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man,, adıyla çıkin. ve çok beğenilen romanı kitap · ' 
halinde çıkmışbr,Y kanaat Kütüphanesinde sabl
maktadır. Fiyatı 1 liradır. 
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1 Titulescu, Yeni H .. kA e 

Karşı Bir Cephe Haz r ıyor 

Der·n Bir Hazle Karşı· 
ladığım Bir Tariz 

Ahmet Emin YALMAN 

B ir tariz i9itmenin bot bir 
feY olmaması lazım ge

lir, değil mi? Halbuki ben An
karada ıon bulunduğum sırada 
Başvekil Celal Bayardan bir ta
riz işittim ve bundan dolayı da 
çok derin bir memnuniyet duy
dum. 

Bakınız nasıl oldu, anlatayım: Ya
Zilaıı:mda her fırsatta Ustünde dur-

1 
duğum bir bahis vardır. O da §U· ı 
dur: 

Eskiden aniras kalan ve memm·a. 
itimatsızlık esası üzerine işliyen is
raflı, verimsiz idare makinesinin ye
rine itimat üzerine iş gören ve ileri 
tekniğe dayanan bir makinenin ku
ru 'mnsı ve kenarda köşede temizlik 
mUcadelesine ihtiyaç gösteren me
selelerde titizlik ve hassasiyetle fa.-
aliyete geçilmesi._ 

Gazetecilikten uzak kaldığnn on 
senenin büyilk bir kısmını Ankara
da geçird!aı ve idare makinesinin iş
ley1şinl çok yakından takip ettim. 
Benim kanaatime göre. Türk mille. 
tindeki hayat ve inkişaf kudreti hu
~•ıururour. Bu zengin enerji kaynak
liil... J.ıAQ-}J tutan eski zihniyet ve 
usuller \Y. ._., kalkarsa ve umumi 
menfaat esası. e ... ··•Pt, ileri teknik 
ve yalnız şa.hsi iktid~. .. hHJ.ki öl. 
çU tutan ıstıfa prensıpı tam oıı __ 
:rette varlığımıza hakim olursa .mcrn 

Milli köylü partisine girerek 
mücadeleye hazırlandığı 

bildirilen Tituleıcu 

BU kreş, 1 (TAN) - Başvek;l 

Goga, yeni yıl münasebetile söyledi 
ği bir nutukta hükumetinin progra. 
mmı anlatmıştır. B. Goga, '.Roman 
ya, Romanyalılarmdır,, düsturunun 
yeni hük<ı.metin doğum beratı oldu. 
ğunu kaydederek demiştir ki: 

"- Biz, bütün Romen m•ııetiuin 
istediği milli tarihimizin ihyası ve 
köylülerimizin bayat şartlarının ısla 
hı flmni temsil ediyoruz. Biz, Ro. 
manya milletinin ruhant kalkınma. 

15ının hıristiyan kilisesile mümkün 
olacağına kaniiz. Biz devletin temE>. 
lini teşkil eden kraliyete inanıyoruz. 
Nihayet biz milletin devletteki kuru 
cu haklarına iman ediyoruz. Oyle 
ki, bizim teknik idaremizin mührü 
bütün milli hayatımızın şubelennde 
basılı bulunsun. Bu prensipler şu 

suretle tahakkuk edebilir: 

1 - Bütün ana yasa eşkaline hür 
met edilerek kanunlar yapılması, 

2 - Hükumet tarafından kendi 
mesuı:yetıeri ve hakları dahilimle 
doğrudan doğruya, tedbirler alın. 
mast, 

~eşril meseleye gelince, bir 6lllaş
ma ve feyizli iş yapma imkanmı ver 

(Ark J J 0 UJlf1V11'! t 

•• • ama men uzerıne 
leketin her tarafından daha büyUk Londra. ı <~N) - Uzak Şarktan 
olçUde maddi ve manevi zengin1ik gelen en 80n -haberlere gör • Japon 
fışkrracakttr. GördüğUmUz gilzeJ is- kıtaları Ta.ian'a Ucu.ana bae1Allll8l • ~~r ....... ...__.,._ 
tidatlar karşısında buna hiç tered - dır. Şehir civarında şiddetli nıuhare. 
<lUt edilemez. beler olmaktadır. Tsinan'm cenu. 

bunda bulunan bu mühim merkezin 

Yazdığım yazılarda Celil Ba- yakmda düşmesine intizar edilmekle 
yar hilkflmetinin bu gayele- dir 

~ varacağına dair nikbinlik göster- Japon kaynnk1armdan verilen bir 
<linı. Çünkü Atatürkiln bu senetti habere göre, Tsingtao - Ts'nan de. 
lllUhim nutkunda ve Celal Bayar bil- miryolu üzerinde bulunan w llısıen 
kfbıetinin programmda bütün bu e- Jr.ponlar tarafından zaptedilmiştfr. 
Baslar pek güzel bir surette ifade ('otes de fer denilen milmtaz Çin 
edi1rnıştir. tnkılap idaresinin bu yol- kuırveUerinin kuınandanı General 
da faaliyetleri fş edinmesi, Türk in- Ct.ang • Fah - Kwee. bir Japon mem. 
ktl~btnda veni hamleler hazırlan- baıncian bildirilen · haberlere ,.;öre, 
:makta old~ğuna bir alamettir. Mitli Hang-şov'u istirdat etmek Uv>re bir 
hUkfirnet. ne gibi bir vazifeyi hedef mı.ıkabil taaruza geçmiştir. Q?reyan 
tutrnuesa o henefe muhRkkak suret- eden şiddetli muharebede her iki ta. 
~ \7armıştn·. Bu defa da rasyonali. rnf ağır toplar kullanmışlardI!'. 
f3.Svon ve temi:r.lik hedefine tam bi.. Şang • Kay • Şek bütün 
ıurtte varacağına Uı:nit bağlamak 
61zdir. kuvvetile çarptf1yor 

'Y nJ t f Hankow, 1 (A.A) - Maliye NaZL Mar,,.•al Şang- Kay. Şek 
9.Ztlarnndnki bu rSrar ya ış e • rı Kung, icra yuanı reisHğine tayın e. ..,. 

stlere uğradı ve şu sua1e yol açtı: dilmiştir. -------------
-Peki, IsmetinönU hUkllmeti za- Şimdiye kadar bu vazifeyi yap. ı H t G•d 

m\nrnda verimli çalışma ve temiz- makta olan Mareşal Çang-Kay.Şek, a aya ~ en 
li~rnlicadelesi yok muydu? bundan sonra biltUn enerjisini Çin y t d 1 

~u sualin yeri yoktu Çünktı ben. kuvvetlerinin b8.§kumanrlanlığı vaz.i. a an aş arımız 
in~lap i-:laresinin şahısların tesiri!!· fesini ifaya hasredecektir. 
dPnlistün bir sekil'le. devamh hır in- Souyct Sefarethanesinde yangın 
kişi gcçirdiğ"'ni daima ileri sUrdUm. Şanghay. 1 (A.A.) - Röyter a. 
yen hilk{imetin programına eskive jansmın muhabiri bild:riyor: 
nisrltle bir bm~knl;k gö:r.ile bakmA- Nankinden verilen bir Japon ha.. 
dım ~nUtk ;nkıllıbın yeni bazı hal!}·.-,,,_,_ göre NankindekJ Sovyet se. 
le'er)tizerinde bütün kuvvetıeı:m til'p fareth~esi bugün bir yangın neti. 
lanmsmn artık srra S?e1miş ol ası c tamam;le harap olmuştur. 
gıöi ~r '·anaatte bulundum. bebi anlaşılamamıştır. 

f
akat kendim de farkµj 1 emurla.nn Hankovn nnk 
madan yazılarımdan Yiri,ıl§ • ştu. 

!bir te).kkiye yol açacakı cn~Mar - ~· ler ve sulh teldiflerlne 
(Arkası 16' uncu~·'' • •ijsünctt 15ayfamızda) 
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Ankara. 1 (Tan muhabirinden) -
On beş nisana ka.dar bitirilecek o. 
lan intihabatta rey haklannı ıtui. 
lanmak üzere Hataylı vatandaşlsı. 
nmız. kafileler halinde Antakya.ya 
hareket etmektedirler. Bugüne ka. 
dar yilzer, iki yilzer kışilik gruplar 
halinde 7 - 8 kafile gitmiştir. 20 
yaşından yukan bütfin Hataylıların 
seçim gününe kadar memJeketleri.ne 
dönmUş olacakları anlaşılmaktadır • 
Türk.iyede 6 binden fazla Hatayh 
vatandaş vardır. 

9 

Otobüs işin 
Sözü ısa • • 
Kati Bir ''Olmaz l ,, 

Cevabından 
Sonra Olan Bir İs 

' 
2 7 Ağustos 1937 tarihinde otobüs işletmeyi meslek tutan 

bir vatandaş lttanbul Belediyesine bir istida veriyor ve 
Kurtulut - Beyazıt hatbnda l O araba işletmek için müsaade isti
yor. istida umumi evraktan 5018 numara alıyor, hesap işlerine 
&idiyor. 

18 İlkteşrin 1937 tarihinde hesap işlerinden resmen tebligat vaki olu. 
yor: "Olamaz!,, 

Bundan 2 gün sonra Sabur Sami admda hiç otobilsU olmıyan bir diğe. 
ri bu hatta talip oluyor. Ona ayni belediye cevap veriyor: "Olur!,, 

Sabur Samiye hava parası veren otobüsler geliyor, 28 Ukteşrin tari. 
hinde 12 adedinin bir saatte muayenesi bitiyor. Talimatm en esaslı nok. 
talarma uymadıkları halde işlemelerine göz yumuluyor. Bir buçuk ay da 
nıhsatiyesiz olarak İstanbul sokaklarında işli~~rlar. 

Vaktiniz varsa., İstanbul beledfyesinkı otobiis yolsuzluldannm l~yüzünU 
kavnmuya şimdiye kadar imkan bulmamışsamz sözün kı ası işte 

bodur: OtobU..ıt sahibi ihtı M ehli bir vatandaşa "Olmaz!,, diyen l taınhul 
belediyesi, iki gün sonra ayni iş için. beledyeye fo.zln hiçbir menfaat gös. 
terlbneden, otobüsçülüğe yabancı bir mutavas ita: "Ne demek. elbette 
olur!,. diyor, 

Belediye reistnin bir iddiası var: Otobüs işleri usulUnde yUrUmüştUr. 
Anlamak istiyoruz: Ayni iş için iki .gUn fasıla ile verilen iki cevap ara. 

smdaki fark. belediye reisinin ''usul,, hakkındaki ölçülerine uygun mu. 
dur, değil midir? 

--0-

Te zip 
Şek ine 
• • 
ltıra 1 

O Un bazı arkadaşlarımızda Mu. 
· bittin Ustündağın bir tckzi.. 

bi çıktı. Gazetemizde bahsettiğimiz 
sütunların ve sanat eserlerınin ken. 
di arsasında bulunduğunu Muh,ttin 
Ustündağ tasdik ediyor, fakat bun. 
lan bir takım yıkıcılardan para ile 
aldığını söylUyor. 

Muhittin Ustiindağın şurasını el. 
bette bilmesi lazımdır ki, tarihi sa. 
nat eserler;nin para ile alınması 
ve satılması kanunen memnudur. 
lstanbul için birer haz.ine olan sa. 
nat anıtıannm birer birer, körtiko. 
rUne yıktınlmasmdan dolayı lstan. 
bul valisi zaten mesuldür. Bu ahi. 
delerin" ankazınm müzayede ve sa. 
tı~ şekilleri aynca tetkike muhtaç. 
tır. Türk ve lslam eserleri mUzesi. 
nin direktörU. 600 liraya satılan 

bir taktın mermerlerin maddi kıy. 
metini 6000 lira olarak takd;r etmiş. 
tir. 

(Arlı:ast 10 uncuda) 

Atatürk.ün 
1eşt:>.kf~ .. ;r iPri 

K nh Muharebelerden Son a 

Ankara, 1 {A.A.) - Riyaseticilm
hur Umumi kAtipliğinden: 

Yeni sene mfina.sebetile yurdun 
her tarafından, Atatürke, vatandaş. 
larm yüksek duygularını ve sa.mimi 
temennilerini bi'diren bir çok telgraf 
lar gelmektedir.Bundan çok mütehas 
sis olan Atatürk, teşekkürlerinin ve 
saadet dileklerinin Anadolu Ajansı 
vasttasile iletilmesini emir buyurmuş 
la.rdır. 

Bugün 
1 - Muallim Nihat: 

Bu baht ı:r.: muı:ı.llimin ma. 
ceralanna bugün ba§ladık. i 
!~rr. (10) uncu ayfıL. i 

2 - Hürriyet ve itilaf: j 
ltilif çdıırm mütareke de\• 

rine rMt1Q·an en feci faali. 
yetlCrinl bugün (0) uncu 
sayfamızda okuyacaksınız. 

Romanı: 
Sizi mernk ,.e heyecanla 

slirükliyecek olan yeni re
simli zabıta romanımız (8) 
lncl sayfadadJT. 

4 - Muvaffak Olmanm 
Sırları Nelerdir 1 

Ha)'atta muvaffak olmak 
istiyenlere rehberlik edecek 
bu seri neşriyatın ilk yazısı 
(5) inci sayfamndadır, 

5 - Müsameremiz: 
7'AN'm küçük okuyucu. 

lan için hazırladı~ müsa.. 
mere. bugtiın saat ıs ten iti. 1 
haren Eminönü Ralkevt.ıde 

yapılacakhr. Çoouk sayfa. 

mızda dün çıkan kup<mu ke. I 
slp gö teren her okuyucu. 

! •• • • ~~: • :ğ~:::e. • ::ı::•:_ 

Asiler, T erue 'i Geri 
Aldıklarını Bildiriyor 

Asilerin Tebliğine Göre, Şehir işgal Edil
miş ve Hükumetçiler Zayiata Uğratılm;ı 

General Miaha B. Attlee ile birarada 

Londra, (TAN) - ispanyada Te. ı-
nıel cephesinde kanlı harp de. IB ı 
va.m edıyor. Hük\unetin tebliğine gö • C. &ayarla 

Romen Başvekili 
Arasında 

re, asilerin son hücumları bertaraf 
edilmiş, fakat cümhuriyet kıtalan 
bazı noktalarda çekilmek mecburi
yetinde kalmışlardır. Salamankadan 
biWrildiğine göre, Franko kıtaatı 
Teruelin istirdadı için şehre Uç kol. 
dan yaptıklan hücumda muvaffak 
olmuşlardır. 

Asi general Ara.ndanm kumanda. 
smdaki ön kuvvetler saat 16 da şeb 
re girmişlerdir. General Valeranın 

kıtaatı öğleden sonra şehrin cenu. 

bunda bulunan Mucla mevki;ne ~el.. 

diği vakit. cUmhuriyetçilerin mah. 

sur vaziyette bulundurdukları asi 
kuvvetler de şimal istikametinde bir 
çıkış taarruzu yapmışlardır. 

Çok kanlı bir çarpışmadan sonra 
asi krt.aatın şehri işgale başladığı 
ve aralarında irtibat tesis edildiği 

bildirilmektedir. 

Ankara, 1 (A.A.) - Yeni Roman 
ya kabinesinin teşekkUlU milnasebe 
tile başvekil bay Celal Bayar ile 
Romanya başvekili Bay Oktavian 
Goga arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

EkseUl.ns Celal Bayar Başvekil 
Ankara 

Haşmetıfı hUkUmdanm majeste 
kral tarafından bana tevdi edilen 
krallık başmilşavirliği vazifesini de. 
ruhte .ettiğim ilk andan itibaren, 
büyük bir koruyucunun azim ve de 
bam sayesinde bugün yeni bir ha. 
yata açılan Türk milletine Roman. 
yarun sarsılmaz surette muhafaza 
ettiği hararetli dostluğun 'fndesini 

(Arkası 3 Uncüde) 

. ' 



TAN 2-1- 938 

Yazan: 

J\li Haydar Mithat 
[Tercilme ve iktibas 

hakin mahfu.zdur,J 

Yıldızdan, Telgraf Üstüne 
Telgraf Yağıyor 
-34-

• llk telgraflardan sonra Ka.. 

mektup, millakat şeklind~ 11eşnya.t. 
ta bulundum. 

Nizamlı ve 
Temiz Su 
Davamız 

Yurdun her köşeslııdeki su ihti. 
yacını tetkik etmekte olan hüku. 
met, bu yıl içinde, yeni müsbet ne. 
ticelere varacaktır. Türkiyenin her 
tarafında içmek ve temizlenmek i. 
çin temiz, ziraat toprakları ıçın 

- bentler ve kanallarla - nizamlı 

su temini esas gaye edinilmiştir. 
Şu işlerlle Dahiliye, Sıhhiye ve 

Nifa vekfı.letleri meşgul olmaktadır. 
lar. . 1 mil Paşa ile muhabere de. 

vam etti. 4 ilkteşrin 1899 tarihli 
te!grafında, Abdülhamidin lutfun. 
dan istifade ederek Izmir yolu ile 
dönmemi doğruca Istanbula, sara.. 
ya gitmemi tekrar tavsiye etti. 

Paristen Mısıra gittim. Orada da 
gazetelerden ayni alak~yı gördüm. 
Mısırda iken Prens Dögalden hu • 

susi bir mektup aldım. .M~ktupta 

şu sözler vardı: 
"Türkiyede bulunduğtmu?. sırada 

size yardım için bir şey yapı.uıa.z. 
dım. 

1926 senesinde ;n< neşredilen 8.'U 1 
numaralı su kanunu ile memleketi. 
mizde hummalı bir su faaliyeti bı:ı.~ 

lamrştır. 

1930 yılında neşredilen umumi 1 

hıf zıssrhha kanunu da su işlerini ı 
daha kuvvetli hükümler altına al. 

Ayni tarihte cevap verd;m: 

"Size hürmetim çoktur. Fakat 
padişahın vaitlerinin ne demek ol. 
duğunu sadarette iken siz de tec. 
rübe ettiniz. Vehimleri yüzünden 
~bdülham1din ne kadar gaddar o. 
Jabileceğini pek iyi bilirsiniz. Eli.. 
ııizi vicdanınıza koyacak olursanız 
benim, hareketlerimde ne kadar 
haklı olduğumu takdlr edersiniz.,, 

IngiJterede veya Mra;rda bulun. 
duğunuz müddetçe size her türlü 
h 1mayenin gösterilmesi '1akk :·' la 
Lord Salsbury ile hususi surette ko 
~uştum.,, 

1 
mıştır. \ 

Şimd:ye ka.dar Srhhiye Vekaleti 
74 şehrin su projelerini tetkik ve 
tasdik etmiştir. Bunlardan 11 şehır, 
kendi parasile tesisat yaptırmakta.. 

dır. Nüfusu on binden yukan olan 
şeh:rıerde belediyelere yardım esası 

kabul edilmiştir. Hususi bir komis. 

yonca bu gibi şehirlerin su tesisatı 

yap·linasT işi kolaylaştırılmıştır. 

Abdillhamit, hiç şüphesiz Kimil 
paşayı sıkıştırmakta devam edL 
yordu. Bir gün sonra bir telgraf da 
ha gönderdi. Müracaatlerinin be -
nim menfaatim için olduğunu an.. 
tatıyor, teşviklerinde ısrar ediyO'l:"
du. Bu telgrafa cevap vermekte 
hiç fayda görmedim. Söz uzayıp 

g:decekti. 

S ilkittum ilzerlne Kam.il Pa.. 
şa emin adamlanndan Ta. 

hir Kenan Beyi Atinaya gönderai. 
Bu vasıta ile Kamil Paşanın bana 
yolladığı haber şu id;: Telgrafları 
:A.bdülham.idin tazyiki altında çek. 
miş. Teşvikleri kendi kanaatinden 
ileri gelmiyormuş. Vereceğim ka_ 
rarda beni tamam.ile serbest adde. 
diyormuş. 

T ahtr Kenan ~y bana 'tinn. 
lan söyledikten sonra be

!rlm~e beraber Avrupaya ~elmiye 

de haZIT olduğunu söyledi. Teşt-k. 
kilr ettim ve yaln1z gitmek fikrin. 
de olduğumu anlattım : 

O sırada Mısmn "hakimi bu. 
lunan Lord Kromer, bir

kaç gün sonra beni çağırdı Lord 
Salisburiden bana dair bir mektup 
aldığını, Mısırda bulunJukça her 
suret!e himaye göreceğimı bild:rdi. 

Yıldız arkamı bırakmamıştı. l'i 
ikinciteşrin tarihinde mabeyin baş 
katibi Tahs;n Paşadan b;r telgraf 
aldım. Şöyle diyordu: "Siz bir g~rıç 
siniz. Padişaha ve devlet<! hainlik 
eden uygunsuzlarla beraller a~hm 

atmayınız. Zadeganlığmızr m tı ha fa 
za ediniz. Ebedi saadet padişaha ita 
attedir. Işbu tebliğe ve size eskiden 
bildirilen tek1iflere göre. ne mt"S. 

lek tutmak isterseniz serbestsın;z ... 
Cevap verdim: "Benim tıiitün ar 

zum hareketimde serbest olmaktı. 
Bu serbestliğimi siz de teyit ettL 
ğinize g-öre mesele kalmamıştır. 

"t'elgrafmıza. teşekkür eder;m.,. 
(Ar kast var) 

j Denizbanka Geçen 
Müesseseler 

Denizbanka bağ'anacak mües -
seseler., dünden itibaren muamelele. 
rlni banka hesıı.bına görmeğe başla
mışlardır. Para işleri doğrudan doğ 
ruya Merkez Bankası vasıtasile gö. 
rülmektedir. 

Banka teşkilatmm hu.iranda fü. 
len işe bashyacağı anlaş·lmaktadır 

Bu müddet i<;erisinde hazırlıklarla 

meşgul olunacaktır. 

Belediyeler bankasının yardımı 

;ıe su tesisatrnın ihale edildiği 11 
şehir için bir milyon 600 bin lira 
sarfedilecektir. Nüfusu on binden 
yukan bulunan 80 şehrin ancak 25 

inde şöyle böyle bir tes:sat mevcut 
olduğu tcsbit edilmiştir. Diğerlerin. 

de de beş sene içinde bütün tesioat 
ikmal edilecekt1r. 

Profesör Nissen 

Amerikaya Gidiyor 
Tıp FakUlesi cerrahi profesörü 

doktor Nissen , bugünlerde Amerikıı. 
ya gidecektir. Profesör, Vaşington. 
da toplanacak olan beynelm'lel cer. 
rabi kongres1,,.e üniversitemizi tem. 

silen iştirak edecek ve kendisine 

doçenti doktor HB.zım refakat ede. 
cektir. 

Profesör N:ssen. kongre için mü. 
him bir tez hazırlamıştır. Heyet. 

şubatın beşinde şehrimize dönmüş 

bulunacak ve profesör ikinci sömes. 
tr derslerine başlryacaktır. 

Kalktım. Parise gittim. Parste 
beni en;ştem Vefik Bey karşıladı. 

Eniştem çok dürtist ve namuslu bir 

adamdı. Sırf Abdülham.idin tazyiki 
ile beni gf.ıya kandırıp geri çevir. 

mek maksadile Parise gelmişti. Bir 

ay kadar beraber ka!dık. Bu esna. 

da ~ıldızla. muhabereler devam et
ti. 

Yılbaşı Münasebet:ıe Çıkan Togo Albümü[d.;n 

S l5z stnSt gelmişken anlata. 
yım: Eniştem Meşrutiyet. 

ten sonra da devlet hizmetinde çn.. 

bşmıya devam etmiştir. Son me • 
muriyeti Halep vaPUği idi. ittihat 
ve Terakki ikinci defa iş başına !Jel 
d.ğl zaman Dahliye Nazın Talat 
Beye şu telgrafı çekmiştir: "Sizin 
f;kir ve emellerinize hizmet edeD"'J 
yeceğim. Istifamm kabulünü dile.. 
rim.,, Tali.t Paşa, bana bu had;se. 
den bahsederken enişten hakkın
da çok tatlı dilli b'r lisan kullan
dı. Dedi ki; "Evet, iyi ve dU
rUst bir vali devlet menfaatin
den başka emellere a.ıet olmayı ka. 
bul etmemelidir.,, 

Eniştem vasıtasile Parise ilk ge. 

len telgraf başkarin Hacı Ali Pa
eadandı. Padişahın himayesinden 
emin olmamı. Babıalide yüksek me 
muriyet verileceğini, derhal dönme 1 

mi bildiriyordu. 1 
Ben memlekete dönmiyeceğiml, 1 

' 

ancak Avrupada bir memuriyet ka 

bul edebi1eceğimi cevap olarak ın. 

la.ttmı. 22 ilkteşrinde Hacı Ali Pa. 
ıa bir cevap telgrafı gönde?"di. Bu 
arzumun da kabul edildiğini. fakat 
evvela Istanbulda Yıldıı.a nıüraca... 
atle kul1uğumu isbat laznn geldi -
~ni kendine mahsus dille anlolı • 
yordu. 

A bdülhamldln maksadı ber tür 
lU yemi kullanarak beni . meın 

Jekete çekmek, sonra kaçaı:ruyaca. 
ğmı bir yere tıkma.ktı. Hacı Ali 
Paşanm telgrafını cevapsız bı:rak 

tun. A vnıpa gazeteleri kararıma 
çok allka gösteriyorlardı. Bu mtı. 
aaııebetle memleket lehine ve Ab. 
40.Ihamit idaresi aleyhine, makale 

1937 BOKS ŞAMPiYONASINDA FlNALE KALANLAR 

Dün neşrettiğimiz karikatür: 
Dünkü 1871ıruzm ikinci sayıfasmaa Akbaba arırada,ımrz~an ~mmıt bir n.rnc_

tllr vardı; Bir yanlıtlık neticesi olarak karikatür, memba göıtenlmed~ çm:mıştır •. 
Böylece hem arkadaıımızm telif hakkı tecavüze uğramış, hem de bn~tür _kendi 
mizinmiı at"bi çıkınııtır ki bir guetenin kendisi bakkmda ba :yolda bir kankatiir 
neeretmeaine sebep ve mana ;yoktur: Oku J'UCıılanmızdan ve Akbaba arbdapmızdan 
6zür dileriz: 

Ramin altına tlçtınci1 satımı bap:ıa Hbama~ bir (ve) illYe edilerek vezin bo 
zulmuıtur: Bmm da taahih ederiıl: 

Yeni Demiryollarımız 

Erzurum ve Er zincanda 
Gar inşaatına Gecildi 

!iuJcu • l!.rzurum hattıncl• ınfaatc biten köprüler 

Sıvas • Erzurum demiryolu in. 
şaatı, geçen ayın 20 sinde 185 inci 
kol:metreye varmıştır. Bütün lltT.ile 

devam eden inşaat faaliyeti, yen: 
yıl içinde yurda 220 kilometrel;k 
bir demiryolu daha ka:ıandıracaktrr. 
Bu kısım, inşaat aleminde bir hız 
ve sürat rekoru olacaktır. 

Nafia vekA.letf, daha şimdiden Er. 
zurum ve Erzıncanda büyük b:rer 
gar binası yaptırmaktd,r. Buralarda 
ayrıca yükleme ve boşaltma iş:eri 

;çin yeni tesisat kurulmaktadTr. 
Bu arada Erzincanda 12, Erru. 

rumda 18 lokomotif alabilecek birer 
lepo inşa ed:ımektedir. 

Hattın geçtiği yollar çok anzalı 
3lduğu için, bu hat üzerinde malze. 
menin naklini temin edecek servif' 
demiryollan büyük fedakarlıklan 
:cap ettirmiştir Bu kısımda büytik 
müşkülflt içinde yapılan servis =·ol. 
lan için ~mdiye kadar 900.000 Ura 
sarf edilmiştir. 

Yılbaşı 

Piyangosu 
Talihlileri 

Yılbaşı piyangosunun zengin et. 
tiği talihliler birer birer meydana 
çıkıyor. 500 bin liralık ikramiyenin 
bir parçasının Beyoğlu balıkpazlJ.rın 
da tavukçu Ohanesde, diğer parça... 
sının Beyoğlunda Bursa sokağında 
Skalatos apartımanında Araşi<le ol
duğu anlaşılmıştır. Ohanes ve Araşi, 
tebrike gelen yüzlerce ahbap ve 
komşudan kurtulmak için, oturduk. 
tarı evden çıkmışlar. adresi mechul 
b:r akrabalarının yanına gitmişler. 

dir. 
200 OOC liralık ikramiyenin bir 

parçası da gümrük muhafaza me
murlarından Kemal ve 79 arkadaş.ına 
çıkmrşbr. 

150.000 liralık ikramiyenin bir 
parçası Ulukışlada jandarma Hakkı 
ya, 100 000 lfrahk ikram ;yenin bir 
parçası da Izm.irde tüccar Hüseyin 
Hü.sniiye düşmüştür. 

Bu seferki keşıdenin talihlilerin. 
den biri de Kasımpaşada boya fab. 
rikasında kapıcı Hüseyindir • Hüse. 
yinin biletine 60.000 lira düşmüş. 

tür. Aynca 20 arkadaşile beraber 
aldığı bir bilete de 50.000 lira düş.. 
müştür. 

30.000 lira kazanan biletin b;r pıır 
çası Sirkecide Yeni Aydın ber::ıer 
salonunda. diğer bir parçası da Ni.. 
şantaşmda Şafak apartımanı 2 nU
marada bayan Berkada.dır . 

Bakırköyde Cami sokağında 15 
numaralı evde oturan Cabire de 
10.000 lira çıkmıştır. 

Şehir Stadının Gümrükte Bazı ·ı • V ft 
Kati Yeri Henüz Değişiklikler yı ası a 

Belli Değil Y apddı p a m U k 
Belediye, şehir stadyomunun Ye. Gümrük ve lnhisarlar vekaleti 

nibahçede olmasmı muvafrk gör. bazı yeni tayin ve nakiller yapmış. Ek·ı m·ı ı· ç·ı n 
müş, bunun için geniş ölçüde ;stim tır. Açıktan Ali Sabinkaya Istanbul 
tiklere girişmi~ti. Fakat alak'.'l.dar gümrük başmüdürlüğü memurin Ziraat vekaleti. yurt ekonomJ. 
bazı makamlar, prostün mUtaleası. şefliğine, İstanbul gümrük br.şmü. sinde büyük bir mevki tutan ve belli 
nı daha üstün bulmuşlar, belediye-. dürlügyü katibi Hasan Uzunköprü b .. nı1 ihraç maddelerimizden olan pır 
rrln fikrini kabul etmemiAlerdir. Bu h f ı y na Istanbul gUm °""" "" mu a ız memur ugu , muğun iyi vıwıf.tfJı ~rmanı vük.. 
ltiibarla evvelce derhal yapılmasrna ..:•k b uau·· ıu;u; muhafaza şefi 1 ~. --

ll.l aşm r r:;u sek, kurağa dayanır. e yafı uzun ve 
kantr verilen stadv. omun ins, aat ha. T t t " Gü yn· m:'..:ıu··rıu··kte ace ·n ven a ı ""' mütecanis bir şekilde yetiştirilmesi. 
zırhklan geri bırakılmıştır. muhafaza şefliğine, İstanbul güm. nl temin için çalışmalarına d'eva.rt 
Mütehassıs Prost. tekrar memlt-- "k b üd .. 1 .. yil "f t memu rlı a.5m ur ug manı es e - etmektedir. 

ketimize geldil•ten sonra bu mesele ru Reşit Oğur ayni müdürlükte vez.. Vekalet. bu çalışmalarında yakır 
b;r daha tetkik edilt-cektir. Alaka. d - ı t b 1 ·· ·· k b<>cı.mü ne arlıga, s an u gumru ...., - bir istikbalde pamuk istihsalatmu.. 
darlar stadyomun Yenib~h<;ede ya_ dürlilğil muhafaza memuru Zabıt zm 500.000 balyayı bulmasını göz 
p·lmas·ndan vaz~ec;ileceği ve Şişli Apak ayni müdürlükte muayene önüne almaktadır. 
d·şmd~ ve:a Harbive ~ektelinin memurluğuna. Mersin gümrük .aD- Bakanhk. pamuk hastal•klariyle 
;:ırka cıhetınde yaptırılacagını zanne. ban memurluğundan açıkta Nıza. . dele etmektedir. Bilhassa 
di 1 1 .. ··ı b de miica 

yor ar. mettin Bora stanbul gumrun: aş uk kurtlarile mücadele için " 
Eminönü mevclanı için ı müdUrlüğil anbar memurluğuna, I.s. pam.k dan makineler ve i1P.<'' ge. 

Eminönü meydanının istimlak tanbuJ gümrük başmüdür memuru ;1~~ ~ fr Şimdiye ı.r. •• - .yap:lan 
edilerek hazırlanmış olan_. mevzii Refik Koltan ayni müdürlükte ü. 1 

•• 
1 ~ıi 1

de Sı>•·' ... ıı vılayetinde 75 
projeye göre bu meydanın genişle. çüncü srnıf muayene memurluğuna, 

1 

:uc;
1

; ! ... ..ar k~r;ıu ~ozalar top.. 
flme ve eiizelleştirllmesi hakkında muhafaza müdürlilğü memurla~n. ı-~ıJJ.ış. Malatya vılayetınde. 43~. Sey 
Nafia Vekaleti bir kanun projesi dan Med:ha Erkut tstanbul gümrü~ han vilavet:nde 7153, lzmır vılaye. 
yapmıştır. Bu pro.ienin meclisin kış başmüdürlük memurlu~a ı,..yaı e. tinde 1118 hektar arazi il~c;lanmtJ 
tatilinden önce çrkal"'lmasrna çahşı. dilmişlerd!r. . ... r·i!il ve zararlı böceklerden temızlenmtŞ. 
lacak. sonra derhal de tatbikata baş. h t a.nl:n.lt guml'UK ba_şmudur u~ tir. 
lanacaktır. katiplc~nden Nuri OvUnç, Ha} _-<>-

ceviz Satışları Meydanm eonra an 1Jehir planı Ozlen. HUse) ın Adamir, Izzet Ba. 
S H .. tt Kobek tatbik ed:l~rken tekrar imar mmta. yor, Kemal aygun, usn : 

kası içinde bulunmaması i~n nlA.ndaki Handan Aydaş, Rauf Aydı:1' s_~mı 
şeklini alması esas olarak kabul e.. tbrahim Beşoğlıt, Fet~ıye ~-
dilmiRtir. rük · eski katip namredi Emın 

Ancak vekA.letin bu ;şe ayırd•ğı Birkit, 9 numaralı ihtisas mahke. 
para proienin tahakkukıuna imkan mesi mUbaşiri Şadan lz:budak, ııçık. 
brrakmazsa ha:ıo:iranda hüki'imet ~..a... tan Keveni · Karadirin Istanbul 
raf•ndan imar işlen için beledive em ğümrtik ba~UdürlüğU memurluk. 
rine yatrrlarl'lk beı:ı milyon liradan larma terfian . ayni müdürlükte nanı 
da istifade edilecektir. · zet Mıızaffer Cakmay asaleten ta. 

Hale Girmiyen Mc.dJe

ler için Serbest ithal 

Mıntakası A yrıllyor 
\ 

Karaköy köprtisile Gazi köprüsil 
arasrnda ve Eminönünden Unkapa. 
nma kadar uzanan krs1m hallerle 
şehrin dahilt istihlaklel"ine mahsus 
ticaret mıntakas1 olarak ayrılmu~trr. 
Bu itibarla. burada baştan başa b;r 
rıhtım vücude getirilecek. sebze ne 
li~on, yağ ve patates gi.'bi madde. 
tere mahsus hal pavyonlarından 

başka hallere ginniven. fakat yal. 
nız şehirde sa.rledilen maddeler ic;n 
bir serbest ithal mıntakası kurula. 
cakbr. 

Bu tesisat şehir pllnmın ilk tat. 
bik edilecek kmrmlan a.rasmda bu.. 
lundıuğundan belediyece istiml!k 
mm.taka ve hudutlanm tesbit için 
şimdiden bir heyet ayrılmıştrr. Bu 
heyet, evvela hal yapılacak yerde 
istimlak ~lerıini yapacaktır. Yalnız 
hal için yeniden yUz ~in Jdisfu' li ~ 
}ık istiml9.k y_apılaca.ktı:r. 

yin edilmişlerdir. 

Genç Tıbbiy~;l-in_i_n_C-ena'lesi 
Evvelki gUn vefatını haber ver. 

diğimiz Tıp FakUltesi birinci sömestr 
talebelerinden Mudanyalı Mustafa 
Gürsoyun cenazesi bugün saat 12 
de Beva7:"t cttmiinden kaldırılarak 
şehitliğe gömülecektir. 

YlJ RTT A HAVA V AZIYETI 
D··n yurdumıı:ıun Karadeniz kıyıları ile, u, •U 

orta Ana<lolunun şark mmtakaları ve ., 
kt Anadolu tamamen kapalı ve yağışlı. E 
gede açık . diğer yerlerde krıın:e~ bulutlu 
idi: Ankara havaliııi ıiııli geçmı$tır: k 

Yall$1ar Trabzon. Diyarbakır ve ~ 
kalede yaimur' Si.ııop, Sivaa, Kayserı ve 
Er:ıurumda kar ıeldindedir: Rüzııirlar 
Trakya., Ege ve cenubi Anadohıda ıimal 
den orta kuvvette, Karadeniz kıyılannda 
garpten kuvvetli esmiı, yurdun diler mıu 
takalarmda sakin kalmıştır: 

Şehrimizde Hava • • · 

DilD, Istanbulda bava kımım bahdfa 

Sem hafta içinde piyasamızda 

16600 kilo kabukl~ ceviz ~ilosu. on 
kuruştar 12016 kilo iç cevız kilosu 

29 _ 3ı kuruştan. 4 7320 ki1o iç fm.. 

dık kilosu 33 - 36 kuruş arasında 
<ıatılrnıştır · 

.~~~~~ııı· il BIRK~Ç SATIRLA 
-~ j 

P a$abahçe ıişe fabrikası amelesindeıı 
Ahmet oğlu Omer kömür taşrdıi 

vagonla kapı arasına aıluşmı~ ve aöisü' 
den yaralanmıştu-: 

• inh"_,r 
B abaal'm mahallesinde oturan ıs-: 

ambar memuru Salibin hizmetc;•1 

Nazire gazocağmda yemek pişirirken el1' 
lerinden tutuşmuş bazı yerleri yarunıştl': 

2 kınciki.nun 1938 
PAZAR 

1 inci ay Gün: 31 l{asım: 156 
ı&.rab• 1356 Rumı 1 '' 
Şevval: 29 B'.incikinun: 20 
Güneş . 7.25 OJle: ı:ı- 1 6 
Ikindi: 14.36 - Akşam: ıl 48 
Yatsı: 18.28 - lmaik: ~38 

'---

ıeı:miı, rüzg&r ıarktan saniyede 2-3 met 

re hızla esmiatir: Saat 14 te havt tazyiki 
762,7 milimetre idi: Sıcaklık en ,,. 1,5 ve 

en çolı: 7 ,e aantigrat olarak ka!dcdilmiı 

tir: 
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Japonyanın ileri[ .. Uzak Şarkta 
4

] ''Zaman Vahimdir, 
Baş Ağrısı • Kırıklık 

[Yazan: B. FELEK] 
Bir sıhhi öğut :nalmleei ) azıyo. 

rwn gibi başlık kol clum. Halbuki ne 
njyetim o, ne de mesleğim. Bu baş. 
lıkla sadece dün, bir gece evvelki sa. 
bahlama dolayısi) le çoğunwzun baş.. 
ağnSI \e kırıklık hissettiğimizi, bu 
yüzden ) emekleri iştahsız ~ ıyıp işle. 
rimizl isteksiz yaptığımızı anlatmak 
istiyorum. 

Sürdüğü Sulh 
Şartları· Reddedildi 

Hankow, t (A.A.) _Japon sulh tekliflerinin bugün Han
kow'daki A'man elçisine bildirildiği tekilde Tehiang-Kai-Chek'e 
teklif edildiği, fakat bu tartlarm derhal reddedildiği, burada 
emin b"r membadan öğrenilmittir. 

l 
· Roma - Berfin mihveri 

FRANSA: Parla, 1 (A.A) - Oeuvre gazete. 
sinde Mme Tabouis yazıyor: 

Amele Yevmiyesi 
lhtilCifı Devam Ediyor 
Paris, 1 (A.A) - Amme hizmetle

ri amelesinin Yevmiyelerinin arttcnl. 
ma.sı hakkın~da belediye meclisi ile u. 
mumt meclis arasındaki ihtillf de
vam etmektedir. 

"Japon sulh şartlarını Tchiang . 
Kal • Chek'e bildirmesi Almanya.dar. 
ikinci defa olarak rica ediliyor. Bu 
prtı.ar, kabul edildiği takdirde Japoıı 
ya, misli geçmemiş bir zafer kazan. 
mış olacaktır. Fakat bu şartlar kabu) 
edilmiyecektir. 

Bunların celbettikleri alaka, Ro. 
ma - Berlin mihverinde husule ge. 
tirdikleri ihtilaftan ibarettir. Umumi meclis dün 1200 franklık 

bir zam kabul etmiş ve amele bundan 
memnun olmuştur. Halbuki belediye 
meclisi 600 franktan fazla zam yapıl 
ması taraftan değildir. 

ÇUnkU ltalya, tavassuta iştirak et. Japon as:'.er~eri, t'Jir Ç"n ıehrin:n 
mek için boş yere israr etmiştir. Bu • • • 
itibarla Reich hUkflmetinin tek başı- ttgalını tamamladıktan fOnra 

Seine Valisi Villey, bir anlq1na hu 
BUlUne çalışmaktadır. 

ğ;;!'. işe girişmesinden memnun d•-ı R o o s eve 1 t' in 
Chautamps, kendlsinin sosyalist 

118.zJrların bazı hareket tarzlrın ila 
grevcilere bulunmuş olduklan vait1e
ri tasVip etmediğine dair çıkan haber 
leri katiyetle tekzip etmiştir. 

Parfs Sergisi Tekrar 
Açllmıyacak 

Paris, ı (A.A) _ Ayan meclisi, 
beynelmilel serginin 1938 l!llnesinde 
tekrar açılması hakkındaki kanun 
projesini 73 reye karşı 224 reyle red. 
detmlştir. Bu proje evvelce mebuslar 
ıneclisi tarafından kabul edilmiş idi. 

MISIR 

Baıveki&n Beyanatı 
iyi Karıılandı 

Londra, ı (A.A.) - Kralm hu -
ıwusı müşaviri Ali pa.p Mahir ile ye
ni Bqvekil Mehmet Paşa Mahmu • 
dun Ingiliz - MıSU' dostluğunu in -
kişaf ettirmek llznn geld'ği baklan
daki beyanatlan memnuniyetle ka.r
oıianmıştır. 

~l!_er Gönderilme~lı 
l (A.A ) _ Ingi.ız ı;ıya-

Bt mahfillerı, ·.:...~· krtaatının Mı
Bırdaki politik vazı°4f ..,. .:ı'llayısile Mı 
8Jra gönderildiği ha.kkmd& ""la.şan 
faYialan kaU surette yalanlamı~~-
tır • . 

Ankarada Bir Çocuk 
Çiğnendi 

'.A.ııkara, ı (TAN Muhabirindenl-

INGILTERE: 

HariciyEda Yeni Bir 

Müşavirlik Kuruldu 
Londra, 1 (A.A.) - Bu sabah ga 

zetelerine göre, Sir Robert Van Sit
tart, hariciye birinci d;plomatik mü
şavirliğine tayin edilmiştir. 

Hariciye müsteşar muavini Sir A-
lexander Oadogan hariciye daimi 
müşteşan tayin edilmiştir. 

B. Eden tarafından B. Chamber
lain ile istişareden sonra ihdas edi
len birinci diplomatik mUşavirlik, 

beynelmilel vaziyetin. gerginliği ne
ticesidir. 

B. Eden•ın Mezuniyeti 
Londra. 1 (A.A.) - Mezuniyeti 

esnaamda B. Eden'in ftZifesinin biz
zat B. Cbamberlain tarafından de -
nıhte edilmen1ni beynelmilel vazt -
yetin vahimliğine bir işaret Ölarak 
tefsir eden gueteler neşriyatı üzeri
ne, siyasi mahfiller bu usulün bil • 
bassa Mac Donald zamanında sık 

Bik tatbik edilmif olduğunun hatır -
latmaktadırlar. 

Yıl Mesaiı 
Bugıın hamam önünde feci bir otobüs 
k~ı oldu. 19 numaralı otobüs as. Atina, l (A.A) - Atina Ajansı 
falt Yolda sUratle inerken Hasan oğ- bildiriyor: 
lu A.li isminde birine çarpımı ve ağır Başvekil B. Metaksas, yeni sene 
ıurette yaralamıştır. mesajında bUtün Elenlere, denizde 

'.NUnıune hastanesine ka'dmlan ya. karada nerede b ı l ve u unur arsa bqlun 
ralı bir iki saat sonra ölmUştUr. Ha. 
dıseye nıüddeiumumf muavinlernden sunlar sıhhat ve saadet, civanın 
Nevzat el k tur ~ ..... för tevkif c..- bir Yunanlılık imanı. :işlerinde mu . oymuş . ~ . . -
df1mıştir. 'vaffakıye ve yurd ıçın itila temenni 

/\anlı Muhare
belerden Sonra 

(Ba.,. l incide) 
S~goese 1 (A.A.) - Dün aabah 

fl'e~ Ceph~inde iç.nde gazeteciler 
buıwan be§ otomobil Corbalan'a doğ 
l'U gPnekte iken Gaude kasabasının 
ıneth•lin~ cümhuriyet bataryaları
nın aie§ine maruz kalmıştır. 

OtdDObillerden birinin önünde pat 
lıyan ~ir obüs, ara bayı parçalamış
tır. Içllde bulunan Nevyork New 
Weekl! Magasine muhab'ri J hn -
aon'un 1tarnı deşilmiş. Reuter aJansı 
muhabfi Sheepsbanks. gözUnden ve 
baRında' tehlikeli bir şekilde yara • 
kınmıştfı· Muhabir kaldırıldığı .has
tanP-de Pmiiştilr. 

Asilerfl bir teblii!ine glire, CUm· 
hur;iyet ~vvetıerf Teruel harbinde 
btivii k d,Yiat vermi,lerdir. Yine bu 
tebliğde, Jıühim miktarda harp maL 
zem.esi i,ğiinam eclildiğl, cllmhuriyet. 
çi general Ballos ile erkA.nıhC&l'biye -
ahıin esir almdJğı haber veriliyor. 

etmektedir. 

B. Metaksas, ordu kuvvetleri hak. 
kında da temennilerde bulunduktan 
sonra, bu kuvvetlere Kral ve vatan 
için olan gayretlerinde tam verim ve 
Elen işçileri için de hükilmet tarafın 
lan kendi lehlerinde alman tedbirle? 

sayesinde temin edilen sosyal banşm 
tahkimini temenni etmektedir. 

Gazetelerin Neırlyah 
Atina, 1 (A.A) - Atına Ajansı bil 

diriyor: 

Hük\tmetin 1937 yılındaki eserinin 
bilançosunu yapan gazeteler ezcümle 
sosyal yardımı, kurutu~an arazinin 
tevziini, i§ kanununu, köylü ve çalışan 
sınıf lehine olarak yapılan bUyük me 
saiyi kaydedi.}\')rlar. 

Gazete!er keza, memlekette sükfuı 

ve asayişin takviye ve maliyenin ti

caret ve endüstri şartlarmm ıslah e. 
dildiğini ve turizmin inkişafında eld•) 
edilen terakkileri tebarüz ettirmekte. 
dirler. 

Nutku 
Bekleniyor 

Vaşington, l (A.A) - Siyasi sene, 
idarenin Roosevelt hükumetiyle miL 
essir surette teşriki mesai etmek iS
temiyen büyük sermayeye karşı yeni 
bir hUcumile nihayet bulmuştur. 

Dahiliye Nazırı Ickes tarafından 
yapılan hücumdan sonra Roosevelt 
nazırın beyanatına iştirak ettiğini 

bildirmiştir. 

Roosevelt'in Pazartesi gUnU Par. 
18.mentonun açılışında söyliyeceği nu. 
tukla Salı günü bütçenin mUzukeresi 
esnasında yapacağı beyanat endişe 
i!e beklenmektedir. 

Esasen iyi olmıyan ikbsadl vaziye 
tin büsbütün fenalaşmasından kor. 
kan gazeteler, ekseriyetle hilkömetin 
hattı hareketini tenkit etmektedirler. 

Bazı mahfeller, Rooseve1t'in 1933 
senesinde yaptığı gibi ı{ddetle mtlca. 
deleye başlıyacağını zannetmektedir. 
ter. 

RUSYA: 

Sovyet Denizciliği 
inkişaf Yolunda 

Moskova, 1 (A.A) - Havas Ajan
.. bildiriyor: 

o e s 
du ve ava ış n gıbi mtldafaa halk 
komiserliğine bağlı bulunuyordu. Ye. 
ni bahriye komiserl'ğinin ihdası. Sov 
yet hUkftmetinin kuvvetli bir deniz 
teşk1Atı vücude getirmekteki proje
sini ehemmiyetle göstermektedir. Ma 
lumdur ki, Rus donanmasının ilk ba. 
nlsi halk arasında fevkalade meşhur 
o~ bUyük Piyer'dir. Fakat halefle. 
ri tafifaıdan deniz rönesansmı tak
v~ye iç1n yapı:~n t4!§ebbüsler akim 
ka1mış~ır. Tshustmn..'dan ve ondan 
sonra da bir kere daha ihlilrucıen ean 
ra Rus bahriyesi ameli bir surette 
mevcut değitdi ve Sovyetler işe ener. 
jik bir surette )\')ktan başladı1ar. Sov 
yetıerin filosu hakkında burada pek 
az malfımat mevcut olmakla beraber. 
yabancı eksperlerin umumiyet1e tah. 
min ettiklerne göre, Sovyetll"rin 
herhangi diğer bir milletten daha 
fazla denizaltı gemisi vardır. Sovyet 
ler her hafif bir deniz Ustu filo
su inşasına ehemmiyet vermişlerdir. 
Keza yabancı gazete'er Amerikadan 
birkaç safrharp gemisinin tedarikin. 
den de bahsetmlslerdir ki. bu gemi. 
1er Sovvetler birliğini öilnva deni7 
kuvvetleri arııııımda mühim bir unsur 
haline getirebilir. 

B. HiHer Mayısta 
Romaya Gidecek 

Roma, 1 (A.A.) - Röyter bildiri. 
yor: lyi bir membadan alman mallı 
mata göre, Mitler, Musolininin Ber. 
line yapbğı ziyareti iade etmek il.. 
zere 6 mayısta Romaya gelecektir . 

M. Cemiyetinden 
ümidi kesmemeli,, Ben de bwılardan biri idim. Hatır. 

nüvaz bir dostumuzun mu\affak oL 
muş bir aile eğlooti inde buluııdum. 
Yeni yılı pek temiz ve ili ~artlar için. 
de karşıladık. Bunu 1938 için bir fail 
hayır saydım. Li.kio ne de olsa gece. 
teri sabahla.mi) a alışmamış herkes 
gibi ben de dün ağzını çirl~ kapağı, 
kafam balkabağı gibi kalktım. 

Milletler Cemiyeti Umumi Katibi, lslahın 
ıfer Zaman Mümkün Olduğunu Söylüyor 

Cenevre, 1 (A.A.) - Sene başı mü~aaebetile uzun bir beyan
name netreden Milletler Cemiyeti umumi kat:bi, Cemiyetin pres
tijinin ve itibarının kaybolduğunu söyliyenlerin sureti umumiye
de mübalağa ettiklerini kaydettikten sonra töy:e demeıkted:r: 

Bu hal ile dediğim gibi ne iştahh 
bir yemek yenir ne istekli bir yazı 

l'azıhrdı. Kendmi ~·onnada.n şöyle es. 
ki defterleri kanştırdmı '\'e sU hikL 
yeyi hatırladım. Gerçi u.min ve za. 
ma.nhP. münasebeti yok amma benim 
imdadıma yeti tiğl için hen pek mü. 
nasip buldum. Lfıtfen okur musu. 
nuz? 

- Milletler Cemiyeti, §imdiki ih- ·-------------
tiyaçlan karşıhyabilcliğini ispat et -
miştir. Dünyada binlerce insan cemi 
yetinin yüklendiği vazifeyi başarma 
sıru beklemektedir. 

Mi'letler Cemiyeti, canlı bir teşek 
küldür. Bu itibarla ıslah edilebilir. 
Fakat şimdiki paktta asgarl bir ta
ahhüt haddi vardır ki bunsuz ne Mil 
letler Cemiyeti, ne de beynelmilel 
teşriki mesai vücude getirilebilir.,. 

Milletler Cemiyeti radyosu diin ak 
şam cenup Afr1kası Başveki1i Gene
ral Smuts ile general B. Avenol'ün 
Cenevre müessesi ve kollektif emni
yet s1stemi lehindeki yılbqı nutuk
larını neşretrmiştir. 

B. Aveool §U beyanatta bulunmuş. 
tur: 

8. AvenoPün sözleri 
"Milletler Cemiyetinin muvaffakı

yetsizliğe uğraması yüzünden, ken. 
disinden Umidi kesmemelidir. Zaman 
vahimdir. Halen işlerin idaresinden 
mesul o!anlRrın cesaret ve ihtiyat 
göstermeleri lazımdır. Vazife çok na
ziktir.,, 

Posta Müdürleri Arasında 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden)

Münha1 P T. T. Ibtısas Şubeleri reis_ 
liğine fen heyeti az~ıntJ n Bekir Ve. 
fa. fen heyeti azahklarma Iııtanbcl 
mUdUrU Mazhar. telefon işleri reisi 
Ali, te1efon i§leri reisliğine fen heyeti 
azasından Hasan Kazım, Iııtanbul 
müdUrlüğUne Bursa müdilrU Yusuf. 
Bursa müdürlUğilne başmilfetti§ Hay 
ri ta"yin olunmuşlardır. 

Kastamonuda Güreı 
için Çalışmalar 

Kastaımonu, (TAN) - Bazı işle 

ri görüşmek Ur.ere Ankaraya giden 
Bölge Güreş Ajanımız Güreş Fede
rasyonu Başkanı ve iş Bankası U
mumi katibi Vehbi Emre ile konuş
malan esnasında Bay Emre Güreş 
ajanırnıza şunlan söylemiştir: 

"Karakucak gUreşe ehemmiyet ver 
mek Programımızın başındadır. Bu
nun iç;n bir numune bölgesi yapmayı 
düşilnUyoruz. Kastamonu bunun i9in 
bizce en elverişli bölgedir. lia1en Kas 
tamonuda bulunmakta olan monUtör 
Kemal Türelden ba§ka diğer iki mo• 
nUtörU de orada teksif ede ğtZ. Ve 
köylerde sık 91k-:dene:nefer yaparak 
gür~cı seçeceğiz Kastamonuda ya
pılan bu denemeler matlup netice ver 
diği-ıalı:dirde bu şekildeki güreşin bü 
tün bölgelerimizde de yapılması için 
monUtörlerimizi dağıtacağız.,. 

Bu iş neticelendiği zaman Kasta
monuda güreşe bir kat daha fazla e
hernmiyet veri'eceği şUphesizdir. 
GUreş Federasyonu Başkanının bu 

izahatı Kastamonu spor efkin umu 
miyesince memnuniyetle karşılan
mıştır. 

Edebiyat Gecesi 

Macar 

Başvekilinin 

Sözleri 
Efendim! Vakti~le ötektnl beri1dnl 

kafese ko~-up bir takım dalaverell iş. 
ler yaparak geçinen birisi varmış. Bu 
adamın faaliyette bulunduğu şehre 

Budapeşte, 1 (A.A.) - Başvekil küfürbaz ve hidıletli bir \'ali tayin et. 
Daranyi, yeni yıl mUnasebetile rad- mlşler. Bizim dalavere mütehassısı 
yoda bir nutuk söylemiştir. Başvekil valinin bu şiddeti karsrsmda biraz 
harici siyaset hak km da demiştir ki: boca.lamı , fakat ce aretıni im~ bet. 

"\lacarlar,, tarihi vazifeleri mu - miyerek fırsat beklemis. Günün bl.. 
cibince Tuna havzasında hıristiyan rinde bu fırsat herhangi bir yolsm 
medeniyetinin büyük kıymetlerini işten dolayı herifla vali huzunma çı. 
muhafaza etmelidirler. Bununla be. karılması sureti~·le aoı;rmus. Vali, da.. 
raber Macarlar kendi milli ve ırkt lavereciye ağzına gelen kiifürU et. 
benliklerini de koruyacaklardır. miş. Tahammül edilmiyecek sözler 

Bu ıse harici faal bir siyaset iCllp söylemiş. Beriki de bu so~ntülerl 
ettirir. Bu muslihane maksatlar ne- büy\ik bir tevek\rlil, hatta biraz d 
fine olarak Macaristan mevcut dost memnuniyetle dinledikten soora V 
'uk münasebetlerini idame edecek ve sözünü bitirir bitirmez hemen etekl~ 
diğer devletlerle de mUnasebetlerini ~ip dem\s kt: 
inkişafa çalışacaktır. Merkzi A vru. - Efendimiz! Zatı devletirıf7Jn sid 
pa meselesinin memnuniyeti mucip det ve şehametııni7.i işitt\kçe Met 
bir tarzda halline doğru lik adım atıl mestoluyordum. Bu~n huzunınuzd 
mıştır. maruz kaldığım u muamele benim 

Bunun esası Macarist:a:nm tam bir için hayatımın en unutulmaz zevkio.l 
hukuk müsavatma mazhar olması, teşkil eder. Şimdi efendimdoo bir • 
Macar ekalliyetlerinin haklarmm ta lazım var. Ben sizin gibi dürüst f 
nınması ve enternasyonal muahede kat sözünü esirgemez adamlann s · 
lerin verdiği bu hakların yerine ge ğüp saymasını kendim için büyük b 
tirllmesidir. ~ref sayanın. Onun için müsaade 

Macaristan Tuna mmtakasrnm dln, her sabah konağm kapunn 
tam ortasında bulunuyor. B'naena bekliyeylm. Sabahlan makamı &r 
leyh bizim de hara.retle istediğimiz ze giderken bendenlzffl ktıla~ma 
ban,, içinde Macariırtanm bulunmı lmrza gelen kilfUrtl ediniz. Dele 
yacağı hiçb:r grup tarafından temin minnettarmız olurum. 
edilemez. Bu hakikat, gUn geçtikçe 1 VaU bu garip fakat kt'11di 1tiyadm 
daha ziyade tebarliz etmektedir. ı:.yı:un teklifi kabul etmiş. Dalave 
Bizim harici siyasetimizin başlıca el de her sabah konağın kııpıswnd 
hedef: ecnebi resmt mahafil'ni sarn.i he'kler: ,an ara.ha.1Jma blnt-rken he. 
mt olarak sulh arzusuna inan~ll' men etek1evip kulağını ağzına yak
mak ve bizim haklı davamız lehine laştrnr: o da: 
onlan kazanmaktır. - Ulaın namu~n7. hPrffl Sen"9 

_ Diye baıııl""ftn bir seri küfürle ağzmnl 

Muıta Atattirk Anıtı 
Mu§, (TAN> - Valinin himmeti. 

le burada A tatilrkUn anıtı dikilmiş 
tir. Anıt için, muhteşem bir kaide 
yaptınlmış, Uzerine Şefin bUyUlc bir 
büstleri yerleştirilmiştir. Açma me
rasiminde hararetli tezahürat yapıl. 
mış, nutuklar söylenilmiştir. 

pns'l'lı silermiş. 
1$1n tnhafı, Valinin a~dan. dftlt1ve. 
~cintn lrnlal;na neler SÖ\"1MıUflnl 
bllmlven halk onn Valinin ,·a.kırı ada. 
mı sımrr ve h11nl hftnl hPriftn kafe. 
"'"f' ı;rerler. t117ıti!mft di1 .. erlerml$. 

Maı.al burada bitti. Biraz tat81S 
Bmma kusura bııkmıwın ! 

Erbaada Çocuklara B. c. Bayar a 
Yardım Romen F aşvekili 

Erbaa, (TAN) - Çocuk Esirge· 
me kurumu. kimsesiz .. yavrular• hi A r a s n da 
mayeye ve mektebe gonderrmye de-
vam ediyor. Şimdilik 33 çocuk, ku-ı (Başı 1 .n<'icle) 
rumun daimi himayesindedir. Uç ço kabul etmesini ekselans nızdan rica 
cuk ta Tokat ortaokulunda tahsil · ederim. 
lerine devam ediyorlar. Bu hususta Yakın bir mazinin birc:ok iyi ha. 
doktor Sami, noter Behçet. inhisar tırnlannı yad d rek ekselans n zdıuı 
lar ziraat memuru Sami, tUccardan vUksek taz'ml rimin kah ıtUn dile. 
Server ve Bedrettinin gayretleri gö rim. B svekil 
rUlüyor. Octavian Goga 

--·:<ISA················ 
HABERLER f 

Ekse1·ns bay Octavian 
Goga Ba vekil 

Bil kreş 

' 
Edebiyat FakUltesi talebelerinin • 

• B. Hitler. Macar Başvekiline ve 
harkive naıı:ırma birer fotoirafını 

ıondermiştir: 

Haşmetlft krahnız tarafmd n eır. 
selansımza tevd edilen yllk ek va. 
.,.ffevi bana bild;rm 't için lfıtfen 

~önderd'~'niz tel~ ft n ve !'i fimiı 
ve memll'~etim hnkk nd '7h r huv. 

tertip ettik1eri "Edebiyat gecesi dün ak ,, 4 

§am Unyon Fransez salonlarında 
yapılmıştır. Top antıda profesörler, '• 
edipler. gazeteciler ve üniversiteliler 
hazır bulunmuşlardır. 

• Romanya Prensesi Elen Yunan 
veliahtinin evlenmo merasimi için 
Atinaya gelmiştir 

• Fransa iya!' meclisi, yeni yıl büt 
çeıini kabul etmiştir: 

• Jandarma efrat kanununun tat 
bilr ıekl ni ıösteren niıı:anuıame •ekil 
Jer heyetinden çrkmıttD' ' 

• Uçüncii Umumi Müfettiş Tahsin • 
Uzer,, dun Trabz.ondan Iatanbula ha 
reket etmiıtir: 

Edebiyat geces1nin hususiyetlerin. 
den biri büyük şairlerimiz.den l~e
dim, Füzuli, Karaca oğ!an, Pir suı_ 
tan Apdal ve Yunus Emrenin devir. : 
!erindeki Jaya:f etıerile temsil edilmiş : 
olmasıdır. Toplanb sabaha kadar çok • 
neşeli bir şekilde 2'eCDlistlr.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ivat n 7d1n Jl 
F.kseı·ns nr:ı:dAn en sam·mt 

rklerimin kabıılUnU ri<'ıı ,.rf,.rk,.n me. 
sai~nde tam bir muvaffa kıvet te. 
menni etmiye mU areat eder ve vilk 
sek tazimlerimın kabulUnü d 1 rim. 

Basv kıl 
Celal B v r 
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~ahk:emelerde 

Kumar Suçluları. 

BUGON M E l E K Sinemasında YENi SENEYi KUTLULAMAK iÇiN 

. ZEVK - NEŞ'E - ECLENCE PROGRAMI 

Sarhoşluk 1 • M İ Kİ N İ ~ KısımŞ n~~omedi H A F TAS 1 
ve Hakaret 2 ıı:::ıı Şen Vumurcan,, 

Para Cezasına 
Mahküm Oldular 

Sul!luları ~ 3 S H iR L E Y T E M P L E 'in Fransızca so· ·zıu·. ~~~~ 1 Musa, dün sarhoş olduğu halde pas- En eğlene.eli ve en güzel filmi. Seanalar: 11 - 1 - 2,15 - 4,15 - 6,30 auvare 9 da 
tahaneye gitmiş, orada arkadaşile BUGON SAAT 11 de hususi tenzi1atlı matineler tertip ec:lilmi,tir. 

kavga etmiştir. iş polise haber veril ~=====::;================================~! miş, kendisini merkeze götürmek is ~ 
Dün Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mahkemesi karıtrk bir ku

cna.r davasını neticelendirmi,tir. Küçükpazarda lama.il Kıvıç'm 
kahvehanesinde evvelki gün gece yansı 31 kağrdı oynanır ve ma. 
eanın üstünde kumar paraları dönerken komiser Şinasinin idare
aindeki üç sivil memur cürmü methut yapmıtlardır. Rizeli uçı 
Hasan, Şuayyip Hasan Çelik, sıvacı Emrullah ta oynıyanlar ara

ti yen polis Azize de: 
- Sen kim oluyorsun da. beni gö

türUyorsun deıriiş ve hakaret etmiş· 
tir. Asliye ikinci ceza mahmekesi diln 
bu iddiayı tetkik etmiş, suçu sabit 
gördüğü için Musaya bir ay hapis ve 
bir lira para cezası verm\tir. Suçlu 

amdad yakalanmı,lardır. derhal tevkif edilmiştir. 
Polis dün meşhut suçlar müddei· ı 

umum.iliğine bunlarla beraber bir ,••••••••••••••••••••••••• .. 
de Ali Osman adlı suçlu vermiştir. ı 

Müddeiumumilik, Ali Osmanm kah 
1 

vehane sahibi olmadığını tespit etti· ı 
ği için onu serbest bırakmış, diğeı 1 

beşini mahkemeye vermiştir. j 
Mahkeme, lsmailin kumar oynı. -

1 

madığı ve oynanan kumardan da ha 
beri bulunmad1ğı "'ticesine varmış 1 
ve ona beraet karan vemniştir. , 

1 

Diğerlerinin kumar oynadıklan sa -
bit olduğu ic;in birer lira para ceza· 

1 mna mahkttm olmuşlardır. Hakim 
masanın üstünde bulunan iskambil 
klğıdile 39 kuruşun da mUsaderesi· 
ne karar vermiştir. 

v~ lira para cezası 
Uzunçarşıda kahveci lsmail, dUn 

:Ahmet ve Nobar isminde iki arkadaşı 
na kumar oynatırken yakalanmıştır.! 
Sultanahmet ikinci ceza hakimi üçU
ne de Uçer lira para cezası vermiş
tir. 

....-0--

Bu da Başkası 
~yni mahkeme dün, Süreyya adlı 

bir memura da bir ay hapis cezası 
vermiş ve tevkif etmiştir. Süreyya. 
dün çok sarhoş olmuş, rezalet çıkar 
taoak bir hale gelmiş, kendisini ka 
ra kola götürmek isteyen polis me
muruna da hakaret etmiştir. Suçlu 
geç vakit tevkifaneye götürülmüş 
t1lr. 

Hınç Almak lçir. 

PolW ~~;~!:ri ~~~:!.ı 1 

Sovyet Rusyada çıkan 
Fransızca gazete ve mecmualar: 

lZVESTlYA _ SSSR: içtimai ve siyasi bUyük gazete 
Sovyet Rusya Hükllınetinin n8.şiri efki.rı 

ABONE VCRETLERt: 12 aylık Türk lirası 13.-
• 6 aylık Türk lirası 6.50 

3 aylık Türk lirası 3.90 
1 aylık Türk lirası 1.90 
Beher nüshası ,. " 0.05 

• JOURNAL DE MOSCOU: Siyasi, tktısadi ve edebi Haftalık mecmua 
Salı günleri çıkar. Başmuharriri: VlCTOR K1N 

Bir senelik abone ücreti Türk Lirası 
Beher nüshası: Türk Lirası 

• 
REVUE DE MOSOOU: Resimli aylık mecmua 

1.60 
0.05 

Siyasl ve ilrtısadi makaleler, Sov yet Rusyanm yeni muvaffakıyetleri 
hakkında havadisler, edebt tenkitler, yeni tiyatro, san'at ve sinema 
eserlerine dair yazılar neşreder. 1 

Bir senelı1c abone Ucreti: Türk Lirası 2.60 
Beher nüshası: Tllrk Liraın 0.33 

REVUE DE MOSCOU ve IOURNAL DE MOSOOU'ya birlikte abon. 
man yapıldığı takdirde, bir senelik abone ücreti 325 kuruştur. 

• 
URSS EN CONSTRUcrtON: Bol renkli fotoğraflı ve en iyi cins kağıt 
üurine tabedilmiş mecmua 

Bir senelik abone ücreti: Türk Lıirası 5.20 
Beher nUshası: Türk Lirası 0.50 

• 
LİT.l'EBATUBE INTEBNA'110NALE: 

Sovyet lttihadmm 
Soey,.Jist killttlrtlJıe 

ve Sovyet edebiyat ve san'atma hasredilmi§ aylık mecmuı.t. 
Bir senelik abone ücreti: Türk Lirası 3.25 
Beher nüshası: Türk Lirası 0.30 

Abonmanlar aşağıda gösterilen adreslerde kabul olunur: 
MEZHDUNARODNAJA KNİGA. Kumetski Most. 18 MOSKOVA 

Yeni yılınıza ne§'e ve kahkaha ile giriniz, bütün seneniz mes
0

'ut olsun. 

Bunu; P E H il E R O 1 Y A H I' ndan 
gelen ve bngUn sizi en mükemmel Türkçe sözlü filmleri ile 

SARAY Sinemasında beki yen 

L O R E·L.- HAR D i 
söylilyor. O halde gidiniz, görUn ilz, ve kahkaha ile gülünüz. Bugün 

saat 11 de tenzilatlı matille. 

Bugün 2 Büyük ve Türkçe f ılm bırden 

iPEK 1- SEZAR BORJiY A 
Sinemasında 

Türkçe sözlü, tarihi film. 

Bq rollerde: 2 - B U F A L O B il Maceralar Kralı 
GARY COOPER JEANE ARTUR 

Bugün searuılar saat 11 de baş lar, gece saat 9 da BUFALOBIL saat U deki seans tenzilatııdır. 

Mevsimin en NEFiS - EN GUZ EL • ŞAHANE ve HARlKALAR FlLMl 

A T E S B ö C .E G i 
1 

JEANETTE MACDONAt.D 
- Bu Hafta SAKARYA sinemasında -

Yıldızların en gili.el ve dehak&n 

DANIELLE DARIEUX'nün 
(Paris sergisinde birinci mükifatı kaı.anan) 

Suiistimal Davası 
Film.ini görenler; "MUKEM MEL BlR FILM'' demekte ittifak 

ediyorlar. 

r an o 
Büyük bir FranBIZ filmi 

Çip.ıı ..,.Jaıarll• dolu bt. filın 
Jean Murat - Charles Vaael 

ya:.~~a: SOMER Sinemalnnda 

1 

Bugün mutlaka bu mmi gidip gö rUnUz. Bugün saat 11 de tenzilltlı 
matine. Suvareler için yerlerinizi e vvelde:.ı aldırınız. Telefon: 41341 

IF+anhı 1 Belediyesı Şehır TtyatrOS\l 

ı.sminde iki genç hakkında hırsızlık 
suçile tahkikat yapıyordu. Bunların 
gümrükten bir balya a.şırdıklan po
lise ihbar edilmişti. Polisin tahkika
tı ilerledikten sonra suçlular müd -
deiumumiliğe verilmek üzere iken 
muhbir polise müracaat etmiş: 

HAŞET KIT APEVI TUrkiye Şubesi: • 469, tstiklil caddesi BEYOOLU-lSTANBUL. (Posta kutusu 2219) 

1 
5 lkinclkAnun • - ; 

D R~a~20.:oı:_ M 1 
KRALLIR 

illls•ti•.y•e•nl•e•re•k•ata-lo•g•la•r-ve•n•ü•m•un•el•ik•n•ü•sh•a•lar-•go···n•d•e•n•"li•r•. ••••-= ÇARŞAMBA MELEK S nernasın "'a 
trajedi 3 k18IJD • 

KOMEDİ KISMI 

611 .................................... ... 
- Ben Cemalle kavgalı idim. öç 

almak için kendisine bu şekilde suç 
isnat ettim. Bunun aslı yoktur. de
miştir. Polis Ali ile Cemali bırakmış, 

iftira ve cUrUm uydurma sm;ile muh
bir Hasanı müddeiumumiliğe ver -
ııniştir. Sultanahmet birinci ceza ha-

GARY COOPER'in 
En bUyUk filmi 

DENiZ KAHRAMANLAR! 
kimi, Ha.sanı tevkif etmiştir. •••••••- Pek ynkmda ..•.. Sinemasında ••••••• .. 

Bu memlekette tuhaf bir şey gözüme çarptı. He
men hiç bir bekir rkeğe tesadilf etmemiştim. Ha.t
ti evli olmıyanlar bile ya nişanlı, ya sözlüydü. Fe
ridunun İstanbulda nişanlısı varmış. llk izini alır al· 
maz hemen evleneceklemniş. 

Kasabada erkeklerin çoğu iki üç kanlıydı. Tek ev. 
1i1er, parmakla gösteriliyordu. Bu meseleyi bir gUn 
arkadaşıma sordum. GüldU: 

- Buradabekirlık Adeta ayıptir, dedi. Seni de 
ya.kında evlendiririz. 

- Bu kadar kolay demek? dedim. 
Cevap vermedi. "Sonra görUşüıilz!,, gibilerde ba. 

fIDI salladı. Muhitimde en çok sevdiğim fırka ku. 
mandam SllTI Paşa idi. Bu adam elli beşini geçkbı 
beyaz saçlı, nur çehreli bir askerdi. Maiyetindeki
lere bir amirden ziyade bir baba gibi muamele eder, 
fakat, kendisini herkese saydırırdı. Talimden döndil. 
ğUmUz zamanlar bazan mahfelde, bazan da zabitana 
ayrılan bahçede toplanıyorduk. Bir çok eğlenceleri.. 
miz vardı. Fakat ben daha ziyade paşanın yanında 
bulunup onunla konuşmaktan zevk alıyordum. Paşa 
da beni seviyordu. Arkadaşlarımla aram çok iyi idi. 
Velhasıl şu (D. R.) benim için çok iyi, çok mUnMiıı 
bir yerdi. !çimde sonsuz bir hasret aclSI olmasa, bu. 
rada gayet rahat yaşıyacaktım. 

-89-

Vazife başına geçeli bir buçuk ay olmadığı halde. 
lstanbula altı mektup göndermiştim. Bunlardan Uçü 
beybabama, üçü Nalana idi, Yolculuğumdan, (K .. ) 
viliyetinin ve (D. R.) kasabasmm ahvalinden ve ni. 
hayet vazifemden, arkadaşlanmdan bahsetmiştim. 

Bu altı mektuba gele gele ttç cevap geldi. ikisi 
beybabamdan, biri NalA.ndan! Görüyordum ki, Nalln 
yalnız benim kendi kendimi avutmamı değil, iki sa. 
tırtık bir mektubile teselli bıılmamı bile çok görüyor. 
du. ..- · • 

• (D. R. )" nin kTşı pek şiddetli olurmuş .. Kar bir kere 

başladı mı hiç dinmeden ilkbahara kadar yağarmış .. 
Bunun içm herkes daha yazdan kışa hazırlanmıya 
başlamıştı. Ambarlarını pirinç, un, nohut, buğday, nL 
şastayla dolduruyorlar, karınoa gibi çalışıyorlardı. 

Feridun benden bir sene önce CD. R.) ye geldiği 
için bana yardım ediyordu. Bazan evimlzln önUndeki 
küçük sette oturup konUfuyorduk. O, yirmi betini 
geçmiş, orta boylu, biraz tıknazca idi. Saatlerce gU. 
ne,te, beygir Ustünde dolaşmaktan yüzü sertleflllit, 
esmerleşmişti. 

Yine bir gün ayni yerde otururken bana dedi ki: 
- Buranın kışına dayanılmaz. Fakat şu gördilğün 

ormanda çok güzel av eğlenceleri yapılır. Avı sever . . ., 
mısın. 

Biraz dtlşUndUm: 

- Bilmem, dedim; hiç avlanmadım ... 
Bu sözUme arkadqmı o kadar pştı ki, ~zlerinl 

açarak: 
- Hiç avlamnadm mı! dedi; sen bu yaşa kadar 

nerede YB.fadm böyle? 
O gllnden sonra bu av bahsi biricik mevzuumuz 

oldu. Benim bir de Rıdvan, isimli emirberim vardı. 
Rıdvan uzun boylu, zayıf, ağır başlı bir çocuktu. 

Galiba asker olmadan önce (K .• ) da aşçı çırağ'I 
imiş. Zavallı Rıdvanm bir derdi vardı. Bunu bir gi1ıı. 

öğrendim: Sakin bir akşamdı. Dere boyunca yUrU.. 
yerek evime geliyordum. Feridun bir tavla partisini 
seyretmek için mahfelde kalmı9tı. Ağır ağır yürür. 
ken biraz uzakta, derenin çalılarla örtülü bir kıyı. 
smda. bir tap. dayanmış düşünen bir adam gördüm; 
biraz yaklaşınca Rıdvanı tanıdım. O beni görmemiş. 
ti. Yanma gidip elimi omuzuna koydum. Birdenbire 
ürkerek yerinden fırladı. 

- Korkma, dedim yabancı değil, benim .• 
Sellm verdikten sonra bir adım geri çekildi. Çeh. 

resi soluk, gözleri kırmızıydı. 
- Ne o? dedim: Ağlıyor muydun?. 
Inklr edemedi: 

- Evet efendim! 
- Niçin ağlıyordun? 
Cevap vermedi. Taşın üzerine . oturarak sordum: 
- Söyle Rıdvan, niçıin tltlıyordun? 
- Hiç beyim!. 
- Cannn hiç olur mu! Bir derdin mi var? Söyle 

bu derdini bana!. · 
Başını önUne eğdi. Dudaklarında acı bir gUlllmse. 

)'İl vardı. Birdenbire doğrularak: 
- Gönill çekiyorum, dedi; derdim ne olacak bq. 

ka?ı 
Bu sözU öyle tuhaf söylemişti ki, gülmekten ken.. 

d.iini ala.madun: 

Saat 20,30 da. r1· 
BiR KAVUK DEVRIL~J I 

edL v -a.n. 
5 perde kom ıu. Pa 
Celil MU•,." d! Ma . ıar 
gUnl

40
.,, ... .>,30 tine. 

'G"RTUGRUt. SADi 
TEK TlYATROSU 

Yarın gece 
(Kadıköy.Süreyya) 

CEZA KANUNU 

- Gönül çekiyol'llUD ha? dedim. Bu sana yakışır 
mı koca Rıdvan?. 

Benden bu cevabı beklemiyorm\lf ki .şqtı. Fakat 
ben kendi gönıttm gibi hıçkıran bir erkeğin karşısm 
da saygı duyarak ciddilettim: 

- Söyle dostUlll·· Bak sana "dostum,, diyorum.... 
Herueyi söyle .• Belki derdine bir çare bulunun: 

Elini alnından geçirdi. Oracığa oturmaktan ziyade 
çökerek: 

- Bizmı bir kolağası var, dedi. Kendisini ta.nır&.. 
nız.. Şu iri göbekli, uzun boylu, dev ctısseli herif .• 

- Evet! Kollarını yti.rUrken çok sallar ... 
- Ta kendisi •. Onun bir yeğeni ~ j.llalı içio 

güzel bir kızcağız.. ' 

- Korkarım ona &Afrk8ın! .. 
- Evet beyim! Fa.kat bu melun herif kızı ba~ 

verdirmiyor. Halbuki biz biribirlmiZi isti)'.ordUk. 

- Sebep! 
- Ben fakir bir adammıpm. .. 
- Yalnız bu mu' 
- Evet! 
- Kızın seni istediğine emin misin? 
- Nasıl emin olmam. •. Kendisini tam dört J~ 

kaçırmıya kalktım da baf&l'&Dladım. Geceleri onıtııla 
bahçelerinin arka tarafında buluşuruz. 

- Sen de ama da beceriksizmişain ha! insan bir 
ite dört kere girilir de bap.ramaz mı? 

- Nasibimis göz)'8şl dökmekıniş beyim.. NJ ya. 
param .•• 

- U.zUime, dedim; Mademki bu im da se.n.i üti10r, 
elbette bir glln biribi.riııiziıı OlUl'BUDUZ. 

Yeniden hıçkırdı: 
- Onu gelin ederler .. Yaşı on altıyı bulm'll·· AJ; 

o kör olası kolağuı.. O ne zalimdir o!. 
- Peki Rıdvan, bu lmm anası, babam yok ınu ?ı 

(Arkuı vat) 



TAN 
Gündelik Gazete 

-<>--
TAN,m hedefi: Haberde, fUdrde. 
her şeyde t.emia. dtlrllat, eamtml 

olmak, kariin pseteei olınuJa 
çalıtmaktlr. 
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-ABONE BEDELi-
Türkiye 
1400 Kr, ı Sene 
750 • ' A.1 
400 • s A.1 
uo • 1 A.1 

Bcnebl 
llOO ltr, 
1500 • 

IOO • 
soo • 

.,itletleraraıı posta lttlhac!ma dahil ol 
auyan memleketler iciD SO, 16, t, S.$ lira 
dır- Abone bedelı pefllldir, Adres detit 
tirmek 2~ kunattm Cevap lcia ınektap 
lau 10 kllf'9'1uk 1'Ql illveei lbllDCbr, 

' GONON MESELELERi 1 
ispanyada Beklenen 

Umumi Muharebe 

Baıladı 

[Y cızcın: il. z.an,,o] 
:&Jlardanberl .... bir.... -

l'lllli geçlrea .. .....,. d&hlll ...,.., la. 

fiil hae'NDJt ol··- nim-- ,.... 
den alevleQdL 

Buk vlllyetlerl mptedlldlktea flOll 

ra Franconua Jıladrlde ... ve Dö 
bir hU'be ........... Wdellb"orda. 
Fakat aylar geçtlji balc1e ba t.aarra-
1& bir türlü baflaamadı, BaDmı Bebe. 

bi Franco orcıu.aacıa ~ P. 
aeraı lhtillftan. dahlll bosakJuldardı. 

Ôeçen ay Franeoya k6l'll SalamM 
bda bir sulkaat tertip ed.imittL Bu 
Rlkutı bilkimetçller )ıaıarlamlllar. 
dı. Fraıaco evveti bunu temlllemlJe 
llleebur oldu. 

8oua Mi generaller içinde Jellne 
ll&i kalan O.eni Kalepolao ile 
Fnneoam aruı ••m•tı. 

General l.l'ralleo Jmnetlmdlk~ ra. 
kiplerlnl birer birer ortadall kaldır. 
nuya ehemmiyet vennlftl. Dk kar. 
ban General San .ıorjo oldu. Bu ge. 
neraı W&rengb bir tayyare lmluJ 
DetieMlnde 6ldtL 

Adarin lllyulC ••lclrl GI Bob1ee 
im hidisedea korkank Portekble 
kaçtı. 

layaQa bafleapDda 1111111 ook ce
~a General Mola Dkbab...- odadan 
;rok edildi. Mola Salam.-.,. git. 
lllek tlzere göaderUea ia1JM9 ile bir. 
llkte puplamp gitti. 

il ~tle FraDeo m Mytik 'ftl m 
u -ınrıılfırlld ort.daa kaldır. 

- oluyo~---

Şlmdl J.l'naeoya lıata - :.. tek bir 
Ctıoeral kaldı. O da SevlD'm -....__ .. 
'-ctyoea Genenll KalepO'dar. Ba a. 
..._ ordunllan ...,_,. dJ'ade nd. 
J-. mlkrofonman yuwla balaar •e 
bet üpm radyoda pro,....- -.rl 
~ yapar. l!loll ............ ba .... 
l'lnta Safunanlr• ba6metl .,...._ 
de de e&der bftllDl)'a ......... Kale. 
po ......... IOb)danac1a ....... .... _ peelnde~-
Jet ecJlyorcla. 

ftt. Pnnea tanlı a.dl ,anlan. 
81 ı...ır De JIH!H1llllea bD~ 
"eııaea eepbeelnde taarrma geotiler. 
fİ"llaaonan bir g1111 ba aoktadaa btL 
~ ceoerü v.ıfl11811aya ........_ 
_.._ ve MadrlcllD rtca& battm bL 
~ imdmyOrlanb. Ba ftlllle 
.. ha lbeeeleyi balletmek ..... . 
~ ba .......... Jl'nD. 

eof1a da amaml bir taanm laarebtl. 
nelhatlanuya mecbaJ' etti. Şimdi ini 
cefıede kuvvetu bir barp ...,.,.. 
~llUJor. 

:dUdbııetçiier ba c1efa Ol* kaneL 
n~. &oo bin terbiJ• göımllt mtL 
MJllı aa1ıer1er1·ftl'dli'· Oeplae b9ftaD 
bq9t.hkim edllmlfUr. - ............. 
tır. fı lebeple ~bir ma. 
~et ke......Jan ibu....al ... 
dır. •t.ea Fnaoo ont.. flllll'8lıle 
alabe'8 ıa)'lflanultır. Çbldt ltaL 
yanla• artılı .. .,..,..,. uker g&a. 
dermet' keemWercllr- FMblar barp. 
tf!fl brtf'IHJbr. rruao ontmmada Jf!I'· 
il lsnab'ol askeri yok gibidir. 

YakıJ l'rucoam o..-.. maldıne
lflflllll,.. ordadar. Ve htlk6ınetflie. 
rln • fyök .uı.n mWılmmat '" 
gıda aoP-mdadlr· :o. W 11ed• 
b~erlll ele kati bir •et:lce eL 
de etm.,- 1llU bir lhtlnwLllr. 

Ba PiıJle ......,. clülll llaıtll .... 
....; ..... ~. 

TAii 

Berlin • Roma Mihveri 

meat bu te1lkkiyl ~ 
mit, daha IOD!'& Roma ile BerliD &· 

raaındaki mkı lstifareler göze çarp 
!illi ve Romanın Berltne bememek 
için heqeyi yaptığı görUlınüştti. 
Arada bir Italyan matbuatı Yahu
di dilpnanlığı yapıyor, ve fqi.etli· 
ğin on beeincl yıldöntlm\l mllnaee 
betiyle yapılan merasimin daha 
fazla Ntıremberg eenllklerlni ha· 
tırlattığı görWUyordu. 

Demek aradaki bağ IBflamlam
yor ve Avrupada hesaba katılme• 
lbmı gelen bir lmtl oluyordu. 
Ingil~ bunun tesiri altlnda 

kalmıf, Rusya bu ytlzden Ademi 
müdahale komitesine muhalefet
ten vazgeçmiftl Bununla beraber 
iki taraf a.raamdaki anlaema bir 
ittifak değildir. Ve Ingiltere ile 
Franaa arumdaki antantm kuvve
tinde olmadığı gıbi Fransa - Sov· 
yet paktı gibi bir taahhüdil de mu
tazammm değildir. Yahut Yugos
lavya - ltalya muahedesi gı1>i sa 
rih htikiimleri de muhtevi bulun· 
mamaktadır, Mihver, bir siyasi 
battı harekettir, bir siyasi anl&f· 
madır. Ve devamı muvaffakıyeti· 
.ı:ıe bağlıdır. Yani bu k.Ar getirmesi 
beklenen bir ortaklıktır. Ortaklık 
klr gettrirle ne lll ! getirmezı!ıe 
vasiyet değişebilir. 

1 

H ırcın 1 
~KöşEI 
Ken• Kitabımı 

Kendim Reklam 

Eclyorum! 
[Ycu:an: Alta Giindiiz] 

... bir kitap daha ~ Ro.. 
w oetldlad• bir 181· llui (Ama 
ftomM) diye (Tan) t.efrtb etmlttL 
itte o. tlmcll (Aıtlun Tembi) adı De 
,_.... ~. K&n bula alt olaıamalr 
IU'We bir Ura)-a eatdıyonnQI. Bir 
Un eder mi f .KAğıtçıya ltONUID Bef 
ya. elli ba kadar .,.,. oldalma g6. 
re az bile, dedi. Okkaya versen yüs 
kırk kuruttu fazla tutar. 

Kar Getir • 
Si Beklenen O rtaklığı bir hakikat olarak 

kabul ettiğimize göre, bu
nun getirebileceği kln hesa.plaı
mak meselesi kalır. 

Kltabnnnı bir Ura eder oluşmıo bir 
müteh88818 ağr.mdaa işitmek pek bo
tuma gitti doğnısa. ÇtlDkti ben (Ba 
Toprapa Ktzlan), (SanllUOS), (DilL 

men Yddızı), (Ça.pkaı Kız), (Uç Kı. 

zm lllki.yesl) vesaire gibi iki pua 
tAıw ıomanJar da yumqnncbr, 
hem apğı yakan 60 - '10 ta. 
ne. Şimdi böyle Bay HaBI Lfrtftnla. 
himmeti ve mUteheeımr kiirtçmlll L 
fadeslle epeyce para edişini görtlr 
de botJamnu olur muyum! 

Anmıa blm tok sözlü oluna da 

Roma - Bertin mihveri
nin mahiyeti aon haf· 

talar ~ele iyiden iyiye de
iifti. Gerçi bu mihver hi.la 
bir ıiyuet vasıtasıdır. Fakat 
bqka bir pye için vasıta ol
mUflur. Bugün bu mihver, ea
kiai kadar heyecan uyandll'
mıyor. O kadar ki Romada, 
Berlin ile kundan batı aai
lamlamaktan botlanan ancak 
bir tek ltalyan aiyuiaine rut
geldim. O da resmi bir mevki 
sahibi değildi. 

Alman hisliyatI da ayni mer
kesdedir. Italyanlar da, Al

manlar da blrlbirlerinden güphe 
ediyorlar. lki ta.raf itçi, talebe, 
1eyyah mUbadele etliklen; biribir
leiine femı!, ktlltUrel, tlcart, ve 
u1rerl mahl1ettıe heyetler r&ıder
dlldert h&lc1e brftlıkb ltfmatam
lllt c1eftıiı etmektedir. Kahw renk
li gömlekliler Romada, kara göm
le~tr' .Berllnde rahat edemiyor ve 
huzur içinde yaeıyamıyorlar. 

B ununla beraber aradaki or
taklık glttikge kuvvetlen> 

,ormut gibi görllnmektedlr. Çlln
ldl milletlerin mtlttetlk olabilme!e 
r1 için aerilmeleli f&rt defildir. 
Bunun en kuvvetli millali, Ingllte-
~Be Framıa arunıdaki it ben.-
~ lya ile Almanyayı da '* erek menfat, ek hedef, ~ 

mtllterekd 
terek atorosa utramü.tır .. 

Roma - Berlln mihverinin ilk 
becleıti Parla ile lloekovayı birlet
tfnın hattı lmmaktı. ll'akat onun 
ud hOameti vtıcudu bu delildir. 
Mmaolinı,- ıh mihverin hikmeti 
vtlcudu, ~D arUdat U. 

malan vepa,abua kalmak ~ 
melertdir. 

Fakat bu mihverin hakiki bir 
kapril olacapu bir ldmee tahmin 
etmedfli gı"bi onun daimi bir eeer 
tetilf edeee«ine de inanan bir kim
• yoktur. ll'akat bugtlnldl dilnya, 
gtlntlntl g9n etmek aiyuetbıf takip 
ett1lt için Roma - Berlln mihveri 
de bu liyuet içinde bir hakikat gi· 
bl ıe· garpıyor. 

M lhwrln tarfhindeki d&ıtlm 
noktam, KW180linlnln Berli

nl ztyaretl idi. 1l5 Mnedenberl Ro
madan ~ erJmuyan Dtıoe, Al· 
manyada ltlrdtlltt tefldl!ttan, in
tizamdan ve Alman~m mUtefev
~ vUfyetlnden hayret etm-.ıt. O. 
nun Bitleri ikinci görlltfl berine 
ha1r1nndakt ftldr1erln ne mahiyet 
aldıfı malam defildlr. P'akat Mus-
8011nl, Uçtınctı Rayhl "mtıtlılt" bir 
vufyette gfSrmllf ve bu lntlbamJ 
aalabbıya devain etmlftl. MUMOll
nl, Almanyadan rerf d&ıdtlltl a.
muı lçihıcG ıtayhln bir cto.t. .,.,,.. 
dUpnan olarak kuvveti hakkmCla. 
yeni bir fikir .ttnmfı bahmuyor
clu. 

Baiıu anJanü~ AJman!ann, 

llumOlinlntn tuia an 1Mıf ...tir I· 

Yani Almanya ile ttalyanm, Ja· 
ponya ile bağlanması, Rusyayı 
küstUrmetken, Ingiltereyi sinir· 
lendirmekten başka neye yarar? 
Bu iki memleket te Çine bağlıdır 

bir de bana 801'UBUS: 

- Bu ldtabm kaç para eder'! 

- W U'M'nda: Metelik etmesi Bir Ortakhktır 

Anne O'hare 
Me Cromick 
(NEVYORK TAYMISIN 

ROMA MUHABiRi) 

eemedikleri takdirde Garbın '$ark 
tahakkUlnUne boyun eğe~ğlni söy
lemiş ve dört devlet misakının ak· 
di IA.zım geldiğini ileri sürmUş ve 
Ha'ueş1stanı niçin istila etti~ilıi 
ar.!atırkPn Jsponlann Hab·~§e nU.
f ..azundan bahsetmişti. 

Aylarca sonra ispanya ytlzUn
den ttaıya ile Rusyanm arası açıl
dığı ve Roma ile Londra arasında 
ki gerginlik başgöeöterdiği zaman 

ve diğer btltUn Garp devletleri de 
reoesinde Japonyanm Asyadaki bU 
tUn menfaatleri inhisar altına al· 
maması ile alakadardırlar. tldsi de 
yakm umana kadar Çin lehinde 
idiler. Alımanlar Çin ordusunu ha
Zll'lamıglar ve ttaıyanlar Çin ha
va kuvvetlerint yetiştirmişlerdi. 
Rusyanın iki taraftan tehdilte uğ· 
t'amasmm Almanya lehinde olrlu
ğımu farzetsek bile ltalyanm Al
manya ile birlikte teşriki mesai et 
mesindeki istifadesi ne? 

Metelik değll ya yemin ederim ki, bet 
para etmesi But dost meslektallar 
(Afbı Tembl) için belki bir teyler 
yaracaklar. Onlara da lnanmaym. 
beni kırmamak eivamnertliğinl göa. 
termek ~in yaz&Mlklar. Yok8a gbll 
konupenız yudıkl'U"llUll bUsbütlba 
akslnl, hem aksbıln aksini ağız dolu. 
su söylerler. Halılara var neme 1ka11. 
Doğrusu da, bu gizli sözlerdir. 

""""'" ""'~"" 
talyanlara öğrettiği şekilde disip. 
!inli olduklarını nazarı dikkate al
mak icap eder. Halbuki Almanya
daki nasyonal sosyalizm ile Ital
yadaki faşizm arasında, hem naza 
riye hem prpatik bakımından bli· 
yük fark vardır. Alımanlan yilril· 
mlye, Alman D'kmın illh1anna tap
mıya, kuvvetli' bir inzibat altmcla 
yaşanuya davet bakımmdan Bitle· 
rtn lider~iği Almanları hoşnut edi
yor. Halbuki Mussolini, Italyan
lan yapmak istemedikleri şeyleri 
yapmak için kırbaçlamaktadır. 

Mussolini Japonya fle anlaşmak 
istemiş, fakat bu sefer Japonya 
kendini ağır satmıştrr. ÇUnkU ttal 
yanlar, Japonlan Habeşistandan 

kapı dışarı etmişlerdi, Japonyada· 
ki askeri mahfeller ttalyaya dost 
değil!erdi. Fa.kat Çin harbi ve 
BrUksel konferansı vaziyeti defiı 
tirdi. Bu STrada Japonya, ttalyaya 
yana~ış ve bu yaklaşma antiko
mUnlst paktın imzalanma.siyle ne
ticelennıf.gU. 

Bu Uç taraflı paktm ktymeti, 
Almanya ile ttalyanm tf!sıı 

•• areşa.J Fon moumberg Ro- nUdDnn ltln etmesi balmnmd&n 
iV' mada bulunduğu zaman as-

ttatya kendini hoşnut otmuş bir 
devlet olarak göstermekte ve artık 
toprak ilhak etmek istemediğini 

söylemektedir. Çünkü eldeki ara
ziyi inkişaf ettirmek için hiç ol
muııa elli yıla ihtiyaç var. lapan· 
yaya gelince buradan da yalnız siya 
si istifade umulmaktadtr. İspanya, 
ltl\Jyaya dilşrean değil, fakat dOS'; 
'lRcak, liun~an başka tspanya, 1-
taJyaya b .. lki de siyasi imtiyazlar 
verecektir. O halde ttalya, neler 
paktına gırmelde kendisini pek te 
allkadar dmiyen bir ile girilJlllt 
oluyor. keri manevralardan me~un ol- mühimdir. ttalyan1arla Almanlar. 

muş, fakat zabitler ile askerler a- bu pakt do1ayısiyle httk&netlerl- E,,kidt>n Roma - BerHn mih· 
veri siyasetinde ltalya hl

kim gftrllnbyordu. Fakat ltalya
nm A vusturyadan ytlz çevirmeai 
tızerine hlkmcyet Berline bıtikal 
etınlf gibidir • 

resmdaki münasebetlerin serbest- nln sıkı bir anlMJma dairesinıie 
c;allftıklannı anlıyorlar. lngiltere 

liğinden tedehhtlş etmifij. Birinci de vaziyeti bu tekilde anlamakta· 
veya ilçilncU Rayhe meıısup bir At- dır. iki tarafla da konUf!rtalara 
man için, gerek sivil, gerek asker başlanmaamm hikmeti bu idi. I-
lmlrlerin bir sö.ıtıne mukabelede talyan murahhumtn Brilkselde 

fikir beyan etmek 
. _..._...~_;,.H_ hem Almanva. hem tWya namına.-

llnı.-ar. 

Avusturya, Od ortak anamda 
hiJa bir meaele teşkil etmetkedir • 

(Arkası 7 ıncide) bir dlplo- Japonya aleyhinde bulunmak iste-

:.:· b~w1:ı~~ı:::=.:.~M UYA I!!!! I!!. M ·. ·lııl. · "' ~-
Caddooen g~en askeri bir bando- 4J' r- r' ~ :T9'.,... ~ 
:vu ten:>aşa eden iki seyirci,. bando •. _.0 L M A N I N s I • • I i' 
lJ~tlE-nnden birini taşıyan bır ttal- _ " R 
yan askerinin duraklama esnasın-
da aletbıi bir pencere kenanna da-

dtltnı görmUt1erdi. Zabit bu ha-
rei ererek nefere işaret et· 

lst~lzl Yaptarmanın Yolu 
mı,, a ~ bağmntf, r'\~ ~ -...an.. 
fakat asker de ~nererelr: lii'lna ~ yaptırmum 

1 - Para '" ,...... -- ÜL. 
bileaelf lefler, 

- Çok ağır! Diye ıilu\yet~ bir yola vardır. Evet yalıam 
mJ,ıt. bir yola. O da bıpmwlMlnta -.. 

1- Gıda, 

' - lJylnl, 
iki seyirci bu Uılilanzaraya kar· 1'&pniayı lat.emeeldlr. 

11 konuştular: Zorla, eelJlr De her 191 yaptmla. 
5 - a.I anulanl tatmini, 

- HAd~ eski a~aynnır.da. vuku 
bulsaydı ne oturdu? 
Avusturyalı eevap verdi: 
- Aııkere birşey o!mazdr. ('ltn

ktt zabit beyninden vurulmuş gibl 
ye.-e dt(erdi. 

Bu '!ibi hldieeler M'uıuıolinfnin 
Almlll'~ja gördil~ inttumdan 
neden hoşnut otdutunu ulRtmrya 
klfi gehr Sevahati takip edPn h&
dise~. iki hUkilmet Braımıda ge
.,en ırıOrıhem birtakım anla~ala
JM, a.'ğ1aan bil- Biyaset mahiyetini 
atmwya ba.fladı~r gOsterdi. ÇUn
ldl ~k ,e«:roedeın ltatva da komln
tem a1e~·hlndeki anta11Deya !fti· 
raketti. 

Bu hldlse, Tokyo veya Berll· 
nin tazyiki fle vuku bulma

dı. Çlb:ıldl bir aene önce ltalya ay 
Dl paktı bnzalamü: istemedi w 
lılumollnl Awupa de't'letlert birle-

8 - ÇocuJdanır.mD refabL 

'J - llUhlm olmak. 
bilir. Çoeaia, ona döftl'ek, l8tedL 
ibnis feyl ,..ptırablllrb: Jl'üat ba 
usuı iptidai ve vabf1 bir matdtlr. '•e=• bitil: lh~ wm 
K&rpmndeldnla göallnl knwak De, ta veya im fekDde Wmlll edL 
Olla llltemedltl ..,,.. yaptomak fay. lellillr. 
da4aa ıdJ*le w 'ftll'lr • ..._ 1'MM ~· n• b1tt1a b;atmcla 
,........ teyl ı.tlyerek 'ftl NWftll 90 kaJdıir. bir tlbtl doyımık hll • 
J&pmabdır. a. lsWlğlml yaptı _ medlll 18Y, mtlhlm ohmk, mtllılm 
rabi•mek ~ .la&ed1llnkl vermek.. ~- ..................... . 
Htlm llmndır. ........... koa ............. , tdUtltrtbntl. 

O halde ne ı.tenlatsf da, ~ beğenllmeaL 
Yirminci una Dlefbar bir pdro Dl 111ter11L ~f ÇUDktl ba batb

lota 'VU'dır: 8lpıaad Fnad. .. lan ......... ebemmtJetlmisl arttı. 
sat diyor ki, mm 'ftl .,_... yaptı. nr. 
inam her teJta ild 9ebebl nnm: Bir .,ı..,... ba ldllm 4oyarabDlr. 
Blytlk olmü anma, 'ftl __, uw. M oa llltecUtlmW ,...,tırmakta 
~ olmak, bafka1umıa 11&. ~ oekJDeyia. 1-w• flll •J1f ta. 

SU'lllda möblm 'ftl blytlk ..,.._ nlı bal'Mldlr. Oma metlıedlnis, be.. 
mek, lr dana • _,ır tanflcJlr. ,_..., ............. mt1b1m olduia

Ne s.t.emf • hllıuttlıtalL O nldt - avam. 
.. ..... ..--.4& ........ 1llP ·- .......... ft llıtecJlllaW ,.._ '* 111 eenıplan •h""ıls: luUiilll lmdnAııl bn•IOll •wtwr. 
l - MW. P.ihlof 

Neden değeri olsun! Umu.mi harp 

d6';1ilen bir af etler devrinin bir köşe. 

slnl açıp sermek te marifet mi san. 
kl T Bir tıbbiye talebesi varmış ta bir 
keaarm dilbennl sevmiş. Sevda mı 
derim ona 'l Sevda dediğin Maıkalm 

saloola.mıda frak!a ve komşu apart. 
manda fistansız dolafır. Bomammda 
o devrin bir kombur, eumbur meb .. 

De bir softael nnD1f ta. cemiyet i. 
çlnde nice fınldaldw d&ultlrmtttler. 
Neybıbe gerek! DeU köyltl im( Ana. 

dolu llOkaklannda IDefbur opeıeql 
MAdMn lllloviçln ta.ldldlal yap&l'lllE 
milletin o saman dütürüldüiö aefale. 

ti anlatmmf. DeH sösöae kulak MiL 
mu ld. O ldtapta geaçlerla, me. 
murlann, valllerin, kalana. meb...._ 
na, hallon ibret alacağı yerler ...._ 

var, kime aef Biz yeni, ldlbftl eaer1e. 
re balralnn HeD& her biri iki bUQÜ 

sayfa, hem audmı uca. 
Suuaayma ki, bwılan matbH~ 

garadm var, diye böyle yazıyorum. 

Hayır. Yakus böyte bb eeer yasdaa 
diye kendime ~ram. Yalna aea. 
r bastı diye matbaaelya ıttJtlyoram. 
Ve yalım b9tka ftlerlal ~lerlld .._ 
ralop benim ldtabnm .atıyorlar, cJL 
ye kltapçdara aayoram. 

Benim kendi el yuon ve yerli b. 
............. daha çok. ytbde ytls yeril 
malı olan romanpn itte b6yle bir .er 
dir. Pal'& edeeejinl bllaeaa satar .dL 

yım f DolabuDc1r. uklanm da faİlll ile 
apartımaa yaptınnm, .... da (A. 

naforp91aa) koyarm. 
Saym okuyaalarmı, .._ bir ftJT 

tiÖyllyeylm mi! Kltabnnm adı (Atim 
Temizi) d1r ya, lnanmayouz. qkm ae 
temizi olur, ne klrllal. Atlan lllfma 
ciibett gibi nöbeti olur. JlmmlD t.e. 
davlal için keacllDe mahsm ldınlai lllle 
yoktur. Onua içlııı ldtabmll p.hmeıl; 
~ ıp alsalm bile hatır için okuymn 
ve aylnmn kaçtıfı sam...ıv birer 
Udter sayfa okayunm. Balon& oaa 
faydası varm. 

Franıada Noel Yüzme 
Milsabakalan 

Sen nehrinde her sene yapılmak· 
ta olan Noel yüzme müsabakası bu 
yıl da birçok t&nlllJDif Franm y(1z\l 
ctllertnln lştirakile tekrarlanlDJltlr. 

YUztıctller arasmda geçen yılın ga 
libi Jaguea da bulunmuştur. ll"atat 
bu sene PJl8I kendisine yardım etme 
mit ve 300 metreden ibaret olan bu 
yaftfl pnç yflzllclUerden Pe!Telltin. 
bzaııarak mttlfatı a.kmttır . 



Fener • Galata&arayın geçen reneki karfılQfmalarından 
güzel biT enatantane 

Fener-Galatasaray 
Bugün Karşllaşıyor 

Takımlar Nasıl Çıkacak? iki Tarafın 

Kazanma imkanları Ne Kadardır 1 

Yazan: Eşref Şefik 
Bugün Betikt&f sahasında F enerbahçe - Galatasaray maçı oy

nanacak. Her mevsim maçtan evvel bir tahmin yazıaına okuyu
cularımızı alıthrdığnmz için bugünkü San lacivert - Sarı kırmızı 
kartılatmasrnı da incelemiye ça.lıtacağız. 

Evvela iki takının muhtemel kadrolarını yazal~ .ondan sonra 
f&Jlılarını heaaplarız. 

Günün Diğer 
Maçlan · 

GUnün ikinci derecede mühim 
maçı Taks~m stadında yapılacak 

Güneş - Vefa karşılaşmasıdır. Lig 
maçlarının başrnda iyi oyunlar ve -
ren ve ge~en sene milli kümede oy
nıyan. dört IstanbuJ klübile mlli!avi 
puvanla başta gi4en Vefalılar, son 
haftalarda sırasile Ga'atasaray. Fe
ner ve Beşikta.şa mağlup olunca. 
puvan cetvelinde iyj bir mevki ala
mamışlardır. Vefahla.rm artık Mil_li 
Kümeye girmek Üı"Ylit •eri kalmadı 

Güneşi mağlup etseler dahi. bu~in -
kü puvan vazivetleri bu sene Milli 
Kümeye girmelerine manidir. 

n·ğer tal"Rftan. Son hafta1 arda bü 
yük muvaffakıyetler elde ederek ve
rimli hir futhotcülük nümunesi ı?ÖS· 

teren GUneşlilerin . lie- maçlarrnrn son 
ovununu da t?alibivetle kapamak is
tiyecekleri şUphf'~i?.dir. Bu e-a Hhivet. 
Uç klün ara~mdaki birin,.ilik dere -
cesi bakımından ımiihimdir. 

Besiktaf • lstanbulspor: 

Şeref stadında, Fener - Galata
sarn v maçından evvel yapılacak o -
lan bu karşılaşma. lig maçlanna te
sir bakımından ehemmiyetini kay -
bf'tmlcı bir 0,'11rırl11r r~"Pn h::ıft::ı 'F'p 

nerbahçeye 0--5 mağlup olan Sarı 

sivahlı1ann. Besiktaşm karşrsında 
fa?.la cfavsınacaklıı,...rrıT zannetmivo -
nız. Ysılmz. !!On Rlikres nfacmda. 
lııuıfa hl{ la rr d,..,1'1 vrcıilP rrınhf-Plit :a · 
k'ln'IR iı:ıt~ra k edPmivPn Ha kk1 ve Se 
refin . hPnil:ı; rııhıı.t!'l'"hkhn e"Prme -
mtıı ise. Besiktaıı m1•h::ı,.;.,..,, h.,thn"T' 
knrı .. "tı"""n bir hayli kaybedeceği 
trn•·lhpcıizdir. 

Tonkaı>ı • Eyiip: 
Şeref stadında, sabahleyin yapı -

lacak olan bir karşılaşma kümenin 
sonuncusunu tayin edeceğ'lnden. ta
raftarlarca bir Fener - Galatasa • 
ray macmdan daha mühim telakki 
edileceği tabiidir. 

Kuvvet bak1mmdan her iki klUhO 
mu~avi e-önmekte isek te. ktuplerin 
nııık::ır'lr'l,.,..ahnr tavin Prlf'rek hn nE>vi 
ovınılrırda . v::ılm:ı: cı inir ve ııcıo;ıhm rol 
o•.,.,!'!ChP..nt {!'O ?' nnlinnP bultınrlura · 
r ak asahmR hakim nlım tıı kımm ma 
çı lı'., ,.ıınıırağ'ın ı cıövlivehiliriz. 

F!viibtin galibiyet ve beraberliği 

T,.,.,., ı,n nıvt snmın C'u hırrıkmakta ve 
yeni nizam'lame mıır;hince ~on olan 

kfü.,.., P'PlPcek sene ikinci kümeye git 
nıplrtpr!ir. 

Tonkapı galip e-eldiği takdirde E
yfin ta 'kmıt ile mnsavi puvana sahtp 
o1acaı?rnd;ı.n sonuncunun tavini için. 
1ıer ikisi &raemda bir maç daha yap
mak liznn gelmektedir. 

Fenerlilerin lig maçla.rmın son 
haftalarında gördüğümüz kadrosu -
nu değiştireeeğini zannetmiyoruz. Se 
nelerdenberi iyi bir orta muhacim a
nyan Fenerlilerin henüz istedikleri
ni bulamamış o!malarına rağmen 

hücum hattının merkezini de muha
faza edeceklerini zannediyoruz. 

Galatasaraylılara gelince: hatrn 
sayılır tadil!tla dizilecekleri kiti o
larak söyleniyor. Aşağıda blldirece
ğim tadilat, san kırmızı takımın ran 
dmıannu, yüzde on beş nisbetinde. 
ya lehte yahut aleyhte değiştirece • 
~ muhakkaktır Bu farkın Galata · 
saray lehinde veya aleyhinde! çıkma
st oyunun cereyanrna ve takrmm bu 
~kil şansına bağlıdır. Malum ya 
her taktmm biri mevsim. biri de •ma~ 

şansı o1arak iki talihi vardrr. Müsa
bakalarda iyi rol oyn1van bu iki kuv 
vetten birincisi. Galatasarava bu 
mevsim müsııit gözükmedi Maç ta
lihi hususunda ise. bu~nkü oyu • 
nun netl<'P!line ve cerevanma naza -
rıın bir fikir yürütmek mümkün o -
hthitir. 

f";alataıaray takımı: 

Müdafaa oyuncul arından Salime 
Güneş maçı dolayısilf' verilen bir haf 
talık ceza tamamland1ğı için bu seri 
futbo!cünün bugünkü takımda yer 
alacağını muhakkak addediyoruz. 
Galatasarayın lzmirden aldığı Adna 

run da bugün Fenere çıkmas1 pek muh 
temeldir. Takı.mm diğer tarafları -
nm, bilhassa hücum hattının şu ~ek 
li muhafaza edeceği söyleniyor: 

Necdet, Süleyman Bülent, Haşim, 
Danyal. 

Muavin hattına Salimi koyması ve 
müdafaaya Izmirli Adnanı a !ması 
beklenen şu yukanrlaki hücum hat · 
tile çıkacak bir Galatasaram Fenere 
karşı olan kazanma imkanları neler 
dir? .. 

Galatasarayın en mühim kusuru 
olarak, takım oyununa henüz muay
yen bir stil vermem~ olmasını sa -
yabiliriz. Belki ateşli oynuyorlar. 
Fakat san kırmızılıların ateşliliği 
bazı oyunlarda pek şuursuz bir eli -
dinme halini alıyor. Eğrisi doğrusu
na uymadığı zamanlar o fazla gay
retin saha üstündeki ifadesinde, kon 
trolsüz çocuk tutbolUnün bütün ma
nası okunmaktadır. Eğri.si doğrusu · 

na uyduğu maçlarda toyluk ifadesi 
müessir bir canlılık haline dönüyor 

San ':ırmrzı takım , evvelki hafta
ki Güneş maçında toy bir futbol oy
nadı Gecen hafta Eyübe on bir go· 
lü atarken canlı ,.e gayr~li bir ta · 
kım hissini verdi Galatasaray hü -

cumlanna tert;p \.·eren soliçi rakip 
tarafından yakından kontrol edildi~i 
zamanlar a.kmlarm sahayı kaplaya .. 
madığı ve manm katiyyen belli ol -
madığı da artık anlaşılımı.ştır. 

Böyle bir takıma karşı, htlemn 
merkezi ve eali!:i derinlemesine oym. 

TAN 

Voleybol 
ihtilafı 

Halledildi 
, Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 

ı edilen voleybol müsabakalarında Mü 
hendis ve Galatasaray ma~ yapılır 

, ken teknik bazı hatalar olmuş ve Ga 
1 latasaraylılar maçın neticesine itiraz 
• etmişlerdi. 

Hafta iç;nde toplanan Halkevi spor ; 
kC\mitesi. bu ma<;'ta hakemlik eden l 
TihR>minin raporunu tetkik etmiş ve ~ 
Galatasarayın itirazını kabul etmi- ı 

yerek Mühendis Mektebinin galibiye 1 
tini tasdik etmiştir. i 

Yalnız bu turnuvada muvaffak!- 1 
yet gösteren dört kuvvetli takını a
rasmda yeniden bir kupa koyarak 
müsabakalar yapılmasına ve bu SU· 

retle Mühendisle Galatasaraym ye
niden karşılaşmasrna imkan verilmiş 
tir. 

Tekirdağlıya Bir Ev 
Vadedildi 

Yakında Avrupaya güresmiye ~
decek olan Tilrkiye Baspehlivanı Te 
kirdağh Hüseyine ecnebi l?iireş' erin- , 
den muvaffak olarak döndüğü tak
dirde Tekirdaı?Tnda güzel bir ev yap 
tınlacaib vadedilmişti r. 

Tekirdaıfülan ve orayı idare eden 
len şu vadi yapmakla gösterdiklPri 
spor severliklerinden dolayı tebrik 
etmPk bir vazifedir. 

Tek bi7.İm basnehPvan A vrun~dıı 
vi.i~imii7li aifartı;rn dR ona TPkirıfaiY 

lrJarm yaptmıcaklan yeni evin içini 
ıfösiyecek insanlar da elbet .meydana 
çıkar. 

Halkevi LİCJ Maçları 
Eminönü halkevinden: 
Evimizin tertip ettiği lig maçla -

rımn üçüncü haftasT 2--1-938 pa
zar günü aşağıdaki şekilde yapıla · 
caktır. 

Bakırköy sahası: Bakırköy - Y1l 
dız Saat 13 B 14.30 ~ hakem Can. 
Hahcıoğlu sahası : Halıcıoı!lu - Fa
t ih 13 B. 14.30 A. hakem Kamil. Ka 
rae-ümrük sahasr: Rami - Bozkurt 
llı20 B. 14.20 A. hakem Süreyya, 
Altınok - Akmspor 10 B. 12.30 A. 
hakem Necdet. Davutpaşa sahası: 

Aksaray - Alemdar 10 B. 12.30 A. 
hakem Hü~evin. Çağ'la:van - Lant?"a 
11.20 B. 14,20 A. hakem Abdurrah
man. 

Rus Amatör Boksörleri 
Kuvvetli 

Rus amatör boksör.erile temaslar 
yapmak üzere Rusyaya giden Fran 
s1z seçme takımı iyi neticeler alama 
mıştır. 

Gemi su yapıyordu C1fa vas. 
landı Güverteyi sı.ipüıüp ıs 

kele bordasma çarpan bir deniz o.. 
nü büsbütün yıldırdı. Ve artık bir 
daha kalkmadı. Insanlann o vah. 
şi ve samimi son elvedasr deniz • 
terden göklere yükseldi Haykrran 
enginin sesini boğdu. Sonra artık 
ses yoktu. Yalnrz rüzgar bir de a. 
ra S1ra. boğu!makta olan bir yü _ 
zücünün son çığ'ığı. 

Çocuğumla ve on be$ kişile bir 
kaytğa athyabilmistik Ne yivPcelı 
ne de içecek vardı . iki. üç. dört. 
beş gün geçti Kavıktakiler birihir 
terine kurt baktşlariJe bakryorlar 
dı İçlerini ac:hk kemiriyordu . Rer 
kesin n.ıhunda sinsi sinsi uyuyan 
ve rekı:ıhet havRtrnda ba.zr nizam 
ve kaidelere te be an devam eden 
yamvamhk. bes giin icincle. beş 
bin ~enelik insaniyet kabuınınu yrr 
tıp mevdı:ına ~ktT , Ra.VTkta tsken. 
ner g-ib;. Sokrat. Eflatun. Dante. ve 
CPIA.lPttini Rumf de o1ıwdr: vine ne 
olduvsa o o1 acaktı Bethoven. ls.. 
kf'ndPrl Kehlrin bı:ı.ldrnm parı:ı.hva 
cak. DantP rle Snkrat..,., başını kemi 
~e-kti Cok U?:ıtn dPı'fü . hes Pi1n' 
Kavıkta hiribirlprine baka.n 2'ÖZ

lerde. knrdnn sikarrmı bakırn ba. 
kısı varn1 Riri~i vam başrndiıkine 
bir ReVIPr f1q1Jrlarlt O nna. beriki 
Öfı>kinp fr!'!tlrlaV!l fT~llflava. ıtmnmi 

hir mmlh VP ı;onnı da a c ve- kinli 
bir hrnltf hA ıır1 oldu vp nrtr~ ana 
sikfirf' hir ıntıırvıı ceki1mP$İTie. boş 
Vf' VR7.T!:U7 ki\ c;..,t ll'imp i~::ı hf"t ~~Pr<:ıe 
onnn v,. rı;ı,....,f"qinP lr~,.."',.. ''"'"';1,:ı; fliin 
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Akıbet Evladını 

Anhyan Baba 
,,_~~..-..,,...U-.~L"'I~~~~ 

~ Yazan: ~ 
; Hallkarnas Balıkçısı i 
""""'~""" 

türemiyordu. Vazgeçtiler. Herifte 
böylelikle kardeşlerinin işkembesi 
DP girmekten kurtuldu. Bunun üze 
rine bazıJarı baftzalannı kaybetti. 
ler. Ne mutlu onlara! 

S o! Su! Su! Yemekten ziya'1e 
kanıksadığımız buydu. Her 

taraf derya, amma içemiyet•eğimizi 
düşünmek. işkencemizi katmerleş. 

tiriyordu. Derken bava sis~cnılı. ka. 
rardı. yağdı . Biz Btlngerle. ve get'. 
diğimiz muşambalarla ıu topluyor, 
ve içiyorduk. 

Çatlak dudaklanmız kan BiZi • 

yordu. kuru gırtlaklanmrz ürm ağ 
z-, gibi ateş soluyordu. Dillerimiz 
kRpkara şişmiş kebap olmuştu TU 
kUrtik ağzımda leş gibi kokan aCI 

bır tutkal olmuştu Cehennemde dL 
ıenciden di'enmiye mahkO.m olmuş 
zeng;nlerin ruhlanna dönmı1şt0k. 
Bir damla rahmet! Bir dR.,..1 .. ran:. 
met diye ~ğmyorduk ~'kterı ;nen 
su damlalannd.A. et tadı va.rdJ. 

dıya, bA-Z"1an Kıbr.fll Ra.dos, A:na. • 
dolu dedıı~r Vardığı~u yer.n ne. 
resı ..ılduğurıu bilmıyor1um. bildi. 
ğı:n bir şev varsa b·ı dUnya benim 
rıvvelce ~'diğim dünvq değildi. Göz 
lerıuı artn \"alanı göremıyor mı ıa.n 

f,erdesi vdmdaki ~ldk~ka t~ görU.. 
yw du Ba "ış hırım fa·~·n j'<. açrlmış.. 
tı. Evet tahsilim yok P"aka! ~hsil 
r.ayma.dığtmız bilgiler tahsn say 
dığtmız i'g~"*'ntilerdM L<ı7an daha 
ziyade cğıt:tici nluyoAlar Her giilge 
güneşin istikametini gösterir. Yay. 
:umur goıa~ı5ı hana ı~·,·c&.metit! n..t. 
rede oldvğunu gr.sterdi. l< .. c; r •.ra 
ejer. dıyo .. ~un. lşte ınesel~ bura... 
da. Yavrum boşuna mı ölsün~ 
S-Syle yokea aldanıynr ".1:1'.'-""'"·? 

Adam durakladı, gözleri fil). 

taşlan gibi açıldı; bfr ba.. 
baydı. "Söyle yoksa ya vn.un boŞU 
na mı öldil? Ona büyük mezar. L 
bide, yapoıışım kaç para eder. BP"' 
işte!., 

ğı teessUrde" - -• akandı. 
Ba~~.._ ,...,.,.,..... .,.ı'fU \fi MI öldü? ot 

Y"me J. 11.v • .. ~...... • ,_ 
... \lt. vun\.t, durdu yıne AO 

diye hs.,· ld 
-'6~mrVd koyu u. 

Tik temasta takımları berabere 
getirecek neticeler alan Fransızlar 

ikinci karşılaşmada bire karşı yedı 

ile mağlup olmuşlardır. Yega.. 
ne galibiyeti temin eden Fransız. 
ların orta sıklet şampiyonudur. Bu 
boksör Berlin Olimpiyadında birinci 
dereceyi hak ' eden boksördür. 

ya~1! 

O .. yle ya! Ma.demki Dantenin ce 
henneminde. hikav<>sıııi. bu 

kadar incelik ve edebiyatla anlatan 
Ugolino. sövlediklerine k.ı ba saba 
sözler katTst1rmamıya gavPt ettik 
ten sonra dfüımanmm kafa tasını 
krtır krtır tsmn bevnini dirlik di
dik edivordu : dünvadıı nE>d"'n kar 
des karde~i veme~;n? Diin\•Anm ce 
hennPme lktrsadi noktadan bir 
fa ;k iveti vok mu idi.., Orada pey. 
1enmi$ ?.ehııniler vardt Bı1rarlı:ı ise 
herkeq herlııvıı olarak komşusunun 
zebımi~i oluvorrlu. 

-~~·'...":'u~s=ıralarda bulutlaı"lan bir a. 
------......... ~---==~ taimi__. sa.TialiClı. Kayığın Uze.. 

Para ada.mı idim.Ama nasıl ?Biı 
ordunun her neferini para adamı 
edecek kadar hırsı ben. biricik caıı 
cağızıro•Lı fAıf. • amıştını Evet evine 
barkıı.1:11 c;'>l: > c:ocu~ını" dUşkUn. 
dtıın· Fuat .:>r.lan anala.rile birlik. 
te aile .:><.~·ğı f'trafında toplanmı, 

yamıyan ve ekseriya tereddütlere ke 
pllan Fenerbahçeınin alması muhte. 
mel netice farkı büyük olıruyan bir 
galibiyettir. 

Eğer Fenerliler Galatasaray soli
çinin akınları şahsi stiline uydurarak 
tanzim etmesine müsaade etmiyecek 
surette o cenahta iyi b;r tabiye kul
lanırlar ve merkezle sağiçin daha ka 
rarh bir oyun çıkarmalarını temin 

edebilirlerse ufak farklı galibiyeti 
büyülte bilirler. 
Yazımız nihayete ererken, Fener 

takımile Galatasaray takımmm bu
günkü maç şanslarını arqtıracağız. 
Yukarıda demiştik ki. ''Bir takımın 
şansı vardır. Maç şansı oyunlann 
talihi üstünde yüzde on beş rol oy-
nar . ., 

Galatasaray takrmmıın maç şansr. 
n• ta.mame-n lehte. Fooerinkini de a_ 
leyhte farzf"tsPk yüzrle ()O h~ Gala. 
ta.c;araym lehine ve yiiz<lf" on hf"~<; tf" 
Fenerin :tleyhinf" nlacağrmrz tali far. 
k1.nm y.-kfmıınn otuza dahi çıkarsak 
hu~ilınkii Galata."arayın alahileceı!i 

en miisait netfof!vi he~rlf.k olara" 
hesaplıyoruz. Fene:re tamamen mL 
kUs Galatasaraya tamamen lehte bir 
talUn bugünkü maçta meydaoa gel. 
meshıJ ise, sanli.civertlilerin malôm 
olan şanslılıklarma bir türü uydura. 
llll!'Onrl 

Lotarvalıır cPkilirken hPrkPEıin 

çene kf'mi~i iliilinin icinde gizli du 
ran binlerce aSTrlrk ha yvanm m-

rıcıl ığı diş gösterdi Yazısız kağtdı 
çeken zavallıyı paralıya para.lrya 
göz yumup a~cıva kadar uir za. 
manda vuttular. Hazmine ba~ l a:'ı-'111 
ca keyifleri geldi. Türküler Röyle. 
diln. 

Bi-z Vf'di kişi o etten yem ~dik. 
Hem de ivi "ldn CUnkf. ''İYenler 
haeıra bai?:ıra ii!:ıt b~ı:ı knp.:ı.ra ko. 
rıa ra . a er a<'t ı:riilP g"ii1c> df'-ı ı ;-:oe atıl. 
rhlı:ır ()nlan . vam basrmt:ı"rlı:ı uma 
rtlar g-ibi vii7en kÖ'l"l(?k bal rkl:ın par 
ca lavm vııttnlar Rıı h~ dPn a kı1hın 

mrvan ötr>kilPr aramr?.rlı:ı en zaV?f 
olıını:ı göz diktiler. Fı:ıkat on bin 
nüfnıın ıı.san her sehrin. b<ı'·aoılan 
tarafmdan aneemaAtin bahı:ıerl11ı:>n 

naçiz btr hediye. firen~. herifin 
burnunu sulan akan çürü!t bir do 
matese benzetmişti. tşte bundan do 
layı adamcağızm. burnu ötekilerin 
burnunda kU.lbastl kokusunu tüt. 

nnde kavislendi. GUneş ve buğunun 
bu semavi çocuğu renkten renge 
geçe geçe söndü AIA.imisemayı ka 
yıktakiler iyi yordular. Denize dil 
şen neye sarılmaz? Gelin kuşağı. 
nın renkleri gönilllerimizin ilmidi ol 
du. Cesaret aldık Hayaldi bu f ma, 
hakiki kuvvet yarattı. Küreklere 
sarıldık. 

Y um~ak yanaklı. pamuk gı1>i 
yavrum. zayıftı. cılızdı Tat 

1J tatlJ gülümsüyordu Sahrile gilr. 
bUz delikanlılardan fazla dayanI· 
yordu Saçtığı hale loşluıfu etra -
fımda kararan mukadderatuı ka 
ranlığım uza.klaştınyordu . Yüre.. 
ğimde git~de ağır1asan ölilm düşün 
cesinin yükünü hafifletmek için 
dönüp dönüp bana gillilmsliyor. 
du. Fakat susuyordu. Enyor, ya. 
nıyor. gidiyordu. Dudaklanmı yav 
rumun dudaklanna yaptrııtrı"--lnn. 
Tükürük ne de olsa · mayiJir .üye 
dü$ünüvordum Ça<'uıhımıın ı?özlerl 
donmTVıı haslamTı;h Amıı vine pal' 
tadı Saifa ~otıı kııvrh Snnr'I durdu. 
Qlf"n v.ııvrumun ai?.lna va~'''urrhır. 
toplad•ı!tm suvu rlıımlııt•rm Yağ. 
mıır fakı:ıt ı?PC kalmı!'ltt t~ 1!"lt<>n 
~ecmi~ti OtPııini Arttk hilmiv",...,'"' 
Yavrumu dr>ni:r.P mi q~hlı:ır vetiiler 
mi. hRh"'..;"'r, olmArlı Ya'ITTum vav. 
rum nerdPAin? SPni pa .. ~ par\(a 
edip yediler mi" Yoksa sPn· :nsan. 
lata susayan dalgalar mı yuttu'! 

Şimdi ht>YI size ne diyeyim? •şte 
buradayım! Gözlt,rimi yinP. ,.~~ 
zan·um, a.r+.rk o es1ti adam değildim. 
Kara gözUkilyordu. Bazılan Kan. 

oldukh•"'Ctı!. r gtlnkU &ci:t:1erimle gcSı 
dUkc:e masa tizerine aulmıs 'lir a.l. 
tm tiranın ett·Rfma serp:h gttrr.üt 
bronz u~skh:t.Rr görrr.iıs kadar se.. 
viniyor1:hın 0ğ uma önu 1e .;eli!n. 
den paN ıu,.zr.nmasrı1 . vazife r\iye 
belletiw!·tb u Bizim evlat galiba., 
için i~in daha nte bir vazüesi oldu 
ğunu duyuyordu .. 
Ev1~dtnn &?:Ova ada~ ediyordu"' 

Benim adam edişime karşılık evli 
dnn yalaT" snvlüyorrlu Kinlp kudJ. 
ran. kaptcdıkla .azan b:r ıiünyanfl 
ort.J.SJDda onun son melce; kdasıt. 
di. Ona da tecavUz ~:yorduk.~ 
lanrmtza karathk kendini va ı~Ja 
müdafaa ediyordu. YaYruyu k~ 
dimiz gibi adam ediyor· luk. 

A na ördek, yavnısulld sudf a. 
yaklannı, ana kuşsa pıJl..z.. 

lanna havada kanatlarını ku ~n. 
masmı öğret!yordu: bP:'IS"' yav!u_~:ı 
kendi ıuıfasrn• kullanmasır 'F>gJl 
benim kafamı kullanma::ıın ı ığret 
miye kalkışmıştım .Benim ayJğıml 
yürıı...,üyordıı benim ..... 1r1i",,.,1 haz. 
ml!tmiyordu Benim kafam:a nasıl 
düşüMcekti? Yalan söy lıyorı!t.' Bi 
tahi hakikat kendi kaf::ı;:nnft nf; idi. 
Beni ter<'Ume etmesi yalan~ Ben 
de vaV1'1lmu fena haırl•· ıfö~rdim. 

Kendi dükkanımda ise, maıf!lı bet 
misli fazlaya satabilmek tçin sa.
bahtan akşama kadar ya1andan 
başka bir şey söylemezdim. Şimdi 
yilreğim. yanmaz olur mu? 

(Arkalı var) 
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Napolyonun Muıra a..ker ftkarma.sını gösteren tarihı bir tablo 

GeneralBonaparl 
ve Mısır 
Seferi 

.......... ~~-~e~;;~ ~ = i:;; ......... I 
.. ,,,,,, ...... , .... , ....•...........................• 
1797 de, General, Bonapart, l· 

talya seferinden bahtiyar 
~!r generalin ümit edebileceği bü
tun şan ve şerefle, PariSe dönmüş 
ve halkın heyecanlı a.l.kışlarile kar 
~~anınuştı. Ita.lyadaki seri ve bü
tün ümitlerin üstün ba§anları ve 
~ferleri neticesi yine bizzat yaptı. 
gı Kanıpofazmyo muahedesi ile 
F'ransaya kara sınırlarındaki dev. 
letıerle, epey zamandanberi na.il 
olmadığı, şerefli ve faydalı bir ba. 
rış temin ettiği için ona halk tara. 
fından "İtalya Fatihi,. ve "Avru. 
Panın yatıştırıcı, gibi popüler san.. 
lar takılmakla beraber Paris bele. 
diyesi, evinin bulunduğıI sokağın 
adını "Zafer yolu,, na çevirmişti. 

Halkın. Fransa.ya az zamanda 
büyük ve parlak muvaffakıyetler 
lemin etmiş olan muktedir genera. 
le ka.rşJ gösterdiği haklı ve kadir 
b ilir muhabbet ve itimada. Fransa. 
ihtilru hükumetinin direktörleri iş. 
trak etmemiş, bi!akis ondan kuş_. 
kulanmışlardı. Bütün ihtilillerin 
bütün adamları gibi onlar da, mu. 
kaddes ihti!alin mukaddes prensip. 
terinin korunması namına, rakip 
istemez ve çekemezlerdi. 

·ı ngiltere ile harp 1793 ten be. 
ri devam ediyordu. Büyük 

Britanya. adalanru istila ile onu 
kalbinden vurmuş ve nihayet bu 
devletle muvaffakıyetli bir barışa. 
kavuşmak için Belçika ve Fransa.. 
ııın Şimal ve Garp liına.nlarmda bir 
F'ra.nsız ordusu hazırlanıyor ve bü 
Wk ordugahlar halinde toplanıyor 
<lu. Direktuvar hükumeti, Bona 
İ)artı, tez elden, bu ordunun baş. 
buğluğuna tayin etti ve bu sureti~ 
iktidar ve mehareti sabit olmuş hır 
generali yeniden iş başına getir· 
trı.ekle hem halka kendini beğendir 
lnek fırsatını kavramış ve hem de 
haris generali tathlrkla uzak~aş. 
tırll'lak kiyasetini göstermiş oldu. 

F'akat Bonapart boş makamla.. 
l'a aldanacak ve sonsuz çürük iş. 
lerle beyhude vakit g:_çn:ecek s~ 
bir şöhret düşkünü degıldi. O, Bn. 
tanya adalarına şimd"lik bir sefer 
Yapll'lanm imkansızlığını anlamak. 
ta gecikmedi. Çünkü Fransa.nm, bu 
sefer için birinci şart olarak 18.zmı 
o~an, İngiliz donanmalariyle boy öl 
çUşecek bir donanması yoktu. Bu 
ı;ebeple General Bonapart, çok 
ıı:ıUşküJ ve neticesi ~üpheli olan ln. 
ıil tereye, kendi adalarında taa~ 
rrojesi yerine, daha kolay ve emm 
cılan. onu Mısır yoluyla Hint müs. 
ttnılekcsinde vurmak planını öne 
ısilrdü. 

C. ir Mısır seferi fikri Fransa.. 
J ·~ da yeni olmadığından, di. 

re~törler bu tek~if karşısında şa.. 
şu<nadıl ar Ta Haçltlann ve Phi. 
İi~'le Bel;in zamanlarına. hatta, 
:X \1 asrın başlangıcında Ximenes 
in ~lbuqucrque'un projelerine ka.. 
dar gerilere gitmiye hacet olmak. 
sızı#, daha yakın bir zamanda, 
167J de Selbniz'in Hona.odayı teh. 
dit ·ıden xrv Lüiyi, kuvvetlerini 
Nil pUslümanlarına. karşı çevirm.İ
ye t:AŞVik ettiği ma.HJ.mdur. 1777 ve 
1781 Yillarmda, Fransa.JUD. Versay 

kabinesinde, II Katerina.nm Le. 
histanda ve Karadeniz cihetierinde
lti Türk memleketlerinde yaptığı 
fütuhata bir taviz olarak, Mısırın 

alınması ve bu suretle Türkiye Im 
paratorluğunun, yakın bir atidn 
wkuu şüphesiz görülen, inbilalin.. 
de Fransanm hissesine şimdiden 

mühim bir parçanın temin edilme. 
si ehemmiyetle konuşulmuştu. 

Türkiye, tedenni ve inhilal yolun. 
çok zayıf düşmüş, üstelik Rus~ a. 
harp!eri onu bitirmi3 olduktan hış 
ka Mısır beylerinin hemen 
hemen müstakil, fakat çolt 
fena ve gadirli idareler:i sebebiyle 
de bu eyalet kendini. bilhassa bir 
garp ordusuna karşı, müdafaa eıie. 
bilecek bir halden çok uzak oldu. 

ğundan Fransada bir Mısır seferi. 
nin muvaffakıyetle neticelenect:.ğL 
ne şüphe ediım.:yordu. Mısırın Mem. 
lıik denilen Türk ve Çerkes kme.. 
men süvari1eri her ne kadar cesur, 
cUret]j ve usta biniciler ise de top. 
lan ve zaptı rabıtlan olmadığı için 
muntazam bir garp ..-:ırdu ve d•,nan 
masma karşı uzun müddet karşı 

koyamazlardı. Bu sure~le Mmrn al. 
mak VP oradan, yine Mr$TJ'lıların 

yardtmiyle, Suriye ve Irak yoluyla 
Hinde gitmek fikri Fransada epey 
eski bir zamandanberl iş~enmekle 

beraber. Amerika harbi ~snasmda 
unutulmuştu. 

G eneraJ Bonapartm, eski bü_ 
yUk fatihler gibi, bir Mısır 

ve Hint seferini! daha ltalyada 
iken, düşündüğü ve "cihan harita. 
sma bakan bütün öke (genie) ler 
Mısın düşünmüşlerdir,, ded!ği ıi.. 

vayet olunur. Fi1hakika cihangir. 
lerin bir uğrağı olan bu ülkenin, 
çoktanberi işlenen iki deniz ara. 
smda, doğu ile batıyı b:tleştiren 
bir köprü vaziyetinde bulunması, 

onu ele geçiren bir kavime Asya 
ile Hinde hükmetmek imkA.nlaruu 
verir. ttalyada sadece bir kumaD
dan olarak değil . ayni zamanda bir 
hüküm.dar g\bi hükmetmiye alışan 
ve emretmenin lezzetini tadan Bo. 
napart artık mahdut salahiyetli va 
zifelerle iktifa edemezdi. O, şimdL 
den daima yalnız emreden bir ci. 
hangir olmayı kurmuştu. Italyada. 
kazandığı saika g ibi zafer!er, miL 
letin onu şimdiden başa geçirmesi 
ne henüz yetmiyordu. Ona mukad 
der en yüksek yere çıkabilmesi için, 
gene; ve haris generali~ kariyeri, 
yeni, büyük maceralar ve uzaklar. 
dan daha kuvvetli ve mübalağalı 

aksedecek yeni fevkalade harekeL 
lerle dolmalı idi. Büvük hadise~e.. 
rin taze vuku bulduğu yerlerden 
uzaklaşması, h? 'kın hayalinde hem 
zaferlerinin gittik~e büyümesine, 
hem de diğer ordulardaki muvaf. 
fakıyetsizlikler onun yokluğunun 
şiddetle hlssedilerek aranmasına 

yanyacaktı. 

H alk Mısrr seferi projesinj tut 
• muyordu. lngiltereyi bizzat 

yüreğinden vurmak projesi daha 
parlak ve daha. popillerdi. Buna. 
rağmen Bonapart Mısır seferinin 
yapılması hakkmda. . direktuvar ile 

Napolyon ltalyacla 

Napo~yon Arkolda 

uyuştu ve htikfunete, Mısın zap
tetmenin kolaylığını, Asya kapısın 
da ve Hint yolunda bir müstemle. 
ke sahibi olmanın Fransa için e. 
hemmiyetini. Kızıl denizde ve Hint 
teki İngiliz ticaret müesseselerini 
yıkmanın, Süveyş berzahnu de!e.. 
rek Fransa Cümhuryetine, Hinde 
eskisinden daha çabuk ve daha ko 
lay gidilebilir yeni bir yol temin 
etmenin, bural·..ı.rda İngiliz nüfu. 
zunu krrmanm, nihayet bütün Av
rupayı Fransa aleyhine ka!dırmak 
ta kullanılan İngiliz servetini yok 
etmenin kolaylık ve imkanarını. 
ma~um ikna kuvvetiyle, gösterdi. 
Bilhassa Mısır projesi, Fransanm 
Büyük Britanya adalarına taarru
zu projesini ortadan kaldrrmıyor 

bilakis kolaylaştırıyordu: çünkü a. 
miral Pitt !ngi1tere ile Mısrr gibi 
biribirinden çok uzak ve ayn ;ki 
memleketi müdafaaya mecbzur o. 
lacağı için kuvvetlerinj israf ede. 
cek ve tüketecek idi. 

D irektörler, ister Büyük Bri. 
tanya adalarrna bir taarru

zun hiç o1mazsa şimdilik mümkün 
olmadığı kanaatiyle Ingiltereyi 
başka bir yerde '"llJ'mak ve bu su
retle sulhli temin etmek ve ;.ster 
teh1ikeli adamı uzaklaştırmak kas 
tiyle olsun, nihayet Mısırın aım. 
masma karar verdiler. 

Jacque Bain - Ville Napolyona 
dair olan kitabında bu hususta şu 
mütaleada bulunmuştur: "40,000 
insanla son donanmasını, rnahza 
haris bir generalden kurtulmak 
iç.in, tehlikeye atacak bir hüküınet, 
ne kadar menfur olursa olsun, yok 
tur . ., 

Dikkate layık olan cihet, Bona
part, Mısırdan Fransa.ya döndüğü 
zaman. kendis1nin asker1eriyle bir
likte direktörler tarafından MıSL 
ra uzaklaştırıldığına herkesi i. 
nandırmağa çal•şırken direk. 
törler de Bonapa.rtı kendile. 
rım dinlemiyerek sal!hiyet clı 

§ma çıkmakla itham edi:y orlardt . . 
Herhalde hakikat şudur: 'Her iki 
taraf bazz gizli· düşünce ve maksat 
lar taşımakla beraber. MıRir sefe.. 
rinin muvaffakıyetine inanmışlar 

ve lngiltereyi diz üstü etmek talii
ni denemekte mutabık kalmışlar. 
dır.._ 

Şa garip dünya: 

Berbere 
Giden 

Köpekler 
Büyük Avrupa ve Amerika şehir 

lerinde lüks kadınların köpel: ~esle 
me merakı bir hastalık halini almış 
tır. 

Londra, Paris gibi kalabalık şehir 
terde bayanların yanlarında gezdir. 
dikleri binlerce köpek vardır. Bayan 
tar, bu hayvanlara, nedense, çok iti
na ile baktıklarından, bu köpekler i. 
çin hususi berber salonlan açılması 
ihtiyacı hasıl · olmuştur. 

Şimdi, Avrupa ve Amerikada bir
çok büyük şerirlerde, bu maksatla 
husu.st berber salonları açılmıştır. 
Berberler, bu salonlarda, köpeklerin 
tüylerini taramakta, ve fazlalannı 
kesmektedirler. 

Pariste, son zamanlarda, bu köpek 
ler için hususi diş fırçalan da satıl. 
mıya başlanmıştır. Par.su bayanların 

1 hizmetçilerine. yeni bir diş fırçala. 
mak işi da.ha çıktı. 

• 
Kulak •atın alıyorum! 

Bugünlerde Meksika gazetelerin. 
de: "80 bin franga bir in.san kulağı 
satın alıyorum,, şeklinde bazı ilan. 
Iar göze çarpmaktadır. Bu ilinlan 
veren profesör Corio Oheodur. Pro-
fesyr, bir meslektaşile yaptığı bir 
kavga esnasında kulağını kaybetmiş 
t~r. Muhalifi, müthi~ surette asabL 
\eşerek profesör Cordio'nun kula. 
ğmı, koca bir Mek~ika bıçağile bir 
hamlede kökünden keserek kopar. 
mıştı:r. Şimdi profesör kesilen kula. 
ğmın yerine ba.'jkasmrn dikilmesi i. 
ç;n kendine uygun bir kulak ara.. 
maktadır. Yeni kulağı, mütehassıs 
operatörler yapıştmp dikecektir. 

Şimdiye kadar, 100 kişi profe. 
söre müracaat ederek kıulağmı sat. 
mağa talip olmuştur. 

Müracaat edenlerin kulakları 

tetkik edilmiştir. Fakat, tam pazar. 
bğa girişildiği sırada polis, işe el 
koymuş, ve böyle bir ticaret ya.prl. 
ması için kanuni bir müsaade bu. 
tunmam.asmdan dolayı, hem profe. 
sörü ve hem de kulaklarm.ı satmak 
istiyenleri tevkif etmiştir. 

• 
Yakanın tarihi 

1825 senesinde kocasmın göm. 
Ieğini yıkamaktan bıkan bir demir. 
cinin karısı, yakayı icat etmiştir. 

Bundan sonra, bu kadın, yaka 
yapıp "Batmıya başlamıştır. Nihayet 
Ebenser Braun namında biri, bu 
yeni buluşun imtiyazını satın · ala. 
rak atölyesin;n vitrinlerinde satılrk 

sert kolalı yaka da teşhir etmeğe 

başlamıştır. 

Brigitte Helm 
Sinemadan 

Çekildi 

1925 senesinde Sinemaya başla
mış ve muvaffakıyetler kazanmış o
lan Brigitte Helm bir otomobil ka
zası yaptığı için üç sene hapse mah 
k~m olmuştu. Cezasını bitiren artist 
Fransa.ya' geım:ştir. Sanşm yıldız ar 
tık ka.tı olarak sinema.dan çekilmiş
tir. 
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PARISLI CANAVAR 
Weideman'ın Anası 
Bu Sefer Oğlu He 
Görüşebilecek mi?. 
E line geçen biçareleri kıtII' kr.. 

tır doğradığını korkunç bir 
soğukkanlılıkla itiraf eden kstil 
Weideman yakalandığı vakit Al. 
manyadaki anası: 
.Odddel y O.şröıtırkı m m m mınl: 

Oğlum benim i~in ölmüştür. o. 
nun ortadın kalkması hem bizi 
hem de beşeriyeti ku.rtaraca.ktir. 

DemJşti. 

Aradan yirmi gün geçti. Zavallı 
ihtiyar ve namuslu ananın tek er. 
kek evladı olan canavarın hergün 
yeni bir cinayeti keşfedildi. 

Oğlunun tahmin edilemiyecek 
kadar korkunç bir katil olduğunu 
a.nlıyan biçare kadının vicdanın

dan, kalbinden neler geçti?.. Ki.m.. 
bilir .. 

Evvelki gU Frankford'tan gelen 
trenden saçları bembeyaz olmuş, 

baştan aşağı siyahlar giymiş bir 
kadıncağızın indiği görüldü. Katil 
Weideman'm anasının oğlunu gör. 
miye ge!diğini duyan gazeteciler 
kadmcağızdan bir iki kelime almalr 
üzere koşuştular. Fakat zavallı a. 
nanın halini görünce mesleki cesa.. 

• retleri kırıldı. Tek evladının en bU 
yük yası içinde olan Weidman'm 
anasını rahatsız etmeden, bir ka.. 
bir önünden ayrılıyor gibi oradan 
aynldtlar. 
Oğlunun itiraflarını gazetelerde 

takip eden bedbaht kadın Weid
man'ın yakında giyotin altında can 
vereceğini anlamıştı. Hiç olmazsa 
gözlerinde bir pişmanlık ifadesi, 
yüzünde bir teessür çizgisi görmek 
ümidiyle Parise koşmuştu. Idam e. 
dilecek oğlunun hatırasmı kana su 
samış. pişmanlık getirmiyen al~ak 
bir katil glbi saklamıya tahammül 
edemiyeceğini anlamıştı. 

Katilin babası kansını alıkova.
mamış, kadm vekilini alıp Parise 
koşmuştu. Siyah tillünü yüzüne O~U L 
çekti. Bir otele yerleşmeden doğru 
Versay'a hakimden oğlunu görm~ ,-

müsaadesini almıya koştu. 

1 

Berlin - Roma Mihveri 
• stintak hakimi Weidman'm (Başı 5 incide) 
1 şeriki Miltion'la beraber ya Çünkü bugiln bütün Avrupa, A .. 

şıyan Madam Tricot•nun eskı ko. vusturyanın Almanya tarafından il 
cası Henri Tricot'yu fasılasız on hakmm bir sene meselesi olduğu-
dokuz saat bir sorguya Çt-kmişti. na kanidir. 
Yorgun koltuğuna uzanmış dü.,U.. Bu devletlere komşu olan bir 
nüyordu. tçerj hademe girdi. w . .,id devletin diplomatı bana şu sözleri 
man'm anası geldiğini söyledi. söylemişti: 

Hakimin karşısına yanında ve. "Avustıuryayı yıl1arca önce t:el'-
kili gözleri yaş içinde giren oeyaz ketmiş bulunuyoruz. Avusturya. 
saçlı ana çocuğunu görmek müsa.. işine karşı gelen bir amil İtalya 
ades;ni istirham ediyordu. idi. Fakat Italya. Almanya ile te, 

Istintak hakimi, henüz tahk•kat riki mesaiyi daha mühim mahiyet 
bitmediğinden müsaade edemiyece te saydığı için Avusturya bütüıı 
ğini kati olarak bildirince, biçare ümidini kaybetmiş .sayılır.,, 
ana vurulmuş gibi saUandı, yü~ Ayni diplomata göre Roma -
kireç gibi bembeyaz kesildi. Bir Berlin mihverini de. Pa.ris- Mos-
ke1ime söylemeden olduğu sandal. kova mihverini de çizen amil. ko-r-
yeye baygın göç' ü. kudur. ıtalya Almanya.dan korku-

Kır saçları yirmi gün içinde bir yor Mussolininin Almanya seyaha 
tane siyah kalınıyacak kadar ağar tinde gördi:kleri bu korkulan ya-
mış bedbaht anayı kendine getir. trştırmadr. !taıyanm Brenner geçi-
mek üzere çağrılan doktorla hera.. dinde yaphğı yeni tahkimat ve bu 
ber istintak hakimJ dakikalarca hudut üzerinde yapt1ğı mühimmat 
uğraştılar. Kadıncağız ~özlerini bi_ fabrikaları ve levazım depoları bu 
raz a~abi!diği vakit. hakim. ya!cm. nu ispat ediyor. 
da müsaade edilebileceğini vadede. Şayet Italya, tngiltere ile anla· 
rek bedbaht anayı teseliye mecbur şır. yahut Atmanya başka mahreç 

ler bulursa vaziyet kamilen deği
kalmıştı. 

şebilir Nitekim ltalya da Alman-
Fransız adliyesinin Weidman'la yanın müstemleke dnva~ma miiza. 

anasını görüştürmek müsaadesini hareket; neticeyi temin etmek 
vereceği umuluyor. Ana ile .oğlu a.. için istemiştir. 
rasmda hapisa:ıedeki kavuşmanın Fakat Berlin - Roma mibveri 
adliye tarihinde nadir rastlanan iki adam arasındaki bir bağdır Ve 
sahneler yaşatacağı tahmin olunu. en esaslı zaf1 bu noktadad1r. Cün-
yor. kli diktatörlük hükumet şeki11eri-

K 
ati! Weidman ve arkadaşla.. nin en ba~iti ise otokrntlnr aragm-

riy!e beraber çalıştığı ve da ortıı kltk anlaşmaların en müş-
öldürülen kadınların yüzüklerini, ld\

1
füfür. 

elbiselerini, ayakkaplannı aldığı rısmr kurtarmıya çalışan koca. ka 
tahkikattan anlaşılan Tricot'nun es nsma bazan para gonderdiğini, ay 
ki kocası Henri Tricot on dokuz nldığı halde kadına karşı zatı o1du 
saat süren bir istintak geçirmiştir. ğunu itiraf etmiştir. 
Henri Tricot hidayete, kadından Mektuplaştıkları zamanlar, kllJ1. 
a.ynldrğrndanberi yaptrklarmdan sının verdiği havadislere göre Tri· 
katiyen haberdar olmadığını söy. cot'nun Weiaman'm kurbanların.. 
lemJşse de gösterilen delilJer ve pek dan haberi olması icap ettiği de 
uzun süren iı:ıdcvaplardan sonra meydana çıkmıştır. Ikinci celsede 
hakikati meydana. vermiye mee- Tricot'nun eski kocası kendine 
bur kalmştır. hiyanet ettiği halde sevdiği kan. 

lstintakm başlangıcında eski ka.. siyle karşılaştmlacaktır. 



Karacasu Çankırıda Parti Kongresi 
Hafriyatında . . ., 
Eser er Çıktı 

Karacasu, (TAN) - Kasabamı. 
Elt1 12 kilometre ötesindeki Gyre kö 
yündeki Afrodizyas harabelerinde, 
Roma Şark enstitUsU profesörtt!rin· 
den M. Jakob tarafından iki ay de. 
vam eden hafriyat iyi netice1er ver • 
mişUr. B;rinci asra ait çok mühim 
eserler meydana çıkanlmıştır. Ma • 
arif Vekaleti mUzeler umum müdii. 
ril Hamit Zübeyr İzmir müzeler mil· 
<illrll Salô.hattin Kantar gelip bu e. 
serleri görmüRlerdir. 

Hafriwta Bergama müzesi mO - Çankrn, (TAN) - Halk Partısı kamun kongresi Uç gün sürmüş ve 
resımde murahhaslan valı ile bir arada görü dUrU Osman Bayattekin nezaret et- tamamlanmıştır. Yıu.karıki 

mektedir. Çrkan eserleri J?Örmek üze yoruz. 
re muhitten b;rook kafi'eler otomo. - =========c================ 
bilte gelme':tedirler. Bunlarnan bir Kars Mıntakasında lznikte Bir Mağazayı 
krs:mr İzmir mfüı:esinc nıık1edilet'ek -
tir. HarabP1"rin bulun~uih.t wrde bir 85 Cüzzamh Var Soymak lsted]er 
mt'7.e kurulması için de tetkikler ya. 
pılrvor. Kars, (1AN) - Merkez ve mül - lznik, (TAN) - Ahmet Kayanm 

haka.tta 85 kadar cüzzamlı vardrr. mag~azas d · kl kI A frn'1;'7.VRS hn.r11n,.ıp,.ı..,t ;cıtı0Avo • ı, emır parma ı ı pence-
Bun 'arı bir araya toplamak ve teda "'enı·n camı kı 11 m k ve l" 

DR. bağlrvan şosenin. Ks:ınrn.ım - • r ıı a e ın uzana -
vilerine çaJıc:ımak üzere bir miskin - bilecegv· safed k" " k k t Gyre a.nı.sınm muntazam bir bale "" 1 '!le e ı ııorap, as e ve 
ler yurdu açılacaktır. Bunun irin tet saır· e aşın1ı.mak suret"le so ulm konulması için istikşaf yapılımıştır. 11 1 Y uş • 
kiklere başlanımıştır. tur. 

Niksarda Oduna Zam 
.Niksar, (TAN) - Yağmurlardan 

sonra k ı.r başlamıştır. Belediye: 
kömUrUn kilosuna 3. yaş odunun el
li kiloluk yUkün~ 17,5 kuru odunun 
~m ki1nhık yilkllne 25 kuruş narh 
koymuştur. ı 

Kastamonu Belediye 
Reisliği 

.Kastamonu, (TAN) - Adil Y'tice 
bıyıkm istifasmdan sonra belediye 
reisliği vazifes:nı vekAleten idare et 
mekte olan vilayet mektupçusu Tev· 
fik E!?me'inin yerine avukat 1'.zet 
Okay tayin edilmiştir. izzet Okay da 
"imd;lik belediye riva.setinde vekJ o. 
larak bulunmaktadrr. Yakında asa. 
leti tasdik edilecektir. 

Hırsızlarrn daha evvel. mağaza • 
Erzurum Valisini Takdir nm arka.smdakf kalın duvan delme. 
Erzurum, (TAN) _ Valimiz Ha· ğe çalıştıkları, .Cakat buna muvaf -

şim lşcan; dahi' iye, sıh'hat ve içti _ fak olamad1l<'lan anlaşılmıştır. 
mai muavenet, gümrük ve inhisar • Ayni mağaza dört sene evvel de 
lar Vekfı.letlcri ta.rafından takılir böylece soyulm~ştu. Hırsızlar he • 
edilmiştir. ı nüz tutulaımamıştır. 

lznikte Canavar Düdüğü Gölpazarında Banka 

Şubesi Açdacak 
Gölpazarı, (TAN) - Son günler

de burada iktısadi, ticari ve zirai 
inkişaf hızlanmıştır. 

Iznik, (TAN) - Muhtemel hava 
teh'ikelerini haber vermek üzere bir 
canavar diidiiğü alınmıştır. Düdiiğiln 
sesi 15 kilometre mesafe içinde işiti 
liyor. 

Bi.!ecik Ziraat Bankasında Gölpa- Sıvosta Yapılacak 
mrma ait ehemmiyetli mevduat bu- Çimento Fabrikası 
lunduğu için burada bankanın bir Sivas. (TAN) - Sümer Bankın 

Niksarda Bir 

Define 

Aranıyor 
Niksar, (TAN) - Burada bir de. , 

fine aranmasına başlanmıştır. Tafsi 
liit şudur: 
Şimdi Erbaada birisile evlj bulu

nan eski Niksar papazmm kızı, anne. 
sinin sağken "kilisede, çan yerinin 
altında bir mahzen vardır. Bu mah
zene dört basamaklı merdivenle ini
lir. Son basamağın altında bir kazan 
altın var,, dediğini hatırlaımış ve 
bundan bahsederek hafriyat için mü 
saade istemiştir. VilAyetin verdiği 
mu.saade Uzerine, eski kilise bahr 
sinde araştırmalara b~lamlmıs -
tır. Uç metre derinl;ğe kadar he
nUz bir şey bulunamsmıştır. Yağan 
kar yüzUnden hafriyat muvakkater 
•atll edilmiştir. 

Defineyi haber veren papazın kı. 
zı da buraya gelmiştir. 

Afyonda 100 
Yatakh 
Hastane 

Myonkarahisar, (TAN) - DCirt 
senedenberi devam eden imar faalL 
yeti iyi netice~er veriyor. ViHiynt, 
100 yataklı ve tam teşkilatlı bir h-uı 
tane inşasına karar vermiştir Ata
türk in-ninl taşrvacak bir mektep \n 
aast i<;in de 115 bin lira nyırmıRtrr. 
Her ilci binanm temelleri yakında 

atılacaktır. 

Şehir pA.nmda stat veri oarak gös 
f('r:len saha.nrn istlmll\ki bitm;ı:ıtir 

Burada tesisata. başlanılmak üzere. 
dir. 

HalkevinJe ıeıli sinema 
Halkevi, bir sesli sinema makine • 

si almağa karar vermiştir. EvnP h<·r 
ay 3-4 Ü!msiı ve kmıser -verilmek
tedir. Son olarak "Himımetin oğ1u ·• 

"ydında Almanca DerdP.r 
Aydın, (TAN) - Halkevindc, ge 

~n sene almanca kursuna devanı •ı

denler içi.n B ve hiç almanca bilme
yenler için A almanca kurslan açıl
mıştır. Dersleri. ortaokul almanca 
öj!rctmeni Salahattin Oklar vezi -
yor. 

şubesi açılması için teşebbüslere gi- burada kuracağı çimento fabrikası 
rişilmiştir. Belediye, en milnasip yer iç'n NUmune ~iftliği civarında istim 
de bir arsayı şube b:nası yapılmak "ak muamelesine başlanılmıştır. Dk· 
Uzere Ziraat Bankasına hediye et • baharda inşaata başlanılacaktır. 
miştir. Fabrikada eiinde bin kad~r amele nlvest oynamrken salon köylUlerle 

İthalatı 300. ihracatı 500 ki.isO.r çah;nc-ak ve 800 tnn kadar da çimen dnlmue. ha1kevi baskam Galip 0(1 .. 

-o-

1'dapazarında Kurslar 
Adapazarı, (TAN) - Sabihalıa -

oım ilkokulunda, muallimler için mo 
del uçak kursu açılmıştır. Kurs 15 
glin sUrmUştUr. 

C. H. Partisinde, zehirli gazlardan 
korunma kursu açılmış, buradan. 
nahiye ve kövlerden bir çokları de.. 
vru:n eylemi§tir. 

Manisada Bir Köy 

imamı Kaybo!du 
Manisa, (TAN) - lshakçelebi kö 

yU imamı Istanbulda Beşiktaşlı Ha
zim oğlu Cemal kaybolmuştur. 

imamda, kôy işlerin'n takibi için 
umumt bir vekaletname, aynca 30 
ikadar hüviyet cüzdanı, anuhtePf res 
mi dairelere yatırılmak üzere ha'~
~ verilmiş 450 lira kadar bir para 
vıardır. !marn, kooperatiften de ke
faletle 555 lira almış bulunuvor. Bu 
ıBebcple, ortadan yok oluşu, köyde te. 
taş uyanclırımştır. 

lira tutan Gölpazannda 50 kadar to istihsal edilecektir. mirer Atatilrki.in meclisi a~·s nutkun 
muhtelif ticarethane çahsmııkt:adır. dan parçalar okuyarak köylüye aıı-

Vezirha.n istasvonunıı 30 kilomet- Adnl'\a7'arı""" Refon Yollar tatmıştır. 
relik muntazam bir şose ile bağlı o- Adazapan. (TAN) _ RE>'e<livP. Kövlüler için geceler hn7.Trlanmr~. 
lan ka7.Pı"TITZ'l1 bir nnhlvesi v~ 87 kö- hiikfımet cadriesindı>n sonra Parkönii tır Her gün yüz'Pr<'e gencin hıılke·ıi 
yU vardır Haftada altı giin Vezir - volunu dn. betonla dö!'ı('tmistft-. Par- lc;tap sarayına. girip çıktığı görillü
han şncıPsinde otomobil postası i{\1e- j 'km ort11snı-iAki ser yrktrntmıe ve mil yor. 
mektedir. nasip bir köşeye yaptırılmıştır. 

in e Kız. 

Incgöt, (TAN) - Halkevi içtimai 

yardım şubesince yapılan muayene

lerde hastalıktan anlaşılanlara ilaç 

lan bu yıl Kızılay şubesince temin 
ecUmiştir. 

yın Yardımları 

Kızılay şubesi, hemen hepsi öksUz 
olan altmrş ilk okul talebesine de bir 
kaç gUn evvel elbise yaptırmıştır. 

Yukandaki resimde, Kızılayın giy 
dircliği yavrutan bir arada görüyo-
ruz. 

Dalama Köyünün Suyu 
Aydın, (TAN) - Dalama kamu -

nu merkezinde..150 yıldanberi açık -
tan gele nsu yollarınm köye yakın 
olan kısmı künkler içine alınımıştır. 

Cümhuriyet meydanında üç musluk 
lu bir su depo!ıi yaptırılmıştır. Su 
bilahare membamdan itibaren Jtünk 

ı içine alın_a_c_ak_t_ır_. -o----

1 Ölen Çocuğu Gizli 

Şeki[da Gömmüşler 

lzmir, (TAN) - Karşıyakada 

Bostanlı caddesinde oturan lsmailin 
beş aylık çocuğu, ocakta kaynryan 
çay }izerine dökülerek yaııaJanmış, 

bir kaç gün sonra da ölmüştür. A • 
nası ve babası, yavruyu gizlice göm 
mtişlerdir. Mesele haber alındığın • 
dan, haklarında takibata. başlan • 
mıştır. 

RESiMLi ZABITA ROMANI: ~o. 1 

-CiNAYETLERi YAPA . 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fare ·er 

ıtı. 

i 1 e öldDrDnUz 
Macun ve buğday ~eklinde olup büyük ve 

küçük her nevi fareleri, sıçanları derhal öldü· 
rür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olan· 

larını yağb bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya 

sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymah· 

dır. Kutusu 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 
" . . . . ., \. :~· . . ' . -
Bas, diş, nezle, grip, romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kate ahnobilir 

~' ~> ~· ~ ~- .~· • . ·,.,.. ' • -
Grip, 

Nevralii, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrdarı, 

Romatizma 

Aydın Köylerinde 
Aydın, (TAN) - Halkevinin Ah

met Arkayın başka.nlığındaki köy • 
cülük şubesinden bir heyet Umurlu, 
Köşk, Koçarlı ve Dalama kamunla· 
nna gitmiş, bu kamunlara bağlı köy 
ler halkına, Türk bayrağına gösteril 
meai lazım gelen sevgi ve saygı halı 
kında izahat vermiş, köylerin umu
mt vaziyetini de tetkik etmiştir. 

Armutlu Köyünde Yan91n 
lzmir, (TAN) - M. Kemalpaşa 

kaza.smm Armutlu köyünde. tzmir 
l!addesinde bir leblebici dükkanın • 
dan yıa.ngın çıkmış, Giritli tbrahimin 
evi ve beş dükkan yanmıştır. 

z--

Erzurumda Dilencilik 
Yasak ., 

Erzurum, (TA.N J - Valinin em
rile, ayın 24 tinden itibaren clilenci
lik yasak edilmiştir. Şehirde clilen .. 
dikleri görülenler, düşkünler evine 
gönderilecektir. 

Adanada Pamuk Ryatlan 
Adana, (TAN) - Çukurova pa • 

muk piyasası çok düşüktür. Buna 
bir çare bulunmasmı istemek üzere, 
çiftçiler birliği reisi Snfa Ozler. zi· 
raat odası reisi Kasım Ener, beledi• 
ye azasından Vehbi Şamat ve Refel 
Gülek'ten mürekkep bir heyet An ' 
karaya gitmiştir. 

r----..ı. 
-·ı Tİ tw1ADIN 1 ZA 

. .-~--~~----· 
Birlbirini takip e.. 

N l<ıM ? BİR ERK~-rr=-.,;.._.------ TESE1'1C.U~ E.OE~ 1M 
. -

den ve fnlllerI ya. 
k8:1ana.mıyaıı cL 
oayetler bütün 
memlekete deh~t 

almıştı. Esrareıı. 

giz cinayetlerin sa 
yısı oou bulmuştu. 
Bu müthiş cinayet 
salgm.ı karşısmda 

zabıta birşey ya.. 

pamryoi'do. 
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Naısoo doğdu? 

No. 1 

' 

• NasıD yaışada? • Nasoo lb>aıtt1to '? 
Yazan : Ziya Şakir 

TAN 

Portakal 
Mahsulü Bol 

Olacak 

Miralay Sadık Heyden 
harbiye nazrrına mektup 

Tutulan yeni istatistiklere göre, 
son senelerde portakal istihsala tnnı
zm miktar itibariyle vaziyeti §Öylf'. 
dir: • 

Sene 
1933 
1934 
1935 
1936 

Adet 
220 Milyon 

185 " 
184 " 
159 " 

Son yılın rekoltesi lıakkmda he. 
nüz kati bir tahmın yapılamamıştır. 
Geçen senenin Dörtyol portakal istih 
sali 40 milyon, Mersin istihsalatı. da 
8 milyon ki, ceman 48 milyon adet. 
tir. Bu sene Dörtyolda istihsal edile. 

[tKJNCI KISIM] 

T a.rih .. 10 ,ubat 1334.1918 Har 
biye nazın, topçu feriği Fe

rit Paşa, makamında oturuyor .. 
Nezaret milsle§an ile, bir mesele 
hakkında görüşüyordu. 

Nezaret yaverlerınden biri gir. 
di. Nazıra, taahhUUU bir mektup 
Verdi, 

Ferit Pata. zarfın llzerine bak. 
tı. Resmi mektuplan andıran i:>u 
zarfın köşesinde, bir Mlsır pulu 
Vardı. 

Na.zır, sözUne devam ederken 
ZS.rfr açtı. içinden çıkan, çok gU. 
set ve düzgün bir yazı ile yazıl. 
ınıt olan tam Uç sahüelik bu met. 
tubun imzasına baktı. Derin bir 
hayret iç.1nde: 

- Allah, allah_, Garip ıey
Miralay Sadık beyden. .. 

Diye mınldand.ı. 
Büyük (esericedit) kA~1armm 

tam Uç sayf uını ihtiva eden mek. 
tubun birinci sayfasını çevirdi.. 
nk satırlara, göz gezdirir gezdir. 
ınez. etli ve vuvarlak çehresi. kıp 
kırmızı kesildi. Bu sakin ve mu. 
tedtı adam. adeta bir sinir buh. 
l'B.nına kapılarak, milsteıara: 

_ Dinleyiniz .. Sadık Bey. glJn. 
derd=ği şu mektuba nasıl başlıyor: 

Dedi. Tatlı peltek sesi. ha~ 
~ hiddet ifade eden bir ıekılde 
y\lkseldi: (Huzuru ali cenabı 
ıı.ezaretpenahiye.. arzı Acizidir-. 
İngiltere devleti fahımes;, altı ee. 
11.edenbeıi.. bizi .. zirilUvayı hima. 
Yeeinde muhafaza, ve bilhassa.. 
dört senedenberi de .. altı nefes. 
ten rnute.,ekkll. ailemi •ate ede. 
!'ek.. hayatımızı muhafaza ey14'. 
di ... Devleti mfhıarUnilevhımm .. bu 
ınu"'"enetinin devamı .. sulhun ak. 
di tarihine kadar olmakla meşrut 
idi ... ş:mdi. katolunması .. pek ta
biidlr ... Ve bu hıısusta bize .. rea. 
ınen tebliğ eyledi ... Ve bir zami. 
ınei 1Utöt olmak Uzere .. arzu etti. 
Jiniı takt'rde bizi .. ma aite .. le.. 
t11nbutll kadqr da sevkedebilece. 
ğini beyan eyledi ... ) 

P'ertt P84R. duraladı. MUst~ 
rııı YilzUne baktı... Dolgun çehre. 
el. biraz daha kın.rmıştı... Mek.. 
Qıtıu elinden bıraktı: 

- Fena halde, hiddet bastı. 
OkOYllrnıyacağnn. 

:t)ive rnıntdandı. 
r JIUsteşar, uzandı. mektubu at. 
~r. SUratıe göz gezdirdt Fakat, 
gözleri ıivah satrrlann dllzgi\n 
yazıları Uzerinden geçerken, {\. 
nun rengi de bembeyaz kesitm"o
ti O da mekt11bu. maHnm Ustun. 
d,,.lfi evrak yığınlarının Uzerlne bı. 
rakr~rı·n: 

_Tuhaf sev .. ne fstıvor. Sa. 
d•k 'fİ'V? . Bu bir iurnal mı .. ş;. 
kAveııame mi .• Yokaa, istirham. 
namem'? .. 

Diytcek kadar sinirlefl!liftL 
Ferf: Pasa, eordu: 
_ fe istiyor, bu adam? .• 
_ pra. ... 
_ '.!-· tngııtere devleti fahtm6. 

slnden aldıklan yetişmemif mi! .. 

j ceği hesaplanan miktar ~O mily"n 
portakal. Mersir: havalisinde ise 9 
milyon ki. ceman 69 milyon adet por 
taka!drr. 

Bu rakamlar. Dörtyol ve Mersin 
havalisinde 1937 senesi portakal is. 
tihsal miktarlarının geçen seneden 
fazla o~acağmı göstermektedir. 

Tutulan istatistiklere J?"Öre. memle. 
ketimizde mevcut portaka! ağaçlan 

470,000 adettir. 

Ferit PQfaya gelen mektubun kliıen 

lncirlerimiz için 

Fena Propagar..d~ 

· Y apıyorlarmıı 
_ Şimdi, Ingiltere hUkiimE>:ti, 

parayı kesmiş.. Bütün ailesile, 
bUyilk bir sıkıntı iç:n.de iın1ş .. He. 
men para gönderilerek, kendileri. 
nin Istanbula aldınlmasmı istir. 
ham ediyot. 

- Ali.... Hilkiimetin. can çe.. 
Jdştiğinl görüyorlar. Leş kargala. 
n gibi, tekrar buraya UşUşüyor. 

Ia.r. 
Biz, bu muhaverenin devammı 

takip edecek değiliz. Vaziyeti ka. 
rilerlmiıi.n nazannda iyice canlan. 
dırmak için, altı senedenberi (in. 
giltere devleti fahimesinin zirü)j_ 
va.yi himayesi) ne sığınmış olan 
(HUrryet ve ltillf fırkası lideri, 
Sadık Bey) ile arkadaşlarının, fır. 
kanm inhili.linden sonra geçirdik. 
leri hayata, sUraUi bir göz gezdi. 
receğiz. 

N azım Papnm kanlı cesedi, 
sadaret da'resinin korido. 

runda, üzerine örtülmUş olan oir 
asker kaputu altında yatıyordu. 

Ittıihatçılar, bir anda bütün kud. 
reti ele geçirmişlerdi. Sadrazam 
Klmil Paşayı. cebren istifa ettir. 
mişlerd;. (Dahiliye nazın Reşit 

Bey) ile (Maliye nazırı Abdürrah. 
man Bey) i tevkif etmışıerdi. 

Bu iki zat. lstan bul muhafızh. 
pm Cl) bodrum 'katındaki oda.
tanlan birine nakledil:rken. Har
biye nezaretindeki merkez kuman. 
danl•ğı daireeıne de Hürriyet ve 
Ititlf fırkasına mensup bir hayli 
kimseler get'ritmi.şti. Bunlann i. 
çinde en ehemmiyete ~ayan üç 
p.hıs bulunmakta idi. 

Bunun biri. muharrir Ali KP

mal Bey •. D'ğeri doktor Rıza Nu. 
ri Bey .. ilçUncUsil de. Hürriyet ve 
Itili.f fırkası inhilll ederken, o 

- fırka namına saltanat sürmiye ha. 
zrrlana.n, (Gilmillcineli lsmail B.) 
idi. 

Hilrriyet ve ltilB.f fırkasına men. 
sup d'ğer mühim şahsiyetlerden 

bir kısmı. turalıLra buralara sin. 
mişter, gizlenmitlerdi. Bir kısmı 
da, Romanyaya, Bulgaristana, Mı. 
aıra ve Atinaya fira.r etmişlerdi. 

Büyük bir cüret ve intizam da. 
bilinde hareket eden ittihatçılar, 

(KAmil Pap hilkO.meti) ile (HUr. 
riyet ve ltillf fırkuı) na tam ma. 
na.sile darbe indirmişlerdi.. Her. 
kes, biltUn ltillfçılar •. Ve hattA, 
fırkanın mllhUrilnU koynuna so
karak firar eden miralay Sadık 
Bey bile: 

- Eh .. HUrriyet ve Itili.f fır. 
kası derin blr mezara gömülmUrş. 
tür Bir daha. bu fırkanın baş kal
dırmasına, iınkin ve ihtimal yok. 
tur. 
DemişlerdL 

ttt'hatçılaıın. hUkOmeti ele ge. 
çirdlkleri dakikadan itibaren milt. 
hU, bir intikam cereyanmm ba+-

cı ı Simdi Catalollmıda (Halkm) ~ 
"1aıı bina: 

lıyacağr .. Fatih meydanından, F~ 
minönüne kadar bütün caddeler. 
de. meydanlarda, medrese önJe. 
rinde takım takım dar ağaçlan 
kurularak, yedi yaşın.dan yetmiş 

yaşına kadar bütün Itılafçıların 

bevenk hevenk asılacakları zan. 
ııediliyordu. . 

(Arkası var) 

Cezair incirlerinin TUrk incirlerine 
rekabeti için Cezair tUccarlannm yap 
tıkları fena propagandalar, Fransa 
pyasalannda incirlerimizin satışına 

tesir etmiştir. Bu propagandaya kar. 
şı Türkofis Paris şubesi incirlerimi_ 
z.in nefaset ve kıymetnl gösteren bir 
broşür neşredecek ve mahsullerimizi 
tanıtmıya çalışacaktır. 

Y dbaşında Altın 
Bizim şimdiki takvlmJmh yılba. 

§muzı lkincikiuıunun birinci günü 
oe çevirmeden önce, iki türlU yıl. 

başunız olduğ~u bilirsiniz. O va. 
kit rumi deci ğiıniz yılbaşı olao Mar. 
tın birinci giınü maliye memurlan 
baz1 törooler yaparlarsa da arabl 
yılbaşı olan muharrem &l'IDm 
birinci günü asd halk 
için daha tatlı gelirdi. O gün kü. 
çükler büyüklerin elini öpmiye gi. 
derler ve karşılığı.oda para hediye. 
si alırlardı. Bu para hediyesi pek 
çoklan için gUmli§ çU lturuslann 
bir iki taıneslnden lb-t.ret kalırsa 
da, yılbaşı hediyesinin esuı altm. 
dı. Onun lçiıl daha bUyWder, elleri. 
nl öpmlye gelenlere, l,lbaşı gtintln. 
de attın lira hediye ederler, kesele. 
rinin kudreti bUtUn ve beşi blr ara 
da büyük liraya kadar çıkamıya.. 
lar, hiç olm8Z8Q parlak bir çeyrek 
Ura vermiye çalışırlardı. 

Vılba.,ında altın hediye etmek L 
detl sadece bizde değildi. Şimdi a. 
dmı ve oturdu~ yeri bile unuttu. 
ğumuz en son Alman lmparatortı, 
eski ait etlere riayet ett" ğinden yıl. 
ba.~ı günü tebri.ke gebnlere. iize. 
rinde kend1sinlrı de resmi bulunan 
bir Alma.n altın lira.."' herliye ettiği 
nJ gazeteler yazardı. Vakıa lmpa.. 
ratonın yalnız bir tek lira hediye 
vermesini az görenler bulunursa da 
bunlar yılbaşında a.lhnm manasını 
bilmlyenlerdi. Bizim büyüklerin de, 
Alman lmparatoruron da maksat. 
lan para vermek değil, albn made. 
nl vermekti. Zaten yılba.,ında he. 
diye olarak alman altmm harcedll. 
mesl de uğur sayılmazdı. 

Altının yılb~mda manası acaba 
neydi! Bu mi.nayw iyice bltemiyen. 
ler altını sadece bir bereket alL 
mett sanırlardı \'e l'llha"ında alclık. 
lan a.ltm, keselerinde ka](Jıkça ke. 
selerlnin hiçhir vakit ho~almıyaca.. 
ğına iman ~derlerdi. Gerçi krı;;enin 
daima dolu kalma..'lı bir saadrt ot. 
makta beraber a.lbn ha.~ka tUrlU 
zenginlikten daha büyük mU. kt1. 
çt1k mu, orası takdirinize kallJUl
tır- bir saadete deli.let ederdi. 

Evet, Ydbaşmda altm vermek 
ona alan kimseye umn ömttr te. 
IDelH1İ etmekti. Yılbqmc1a mteıf 

ıtlmdl de söylenltdlğf gibi en ghel 
söz uzun ömllJ' temenni etmek oL 
doğundan altın hediye edllirdL 

insanlar çok yaşamayı her vakit 
sevdikferlnden, medeniyet icurulmı 
ya başlanddığında.nberl, çok Y•· 
ma llicmıı bulmak heryerde en mü 
hlm işlerden biri olmuştu. Bu Hiç.. 
lann hepsLnl saymanın bugün sı. 
rası değildir. Zaten bunlann ara. 
snıda eın mühim yer hıtan ve en a. 
zan ömrü olan altındır. 

EskJ simya adandan herşeyden 
altın yapmak mümkün olduğunu 

iddia ettikleri zaman, en kıymetti 
maden sayılan altmın kana kanşl1' 
• insana uzan ömilr vereceğine 
kendileri inanmışlar ve halla da 
-kolay~ ınaındınnı,Jardı. 

On1111 için büyük, küçük hekhn. 
ler arasında bir çoğu. zengin hasta 
lanndan bazılannı altmla tedavi 
ettikten başka, çok yaşamak için 
de altını tavsiye ederlerdi. Bizim 
bürtik Türk hekimi lbnı Sina'nm 
aıifıl\a -ltiç olarak ta.- pek zlya. 
de itibar ettlii hlllnlrse de onu ne 
§ektlde yedlrdlğt bir sır olarak kal 
nuştır. 

Altının umın ömUr vereceğini en 
kuvvetle söyliyen Paraçelsus ol. 
ınoştu, Onun rl\ı'ayetlne gö .. altın 
insanı dokuz yüz, hatıl hın yd ya. 
§atacaktı. Kendisi kırk dört yaıJın. 
da öldü~ halde altına karşı yaptı. 
iı sevgi kaybobnadı. Ondan sonra 
da altının uzun ömür vereeeğlne 
inanan ve herk~j lnandmnıya ça. 

lıpn büyük adamlar çıktı. lnltllte. 
rede biri Roger, öteki Françols o. 
lan lkl meşhur Racon gibi •.• Booa 
inanmryanlar bile altını -hem de 
tatlı bir sembol olarak saklarlardı. 

Sfz de tabii bÖ~·le ,eylere inan. 
nıammız. Zaf en a'bnın rayiç değe. 
rl de kalmadı. Fakat yılbaşı Tu-ya 
re Plyankosunda ku.aındınızsa kL 
ltt para Vf!rerek -borsa dıgnsın. 
da.- bir altm lira alma~'l ihmal Pt. 
ıneylnlz. Ctlzdamnızda kaldıkça 

ge~kten mun ömtlr vermese ele 
belki umut verir. Sonra. her ay ye. 
nl Hitlll gördttlltlntb vakit altma 
hakanana --ldmseye arar ver. 
mlyecek- bir eğ:enee olur. 

Hürf iyet ve itilaf 
Nuıl Doğdu? Nuıl Yatadı? - Nasıl Battı? 

No. 53 Yazan : Ziya Şakir 

Şehzadedeki Fırka 
Merkezi BasılıyOr 

Bu sırada Muhtar Paşa, gerek 
Padişah ve gerek Ayan Meclis\ ile 
anlaşmış, gizlice, Meclısın feshi ira 
des.ni almıştı. lttı:tatçılar, bunu 
haber alır almaz, ~-tysi}etlerini mU 
dafaaya hazırlanm s!ardı. (23 tem 
muz) gilnU, Meclisle büyük bir (kı 
zılca kıyamet) kopacak.. itti. 
hatçılar, hem kabine reisi Muh
tar Paşaya, hem de Padişa.ıa nu 
kararı b;ldirmişlerdı: 

[Meclisi feshetnııy~ teşebüs ~
den kabineyi, M~nıtiyetin esa.sa.. 
tını halelldar etmekle 'tham etle
rek kabineyi iskat eylıyoruz .. n.ıış 

ru bir hükumet teşekld.ıJ edincf:.. 
ye kadar da, Mecus'Tl bili müddııt 
tatiline karar verıyoruz.~ 

F akat bu sevinç, bir iki gür 
zarfında zail oldvermışti 

Y.ne fırka dahilin.de mücadeleltu" 
baş göstermişti. 

Sadık Bey ile arkadaştan; Rr· 
za Nur ve Mahir Sait Beyleri; 
(Arnavut rUesasile gizlice birleş
mek .. ve onlardan para çekmek) 
ile itham ediyorlardı. 

Onlar da Sadık Beye: 
- Kabineden, arkadaşlarına me

muriyet dilen yor. GUmillcüneliyi 
Dahiliye Nazın yaptrrma.k isti
yor. Fırka, ihtiras aleti oluyor. 

O:ye feryat eyliyorlardı. 
Bu hengame arasında. Balkan 

hilkmnetıerine harp ilan edilmiş.
ti. Ve daha harbin ilk günlerin
de, bilyilk f elik etler başgöster

mişti. 

Muhtar Paşa kabinesi, çekil
miş: yerine Ki.mil Pqa kabine
si ~Plmişti. 

Hürriyet ve ltillf fırkası: (Ka
mil Paşa kab nesi) ni benimse
mişti. Bahusus fırka nizamname
sini yazmış olan Reşit Beyin bn 
kabinede bulunu§U, bu zihniyeti 
takviye etmişti. 

K Amil Paf& sadrazam o1~ır 
olmaz. Hürriyet ve itilaf 

fırkasının lideri Sadık Bey, Babı· 
aliye postu sermişti. Reşit Beyin 
dahiliye nazırlığına tayin edilme
sinden tutturarak; GümUlcüneli 
I.smail Beyin Adliye Nezaretine, 
- Arnavutluk isyanının en ba.t
mUretliplerinden - Debre mebu· 
BU Basri Beyin de Maarif veya
hut Posta Nezaretlerinden birine 
tayinini istemişti. Sadrazam Ka
mil Paşa. Sadık Beyin bu talep
lerine ehemmiyet vermemişti. 

Bu veziyette Sadık Bey. fırka
da. artık b"r bostan korkuluğu· 
nun gölgesi vaziyet'ne dUşmu., o
tuyordu. Fırka; GümillcUneli ls
mail. Debre mebusu Basri Bevler
le Tokat mebusu Mustafa Sabri 
Efendinin eline geçmişti. Yani; 
Hürriyet ve itilaf Fırkası artık 
inh lal etm~ş .. onun mirasına. sa
bık Ahali Fırkas·nın Uç mUhim 
rUknU tevarüs ey'emişti. 

Gömilıcıneli ile arkadaşlan. bt 

gizli faaliyetlerine devam ederken 
ittihatçılar da işe girişmişlerdi Heı 
şeyden evvel, (Prens Sait Halim 
Paşa) vurtaaile. Harbiye Nazırr 
Ni.zım Paşayı elde etmişler: evete. 
mirde kendisine Uç bin lira vermek 

ve sonra da sadaret mevldine ge. 
tirilmek şarti1e bUk~meti devirmek 
hususun •e şifahi bir mukavele ak 
teylemltlerdi. 

Tallt Bey. Sahip MoTianm Paşa 
bahçedeki yalısının arka tarafm • 
daki koruda, kUçUk bir köşk için. 
de saklanıyordu. Fakat eı n.ltmdan 
her şey ha7.trlanıvordu. Nihayet. 
Mııhmut ~vket PaRa tl" haztr nl 
duı.;ı halde. sefarethRneıerin bi. 

rinde son içtima aktedılmişti. 
Ne kadar gariptir ki: ayni zarr an 

da GUmUlcineli lsmail Bey de r11. 
biliye Nezareti makamrna geçebil. 
mek için - kendisine her neden w 
rakip addettiği - Reşit Beyi kat. 
!ettirmek ~c;in gizli bir cemiyet tt~ 
k1 etmekle uğraşmakta idi. 

Fakat bu tertibatı, beceriksizlik 

Sait Ha!im Pa,a 

yilzünden bozuıu vermiştı Bunm 
üzerine Gümülcineli Ismail Bey, i. 
kinci bir teşebbüse girmıştı (Ha. 
19.skaran) partisınin rilesasile g.ırü 
§f'rek. Kamil Paşayı devirmek is 
temişti. Buna da muvaffak lllama.. 

yınca. gizlice Nazun Paşaya mura 
caat etmiş: 

- Kamil Paşayı sadaretten a. 
talım . Siz sadarete geGiniz. Ben de, 
Dahiliye Nezaretine .. F.min olwıus 
ki, mühim işler görürüz. 

Demişti. 

ittihatçılarla tamamile an1~-oş 

olan Nazım Paşa:. Gümtilcinelinin 

bu teklifini. KAniU Paşa taraf.in.
oan yaptmlmış bır iskandil ıanne. 
derek, Ismail Beyin teklifini şid 
detle reddetmiş •. hatta yanından 

kovdurmuştu. 

lşte, Gümülcineli ile arkarla~lan 
tam böylece bocaladık lan esnada, 

ittihatçılar <Babıalı) yi basmış .. K& 
mil Paşa hükumetini bir anda 11. 

Irat ederek hükümeti biltı.in !luvve 
tile ele geçirmışlerdi. 

O gün. 1328 senesi kanunusani 
ayının 10 uncu günü idi. Babıli1 :niD 

köhne ta vanma indirilen bu darbe 
o akşam Şehzadebaşmdaki ı a 
merkezine de te§mıl edılınıştı Or 
taJik karardıktan sonra, fırka 1:ıi.. 

nası b&811mışt.I. 

Fakat, bmada yapılan büt"{J., a. 
raştırmalara rağmen, Sadık lley İJU 
ıunarnamıştı. Çünkü Hlırrıyet ve 
ltilfı.f fırkasının liderı fırkanır rta 
mı mührünü koynuna koyara r -
t'vvelce Kamil Paş dan ald ğı ta. 
vecciihname ile - lng- ltere ~u·fa. 
rntme fırar etmi : uzun zam>tn lan 
lıeıı oynadığı f cı lı oyun ar, bu 
::ıurctle hıtamn ermışti 

cıo kanunusani (1328 -1912) 
guııiı Osmanlı Meşrutiyet 1 ·iM. 

:uı. fırkacılık hayatı mt!hitr. hir 
jor.Um günü göstermışh Hükf ıne 
tin en yUksek idare makamı o.an 
(Babıali) salon ve ınridorla. ın al 
~.anlara boyayan o günün intibaı, 
acaba fırkacılık ihtirasına kapı • 
:an:ara bir ibret der.ııı verebilmiıj mi 
idi? 

Onu. ikfnef k'Rtm~;ı g5receğız. 
Birinci kısmın sonu 

29 1211{.'37 

ÇEMBERLTT A.Ş 

l!!'m.._, • YENl ÇIKT ----

SES 
Sab hattin Al 'nın en gı. z 

hıkaye erını ihtıva eden son ki 
tabı çıktı. Yiıksek edebi bir kıy
metı olan eseri. zevk ve neşe i e 
okuyacaksınız. Fiyatı SO .lruruf
tnr. 
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No. 1 

Karacaahmetten 
Ge~erken .. 

[BAŞLANGIÇ] 

Y az sonunun bir günüydü. 
Eğri büyrU, sıra sıra, B'il· 

rO. sürü serviler... Servilerin üs
tünde akşam gökü doğuyor: Tu
runç, bir tunç oluyor; tuncun üs
tü kızıl kor; korun üstü koyu mor. 

Ve altında serviler ... dalları kar
ga dolu, rüzgarı homurtulu; çatal 
ınatal, dizi dizi, küme küme, eğri 
güğrü. sürü sürü serviler ... 

Her servi bir yeşil alev. Gövde
leri dev. Çevreleri ev .. yerüstü evi 
değil; öbür dünya evleri. Bunlaı
rın sahipleri, devirmiş kavukları, 
söndürmüş çubuklan. Gömlek.siz 
göğüslerinde Bay Hüvelbaki'nin 
beyitleri menevişlenmiş. Mermer
den papuçlarmı yana fırlatmışlar. 
Topraktan entarilerini yellere, 
tuğladan şalvarl.a.rıflı seller~ sat
mışlar. Servilerin diplerine yan 
J&tmışlar. 

Kemikleri çomak, etleri toprak, 
adlan taş oLmuş çocuklar; hotoz.. 
!arının yaldızlı oyalan dökülmüş 
ta§ bacılar; demir kafese konmuş 
taş ölüler; tahtaperdesi yıkılmış 
tuğla ölüler; izini çakal ezmiz top 
rak ölüler. Krzıl kordan koyu mo
ra kaynayan göğün altında yeşil 
alev serviler. 
Güneş buraya akşama kadar. 

ateş yağdırdığı için bu toprak gü
neşi sevmiyor. Güneşe tenezzül et· 
miyor. Ve her yaz akşamı güne
şi tahkir ediyor. Gündüzün güneşin 
yağdıra yağdıra ikram ettiği ate
li gece yaklaşır yaklaşmaz, güne
ıin arkasından fırlatıp atıyor. O
nun için çevreleri ev, gövdeleri dev, 
boyları yeşil alev serviler yanar. 
Taş kafalarda esen hava yapar, 
c;ıalmamamış mermer yanar, küf· 
kmmiş su yanar. Kaldımnsız yol 
yanar. Tektük geçen kul yanıar. 

Eskiden can da yanardı cüzdan 
da yanardı. 

Simdi de bencilen yolu sapan ya.-
myor. 

B irdenbire. tlrpererek durnk
ladrm. Dört yanımı bir 

:yokl·adım. Kollanan göz kesildi, 
gözlerim kulak! Nah şurada bir 
yalak. Bu yalakla bir dev gövde 
arasmda yan geh;niş bir mermer 
gövde krpırdandı! Koca ak taş 
canlandı! Sanki ölüm uvandı! Ku
laklarım gövdesini gördii, gözle
rim sesini işitti. Tevfik Fikret te 
böyle olmuştu amma, poyra?..a kar
şr serin yazı odasındaki süslü mar

sa başında böyle olmut:ıtu. 
Hisar mezarlığı ölülerin savfi

yesidir. Burası da tek hasırsız iz
besi. 

Bu bir insan sı>si değildi. Bir 
mermer da~rnı oymuşlar, oymuş
lar, uçsuz bucaksız bir dehliz yap
mışlar. Bu ses o dehlizin ta dibi
nin daha ötesinden gelen bir ses
ti. Ne kör se!'lti ne keskin. Ne 
canlıydı ne bitkin. Kalın, yuvar
lak. mavasrz hamurdan bir sesti. 
Ciğerine ok yedikten sonra dili 
kesilmiş, gırtlağı kementlenm.iş 

bir kaplanın hohlayan sesiydi. 
.. YUğu devrilmiş mermer ıırav-

de kimiıdanıyor, aogruıup egruı

yor, o örneksiz, tıa.rifsiz sesile mı
rıldanıyor. Kükrer gibi mırıldanı
yor, mırıldanır gibi kükrüyor. 

ürperiyorum, terliyorum, kir
pileşiyorum! 

Çocukluğumun bir hatırasını ha
tırlıyorum: Vampire ok, cine kı· 

lıç, cadıya mızrak, hortlağa kur
şun işlemez! Onlar insan değildirler 
ki karşılaşınca kesip biçme hak
lrayıveresin ! 

- Hey yolcu! Yolcu hey! 
Mey vm mı? Var mı mey? 
Dünyayı sen apart 
Yok bence öyle şey. 
Hey yolcu/ Yolcu hey! 
Mey var mı? Var mk mey? 

B u ses limdi de ta..iq.lmdeıı 
damarlanma doğru, sinir. 

terime doğru, boğazıma ve boğa. 
zımdan beynime doğru geli.yordu. 
Azmazı üç asırlık ölü, mermer 

kavuğu bile devrilmiş Taşdede; 

beyaz beyaz, sağa sola kıpırdı_ 
yor. 
Bana sesleniyor: 

- Gel gel hayata bak! 
Gel kainata baki 
Gel, canlı lllf nedir? 
Gör, dertli baf nedir? 
Kır korku hiıssini, 
izzetli nelaini! 
Mey var mı? Varsa sun! 
Mey yoksa geç tosım! 
- Sen kimsin? Nesin? 1n mi.sin, 

cin misin? 
- Ben de senin gibi bir adem 

oğlru idim evlat! Hem adem oğlu 
adem idim yolcu! 

- Ne vakit öldün? Ne vakit 
taş oldun? Ne vakit kavuğun kı.. 
nldı? Ne vakit hortladm ? 

- Gel anlatayım. Gel, korkma. 
Biz gibiler sizlerden korkarız, 
siz gibiler bizlerden korkmayınız! 
Gel yolcu! Gel, insan sözünden, 
ölU yüzünden 'eiraz anlar gibi gö. 
rünen yolcu gel! 

- Once sorduklarıma cııvap 
ver taşdede ! 

- Ben Hintte Çin<ie, çölde 
Çamlıcada binlerce yd yaşaaı.ın. 
Kafamla yaşadım. Uç beş yıl var 
ki öldüm. Fakat binlerce yıl Clü. 
yüm. Yanlrş görme yolcu! Taş ke
silmedim., his kesildim, taş keril. 
mişJer ortasında his kesildi'll. 
Kavuğumu dehrin fırtınalan, dev

ranm sağnaşlan devirmedi, b~ 
gımı bir mey testisi kırdı. Hort
ladığıınm tarihini bilmiyorum. Ya 
insanların doğuşundanberi ya bu. 
raya dilşeliberi. Mey var mı yol_ 
cu? Mey var mı söyle! Mey vars~ 
demlen, boş gezme öyle. 

E yüp sırtlarmdan buraya 
kadar çarpan son bir kirli 

kızıllık altmda kavuklara çarpa. 
rak, hotozlara sürtünerek, püs.. 
külleri kırık feslere tut11na.rak yii. 
rüdüm. Ne zaman hortladrğmı bil. 
miyen taşdedeye yaJı:laştmı. O da 
yalakla servi gövdesine ellerini 
dava.varak avaklandı. Havada ba_ 

İkinci Defa 
Yakasını 

Sıyıramadı 
llci gün evvel Sirkecide bir hırsız. 

lık hadisesi olmuştu. Lokantacı Yor 
ginin oğlu Vasi!, konuşmadığı baba 
sının lokantasına gizlice girmi~ ve 
geee yarısı 18ımbalan yakarak 60 li
rasını çalarken cürmü meşhut ha -
tinde yakalanmıştı. Müddeiumumili
ğe akseden bu hadisede hırsızlık ba
ba ile oğul arasında olduğu için Va
sil hak~da kanuni takibata lüzum 
görülmemiş ve serbest bırakılmıştı. 
Polis dün Vasili, bu defa da babası
na hakaret suçundan meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine getirmiştir: ld
dia şudur: 

Vasil, gece babasının evine gitmiş 
ve bağırmış: 

- Beni yakaladın da ne yaptın! 
lşte yine karşına geldim.! 

Bundan sonra da ağız dolusu kü • 
türler savurmuştur. 

Dava Sultanahmet sulh ikinci ce
za. mahkemesine verilmiştir. Hakim, 
suçlan sabit görmüş, Vasile 10 gün 
hapis ve 10 lira ağır para cezası ver
miştir. 

Romen 
Kabinesinin 
ilk icraatı 

(Başı 1 incide) 
miyen bugünkü parlamentonun fes. 
hi sırasrnda hükumet programını 

izah edecektir. Romenlerin tekrar 
devlet idaresinin başına getirilmesi 
işinde memleketimizde ekalliyetlerin 
istifade haklan olan hususattan 
mahrum bırakılmasr demek değildir. 
Adalet evet, zulüm asla. 

Ecnebi memleketler bizde, devlet 
ha.yatmm şeklini milletin muvaffa. 
kıyetile ve tam sük\ınet içinde tes. 
bit eden bir rejim göFJD.eHdir. Ça
lışkan ve sulhü seven milletimiz, 
kurtuluşunun en muvafık şartlarım 
kendi kıyasetine göre araştırmakta.. 
dır Hükfunetimiz, yüksek menfaat
lerlmizle harici siyasetimizi. birbiıi. 
ne uyduracaktır. Bu işte ihtilaflar. 
dan içtinap olunacak, mevcut itti. 
faklara riayet edilecek ve hudutla,_ 
nmız haricindeki dostluklar arttın. 
lacaktır. 

ilk icraat 
Başvekil Goga, müteakiben hüku. 

metin ilk icraatını anlatmıştır. Ec. 
nebi memleketlerin birer 8.leti olan, 
adeverul, Dinıinieata, Lapta gazete. 
leri kapatılacaktır. 

Hükfıımet vatanda.şlık baJdarmm 
tadili meselesini tetkik etmektedir. 
Harpten sonra memleketi istila eden 
yüz binlerce Yahudi unsunı hep ka
zanç, irtişa ve kaçakçılık zihniyetile 
yaşamıştır. 

Hilkılmetin milli mesaiyi himaye 
kanununun tatbik edilmediğini kon
trol için ecnebi müesseseler nezdin · 
de komiserler tayin etmesi de tetkik 
olunmaktadır. 

Dahili sermaye ile çalıştığı, devle-
tin bir takım imtiyazlardan 
istifade ettiği muhtelif iş • 
Ierde ecnebileri kullanmayı ter-
cih eden müesseselerin Romanyalı. 

laştJ'nlması da temin edilecektir. 
Hükfunet Ziraat ve endüstri fiyat 

lan arasındaki müw.zenesizliği tet
kik edecek ve köylUye elzem olan 
maddelerin fiyatlarını ucuzlatacak • 
tır. 

Rıuya • Romanya 

Moskova, 1 (A.A.) - Havas ajan 
sı bildiriyor: 

Yeni Romanya kabinesi teşekkül 

der etmez hariciye nazın B. Mices -
co'nun B. Litvinof'a, umumi barı.ı;m 

muhafazasında kendisile teşriki me. 
sai ve Romanya tarafından bu hu -
susta yapılmış olan taahhütlere ri-

ayet etmek arzusunu bildirmeğe lü
zum görmesi dikkate lA.yık addedil -
ımektedir. B. Litvinof'un cevabı da 
çok nazikane olmuştur. Bununla be
raber B. Micesco'nun bu telgrafının 
Goga kabinesinin burada müstabel 
dış politikası hakkında hasıl ettiği 

fikri ziyadesiyle değlıştirebileceğin -

yat peynir ve taze soğanla karı

şık keskin bir anason kokusu vaı. 
dı. 

Karacaahmedin konuşan ölil.<\ti 
ile karşı karşıyayım. 

(Arkası Var) 

Tekzip şeklinde 
itiraflar 

(Başı 1 incide) 
Sanat eserlerinin hangi yollardan 

Çıngırlmm bağına geldiği birer bi. 
rer tetkike muhtaç bir meseledir. 

Bir vali ve belediye reisinde, bu. 
gibi eserlerin satılmamasına dikkat 
etmek vazife ve mesuliyeti vardtr. 
Tarihi kıymette sanat eserlerini s:ı. 

tm almak iddiası da bir tekzip değil
dir, bir itiraftır. 

Muhittin Ustündağ, bu yazılan 
niçin yazdığımızı bildiğini iddia e. 
diyor. Biz, bu iddiaya inanamıya. 

cağız. Otobüs sahiplerinin ifadele. 
rile tamamen teeyyüt eden ilk neş. 
ri.yatımızı yaptığrmız zaman Ustün. 
dağ, bir gazetenin umıumi menfaat 
endişelerile böyle bir yazı yazaca.. 
ğmı tasavvur edememişti. 
lnsan~ yalnız maddi menfaat 

sevkile harekete gelebileceklerine 
ihtimal vererek: "Bu yazıyı yaz. 
mak için kaç para aldı?,, demiş ve 
körUkörüne namus ve haysiyete 
tecavüzde bulunmuştu. Bundan 
sonra da bu düşüncesizce sözü doğ. 
ru çrkarmak için bir takım tezvir 
dolaptan kurulmuştur ki, bunların 
iç yüzü ya.km bir zamanda Cüm. 
buriyet mahkemeleri tarafından ay. 
dmlatılacaktır. 

Muhittin Usttlndağm sanat e. 
serleri hakkında da: "Niçin yazıl. 

dığmı bilirim.,, demesin~ aynı yol. 
da ters bir düşünüşün mahsulü ol. 
duğuna ihtimal vermekte kendimizi 
haklt g-öriiyoruz. 

Muhittin Üstündağ, şu basit ha. 
kikati göremiyor ki, bir gazetenin, 
h1çbir sahsi hisse tabi olmadan sırf 
umumi menfaat prensiplerini ve u. 
mıumi havatta dürüstlük ve kanu. 
na hürm~t e.sastarrnı kon.ımak için 
vazı yazması gibi bir ihtimal de 
dünya yüzünde vardır. 
Çıngrrlının bağında belediye 
memurları, belediye arabaları 

Geçen glin bir fotoğrafçımızı, Çın. 
grrlınm bağına gönderd1k. Muhittin 
tJsfündağm arsasına toplanan ta. 
rihi sanat eserlerinin resmini ala.. 
caktı, nitekim de aldı. Arsada buiu
nan iki bekçi buna mani olmağa 
çalışmışlardır. Fotoğrafçımız, bUil
la.rın üzerinde çöpçü kıyafeti oldu
ğuna dikkat etmiş ve gu suali sor
muştur: 

- Siz belediye hizmetinde değ ıl 
misiniz? 

Zelci bekçilerden biri derhal ;JU 

cevabı yetiştirmiştir: 
- öyleyiz, fakat maaşımızı Mu. 

bittin Üstündağ kendi kesesinden 
veriyor. 

Belediye kadrosunda görünüp ve 
belediye ünüormasmı taşryıp maaş. 
larmı hususi kimselerden alan bir 
sınıf memur bulunduğunu bilmiyor. 
duk. 
Kadıköy okuyuculanmızda.n bir 

çoğu, diğer bir noktaya dikkatimizi 
celbettiler. Kadıköyünün . temizlik 
vasıtaları ihtiyaca zaten kili gel. 
mezken çöp arabaları, arsanın rch. 
tımını doldurmak maksadile Çıngır. 
ırnm bağına toprak taşımak için 
kullanılmış. 

Acaba Kadıköylülerin bu iddia. 
ıanna. karşı da tevile sığar bir nok. 
ta keşfedilebilecek mi? 

den şüphe edilmektedir. 

ltalya • Romanya. 
Roma, 1 (A.A.) - Yeni Roman

ya hariciye nazın Micesco, Kont Cia 
no'ya sulhü muhafaza etmek ve ltal 
yan - Romen dostluğunu kuvvet -
lendimek için kendisile teşriki me -
sai edebileceğinden mütevellit meım· 
nuniyetini bildiren bir telgraf gön · 
dermiştir. 

Ciano da ıayni hisleri ifade eden 
ve Micesco'nun faşist hükumetinin 
sempatisine güvenebileceğini ilave 
eden telgrafla cevap vermiştir. 

Titulescu mücadeleye girifiyor 
Bil.kreş, 1 (A.A.) - Şimdiye ka • 

dar hiçbir partiye intisap etmemiş 
olan Tjtulescu'nun millt köylü par
tisine girdiği öğrenilmektedir. Titu -
lescu, bu hareketile Goga hükUıneti
ne karşı mücadeleye girişeceğini an
latmak istemiştir. 

Bükreş, 1 (A.A.) - Jasoy'da bir
kaç Yahudi gazetesi kapatılmıştır. 

Yahudi muhaceretine karşı 
Sofya, 1 (A.A.) - Memleketleri

ni terkedecek olan Romanya yabudi
lerinin BulgaristaM. girmemelerini 
temin için resmt hiç bir tedbir alm -
manuştı.r Bununla beraber, kesif bir 
muhaceret akm1 karşısında kalmdığı 
takdirde hük:funetin bunu tahdit 
etmek Uzıere tedbirler alacağı zanne
dilmektedir. 

BAŞMAKALEDEN MABAA'I' 

Celal 
Bayar'ın 
Bir Sözu 

--o---

Derin Bir Hazle Karşı· 

ladığım Bir Tariz 
(Başı l ind<!e) 

çıkmış olacak. Çünkü; Başvekil Ce
lal Bayardan da bu hususta tariz 
işittim. Bana dedUeı ki: 

- Atatürkün milli rehperliği al· 
tında devam eden bir milli gidiş var. 
Başvekillikte bir tebeddül olması, 
bu gidişin ne istikamet, ne de usul 
bakımından değişmesi gibi bir tesir 
hasıl edemez. "Yeni hükfımet ve
rimli çalışmaya ve temizlik mücade
lesine daha fazla kuvvet verecek,, 
yolunda bir iddiada nasıl bulunabi -
liriz ki hükumetin başında bulunan
lar, hep ayni arkadaşlardır. Ara
mızdan eksilen yalnız Ismet lnönü· 
dür. lsmet lnönü, aramızdan eksil
mekle umumi hayatta verimin ve 
temizlik ımücadelesinin artması gibi 
bir düşünce elbette hatıra gelemez. 
Çünkü tsmet lnönü verimli çalışma
da, temizlik mücadelesinde, umumi 
menfaat prensiplerini korumakta son 
derecede titiz bir devlet adamıdır ve 
bunu daiıma ispat eylmiştir . ., 

Şu cevabı verdim: 
- Görüyorum ki yazılanın yan

lış bir tefsire uğramıştır. Ben v~ 
ve mücadele bakımından şahsi bır 
farkı hiçbir zaman hatıra getirme
dim. Yalnız Atatürkün mühim nut
kuna ve hükfıımetin programına ba· 
karak şu kanaati ifade ettim ki, in
kılabın gidişine göre bu işler üzetin
de miUi kuvvetlerin teksif edilmesi
ne sıra gelmiştir. lsmet lnönü de iş 
başında kalmış olsaydı ayni şey ola
caktı. Yazılanın yanlış bir his uyan
dırdığına göre ileride maksıı.dımı 
daha ~çık bir şekilde ifadeye dikkat 
edel'im. 

B ir tariz işitmek tatlı bir şey 
, değildir Fakat Başvekilin 
yanından ayrıldıktan sonra şu ka
naate vardmı ki bUtlin hayatımda 
işittiğim ta.rizlerden en tatlısı. Ce
lal Bayann bana söylediği sözler
dir.· Bu sözlerden dolayı derin bir 
ferah ve memnuniyet duydum. 

Bir Başvekilin doğrudan !oğruya 
neşir maksadile söylemediği bir sö
zU neşretmeye bir gazetecinin hlk
kı ve salahiveti yoktur. Fakat B~ 
vekilin yuk~rıdaki sözlerinde o ka· 
dar asil ve necip bir ruhun ifadele
ri vardır ki bu yüzden duyduğum 
hazzı yalnız kendime saklamağı c.la 
doğru bulmadım. 

Eskid~n bu memlekette hüküm 

süren bir anane vardı. O da bir ma
kama geçen devlet adammm ken
dinden evvel geleni çekememesi, kU
çük düşürmeye çalışması ve kenii 

yaptıklarını mühim göstermek için 
onun yaptıklarını adeta bozmaya 
meyletımesidir. 

Celru Bayarm sözleri şunu göste
riyor ki Türk inkılabı bu çirkin ve 
bayağı ananeyi yıkmakla kalmaıntş· 
tır. tnkılabın yarattığı ahlak telak

kileri ve yurt sevgisi o şekildedir ki 
bir Başvekil, benlik iddiasına dela
let edebilecek en uzak bir tefsirden 
bile rahatsızlık duyuyor. Kıymetli 
bir çalışma arkadaşı eıfatile sevdiği 
ve senelerce berıa ber çalıştığı tsmet 
lnönünün eseri hakkında herhangi 
bir bakımdan tereddüt uyandıracak 
ve üstünlük iddiasına yol açacak hiç 
bir söze, imaya, hatta uzak tefsire 
!'azı olmuyor. 

• smet Inönü 12 senelik de
l vamlı bir faaliyetten sonra 

dinlenmeyi hak edince ve Başvekil
liğe diğer bir arkada.şı geçince orta_ 

hkta ı;u manzarayı gördük: Bir sa
niye ioin bile sandalya bağlılığı gös
termiyen, bütün arkadaşlarına eski 
sevgiyi, memleket işlerine eski ateş
li alakayı muhafaza eden Ismet lnö
nü ve eski kabine şefine karşı mua. 
melesi hiç değişmiyen, onun bU)rlik 
hizmetleri hakkında tereddüt uyandı 
racak en uzak bir tefsir karşısında 

rahatsızlık duyan, hassasiyet göste
ren bir CelAI Bayar ..• 

Türk inkılabmm siyasi ahlak ba
lammdan elde ettiği olgunluğa bir 
ölçil aramak tazım gelirse CelAI Ba
yarm ismet Inöntt hakkında orta.va 

R·· a dyO 
Bugünkü program : 

ISTANBUL RADYOSU 

OGLE NEŞRiYATI: 

Saat lZ,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,0S Enıinönu halkevi gösto 
rit kolu tarafından bir temsil: 

Saat 14,00 Son 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat 18,30 Plikla dans musikisi, 19,00 
Safiye; keman ve piyano refakatile, 
19,30 Konferans, Salih Murat: Radyodan 
iyi netice nasıl alınır: 20,00 Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,30 Hava raporu, 
20,33 Omer Rıza tarafından arapça aö1 
lev, 20,45 Bay Muzaffer llkar ve arka 
daşları tarafından Tiirk musikisi ve hal 
şarkıları, (Saat ayarı), 21,15 Viyolon 
solo Orhan Borar tarafından, 21,45 Ot 
kestra: 1 - Çayltovski: Andant de 5 İll 
ci SymhponJe, 2 - List: Rapsodi No, 14 
3 - Tienivsky: Obcrtas, 4 - Çaykovt 
ki: Canzonetti, S - Monti: Çardaş, 2z,1S 
Ajans haberleri, 22,30 Plikla sololar O 

pera ve operet parçaları, 22,50 Son ha 
herler, ve ertesi güniin programı, 23,0 
Son: 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRIYATI: 
Saat 12,30-12,50 Muhtelif plak n 

riyatı, 12,50-13,15 Plak: Türk musiki 
ve halk şarkıları, 13,15-13,30 Dahili 
harici haberler, 

AKŞAM NEŞRlYATI: 

Saat 18,30-18,35 Plak neşriyatı, 18,3 
-19,00 Çocuklara masal, Nurettin 
tam, 19,00-19,30 Türk musikisi ve b 
ıarkdarı, (Servet Adnan ve arkadaşla 
19,30-19,45 Saat ayarı ve arapça n 
riyat, 19,45-20,15 Türk musikisi ve h 
şarktları, (M, Karındaş ve arkadaşlar 
20,15-20,30 Edebi konuşma: Behçet J( 

mal Çajlar, 20,30-21,00 Plikla dans 
sikisi, 21,00-21,15 Ajans haberi 
21,15-21,SS Stüdyo salon orkestr 
1 - Salabert: Les Aria de 'Drannen, 2 
MiJlöcher: Carlotta, 3 - Leopold: H 
garia, 4 - Schubert: Serenade, 21,S 
22,00 Yarınki proıram ve Istiklil 
ıı: 

SENFONiLER 
14,45: Roma knıa dalgası: Senfo 

konser, 18 Milino: Senfonik konser, 
Peşte kısa dalgası: Senfonik konser, S 
ra: Macar musikisi, 21,30 Napoli Flor 
Parodinin idaresinde senfonik konser, 

HAFiF KONSEI\.LER 
6,45 Paris Kolonyal: PH\k musiki 

7,10 Berlin kısa dalgası: Pazar konıt
(8,15: Devamı) 9,20 Paris Kolony 
J>lik. 10,1.S Ş.,q.\o kısa dalg~ı: Çot: 
korosu, 10,45 Pariı Kolonyal: Plik, 11, 
Berlin kısa dalgası: Büyük orkestra k 
seri, 12,15 'Roma ma dalgasr. Şar 
hallı: musikisi, 12,30 Berlin k 
dalgası: Geçit resmi marşları (13: H 
musiki (14,15: Devamı), 13 Faris Kol 
yal: Plik, 13,10 Bükreı: Jülea orkestr 
(14,25: Konsenn devamı) 13,15 Roma 
sa dalgası: Karışık musiki, 17: Liyp · 
Hafif musiki, 17,05 Varıova: Şimal 
ıikisi, 17,15 Bertin kma dalgası: Silez 
prkıları ve dansları, 18 Peşte: Stüd 
orkestrası, 18,02 Bükreı: Aıkeri 
ı9,10 Bükreıı: Operet ve vals musikiıi 1 
30 Pe5te: Çigan orkestrası, 20,10 Ost 
va, Brüno, Prag: Hafiff musıki, 20,30 
lino: Karışık musiki, 20,35 Varııo 
Virtüoz kompozitörlerin pliklarm 
21,30 Bükreş: Sinema ytldızlarmm p 
tarından. 21,55 Brüno, Prag, Orkeı 
22 Hoına. Bari: Bando muzika, 22,10 B 
reş: Pllk konseri, 22,45 Peşte: Orkeı 
(Mo:ı:art, Haydn, Novaki, Rotres), 22, 
Bilkreş: Konser nakli, 

OPERALAR, OPERETLER 
17,15 Roma kısa dalgası: Lirik o 

lardaıı parçalar, 18 Roma, Bari: Huın 
dinck'in (Haensel und Gretel) çocuk 
rası 21,10 LiyPzia:: Operetlerden ha 
(Sopran, tenor, senfonik orkestra), 

ODA MUSlKISI 
18,35 Roma kısa dalgası: Oda mus 

konseri, 21 Viyana: Bohemya kuarteti. 

RESITAUER 
g Berlin kısa dalgası: Eski şark 

16,45 Peşte: Keman resitali, l 7 ,45 Be 
kısa dalgası: Hugo Volf'un ıarktlarm 
18,35 Prag: Gitar refakatile şarktlar, 
05 Kolonya: Virtüoz pİJ'&nO musi 
22,35 Viyana, Graz: Piyano refakatile 
kılar, 23,05 Varıova: Seçme Leh şa 
rmdan, 23,10 Roma kıu ve orta dal 
ve Bari, Şarkı resitali, 23,30 Varş 
Keman resitali (Piyano refakatile) 

~ANS MUSiKiSi 
• 21,25: Peşte, 23,10: Napoli, Fi 

23,30: Viyana, Graz, Kolonya, 23,3 
Brüno, Bratislava 

!4UHTELIF 
b 

19,30 Roma lusa dalgası: Arapçah'ii 
ve musiki, 20,45 Bari: Italyan v~ -
musikisi neşriyatı, 20.20: Bari: Y 
ıözlll ve muıikili' program, 

koyduğu güzel ve asil hislerFn 
ha iyi bir ölçü bulamayız. 

Umum! hayatta çalışanlar ras 
da bu yolda bir kargılıklı ğıVgi 
saygı bulunması, Türk inıil~~ .. ı 
temin ettiği yüksek ahlak! j~ı;usv 
ğun ve her şeyden Ustun flr 
sevgisinin ifadeleridir. urdımi b 
yatımızda devamlrlık ve ıstiırar i 
bundan sağlaan bir garanti •asa 
etmek inıki.nı yoktur. 

Ahmet Emin Y ALAAN 
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• SOLDAN SAGA; 

.~ 1 - Süt veren hayvan - Ot bitlDCZ Y~ 
2 - Sayı - Cefa ' 

.,. 3 - Sada - Renk 
4 - Vucutta çıkan kabarcık 
5 - Askeri elbiselerin rengi - Bir ına 

,ss • sik! makamı 
Af 6 - Evin bölümleri _ Namaza davet 
aJJ 7 - Ebll hayvan _ U rbanm alt kenarı 
rı 8 - Binada kullanılan afaçlar 
et 9 - Caka - Villyet 

ııJ lO - Bir nevi eğer - Eziyet 
rı) • YUKARIJAN A~AGI: 
IC• 1 - Uzun ağaç 
rısl 2 - Ofüt - Nota 

ıetl 3 - Aletler (arapça) - Vita7et 
5~ 4 - Kcsilınie - 115.vo 

5 - Cetvel 
6 - Celı:irdeldi bir ;yemit 
'1- Kalaylı uç 
1 - Nota - emir 

T ethir ve müsabaka 11er
gilerinde en aon yapılan 
tecrübe ve tetkikatlar ne
ticesinde VENOS pudra
sının fevkalade terkib ve 
tafiyeti ve cildler için tın 
mükemmel ve sıhhi bir 
pudra olduğu jüri heyet
lerince ittifakla kabul ve 
taıdik edilerek grNıpti 
mükafatı verilmiftİr. 

Dünyada mevcud pud
raların muhakkak en iyisr 
olan VENOS pudraıı yaf. 
lı ve yağsız en narin ve 
nazik cildliler için kulla
nılmağa layık pyanı iti
mad ve tavsiye emsalsiz 
bir pudradır. Nureddin 
Evliya Zade Eczayı kim-

yeviye alat ve ıtriyat de
posu, lıtanbul. 

Bir hastabakıcı; 

Bu • Biocel • li 
Cild unsuru 

9 - Uye - Hıriıti111ntarm taJrcflı ıytni 
10 - Sillhlara kanı tutulan ılper - Göz n;r Mucize Gibi 

1 Teni Güzelleştirdi 
" rengi 

l1JI' "" 

KIŞ GELDi, HAVALAR 
SOCUDU. 

Bu sert havalardan vücu
dünüzün EL ve YOZ kısmı 
müteeaair olur. Buna çare 
her akf&ID yatarken hakiki 
acıbadem yafından yapıl
rnı,: 

Krem METAMORFOZ'la 
Yüzünüze ve ellerinize ma
saj yapmakbr. Yüzdeki bu-
1'\tfUkluklar, çiller, ıivilce
ler, kat'iyyen zail olur. El
lerin çatlamuına mini ola
ca.Jc ve yumutaklıiım temin 
edecek olan krem META
MORFOZ'u ısrarla eczane
lel'"den ve ıtriyat mağazala
rından isteyiniz. 

Celal Ergu" 
Tıbbi Mü•tahuırlar 

lôboratuvan 

dedi. 

Tesiri A.deta sihirli oldu. Bir kaç 
gUn :zarfında yüzümdeki kUçU.k 
çizgi ve buruşukluklann kaybol
duğunu gördUm ve iki Uç hafta 
sonra kendimi adeta on yaş 
gençleşmiş buldum. Bir doktor 
demişti ki, "Biocel" cevheri bir 
Viyana Universitesi profesörü. 
nün bUyUk keşfidir. 'Bu cevher, 
şimdi penbe rengindeki Tokalon 
kremi terkibinde ımevcuttur. Bu 
kremi her akşam yatmazdan 
evvel kullanınız. Sabahlan da 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini sürUnUz. !ki kremin tesiri 
ile en esmer ve çirkin bir tene 
bile yeni bir canlrhk ve gençlik 
verir. Cildi beyazlabp tazeleş

tirir ve bUtUn bunıttıkluklar. 
dan kurtanr. 

..._. __ ADEMi iKTiDAR---• 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız 

lııiıllllll- (Posta kutuau) 1255 Hormobin Galata latanbul __ .. 

Jdndarma Genel Komutanhğı 
d Sat.,af ma Komisyonundan : 

1 .> Bir tanesine Dokuz lira rıat tahmin edilen 6500 den 7500 tan~ 
kadar evsaf ve örneğine uygun Battaniye 14-1-1938 Cuma glln11 saat 
onda Japalı zarf usulu ile aatnı almacaktır. 

2 -' Şartnamesi 338 kuru, karşılığında Komisyondan almabilecek o
lan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin ( 4625) liralık ilk teminat makbuz 
veya ilınka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
tuplarıtı en geç belli gün ve saat doku.ıa kadar Kom~na vermJa olm&
lan. (4>78) (8606) 

1 

, 

PüR&DLiN 
En güzel müshil ilacıdır. 
Lezzeti ho,, içimi şampan
ya kadar lezizdir. Kabızlık
tan f ikayet edenler haftada 
bir defa PORGOLIN alma
lıdırlar. Barıaklan temiz
ler, mikroplan öldürür, grip 
ve toğuk alma neticesi ha
tıl olan yüktek harareti der
hal düfürür. 

Fiyatı 40 kul"Uftur. 

Her vakit garanti markasına 
dikkat ediniz. 

Gözlerinizi muhafaza:tetmek 
için bol ışıga ihtiyacınıı;. var
dır. Osram m bu ihtiyacl'l~n
zı tatmin eder. Asgari isti&
lak temin ettigi cibetİe daha 
b~J ışıgın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi muha-

faza edilmiş olur. 

·m Ceoan Eırgun 
Tıbbi Müstahzarlar 

Laboratuvarı 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

inh.sarlar ıstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı meınlahasmda sureti mahsu.sada tesis edilmiş olan ince 
tuz değirmenlerinde fenni bir surette ihzar olunan ve evvelce kilo 

su "5,25" kuruş hesabile elli ki loluk çuvalı "262,5" kuruşa satılaı1 
mutfak tuzunun 1-1-938 tarihm den itibaren halk tarafından ko

laylıkla tedarikini temin maksadiyle kilosu 3,80 kuruş hesabiyle 
elli kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 

Çuval bedeli, tuz fiatma dahil olduğundan mUşterilerden ayrıoo 
çuval bedeli almmıyacaktır. (8726) 

LUMBACiO .:> 

' 

• 

-SiYATiK' · . -

· Ad~na Beled_~ye ~iyasetinden : 
1 - Divanyolunun asfalt dort yol agzınuan - Yazlık sinema önUne 

kadar olan kısmının parkeye tahvil inşaatı kapalı zarf u.sulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi (7745,56) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (580,54) liradır. 
4 - İhalesi 1938 senesi §ubatmm 3 üncü pereemebe gUnn saat 15 ta 

Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Proje ve §artnameler Fen mUdUrlUğllndedir. lstiyenler oradan 

dört kuuş mukabilinde alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale saatinden bir hafta evveline kadar Belediye en

cllmenine müracaaUe bu işin ehli olduklarına dair ehliyet ve.sikası alma
lan llzımdır. 

7 - Teklif mektuplarının 3. 2. 1938 PEqembe g(lntl saat 12 ye kadar 
kabul olwıacağı illn olunur. (8431) 

A~RILRJll 
TESKiN f DEJl 

Galatasaray Lisesi Ahm Sahm Komisyonu Bas• 
kanhğından : 

Cinsi Miktarı Tahmini Fi. Dk temi- Eksiltme güt. 
Adet Kutu K. natı ve saati 

Şeftali Kompo!toeu Konserve 
Enginar Konserve 

1900 
1500 4Y,50 

Lira K. 
116.14 12-1-938 Çar

şamba günü sa
at 14,30 da 

Galatasaray lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan :Yukarıda 
cinsi ve miktarı, ilk teminatı, eksiltme gUn ve saati yazılı konservele
rin İsta.nbul KUltUr DirektörlUğU binasında Liseler Muhasebeciliğinde 
toplanan Komsiyonda açık eksiltme si yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin şartnameyi görmek Uzere Okul İdaresine ve TiCSJ"et 
odasının yeni sene vesika ve teminat makbuzlariyle belli gUn ve saatte 
Komisyona gelmeleri. (8618) 

Bayanlar 1 Dlşlerlnlzin sUr'atle 
beyazlanmalarını sterseniz! •• 

KOLYNOS 
Diş macunile fırçalamağa baş!ayı. 

ruz. Ne çabuk beyazlanmış ve göz 
kamaştırıcı bir parlaklık alDU§ olduk 
larmı görecek ve bu hale imrenecek. 
siniz. 
Başka bir macunun veremiyeceği 

bu gUz.elliği KOLYNOS sir.e hemen 

temin eder. Çok aı bir zamanda d~erlmzın birkaç derece beyaziandığmı 
görmek arzu ederseniı bugünden itibaren dünyada milyonlarca Bayan ve 
Bayların aeverek 'kullandığı K O L Y N O S diş macununu istimal edL 
niz. K O L Y N O S tamamen teksif edilmiş olduğu cihetle kuru fırça 
ilz.erine bir santimetre koymak kAfidir. Kullamsı cok Uıtif ve ekonomiktir. 




