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1 9 s 7 5 KURUŞ BAŞ MU HAR R l R l: AHMET EM 1 N Y AL M AN 

Dünyaya 
En Guzel 
Örnek 

Ahmet Emin YALMAN 

O n beş, yirmi sene evvel 
her feyi mümkün diye ta

savvur edebilirdik. Fakat kom
tumuz Y unaniatanla aıkı bir 
dostluk ve karde,Hk kuracağımı
zı, ayni yolda yürüyeceğimizi. 
ayni gayelerin tahakkuku için 
el birliği yapacağımızı, biribiri
m~ze candan emniyet ve aevgi 
bağlıyacağımızı akla getiremez
dik. 

Nesillerce mtiddet dünya yüzünde 
iki millet yoktu ki, biribirine Türk
lerle, Yunanlılar kadar düşmanlık 
duysun. Öyle bir düşmanlık ki, iki 
memleketin btitün müesseseleri bu
nu körüklemek için elden geleni ya
pıyorlardı. Bütün kurulu itiyatlar ve 
mtinasebctlerde temel direği bu düş
manlıktı. Hariçteki alakadarlar da 
düşmanlığı derinleştirmek için oer 
türlii faaliyetleri sarfediyorlardı. 

Yine dünyada iki millete tesadüf e
dilemezdi ki, hayat telakkileri, zevk
leri, itiyatları, menfaatleri biribirine 
Türk ve Yunan milletleri kadar ben
zerlik ve yakınlık göstersin. 

Fakat akılların bu yakınlığı düşün
mesine, gözlerin aradaki benzerlikle
ri görmesine ihtimal yoktu. Gözler 
bağlı idi. Ortalıktaki düşmanlık sisi, 
gözgözü görmiyecek kadar bulanıklık 
ve karışıklık yaratmıştı. 

B alkan Harbi esnasında başım
dan geçen bir hadiseyi hiç u

nutmam. O zaman Amerikada tahsil
de idim. Tatilde uzun bir seyahate 
~~t1m. Yolum Teksastaj>ir kasa
Üimştım. Beraberce blrnz konuştuk
tan sonra yeni dostlanm kendi ara
larında biraz fiskos ettiler. Sonra ba
na dediler ki: 

-

Kargaşalık Şiddetlendi 

Filistinde lngilizler ve 
Yahudiler Tehlikede 
Arap Büyükleri, Sürgündeki Arap 

.Liderlerinin Geri Dönmeleri 
İçin İn9iltereye Müracaat Ettiler 
Kudüs, 17' (A.A. > - Bu gece Fi

listin topraklarında tedhiş hareketi 
sistematik bir surette başlamıştır. 
Kudüs civarında Emck'te ve Safet'in 
yahudi mahallelerinde kargaşalıklar 
vukua gelmiş olduğu haber verilmek 
tedir. Safette hükümet, 3 gün müddet 
le geceleyin ışıkların söndUrlilmesi
ne ve halkın sokağa çıkmaı:nalarına 

karar vermiştir. 
Bundan başka tayyare meydanın

da çıkmıı;s olan ynngın dolayısile şe
hir, bin Lira para cezasına mahkum 
edilmiştir. Yafada birçok Arap rica
linin tevkifine tevessül edilmiştir. 

Kudüs, 17 (A.A.) - Reuter mu
habiri bildiriyor: Filistinin etrafın -
daki devletlerin Arap bUyükleri, İn
giliz hükiımetine ve Filistin makam-

• !arına bir muhtıra göndererek, nef
yedilmiş Arap liderletinin dönmesi 
için tavassut teklifi~de bulunmuşlar
dır. Arap büyükleri, yeni tahkik ko
misyonu yakında Filistine geleceğin
den, nef yedilenlcrin Filistin de bulun
malarının elzem olduğunu tebarüz et
tirmiştir. 

• 

Filistinin komfusu Şarki Ordün 
Emiri Altes Abdullah 

Filistinin muhtelif noktalannda tn 
gilizlere ve Yahudilere münferit hü-
oumlar devam eylemektedir. Maama_ 
fih, vaziyetin mUhim surette iyil~
miş bulunduğu telakki edilebilir. 

Fırtına, Yağmur ve Kar! 

- Burada sizin taraflarmı:r.dan ge
len biri var. Sizinle tanıştıralım. 

Dost Yunanistanın kıymetli Baıvekili General Metakıcu 

Geyveyi Su Bastı O va 
Seller Altında Kaldı 

Meğer bahsettikleri adam, seneler
den beri bu kasabada yerleşen bir Yu
nanlı eczacı imiş. Teksas gazetecileri 
öyle dUşünmUşler ki, biz iki düşman 
karşılaşınca biribirimize saldıracağız. 
"Tilrk - Yunan harbi Teksasa sira
yet etti,, gibi bir serlevha altında ya
zılabilecek bir mevzu çıkacak. 

Yunanlı eczacı, dünya görmüş. ol
gun bir adamdı. Bu kadar uzun me
safede, böyle yabancı bir muhit için
de hli.diselerin manzarası değişiyor. 
Eczacı bent, dünyanın ikimiz için müş 
terek bir kısmından gelmiş bir ean
yoldaşı gibi kabul etti. Ben de kar
§ımda benim gibi düşilnen, dünya 
telakkisi, zevkleri bana uygun olan 
bir adam buldum. Yunanlı, iki mille
tin anlaşmak yolunu bulamamasına, 
dövüş derecesine kadar düşmelerine 
Ve hakikf düşmanların ekmeğine yağ 
s~rmelerine ciddi bir tecsslir göster
di. Amerikalı seyircilerin de keyifle
ri kaçtı. Çünkü kavga ve heyecan 
bekliyorlardı. 

Demek ki, bu kadar uzaktan bakı
lınca o zamanlar bile sis tabakasmm 
haricine çıkmak, iki milletin biribiri
ne yakınlığını ve menfaatlerinin bir
liğini farketmek mümkündü. 

O gtinlerdenberf senelerce yanlış 
yollarda yüründü. Fakat bir 

gtln siyasi bir mucize oldu. Türk ve 
'Y~nan milletleri yanlış gidişler yü
tUnden pek acı tecrübeler geçirdikten 
l!onra her şevi açık bir gözle görmi
Ye ve birfbirinln kalbinin yolunu 
bulnuya muvaffak oldular. 

TUrk - Yunan dostluğu bugünkü 
karışık dünya için çok ibretli bir ma.n 
&aradır. Milletlerin yürümesi li.zım
~;len ideal yol bakımından en güzel 

1 
ır örnektir. Bütün dünya, menfaat-
erini ve münasebetlerini böyle insan

ca bir ölçü ile ölçmek imkanını bul-

l
sa . hugUnkü yanlış ve zararlı gidiş
erın •· u 
i 

on ne geçilmiş olur; insanlar i-
s n ·· rti ~uşterek bir emanet olan,me4e-

Misafirimiz Sehrimizde 
1 

General Metaksas 
Bu Akşam Buradan 
Ankaraya Gidecek 

General Metakıaı'ın (TAN) a elyazısile bir iltifat tezkereıi 
[General IUetaksa..ı;; bu t.ezkereyi bizzat, Fransızca olarak yazmış ve 

AtiM<laki bir arkada.5rmız ''asıtasiyle "TAN,, a lfıtfetmJşlerdir. '.l'ercüırı.e
sl şudur: "Kardeşlik bağlariyle Yunan milletinf! al·nlmaz surette beglı 
olan dost n müttefik Türk milletine caıııdn.n sela~mu (TAN) siltunlan 
nsıtasiyle hiı defa daha bildirmekle mesudum.] 

b Yetı yı.kacnk yerde in~ hesa
b tna Yenı kıymetler ya:Ga · 

Dost ve müttefik Yunanistanın ciye Vekaleti birinci s.iyasi şube _mu: 
muhterem Başvekili General Metak- dürü .M. Kostns, Hariciye Vekıiletı 
sas, bugün A vcrof zırhhsı ile saat Türkiye işleri şubesi mUdüril M. R~-
16 .. ~a §ehrimize şeref vermiş olacak manis, Başvekalet hususi kalem mu-
tır · dürü M Andrulis Başvekalet yave-

~' • 1 • • 

-ılisUlr hilkumet reisine, Atina Elçi ri kumandan M. Nopelia, Harıcıye ulunur ., ' • 111 
(Arkası • 1 Ruşen Eşref ile, Yunan Hari- (Ar.kası 1 O uncuda) 

" \ 

Suriqede 
~ 

Kıtlık 
Başladı 

Adana, 17 (TAN) - Hatay-
da idari değişiklikler başlamıştır. 
Jandarma kumandanı Hatayı 
terketmiştir. yerine b~ka biri
si getirilecektir. Usebeciler faa
liyetlerini tatil etmişlerdir. 

1 H~epte Vatnnilere muhalif bir 
partı teşekkUI ediyor. Suriyede 
kıtlrk başgöstermiştir. Buğday 
fiyatı yükselmiştir. Hükfımet ça
re arıyor. Buğday gümrüğü lağ- ı 
vedildi. Muhtekir tacirler Ha
tayda da faaliyete geçmişlerdir. 

Atatürk Kızı 
Sabiha Gökçen 

Ankarada 

tzmit ilerisinde Tren Yolu Tamir 
Edildi, Fakat Vapurlar 

Dün de Karadenize Çıkamadılar 
Bu sene kış, diğer senelere nisbet- Yalnız diln lstanbulda, sabahleyin 

le daha erken geldi. İstanbul on gün- hava biraz açılır gibi olmuş, bir iki 
denberf, tıpkı bir kış manzarası ya- saat sonra yine kışın karanlık man
şıyor. Kış havası, bu yıl, ilk eserini zarasına bürünmüştür. 
şiddetli bir yağmurla gösterdi ve bu Soğukluğa gelince; hava soğuklu. 
yağmur, bir haftadanberi, hala din- ğunu muhafaza etmektedir. Dün ha
miş değildir. Bu yüzden !stanbulun raret azami 12,8, asgari 10,2 olarak 
milnhat yerleri, bala geniş su biri - tespit edilmiştir. Barometre de 898.8 
kintilcrile doludur. üzerinde durmuş, rüzgar poyraz is-
Fırtınaya gelinoo; kaç gündür, ge· tikametinden saniyede 6 metre hızla 

rek 1stanbulda, gerek memleketin esmiştir. 
bir kısım yerlerinde yağmur ve fır- Yeşilköy Meteoroloji istasyonun • 
tına da şiddet manzarası göstermek- dan verilen malflmata göre, havanın 
tedir. Bu yilzden, kazalar, zararlar bugün de memleketimizin şimal mm-
ve facialar da oldu. (Arkası to uncuda) 

40 Bin Japon 
ihata Edildi 

Ankara, 17 (A.A.) - Ege manev- ' 
ralarmda mavi tarafın hava kuvvet· 
!erine mensup bir tayyare ile hare· 
kata iştirak ederek büyük muvaffa
kıyet gösteren Atatilrk kı?.ı ve Türk 
kuşu başöğretmeni Bayan Sabiha 
Gök?e~, bugün Izmirden tayyare ile 
şehnmıze gelmiştir. 

Bayan Gökçen, Devlet Havayol· 
lan meydanında profesör Bayan A
fet, seryaver Celal, Türk Hava Ku
rumu b~kanr Fuat Bulca, yarbaş -
kanı Ferıdun, Bolu saylavı Cevat Ab 
bas, . korgeneral Salih, korgeneral 
Seyfı, ve Hava Kurumu ileri gelen-
leri tarafından karşılanmıştır. , 

Bayan Gökçen'e iki buket verilmiş 
tir. lzımirden 11.15 te kalkan Bayan 
Gökçen, Tavşanlıda benzin almış ve 
16 buçukta Eskişehirden hareket 
ederek 17,45 de şehrimize gelmiştir. 

t 

Felaket gören zavallı Cinliler/en bir ~ 
[Uzak Şark harbine ait aon~3'14berl . . . 

, 
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Ticaret 
Filomuzda 
Yeni Gemi 

Sanatkar • Pastırma 
Bizim rejim giizcl sanate önem, 

sanatkara değer \'erir. Uunu lrnlla
mak, ilerletmek, yaymak i!,'in de 
resim - heykel • miınari • sil leme 
akademisi açar; temsil \'e opera a
kademisi kurar; konservatuvar 
besler; serı.,riler tertip ettirir mii
ı;abakalarda kazananlara batın sa 
~ılır mükifııtl:ır \'erir; azırnsanmı 
yacak hatta çoğumsanacak bedel
lerle eserler satm alır. Kısa<'.aı ı 

milli kültürümüzii medeni dünya 
kültlirü seviyesinin üstiİl!ıe çıkar

mak için elinin rn giiciintin yetti
ğinden fazlasını yapar. 

Dilimi • Şatafat Almanyada inşa edilen yeni gemi
ler geldikçe, Denizyollan idaresinin 

mutantan, fakat mükafat; bir di· gemi kadrosunda bazı değişiklikler 
lim sinirli pashmıa. ! yapılacaktır. İdarede bugi;n çalıştm-

Koca bir şehre, bir (lr.f:ıya rmıh- lanlann çoğu 40 yaşını aşmış gemi
sus olmak ii:rere yapılacak bir gü- !erdir. Bunlar kadro dışında bırakı
:zel sanat eserine • hele böyle h~ lacak, bu suretle gemilerin eskiliğin
biıı bile \'erelJilecek kudrette oldu. den doğan tamir masraflan topyekfln 
ğu halde - dört~ iiz elli lira verilme. kaz~ılacaktır. . 
sine bir dilim sinirli, kiiflii pastır-, Dıger taraftan, inşa halınde bulu· 
mada.n bru ka bir nd ,·erilemez. nanlar teslim alındıktan sonra, ?n 

.. . . milyon liralık tahsisat ayrılarak bır-
ÇhnkU hmle cle\·letten baı:ok::ı, he k • . •• d h rllmesi muh 

Ü 1 •1• .., Af ti ( k w ·aç gemı sıparışı a a ve 
ıı z :>U gı >ı mmm a arı so a~a temeldir. Bu da tahakkuk ederse, 1-
atılmı" para) saranlar epeyce bol- d . b''t" 11 • ·ıcı\miş 0 d ~ • arenın u un gem en ycnı -

ur. lacaktır. 
Şa\'ulu çarpık, hendesesi kırpık !ktısat Vekaleti, yeni gelecek ge -

!kalfa clunırken mimara müklfatlı milerde çalıştırılmak üzere altı maki
proje mi yaptınJır?. nistin staj için Almanyaya gönderil· 

Yalama çim<'..nto dunırl«•n nııa mesine karar vermiştir. Bu mRkir.ist. 
,·atan mermerini heylrnltırnşa iş- !er, yakında yola çıkacaklardır. 
!etmekte ne kar var? 

Ben öyle tablolar >ilirim ki mu
~ambasının fiyatına alınması bile 
!,'Ok pahalı olduğu halde a\'.uç do
lusu ile ödenmi~tir. Tek, sanatl<n
rı biraz ferahlasın, çalışma hlZ1 
artsın, daha iyilerlıni yapmıya ça
Iıo;sın diye. 

Oyle entipüften müzik notat~n 
dinledik ki davul, bombort dolmm 
paralarla alınarak sanatkarlannın 
şe' kleri, ~~llışma gü~leri arttınl
ımstır. 

Eh.. Mademki bu güzel fikirde 
geni~ adımla yürüyoruz. Bu iı.fi ) al 
nız de\'lete bırakmıyalım, biz de' 
halimizce \'e Ulk'iimüzee ~lestekle

me öde\'imlzi ödiyelim. Amma na
sıl ödiyelim ! Şu ilam okursanız 

nasıl ödiyelimi anlarsınız: " .•. Şeh
ri.ııln dört yol ağzıına muazzam bir 
abide dikilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu abide i~Jn Güzel Sanatlar Aka 
demisinden mezun olan yalnız 

Türk sanatkarları arasında hir 
proje müsabakası ~ılnu~hr. tt,1 
projeler bu ayı.o - Boyacı küpi\ne 
ı;okup çıkarma. kabilinden •••. cı· 
gününe kadar teslim edilmiş ola
caktır. Jüri heyetinin (!!?) he~c
neceği ,·e ait olduğu yerdeki husu
si "abideler komisyonu" nun tas
dik edeceği projelerden biriıoci ge
ltne .... " 

Uç bin .. iki bin. Rin hcş3·üz .. Bin. 
Yedi l;iz elli .. Beşyü~ lira mı bek
Jivorsuııuz? Aldanırsınız. Birinciye 
4So, ikinciye 150, .üg.Uncü3 c 50 li-
ra!!! 

Razi'nin 
Resmi 

Kilisede 

Ben Alraclemides1 diplomalı bir 
mimar \'C.l a he) kcltırnş olsn)·dım 

hem kf'n<lim hu miisabak:ı~ a gir
nıezdim, hem me lekta.5lanmı gir
memeleri için tcş\'ik ederdim. Bu 
na "vatandaşlan i ) ana teşvik" 

denmez, buna "sanatkurlan mesle 
ki haysi) ete, şerefe, değer tanıtır· 
lığa teş,·ik., denilir. ı Te çare ki buna 
girınİ) e birçok yönden mecburdur
lar. Bir clilim pastırma, bir dlllm 
pashnnadır da ondan. 

Bir heykel olur ld bir karı~ bo
yundadır. Omı yanın kanş eninde 
bir kaidf'ye ÜÇ)iiZ kuruş masrafla 
oturtabiliriz. Fakat hu heykelin sa 
nat değeri beş bin, on bin liradır. 
Hlz s:ıde ~ apı masrafını dü;iinü) o 
ruz, sanat değerini vız geçiyonız. 

Defin p:ırsası ile i in şatafatı bize 
'.\·eter. 
• J<"'alih Rıfkı Ata)ın ''aldile yaz
dıf,rı bir fıkra aldıma geldi. Atay 
o fıkrada bir teldif ortn3 a atmış
tı. Diyordu ld bu gibi işlerde yine 
de\'lctio l·ardımmı istiyelim. Dev-
let bu işlerin maliyeti üzeme yliz-
de birşey koysun. Koyacağı IJu 
~;izde birşey proje sahiplerine lm
nuni hak olarak \'erllsin, pastırma 
clilimi füye verilme :in. ' 

Bir çeşit Jib~ralizma qlaµ hu çar
pık gidişi de yine w• anealı: de,ıet 
öı;endiresi yola solmhilecekti~ 

Nasılsa 

Şey na 
· Uymuş_! . 

Nevyork muhabirimiz bildiriyor: Şehremininde Hasansezaı sok.agı~· 
Birkaç gür. evvel hris4:.!yanlık ale- da 4 numaralı evde oturan Seyıt og

ınınJc hiç görülmemiş bi-:- hadise ol· lu Süleyman evvelki gün bir mikdar 
muştur: Prinsten üniversitesinin kili kavun almış, semte giderken rakı İÇ· 
eesinc· iyi bir hristyanın hürmet et - f W• "çin çok sarhoş olarak rezalet 
mesi ıazımgelen büyük adamlardan ıgı 1 

E · d h k t 
rnkarmış ve polis ;mıne e a are 

biri ı;ıfatile Müslüman Tm filimlerin· .. ~ 
den Razinin bir resmi ası'rruştır Re· etmiştir. Evvelki gün meşhut suclar 
eım, renkli rnm üzerine bir sanat C· müddeiumu-niliğine getirilen Süley
ıeri seklinde ışlenmiş ve kilisenin p1..n man. kendisini şöyle müdafaa et
cerel~mnden birine geçi· miştir. Ki- miştir: 
lise papası, bu vesile ile söylediği n.ı- _Havalar sertleşti. Rr mikdar ka 
tukta demiştir ki: "Razi müslüman vun aldım. Ticaretile kcndıme elbise 
tıp a!imlerinden en büyü~ii ve iyi gö- , tı d d. Arabamla semte 

.. 1'' .. d"" ç· k k ılr hasta } ap rayını, e ım. ruş usu ur. ıçc ve ·ızam • - _ . . 
Jıkları arasındaki f arlu f enııi klinik 1 dognı çıkarken bır arkadaşın teşvı-
usullerile ayıran ve diğer birçok ye- kile biraz içtim. Çoktanberi içmedi· 
nilikler yapan adamdır. !nsanllğa fay ğim için sarhoş olmuşum. Yüz para
dalı olmak için zekasını muvnffakı • ya kavun diye bağırıyordum. Halk U· 

yetlc kullanan adam. başka bir din- cuz diye ha ıma toplandı. Bu teha· 
den bile olsa kendisine hlirmet gôs· 
termek bir hrıstiyan için vazifedir 
Bunun için Rüzinin resmini bu kili
seye nstık. Prinsten kilisesi, bUyiik 
bir müslümanın resmini rlirmet ma
k mma asan ilk kilise old:.ığundan do 
layı saadet duyar.,, 

Amerika dini hayatında y:ıkm va
k •tlere kadar ne gibi dar fikirler hü 
kiım silrdüğUnU bilenler, bir :nUslü
man aliminin resminin bir kiliseye a
sıl masmın nekadar dikkate değer bir 
hadise olduğunu takdir ederler. Bu 
hadise. dini tesamtih ceı·eyanJarınm 
güzel bir zafer elde ettiğıne delalet 
eder. 

cümd n de s nirlendim. Ondan sonra 
rakı tes'rini daha fazla gösterd;bri 

için ne yaptığımı bilmiyorum. Bir de
fa şeytana uydı·,m. Hiç sabıkam yok. 

Eğer beni affederseniz bir daha gel
mem ve esasen ömriimde mahkeme 

huzuruna çıkmış değilim. 
Suç'u, asliye ceza mahkemesine ve· 

rilmiştir. Şahitler dinlendikten son
ra suçlu miidafaasını tekrarlamış, 
Mahkeme suçunu sabit görerek ken· 
disini bir ay hapse mahkum etmiş· 
tir. Sabıkası olmadığı için cezası te· 
cil edilmiştir. 

1 Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

1 Cilt ı Cüz ı 278 1 128 Kuponu 
1

Kuponu 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt ( 300) kuruştur. eliz 71 2 • kuruştur. 

Karaköy Meydanı ... 
Belediye şehir planının tatbıkını 

beklemeden önce Karaköy meydanını 
kısmen gcnişletmiye karar vermiştir. 
Ancak bu meydanın genişletilmesi 
için paraya bağlı işler plana bırakıla
cnktır. Bu arada belediyeye ait ulan 
eski Borsa hanı epey geriye alınacak
tır. Belediye. fen ve imar bUroları bu 
hususta mütehassıs Prostıun fikrini 
almışlar ve bu yolda çalışmıya lıış
lamışlardır. 

itfaiyede 
Calrsanlar 

Terfih Edilecek 

Alevler arasında 
bir itfaiye neleri 

Belediye reisi Muhittin Ostiindağ, 
tstanbulu vakit vakit harabiye sürük
liyen büyilk yankınlan önliyen 
ve bir çok fedakarlıklarla ça-
lışan itfaiye mensuplarının bu 
günkü vaziyette bırakılmalarını 
doğru görmemiş, bunların müm· 
kün mertebe terfih edilmelerine ka
rar vermiştir. Muhittin Üstündağ, 
şehir ve şehirliler için canlarını bile 
istihkar eden ve bu teşkilatta çalı • 
şan amir, memur, onbaşı, şoför ve 
neferler için şehir bütçesinden daha 
ziyade fedakarlık yapılmasını doğru 
görmüş ve bu hususta bir proje ha
zırlamıya başln.rnıştır. 

938 mali yılı başından itibaren tat
bik edilecek olan bu projeye göre, it
faiyecilerin hem maaşlarına zam ya
pılacak, hem de giyme, yeme ve iç
me hususlarında kendilerine yardım 
olunacaktır. 

Şıra içmiş, 

Sarhoş Olmuş 
Sarhoş olarak Aksarayda nara at

bğından dolayı zabrta tarafından 
mahkemeye verilen Niyazi isminde 
bir gencin dün clirmü meşhut mah
kemesinde muhakemesine bakılmış· 
tır. Dinlenen şahitlerin ifadesi neti
cesinde sarhoş olduğu sabit olan Ni
yazi, kendini şöyle müdafaaya ça
lıştı: 
"- Annem, babam çok ihtiyardır

lar. Kardeşim de askerdir. Kederim
den ve para.sızlıktan üç bardak şıra 
içtim, sarhoş oldum.,, Fakat ortada 
suç görmiyen hakim, kendisine biru 
nasihat vererek beraetine hükmetti. 

Ekmek Meselesi için Yeni Teklif Elektrik 

lstanbul F rıncıları Bir S~ntralları 
Proje Hazırladılar 

Bu Proie Tatbik Edildiği Takdirde 
Hileli ve Bozuk Ekmek 

Satdmasına İmkan Kalmazmış! 

Bir fırın önünde· ekmek alıfVerifi 

Belediye, f ınnlarda temizliğe ria· 
yet edilmediği zaman, ekmekler nok
san ve bozuk olduğu takdirde fırıncı
ları cezaya çarptırmaktadır. Bu ceza 
bazı fınncılar hakkında srk sık tatbik 
edilmektedir. Fakat belediyenin tef· 
tişlerine ve bu cezalara rağmen bu 
işin bir türlil kökUnden önüne geçi
ıememektedir. 

Bir kısım fırıncılar, bu gibi tefti§
ler neticesinde ceza verilmesile dil • 
rllst çalışmaktadır. Diğer bir kısım 
fırıncılar ise, halk nazarr~da şUpheli 
bir mevkie dil§mektedirler. Bu vazi
yeti arzııı etmiyen ve esasen bugıi.inkU 
fırınların ıslahı için belediye ile elele 
vererek hareket etmek istiyen fırın· 
cılar, fırınlarda.ki hilelerin önUne geç
mek için bir proje hazırlamışlardır. 

Bunların yakında belediyeye vere
cekleri bu proje. belediye tarafından 
kabul edildiği takdirde ekmek meae-

lesi diye ortada bir mesele kalmıya
cakmış. 

Bu projede hamurkar, yardımcı, pi
§irici ve çırakların Uçer sınıfa ayrıl
malarını, hepsinin imtihana tabi tu· 
tulmalannı, muvaffak olanlara sınıf
larını ve ihtısaslannı gösteren birer 
ehliyetname verilmesini ve bUtiln bu 
işçilerin kahvelerden değil, ekmek ya
pıcıları cemiyetinin deli.letile işe alın
ması teklif edilmektedir. Bu takdir-

de fırın sahibi noksan ekmek yapıl
masını veya harman es"8.sında ikinci 
nevi un katıştınlmasını emerttiği za
man hamurkirlarla yardımcıların bu 
dileği yerine getirmemeleri imklnı 

elde edilecek ve ekmekler de bozuk 
ve eksik çıkmıyacaktır. 

Bu proje hakkında belediyenin ne 
karar vereceği.;..-tabil §imdiden kes
tirilemez. 

ipek Çoraba Boykot! 

Amerikaya ipek 
Satamaz mıYız? 

Amerlkada Japonyaya karşı şid
detli bir bokyot hareketi var. Japon
yadan gelen eşyanın yerine başka ne
vi eşya geçirmek için çareler düşü· 
nülilyor. Bu arada bilhassa ipek ço· 
rap üzerinde durulmuştur. Amerika
nm ipek çorapları meşhurdur. Biltün 
Amerika kadınlan bunları giydikten 
başka dışarıya da pek çok ihracat 
yapılıyor. Bu çorapların ipeği de Ja
ponyadan geliyor. Eğer Amerika ka
dınları ipek yerine pamuk çorap giy

miye razı olurlarsa Japonyadan A

merikaya yapılan milyonlarca dolar
lık ipek ihracatı, bir kalemde yarıya 
inermiş ... 

Bu haber bize eski Amerikan Ge
neral Konsolosu B. Ravenal'in te-

şebbüslerini hatırlattı. Senelerce !s
tanbulda yaşıyan ve memleketimizi 
çok seven bu General Konsolos, Ame
rikaya giden Japon ipeğinin ~ rine 
Türk ipeğini koymak iç~n senelerce 
uğraştı. Risaleler neşrettı. Amerika 
sindikalarıru alakadar etmiye çalış
tı. Bu teşebbUsleri mütareke devrine 
düştüğü için netice vermedi. 

Amerikaya ipek ihracatı bu boy
kot vesilesile düşünülecek bir mese
ledir. Fakat bunun için kozacılığı 
memleketin müsait kısımlarında tali 
bir iş diye köy evine sokmak ve ma
liyet masrafını ucuzlatm~k lazımdır. 
Bugünkü koza fiyatları, ihracatı 
mümkün kılmak şöyle dursun, halis 
ipek sanayiini öldürecek kadar yük-
sektir. 

Dört Kumarbaz 

Akan Sulardan da 
istifade Edilecek 

Yurdun elektrikle aydınlatılması ve 
sanayide kullanılması için yapılmakta 
olan etütler bir hayli ilerlemiştir. Ve
rilecek enerjiyi temin için Zonguldak 
ve Kütahyada kurulacak santrallerin 
projeleri hazırlanmıştır. Zonguldak 
santrali 45 bin kilovat kudretinde o
lacak ve Zonguldağın kömür süpü
rüntüleri yakılarak meydana gelecek
tir. Bu suretle senede 100 milyon ki
lovatlık Pnerji istihsal edilecektir. Kil 
tabya santrali ise 60 bin kilovatlık o
lacaktır. Bu santral senede 350 mil· 
yon kilovat istihsal edecektir. Yur • 
dun bazı yerlerinde akan sulardan da 
istifade edilmesi kararlaşmıştır. Bun 
dan dolayı Sakarya, Adana - Kay
seri mıntakası sulan, Ege sulan, Fı
rat nehri, Kızılırmak gibi' nehirleri • 
miz üzerinde tetkikler yapılmaktadır. 

Garip Bir 
Cürmü Meşhut 
Meşhut Suçlar mUddeiumumiliği 

bir zina davasının tahkikine el koy .. 
muştur. Tahtakalede yangın yetinde 
bir evde oturan işçi Salih, bir aydan. 
beri refikası Samiyeden şüpheleniyor 
muş. Onun ara sıra o civarda bir ku
lübede oturan arabacı Sadettinle bu
luştuğunu işitiyormuş. Salih, iki gün 
evvel akşam evine gelmiş. Karısını 

evde bulamayınca Sadettinin kulü ~ 
besine gitmiş. Kulübede ışık yokmuş. 
Bir kibrit yakarak pencereden içeri
ye bakmak istemiş. Birinci kibrit sön 
müş, ikinci kibriti çakmış, bu defa 
pencereden Sadettinin başı uzanmış 
ve kibriti söndürmilştür. Sz.lih karı
sının orada bulunduğuna hükmet~iş, 
karakola giderken Sadettin kendisini 
takip etmiş ve korkutmuş, fakat bi
raz sonra bekçiler rastlamışlar. Salih 
şikayetini anlatmış, bunun üzerine de 
Polisler Sadettinin kulübesine gelmiş· 
ler, Samiyeyi aramışlar ve odanın al
tındaki bir kl\.p~.{lsrpca Samlyeyi o
rada bulmuşlar, Sadettinle bt!raber 

S~miye kendfsiÖi müdafaa ~,ilM, -
ken: 

- Kocam beni tehdit etti. Korku
dan Sadettinin evine kaçtım. Oraya 
geldiğini görünce bodruma saklan -
dım, demiştir. 

Müddeiumumi suçluları asliye dör
düncü ceza mahkemesine vermiş ve 
muhakeme şahitlerin çağırılması için 
talik edilmiştir. 

Hatay Heyeti 
Ankaraya Gitti 
Yakında başlıyacak olan Hatay 

milli meclis azalarının seçimi işine 
nezaret etmek üzere Uluslar Kuru
mu tarafından seçilen yedi kiç,ilik he
yet dün sabahki ekspresle şehrimize 
gelmişler ve Perapalas oteline inmiş
lerdir. Heyet, muhtelif milletlere men 
sup diplomatlardan terekküp etmek· 
tedir ve dün akşamki ekspresle An
karaya hareket etmiştir. 

Heyet, Ankarada bir gün kalacak 
ve oradan Hataya gidecektir. 

----0 

Kaıbaıı Köyünde 
Bir Cinayet 

Bartın, (TAN) -Kaşbaşı köyün• 
de bir cinayet olmuştıur. İsmail oğlu 
Mehmet kahvede otururken dışar • 
dan atılan kurşunla öldürUlmüştUr. Şehir içindeki 

Mezarlar 
Müstakbel şehir plB.nının tatbikine 

başlanır başlanmaz İstanbul şehir sı
nırları içindeki bütün mezarlıkların 

kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Osman, HUseyin, Hüsnli ve Adem 

isminde dört kumarbaz Göztcpe is
tasyonunda Cavidin kahvesi listünde
ki odada kumar oynarlarken cUrmU 

meşhut halinde yakalanmışlardır. 

Cinayeti, Mehmet Kabukçu oğlu
nun tertip ve teşvikile Kara Mustafa 
ile taşçı Alinin işledikleri anlaşılmış, 
üçü de yakalanmıştır. Maktulle mil· 
şevvik arasında bir aile kini bulun
duğu da tesbit olunmuştur. 

Eyüp, Karacaahmet, Maçka gibi 
büyük mezarlıklarla şehir arasında ki 
diğer kilçük mezarlıklar da kaldırıla. 
cak olanlar arasında bulu~maktadır. 
Ancak tarihi değeri olanlar, dışar -
dan, içerileri görülmiyecek surette 
kapatılacaktır. Bunlar d~ şimdiden 

ayrılmaktadır. Yalnız kaldırılacak me 
zarlıklar arasında mevcut bazı tarihi 
mezarlar başka bir yere taşınacaktır. 
Belediye şehrin ihtiyacı nisbetindc, 
fakat §ehirden çok uzak yerlerde ye
niden mezarlıklar tesis edecektir. Bu 
mezarlıkların nerelerde yapılacağı da 
şehir planında gösterilmektedir. 

{TAkVi/i\tiJJ~HAVAI 
1
-18 İlkteşrin 9371 

Yurtta Bugünkü Hava PAZARTESİ 

Yeıilköy meteoroloji iıtaıyonundan alı
nan malümata göre, bugün hava yurdumu
zun ıimal mıntakalarile Karadeniz kıyıla
rı çok bulutlu ve yaiışlı diler yerlerde 
kısmen bulutlu geçmesi ve rüzılrlarm u
mumiyetle şimal istikametinden kuvvetli 
esmesi muhtemeldir. Karadenizde fırtına· 
nın devam etmekte ve bir müddet daha 
devam etmesi muhtemeldri. 

DU1'ı~tJ HAVA 

Dün hava akpma kadar kapalı recmi$ 

10 uncu ay 
Şaban: 11 

Gün: 31 Hızır: 11515 
İkincitetrin 5 

Arabi 1356 Rumi 1353 

Güneı: 6,14 - Öğle: 
İkindi: IS,02 - Akşam: 

11,58 
17,27 

4,3S Yatsı: 18,59 - tmsfi.k: 

ve rüzgar şimali ıarkidcn saniyede 6 met 

re olarak esmiıtir. B:\rometre 768,8 mi· 

limetre, hararet en c;olı: 12,8, en az ıo,Z 
santigrat olarak kaydedilmiştir. 

' 

f 

f 

4 
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40 BiN JAPON iHATA EDiLDi 

1 Amerika ile Avrupa Arasındal Şimalde Japon Ordu/arz 

Amerika De A vııapa uumda muntasam ticari seferlere, bir Od ay ön
ee yapduı tecrllbelerdea eonra Jıemell katiyetle bat'anılm•ı bulunuyor. 
l'ukardald resimde bir lngllls Jıampallyum& alt Mala tayyaresi görül
mektedir. Ba devisa ilet, içine 20 dea fazla yolcu alabilmekte ve aynca 
östUıne de bir ufak tan-re ytlldelleblJmektedlr. Mala tayyaresinin yedi 
kltlllk mtlrettcbatı vardır. Yolealar ~ her törltl konfor temin edllmiş
tlr. Bu tayyare ile 14 - 16 saatte Atlas denizini geçmek kabildir. 

Kanii Bir Savaştan 
Sonra 8 Bin 
Asi Öldürüldü 

A demi Httdahale Komitesinin 
evvelki gtlDktl toplantlllı, ba 

komiteye verilen son tınatm Dk 
adnnmı tetk1J ediyordu. Toplantı
da her taraf, bllhH•• Jnglltere De 
Fransa noktal nazar1an1U anlattı. 
lar ve mUspet teldlflerde bulundq. 
lar. Bu teıdlfler, a!ilredar büktmet 
ler tarafllldan tetkik edlJeeek ve A· 
demi Htldabale Koaütell yarm 
t.ekrar toplanarak a1ıDaD cevap
larla meşgul olaeakfardır. Komft.e
nln .mukadderatı, yannkl koaaş
malana neticesine bağlı •ydabl
Ur.ÇUnıktt yanntd oelıle, mtllakerele 
rln myıp ~, muharip 
ha.klmu t.unnalr De ı.panyadald 
gönUIHUerl ~k ...-e1er1n1n 
yeniden çarp1t1p ~ 
gösteneektlr. 

Eneld gtbddl oelle JqOtere 
De ....... hllk6metleri berteJdflll 
evvel .... ~re taJııenunW 
etmlyeceklerlal. mttmkere ve mtl· 
nakat•'ar myrp glttljl takdirde 
hareket 8el'bestWnl derhal ele ala
ealdannJ blldlıdller. 

lnllltere De Ji'laılMn• en blrlnel 
ve en mtllılm talebi ınu,..ıa d• 
vtt IUHUerln bir 

Szkzşzk ır aziyette Kaldı 
9 lar Konferansına 
Japonya Girmiyor 

Mussolini'nin Oğlu 
Amerlkaclcilr Ajnlcll 
Nevyork, 17 (A.A) - B. Vittorio 

Mussolini, ltalyaya gitmek ~re va
pura binmiştir. Kendisi, Amenkadan 
hareketine sebep, B. Rooaevelt'iıı Oen.bmı verPDJe. 
nutku olduğuna dair ortada Jolaet.n jlf&aa, rllsgirclaa 
eayialan teblp etmif ve Anlerika Re ...........- bir BO 

isictlmhunı Be 1&pm11oldulu1&'11- c11yece11 varf Amma 
menin tamamtle umumi mahiyetteki 
meseleler hakkında cereyan etmi§ ol-
duğUııu yeniden teyit eyleımr.tr. 

Tren Altında Buğda 
C V d• Vaziy 
. an er . • Aksaray. ı1 <A.A.> 

lzınıt, 17 (TAN Muhabirinden) - """"d beri • • 
Evvelki gece Haydarpaşadan Anka- e--h en 1,. .. ~dırya . ra ava --r an ır s 
raya hare~ eden tren tmıitten aon- miftir 
ra birinci durakta bir yol bekçisini Yaimur sonbahar e 
çiğniyerek öldtırmUştUr. lllyU sevindirmiştir. 

Fırsatın Başlangıcı 
buğday amban sayılan 
yılki buğday mahsulU 
zaran az olmllftur. Fi 
yıla nazaran daha m 
11 kamyon her gün en 

•ı aglltere Ue Fnıma bu esu-
lan bilttbı alihdar clevle&

lere teklif ederkea bütün devletle
rin artık lspmyaya göatlOtl pt
Dlemesi için ellerinden gelen h-.. 
yl yapmaJanaı da dJJemlt ....... 
YOrlar. 

lnglltere De Fnmanm ba ..,. 
t.aleblne karii ltalyu ..........., 
..... yadaki Ctlmharlyet ... ..... 
u tanımdaki ~ ... ... 
mlktaımca '81 la ... ya tarafJad8ll 
da yabuea göatllltl çeldl..W b
bm edeceğini bOdlrmlf ve mabal'IP 
haklmun ıtlratle fan•lllMI leap et
tlllnl anı.tmştır. 
Aım. manhhuı da ...... .. 

mubarlpUk baldo llserbade ....... et 
mit bulunuyor. 

dotmmut ve Akdenls mlDetlerl olan Erefliye mahsul 
ba bellye De mtleadele lçJn uJat- DemJryolundan mah 
mqtır. sarayı civar merkezle 
Bmıdu bqb Akcleaildeld stra- çiJı Aksaray, Konya, 

tejll statükoya bomeü ve muva- 11 yolluı üzerinde çalı 
aalayı tehdit edecek mahiyette yollardan bazı kısımla 
bb1almn ltpller var. bayrammda açılışa h 

Btttöa banlar lngllt.ere De Frul- tlrilmiftir. Bu yolların 
8UUD sabnm tuketmft ve Jalmlda yıllar içinde tamir ve 
b8tgöstereoek btlyilL. bir tebllk• şılacaktır. 
ala tlmdlden önUntt almak itim· ----o--ı 

mana doğurm111tur. Yugoslavya -
BugtlDktl vasiyet ba merkesde 

oldapna göre bpup barbiDe Vll 

ku balan mtldabalelerl bertaraf et
mek veyahut mtldaM'eyl mödaha
le De bqdamak oereyaalan kuv
vetlaunlttb'. JIDdahaleYI ......... 
le ile ~ blrlaknD ltpl
lere, ukerl lfpllerle mukabele et
mek, muha.kkelr ki btlytlk bir har
bi doprur. Onu için bu ftdyet 
brpuada lylee dtltllamek. ve bU
ytlk bir barblD menllyetlal gös 1-
atıne getirerek karar vermek icap 
ediyor. 

Vulyet bu IDflrkesde olduiuna 
pre J'U'lllld celseyi beldlyerek ne
tice lıakkmc1a bir hllldhn vermenin 
milmktta olacaimı saarm. 

Ticaret Mua 

imzala nam 
Parla, 17 (TAN) -

ğma göre, Yugoslavya 
yadinoviç, şayialar h · 
ile yeni bir ticaret muk 
memiştir. Buna sebep 
tef emıat lberinde u 
Dl&81 göaterilmekted . 

B. Stoyadinoviç. Pre 
raderi ve Yugoslavya 
çisi Prens Arsent- tara 
edildikten sonra. akşa 
te Belgrada mUtevece 
etmiştir. 
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~ Sınema Aleminde ~ 
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Güzel Bir Yıldız Günün pro~rarru - lstanbuJ 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 

içkiden Öldü VALS DALGAS Saat 12,30 PHikla Türk musikisi, 12.50 
Havadis, 13,05 Muhtelif plak neşriyatL 

14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Pl5.kla dans musikisi, 19,15 
Konferans; Eminönü Halkevi neşriyat 

kolu namına Nusret Safa. 19,30 Çoçuk
lara masal, 20,00 Rifat ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 20,30 Ömer Rıza tarafından arap
.ça söylev, 20,45 Belma ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Saat ayarı). 21 ,15 radyo fonik o
pera orkestra refakatile (La Dame aux 
Camelias), 22,15 Ajans ve borsa haber
leri ve ertesi günün programı, 22.30 
Plikla sololar, opera ve operet parça
ları 23,00 Son. 

Geçen günler içinde A vrnpa sanat 
Alemi, çok liyakatli ve sevimli bir uz
vunu kaybetti. Çok meşhur sinema 
yıldızı Renate Müller ansızın öldü. 

Renate Müller bir gazeteci kadının 
kızıydı ve son filminde de bir gazete
ci kadın ırolü yaplTll§tır. 

Bu liyakatli sanatkarın ölümüııün 
pek acıklı sebepleri vardır. Güzel Re
nate bir kadın için garip görünecek 
bir hastalıkla malfildü. Alkolikti ve 
çok içerdi. O kadar çok içerdi ki, bü
tün tanıdıkları ona katiyen yalnız 

kalmak fırsatını vermezler, daima 
peşinde gezerlerdi. 

~ .. MART HA EGGERTH'ı·n en büyük filmi 
tık Fransızca ve 

SARAY KONSERı 
Emsalsiz müzik ve tarkılar, güzellik, ne,eli ve zevkli bir mevzu. 

Diğer yıldızlar: MAX MICHEL, COLETTE DARFE UIL, PlERRE MAGNlER 
MARSEL SlMON ve FELIKS ONDART 

Yarın aktamdan itibaren Tür•~ . d Biletler timdiden satıl-
.. büyük gala olarak ~ SlnamaSln a maktadır. Tel. 40690 ,.. 

• Günün Program f)o1:U 
SENF01'"1LER 

15.35 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser (Beethoven, Sibelius, Riıtnıky - Kor
sakov). 16,15: Devamı. 

OPERALAR, OPERETLER 

Hatta son yıllarda ailesi amcaza
desini Renate'nin yanma katmıştı. 

Bu kızcağız bir gölge gibi Renate'nin 
peşinden ayrılmazdı. Ne çare ki hasta 
kadın, bütün zekasını bir şişe konyak 
bulup gizlice içmek uğrunda sarfeder 
ve bekçilerini atlatarak ortalıktan 
kaybolurdu. Renate Müller HACIMURAT Bayan Zafiropulos 

Konser Yeriyor 

10,15 Prag kısa dalgası: Çek operala
rından parçalar. 20,30 Prag, Brüno ve
s3!re: (Köpek başı) isimli opera. 21,20 : 
'Vıyana, Graz: Operet musikisi. 23,05 
Prag kısa dalgası: Smetananm (Satıltnı, 
Nişanlı) operasından parçalar. 

ODA MUStKtst 
Tekrar döndüğü zaman za\ı'allı Re- ı 

nate, kendisini bilmez, ayakta dura-
maz bir halde gelirdi. 1 

Uzun aylar .ı.anatoryomlarda kal
mış, bu illetten kurtulmak için el:n
den geleni yapmıştı. 

!şte zavallı artist ölümü de yine 
ayni illetin tesiriyle bulmuş oluyor. 
Çünkü ölümü hakkında alman tafsi
lat Renate Müller'in alkolden zehir
lenerek öldüğünü bildirmektedir. 

Hanyisi 
Daha Çok 
Seviliuor? 

söz 1 u 

SARAY SINEM~SINDA--.. 
20 Birinciteşrin Çarşamba saat 21 de 

.. Ati~a milli konservatuarı profe
sorlerınden piyanist Bayan Sofi Za
firopulos, Yunan başkonsolosu hi
mayesinde olmak üzere 21 Teşrini
e~el Perşembe günü akşamı Saray 
sınemasmda 18,30 da bir konser ve
recektir. 

19,15 Bültteş: Oda musikisi kuarteti 
<Beethoven). 22.25 Prag ltısa aalğası : 
Yayli aletler kuarteti (Fibkh). 

RESİTALLER 
9,30 Prag kısa dalgası: Halk şarkıları. 

9,30 Berlin kısa dalrası: Çocuk şarkılarL 
18,15 Varşova: Bariton, viyolonsel, piya 
no solist konseri. 18,30 Peşte: Piyano re
sitali. 21 Bükre!Ş: Piyano konseri. 21,SO 
Berlin kısa dalgası: Piyano restiali. 21.SS 
Bükreş: Romen halk şarkıları. 22.0S : 

Renate Müller tam otuz yaşında 

bulunuyor ve istikbal için büyük ü
mitler vadediyordu. 

Opera Aktrisi 
Baca Temizleyicisi 

Son zamanlarda birçok Fransız ar
tistlerinin, sahne hayatını terkede -
rek, mesleğile hiçbir alakası olmıyan 
işlere girmeleri efkarı umumiyeyi son 
derece celbetmektedir. 

Mesela, böyle üc Fransız artisti, ti
yatroyu terkederek rahibe olarak ma 
nastıra girmişlerdir. 

Bir Faris ope.ra. aktrisi de 10 sene

lik bir tiyatro hayatından sonra sah
neyi terketmiş ve Pariste bacaların 
içlerindeki kurumlan temizlemeyi öğ 

reten bir mektebe talebe olarak gir
miştir. Burada genç ve güzel aktris, 

2 sene okuduktan sonra kalfa olarak 

çıkacak ve evlerin bacalarını temizli
yerek hayatını kazanacaktır. 

Münir N u re t t i n tarafından 
1 

lı---·m-evs min ilk büyük konseri 
Mütenevvi ~'e Zengin Program •••••• .. 

Piyanist halen 27 ya.şındadır ve 
13 yaşında Paris "Ecole normale de 
musique,, i bitirmiştir. 

İstanbul Belediyesi Şehi,. 'T'iuııtroları 
OPERET Kısmı 

Prag kısa dalgası: Çek şarkilarL 23,20 
Varşova: Piyano resitali. 

DANS MUSlKlSl 
24,15: Roma. , Şuh bir Viyanalı kadın ile 

Güzel bir suvari zabitinin aşk ve ihtirasları .... 
~ Saat 20,30 da 

1 TOKA 
2_ perde komedi 

MUHTELiF 
19,SO: Roma ktsa dalgHı: ~ral'(a ve 

saat 20,55 te rumca musikili ve sözlü neı 
riyat. 

FERNAND GRAVEY-İSA MiRANDA i' 
Tarafından calibi dikkat bir tarzda oynanan 

1
ll'l'NA PETROVNANIN YALANI 
~ filminde bütün seyircileri gaşyedeceklerdir. 

Çocuk Hut.atık arı Mutehassıaı \ 

DOKTOR J. KARAKO 
Tetkik seyahatinden avdetle has

talarını Beyoğlunda Dand!'iya. pıısa
jındaki muayenehanesinde kabule 
başlamıştır. 

bilmek ister. Kazandığı paraya ba
kılırsa ikinci derecede ..;evilen artist 
te Claudette Colbert'ı.ir. 

ttalkevlerinde 

Piyano Dersleri 
Beşiktaş Halk evinden: 
Evimizde piyano dersleri verilmiye 

başlanmaktadır. Arzu edenlerin her
gün saat 12 den akşama kadar Evi
miz idare memurluğuna ımüracaatla 
kayıtlarını yaptırmaları lazımdır. 

ERTUGRUL SADl TEK 

ACENTE ARANIYOR 
ANKARA Anonim Türk Sigorta Şirketinden: 
Şirketimiz, mevcud acentelik tetkilatma, ilaveten afağıda 

---·'- -L! • s • • •--' " • ..... • •11 ... 
taıulmıt tacir ve firmaları arasında acente aramaktadır.. Bu 

ite istekli olanlann Şirketin lstanbulda, Yeni postahane karşı
sırnla, Erzunım hanında kain muamelat merkezine - referans
larını da bildirmek suretile - tahriren müracaatları: 

Afyon Çanakkale Gemlik Mardin 

Amasya Çorlu Gümüthane M. Kemalpqa 

Antalya Diyarbekir lnebolu Ordu 
~yancık Dörtyol İzmit Rize 
13afra Düzce Kars Sinop 
Bartın Erzurum Kutamonu Bunun üzerine tekrar sahne haya

tına dönmesi için kendisine yalvaran 
Paris tiyatroları mümessillerine, ak
tris: .. Bütün gün kurumlardan yü
züm, gözüm isli ve siyah boyalı geze
yim, yeter ki, serbest olayım ... ,, De
miştir. 

Amertka sınemacnarının a;ız il7r

Iiğile söylediklerine göre, Yeni Dün
yanın en çok sevilen artisti Greta 
Garbodur. 

Malfım olduğu üzere Amerikalı 
sevg:sini para verişile, Amerikalı sev 
gili de sPvilişini para alışile ölçer. 

Gretamn yıllık kazancı dolar he
M.bile 2,5 milyonu. Claudette'irı 
2 milyonu bulmaktadır. Tatlı sevgiler 
vesselam. 

TİYATROSU 
(AKSARAYDA) 

21-10-37 den itibaren 
her gece ve pazarları 

UMUMA 
Cumartesi (Talebeye) 

Biga 
Bilecik 
Bolu 
Ceyhan 

Fatsa Kayseri 
Sivas 

Fethiye Kütahya Tokad 

Gaziantep Malatya Urfa 
Gelibolu Marat Zonguldak 

Insan bunu bir kere öğrenince, i-
kinci derecede sevilen artisti elbette 

Bu adam Sultan Hamit Nazırlarından Kemal Paşa 
isminde birinin uzun zaman sefaretlerde katiplik e
derek A vrupanın birçok yerlerinde yaşamış w para 
yemiş oğluydu. Hariciye Vekaletinin o Yahudi mahal 
lesinde oturan, kıyafetlerinin intizamını hakikaten 
büyük fedakarlıklarla muhafaza eden ve günlerinin 
birçok saatini de herhangi bir ecnebi memleketine 
gönderilecekleri günün yakınlaştığına dair deliller 
keşfetmiye hasreden gün görmüş fakat servetsiz ve 
şöyle böyle talısilli eski mmurlardaııdı. Sultan Ha 
mit saltanatının son senelerinde hizmete alınarak İt
tihatçılar ve İtilafçılar zamanında tutunmuş, şimdi de 
kendini cümhuriyet rejimine kabul ettirebilmişti. Ya 
ni hiç te genç değildi. Hatta Halitten yaşlı olması da 
pek mUmkündü. Fakat, eğer dedikleri gihi Yahudi ma 
lıallesinde pansiyoner olarak bir tek odada yatıp kal 
kıyarsa pek konforsuz bir hayat sürdüğü halde ken
disine büyük bir itina ile bakabiliyor ve enikonu 
genç görünüyordu. Tuvaletine de birçok kadınlardan 
fazla dikkat ediyor ve genç sanılmıya şiddetle çalışa 
rak eski zamanlara ait bahisler açmaktan çok çeki
niyordu. Mesela 1987 deki Yunan muharebesini, hiç 
mi hiç hatırlaınuyor, hatta hesabı biraz fazla ka
rıştırarak Sultan Hamidin tahttan indirilmesile ne
ticelenen ~1 Mart isyanını da hayal meyal hatırla· 
dığmı söyleyip geçtiği oluyordu. 

Tabii Ankara için "Fecaat monşer!" diyordu. Fa
kat lstanbulun da hasretini çekmiyor, o
rayı da hiç beğenmiyordu. Babıfıli hüku
meti ortadan kalkıncaya kadar, yeni milli mü
cadelenin bütün devam müddetinde Paristeki sefa
retinde başkatiplik etmişti. Ondan sonra bir müddet 
hizmete girmek istememişti. Servetinin son bakiyesi
ni pek parlak bir izdivaç ümitleri arkasından koşa· 
rak plajlarda ve su şehirlerinde, bu kış ta Romada 
yaşarken bitirmiş, sonra naçar Avrupadan tstanbu
la gelerek karşısında artık hiç bir irtica tehlikesi 
kalmıyan Ankaraya yeni devrede hüiiil etmiş, bir es-
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ki hamisi ile haber göndermiş, Avrupadaki büyük el barından da fazla idi. Ne çare ki bu itibarın hiç bir 
çiliklerden birine hiç değilse bir başkitiplikle gönde- ameli maba<ii olamıyor, Avrupadaki aşk maceraıarmı 
rilmeğe talip olmuştu. Fakat merkezde bir müddet bazan tamamen gizlemekle beraber, hazan da küçük 
hizmet etmeden Avrupaya gitmesine imkan bulun- ısrarlar karşısında uzun uzun anlatan Ferit Kemal 
madığı kendisine kati bir lisanla bildirilmiş, buna pek Ankarada galiba hiç günah i~leyemeden yaşıyordu. 
ziyade hi.ddetlendikten sonra nihayet ve homurdana Hemen her evde iki ailenin sıkıştığı ve evli kadmla-
homurdana işte Ankaraya gelmişti. rm on dakika uzaktaki dairelerden çıkarak kocalan-

Kendisi bir rivayete göre vaktile evlenip kansmı nm eve gelmelerini her an hesap etmiye mecbur bulun 
boşamiş, bir rivayete göre de hiç evlenmemişti. Ha- duklan bu yeni ve küçük hükumet merkezinde Ferit 
kikaten mutena fakat modası biraz geçmiş elbiseleri- Kemalin bir günah işliyebilmesi, ya tesadüflerden pek 
ne, kunduralanna, pardesü ve paltolarına, kıravat ve fazla lutüf görmesine yahut ta pek yüksek masraf-
gömleklerine bakınca hala zenginliğine hükmetmek lan göze almasına bağlı idi. Mükerreme karşı göster 
mümkündü. Fakat nerede oturduğunu sarih bir ad- diği nezaket ve alaka ise ilk zamanlarda her kadına 
res vererek söylememekle beraber yeni yapılan apar karşı gösterdiğinden fazla olmamıştı. Fakat aralarm-
tımanlardan birinin en üst katını işgal ettiğini söyle- daki dostluk sonra gittikçe daha fazla artmıya ba~-
diği küçücük daireye hizmetçisi ve uşağı olmadığın- lamış, herkesin nazan dika.tini celbedeoek bir mahı-
dan dolayı dostlarını çağıramıyor, ve diğer taraftan, yet almakta gecikmemişti. Hatta, en son günlerde, 
şehrin münasipçe bir iki lokantasını da hiç beğenm.i- ağızdan ağıza gezen ve münasip bir şekle sokulup Se 
yor, ahbaplarına buralarda bir mukabeleden ''teed- nihaya da yetiştirilen bir havadis çıkmıştı. Ferit Ke-
düp" ediyordu. Davetli olmadığı zamanlar odasında. malin Bükreşe müsteşar olarak gitme teklifini, Bal-
konservelerle ve çayla karnını doyurduğunu iddia e- kan memleketleri Avrupa saytlamıyacağı için bir mtid 
denler de vardı. Fakat çok kere öğleyin ve bilhassa det daha Ankarada dişini sıkmak ve sonra da adam 
hemen her akşam bir yere davetliydi. Hakikaten çok akıllı bir yere yollanmak bahanesini ileri sürerek, fa· 
kusursuz ve kibar giyinişile ve ince tavırlan ve hoş kat hakikatte MUkerremle aradaki vaziyet bUyük U-
konuşmasile. henüz kılık kıyafet kaidelerini ve salon mitler verirken ayrılmamak üzere reddettiği söyleni-
adabrnı pek bilemiyen, fakat bu kaidelerde bir falso yordu. 
etmeımek ihtiyacını da artık duyan bu yeni cemiyeti Hakikaten de Ferit Kemalin bu sefer adamakıllı tu 
kendisine hayran ediyordu. tulduğu, hakikaten sevdiği pek belliydi. Artık mec-
Kadınlar nezdindeki itibarı. erkekler arasındaki iti !islerde eskisi kadar şen ve mUtehakkim bir eda ta-

kınamıyor, erkekler arasında bile 9.şıkane macera ve 
muvaffakıyetler anlatmıyor ve öteki kadmlan git· 
tikçe ihınaı ederek Mükerreme karşı duyduğu zaafı 
ise artık gizliyemiyordu. 

Buna karşı gerçi Mükerremde pek büyük bir te
mayül, tehlikeli bir zaaf görünmüyordu. Fakat her 
halde genç kadın Ferit Kemali sevmiyorsa bile Ferit 
Kemalin kendisine karşı gittikçe artan ve büyüyen 
bu aşkını seviyordu. Ve günün birinde, hiç değilse bu 
aşkı muhafaza edebilmek için kendisini erkeğe vere
ceği, yahut erkeğin pek ustaca bir hareketile mağliıp 

düşerek metresi olacağı artık muhakkak gibi görünü 
yordu. Bunu görmiyen ve hiç birşeyi henüz farketmi
yen, hemen daima da böyle olduğu gibi düşecek ks.
dmın kocası, yani Halitti. 

Ve Seniha berşeye tahammül ederek kalmakta se
bat ettiği için şimdi her gün nefsini tebrik ediyordu. 
Allahın kendisine Halidin bedbathlığmı göstereceği za 

man mutlaka yaklaşmıştı. Ne çare ki, kardeşinin ka· 
nsını çılgınca bir aşkla sevmediği düşüncesi bu se
vinci ve saadeti azaltıyordu. Eğer Halit öyle sevsey

di, karılarını cinnete, cinayet ve ölüme kadar seven 

bazı kocaların çılgın ve feci aşkiyle Mükerreme bağlı 

bulunsaydı, şüphesiz ki şimdiden muztarip olmıya ba"' 
lar, eimdiden kansının kendisini sevmediğini ve bir 
ba.şkasile alakadar olmıya başladığını görerek işken
celer içinde inlerdi. Fakat ihtiyarlığa doğru her gün 
biraz daha fazla ilerliyen adam için kansmm kendin 
den gittikçe daha soğuduğunu görmek, hattl onu hıç 
sevmese bile hiç olmazsa gururunu yaralamaz ve sıı 
latmaz mıydı? 

Mükerremin Ferit Kemalle değil de bir gençle ken
disini aldatması Halit için daha .mı acı olurdu, yoksa 
kendi akram birinin tercih edilmesi daha mı hazin ge 
lirdi? Senlha bunları da düşünüyor ve bu hususta bir 
karar veremiyordu. (Arkası var) 
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TAN 
GündeOk Gazete 

--o-

BAŞMUHARRiRi 
'Ahmet Emin YALMAN 

-T AN'm hedefi: Haberde, fi 
kirde, her te:rde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazeteai olnuya çab,maktır. 

GONON MESELELERi 1 

Maarif Vekaleti 
Harekete G91tl 

Son haftalar içinde ea&n mnaml
yeyl işgal eden tlç maarif meMlrı .. 
vardı: 

1 - Mektep ldtaplan. 
2 - Ualvenlt.ede d&aen tü-beala 

tlkayetlerl. 
S - Mekteplerde hoealanD& IAll

kast yapan çocuklar. 
Maarif bu öç m•eleyr de el koy

muştur. Mektep kltaplanma ._..., 
111 blr an evvel bitirip talebeye kitap 
yetiştirebilmek için vekllet netrlyat 
mUdttrtl htubula gelmlftlr. Bu ille 
doğruda dojruya JIMJllUl ~ 

Ualvenbe talebMJala tlkiyetleri 
etnluula vekilet limn gelell ~ 
katı 1apm11, icap edea tedbirlerl de 

-

aJmıştır. 

Hocalarma el kalclmDak kl&iah 
bğmda bulunan çocuklar baJıkmda 
ise hem hUkimet, hem JDlllet htik 

-
-

mUatl vermlttlr. 
Ba veelle ile vekiletla bu ll9 derdi 

de, gelecek .-eler bir c1aba aiilulet
mlyecek surette kökWea baJiedeee
ğlae de ttlpbemb yoldar. 

• Belçika • Almanya 

Anlaıması 
•· Son gllnlerla hAd19elerl ~nde dl 

re şayan beynelmllel meselelerde 
biri de Almanya De Belçlka arumd 

D 

a 

imzalanan • 1'f""Mhr· . Almanya, diğer Garp devletleri gl 
bl Belçika.um bit.araflığma ve tanm
mlyetl mttlldyeıline riayet etmeyi ta
ahhüt etmlftlr. 

8u •hhüdön miauı .§Odur: _ 

TAN 

General ·Metaksas'ın 
• 

sıyası hayatı ve 
kavgaları 

bundan sonra kabinele~e nazırlık 

r • vazüeleri almıt olarak görüyoruz. 
Fakat 1928 intihabatında Ser -

best Mefkfıre Partisi ekseriyeti te
Dost ve mütte- min edememişti. Metaksu, yeniden 

ftk Ywıanlstanm, meclise girebilmek için 1932 inti-
değerll hWdlmet ha.batına kadar bekledi ve bu se-
Şefl General Me- çimde Kefalonyada.n mebua çıktı. 
taksu, ın satırla- 1933 te mebua intihap edildiği za-
n okuduğunuz BI· man kendisine yeniden kabinede va-
ralarda memleke • 

zile teklif edilen General, bunu an-
tlmlle 19ref ver- cai Çaldarise ve General Kondili-
mlş bulunuyor. Ge se, 1935 isyanını bastırmak husu-
neral Metaksas'm, 

sunda yardım için kabul etti. 
komşu devletin si-
yasi tarihinde zen 
gln bir hayatı var 
dır. Ve bu hayat 
faaliyetle doludur. 

• 
U zun bir siyaset haya.tl ona 

Yunanistan politikacılarının 
cumhuriyet prenaiplerine uyabile -
cek kadar olgun adamlar olduğu 

hissini vermemiş; tecrübeleri bu
J nun tamamile aksini iabat etmiş-

\.. _______ _, ti. lşte bundan sonraki umumi rey 

toplanmumda General Metaksaa 
yine ekseriyet kazandı ve krallığın 
yeniden tesisinden sonra da hük~
metin ba~ına geçerek bugünkü re
jimi kurdu. 

Dost millet B&JVekili sadece as
ker, diplomat ve devlet adamı ola
rak kalmamıf, ayni zamanda içti
mai, felsefi ve hatta edebt mev-
zuları ali.kadar eden bir ~ok eser
ler ve makaleler neşretmiştir. 

General Metaksasm muhtelif za
manlarda yazılmış ve netredllmiş 
eserleri gözden geçirilirse bu bü
yük devlet adammm pyanı dikkat 
bir fikir istikrarına sahip olduğu 
ve yıllarca evvel yazdıklanm he
men bugün de esaaları tamamen 
uygun ve daha müteklmil bir te-
kilde dilşündUğU görUlUr. 

MÜTECAViZ 

KiME DERLER? 
Mütecaviz kelimesinin Jiigat mina.

SIDI biliyonız. Mllletler ara..c;ımda te
cavüze geçecek millete verilecek bu 
sıfatın mllnUJ da Cemiyeti Aln'lUD 
müzakerelerinde, elll iki milletkı lt
tiraldle verilen kararlarda tasrih e
dilm)§tlr. Mütecavizin tarifini yap. 
mak için bu elli iki millet, belki elli 
iki içtima yapmıştır. Nihayet orta
ya koydukları tarife göre, hiçbir ta. 
arruza uğramadığı halde, hudnt ~ 
raberJlll olan veya olmıyan herhan
gi bir Wkeye alWıiı hücum yapan 
millete ha llllatJ vermeyi muvafık 
gördWer. imza sahibi milletler, mtt
tecavlse karşı sulhü konunayı bera
berce tekeffW edeceklerlni Dan ettf. 
ler. 

• Dtlnya sulbünü bozan ilk tecavtls 
laponlann Man~ukuyu lstllialyle 
başladı. lldad teeavllz, ltalyamn Ha
beşiatua htlcama ile, üçüncüsü Al~ 

man ve Jtalyanlann ispanyaya asker 
çıkannulyle, dördtlnctlsü yine .Ja
ponlarm Çine saldınnu•yle meydana 
geldi. Tecavüze geçen her millet ev. 
veli Cemiyeti Akvamdan çekildi, 
Mllletleraruı muahedeleri yırttılar. 

Bu dört tecavliz hldiaealnde de, mtı
tecavlzlerden hiçbirisi ~vtize ap.. 
IDIŞ dejllcllr. 

• Mtiteeavb ınfatmın kime verUem-
11 meydanda bir hakikat iken, .Japon· 
yanm, Amerlkanm davetiyle Brtlk
aelde toplanacak olan Dokuzlar kcm
greslne, ancak kendisine müteeavk 
sıfatı verilmediği takdirde 1'tlrak e
deceği söyleniyor. 

·-

, .. tttı6, e AwıöaMilli'...,...,..,.. ftba 
halhlde Mtuafhlnn mabafua etmek 
ister. Cihan Harbinde ağzı yamDlf, 
ha!csız bir teca"'19 uğnya.rak tA>p
raklan ~lğnmınlş&. Yeni bir harp 
vu.kuunda bu acı teerllbeye blr clah 
lmkln bll'akm...,.. emelladedlr. Bu 
maksatla, .,gllt.ere ve Fnmaya Be 
~ikanın tamamiyeti mWldyeslae v 
bitarafhğma riayet edeceklerine da
ir bir taahhütaame lmzalatm'ttır 

Şimdi ayni taahhtitAameyl Almanya
ya da imzalatmakla bitaraflık vul

MetaJmum parti programı, ide
allerini, dmet, millet ve idare hak 
kmdald fikirlerini hulba eder. Bu 
programa göre, Metaksas genit bir 
hürriyet taraftan ve kuvvetli bir 
vatanperverdir. Devletin, milli e
konomiyi genlf mikyasta himaye 
etmeehıe taraftar olmakla bera -
her lktlMdl hUniyett Uırdh etmek
tedir. 

Milliyeti malflm olduğu halde t.e
cavüze g~ tahtelbablrlen "meo
hul,, demek, harp ilin etmedm harp 
yapana 11,nnıharip,, ismini vermemek, 
kanlı bir teeavlble ytls binlerle Çin
liyi, mazlima yerlere terene "mttt;e. 
mvlz,, dememek, muhakkak faşizm • 
liptlndeld IBtılablardancbr. Biz de
mokra&Der, fqlst llsanlyle konuşmu
yonız. Ve Bizim liptlmlzde mttte
ca\izln manası, Cemiyeti Akvamna 
yaptJğr tariftir, btitttn cJönyayı bu· 

• 
1-
e 

. 

yetlnl tahkim etmiştir. 
Yüm AbnMya bll tulllaödial 

blr prtla tutacapıı blldirmJttlr 
Belçika Almaayaya llalJI aJmaca.k 
askeri tedbirlere lttlnll etmlyeeek 
tlr. ...,.. llDlet.ler Cemlyetlade i
acbr. Almanya herbugl bir komta
Mlll& kartı teeavtbl bir harekette bu 
lundala takdirde, MDletler Cemiyeti, 
Habet meeelellinde ltalyaya kal'll ol 
dup gibi, Almmyaya k&l1I .at 
tedbirler tatbDdlle ....... verebilir 
Milletler Cemiyeti ..._ lıfatlyle Bel 
çlka da bu karan tatblb mecbar ola
blllr ... takdirde Almallya Belçlb
nm bltan.fbjma w taamnlyetl mW

. . 
-

-
-
. 
-

klyeslae rlaye& etmlJeeeldlr. 
Almuyama ... ,...ti .... sttımek 

ten meJnedı bir taraftu Çekoalcmık
Yaya fMrna ettltl talallr"8 Garp 
hudatlanDı emDlyet altma ahnü, bir 
taraftan da ~ llDletler ~ 
lnlyetlyle olaa ba1Janaı çlsmektlr 
Bn llUl'etle MIDetler Cmdyetlne bir 

-

. 

darbe dam wrmut olmaktır. 

• 
Acleml Miclahale 
komitesi 
~ ......... ....... lldMI 

bir .., e• o,._,. .....,_,r. 
p..._....._.. • ._........ 

8arlh teklifler yapmıttır. ltalya ma
l'lhhaer da Od tanltaa mlsa.vl mik
tarda cWlllll ukerln §ekDm-lne 1-
taıy...., ....... bahmdalmm bDdlr· 
bdştip. ltalyaua bu ..... bJDlte. 
deki •tbakerelerla a1Nıalı tekH elm-
4iden tahnılne mUsalttlr. HttJdUnet. 
eller tarafnac1a beyMlmllel taburlar 

~'*il --~ .... ~ g&aW-
l 'Vardır. ...... ..... tarafnlda, 

3() bba ltalyaa askeri, Franconun 

Y!PO •ap tL8t "RmlWl"lN uvar,, 
ısıcnı ıa'!llVllnH aıuv:ısıuvun 

.se'nin 'ıôprağı olan Kefalonyanm 1-
tak adasında doğmuştur. nk tahsi
lini yaptıktan ~nr~ ~skerli~ gös
terdiği ve aılesının de ısteği 
dolayısile Evalpidea ~k.erl me~bi
ne girmif, burayı bıtirıp istihkam 
mWlzimi olarak orduya girmiştir. 
lletalaıu Yunan orduauııda bir iki 
sene içinde temayüz etmif, (1899 • 
1903) yıllarım orduda geçirip 
Teaalonya erklm harbiyesine da
hil olmuttur. Nihayet Almanyaya 
ukerf tahailinl ikmale giderek Ber
lln Harp AkademWnden muvatta
layetle diploma aJınq ve tekrar 
memleketine döndUfU vakit, Yunan 
erklııı harp zabitleri için açdan 
kuralar& muallim tayin edilmlft:ir. 

V enhreloe Yunın•etına geldi. 
fi zaman. ııeıaau. ordu

nun en ileri plen ve en töhretll 
erklm harpterfndell biri idi. venı. 
ııeloe, Harbiye N&lll"I olunca. lle
tabe• kendine y&Vfl almakta P. 
dkmemlftl. Bunun da faydalan u 
samanda görUldU ve Metıhu Sot 
yaya giderek ~a Yuna
nı.tan a.rasmda bir ırıaDvele yap. 
mıya muvaffak oldu. 

Nihayet, Londra muahedesi lm
zalanchit zaman, Ket&JmU da .... 
kert mtlfavir olarak konferanA lt
tirak etti, u bir zaman geçince 

telgraf, telef-. ............ ~ 
bpa 10 illa Ahss ftl'dlr. Dd tanf. 
....... vı .......... oe"'n• 
._ek,Ah•w1WJ9a ....... 
rlal .,_,... .... , .... ctemektlr. 

Teklif, ...... teldlft davet .. 
cek, t.eldlfter ooPMı• JDl8lıen a
ayacak, w ba R1'et1e ltalJa yine 
.......... tanin ..... o)amldD'. 

llauu.fDı ba 10D bir tecrllbedlr. 
1 apUü müapet bir netb vererek, 
lapu;yol barb1aJn beyaelmllel blr 
Avnapa harbi haline gebne8ine mi
m olacaktır. 

il. Zehri7G 

1913 Balkan harbinde Yanya mu
hasa.rasmda bulunmuş ve bu har
bi müteakıp ta murahhas heyet re-' 
isi olarak Sırplarla mnzaıkerelere 
girifmişti. 

Görülüyor ki, General Metaksa
sın BUyUk Harp başlangıcma ka -
dar hayatı, dolgun bir faaliyet dev
resinden ibarettir. 

Balkan Harbini mUtea1ap Metak
aas kaymakamlığa kadar terfi et
mişti. Aradan az bir zaman geçin
ce Büyük Harp başladı ve Gene
rale tekrar mtlhim vazifeler ve
rildL Nihayet 1915 te Yunan er
klm harbiyesi umumi rel8l oldu. 
Birkaç zaman aonra da VeniHI0-
8Ull aiyuetlne lft;lrak etmeme.t 1'1· 
zUnden bu vuifeyi terkettL 

kabul etmedi ve bu hUknmetle de 
bUtUn enerjisile mücadele etti. Ne 
çare ki, bu mücadele de generalin 
yeniden sUrgUne gönderilmesi, hak
kın ve hakikatin örtbas edilmesile 
neticelendi. Bu sefer. kendisini it
ham edecek sebep bulamamışlar, 
Gargalides lhtilll bareketlne siyasi 
müşavirlik ettiği şeklinde bir kulp 
takmışlardı. Metakaas, yeniden Yu
naniatanı terke mecbur oldu. 

y unanistanda cUmhuriyeti ilan 
eden dördüncü )ılillet Mec

llsl umumt bir af kararnamesi ka
bul etmi9ti. Metakaas yine Yuna,. 
niatana dönerek kendi partisine 
menaup 54 mebusun bqma geçti ve 
mecliae girdi. General Metaksuı 

Metaksu, devlet icraf kuvvetinin 
kesifleştirihnesine taraftardır. Ha
rici siyaeette mkı dOltluk eas
larmı bUtUn enerjlslle müdafaa et
mekte, mertçe dostluktan aynlmak 
iatememektedir. Kuvvetli ve disip
linli bi.r orduya şiddetle taraftar-
dır. 

Nihayet Generalin en kuvvetli 
fikirlerinden birisi de: Devletin her 
ne pahuma oluna olsun milliyet
perverlifi korumayı l8temesi ve ha· 
riçten .relecek bUttln prop1R&Dda
lara fiddetle aleyhtar bulunma11 • 
da. 

be drlldlyea mDletlere verDlr. 

• 
Mütecavbe kartı bili mtlclafaa,. 

geçmlyea, bütün dünyaya, sulhll ko
rumayı beraberce tekefttll ettllde
rl halde .. ........,_ eiyasetleıta 
demokratik m&auı, tebllkeU bir .... 
llret dellJM, mtlteeavbe cesaret ve
na tehlikell blr ihtiyattır. Galiba 
işin sonunda hiçbir mütecaviz, hiçbir 
muharip yokken, ülkeler yerle 1*· 
11811, medea.lyetler kW olup uçacU, 
sulbü barut yapıp demokrasilerin ba
!JID& sıkacaklar, ve ortada yine ne t.e. 
cavttz, ne de mütecaviz bulana. 
eak ..• Bu da harplerin yeni bir !)4*11, 
vahşete doğra blr tek&mWtl ... 

Sabiha Zekeriya 

Yunan Güreıçisl 
Atlnada Evlenecek 

1 917 ye kadar. harp .. claJdll rr-'!111. ---------------.. 
yorm..-:1~:ae c:v:: KANUN KARŞISINDA~ 

Bir Amerikan artlati ile evlenmtye 
karar veren dünya lerbeat gİ1l'ef .,. 
lü pmptyonu Yunanlı Cim Londoe'. 
un c1DtUnt1 Atinada çok r.engin bir 
l8kllde yapılacaunıı. Mevsuk bir 
yerden haber aldJlmma göre, Yu. 
nanll ılheeçt ı.tanbuta geldiği -. 
man tanıdıiı birkaç ki(iyi dtığtlnUne 

liDI 18tedl, fakat birkaç ay _,. • 

sn:~~~ ııet•lrM• -- Zına Sebebile Boıanma Davası 
rar ordu)'a çapdı. l'abt aenenJ, 
o amanlar bir entrika ,UVUZ 11&
llıie plmlf olan Yunan ordusunda 
kalmak fatemt.yordu. TekaUtlUftl• 
de mrar etti n generalllkle teb
tlde NVkedildl. 
Artık kendtnl politikaya vermek 

istiyordu. Genlf aiyaeet aabıltDda 
1921 den itibaren (Elefth.-Ophl'O
nee - Serbeet mefkill'e) ~ 
ralli olarak gayet mWıim bir rol 
OJDamıya baflım!fh. 

lletabu, Ymıantatanm A-41'
lu ~ glrmellne taraftlJ' 
delilcU. Bu ytlsden amenm hoa. 
metine kllf1r flddetlf bir mttcadele 
açtı. 1922 de Stratos, kabineyi tet
kile memur edildiği vakit. o • -
manlar daha mebua oimıyall Jıle
tak8&8& kabineye gtrmeslnl teklif 
etti. 

Llkin bu ... !ıletaklUID kal'&k
terine uymuyordu. O, Anadolu 
harbinin aleyhinde idl Halbuki ye
ni kabinenin programında harbe 
devam da vardı. General, nasırlığı 

llulmk mabkemeebac1e ........ an.. lllr Mile mUdetle m•1111&- hU8\181 kartlarla davet etmittir 
........ ftd avukat... BmlJardu ...... Ye ~ aı..- ... Qm Londoetan davetiye alan}~ &

biri davacı kOCMUD, d.IPrl de dava o. ı.da lraJmuma ve haftada Dd -* rumda, KWf.yim pehlivan ve serbe8t 
..._ ve l:lna edea kanma baJdanm uua .,.,.p pebllm11w bnr gtlree hakemlerinden Cemal vardır. 
mlldafaa ediyorlar. Koeanm avukata: v_.... Ba bir w mlll•etk evle- ~~!!!!l!!!!!I!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~ 
"Bay ,..ı., vaziyet ortada. Kan zina ~kan lcıla Wr ..ı -'"· lece böyttyeeek, ana onun ialdta'mı 
eanlt. Bu h•uaa bbp>k f&hltlerle FalrM ....... P* ..,.._ Wr ema ;yaloady görecek, fakat "Yavrum!., 
1'llm* mebkemealsde t.pat ettik. detlL diymd;yet'lek. Bir ... lçba ne btlytlk 
B'menaleyh, Tllrk Kanaaa Mt'delll- mtuapl Ne höyük Cea! Yakında 
.mlll (128) •eu -.dcleel maelblace M übmM.. ..... a.lnllDde yanmaa11 INJVIDelDeel, böytlytineiye 
ilan kotum '"'lttmehnu talep e- verdlil iMi lıann IDllecllktm kadar •a ~- Raid
.,.,__ Medde earlhtlr: "Kan .._ soma, ......,.. '* ........ enel bir kate. bir an•m her aa kalbini par
_._ 11er biri dlPrlala lllDa .._.. ı.,m. h*"Uh - ldr+nande ~ bir mptır. 
telMılıl De ..... --. da....ıa baha • bMa uhttlll lllr bnn ......,he DM*e•m, lngllb h1lkaktlnunua -.. 
nabUlr,, dedi. Balan JngUterede hAldm nud dna e- na anlattığı bu hiklyenln asb olup 

Bu sözlerden soma kamun avaka- den llanJI oeal..,,Hlii41 Kan~ olmadıiw tetkik etmedim. Fakat 
fı kalktı. U:am bir mlldafaa yaptı. Ta nm Od ,.....- afak bir im toealda- muhakkak olan bir teY vana 0 da. 
bil kaa•an sarih ibaresine Olteme- n \l'UIDll· IWı.dMrtm bir mtldclet zina aebebl Ue bir aile yuvaalDI bo
di. Fakat sfaa vuku bulmachln:ı ı. . soma bdm .... etmlt. Koea ela dava -, böylece blr masumu bir nevi ök
pata çalıştı. Çalştı, fakat muVRttak etmft. BAidın karannda çocuğun a- süz bırakan kan veya kocaya her 
olamadı. Reis ve wJar dlnlenen ta- naya her hafta yanm saat mecburi halde ciddi bir ceza vermek cemiyet 
bitlerin aözlerlne ııazaren z1Daam va- olarak g&lterllmeslnl emretmlt. Fa- için faydahdrr zannmdayım. 
ki olduğuna kenaat ıetlnlDer ve ta- kat bıhn• ~tan• anası oldufu- lamail Kemal Elbi 
raflann botanmalanna ve ı.ı.hatU DO bUdlrmeslnl menetmiş. Çocuk böy Istanbul B r 

arosunda Avukat 
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~ Dort: Gilrı.lük Hiı~aye 

Tekirdagh Hüseyin 
A vrupada Güreş 
Yapmak istiyor 

Türkiye Başpehlivanı Tekirdağlı 
Hüseyin dün matbaamıza uğrı:ıdı. ls
tanbuldan bir tarafa uzaklaşırken 

başpehlivanımız bizi ekseri unutmaz, 
gelir konuşuruz. Niyetlerini sorarrz. 
son güreşlerinde karşılaştığı he ı:nm
lar hakkındaki kanaatlerini an!arı:ı:. 

Tekirdağlıyı bu seferki ziyarctitıd" 
biraz dertli gördük Başını eğrrıiş dü 
şünüyor, ikide bir içini çekiy:>rdu. 
Merak ettik, derdini anlamak Üzere 
sormıya başladık. Sorduklarımıza o
nun verdiği cevaplarla şu aşağıdııki 
mülakat meydana gelmiş oldu. Ba.cı
pehlivamn cevaplarım ve bizım su
allerimizi naklediyoruz: 

Olimpiyat üçüncüsü Mersinli 

-2-

"Ya (Bahar armağanı). Onu hiç 
düşünmedin mi? O daha üçün.de. 
Annesiz ne yapar!.. 1 

"Ben ona bakamaz mıyım? Za
ten nasıl ols<t memeden kesilecek.,, 

Koca yavaş yavaş kızmıştı. Ka
pıya doğru hızlı h!zlı yürüyorken 
bitkin bir haide hıçkırıyordu. Ka
dınrn zihninde ise bir yıl önce geç
miş şeyler canlanıyordu . O zaman 
bir kız çocuk doğurmuştu. Yatak
ta tıpkı bir ölü gibi U7.anmrş yatı
yordu. Hayır, bir öliinün bütün vü
cudü birden ölür. Halbuki onun vü 
cudü param parça olmuş gibiydi. 
Yerdeki kuru ot yrğınmm üstün -
ı!e, yeni doğan bebek bacaklannr, 
kollarını gere gere "Üvve! üvve,, 
cliye haykırıp ağlıyordu. 

G öbek kor<lonu zavallmm 
boynuna dolanmıştı. Anne 

kalkıp çocuğu yıkamak için olan
ca gücünü harcadı. Amma ancak 
başını kaldırabildi. Vücudü cansız 
bir halde yatağa serili ı,'lldr. İste 
o zaman kocası denilen zali~in 

- Merhaba pehlivan! Sıkıntılı gö
rünüyorsun. Nen var? .. 

- Ne olacak, bizim güreşler artık 
paydos oldu. Kışa giriyoruz. Güreş
lere her tarafta nihayet veriliyı:ır. Bir 
son güreş bulduk, oraya gidel·eğim 
Karamürselde önüme çıkanlarla tu
tuşmıya gidiyorum. Karamürseldcn 
sonra bizim Tekirdağına gideceğim. 

Şu Avrupalı pehlivanlar ne iyi vr ~i
yettedirler. Kış geldi mi harıl harıl 
güreşiyorlar. 

Mersinli 
İstanbuldan 
Ayrılıyor 

Berlin Olimpiyadında kura ve mü
sabaka sıralarında pek talihli olma
dığı halde en çetin güreşleri hıç ye
nilmeden bitirerek serbest gür ·1 diin 
ya Uçüncüsü olan Mersinli Ahnıetle 
görüştük. 

bir kova kaynar 
su alıp çocu~ıın 

yanına gittiğini 

gördü. Kadın ona 
son bir gayretle: 
" Bekle, dur! ,, 
diye seslendi. Fa
kat haydut ne du 

rup bir dakika ko 
nuştu, ne de bir 

KOLE 
ANA 

gidemez ki.,, Çocuk bir isyan ha
reketile yine sütüne sarıldı. 

"Sen babacığınla evde kalacak
sın.O sana bakacak,"Biriciğim''.O" 
namıya götürecek, yanmda uyuya. 
cak. Sen de onun sözünü tutacak .. 
sın. O kadar. Uç sene sonra da. .. 

Çocuk ağlar gibi bir sesle onun 
sözünü kesti: 

"Babam beni döver!" 

• 

T ehirJağlı Hüseyinin son 
resimlerinden 

Stadyum 
Kupası 

Maçları 
Taksim stadı müdürlUğü tan "m

dan ırn.Y.rifedere klüpler arasındn ter
tip ed'Jen maçlara dün sabah stad
yomda devam edildi. l.ık müsa l-ıak9. 
Galatasaray ile Galataspor kfüpleri 
arasında yapıldı. Tik devreyi 2 - 1 
galip vaziyette nihayetlendiren G'l.la
taspor ikinci devre nihayetine doğru 
Galatasarayın bir gol yapmasına ma. 
ni olamadı. Ve maç 2 - 2 berabere 
nihayetlendi. 
B~dan sonra geçen hafta bera

bere kalan kurtuluş ile Esayan arA
sında hususi bir maç yapıldı. Ve kur
tuluş hakim bir oyundan sonra Ga
latasaraylı Eşfakm da oynadığı E
eayan takımını 3 - O mağlup etti. 

- Peki sen A vrupaya gitmek iste
mez misin? Mademki onların haı ıl 
harıl güreştiklerini söyltiyorsun. SP-n 
de harıl harıl güreşebilirsin. 

- A vrupaya elbette gitmek iste-! rim. Hem de beynelmilel derecemi 
anlamış olurum. Doğrusu pekte me
rak ediyorum. Acaba Bulgar Dan
kolofla karşılaşsam, ne olurdu ne
tice .... 
Aklıma gelmişken söyliyeyim, ha

ni Bulgar başpehlivanı buraya gele
cekti? Sof yaya kadar geldi, geri dön
dü. Şimdi Pariste im.iş. Fazla olarak 
bizi oraya çağınyormuş. Ne yalan 
söyliyeyim, onunla Pariste bir tutuş
mak için oraya kadar yayan git.ıniye 
bile razı idim. 

- Bu kadar istiyorsan, seni tutan 
mı var?. 

- Beni tutan, bana mô.ni olan 
yok amma, içimdeki şüpheler mani 
oluyor. Malfınıya biz lisan filan bil
miyoruz. Oraya bir adamla gitmeli
yiz. Fakat beni götürecek adam çok 
namuslu ve güreş hususunda çok u
yanık olmalıdır. 

Herkes bilir, biz de işitiyoruz: Av
rupadaki güreşlerin bazıları danışık· 
lı oluyormuş. Güreşleri tertip edenle
rin emrinden çıkan pehlivanlar afo-

Mersinli Ahmet Istanbu~dan aynl
mıya mecbur olduğunu, Ad-:ınada c.:.s
kerliğini yapacağını, Mersinde tanı
dığı ve kendisine daima yardım et
miş olan btr zatın kı>ndiı:ıini oraya 
davet ettiğini söyledi. 1 

Ahmede Mersin ve Adanada bulu-1 
nacağı aylarda güreş idmanlarını bı
rakıp brrakmıyacağım sorduk. 
Yakında Türk milli giir'!ş takımı

mn Almanyada yapılacak be) nelmi
lel serbest güreş müsabaka=ar:na ha
zırlanacağından haberi olduğunu söy 
ledi. V~ lJU guı~erd.& t&.Klffiill KCU• 

dinden istifade etmı>k istemesini ilı

timal dahilinde gördüğiinilen .".c.ana
da idmanlarını hiç bırakmıyacağını 
ilave etti. 

roz edilirmiş. Ben oraya gidersem 
frenk ıengininin emriyle sırtımı ye
re getiremem. Türk güreşinin şere
fini takatim yettiği kadar muhafa
za etır..ek isterim. Esasen bu vaz;fem 
dir. Beni oralarda yenerlerse pazula
nnın hakkıyla yensinler, yoksa şu

nun bunun emriyle sırt aşağı yata-
mam.,, 

cevap verdi. Tıpkı kuzu boğazlı • 
Yan bir kasap gibi yeni doğmuş 
bebeği, üvve! üvve! diye ağlıyan 
küçücük yavrusunu kaba ellerile 
Yerden aldı. Ve şappp diye kaynar 
suyun içine attı. Anne yalnız sıçn
yan bir su sesi ve bir cızırtı duy -
du, o kadar. Küçük yavru hiç 
ses çıkarmamıştı. Anne onun niye 
bir kerecik bile haykırmadığına 
hıila şaşıyordu. Acaba bu haksız 
ölüme sessiz sessiz gitmeyi daha 
mı iyi saymıştı. Ah, hayır, şimdi 

bunun sebebini hatırlıyor. Yavrru
nun sesini duymamıştı. Çünkü o 
dakikada kendini kaybetmişti. Yü
reği parçalanıyormuş gibi bir acı 
\l.U.) UJ:' W~J .ı. -... .. ~~ ... __ ::_.. __ ~-

Bunu ne zaman düşllnse gözy~
lan birdenbire kuruyuverir, kendi 
kendine: "Talih ne acı!., diye içini 
çekerdi. 

"Bahar Armağanı,, memeyi bı
raktı. Annesine döndü: "Anne! 
Anne!,, 

Gitmeden bir akşam evvel ka· 
dm evin en karanlık köşe

sine qekildi. Sobanın önünde yanan 
gaz lambası etrafa aleve benzer bir 
ışık salıyordu. Bahar armağanı ku
cağında idi. Ba.~ı onun saçlarına da 

KAPLANLAR/ m AK.DENiZ Yazan: 
ALI RIZA SEYFi 

Koca Ispanyoı kalyonu, ancak 210 tonluk bir gemi olan Aksungur
d., l 'ki üç misli daha büyüktü. Türk korsanları bu işi düşünmüyorlar
dı bile. Birkaç lokma atı§tırnuş; tekrar savaş yerlerinde, top başların
da toplanmrşlardı. Aksungur teknesinde başbuğdan dümen neferine ka
dar yılgınlık bilen bir tek er yoktu. 

Fakat bu savaşın c;ok çetin olacağını hepsi anlıyordu. Bu sefer ya a.1-
malı ya alınmalı; ya batmalı, ya batınlmalıydı. 

Anlaşılan Ispanyol kalyommun kaptanı, ufak Türk gemisinden gör
~Uğl! h~~areti Türk kanile silrneğe karar vermişti. 

Koca kalyon, ans1zın top ateşine başlamıştı. 

Bayram Reis, korsanlara dedi kt: 
- Göreyim sizi kurt yavruları! Bu çoban köpeği ısnımadan havlıyor. 

Aklınızdan çıkmasın. Biz azız amma özüz. Bir kaplan yüz deve parçalar. 
Onu olduğumuz yerde bekliyelim, boşuna barut yakmıyalım. 

Bayram Reis ölçüp biçiyor, Ispanyol gemisinin manevraca Türk kal
yonundan çok daha aşağı olduğunu görüyordu. Sonra Aksungurun top
lan da en mahir Türk ustalarının döktüğü uzun menzilli, ağır nesne
lerdi. Yiğit korsanlar, palalarını çoktan sıyırmış bekleşiyor, etrafı kol
layarak hazırlanıyorlardı. Iki gemi arasında uzaktan uzağa amansız bir 
gülle düellosu başlamıştı. 

'-/~ 

Jou Shil ~ 
Çeviren: ~ 
N. K. ~ 

'""~"""'' yalı, dalgın duruyordu. Düşünceleri 
çok uzaklara, kendinin bile bilmedi 
ği yerlere uzanmıştı. Sonra yavaş 
yavaş geriye, çok gerilere, bugüne, 
çocuğuna döndü. Usulca: 
"Baharanmağanı! Biriciğim" di

ye seslendi. Çocuk annenin göğsü 
nii çekiştirerek cevap verdi; 

.n.il.1.1.\: • 

"Anne ıyarm gidiyor!" 
Çocuk pek iyi anlıyamadı, fakat 

bir sevki tabii ile annesinin göğsü
ne sokuldu. 

''Hmm'' 
"Anne geri dönmiyecek, dönemi

yecek. Uç sene!" 
E1iyle gözlerini sildi. 
Yavru, emme'kten vazgeçti, "an

ne nereye didecek? Mabede mi?" 
diye sordu. 

"Hayır, on mil uzakta Li adında 
bir ailenin yanına." 

"Biriciğim yalnız başma oralara 

No. 10 m 

"Baban artık seni dövmiyecek!" 
Bunu söylerken yavrunun yanağın 
daki yara izini okşadı. Bu iz baba.. 
nın küçük kızı haşladığmm üçüncll 
günü ona çapa sa piyle attığı dayak 
taın kalmıştı. 

K adın daha birşeyler söyliye
cek gibiydi. Fakat tam 0 d& 

kikada kocası gizlice kapıdan giri
yordu. Yanma yaklaştı. Bir elice
binde: 

"Kiranın yetmiş dolarım aldım, 
dedi, otuzunu da sen oraya vardık
tan on gün sonra verecekler." 

Biraz sustu. Sonra: 
"Seni aldırmak için bir tahtıra

van yoUıyacaklar." o 
Biraz daha durakladı: ...._.._. ....... '""'.- ..... _ ... _. ··---- - .. ~ 

tıdan sonra gelecekler." 
Sözünü bitirir bitirmez kadmda.nı 

uzaklaştı. Odadan çıktı. O akşam 
ne o, ne de kocası birşey yemedi
ler. Ertesi sabah sulu bir bahar yağ 
muru serpiştiriyordu .. 
Tahtıravan erkenden geldi. Ka

dın bütün gece hiç uyumamıştı. On 
ce Bahararmağanınm yırtık pırtık 
elbiselerini yamaladı. Bahar bit
mek üzere idi. Yakında yaz gele
cekti, amma o, çocuğun ta kışın gi 
yeceği pamuklu çuhayı bile düzelt 
ti. (Arkası var)' 

Ressamı ı 

MONIF FEHiM 

Koca Ispanyol kadırgasının kısa menzilli topları, gemi rlizglrm 
verdiği hızla yakınlaştıkça daha fazla tesir gösteriyorlardı. Bayram Re
is, Ispanyolların topçuluğa merak etmediklerini ve gemilerinde Fele
menkli, Alınan gibi yabancı topçular kullandıklarını bilirdi. Ne de 
olsa bu heriflerin ·hiçbiri Türk topçularile boy ölçüşemezdi. Karagülle 
topların başına geçmiş, kumanda yağdınyordu. 

Ansızın Türk korsanlarının başları üstünde büyük bir çatırdı koptu: 
Zaten yaralı olan prova direğine bir gülle rastlamış orta yerinden bı
c;:.ak gibi kesmişti. Kınlan parça, peşinden yelkenleri, halatları da sü
rükliyerek denize yıkıldı. 

i 
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Radyomuzun Güzel Sesli 

1937 KiŞiNiN iLK FiLMi 

Bu ıene kı11 öteki yıllara nisbetle daha erken, hatta çok er-

ken geldi. Bugünkü soğukları, fırtınaları, biz diğer •eneler, 

bundan bir ay, bir buçuk ay sonra görürdük. Halbuki daha 

Birincitefrinin ilk günlerinde havalar bozdu, yağmurlar bQJla

dı. Ve on gündenberi fenuiye elde, palto sırtta geziyoruz. 

Fırtına cayırtılarından da kulaklarımız tırmalanmıf bir hal-

7 

Tuhaf 
ve Garip 
Hadiseler 

Tabip Mu9annisi: 
devam etmiş, devam ediyor ve in
şallah uzun bir zaman devam e
decek. 

( de •.• Bu münasebetle işte ıize, yeni kı1tan birkaç manzara: 

~· . 
. ~~dra~a 78 yaşında Elisa Faris 
ısmın e bır biiyük anne birkaç gün 
evvel 75 yaşında Sidney Hit ad d 
b' "h. ın a 
ır ı tıyarla evlenmiştir. Kadın, ko-

Cemal Kômil 
S ize evvela bir sır ifşa et

mek isterim: Cemal Kiınil, 
bir tabiptir, diş tabibidir. Tahsili
ni memleketinde ve Avrupada yap
mış kıymetli bir gençtir. Hayret mi 
ediyorsunuz, bir tabibin muganni
lik etmesini tuhaf mı görüyorsu
nuz? Ben bir doktorun çok iyi bir 
muganni olabileceğine inanıyorum. 
Belki doktorlar, mugannilerin v~ 
musiki üstatlarının en birincileri 
olmıya namzettirler. Deneseler ve 
bir uğraşsalar, bütün musiki dün
yamıza onlar ha.kim olurlardı. Ne
den mi? Diyorsunuz. Aizedeyim: 

Hayattan insanların derdile ve 
ıztıraplarile, bu dertlerin ve ıztı • 
rapların dindirilmesile en çok meş
gul olanlar doktorlar değil mi? Bü
tün günlerini çeşit çeşit dertlere ça· 
re bulmakla geçiren bu kıymetli in
sanlar kalplerinde biriken. kafa • 
larmı buran acılan ne ile teskin 
edebilirler? Ne ile kendilerine bir 
yudum teselli temin edebilirler? 

Sanatin nezih kucağına atılmak
tan başka çare var mı? Ve sana
tin bcrrnk ve sonsuz ufkundnn baş 
ka bir ufuk bu engin iştiyakı tat
min edebilir mi? 

Onun ictin ben, Cemal Kamil üs
tadın, asıl meslek bakımından bir 
tabip olduğunu haber aldığım za
man onun mikrofon karşıs·nda mu
siki eserleri okumasına katiyyen 
şaşmadım. Bilakis onu, en temiz 
teselli kaynağını bulmuş bahtiyar 
bir insan saydım ve kendisine gıp
ta ettim. 

C emal I{fımilin hayatta ne gUç 
bir işle meşgul olduğunu 

Cliı untin bır kere! 
lnsanın uzvıyetlen içinde, ga

liba, kendi kendini tamir edemiye
ni dişleridir. Tabiat bunların tami
rini insan zekasına ve insan hüne
rine bırakmıştır. İnsansa bu işi çok 
geç anlamış ve çok geç başarmı
ya başlamıştır. Dişlerin ,tamiri ise 
insanın sinirlerini en çok bozan iş
lerden birilir. Zarif ve nazlı, frenk
çesile kaprişyöz bir bayanın dişle
rini sökmek, tamir etmek veya ye
nilemek ne müşkül iştir. En ince 
okşayışlardan bile canı yanan ba
yandan Cemal Kamilin neler çek
tiğini, ne ben tasvir edebilirim, ne 
siz tasavvur edebilirsiniz. Fakat, 
Cemal Kamil cidden akıllı bir a
dam. Çünkü o çektiği bütün ıstı
raplan, muayenehanesinden ayn -
lıp evine döndü mü, yeni iki şar
kıyı meşk veya terennüm ederek 
unutur ve ertesi gün, geçen gü -
nün bütün serencamma musikinin 
asil nağmelerinden bir perde çeke
rek yeniden meslek hayatına ka
\'llşur. 

Cemal Kamili mikrofonun öniin
ae ilk gördüğüm sırada onun diş 
tnbibi olduğunu öğrenir öğrenmez, 
biitün bunlar aklımdan geçmi~ti. 

Daha sonra onun hayatına daha 
yakından asina olun~a aklımdıın 

gı>ı-enlerin tam hakikat olduğunu 
anlıvarak sevindim. 

C emal Kamili, mikrofonun ö
nünde biraz bırakalım da 

arkadaşlarını görelim. 
Ön safta Bayan Fahire, tanburi 

tistat Refiğin refikası, kemençe üs
tadı Fahire. Ve yanıbaşında zevci 
tistat Refik! 

Bu zevç ile zevceyi, hayatta fi
kir ve kalp birliğinden doğabilecek 
saadetin en güzel veen heyecan ve
rici timsali sayabilirsiniz. Birini 
gördünüz mü, mutlaka berikini, ve 
berikini gördünüz mil mutlaka ö
tekini hatırlar, görmek istersiniz. 
z~ten onlar da daima beraberdir
lı>r: Hayatta, snnatte ve her yer
de. 

Bavan Fııhire. işittiğime göre, 
nıusiki nağmeleri arasında doğ -
nıuş, ve hizmetçilerine vanncıya ka 
dar her biri muhakkak saz çalan 
bir ailenin evlAdı olarak yetlşm1', 
lıtivUmUş. O zaman l!Hta b~lamtş, 
daha sonra mukadderat ona bir 

~l r. AZAN: ~ 
Omer Rıza t 

DOGRUL ! 
............................................. ,....., .... , ................. ~ 

V. Cemal Kamil 

musiki üstadını koca o1;rak, ya • 
hut onu o nıusıki üstadına zevce 
olarak nasip etmiş ve musiki nağ
meleri içinde ba.şlıyan hayat, mu -
siki nağmeleri ve bcdiaları içinde 

1 Nihayet Kocaın;.l 
Kur~arda 

' Ll 
_,.. - • - e - . • ın -- - 'rce - .L· ...... r .,arp . ı . 

cia arasında ne şayanı nlaka olanlar 
vardır. Meşhur Amerikalı tayyareci 
Dahl, ispanya Cümhuriyeti hizm~tine 
girerek asileri bomba1arkcn. F ran
kistlerin eline esir düşmiiştü. Kansı 
Misters Edith Dahl'in uğraşması ve 

nihayet Frankoya bir mektu~la bera 
ber kendi resmini göndermesı saye -
sinde kocasını bugünlerde kurtarmış 
bulunuyor. Meşhur tayyareci Jim 
Mollison güzel Bayan Dahi ile bera
ber bir tayyare ile Salamangaya gi-

derek kadının kocasını alacaktır. Ba
yan Dahl'in resmini görünce Fran -
konun yumuşayışına şaşmamak pek 
elden gelmiyor. 

Fakat Bayan Fahirenin yalmz 
hayatı değil, kendisi de bir musi· 
ki bediasmdan farksızdır. 

Sanki fıtret nağmelerden, nağ
melerin ahenginden ve ahengin fü. 
sunundan bir insan yaratabileceğini 
göstermek için ona can vermiş. 
Fakat kocası Ustat Refik te bu hu
susta kendinden farksız. O da na<r 
menin sanki heyecanından ve he~ 
yecanın enerjisinden yaratılmış bir 
adam. 

F ahirenin kemençesi ile hem-
. hal olduğunu gösteren öy-

le bır tavrı var ki, kocasının tan. 
bur ile ahenkleşmesine benzer. t
kisi de sazlanna ve sazları da ken
dilerine tam mfı.nasiJe uygun, ke
mençe Fahirenin elinde ideal bir 
saz, ve tanbur da kocasının elinde 
ayni mahiyettedir. İkisi de sanki 
sazları için . daha doğrusu ikisinin 
s!lzları da kendileri için yaratıl
mış! 

Hiç unutmam: Yine Fahire ile 
Refiğin çalıştıkları bir gece idi, Av
rupan•n hangi tarafından geldi<Yi. 
ni unuttuğum bir heyet rad~o 
stüd\·~sı:nıı zivıırf't et~işti, Türk 
s:ı?.ı dınhyordu. Heyetin her şey • 
den fazla, gö7 iine çarpım musiki 
aleti. bu ne<'ip Tiirk kız·nın hir M.i
ver<'hı büvüklüf!'ündeYi sazı idi. Bu 
bir d<ı""1 1l''ık göı'Ttisten b'r ahenk 
5"Hnin f·cıkırması hensini havrete 
dli cıi\rmlic;tii lr.lerinden biri, Fa hi
re11in jcıini bit"rip gitmesini fır
sat tanıv"rı>k avağ-a kalktı. kemen
çeyi görmek istedi ve Bavan Fa
hire hc>m !la7.mr "'Öcıterdi. hem i7.ah 
etti. Uzaklan dikkat ediyordum. 
Onun sazını anlatışında. o 
saza bağlanışının ve inanı-

şınm biitün hararet ve heveca-
m vardı. Ve vabancı mi~arrin ilk 
ön hisse im hnvretin vawı" vn
vnı; hnvrP-'l'llığ-a ve takdire çevrildi
ği yüziinden okunuyordu. 

C emal Kamili mikrofonun ö
.1ünde fazla beklettik galıba. 

Hemen ona dönelim. Cemal Kamil, 
okuduğu müddetçe yüzünden ay
rılmıyan gülümseme ile, doktorlu
ğunu unutturacak ve yalnız ınu -
ganni olduğunu hatırlatacak kud
rette orijinal bir şahsiyet oldu
ğunu tebarüz ettiren bir salahiyet
le okuvor. 
Geç~nlerde radyo neşriyatının i

kı üç dakikalık mesai fasılası ara
sında güzide sanatkarlarımızdan 
birkaçı konuşuyorlar. ve radyo-
da yeni çalışmıya başiıyan 

bir gençten bahsediyorlardı: 
Üstatlardan biri bu genç hak

kında: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
11 

• 
• .. 
.., 
11 

li1 

• 

• 
- Heniiz kendini bulamamış, de- • 

di. 
üstat Kemal Niyazi ilave etti: 
- Caln'!ırsa şahsivetine sahip o

lur. Cemal Kamil de ilkönre iivle 
yaptı. Fakat sonra ı:;ahsiyctini bul
du ve tebarüz ettirdi. 

Ben de ilave edeyim ki, C~~l 
Kamilin şahsiyetini bulup tebaruz 
ettirmesi on, on beş seneJik çalı~· 
manın neticesidir ve Cemal Kfı.mıl 
hiçbir fırsat kaçırmadan çalışıyor, 
her boş vaktini sonntin sinesinde 
bes1iycrck zevkini olgunlaştırıyor, 
Hele sadece. muganni olmak gaye
sini gütmeden. yani sarıati sa
nat icin se,·erek çahştığındıın çok 
büvük muvııffakıvetlere namzet ol-
du;;u şiiphe götürme7-

Bir gün kendisine !'lordum: 

- Musikiye verdiğiniz eırıt.k, 
meslek hayatımza müdahale edı · 
yor mu? 

Cevan verdi: 
-Asla! 
Kati bir hakikati ifa~e rtti~i bel

li idi. Belki onun musikiye hasret
tiği saatler, meslek havaundııki 
mesaisini hızlandırıyor, ve onun 
mesleğini. valnız bir fen adamı bil
gisile değil. bir sanat adamı ~ev
kile, ve sanatin in~an ruhu derm • 
liklerine varan ı:ıezisile y:ıvma~ına 
ve b::ısarmasına vardım edivor. 

Radvomuzun doktor artisti .. ce
mal Kamilc:r. Bir gün si7...e musa
ade ederse avukat artistimizden de 

bah~ctmeyi umarım. 

• 
• 

il 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Erken Gelen Kışın 
ilk Resimleri 

Ellerde şems;yeler, sıı llarda kalın paltolar .•• 

i~in mangalını hazıı lıyor 

Su!Jacı dülthaa'orında faaliyet iyice ba1ladı 

Biı taraf lan ela oclt!n tedcıı il:: başlanır~ ıul muyor. 

Dün •abah hava biraz açılır gibi olunca •.• 

casına 4 ay evvel' ilk rastıayışta a
şık olmuştur. Kadının düğüniine ilk 
rıcasından olan H< 

etmiş, torun ve çocukları 30 kadar 
çelenk göndermişlerdir. 

Sahte Doktorlar 
Polonyanın Yankov ka-;abasmda 

hırsızlar, para çekmek için aca i 
b" .. .. . y p 
ır curum ışlemişlerdir. Sahte ev • 

rakla doktor olduklarını ve kasaba-
• n~ ç~c~klarına qşı yapmak için gel-

1 
dtklerı~~ be~ediye reis.ne söylemişler, 

• 
bunun uzenne belediye reisi de kasa
banın meydanlığında topladığı 500 ço 

1 c~ğa kibar hırsızlar, aşı yaparak ıo 
• bın zloti ücret almışlardır. 

Kafeste Grev 
• A vustralyada Sidney şehrinde bir 

aslan mürebbisi, kafeste +ı.m aslanın 
• yanında bı;Junduğ'ı anda grev ilan et 

1 miştir. lçeriden kafesin kapısını da 
• kilitledikten sonra, sirk idaresi tara

fından maaşının artırılmadığı tak. 
1 dirde kafesten çrkmıyacağım söyle

• miştir. Nihayet, maaşının artınldığı 
ı hakkmda teminat aldıktan ve kafes-

• te 24 saat kaldıktan sonra dışarı çık
mıştır. 

• Sev9i Si9ortası 
Nevyorkta Don Juan'Jara, yani kam dm avcılarına ka:-şı nişanlı genç kız

lan sigorta eden hususi bir sigorta 
müessesesi kurulmuştur. Sigorta e-

• dilmek için alınan ücret az olduğun. 
dan müessese çok inkişaf etmiştir. 

1 
111 Lin~ Etmiıler 

Jorj Kiphuresu adında 60 lık bir • Romen zengini, 18 genç kızla seviş. 

mlştir. Jorj, kızlara, bir müddet tec-
• rübe için malikanesinde beraber ya • 

şamalan §artile resmen evleneceği 

• ni vfı.detmiştir. Kıilar biıibirlerinden 
haberi olmadan ihtiyann tcsbit etti 

il ği muayyen günlerde zenginin mali

kanesine ayn ayn gidıp bir müddet 
• onunla kalmışlar, fakat kızlardan hiç 

biri ihtiyar Romen zengıninin zevki
ne uymamışlardır. Bunun i.izerine kız-

• lar, toplanarak bu ihtiyar Don Juan'ı 
mal'.kanesinde attıklan taşlarla linç 

• etmışler, öldürmüşlerdir. 

Milyoner Dilenci 
• , Prag mahkemesi Ana Polak adm

da milyoner bir kadını mahkum et-
• miştir. Kadının bankalarda 800 bin 

frank kıymetinde bonolan ve evleri 
• varmış. Kiraya verdiği evlerinden 

ayda 30 bin frank alıyormuş. Buna 
rağmen, Bayan Ana Polak kilise ön-

• terinde dilendiği için tevkif edilmiş, 

1 ve bu suçla ha.pise mahkum edilmiş

• tir. 

• 
• 
• 
• 
il 

Sakat Kızla Evlenmi§ 
lngiltcredc Dorset şehrinin, en git • 

zel erkeklerinden sayılan Filip vn. 
yams, geçen gtin Mis Meri Voker na. 
mında bir sakat kızla evlenm iştir. Sa 
kat kız. nikahının kıyılması için kili
seye bir hasta arabasile götürülmüş. 
tür. Kızın sakatlığı. altı ay evvel · at
tan düşme neticesinde belkemiğinin 

kırılmasından ileri gelmf'ktedir. Fa. 
kat bu sırada nişanlı bulunuyorlardı. 
Erkek. kendisini çok sevdiği için bu 
sakat kızla evlenmeyi kararlaştırmış 
tır. 

Çölde t lk Kilise 
• Afr;kadn Sahrayikebirin ortasmcia 

bulunan El Gole çöliinde 20 Mart 
• 1938 yılında bir kilisenin resmikilsa-

1 

dı yapılacal<tır Bu kilise, Sahrayike
birde ilk kilise olacaktır il· . 

.ıt~~Y~u~rd~d-a~ş~!----~~-• 

• 31 Birinciteşrin "Beynel
milel arttırma aünüd ·· & ur,, 
Yurddaş! O gün diğer ulıa-
lardan geri kalmamam 
• • b iZ 
ıçın ankaya az da olsa pa-
ra yatır. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 
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Köylerinde Yeni Mektepler Çanakkale 
~a_t_s-ad-a~-~~-t~~~-.. -~-de ve Bo~a 
r as ane nye iki Asırdide 
de Dispanser .L4çzlacak 

Ordu, (TAN) - Bir aya yakın za
mandanberi Unye, Fatsa köylerinde 
hükfunet ve C. H. Partisi işleri üze
rinde teftişte bulunan vali Baran, bu 
raya dönmüştür. Valimiz, ''TAN" na
mına sorduğum muhtelif suallere ce
vap vererek şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Ordu köyleri, Cümhuriyet Halk 
Partisine candan sarılmış ve onun wn 
deleri etrafında toplanarak Atatürk 
inkılabını tamamen benimsemişlerdir. 
Partinin köy ocak faaliyetleri iftihar 
edilecek bir manzara göstermiştir. Kö 
yün siyasi hayatında vazife kabul e
den arkadaşlar, yoksullara el uzatmış 
kimsesizleri bağrına basmış, bilhassa 
köy hastalarının tedavisi hususunda 
en yüksek şefkat hislerini esirgemeo 
ıniştir. 

· Köyün milli günlerde inkılabımızı 

canlandıran ve halkı aydınlatan teza 
hürlerden geri kalmamaları da köylü 
kütlesinin milli gayeler etrafında top 
Iandığma açık bir misaldir. Hükumet 
işlerinde muhtarlar kanuni vazifeleri
ni yerine getirmiye, köy kalkınmaları 
programlarını tahakkuk ettirmiye ça 
lışıyorlar. Birçok güzel eserler karşı
sında kaldrm. Bunlardan birer misal 
söylemek 1azrnıgelirse "Karakuş'' 
mektebini. "Tekkiraz" daki mektep 
hazırlığım, cilader, karakol inşaatını 
:ve bilhassa yol ve köprU faaliyetleri
m gösterebilirim. 

Yol ve köprüinşaatı ilerliyor 
Bu gezim sonunda alınan tedbirler 

~rdan ibarettir: 
Samsun hududile Ordunun kale kö 

yü arası şose işine teşrinievvelde baş 
!anacaktır. Bu başlangıcın ımüsbet ne 
ticesi gelecek CUmhuriyet yılında alı
nacak ve kırk dört kilometrelik bir 
aoeenin son taşile bağlanacaktır. On 
iki kilometre dahilindeki köprüler bit 

• • 
lyı Mahsu.1 
Yetiştiren 

Çiftçiler 
-o-

Erzurum Vilayeti, Bedava 

Ziraat Aleti Dağıtacak 
Erzurum, .TAN) - Bu yıl en iyi 

mahsul yetiştirenlere vilayet bütçe
ainden parasız fenni ziraat aletleri da 
ğrtılacaktır. Ziraat Vekaleti tohum te 
mizleme evi çiftçinin tohumluklarını 
parasız çalkayıp ilaçlamaktadır. Hal
kın çuval ve taşıma işini kolaylaştır
mak için makine köylere de götürül
mektedir. Vilayetin bu sene bütçesin
den alman üç tohum temizleme ma
kınesi kazalara verilecek ve gelecek 
yıl bu sahada da ileri işler yapılacak 
trr. Çok islaha mühtaç olan tohum
lukların islahı bakımından yapılan bu 
işlerde alman tedbirler yeni yıl hası
latı üzeri.ne mühim ve müsbet tesir
ler yapacaktır. Vilayette geçen yıl ya 
pılan fidanlıklar bu yıl daha genişle
t• lecekti r. 

Çay yatakları temizleniyor 
Erzurum, 8 (A.A.) -Mühim ve ge 

lirli bir zeriyat sahası olan Erzurum 
ve Pasinler ovalarında uzun yıllar te
Dıizlenmiyen çayların yataklarından 
etrafı basan suların yaptığı bataklık 
1 r kurutulacaktır. Bunun icin Nafıa 
Vekaleti su mühendisleri tetkikata 
bqlamrşlardrr. Ilkbaharda kurutma 
işine başlanacaktır. Bu büyük ve ve
rımli işin halka, zirai ve sıhhi bakım
dan mühi"ll faydası olacaktır. 

Muıta Yeni Karakollar 
Muş, (TAN) - Vilayet jandarma 

kumandanı binbaşı Hilminin gayreti
le az bir zaman içinde Ziyaret, Biz ve 
Ustilkran ile Nurettin nahiyelerinde 
uri birer jandarma karakolu inşa e-
4ilmistir. 

Köylerde yaptığı tefti, seyaha
tinden dönen Ordu Valisi 

8. Baran 

alınan teberrüler iyi netice vermiye 
fbaşlamıştrr. ünümüzdeki Ma~sta in
saata başlanılması muhtemeldir. Fat
~ada da bir eczahane açılmıştır. Sağ
lık bekçileri için memleket hastaha
nemizde bir kurs açılacaktır. Buradan 
yetişecek olan sağlık korucuları köy
leri dolaşacak, sıhhi vaziyeti devam
lı surette takip edeceklerdir. 

Fatsanm Korgan, Kumru, Kabak
dayı merkezlerinde birer sağlık bekle 
me odaları yapılacaktır. Evvelce açı: 
mış olan Vona, Ebülhayir, Ulubey sag 
Irk bekleme odalarına haftada bir dE:
fa hekim göndermek ve köy hastala
rını oralarda muayene ettirmek işini 
muntazam takip ediyoruz .. 

Köylerde yatılı mektepler 
Unyenin Karakuş mektebi yatıhyı:t 

çevrilecektir. Kuz, Cilader, Tekkiraz, 
Yiğitler mrntakaJarında köy kanunu
na tevfikan birer yatılı mektep inşa 
edilecektir .. Ayni mmtakalarda husu
si idarenin yardrmile birer de müşte
rek köy kiitiiphaneleri ve okuma od& 
ları açıknası düşünülmektedir. 

Unyede damızlık huğa deposunun te
meli önümüzedik mayısta atılacaktır. 
Fatsarun Kumru, Korgan mmtakala
rı mektepleri önümüzdeki sene yatılı 
ya çevrilecek, Salihli, Karahamzada, 

mek üzeredir. Bu sonbaharda on bir Dua yerinde köy kanununa tevfikan 
kilometre yol yapılacaktır. Kalan 2G yatılı mektep inşasına başlanılacaktır 
üç kilometre de müteahhitle verilece1ı. Unye, Fatsa Halkevlerinin faaliye
tir. Bunlar hususi idare kanalından ti kendilerinden beklenen neticeye yak 
yapılan yol işleridir. !aşmaktadır. En mühim mesele bina 

Köy ve birlik yoliyle başlanan yol- inşasıdır. Profesör mimar Arif Hik
lar da şunlardır: Unye - Erbaa, Fat met Holtayın planlan gelince bu bi
sa - Kumru, Fatsa - Reşadiye yol nalar münakasaya çrkarılac:ıktır. 
ları.. Şimdiden Fatsa ve Unyede bu maksat 

Hcutane ve Jiıpanaerler la onar bin lira temin edilmiştir Bu 
açılıyor • binalar Partiyi de içine alacak, kütüp 

Unyede yirmi beş yataklı bir has- hanesi, konferans salonu, toplantı sa 
tane, Fatsa.da on yataklı bir dispan- lonu ile bütün ihtiyaçları karşılayıcı 

ser inşası için Kızılayın tavassutile tertibatı olacaktır. 

BANDIRMA POSTALARI 
Yolcular Vapurlardan 

Şik8yet Ediyorlar 

i:an~ırma ıımanıncia İıtanbul - llandırma seferini 
yapan Gülnihal 

Balıkesir (TAN) - Istanbul, Iz
mir, Kütahya, Bursa ve Çan&kkale gi 
bi büyük şehirlerin hemen ortasında 
bulunan Balıkesir, Cumartesi günleri 
li'!tanbulla her türlü muvasalasını 

kaybediyor. O gün, ne gazete. ne de 
yolcu geliyor. ·Merkezi bir vaziyette 
bulunan şehrimizin haftada bir gün 
de olsa harıçle irtibatını kayl>E!tmesi 
şu sebeplerden ileri geliyor: 

Denizyollan işletme idaresi, fevka
lade kalabalık yolcu bulunması 
na rağmen, cuma ve pazar günleri Is 
tanbuldan Bandırmaya vapur kaldır
mamaktadır. Bunun neticesi olarak 
cumartesi giinleri Kütahya - Bahke
sir araı:ıında da tren işlememektedir. 
Idare, ayni giinler Bandmmadan Istan 
bula da vapur seferleri koymamıştır. 
Halbuki, bu hatta işliyen vapurlar za 

ten ihtiyacı karşılayamamakta, yol
cular ve hayvanlar bir arada, yanya 
na seyahat ettirilmektedir. Bütün 
bunlar, haklı şikayetlere yol açmıştır. 
Denizyollarr idaresinin bu hususta na 
zan dikkatini celbederiz. 

Akhisar.da Yeni 
Tütün Mahsulü 

Akhisar, (TAN) - Tlitünler top
lanmıştır. Balye haline konulmak ü
zeredir. Piyasa Cümhuriyet hayra -
romda açrla-caktrr. Birçok kumpanya
larca bu seneki tütün rekoltesini beş 
milyon üç yüz bin kilo tahmin edi -
liyor. Maliyet fiyatı yüksek olan tU
tünlerimiz nefis te olduğu !çin elve
rişli fiyatla satılacağı umulmaktadır. 

86 Çocuk ve Torun 

Sahibi Dinç Bir 

ihtiyar 

Okçu köyünün cuırlık 
ihtiyarı: lbrahim 

Bor (TAN) - Kazamrzm havası, 
suyu ve balı ile meşhur olan Okçukö
yünde 86 evlat ve torun sahibi bir ih 
tiyar yaşamaktadır. 87 yaşında bulun 
masma rağmen dinçliğini muhafaza 
eden bu bahtiyar adaım, Hacı İbrahim 
ismini taşıyor. Bir saat uzak olan kö 
yünden buraya yaya gelip gitmekte 
ve yorgunluk hissetmediğini söyle
mektedir. 
Hacı Ibrahim iki defa evlenmi,Ştir. 

Ilk eşi 11, ikincisi 1 çocuk doğµrmuş 
tur. Bunların 7si erkek, 5i kıu.i.ır. Bir 
kız ve bir erkek çocuğu bekardır .. Di 
ğer on evladı evlenmişler, 74 çocuk 
sahibi olmuşlardır. Böylece Hacı İb
rahim, 86 çocuğun babası ve dedesi
dir. 

Çanakkalede de bir 
a•ırtlid e var 

Çanakkale (TAN) - Buradan nir 
buçuk saat uzakta bulunan Kemelde, 
!brahim isminde 96 yaşında bir ihti
yar vardır. Her işini kendi gören, çift 
süren, ava giden, düğünlerde delikan 
!darla beraber meydana çıkan İbra
him çok şen ve nekredir. Tütüne hayli 
düşkündür. Kendisile görüştüm. Bana 
dedi ki: 

"-Daha çok gencim. Birçok genç 
leri de cebimden çıkannm. Bir ar
zum var. O da genç bir kızla evlen
mektir.,, 

Muhitinde Köse naımile maruf olan 
!brahim şimdi okumayı öğrenmiye ça 
!ışıyor. 

lzmirde Bir Mahkeme 
Klitibi Tevkif Edildi 

!zmir, (TAN) - Sulh hukuk mah
kemesi katibi Fahri tevkif edilmiş
tir. Sebebi şudur: İstinabe suretile 
bazı kimselerin ifadeleri alınması i
çin muhtelif yerlerden gönderilen ta
limata uzıun zamandanberi cevap ve
rilmediği anlaşılmış, evinde araştır
ma yapılınca bunlardan kırkı bulun
muştur. Her talimatta mühim mik -
tarda damga pulu bulunması Ja7..rm 
geldiğinden Fahrinin bu pulları aldı
ğı şüphesi uyanmıştır. 

----oı---

Muş Ortamektebi 

Muallimsiz 
Muş, (TAN) - Orta mektep di

rektörü Mustafa, Zile orta mektep 
müdürlüğüne nakledilmiş, yerine Di
yarbekir lisesi müdür muavini Hüsnü 
gelmiştir. Bir sene evvel açılmış olan 
Muş orta mektebine direktörden baş
ka hiçbir muallim tayin edilmemiş ve 
muallimlikler şimdiye kadar veka -
letle idare edilmiştir. Mektebin ikin
ci smıfmda da dersler başhyacağı i
çin açık yerlere asıl mualİim tayin e
dilmesi beklenmektedir. 
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t1ASAN 

~lJJll 

Kadınlar Hasan rujuna bayılıyor. 

Çünkü en çok muvaffak olan, en çok tanılan 

en latif ve en mükemmel ruj ve allıklar dır. 

Allıklar 35, ruj 50 ve lüks 100 kul'Uflur. 

Baş, diş, nezle, • 
9rıp1 romatizma 

ve bütün ağnlarmızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. --Siz de bu kremden 

ıaımayınız ! 

KANZUK 

Bütün cihanda em senedir dalma Us. 
tün ve eşsiz kalmıştır. 
. KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve DZUD bir tecrübe 
mahsulü olarak vücude getlrilmlş 
yegine sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarıa.tanWda defli, 
sıhhi evsafmm Parls, Londra, Ber. 
lin, N ev • York güzellik enstltWerin.. 
den yüzlerce krem arasmda birin.. 
cillk müki.fatmı kazanını~ olmakla 

RADYOLİN 

Dişlere hayat verir. 
.._•ANCAK--. 

Her aabah, öğle ve akşam, 
her yemekten sonra mut
laka fırçalamak farthr. Bu 
ıuulü fQŞ1r1adan, muntazam 
bir metodla takib edenlerin 
difleri mikroblardan, hcuta· 
lıklardan muhafaza ed'ilmif 
olur, paslanmaktan ve çürü
mekten kurtulur. Her za
man temiz, parlak ve gü
zel olarak kalır. 
Sabah, öğle ve aktam her 

yemekten sonra günde 
3 defa 

ispat etmiştir. ------------
DiKKAT: 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsaz, gece için yağh 

ve halis acı badem kremleri olaralı 

dört nevi varda. 
KREM BALSAMIN 

Otedenberi tanınmış hususi vu.ola
rmda satıldığı gibi soo defa sureti 
rn10 hımsada tmaJ ettirdiğimiz gayet 
şlk ve beraber taşımıya elverişli ho-

tüpler derununda dahi satılmak
tadır. 

Fıyatça daha ehven olduğu kadar 
pek kullanışlı ve zarif olan 

KREM BALSAMIN 
Tüpleri btitön nevi1erlle tanınmış ec
za, ıtriyat ve tuhafiye mağazala.rmda 
bulunur. 

tNonJz KANZUK ECZANESt 
BEYoGLU - ISTANBUL 

YENi NEŞRiYAT 

HALK BtLG!Sl HABERLER! -
Eminönü Halkevi tarafından ayda bir 
çıkarılan Halk Bilgisi Haberleri adlı 
folklor mecmuasımn 72 nci sayısı çık 
mıştır. Bu sayıda: Varut Lfltfi Salcı
nın, Aşık Hayranf, M. Naci Ayralın, 
İstanbul Halk ilaçlan, Naki Tezelin, 
İstanbul masallan, Ziya Günalm, Koş 
malan, Osman Bahadırlroğlunun, Ka 
dirli lehcesi adlı halk hikayeleri var
dır. 

• 
TURK DENIZ TARlHINDEN 

BIR SAFHA - Hint denizlerinde 
Türk gemicileri tarafından gösterilen 
kahramanlıklar bizim icin henüz ta-

- Dr. llısan Sami ,_ 

IST AFlLOKOK AŞISI 
tstafilokoklardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bUtUn cilt has
talıklarına karşı pek tesirli bir 
• aşıdır. Divanyolu No. 113 •' 

Zevkimi 

okşıyan 

yalnız 

MOVADO 
saati olmuştur 

ZARiF • SAGLAM - HASSAS 
158 birinci mükafat kazatımı§tır. 
Bütün saatçilerde bulabilirsiniz. 

Deposu: Sultanhamaın, Havuzlu 
Han 1. 

mamile aydınlanamamıştır. Deniz li· 
sesi muallimlerinden Fevzi Kurtoğlu 
ve T. Tunay taraflarından toplanı 
tercüme suretile yazılan "Türk Deni 
Tarihinden Bir Safha" isimli kitap, 
Türklerin Hint denizinde geçen ma 
ralarından bahseylemek itibarile GO 
mühimdir .. 
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Kurtuluş Savaşında 
Deniz Kahramanları 
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iki Küçük Motör 
Koca Bir Vapura Karşı 

-9-

Askerliğe 
- ----
Çok Hevesliler 

E 
trafmım saran genç kızlar. 
dan biri, ellerini siyah gö

ğüslüğUnün ceplerine sokarak, cld
df bir eda takındı ve: 

ş imdi bahriyemizin elinde 
Trabzon adlı 1250 tonluk 

bir vapur vardır ki bu, Kurtuluş 
Savaşının deniz kahramanlan ta
rafından küçücük iki motör mag
botla iğtinam edil~ "Enosis" a
dında bir Yunan gemisi idi. 

- Hem, dedi, bu bizim için bir 
iu.eti nefis meselesi idi. Bizim er 
kek arkadaşlarımızdan ne farkı
mız var? Mademki Atatürk bize 
her hakkı venniştlr, §Üphesiz asker 
de olacağız. Nihayet emelimize ka Lueli renç kulm silah talimi yapıyorlar 

Bu macera, lstikli.l harbinde 
bahriyemizin faaliyetine büyük 
muvaffakıyet unsuru katmış he
yecanlı bir aergüzeşttir. Ve onun 
kahramanlarmdan biri bugün do· 
nanma kurmay başkanı değerli 
yarbay Necati Ozdenizdir. 

Bu kıymetli denizci tarafından 
anlatılmış olan bu vakayı bütün 
tafsili.tile hikaye edelim : 

1931 sonbahannda, Ruslardan 
lki motör alındı. Bunlardan biri 
47, diğeri 37 mili metrelik top ta
şıyan ve birer mitralyözleri olan 
küçücük teknelerdi. En fazla yir
nıi miıl yapıyorlardı. Trabzona ge
tirildiler ve merasimle TUrk san
cağı çekildi. 

Motör gambotlar burada bir 
müddet kalıp c;alıttılar. Tekrar ta
mir icap ediyordu; zira Trabzon& 
gelirken birinin bir pervanesi, ka· 
za eseri, denize dilfmill, dijerinin 
de bir makinesinde lnza çıımuştı. 
Bunlan bu vaziyette bırakmak, 
hiçbir surette tam istifade bekle
memek demekti. Bu aebeple kışın 
motörlerin tamir için Rusyaya git
ıneleri kararlagtmldJ. 

Birlnciki.nun ayı içinde her iki 
tekne sahil boyunca N ovrosiski yo
lunu tuttular. Hedefe seli.metle va
rıtdı, fakat tamir !fi h~ karşılan
madı. Ruslar motörlerın tamırlc
rini •Ufllllitla blhlr ettiler, ve 
ancak dört ayda bitirebildiler. 

1922 nisanının on sekizinci gü
llU her şey tamam olmuş, Şahin 
'1apurile gönderilen toplar ve cep
hane gece yansı gizlice aıotörlere 
&lIDDUf ve aaker mangasına sak
lanmıştı. 

N ovrosiski limanında birçok 
ecnebi şilepleri ve tüccar 

temileri vardı. BunJarm arasında 
)'atan Enoeiı adlı bir Yunan va
l>urunun bugünlerde hareket ede· 
eeği öğrenilmişti. DUtman gemi
•inin sahil sulannı terkeder etmez, 
lnotör 11Lmbotlar tarafından yaka
lanarak Trabzona göttlrUlmeai ka
l'arlaştmldı. 

Nihayet yirmi nisan günü oldu. 
O gün motör gambotlar öğleden 
ewel bütün hazırlıklannı tamam
~&dılar ve hareket ettiler. Zira er
tesi sabah Novroaiakiden Enosis'in 
kalkacağı haberi alınl!ll§tI. 

Motörler Novroeiekiye on mil 
~esatede Gelincik limanı önüne ge-

ce Ud numara bacasmdan koyu 
bir duman çıkardı ve Btaper etti 
llunun mi.nası, makinede bir arıza 
Çıknıaaı idi. Derhal bir numara, 
-..b.dqmı yedeğine aldı ve limana 
t6tllrdü, Sovyet nöbetçilerine sa
ltatlJk husule geldifi bildirildi ve 
~ orada geçirildi. 21 nisan sa
ir Enoeis'in kalkması beklenir-
~ll bunun altı gUn geciktifi öğre

llUdi. Bunu tahkik için iki numa-
~ eUvarisi yUzbqı Reşat, Nov
~ıaklye 1'liyen bir yolcu motörü 
ti e gitti: 24 nisan günü avdet et
~ 'Ve Enoeta'in ertesi J'ilnü için kal-

catı haberini getirdi. 

2 ~ niean 922 sabahı erken
lı den motör pmbotlarımız 
\ra~dılar. Bir numaranın sil
Uert Yllzba11 Necati, tekneaiııe 
.#u-Jrad stlrat vererek Umandan çıktı. 
du. an iki numara takip ediyor
~ Gllael bir hava vardı, motör
b\U bir IDUddet seyrettiler ve bet 
~ lbeeatede elik kayalar araam
~ :ÇJ]aa Meztp koyu önüne gelin· 
~llrdular. Burada demlrllyecek
~e l'akat muvafık görmediler 
aı.. ~daha Uıertedi1er. Ideko-
~ yol wrilmllti. 

uvştuk. Şimdi, 

bilseniz, o )tadar 
' çok mesuduz ki .. 

Kız lisesi öğret 
menlerinden bir 
bayan, kulağıma 
eğilerek tısdda
dı: 

- Şu ımı gö
rüyor musunuz? 
Kulak kabart -
:mış, heyecanla 

Havacdıga ve 
Denizciliğe 

Ragbet Fazla 
Kurluluf SavGftncla büyük ifler gören küçük 

harp remileri T rabz.on limanında 

dinliyor .. o. bir eehit çocuğudur. Onu 
söyletin, neler söyliyecek. 

Bu şehit yavrusuna dikkatle bak 
tnn. GözJerfnjn içinde zeki. ve ateş 
parlıyordu. Büyük insanlara mah
sus bir durulu vardı. Henüz 14 - 15 
yaşlarında idi. Yüzüne baktım. Du 
da.klan titriyordu. Sordum: 

Bu sefer de ikisinin de makinele
rinde hakiki arızalar baş gösteri
yordu. Muvafık bir demir yeri in
tihap ettiler ve süratle i.nzalann 
izalesine uğraştılar. 

Nihayet 26 nisan günü oldu. Bu 
gün Novrosiskiden Amerikan ve 
Ingiliz şilepleri çıkmış, f ake.t E
nosis' e dair bir haber alınamamış
tı. Umitsizlik başlıyordu: zira ak· 
şam olmak üzereydi. Tam guruba 
bir saat kala Gelincik bumu ile 
Novrosiski burnu arasında bir du
man göründü. Bütün kalpler heye
canla çarptı. SUratle toplar ve mit
ratyözler yerlerine tabiye edilmeğe 
başlandı. 

Emrini verdiler. Birkaç dakika 
geçtiği halde Enosisten bir cevap 
çıkmamıştı. Bu şekil karşısında 
emri silahla dinletmek mecburiyeti 
vardı. 

(Ark8.8I var) 

Bir Kamyon Arabava 
Çarptı 

Bandırma, ('fAl'I) _ Şoför Sa
dettinin idareettiği yük kamyonu 
ÇömIU nahiyesinden gelmekte ol~ 
bir arabaya çarpmış, devirmiştir. 
Bandırmanın Sunullah mahallesinden 
manifaturacı oğlu Mustafa ve kar
defi Kemal arabanın altında kalarak 
yaralanmışlardır. Şoför tevkif edil -
miştir. 

_ .Askerlik sizi de memnun etti 
. ., 

mı .•. 
içini çekti: 
_ En çok beni.. dedi. Ben de bir 

Türk kJSIYim .. Fakat. şehit bir as. 
kerin ıazıymı .. Babamı hiç tanmnı
yorum. Annem anlatıyor.. Babam, 
Istiklil harbinde şehit olmuş .. Onu 
biç gönnedim. 

G özlerini süzdü. Başını yuka
n doğriı kaldırdı. Uzaklar

da bir başka i.lem içinde yaşıyor
muf gibi bir hali vardı: 

- Evde babamın resimleri var .• 
Asker elbi8eeile ... Bu reeimlere her--Yedi dakika içinde her teY bit

mit ve motar pmbOtlar avqa 

J::::=:ı .. a:a ... ba-......... ~LOkM • ..,.~ 1 
mutanın& raporetmltlerdL Yavq 4M' ,,~ı..~ 
yava§ görünen duman üzerine yil. ~;::=;::~::=::~;:;':~9.~ M E Iİ ı Mı N 
rüdüler ve meydana çıkan tekne- ~m~~~~§:i~~~lt\*.~f~~~~~~~ I" 
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rotası üzerindeydi, ve her eeyden n ı 

:ı:::~!er::ıc~:~k~;:, i:,=~ Kestane Kabuğundan Çıkmıı ta ••• 
dan köpükler pQ&!'ak Yunan va- Kabuğunu beğenmemlt, 9ÖSÖ11Ö Onaa Ada IJıltmlt, kebap edJJnÜI 
puru üzerine doğru gidiyorlardı. '--'----- - --..nı...iol .. ı elbe .... - .. _ ... _ &..J blllr· aDUIDI, ..,.._.... •beğeauaiyeıa Ç0- ..,...._..... """ .-uaa y 

cuk1an ayıplamak için aartedf.rler. alnb. kten Arnavutluk bbd• ay 

G 
iıneş, kIZıl saçlarını toplaya. Benim fikrlmee, her ooeaiuD 1111&- n beylik old~ ea çok 
rak nihayetsiz ufuklar ar- ..._.___ L.-1.1.. -a..111&H-"- .. e --e - .....11&1 • •mı, .,.._ım beğenmemek....-- ..... --e--" ....,., ..... " ~~ 

kasında kayboldu. dır. Yeni nmll keacllndea &aceld mbı tekU kite '-tlanada dellldl 
Ak.si şeytan··· Aradan on nesUn her itini bepnip te onu bel' 89Çlaı' lberlncle kebap ec1llea ~-

bet dakika geçmemişti ki iki nu- teyde taklit edene lmanldc baluD· dlr • 
maralı motörün makinesinde bir duğu yerde kabr, medeniyet Der.il- Kestane böyle iade yenildikten 
lnza çıkmıştı. Hemen stop etti ve yemez. bafka Nda da plelrDeJ'ek bir 
acele ile kendi kendini tamire baş- Fakat kmtane, içinden çıktığı yemek gibi yenlleblllr. Bele bindi 
ladı. Avı elden kaçırmamak ge- dikenli kabuğa, gen,-ekten. beğen- içinde Pltlrlldlll Vllklt hbıdlye bq-
rekti. Onun i"in bir numaralı mo- kaca bir leuet verdl"'lnl tabU tak-

1' llleZ8e haksızlık etmiş olur, onu a- & 

tör arkadaşını beklemeden son SÜ- yıplamalr limnclır. ÇtlnkU kcsta • dlr edenlnb. Buna tabiat bile tak-
ratle ileri atıldı. nenin daha bam iken yeallmeeiD8 dlr etmlıJ olacak ki, kestane mev-

Çok karanlık bir gece başlıyor- mini olan ancak 0 dlkenll katı0k atmmde hlndller de allrll \IJii so-
du. Hafif bulutlu otan bava gök tur. Oyle kabukla obmyMI yeaıit-- kaldarda leacllrlllrler... Kestane 
yüzünde hiçbir yıldızl göatermiyor- lert ko1111u 900Uklan, yoldan ge - plllrlldlkten veya karatulclnktan 
du. Bu vaziyet, Enosisi elden ka. !)en böyWder blle, daha olJlladall IODl'a un haline getlrlllace flll ha -
çırmak ihtimallerini doğuruyordu. kopanrl&r. Baıbukl kestaaenlD dl- flf midelerin humeclebDeeeğt bir 
Onun için çok dikkatli hareket et- kenll kabupa k1Jme yaaeşemas. gıda olur. Onclaa 90rba yaptbr. bu 
mek lizımdı. içindeki yemlt tytee olup ta yenile- Jamaç obtr' her törltl reoele kant-

Bir numaralı motörle gemi ara- bUecek bale gellnee dikenli Jcabnk tmbr ve onu dltlerl cWla yenı (lk 
smda on mil kadar mesafe vardı. kendi kendine yardır, o nklt eja- 11111& INatbyu ~ hiç dit-
Bereket versin EnosisİD pupa fe- Cila aalılbl yemlfleılnl tam va\till- lerl kah"'"'"I ihtiyarlar bDe wve 
neri yanıyordu. Bu sayede takip de topbyablllr. .eve yerler. Kestane tekerinin ve 
işi biraz kolaylB.flilakta tdi. O dikenli kabak, içindeki )'81119'1 kestaneden yapdnuf kremenm 1e3ı 

Bir numaralı Türk motör gam- olunmya kadar amwla •k•mak- setli kıymetini de ttlpheeb Df!lldea 
botu karanlıkları yararak uçuyor. la, doğrusu, pekte iyi eder. Kes~ öğrenecek deiJlalnlz ... 
Şimdi sahilden 35 mil açı~lar. v~ ne iyice olmadan yenOlne bı88111D Kestane hangi pıldlde yeaillrse 
son silratle düşman üzerine gıdi- aAmıı fena halde baı'Ulturur. ök· yenllaln, her yemellnalsln esut o-

yorlar. Keekin bir rUzglr, ufUkla~ •tlrilk getirir, karma flddetli agn lan, ekmelin buidayma yakın ie-
tarayan gözleri yaşartıYor. Ne zı. verir. recede kuvvetli bir gıdadır. Taı.e-

., 1'""- olduktan 90lll'a onu, adee9 abule uotlu maddeler yllsde iki 
yanı var . """"' buçuk nlatbet1n..1-..1ı-, --, -•--•e • 

rtul 
.. cnnrn en kaba siyah ve ince kabakJarllldall ucıuu- - auaa Anadolu, ku uş sav-- rinde ytbde ttç ..__.&a -'-·. Y·"' 

hararetli zamanlarını yaşıyor. çıkarara,k, çiğ blle yemek .ntllll • ..._ ... ~ -.. 
Genç denir.ciler her gün yeni mu- ldlndttr. llatti ball ldJDleler 'a19D b maddeleri u ola da aiznnna 
vaffakıyetler elde ederek kara •enin plfmemltlnl .,.........,, terelh feker leaetl Yeren maddeleri ytls 
cephesinde çarpUJ&D fedaklr arka- ederler. Anee.k ~ plpte • c1e otuz ilgi ı.r, ......,.da yt\a 
dqlarma yardımdan bafka neyi den ylyebDmek için ._... IJaYll- c1e otuz yediye bDe ftl'll'. YIW 

ea lmvvetU bir -. l&lllDdO'· der- binim slyacle lelltUos balulllnuı 
dtlşllnilyorlar? Y-- ~ da ll*ıbaan x-"-" • '-- .,..,.._ 

Y k ki 
özler En<>- kesin -mı ...1.a keetMlefl tyloe !i"& uuuuu __ ,,_ ,,_ ... ... 

.... a.şaran es n g • ~ !ıl"& eder. Kurad .. ..._ -1.U ...._de ..... -
-ı-ı -n. yet ani da buldular n-1..e mllaalt olmtA.... clbl, re- ""&• ...... "!ıl™ ~ -
D111 uııua Y &rm • "'-.J "&" bJnwdılı .. 0 .. vdJ.a.- w•U-

Artık geminin yanma vanlmlltL neleri kuvvetli olaDl&r da o kaVV9- terin ,, 6 
.... -

Mubatabm dUflD&n vapuru olduğu- ti daha ziyade th &lylemiJe !iSi' • ytlzde nlabetl tueıdndeldlerln 
"eke- fettlklerl ,...._ _.. keBtaM ook • Od, tlç misline çıkar. 

nu katiyetle anladıktan sonra 1 ~ Pa Onma için kuru kmtane tum'n· 
le tarafına geçtiler ve yirmi met- kit lrarm alrm wrtr. _.__.. den hem daha ~ .. L -"-, hem ... _ -A•-,:a 09..1-- d-•-vw_ lımtaa.-.1 J"!il'""...,. ..... a- .._ :re m~ıauen: ~ -,,.. ~,,. Jaa .ay.de beal.r. 

- Kaptan! .• Stop!\. olarak yemek dalla ~ olol'· 

zaman bakarım •. Ben ele babam ıl· 
bi asker olmak latiyorUm .. Bu ar
zu, bende çok eekidir. 

Gözlerimin içine baktı: 
- Sizden birşey soracağım, de

di, acaba, liseyi bitirince, beni Har
biyeye alırlar mı? .. 

Ve sonra heyecanla devam etti: 
- Ah, dedi, zabit olmak o kadar 

istiyorum ki. En büyük ve yegi.
ne emelim .. 

Ders zili çalıyordu. Talebeler BI-

nıflarma dönüyorlar .• Yanımızdan 
aynlırken, birkaç kız bayan öğret
mene merakla soruyor: 

- Sili.hlar geldi mi? 
- Gelecek çocuklar ... 
-Ne zaman?. 
- Yakında •.• 
- Oh ne iyi!. 
Bir serçe kilmesi gibi cıvıldap. 

rak dershanelerine k()fUltular .• 

•ı ıtanbul kız liseel direktörtl 
Bay Sabrinin odaamdaymı. 

Bay Sabri: 
- Çocuklarnnızda aakerlfk der· 

Bine karşı olan alA.ka ve Ç01Jlrunluk 
o derecede ki .. size bunu tarif ede
mem, diyor. 

içeriye yr-direktörlerden bir Ba-
yan girdi: 

- Talebeler çok sabırsızlanıyor
lar .. Şimdi yine smıflardan mllm~ 
ıiller geldi. Askerlik talimi ne za
man yapacağız, diye eoruyorlar. 

Direktör gUltımsedl Bana döne-
rek: 

- Hazırlık yapıyoruz, dedi.. Prog 
ramlan tesbft ettik •. Bugün yarm 
bqlaanak tızereyls.. Askerlik hoca
BI gelecek.. Fakat. çocuklara dert 
anlatmak kabil mi?. 

• stanbul KJZ Lisesi en kalaba 
1 lık mekteplerden biri .. Ya. 

nı mt1him bir askeri kuvvet.. Bay 
Sabriye mevcudu sordum: 

- ıısoo kadar talebemiz var, de
di.. Tam kadrolu, seferi mevcutlu 
bir tabur .. Kızlarm da bu seneden 

itibaren askerlik dersi görmiye baf 
lamaları karan çocuklarımızı çok 
sevindirdi .• Hiç bir hususta erkek 
arkadaşlarından geri kalmak istemi 
yorlar. Yeni talimatnameye göre, 
yalnız birinci sınıf talebeleri, bu yı 
la mahıuıı olmak üzere, askerlik 
dersi görmiyecekler. 

Paydos olmuştu .. Son dersten çı
kış .. Koridorlan dolduran yilzlerce 
talebe.. Etrafmım saran genç km 
halkası gittikçe büyüyor, genişli
yor .. 

San saçlı bir talebe cin gibi ba
karak, ldeta bağınrcasma: 

- Ben hem asker olacağım, hem 
de tayyareci .. diyor ... Amma mut. 
laka olacağım.. ' 
-Tayyareciliği çok mu seviyor 

sunuz?. 
- Bütün gayem bu .. Bize Ata

t~rk kızı Sabiha Gökçen yol göster
di .. Ben de çelik katıatlarla yurdu
mu~ _sı~lannda uçacağım .. Tayya
reciliği çok seviyorum .. Uçmak, gö• 
lerde dolaşmak ne ı.evkli şey .• 

Bir diğer talebeye sordum: 
- Siz ne olmak istiyor&U• 

nuz? .. 
- Benim gözüm denizde, dedi. 

Rahriyeli olacafmı.. Acaba bahri
yeye de kızlan alacaklar mı?. 

- Neden almasınlar?. 
- Oh .. Ne iyi .. Denizlerde TUrk 

bayrağını dalgalandırmak, sahille
rimizi beklemek borcum olsun.. 

Aralarmda kUçUk bir ahkei ;rop
trJım birçok genç laa talebeden a.ı. 
dığmı cevaplar neticesinde anladmı 
ki, ekseriyeti tayyareci, denizci ol
mak emelinde .. Hava ve deniz on
lan daha çok çekiYor. Askerllk 
Türk kızlarını da, tıpkı erkek arka
daşları gibi, iyice sarmlf.. 

Mektept.en aynlıyordum. Merdi· 
venlerden inerken, birka.c: talebe ya 
mma geldi. İçlerinden birisi: 

- Yazınız, dedi, rica ediyoruz, 
yazınız .. Biz yurt için ölmek ve öl
dürmek sanatini öğreneceğiz .. Biz 
dünyanın en büyük asker milletinin 
kızlarıyız .. Tabif biz de asker ola
cağız .. Bizim için asker olmamak 

d ğil 
. ., 

ayıp e mı .. 
Kızı. erkeği, yedisinden yetnnlşt. 

ne kadar asker bir milletin içinden 
yetişmek insana ne büyük bir guııu 
veriyor .. istikbale, göğsUm iftihar 
la kabanmt, emniyetle bak"m.,.nnı. 

R. F. 

i t alga 
Bizden Balık 

Alıyor 
Italyan bandıralı ve üç yüz ~ 

tıç vapur limanımıza gelmiştir. Bu 
gemiler palamut yükllyeceklerdir. Ha 
valar müaait gittiği ve balık tutuldu
ğu takdirde bu sene de geçen ıene 01• 
duğu gibi bütün palamut ve torikle
rimizin ltalya tarafından satın alnıa
cağI haber verilmektedir. Zaten ttaı. 
yanın Türk mallarma verdiği yeni ve 
m~nzam kontenjanda blLlık için ithal 
müsaadeei vermi,tir. 

Finlandiya ile 
Ticaretimiz 

Finlandiya ile ticari münasebetlert.. 
miz artmıya b&flamıştır. 1935 sene
sindeki ticaretimiz bır milyon lirayı 
bulmuşken, geçen sene bu miktar h 
li artmıştır. Finlandivadan en c;ok :. 
tirtti~lz madde klğıttır. Geçen se
ne Fınlandiya memleketimizden ild 
~Y?n marklık TUrk malı ithal et • 
mıştir. 

Yurdumuzdan Ftnla11dlyaya .. h 

d ·ı . ,..on 
en en mallar, kuru tızuım, incir 

yaprak tütündür. ve 
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Dünyaya 
En Guzel 

Fırtına, gağmaT 
Ve kar 

Misafirimiz Şehrimizde 

Feylesof Rıza Tevfik 
Hep Mantık Yürütüyor 
SıkmtI ve dtlfünce He geçen glln· ğil.. Ermentetanm da IUdethıe ay 

ler, Rıza Tevf"ık Beyin babını blla- n1 derecede mt1dle çahftmı. Ve da-
bütün germiftl. ha da Ç&bfJll•lr istiyo"11D.. Beni, 

Artık, kilçllk bahanelerle arka- Ermeınılatana gönderin. Maarif Na.-
da,larma çatmıya; kJaa st1rmeel il- miıpıı bana verin. Milletiııizt, 
zıın gelen dil dalqlarmı Ul&lll u- bet eene sarfmda, cihanm en me-
zam uzatmıya başl•m...U. deni milletleri eıruma çıkaracak 

Bir gün, V ufi Hoca ile fena hal bir kWtt1r qıhyayun. 
de çarplfDllflardı. Sabık Evkaf Na- Denrlttl ... Ermeniler, Rıza Tev -
zm, birkaç arkadafm içinde, onun f1k Beyin bu aözlerini, tipkı bir ko 
yilajlııe karşı: medi aktörünün monoloğu gibi 

- En teessüf ettiğim birşey var dinlemişlerdi. Ve sonra, gillümsi-
11a, ıenin gibi mesleksiz bir herifin yerek: 
aramıza k&rlfm&SI .. Haydi biz, mar - Fakat.. Biz, kendi kültürü -
kası üzerinde adamlarız. Hürriyet mUzle yetişmeyi tercih ederiz. Ba 
ve İtilifçı olmak için doğm111UZ... husus Biz, TilrksUnllz. 
Öyle de, öleceğiz. Fakat, ya sen.. Diye cevap vermişlerdi. 
Dokuz kocalı kan gibi, siyaset l- Rıza Tevfik Bey, babasının Ar -
leminde dolaşıp durdun ... Meşruti- navut, anasının Çerkes olduğunu 
yetin ilk devrinde, İttihatçı oldun. söyliyerek Tllrklillt De hiçbir mll-
Sonra, muhalefete geçtin. Bu aiv- l)JlSebeti olmadığını iddia etmişti. 
ri aklınla, pya Rumeliyi kendine Fakat, bu idealist adamları, bir 
bendedip, bir külih kapmak iste- türlü ikna edememişti. Nihayet; 
din. Fakat, Gömülcinede, binlerce - Yazık? .. Sis de beni anlıyama-
halkın huzurunda, yüzü koyun ha- dmız. 
eırm üstüne yattın. Meydan daya- Diyerek, çıkıp gitmişti. 
ğı yedin. Bu rezaleti hazmetmek Fakat bu hidiae, Rıza Tevfik 
için bir k<>feye çekilip te, aleme Beye lyl bir dere vermiftl. Belki de 
k&l'fl bunu unutturmak lizmı ge- hayatmda ilk defa olarak (Milli • 
lirken, billkis dayaktan sonra hu- yet) meaeleainin oynadığı mühim 
tanede aldırdığm resimleri tethir rolU kflff etmlfti. 
ederek, kendine reklAm yapmak is BtlyUk bir eevinç ile arkadaşlan-
tedin. Yani, kendi feliketini bile na koprak:-
istiamar etmek istedin... Sen, bir - Eh. dostlar! •• lfotça kaim .. 
timarhane deliaiııden bafka birteY. Ben gidiyorum. 
değilsin. Demişti. 

Diye, baimnıttı. ötekiler, merakla sormllflardı: 
Rıza Tevfik Bey; kendini, yinf _Nereye • 

kendi mantilı ile müdafaa etmi9· - (Amma.n) L 

ti. Derin bir: - Nic;tn !-
- AA.Ah.. - Kmdlme pnlf bir ufuk .• Par 
Çektikten sonra: lak bir illtlkbal yapmak lçln.. (İlla 
- Azizim hocafendi? .. Bati, kim peJ'l'&Dlber) in güneşi de, oradaki 

anlıyabildi ki, sen anlıyabilesin ?.. dailarm arkasından doğmadı mı?. 
Ben, bir insan değil, bir cihanım.. içlerinden biri. dayanamamıştı. 
Omuzlanmm tlstünde yükselen ,u - Filozof!.. Uç yüz yqma da 
JUvarlak kafa ile, ~rinde karın- gellen, aklım basma toolıvaımya-
ca gibi do1qtiğm fU koca dünya cabm. Şu zevzekliif elden bıra -
arumda, ne fark var eanki ? •• Fa- ~ ... 
kat bunu•eenln ~ ·~m,.~ 
- Evet.,. Bagtb1, açarı. Mi· 
lim. Perişanım.. ~kat. tiyaai bil .. 
eumlar ytlzllnden vatanından çıka
nl&D meeJıur İtalyan piri, (Dan
te) n1n talilrlne mazhar olduğum 
için, pek mağrunı.rm. Ancak, onun 
la te.elli buluyorum ... En acmdığım 
bir şey varsa, o da, fU gafü inaan· 
larm benden istifade etmeyi bilıne 
meleridir •• Hiç bir paygamber, iki 
defa dünyaya kelmemiftlr. Ben de, 
ıu köhne dünyadan göçüp gitti

iim zaman kıymetim bilinecektir .. 
Zaftllı (İsa peygambr.l') in de ha
yatta lken kıymeti bilinmedi. J'a. 
kat o çarmıha gerilip can vefdik-. 
ten sonra, milyonlarca ve milyarlar 
ca insan, ona taraftar ve Ummet 
kesildi... Çok iyi billyonun ki, be
ni mlkibetim de öye oaclak. Ve 
IUnün brinde, şu flni dünyadan 
gllrleyip gidersem, arkamdan en 
çok ağhyan millet, Yahudiler o • 
lacak.. Siz, beni anlamadınız. An
hyamedmız. Ve aııl.ıyamıyacakaı -
DiL 

DemiJti. Araya, bilhassa Süley
man Şefik Paşanın girmesi üzeri -
ne; o günkü kavga, mayna edil -
mifti. 

O zaman RıU evfik Bey co,
mUf, keıididfetpldt MP iM:. ve 
parlak bir i8tikbal yapacak olan 
projeelni anlatmıya bqla.mıttI. 

- Veyi, eizlere kL. Burada, mla
kin ve ltıl bir bayat içinde bekle
yip duracalrmnız,. eoranm Bize, ne 
bekliyorsunuz .. ne olacaksmız?. Mal 
tadaki efendinizin ltitfu ihıan, ve 
in'amü iltifatlarını mı? geç, efen-
dim geç ... O mentereciyi ben bili -
rim. Alimallah, menfaati olmam, 
insana selim bile vermez.. Burada; 
ya bls onun yüzilnden ıürUntıyo • 
ruz .. Ya, o bizim yUztımUzden ora
da ıril.rlinüyor .. Yani: tırhalli, bir 
halllyiz. Arada bir fark varsa, biz 
de metelik yok. Fakat o, herhalde 
boş gelmemiştir. Ne de olsa, bir • 
kaç yllz bin altınlık dünyalığı be
raber alıp getirmi9tir... Halbuki 
bize, bir mangır göndermedi. Hat
tA, halimizi sormıya bile lüzum 
görmedi. 1nsan oğlu ayı değil ki, 
tabanmı yalıyarak açlığını gider -
sin ... Çok şükür ki, benim kirik ve 
irfanım; vaziyeti tahlile, ve bu işin 
sonunu keşfe müsait. Onun için 
ben, gidiyorum ... Oraya gidip te, ne 
yapacalmm !. diyeceksiniz. 

• (Arkası var) Fakat.. Pek sıklqaıı bu dil da
Jqlan ve gördüğü istiskal tızerine, 
lbza Tevfik Bey artık Mmrda ve 
~an arasmda barmamıyaca 
ğmı hieaetmiftl Bqka bir yerde 
kendine kısmet aramak mecburi

1 .iı1P\Lhoı e1t1 
~~ba11a;~~ ,etlnl hieseylemifti. 

GUndUzleri ıo.lcağa çıkmaktan çe 
klniyordu. ÇünkU onu tanıyan Mı
mr gençleri, derhal pe§ine takılı
yorlar; nilmayişlere ve hakaretle
re başlıyorlardı. Bir aralık, mun 
açlarını kestirip, bryıklannı kazıt
mayı tasavvur etmltti. Fakat; 

- Aslan yelesine benziyen bu 
orlu, namı feda edilebilir? •• 

Diye, bundan vazgec;mifti. 
Bu muztarip ve mUteelatr gUn

lerlnde, Rtza Tevftlr Beye parlak 
bl fikir ge miştl. Bu flkrln ilha
mı ne. btr ş-ece doinıca Ermmile
nn (Taşnak kltıbli) ne gltmiftl. 
Kınp t"eÜIİ ile orada bulunanlara u
zunca bir konferans vererek, mil • 
tareke devirlerinde Ermenilere kar 
il yaptığı iyilikleri dizmil}, dökmüe.. 
ft son unda da; 

- Ben .. Yalnız Yunaıılstamn de 

) .~~r ·~ 
.v - \ ~ 

Ars81ıofeİ'r~se 
lçirir. Demir, yumurta akı 
ve arsenıkten yapılmı' 
bu •urup ••tahı açar, 
vucudu gurb~lettırır 
ve kan yapar. 

Arsen of e rrat ose 

Örnek 
(Bati 1 lndde ) 

General Metaksas, bu güzel y 
en derin bir kanaatle bağlı olan 
culardan biridir. 1kt milleti birlbirine 
yaklaştırmak ve aradaki dostluk 
yakınlığı çoğaltmak hususunda d 
ma en bUyük bir samimiyet göste 

ota 
yol-

ve 
al-

r-
miş ve candan uğraşmıştır. 

Dost ve müttefik Yunan milletin 
bu kadar kıymetli bir mümessilinı 
ramızda selAmlamak, çok mesut 
hadisedir. General Metakaasm bari 

in 
a-

bir 
ce .. 

olan ilk seyahatini Ankara yapın ll8I-

m bir tesadüf saymıyoruz. Ankaran 
ilk seyahat hedefi diye seçilmesin 
ki millet ve iki hükömet arasmda 
yakınlığın güzel bir ifadesi diye tel 

m 
i 1-
ki 

lk-
ki ediyoruz. . 

B ugilne kadar yaptığ?mız 
sağlam bir temel trurmaktan 

ibarettir. Bu temel üzerine en gü 
bir dostluk binası kurmak, iki ta 
arasındaki münasebetleri ve iş bi 
ğini çoğaltmak, mtlfterek menfa 
ler için muhtelif aahatarda berabe 
ce çahfınak: iki taraf ~in de çok 

iş, 

zel 
raf 

r!i-
at-
r-

ta-
bit gayelerdir. General MetakPSDl bu 

ta-seyahati gibi fırsatlar, gıyelerin 
hakkukuna doğru mühim adımlardır 

Hiç şüphe etmiyoruz ki, Gene 
Metaksas, topraklarımıza ayak b 
tığı dakikalardan başlıyarak kend 
bir kardet evinde hissedecek, her 
tığı adımda Türk - Yunaıı doetlUğu. 

ral 
aa-
ini 

at-

. 
nun en candan tezahtır ve ifadeleril e 
tarştlqacaktır. 

Şurasına da şüphemiz yoktur ki, 

bu seyahat, iki memleket arasında 
daha sıkı bir if birliğinin ba§langı ç 

noktası olabilecektir. 

Ahmet Emin Y ALM Aft/ 

BULMACA 
Dtlnldl• b ............ .. .... 1 

i'I 

BUGVNKU BUIMACA 

1 2 3 

(Bqr 1 incide» G 1 M t k 
takalarile, Karadeniz ıu,.tarmda çok enera e a sas 
bulutlu ve Jlfıllı pçmelli w rti,.&r-
larm umumiyetle ,..,..az iııtiyaketta 8 A 
kuvvetle esmesi ihtimali vardır. • u kca B d 
si::::~:!::=~::~~~~ y m ura an 
:e~;a:::;·.ıo.am Ankaraya Gidecek 

Fırtına dolayısile Karaciellıis sefer-
lerindeki intizuwurlık heniz zail ol- (8afl l .. clde) verofuıl bugünkü selam toptan, at
mamı9 w din limınmma gelmesi bek ~ekAleti ~lerinden M. Papad<Jl't'· lUı çatntııarmm. top 8elleriniıı wıe 
tenen vapurlar gelememlşlerdtr. Ve- rilos '11e ltir de eefir Papadakis refa- .ukerlerimizin ~armm bua • 
rilen malftmata göre, Karadenizdeki kat ~tm~ktedir. dan böyle Türk topraklarında ikiz 
limanlarda yükleme ve bopltma işle- Mlsafır Başvekili taşıyan zırhlı sa- kardeşleri bulunduğunu gösterecek-
ri imklnelz bir hale gelmit ve gemi- at 16 da Baydarpqa öııa1erine p1mlf tir. 
er bulunduldan limanlardan ayrıla· bulunacak ft 21 atım topa telıri 8e- Bafvekil lıletaksas, hük~metin ba.
maz olm1191ardn'. Yahm din mt 12 lim'addrtuı aaııra Dolmablbçe &dl- pıa geçtiği zaman, kuvveW surette 
de Trabson potıb1111• yapmak tir.ere ne~. ZlriWyı ild tor- t.is edilmit bir Türk - Elen dost
limandan hareket eden GOneysu va- pitcwm lıl&rmara açıJdannda br- hlğu bulmuftur. Fakat Metakaasıı: 
puru ~ çıkm,.. pcaı pertem ~. Aynca Hariciye Vekile- J&f&bcı zihniyeti, YODanistanın kara, 
be gilnfl Bartm.a blkln Jıf.ermln va- ti~ kalem mlclDrll Refik Amir deniz ve hava kuvvetlerinin takviye
puru ela evvelki glhı tekrar: çdamy& ile diia' althdar baridJ!e memurla- 9i ile bu doatJuğa yeni bir resanet ver 
tefebbb etmlf" ele geri clmel* Bey rmm w tehrimisie baluaaa YllllUl -.tir. 

l 

kozda~. pwetecileri bir mot.&ie m.t H te · Büyük adamların hususiyetini teş. 
Dün. havamn 1mmen ya_.MID - brelret 0:1ecıelder w Aveırolll lılar- ki eden bir .samimiyet ile, Kemal A

dan istif&ae eden bazı fi1epler Kara- manda ieHkha1 edeeekWdir. tat.ürk. Yunanistan ve Tllrkiye ara
denize açdm•flana da. mUhim bir Jet•DINI Valilli ile letaahel 1CGma- mıda artık hudut bulunmadığını llln 
kısmı BUytikderede kalmqlardır. 00n tam da aaeraJl ~ br qldmişti. Türkiye ile Yunanistanm 
akfam Beykos Ye Blytlkdere koyla-~ ft (1q pldinia!) ~ bir tek orduya malik bulunduklarını 
nnda on kadar vapur beklemekte idi. celderdir. .Oylemeld.e Bqvekil Metak1U, ev -
Fırtınanın bqladığı mraWda Mu- Aveıof mtalm TWeııblN;e &ile- wlki gün, bu sözü ikmal etmietir. 

danya önlerinde karaya oturan Tür- rinde demirledikten sonra Akay ida- Bu vaziyette, imzalanacak yeni an
ki.o vapurunun kurtanldığına dair, resinin bir vapnru zırlılıya yana.şa- la§IDalar mevzuubahis olamaz. Fakat 
dün Liman idaresine haber gelmi,tjr. cak ve Geaeraı lıletaksu ile maiye- çok daha lyi bir ihtimal mevcuttur: 
Gemiyi, havanın kIB& bir müddet İ· tindeki zevatı Denizyolları idaresinin TUrk - Elen dostluğunu geni,tet • 
hı gösterdiği mUsaadeden istifade nhtunma çıkaracak ve burada uke- mek. Zira, ufuklar, daima açı'k ve ç 

ederek kurtarmak mümkün ola.bil - rl merasim yapılacaktır. 6lçWemtyecek derecede vl.sl4ir.,, 

llWJtir. . v Buradan otomC>billerle Perapalu llıi ,.aı.ı .,....,, 
Evvelkı gUn, Boğazın agız tarafla- oteline hareket o'lıunacak ve oram. 1ırlr • ~ l lı 
d uft ·- '·'ft- ·· ünd halk b. yenı uoat a nn a, n..V&&MU u.a on e • ır Uddet istirahatten UJatir 

kaç ceset görmtlf ve yapılan araştır- m vekil ~ m Meaager d' Athenee gueteaf, bir 

1 

malarda bunlardan bir ta.nesi bulun- Baş Anka.raya gitmek bere çok zaman dlfmu ka1mll olan lti 
muştur. Bunmı Yön bumunda batan 18,45 te oteli terkedecekter ve 7,5 da millet arumdakl tyt lll8tluebetlel' 
lamail kaptanın motörllndeki tayfa Haydarpaşadan kalkacak otan huau- doğufa tuihcıeellrl yaptıkta .,..., 
ardan olmam muhtemeldir. st trenle ~karaya hareket edecek- diyor ld: 
Fırtına başlacbğmdanberi tatil e- lerdir. 'Tttıir n Elen miDetleri arunu1a1"' 

d 
b 

dibnit olan ~ hava ~~an General Metakaas, Ankanda par- yeni dostluk, .IUlhten doğdup ve sulh 
~ açılarak bır ta;yyare git.mil ve lak mer.uiaıle kU'll)aaacak ve .ADka. için mevout olduğu .eebebDe aağlam-
ır tayyar;.: g= rapaluta miufir edilecektir. dır. Yedi aenedenberl, iki devlet &· 

Yağan - -:,. vüzün· Yann saat on birde Clmtaur riya.- rasmda mevcut olup bütan medıeai-
d en demiryollarda da ufak tefek za- seti köşkünde defteri tmzaıı,aeü, yet dü!ayumın n;ıtuuu ~ken her • 
rarlar görülmüştür. Evvelki gün sa- 11,20 de Hariciye Vekilini, 11,oi., da hada.ki ~ yardim, gıeNt n t

d6rt ~~r·w ıftı~ndiz tre- "'1:~ ...,zt,.csıb>.tı.J.2.de Bat- ki-4~ ... ~ Ddtttlftklerf 
Sapancaya iki- kilometre yakın vekili sı~et edecek ve mttteakıbea 1çln ~ mm4t Jyi1lt ~ fildr 

bir yerde ~ar tDiilttiıü far· "8 ıdym 4Met ttı~ Mr elwww .. bera'&e4rnlfn ta • efte e'ti1ttb &= 

at 
ni 

re 

ketmHp. 200 metre dahilinde bir sa- caktır. Bundan başka Bayan Metak- tirmektedir. m sur 
hada 2 buçuk 3 metre irtifamda ve aaa ile, Bayan Bayar ve Bayaıı Çak- " 
on metre uzunluimıda birkaç yerde mak aram:nda kuşılı.kb ziyaretler,... ~eftron Vima, .diyor ki: 
demiryolunun imll yerleri bozuldu- lacaktır 'Bugilakll eeraıtte Bqvekll Ke-
itı anJa11Imıştır. pı · taksum Ankarayı ziyareti, her '8>"" 

Btmlan tamir t~ 2000 ldlomet- M11~tere~ ınieafir, 15,30 ela Millet den enel. TBrk-Een tLuebeU.. 
· kada . ted Mecliaı relaınl ziyaret edecek, Üf&ID m • 

miklbı r taş ve saıre a- UstU de Bqıvekllet veklll CeW Ba,.. rinin ....U.U ve ,orulmu môiy9-
rlk edilmhf, IMe de bir amele treni tarafmclan wrOec* z1-•-"- tini ispat eylemektedir. Tllrk - m. 

lerek imll yerleri traverslerle dol- yar ,,.___, • ge 
urulmuştur. Bu a~le trenlte yol hazır bulunacaktır. Bu ziyafeti bır dostlugu o derece mutlaktır ki, iki d 

ba 

d 
b 

şmUfetti§i B. Galip ve b~r otode- auvare takip ~- . 4evletin, ordulan ve aiyuetlerl De 
rezinle de itletıne mllfetttişi B. Ab- Muhterem mısafırlerimız çarşam. taksim kabul etmez bir birlik te,Jd1 

ullah kasa yerine ,t.derek ge<'.en sa· ba sabahı Ankarayı gezecekler, al· etmekt. olduiu eöylenebilir. Bu iki 
aha kadar çalışılmış ve yoldaki l· leyin Hariciye kötkftnde verilecek devlet. ayul. uked ft ticarf temu

nza tamaımen ortadan kal1rnuştır. r.iyafette buluna?~klar n akşam O. 1armı temin icba karada " denizde 
Böyıle bir inzanm çok kIB& bir za- tü de Yunan eefın tarafmdan MI' si· de mfitterek bir lllld•t mpbaf•a at
manda ortadan kaldınlmesı, Devlet yaf et ve suare -.eriteeektlr. mek azmindedirler ve ejer ukerl 

miryollan idaresinin lehine yazı- ~arşembe gftn8 ~leye k~ar yine kuvvetlerini fulal&,tırırJaru, b1111Uf de 
cak bUyUk bir muvaffakıyettir. gezıntller yapılacak, öi'leyın lılare- diğer millerleri kendilerine karii bu-

8 __:._....ı _ 
' 1 1 • 

ı.. • 1 ,--:--:-.;..-.,:..~ 

SAGDAN SOL& : 

1 - Sebze. 
2 - Villyet merkezi - Tatmz. 
3 - Tecavüz eder - Haysiyet. 
4 - Ek - lıfethur tango. 
5 - Renk - Babanın yamı. 
6 - çamaşır - Kaaaba. 
7 - Emir - Görtlltır amma yok· 

tur. 
8 - D

0

bine IfTk Vermiyen teY -
Şart - En çok eevdifimlz. 

9 - Parçası - Taaectıp - Renk. 
10 - Ntzamnamei eeaet. 

e YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Balıkçılarda vardır - Tekne
lerde vardır. 

2 - Gayrimuntuam. 
3 - Tavır - Genitlik - Sorp. 

' - .Araba ahm. 
5 - Şöhret - Iaiın. 
e - Renk. 
7 - Kafkuyada bir lrabDe. 
8 - Fiyaka - Rabıta. 
• - Lbım pleıı. 

10 - :00.t memleket - Tekne. 

la 
Bu sırada Sapancada bir tren bek şal Çakmak btr ziyaf~. Wl'eeek, •- mane pllnJu kurmaJan endi1M'nd• 

yordu. Yol tamir edilince bu tren at 17 de Dabiıtye .Vekil~m.iz B. Ştlk- lzat eylemek içindir. li 
luna devam fmklnmı butmuştut'. rü Kayanın çay zıyaf et~nde bulunu- Ankara ıörtilmelerinin cereyuı • vo 

A 
dil 

EvVelki akşam, bu lnza dolavmile lacakbr. Bunu milteakip 19,30 ela deceği hava, itte Mı clereoe mülrem
nkara treni kalkmamıştı. Fakat hareket edecek busust lftnle t.ıan • mel bir baftdlr. Bu g'Öri1fme1enieJ 
n öğle treni hareket etm.1ı,. dtln ak. bula gelecekler n cuma sabahı bu- Türk - Elen ittifakı için yeni bir 

şam treni de kısmen yataklı vagon· rada bulunacaklardır. kuvvet ve bu ittifaka kartı yatwıe1-
lar dan mtlrekkep olarak hareket et- Dost gaeteciler tarın yeni bir itimadı doğacaktır_ 
mi ştir. Şehrimizde bulunan Yunan gaze- Sandma ,_,,rılı 

Koco.linJe tecileri dün lSğleden evvel Bebeğe 
Jmıit, 17 <Tan muhabirinden) _ kadar bir gezinti yapmtşiar, öğleyin. HeDtnikon Mellon, diyor ld: 

Y k SOlosluk hına· d ı... "Bafvekil Metak1U, _..,._ Elen 
ş gündenberi clevam eden yağmur unan on im a, "'""'9. ,,~ Be 

lar dün sabah .;ddetini artı..., ... ve konsoloe M. Gafus tarafından .eri • milletinin temennilerini değil, fakat 
"'" ...... .,. l öğ• ı zt·-*etinde '---bul ayni zamanda, Ttır1dye tarafından eden aonra Sananıoa ile Derbent en e ,~ 1U1&1r unmut-öğl r-- 1 dır Elen btıkbıet relalne pterilecek 

bir 
arasında demiryolunu 881 basarak ar · Jt.ıA el hüsntl kabule karş1 minnettarlık h&. 

kısD'n yolu tahrift etmi.W-. Gueteciler uı;•e en sonra da Bll-
Cotkun ee1Jer 

1 
·-u. '----· yükdereye kadar bir otomobil gezin· lerini de beraberinde g6Wrmektedtr. 

yo un IWJ& IUIWUID t•sl ·--- v_ .ı.:ı- . Başvekil lletakılu, be., _..._ evvel, 
lip götürmüş, raylar bir köprü gı·. 1 y&pmllur.n&U: acnuacn bu ak- ~;,-a 

bi 
Anka.raya gıdeeekJerdir Elen mUJetbıbı, Ttırk milletiDe, onun 

havada kalmıttır. Haydarpagadan, şanı • tef"me ve laüktmetlne bl'fl duyd~ 
tzmltten ve Adapazannda.n 8eYkedi- Dost Yanan matbaahmn her zamanJdnd«ı fasla derin Ye u.r-
len binden fula amele büyük bir hararetli nepiyatı ıılmaz dostluk blelerlnl hlmildtr." 

liyetl~ c;aıı.arak bozulan kıs~ı ta· Atiııa, 17 (A.A.) - Atin& ajaıw Gaııeteler, ayni umanda, Bapekll faa 
mir 
lun 

etmişler .ve bu suretle demı~ bildiriyor: Metauımn. ftrldyeye hareketinden 
da eefer ıntizanu temin edilmit· Bu sabah intifar eden gazeteler, evvel, kral tarafmdan kabul edlldfll-

tir. 
~ 

nin 
zmitte beklemekte olan iki tre
yolculaıile lzmit valisi B. HAmıit 
derece allkadar olarak bütün 

culan otellere tab:an etmi.§ ve ls
irabatlerini teınbı etmlttlr. Geyveyt 

ar ballmJş ve Geyve ovası sular al
tmda kalmıştır. 

son 
yol 
t' 
1111 

lUk 
va 
Ha 

Erzincanda lıar 
Erzincan, 17 lA.A.) - Birkaç gi1n 

fasılalı yağmurlardan eoııra el· 
rdaki yüksek <laflara kar yağdL 
va soğudu. 

Bqvekil Metakaaanı Ankara aeya- nf de tebarllı ettirmektedir. 

hatine heyecanlı bqmakaleler tahs1a -----------• 
eylemektedir. Tabanca 

Katimerlni, diyor ki: 

"Elen Amiral ıemiai, ~ Ege- Patlayınca 
yi, Yuııanilltanm ate,U eel&mlannı 
blmll olarak geçmektedir.,, Dlln rece Beyofhmda QalhJa1I 

Katimerini, bundan sonra, Avero- gazitı~da eflenıme4e olan ~ 
fuıı eıki devirdeki harp faaliyetlerim isminde birilll gazinonun helbmc!a 
hatirlatıyor ve sözlerine f(Syle devam tabancasmı dtışttrmtıf, c;ıkan ıı:ur
ediyor: ıun kendisine t1abet ederek aln' tnı

.. TUrk t.opraklarmdan atılan sellm rette yaralalUIUftlr. Şe\rket ttmltslf 
toı>larile muka.bele ~arecek olan A- bir halde hastaneye katdırdm1Şbr. 
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SALiH NECATJ 

1 EMNIYE~ SANDl'I l~ANi.ARI 1 
Taksitli emlak satışı 

SEMT 1 Cinai 
Muhammen 
kıymeti 

Lira 

Beyoğunda Kamerhatun mahallesi Uç katlı, üç dai.reli, beher 
eski Karnavola yeni KarakurUm dairesi, Uçer odalı, terkoa, 
sok .. ğı eski 18, 18 Mil. yeni 22 No.lı elektrik tesisatını havi klr-

gir bir apartmıanm tamamı 3000 

Ort.aköyde eski Portakal yeni Gür- Uç katta altı odalı, Uç so-
cükızı sokağında eski 45 MU. yeni falı, elektrik tesisatını havi 
63 No. bahçeli ahşap bir evin ta-

Sabit olmuştur 

ki clld yiyebi
lir. 

mamı. 700 )uktorum de 

Kabtaşta Omeravni mahallesinde Dd katta beş odalı, elektr.ık mittir ki; bu 
hususi cild 

Acıçeşmeyarasa sokağında eski 10 tesisatım havi klrgir bir 
unsurunda bulunan 

yeni 12 No.lı evin tamamı 1000 Blocel, kemali itina 

Boğaziçinde Yenlköyde ııoU&oelebi Ahfap maaoda iki dUklrlnm De 18Çilmi9 genç hay-
mahallesinde Köybap caddeeinde tamamı 600 vanlardan istihsal edilmiftir. Cildin 
eski 308 yeni 309, 311 No.Jı derinliklerine nüfuz eder. Ve genç 

ve tue görUnmelf için muktezi gıda-
Ortaköyde eski Tqmerdiven yeni Dört buçuk katlı, on bet o- 11 vererek besler. Bttyllk bir Viya. 
Karaka.ş sokağında eüi 36 Mil. ye- dalı, terkoe ve elektrik te- na Universitesi Proteaörll tarafm. 
ni 14 No.lı 81Batmı havi ahşab bir evin dan keefedilen bu cevher, timdi (be. 

tamamı. 2100 7U rengindeki) Tokalon kremi ter-
ldblne höceyreleri beslemek için tam 

1 - Arttırma S..U-931 tarihin• dUfell pazartesi güntı Aat 14 te yapı· matllp nilbet dairesinde k&l'llbnl
Iacak ve ___.ı--... 11•• en çok bedel verenin tllttlnde kalacakbr. _....._ Bu......._. •-;,-rnuva-- .....-· -VAlll gece yatma.ıdan ev-

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yflzde onu nilbe- veJ ...,.blan beyu rengindeki To-
tinde pey akQllll yatırmak lbmıchr. kalon kremini kn11anmız, Uç glln zar 

3 - Arttırma bedellaln d&tte biri petin ve geri kalam sekis aenede tmda Umfnllf PYri sat maddelerin· 
sekiz müavl takaltte ödenir. Tabitler % 5 faize tlbidir. den ve ·~'lflamıt yt1a adalelerinden 

4 - Taksitler ödeniDelye kadar gayrimenkuller Sandığa birinci dere- lnııt&J'~ baelar. Doktor Stejüal 
cede ipotelrU UJırlar. (69l53) tara1aadan bir Vi)'aD& hutaneahıde 

------,.-----------------~12 
Nlanndaki lradmlar ilzerin-61 ____________________ de J&Ptılı tecrllbelerde burueukluk· 

.... 

TÜRK ANONiM =~~~da zail olduk· 

ELEKTRiK ŞiRKETi 
MODORLOGONDEN: 
lıtm•uı Elektrik Şirketi 

CDIBDBiJET BAYRAMI 
esnasında umumi ve hususi donanma 

tesisat.na ıazım olan elekfriii vermek lpn 

müıterl saatinin kudreti dahlllncl• bulunmadıkça 
mekGr tesisat hakkında bir lhbarllCI.. verilmesi 

icap ettiğini tekmll al4kaclarlara an eyler. 

Bu ihbarname en ıeç 
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Şirkete ıelmelcllr. 

Tlll ZlFERLERiN 
ve tekmil mühim donanma teaiaabnın rabd imHnlan evvelce 

Şirket tarafından tetkik edilecek '" bunlar ruhaatb tnieat 
müteahhitlerine yaptmlacakbr. 

Bu ahkAme riayet edilmemesi yalnız buna eebep ol-. 
1 

te.iaata delil bütün bir mahallenin 

DONANMA TERTIBA 11NA ZARAR VEREBiLiR. 

Kaıtamoau YHByetl Daimi l11Cl•••i Kaleminden : 
1 - lliin•kua, Tqköprll Merkminde yapılacak yatılı ilk mektebe ait· 

tir. 24393 lira 37 kurue bedeli ketfi olaD bu mektep için bu sene muhu-
1&1 dört blıı Ura Ue halk tarafmdaıı mabaJUnde teberril edilen ve talipler 
tarafmdan aynen kabulü ı&zmıgelen kereete. kireç, tuğla gibi mal:reme 
bedeli 3338 lira kl cem'an '1338 liralık ıamm yapılacaktır. 
2- Münakasa p.rtnamesl ve ketlfn•me ve evrakı saire Encllmen ka

lemlnde görWebilecelf gibi kefllruUDe hakkında muktazi malbıat Nafıa 
MtıdllrlUğllnden öfrenilebillr. 

3 - Elmlltme mMdeti s-ıo-931 tarlbinden 29-10-931 tarihine 
mU..dlf cuma gUDi1 aat onda ilıJrJe edilmek üzere 20 gündür. lbale sa
atinin geldiğinde Kaatamonu hOOmet Dalrellinde kapah zart uaullyle iha
le edilecelrttr. 

' - &tekliler 1338 liraDm ytllde Jedi buçuğu olan 530.315 lira dipo-

Da~•a•• ve Damga Matbaa11 Miairliil•:•~ 
1 - Dialesi tehir edilmil olan 60 ton ttlvenan yerli mr.deD om 

açık eksiltmesi Mtıdtıriyetimizde 5-11-887 Cuma gtıntl eaat 14 de Ja
Püacaktır. 

2 - Bu iee ait prtname herglln saat 11i den IODl'B )ı(u}ı81ebeden ve
!illr. 

TURKIYE 
CUMHV RİYETI 

.B 

biri 

HIZllSIZLll 
Bayatm aewkbııdea lllwu ..mu. eder. 

Pertev Karbonat komprimeleri 
OokMmlll ....... F ........................... at g6s 

&lllMlelzl'e'alr,........._. 
.. ______ B• emnecle atılır. ------· 

ıito vereceklerdir. Bu teminat için 2'90 numaralı arttırma ve ebil 
ve ihale kanununun on altıncı maddesinde tadat olunan llt1krazı da · 
Ergani demiryollan istikrul tahvilleri de kabul edilir. 

5 - Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evveline kadar VUA. 
makamına verilecektir. (7008) 

3 - Taliplerin yukanda yazılı gün ve saatte 54 lira teminatı muftk. 
kate ile birlikte müracatlan ilan olunur. (7101) -
[a..ı.r ........ " ................ *"" ..... ı 

HER. YAŞTA 
) 

"'~Uhanımen bedeli f2000 lira olan f adet ıu talfiye temab 26 • 11 - 37 
-ıııa gllııO saat 1:5,30 da kapalı zarf uauın De Ankarada idare blnam>
da latuı almacakbr. 
ta Bu ite Sinnek iateyealerln 3lSO Ura1ık muvakkat teminat ile bDUDUD 

Ytn ettllf vealkaJan ve Nafta müteahhitlik veeik .. ve tek)itlertal ayni 
11111 saat 14.30 a kadar komisyon Relallğiııe verımeJerl ııznndır. 
bı~er 210 kurup Ankara ve Ba,.tarpq& ~ l&td
---"-CU?. (6919) 

' . . 
~ldeeııir, lmür cer atelyelerlyle muhtelif depolar tein 'blrlnd mıf 

cı ve tesviyeci almacakbr. 
111~Plertn Anlrarada cer refallline, Esldeehlrde cer Atöl,.t lll.dttr
~· Baydarpqada bUinci ve Sirkecide Dokusuncu ifletm.' lltldilr
~ istida ile müracaat etmeleri. (3766) (6857) 



===12 

11!1!!!!•• .... mm ............................... .. 

Çaresi varken ıstırap 
çe!t e .. .• ne acınacak hal! 

GRiPaN: • GRİPİN: 

En tiddetli bat ve dit ağrı· Otütmekten müteveU:d bü-

larmı, romatizma sancı ve tün ıstırabları, adale, bel, 

sızılarını sinir ağrılarını 

f,eser 1 dindirir 
• 

Gripe, nezleye ve emsali hastalıklara kartı bilhassa müessirdir. 

iPiN 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir 

isim 'Ve markaya dikkat. T aklidlerinden ıakınınz. ............................................. 
r<astamonu Daimi Encümeni Kaleminden : 
1 - Munakasa, lnebolu Merkezınde yaptlac<ı.k yatılı ilk mektebe aittir. 

27225 lira 61 kuruş bedeli keşfi olan bu mektebin bu sene dört bin lira
lık kısmı yapılacaktır. 

2 - Münakasa şartnamesi ve keşüname ve evrakı saire Encümen ka
leminde görülebi!cccği gibı keşüname hakkında muktezi izahat nafrn 
mi.ıdurlüğunden oğrenilebilir. 

3 - Eksiltme müddeti 8-10-937 tarihinden 29-10-937 tarihine 
mtisadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 gündür. ihale saa
tınin geldiğinde Kastamonu Hükumet Dairesinde Daimi Encümende ka
palı zarf usulıyle ihale edilecektir. 

4 - istekliler 4000 liranın yüzde yedi buçuğu olan 300 lira dipozito 
\ereceklerdir. Bu teminat için 2490 numaralı arttırma ve ekslltme ve 
ihale kanununun on altıncı maddesinde tadat olunan istikrazı dahili, Er
ganı Demiryollan i.rJtikrazı tahvilleri <le kabul edilir. 

TAN 

e 'a 
GRiP - NEZLE 

1 BAS ve DiŞ a2rı arı 

mı na 
-NEVRALJi 
•. ARTR1T1Zı\ll 

, ____________________________ _ 

rATI 

ANTiYIRÜS Basur meme:erinin ile tedavis .. 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

. ilt'haplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan basur me· 

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

ŞARK ISPENÇ1Y ARI LABORATUVARI, IST ANBUL ._ ___ Mm ______________ , 

1

Türk ava Kurumu 1

, 

BUYUK PiYANGOSU 1

· : 

24. cü Yeni tertip başlamıştır ... 
1 1 

Birinci Keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 3 o . o o o Liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık büyük ikra
miyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

1 

ı ı l 

! 

5 - Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet '1~~--~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;~~~~;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~ f 
makamı .a verilecektir. (3854) (7007) 

18 - 10 937 

9 

QUINA LAROCHE 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı ls
tanbul Sat;nalma Komisyonundan: 

1 - Gümrilk Muhafaza OI'.ğüdü için 30000 metre Bobine sanlı ağır 
sahra kablosunun 28--10-937 Perşcı."llbe glinü saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutan 2145 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - IstekılJlerin ilk teminat olarak 161 liralık vezne makbuzu veya 

Banka mektuplan ve kıınuni vcsikalariyle birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galatada Esld ithalat gümrü
ğü binasındaki Komisyona vermeleri. (6965) 

Saata çok ehemmiyet veren AEVUE saatı alır. 

BirREVUE 

saatı alan ne aldığını bilir, 
çQnkl eo sene)lk tecrübe gibi bir 

garantiye mallktlr. 
Modeller en son ve zarif şeklldedlr. 

REVUE saatları tanınmı' saatcılarda 
satılmaktadır. 

U"'u"'I d•Po•" ı .fatanbul, Bahçekapı, Taş han, Birinci kat 22. Telefon 21854 

Sahibi: Ahmet f~mln YALl\IAN. Umumi Neşriyatı tdare Eden: S. SAU!I 
Gazetedlik VA Ne~rivat Türk Lir:rıitet Rirketi. Bıt.cııldııh ver TAN Matbaası 


