarak Hataylilar namına Atatür 
ke bir tazim telgrafı çekilmesini tek 
lif etti ve alkışlar arasmda Büyük 
Şefe şu telgraf çekildi: 

"Ankara halkevinde memleketle -
rinin kurtuluşunu kutlıyan Hatay 
l{ençliği. her gü?.el ve eşsiz şey gibi 
Türklüğe bu hakkı da bağışlıyan J...
talarma sonsuz sevgi ve saygılarını 
alkışla, coşkunlukla belirtmektedır-

• 

Mandalar idaresi bayrama iştirak 
etmiyor, rejimin tatbikini ilan için 
Antakyaya- gelmesi beklenen Kont 
dö Martel gelmiyordu. 

Saat dokuza doğru hala halkı da
ğıtmıya uğraşan zaptiye kuvvetleri 
nin kafi gelmediği anlaşılmış olacak 
ki, Halepten 15 kamyonetle gelen 
kuvvetler halkı kordon altına aldı \•e 

belediye binasının pencerelerinden U• 

?;anan sili'hlt askerler1e halka ateş a-
~tlacağı tehdidi savuruldu. Biraz son 
r'cı Antakya 1'9"rkez karakol kumsn 
danı halka bağırarak bavramın yal
nız Türk mmtakasına inhisar ettiril 
-li~ni bild;rdi. Bu esnada Türkler köp 
rü tarafından Yenigün matbaa.sına 
doğnı müteessir bir halde ilerlemıye 
başladı. 

Delege Roger Garonun. bu gazeteyi 
de kapattığı anlaştlmıstı. 
Neşesi baltalanan Türklerin bu 

vakur ve sakin duruştan karşısında 
halk mümessilleri kendilerine dfüıE>n 
tek vazifeyi itidalle yapmışlar ve dPr 
hal Cenevrede Milletler cemivetine 
Türkiye ve Fransa ciimhurivetleri~le 

vaziveti tel~fla ve şiddetli protesto 
etmişlerdir. 

Hadiseler esnasında Antakya baf 
konsolosu Antakya halkevinde bulu 
nu:Yordu ve Hataylıları itidale sevke 
diyordu. Halk, halkeV'inin etrafını ku 
şatmış: 

"Yaşasın Atattifk. yaşasın anava
tan, yaşasın başkOnsolos,, diye bağı
rıyordu. 

Bu esnada caddelerde ve mahalle
. erdeki taklar resmi elbiseli sivil me 
murlar tarafından yıktırıhyordlL 

Bayram resmen menedilmişti. 
lşte bu anda, süngülü zaptiyeler 

'1alkın üzerine hücum ettiler. Kan • 
şıklrk yanın ı:ıaat kadar sürdü. Ha -
lepten, Kırıkhandan ve bütün nahi -

(LUtfeıı sahif eyl çeviriniz) 
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nıan ... 
- Ne feci manzaralı bir adam ... 
- Dikkat ettiniz mi?. Memleket 

hakkında, bir söz ıile olsun fikrini 
söylemedi. 

- Bize birer mevki vadetti yat. 
Işte onun fırkacılık ve memleketçi 
lik hakkındaki düşüncesi. .. 

Bu dört genç, Şehzadebaşma çr 
karlarken, derhal kararlarını ver
ntlşler: 

_ Hayır.. biz, bu adamın arka 
smdan gidemeyiz. Yani, ahmak bi 
rer deve vaziyetine giremeyiz. Bi
naenaleyh; ya fll'kamızı olduğu gi 
bi yaşatmz. Veyahut müstakil ve 
ihür fikirli birer adam olarak yaşa-
rız. 

Demişlerdi. 
Ve fırka merkezine gelerk, bu ka 

rarı da arkadaşlarına bildirmişler .. 
hatta, umumi bir içtima yaparak 
yeni fırkanın cazibesine kapılma
mak Iazımgeldiğini uzun uzadıya 
izah etmişlerdi. 

• ttihat ve Terakki Cemiyeti 
1 haricinde kalan bütün siya

ei teşekkülleri ittüakına almıya 
çııl~ Hürri~t. ve ltilif FJrkasu. 
ne yapıp yaparak demokratları da 
ıkendisine iltihak ettirmiye karar 
vermL~ti. Çünkü bu fırkaya men
sup olan münevver, atılgan, müte
şebbis gençler vardı. Ittihatçdarla 
gir~ilenek mücadelede bunlardan 
çok büyük istifadeler temin edecek 

lcrini kestir!n.işlerdi. Onun için, genç 
demokratlar arasına kuvvetli pro
pagandacılan musallat etmekle be 
raber; fırka erkanından bazılarını 

da, Şehzadebaşrnda, Merkezi Umu
mi ittihaz ettikleri Şerif Paşa ko
nağına davet ederek bunlarla tek· 
rar müzakereye girişmişlerdi. 

Artık Merkezi Umumi de bizzat 
faaliyete geçtiği için, bu müzake
reyi Sadık Bey iclare etmişti. Ve, 
demokratlara birtakım cazip tek
«iflerde bulunduktan sonra; teklif 
lerini şöylece hü' i.cıa eylemişti: 

- Demokrat fırkası, kendi pren 
elp ve temayüllerinden hiç birşey 
feda etmiyecek .. Hürriyet ve İtilaf 
fırkası da bu preruf.pleri umumi 
programına ithal eyliyecek... Bu 
müşterek çalışma bir tek hedef ta 
!kip edecek. O da; muhaliflere söz 
söyletmiyen, ve onların medeni ve 
içtimai haklarını kullanmalarına 

imkan vermiven ittihatcılan devir 
ırnek ... Buna bın'aen, (Hürriyet ve 
Itilaf fırkası) bayrağ-r a.ltmda çah~r 
aa_ .. ak. !U:'hnt ve Te,..,kki binası yı 
kılacak ... !ttihat ve Terakki bina
fi• '"ı,.ır1·l+ın sonra. her'{efl ve h~r 
tel'-lekkül, hUr ve sel'becıtt;r. nemok 
r,,tlo:ır, isterlerse vine Hilrrivet ve 
Itilaf camiası içinde kalacaklar. ts 
temezlerse, fırkalarının lavhalarrm 
tekrar klüplerinin kapılarına asa
cı klar. Kı.rndi fırkalarmm prog
ramları dahilinde serbest serbest 
çalısacaklar. 

Demokrat murahhasları. bu tek
ı:f karl'-ltStnda da siiktıt etmifj1erdi. 
1"ii!-lbet vevahut menfi hi~ bir ce
van vermeden. dönün kliin!erine 
~elmiı;lerdi. Yine umumi bir kt.~
mıı vanarak di-T!'r ll"'"lD,.:ı hu m11-

,...,,-~~ ... yi ve bu teklifi izah eylemiş 

lerdt. 
"7.alardan mühim bir krsmı, lti

lafçtlann propagandacılarmm tesiri 
aHına girmişlerdi. Artık kafaları
na (İttihatçılara karşı muhalefet) i 
yerleştirmişlerdi. Buna binaen, ha 
re.retli btr mUzakereden sonra, he 
men orada bulunanların büyük 

Ahali Fırkasından Muhalif Fır
kaya geçenlerden Hoca 

Sabri Elendi 

bir ek~riyeti, itilafçılara olan te
mayüllerini göstermişler: 

- Hürriyet ve ltilaf fırkası tek 
lifi, caziptir. Bu fırsat fevtedilme 
meli ... Memlekette, yeni bir istıib
dat unsuru kesilen İttihat ve Te
rakki, artık devrilmelidir. 

Diye, son sözlerini söylem~ler-
di. , 
Demokratlığı siyasi bir gaye itti 

haz ederek yalnız bu çerçeve için
-de çalışmrya taraftar olanlar, ta.
mamile azlıkta kalmışlardı. Karşıla 
rrndakilere fikren galebe çalamıya 
caklarıru anlamışlardı. 

Artrk bütün cereyanları, h~disa 
h terkatm..iyo mecbur. olmuslarck 

• ki gün sonra, demokratla-
1 rm Divanyolu klilbünün ka 

prsında.ki lavha kaldırılmıştı. 
Kaprnın üstüne; yeşil zemin ü

zerine evvela küçük bir yazı ile 
(besmelei şerif) ve sonra k~l:z1 bir 
talik hat ile (Hürriyet ve ltılaf Fır 
kası - Divanyolu klübü) yazıh bir 
levha asrlmıştı. 
Fırkanm umumi katibi Bezmi 

Nusret Bey, bir tarafa cekilmişti. 
v c bazı gazetelere şu istifanameyi 

göndermişti: A w •• 

(Arkadaşlarsa maıuz:ı oldug~ uze 
addi ve manevi ugramadıgrm rem . 

zarar ve ziyan ka1mamışken şım-
diye kadar, (Demokrat fırkası) ... ~
da kalmaklığım, ve bilhassa .~.:ı:~1• .. 

bi umumi ve murahhasi mesullugunu 
ifaya çahsmaklığım; sırf her n.a
muskar adama farzolduğu veçhı -
le, giriştiğim işe hüsnü hitam ver-
mek maksadından ibaretti. .. 

Bugün Demokrat partisi, (Hur
riyet ve 'Iti15.f fırkası) na iltihak 
ettiğinden, emelim husul bulmuş d.e 
mektir. Bina"m' te,,h: fimabaat yı
ne demokrat mesleğine sadık, fa
kat kemalile hUr ve müstakil kala 
cağımı arzederim.) 

O emokrat fırkası, böy~e.ce i
kinci defa 01 arak inhilal et

mişti. Itiliı.fçılara iltihak edenlerin 
hemen hepsi; !ttihatçılara karşı 
mücadeleye girişmek istiyenler de
ğildi. Bunların arasında kendi :mes 
!eklerine sadik kalan demokratlar 
da bulunuyordu. Ve bunlar; 

- Mademki; bu büyük muhale
fet kuvvetini durdurmıya mukte
dir değiliz. Şu halde, biz de bunl.~
rrn içlerine girelim. Muha1efet yu
zünden memlekete gelecek zararla 
rrn önünı> "'0 <'miye gayret edelim. 

Diyorlardı. 

Fakat, günler geçtikçe buna muk 
tedir olamıyacaklarmı anlıyorlardı. 
Çünkü; Hürriyet ve İtilaf Fırkasr
nm herı::eyden evvel <tntikam) ve 
(mevki hrrsı) maksadile hareket et• 
tiğini görüyorlardr. 
Fırka erkan· bile, bu hisle'rini a

çıkça söylüyorlardı. 

(Hürriyet ve !tilaf frrkası) hak
kında bir kitap yazan, Dr. Rıza 
Nur Bey diyor ki: 

(Ruhsat istihsalinin ertesi gün 

TAN 9 

Yazan : Ziya Şakir 

(Arkası var) 

Her güzelin bir kosunı olur, der 
ler. Bizim güzel lstanbulumuzun 
da büyük bir kusuru çokça rütu
betli olmasıdır. Yaz, kış lstanbul 
az ~k rütubetliclir. Fakat en ~ok 
rütubetli mevsim burada sonba
harla kış, yani şimdi tam içinde 
buluınduğumuz mevsimdir. ' 

Sonbahar aylarında rütubetin 
vasati derecesi O, 73 olur. Kışm \'& 

sati rütubet 0,81 derceye çıkar, 
0,85 dereceyi de geçtiği vardır. Bi
lirsiniz ki bir yerde rütubet dere
cesi 0,85 dereceyi g~ince orası 
pek rütubetli iklimlerden sayılır. 

Mart ve Nisaıııdan so11ra lstım
bulda rütubet vasati 0,72 derece
ye, yaz ortasında yine \usati 0,62 
dereceye dü~er. Vasati rütubet de
recesi 0,50 elen ziyade iklimler da· 
ima az çok rütubetli sayıldıkla.rm
da.n lstaınbUJ hiçbir vakit kurak 
iklim olamaz demektir. Bir sene 
içinde en çok rütubetle en az rütn
bet arasındaki fa.rkın yalnız 0,10 
olması da bunu gösterır. 

Istambulluları·n çoğu bura.da en 
li.itubetli günleri lodos rüzgan es
tiği vakit san.arlarsa. da ölçüler 
bunun aksini gösterir. lstanbulda 
en ziyade ri.itubetli günler şiına.1-
den ve şarkı şimaliden rüzgar esti 
ği zamanlarda.dır. Bazan garbi ce
nubiderı rüzgar es'.9ce yine rütubet 
çok olur, fakat cenuptan ve garp
tan estiği günlerde rütubetin art
ması pek nadir görünür. 

Demek olur ki, lstanbuhın çok· 
ça rütubetu bir ildim olması Kanı.
denize ya.kın olmasından ileri ge
lir. Buraya hava ile gelen rütubet 
Kara.denizden kalkan su buhandır. 
Karıuıenize dö1'iilen büyük nehi1'· 
!erden dolayı o deniz sularmm 
ba~ka. deıniz sularından az tuzlu ol 
duğunu hatırlarsanız Ist.anbulun 
Kara.denizden hava aldığı günler· 
de, tuzlu derıizler kenanndaki şe
hirlerden daha ziyade rütubetli ol
masmr tabii bulursunuz .•• 

lstanbulda rütubet!111 soğuk mev· 
siınlerde artması bir baıtınnda.n da 
iyidir. Vaktiyle, rütubet hem soğu ı 
ğon, hem de sıcağın fena tesirini 
artıJ"ır derlerdi. Yeni t.ecriibeler bu 
fikri tasdik ettirmiyorlar. Vakıa, 
rütubetin kendisine mahsus birçok 
fena tesirleri varsa da bunlara. 

IL-_E _K_O_N_O_M_i_f 
'-·D~~;~~~;·... "Türk Borcu.. Yükseldi 

lvekliLer Bunun Tesiri 
~!}./::~~~?ı. ·Derhal Görüldü 

9in Ticaret odasında. yapdmak· 
ta olan damgaJa.nıa.nm SOınu a
lımmştır. Oda Sanayi m~dürlü~ ı 
ğü verilen beyannamelen tasni. 
fe başlarruştrr. Bazı ticaretane
lerin henüz beya.mıame verme
dikleri ve yasak hil3.fına olarak 
ipekli kumaşlarını damga.latma
dılda.n a.nlaşılınaktadır. 

ipekli çorapJann damgalanma 
t smıa. henüz gcçiluıemi~tir. Daın
J galama için kanunda altı aylık 

müddet olduğu için tüccar ve 
fabrikatörler ınüracaatıerini 
daima son günlere bırakmakta
dır.Buna rağmen o:laca bu iş için 
18.zım gelen damgalar ha.zırlatıl
nuştrr. Bu damgalarla. çoraplann 
her teki iizerine sabit boya ile 
siyah ve beraz renkte birer dam 
ga vnrula.caktrr. 

Dün borsamızda çok hararetli satış1ar olmuf, bilhassa, Onitürk 
üzerinde canlı muameleler yapılmıştır. Paris borsasında Onitürk 
b~ frank yükselmiş, dün 228 frank olarak bildirilmiştir. Bu yük
selme tesiriyle 13,85 - 13,90 lira arasında bulunan Unitürk ak~· 
ma kadar yükselerek 14,20 lirayı bulmuştur. 
I.kinci tertıp Unitürk ise 13,90 li- 1 ------------

radır. Ergani tahvilleri 9ti, Merkez Hafta Sıeinde 
Bankası 96,5 liradır. Çimento hisse- 3' 
ıeri 9,90 liradan 10,15 liraya fır.a - 1 QQQ T 
mıştır. Londradan bir isterlin karşı- On 
lığı 147,10 frank ve 4,9935 dolar gel Damuk Sataldı 
miştir. Bir isterlin Merkez Banka - lır 
sında 624-627 kuruştan muamele 
görmektedir. 

Altın fiyatları neden 
yükseliyor? 

Borsa dışında satılmakta olan al
tının fiyatı dün 11 lira ile 11 lira beş 
kuruşa kadar çıkmıştır. Ge~en sene 

• • • • • •• ••• • • • • • •. • • •,,., • ·-- bu aylarda altın 945 kuruştan 1035 

Bu hafta Mersinden yüklenmek Ü• 

zere Adananın orta cins pamuk1arın

dan bin ton satılmıştır. Bu pamukla 
nn kilosu 33-35 kuruş arasında ve
rilmiştir. Satılan bu malların Japon
ya hesabına alındığı tahmin edilmek 
tedir. Japonlar Türk yapağı ve tif
tiklerine de az çok alakalı görünerek 
fiyat soruşturmaları yapmışlardır. 

Daha ziyade pamuklanmız üzerinde 
iş yapmak arzusunda oldukları anla. 
şrlmaktadır. 

Zahire Borsasında 

Ahnan Muamele Resmi 

kurunşa kadar yükselmişti. Bu sene 
de ayni aylarda yükseklik başlamrş
tır. Bunun başlıca sebebi birlik ve 
beşibirlik altınların Anadoludan ara 

Zahire borsasında yapılan satış mu ndmakta ve toplatılmakta olmasıdır. 
amelelerinden ötedenberi alınmakta Geçen sene gibi milstahsilin bu sene 
olan binde iki nispetindeki borsa res de eline bolca para geçmiştir. Ada -
nıinin çokluğunu ileri süren tUccar • na, Konya, Eskişehir, Sıvas, Anka· 
larmıızdan bazrlan bu resmin binde ra, Kayseri gibi mühim merkezlerden 
bir nispetine indirilmesi için arala-

1 
şehrimize gelen ve beraberinde mal 

rmda görüşmeler yapmışlardrr. Bu- getiren müstahsil veya Anadolu tüc
nun için ticaret odasına da müracaat carları sattık1an mal1arın bedelleri -
edilecektir. ni piyasamızdan altınla değiştirerek 

kaAıbk bir de faydası var. Rütu
betli günlerde soğuk daha az olu
yor. Zaten lıalkrn ötedenberi oda. 
da soba yaıktığı vakit üzerine bir 
9ft.Oak içerisinde su koyması da bu 
na dela.let eder. Çanaktan çı'kan 
su buharı sobanın hizmetine yar
dan eder. 

Rütubetin en fena tesirleri sıcak 
havadadrr· Ya.zrrn güneş \'ttrması 
denilen o ağır hastallk e.n çok rö
tubetli günlercle olur. Ist.a.nbul yaz 
mevsimiınde de yine göze çarpacak 
derecede rütuhctli olmakla bera
ber -hep Karncle~ize komşuluk
tan ve Boğa~ Uzerinde olmasından 
dolayı- hiçbir 1Jaman sıcak iklim 
oJmadığmdnr.ı burada rütubetın de 
pek fena tesirleri görülmez. 

Bununla beraher, rütubetin her 
mevsimde az çok zararlı tesh-!e· · 
vardır. Bunlarrırı hepsinl bir günde 

saymak mümkün değildir. Bugün 
yalnız mikroplara faydalı, demek 
ki biıe zararlı, mühim bir tesirini 
söyliyeceğiın: 

Rütubct hakkında iİmi tecriibe
ler daha. ilerlemediği bir zamaıııda. 
Pasteur meşhur &;,"1lanru yaptığı 
va.kit mikroplan kurutmakla on
ıamı hayati kuvvetelrini azaltmış
tı. Demek ki rütubet mikropların 
kuvvetini artınr. 

Sonrada.n yapılan t.ecrübeler bu 
nu tamarniyle ispat etmiştir. Ha
va çok rütubetll olunca miıkropla
nn etrafında, her biri bir milimet
renin yüz binde biri kadar su bab
becikleri toplanır. Mikroplar bu 
habbeciklerin içimde, bir ta.raftan 
da kendilerinin çıkardıkları gaz
larla, adeta keyif sürerler. Her· 
yere daha kolayhkla sokulurlar. 

Bayağı bir pamuk pa.rçası kuru 
hava içindeki mikroplan tuttuğu 
ha.ide, hava rütubetli olunca pa
muk yirmi beş sa111timetrç kalınlı· 
ğında bile olsa mikroplan 7.aptede 
mez .•. Bundan başka rütubetli ha
va içindeki mikroplar - Hava hiç 
hareket etmediği halde bile- ken
di kendilerine hareket ederler. 

Rütubtll mevsimlerde nezlenin, 
grip hastalığının ve daha başka 

bulaşık hastalddann niçin çoğal
dığı şimdi İ}ice anlaşılıyor demek
tir. 

yerlerine dönmektedirler. Fi~·at yük
selmesinin biricik sebebi budur. 

Altın satx~larınd.aki canlılık karşı

sında yeniden Ctimhuriyet Altını ba
sıla ~ağı bakkrndaki haberler, doğru 
değildir. Yalnız, müracaat sahipleri
nin ellerindeki altınlann darphane 
tarafından değer fiyatla satm alın -
m:ı.sı ihtimali vR.rdlr. Fakat, henü:a 
kati bir karar verilmemiştir. 

Beynelmilel Çelikçiler 
Londra, 29 (A.A.) - Beynelmilel 

çelik mütehassısları, esasa ai~ bir.~
tilaf ile neticelenmiş olan Parıs mu
zakerelerinden sonra Amerikan re
kabetini tanzim etmek maksadile bu 
gün Londrada toplanmJşlardır. 

Kartel, şimdi fiyatlarda muadelet 
tesisi.ne gayret etmektedir. Yan res
mi müzakerelere birkaç hafta tJ:mra 
başlanmas1 muhtemeldir. 
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PAl{ALAI? 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belçika Fr. 
Drahmi 
Isviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Çek 

Şilin Avuı;turya 

Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron Isveç 
Altın 

Banknot 

Ç E. R ( 

623.- 628.-
122.- 126.-
80.- 88.-

102.- 110.-
80.-
18.-

84.-
23.-

570.- 580.-
20.-
65,-
78.-
21.-
26.-
20.-

23.-
70,-
82.-
23.-
29.50 
22.-

21,- 26,-
12.- 14.-
48.- 52.-
30.- 32.-

1102,- 1103,-
268.- 269.-

F. R 
Açılış Kapanış 

Londra 625,50 627,-

New-York 0,7983 0,8002 

Paris 23,516 23,455 

Milano 15,1718 15,1355 

Brüksel 4,695 4,6840 
Ati na 87,37 87,161G 
CeneVTe 3,4525 3,4450 
Sof ya 63,9488 63,7958 
Amsterd, 1,4364 1,4330 
Prag 22,69 22,6363 1 
Viyana 4,22 4,21 
Madrit 13,7490 13,7160 
Bedin l.9782 1,9742 
Varşova 4,22 4,21 
Budapeşte 4,0160 4,0060 
Bükreş 106,6350 106,3795 
Belgrat 34,4925 34,41 
Yokohama 2,7464 2,74 
Stokholm 3,1015 3,0940 

. ......__.. .... -' 

Buğday, Köm;;r 
ihracı için Mü
saade Alınacak 

Buğday, maden kömürü ile bütün 
maden erimizin ihraçlarından evvel 
lktısat Vekaletinden müsaade alın• 
masx icra vekilleri heyetince karar • 
lastınlmıstır. Alınan bu tedbirlerin 
mcltiyeti: yurdun muhtaç bulundu· 
ğu buğdayların ihraç edilmemesi ve 
ihraç miktarının kontrolü içindir. 
Bu suretle, kömür ve buğdayların da 
dıs piyasalara e-öre kıymetleri rnuha 
faza edilmiş olacaktır. Bu hususta 
Iktısat Veka1etince bir talimatname 
hazırlanacaktır. 

Romanya Petrol 

Sanayiinde Buhran 
Romanyada petr>~l sanayii buhra.· 

nı henüz devam ediyor, Petrol sana
yiindc ecnebi mühendis ve müte • 
hassıslara yol verilmesi bu müesse
seleri idare için kafi miktarda Ro
men miltehassrsmm bulunmaması bu 
sanayiin idaresindeki zorluklan ar
tırmıştır. Istihsa'atm miktarı geçen 
seneden azdır. Romen demiryolları 
ve vapurlan idaresi Sonj:eşrinin on 
beşinden itibaren petrol ve petrolde~ 
çıkarılan maddelerin nakil i.icrefü:~· 
ni artrrmıştır. Artırılan ile.retler yuz
de 18,59 - 53,73 nisbetleri arasın· 

dadır. 

Almanyaya ihraç 

Edeceğimiz Mallar 
Almanyadan yurdumuza ithal e -

dilmekte olan malların arttığı ve it· 
halatın intizam içinde devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu ıthalatın karşı· 
l·ğı olarak Almanyaya bu sene yapa 
c;ğınuz ihracatın miktarı 14 mliyon 
lira tespit edilmiştir. Fakat, bunun 
14 mi'vondan 24 milyon liraya çıka
nlmas; yolunda görüsmelere başlan 
iı<Tı haber verilmektedir. 

.':> ·ı t Di<'Yer taraftan Almanya 1 e yap 1 

· .....,,~ ticaret ve kliring- ::ınl<1cımn.s•n

da Türkiyeye verilen kontenjanlar
-lan baz:lar nın değiştirilmesi için bir 
'nsım .A lm"'n firmal<>rınrn Alman it· 

ı;t bü~oh•rına miiraraat ettik1eıi 
piyncı~ml?.~ bi'dir'lmi~tir. 

Çavdarlarda Yine 

Yükselme Başladı 
Diin ve evvelki gün piyasamıza 41 

vagon buğray, 25 vagon arpa, bir 
vagon çavdar, bir vagon nohut, iki 
vagon fasulye, 2 vagon tiftik,1 vagon 
vapağ1 gelmiştir. Piv:u:ada bir deği
~iklik olmamıştır. Yalnız çavdarlar 
2-3 para yükselmistir. Buğday 
5.3fı-6.12.5 sertler 5 35, arpalar 
4,08, c:avdar 4.18-4.20, nohut 7.330, 
kuşyemi 7.50. susam 16-16,15. tif· 
tik deri 90, keçi kıh 50-54 kuruş
tan muamele görmüştür . 

• 



BU6mom B1JLllACA 
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• BOLDAN SAGA.; 
1-Bir Devi bonbon 
fi -Jmaıı eden - KaradlDilıie bir 

d. 
1-Bir Devi tlzllm. - ~ Di... 
' ~ - FiDlancliyah -

ı..t. 
1 - ... bir oemlYet &1111 - 1-
~ tabl>at 

e- ıt._ - Futa b6yik Jrablle 
'1-~ 
8 - ......... m&tUf bir tehri 
9 - Dllmiıli .... - Nota - .No-

ta. 
10-Ed~. 

• YUUmM1I., ..... 

1 - J)am1uda ~'"""'-' - Sıcak ddfm,.. ......... 
a - 1ır - Zevç. 
4 - Bedava - Sen 1nldm. 
• - Jl'aldne i§let.eD 
• - Wlti - Faydalı bir bGcek. 
' - 8edrlcl (l'arlça) 
8.-fMklrl 
9-'ı-llltita- Nota. 

._....__~~~-Jl?;.J:ıfr,. Dl -
.Batı.ata arttmık. 

Radyo 

-

Say mı-}...-!~ 
ı-u 1JJ61mm on tarihinde mer'~ ~ btr "11ık fevbtl· 

cJt f.eDail&tlı abonman kart1&rabn gelecek aJ'JO birinden ltibareıı idare 
~ ır.atroı mQdiriyeti ile köpril Bop.lçl ılfelerinde •tlflM 
baoU.ıllktır. Birlnci ft 2 nel kbunlal'Ja tul>&t ... ~ kıt aJ18d 
iQin P•IBblhQe, Bqkoz, Yeniköy, Ta.nlJp, Kirec}bmıu, Bil~ 
SarlYO· Y.,,.,,avııe .,. Kavaklara kadar t.emsrJlt nı.bet1 9fı 31 den 
4()açı~. 

2 - 1 ~ 8T sabahmdan it1bann Harem, Salacıtk w 'O'M -
dardan ~ ft KabatıfS ff Befikt8f ve ve Kaba~ llarem. 
SaJacak ve ~a tek bilet tfyattm 2 a. kUl'UI t.-ı ~· 

hta••I .... Mldlrlliil•ctta: 
22. 12. 93111~ stıntı aaatt 15 de .taanbulcla Nafia ~ 

de (~l 111& ~ Weui Vefada .aı talibe Yurdult4& J.RPl'l"Alk 
~ Jıluallim ~ biıaMı ikmali ... bpak .arı 1-1iJe eUilt
meye koDalm1*uii 

J(ukavele, ~ Baymd1rllk iflerl .... __. w femıJ ....-.. 

Haydarpaşa lisesi Direktörlüğünden : 
tlıılncl tablt .... l Birlnalldamılur. :tı BiıinclUnmi OmW'telt ... 

ye kadar taklttfııl ~ talebe velisiu tell1im edilir. ~ 
YaktiDıele ~ -. oıunur.. (7971) 
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it pıda SALiH NECATi 
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den alınız. Reçeteleriniz 
bilylik bir dikkat, ciddi 

bir istikametle hazırlanır 

Bu çocul< ansik opedisi, ilk defa lngilterede 

insanların yirmi asırda tophyabildikleri malu

IIU\lı çocukların dahi anlıyabileceği bir hale 

koymak fikriJe vücude getirilmiş bir eserdir. 

Bu eser daha neşredildiği zaman her taraftan 

takdir edilmiş ve derhal diüer memleketlerde 

de tercüme veya taklidine teşebbüs edilmiştir. 

Bugün lngiJterede, Amerikada, Jta'yada, 

F ranımda, ayrı ayrı isimler altında bu eser 

neşrolunmuştur. Çocuk Ansikl~pedisi, bütün 

dünya terbiye mütehassıslarınca çocuklara ve

rilebilecek en mükemmel eser olarak tanın-

A 

-1. 

lopedi i 
vücude getirilmittir. Çocuk kendi kendinin 

hocasıdır .. Eğer çocuk etrafında iyi bir muhit 

bulursa kendi kendini daha iyi terbiye eder. ı 

işte Çocuk Ansiklopedisi ona bu muhiti hazır- 1 

lıyan bir eserdir. 

' Çocuk bu kitapta muhtaç olduğu her şeyi 

bulacaktır. Mektepte okuyan çocuklar için An

siklopedi bir malumat hazinesidir. Öğretmen

ler, mürebbiler ve ana, baba iç.in ise kıymetli 

bir rehber vazifesini görecektir. 

Çocuk Ansiklopedisi, umumi malumatı nok-

ınıştır. Bu kıymetli eseri tertip ederken yazıcı- san olan büyükler için de istifade edilebilecek 

Bu Suallerin 
Ce'1aplarını 

Bilir mis ·niz? 
Kola kumaşı niı;:in sertleştirir'? 
Ytirürkoo kollnnınızı niçin sal-

larız 

Sünger kağıdı müreldtebl niçin ı 

emer? 
Tuz buzu niı;ln eritir! 
Hnrdal niçin dilimizi yn.lcar? 
Kalemucunun ortsmn niçin de-

lik yaparlar·~ 
Niçin daimn bliyümeyiz? 
Daim donmuş haNuzda nasıl ya 

şar? 

Kutuplarda bulunan insanlar 
topaç gibi dö:ıerler mi? 

Bir dnb'1D ytiksekl!b1ni nasıJ öl-
lar muayyen terbiye usulleri takip etmi~lerdir. zengin malumat ile doludur. Hulasa bu kitap-
Çocuğun kafatmavalttı ge meden bir çok ku- . taôüyük, kuçük herkes her şeyi liulaliıleceldir. 

... ""---·1&1 

ru malumat doldurmak fikrile değil, fakat on- Fakat bilhassa çocuklarına iyi, temiz ve nezih 

lara ders haricinde inkişaflarını temin edecek bir fikri ve ahlaki terbiye vermek istiyen ba-
r 

bir memba tedarik etmek endişesile bu kitap ., balar için bu e!er bulunmaz bir hazinedir. 

• 
1 ildi de Çı mıstır 

' 

Veni Çocuk Ansiklop~disi iki ciltlik bir eserdir. Son çıkan 30 #uncu cüzile eser 
tamam olmuştur. Şimdiye kadar bu kıymetli eseri almamış olanlar iki cildini 
birden idarehanemizden tedarik edebilirler. Tam eserin mücellet fiyafl 700 ku
ruştur. Elimizde mahdut miktarda takım vardır. Bir evin en büyük süsü ve kü-

tüphanesi olacak olan bu esere sahiP. olmak istiyenler acele etmelidirler. 
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KÖM.ÜR 
SOBALARI 

TiE 
de 

esi ye 

Müshil Sekeri 
Tesiri kat'i isimi kolay 

ESANS 
LOSYON 

PUDRA 
. SABUN 

BfR e~·YANIN AŞK 
VE GÜZEL.LIK~ÜYASI 

Otomatik t.elefon nasıl çalışır? 
'.flvuk yumurtalarından piliç 

çıkacağını bilir rot? 
Taksi 11asıJ işler? 
Denizde nekadar su vardır? 
iğne roı:a siirtülünce neden ısı-

nır'? 
Knblolarda borulno yeri nnsıJ bu 

ıurlnr? 
uay\'anlar da bizim gibi rüya 

görürler mi? 
Gün nerede başlar? 
Bulutlar nnsıl güneşin g~mesine 

mini olur'.!' 
Neşeli olduğumuz zaman gözü

mUz niçin parlar? 
Yeni Çocuk Ansiklopedisinde ~o 

euğwı sorabileceği bütün suallerin 
cevapları vardır. Bu cevaplar lza.. 
batlı reslmlerle verilmistir. Der bi
risinde çocuk aradığı sualin ceva
bıııı tıulabilir. 

en iyi müshil ~elierldir. 

Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 
PARFÜMÖRI L.T. PİVER lstanbul Şubesi. 

Osmın~ey, .. Ahmet,.. Bey ~sora ..:_No. 56 ·ısTANBUL 

fOSfATIN NECATI 
11 ==== 

Çok kıymetli bir bebek gıdası

dır. Bunuılla beslenen yavrular 
tombul. kuvvetli ve neşeli olur. 

avramda Yalnız 

KIZ LA Y GA'ZE E 
• 

Cıkacaktır 
ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 

yardım etmit olacaksınız. 
Müracaat yerleri: latan bul da, Postahane karşısında Kı

zılay satış bürosu. Telefon: 22653. 
lstanbulda, Postane arkasında Kahraman Zade Hanında 

birinci ketta ilancılık Kollektif Sirketi. Telefon: 20094-95 

·~ . . . ., J'~· . . . ' ' ' . : .• .: ·"~':1." .... ıt.:..i-... ' ,• ~. . ,.., ' ~ · ... •.ı •c. ı.I 1"1~ ... 111~ ·-~ 

HAKİKi KAŞE 

ALGOP 
Madeni kutularda olduğundan terkibi ve tesiri deği,mez. 

Nezleye, aoğuk algınlığına, Nevralji ve bat, diş ağrılarına se
nelerdenberi tecrübe edilmif en tesirli ve emsalsiz ilaçtır. 

1 
ALGOPAN her eczanede bulunur, ı 
ismine ve markasına di kat. 

p.-:. ,. . .,;.. • 

ÖKSÜRÜK ŞU 
. 

En muannit öksürüklerle 

bmotit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı-

dır. Göğüsleri zayıf olanla. 

ra vikaye edici tesiri taya

nı dikkattir • 

Bütün eczanelerde 
bulunur. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul 

M. M. Vekale ·nden: 
M. M. V. ce alaminyom matra imal edecek bir makine ve tcferrüatı 

en müsait şerait teklif edecek bir firmadan satın alınacaktır. Mezkfu ma
kine ve teferrüatım verebilecek firmalar makinenin kudret kabiliyetini 
kataloğ ve resimleriyle birlikte Fiat ve şeraiti muhtevi tekliflerini 10 L 
Kanun 937 tarihine kadar Ankarada M. M. VekllleU levazım daire riya· 
sefuıe vermeleri. (610) (7807) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin Dk 

Miktarı bedeli Teminatı 

Metre Cmsı L. K. L. K. 

530 Kırmızı Bayrak Şalı 1166 00 87 45 
1 - Jandarma birlikleri ihtiyacı için Cinsi, miktarı, tahmin bedell 

ve ilk teminatı yukarıda yazılı bir metre elli santim eninde (530) met· 
re Bayrak Şalı açık eksiltme ile. sa tm alınacaktır. 

2 - Eksiltme 1-12-1937 tarihinde Çarşamba gUnü saat 15 de Ge
dikpaşadakl Jandarma satın alma komisyon binasında yapılacaktır . 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanun da yazılı Evrak ve ilk teminat mek
tubu veya makbuzlarlle belli gUn ve saatte komisyonda bulunmaları.7725 

pı ..... .-. ................... -.-ı ... rmm~ 

1 Kış geldi, NEZLE den korununuz? 1 

. 
Nezle - Grip ve bunlardan doğacak vahim, tehlikeli hastalıklann 

önüne geçmeniz ancak GOMENT AL kullanmakla kabildir. Her ec -
zaneden ısrarla arayınız. Fiyatı gayet ucuzdur. 

~--· HaDnD S~~~rr •ı~~~ 
Karyola ve madeni eşya fabrikası 

Karyola ve Çelik Möb e 
M~ŞG911E~D 

Son sistem karyolalar muhtelif cinste çelik somycler ve çelik madooi 
möblelerimiz te. bir edilmiştir. Sıılkımsöğiit Demirkapı cad. 7. Tel. 21632 

• 
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• 

Dik ve sarp çıkışlı Ufudağına tırma· 

nan acemi bir dağcının otele gelir gel· 

mez ellerine hohlıyarak soraccığı ilk sual 

budur. 

Halbuki tecrübeli bir dağcının hiç bir 

zaman böyle bir vaziyet karşısında kal· 
• 

masına imkan yoktur. Çünkü o, çıkacağı 

yer ne kadar dik ve uzun olursa olsun 

daima sırt çantasında Tabii Kanyak bu· 

lundurur • 

Tabii Kanyak yalnız Uludağında kulla· 
• 

ndmaz. O, rütubetli ve nemli yerlerde 

soğuk algınlığına karşı en iyi bir ted· 

birdir. 

Daima soijuğa maruz kalarak çalrşan 

bir aile babasına akşam eve döndüğü 

zaman sunulacak en iyi şey, bir fincan 

çaya karıştırılmış bir kaşık Tabii Kan• 

yaktır • 

. ~ . .J: . . . ~ 1.. . . i~ ' .., • • ... ı··.. - - ..•.. : . . . 
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Neşesiz ve Kırgın 
BAŞI, DIŞLERl AGRJYOR 

Halbu~i bir tet 
• MERI7 EZl: ANKARA • Vücu~ ve . Dirna{lın~ 

·. yorgunı~Qunda . GRİ PİN 
• • -•• • 
iHER NEVi BANKA MUAMELATI , •· 

: pel:<J,,..üf'!asır ... ·er:nin 
i .. • ~ . bJ'= iJAçt.~. ~ 

/ \ . , .- . . .. ~ 

·Kutusu ~200 .)curu'ş 

.:. BEŞİ~ l~MAL · MAHMUT CEVAT .:· Alsa bütün 
- -! = Ağn 'an geçer, 
- Osmanlı Pankası rahat eder. 1 H e ır el y f ©l fi ~ c e r D ~ ©l ~ ıı=ıı @ n : : Şeker Ba~.!;, !u~ebeUle Os - ACjrllar • Romatizma • Nezle • Grip _ = mantı Bankasının Galata Merkezile 
~= • 
• K U PO N l U VA n [ l I MEVDUAT • :::=::eUn~~-o~:::~c~e~a,:~: 
=: Pazartesi gtinleri kapah bulunacak-

~ ~~ B K .-._.-~--D-iş_T_a_b_b_i-.----

: 1 '• y!. ~n~ ~r!' 
Karşısında derhal rıc'ate mecbur olur. 

icabında gürtde 3 kaşe abnabilir . 

= ~ Belvü npt. No. 2 ---

~ 

• ş u B E L E R • • -• = Adapazarı BozöyUk Ciemlik 

ISTAt'BUl • A N K A R A: Bandırma Bursa lzmit 

• Bartın DUzce Safranbolu • 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GR1P1N,, isteyiniz. 

• Telef on: 2316 Bolu Eakişehir TekirdaA Telefon: 22971 • •:tını 
= ..- -= ·= = . i§§ l OTEL ve LOKAINTA~O § 

• • -• Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

mu• 

-- -= = s 1- z E Sureti mahauaada otelde çıkartı'an =: 
r:J._. ~ halis TEREY ACI ile yapılmış § -- -lfJ §S En nefis yemekler hazırlamaktadır. LQtfen tecrübe ediniz. E§ 

11 Umum Müdür.ük: TÜRKBANK - Şubeler: T"CARET: • . 11111111111 'iirkecı Oıhan ve caddesi No. 7 Tel 24394 11111111119 

---a -
TELGRAF ADRESi: 

= ·~--------~--~~------~~--~--~--~--~------~----= - Sahıbı: Ahmet Emin YAUIA . Umumı Neşrıyatı idare Eden . 8. SAl.~l 
!• llll•lllllllll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llf llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llllll! Gaıetecilik ve Neşriyat Türk Lfmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 


