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HCikimiyet, milletindir! 
Dk Büyük Millet ?tloolisi, 23 1'1 anı rru mda tekevvün etti. Birinci Büyük 

]920 d • "Hfıklmi)et l\lilletindlr!,, !\lillet Medi i kurt:ulu a\'aı,ının, 
esasını ~~ydu. Bugün, bütün vatan ikinci Uil;) ü~ . . ~ille~. ~eclis! inkılabın 
p ı üzerinde yüce bir milletin \"C ırasile but:un Buyuk lıllet loo -
h~~7ıc kendi ~10kadderntmı hl~- li Jcri biiyük \'atan da\'alannın ha a-
2nt \'e bilfiil idare etmeğe baı lndıgı l".ıcıları olmusla~ır. Bi~ )~gtnla a
,o .. ·· ·edinci yıldönümünü kutlu- nlnıış memleketı bugünkü mamur 
.,unun on) • Tü' k" h ı· k -•· J d Tü' k 
l 

~ r 1) e a ıne oymıu\ ~o un a r 
ayacagı1,. ·ı . 1 bl · ıı· H"kl ı ·etin millete g~m i tarihi, lı lctın n. ne nmaı.zam r mı ı ga)-biut mi;) de\'let idaresinin bir a- ret sarfcttlğini anlamak için, \'atanın 

1"8:\· ~;e l;a::~li zUmre inden millet eli- na ıl kurtulduj:;runu, kurt:ulan toprak-
. i ı deP-11 AtatUrkün kud- larda saltnnabn \'e ona desteklik 

ne g~m n n r- • .. 
ret eleldrlklcrlle yüklü eşsiz .. ahsiye- eden muesseselcrin na~ıt yıkıldığını, 
ti in k t•· Udal;aleslle bir milli ini· daha smıra temizlenmiş ~'lırt arsası 

.n " ad 1 mi r'· bir milli yiik eli in iizerinde milli Türk de\'letlnln yükse-
eın bur uru a n.n • ı· · ı il ı 1 1 • 1 · i 
d 1 1 

" rlhi<lir. Büyük Şefın ısın , m l on arca nsan c ger erın n 
e :Ja~ angıç 18 d .. _rt • b" At t" k 1 i · d ... a k ımıoı enkaz ara ın an w~ emız ır a ur ıavası çın e y:ı 

•' nmış \'e :rı ı -> • :reni , .e yüksek bir yurt binası )'\ık - kanarak ~eni bir hayata ka\'uşma ı-
~ltmek • lc1ealiııi tal;akkuk ettirirken nı 'e bütiın hu ileri Türk i.leminl <1ol
koyduğu ilk tıemel taşı, her .. eyden du~n .. her ahada sap ız başarılan 
e\'vel milleti sahipsiz kalan muk~d • goz~.nune getirmek J:ıznn:ır. 
derahna ahlp etmesi olnnı tur. Koea Cumhuriyet resmen 19 ... 8 te, fakat 
binanm hütiln diin~·a gözüne \'Uran denebilir ki, r men ilan edildiği ta -
&ağlanılığı, yal~ınlığı bundandır. rihten üç t-ne e\"\'tl, hakimi;) et!n mll-

llli.klmi ·et milletindir ,.e bu Jıaki - lc~e ~eçmesl ile, 1970 de fil~n.~Ian ~111 
ı . i ) ·--"I lik kısa tarihi içi- mıstır. Onun içindır ki, buyuk Türk 

hl l et n on :\ t"1 sene 'JI ti b ·· ,~ ı .. l i b 
1 

· J>""iik' Millet Mecll- mı c ugun aa ettayın ı r &\Tamı 
ne asır an yazan >u., d :;.rı : • 
1 h

r:kl · . ti diin ele tiugün de, ef>' • esaret zinclrlerın i paramparça 
& , o n ınne n ' 1 k b"t" ııı· ff im ti i . d • kadcles ocag"h Ye en ec ere u un m ı mu\'a a • ·e er • 
3ann a, en mu ni ' · • 1 fi' "k k '.\1.iksek ablde!;idir. Kiirsüslin<le bliyük n .-aynagı o an şere ı , .e yu !'e 
~ f 

1 
la büyük Şefiıı parma- insanlığına kayıtgız \'e şartsız tasar -

ğıŞe ' 
1~ at nnJ~ -ı.ı i tlkamette :\·ürüyen ruf etmesi gibi milli saadetini kut -

mn gos ere ıgı • · ı ı akt dı 
1'1illet \'ekllJeri, bütün Tiirk da\'ası, 11 anı a r. 
denebilir ki, bu nıec.li in du\'arlan a- Ali Naci KARACAN 

Avusturya Başbakanı 

Susnig Mil§noda bir 
konferans verdi 

Mili'ino, 22 (A.A.) - :Avusturya 
Başbakanı Şilşnig, ''beynelmilel siya
set enstitüsünün,, da\'eti üzerine bu
raya gelerek "yeni A wsturyanın ide
olojisi., mevzuu hakkında bir konfe -
rans vermiştir. uşnig, konferansta 
.ı.;,.,h; .. '-"i • vzuu ,.. .. ,, .... ,, ~. 

memiş. yalnız Jtalya ile Avusturya a
rasll\.daki karşılıklı kültOr mUnue -
betlerini teşrih ile iktifa eylemiştir. 

Yunan Parlamentosu 

dün açıldı 
Atina, 22 (Tan) - Parlamen~ b~ 

gUn mesaisine başlamıştır. Bugünkü 
ilk toplantıda mUteveffa Venizelos, 
Demircis ve Kondilis için merasi~ 
yapıldıktan sonra partiler arasm~a. 
müzakerelere vakit bırakılma~ ıçın 

tll edileccgı zan 
Pazartesiye kadar ta 
11edilmektedir . 

Teıkilat Kanunu 

Bütçe encümeninin 
projedeki tadilah 

Ankara, 22 (Tan) - Kamutay bUt 
çe encümeni, finans bakanlığı teşki • 
lılt kanun projesi üzerindeki tetkikle
rini bitirm~Ur. Proje, Kamutay umu 

mt heyetind elecek hafta müzakere 
c encilmeai Uklime-

tln projMlnclelrt lld mftsteprhlr b -
bul etmemi§, ancak mllsteşarlığm fu 
la işini gozönüne alarak iki milsteear 
muavınliğinin ihda.sını kabul etmi' -
tir. Encı.imen, muhasebat umum di -
rektörlUğUnU hesabat umum direktör 
HlğU, bütçe umum direktörlüğü diye 
ikiye ayırmış, zarphane direktörünUn 
maaşını 90 liraya çıkararak bu direk
törlüğe 70 liralık bir muavinlik ilave 
etmiŞUr. 

Tapu ve kadastro umum direktörIU 
ğUnUn adliye bakanlığına bağlanma
sı işi gclecek seneye bırakılmıştır. 

• 

Şiddetli bir harp başladı 

Adisababanm Şimalinde 
ltalyanlar püskürtüldü 

.,._ dra 22 (Tan)'_ :Adisababa-,IAln , . • 
&n bildirildiğine göre şehrın şıma: 
)inde Habeş ve ltalyan kuvvetlen 
arasmda ~ mühim çarpı3malar ol-

JDUştur. 
Habe§ler paytahtdan 120 mil uzak 

la bulunan Taramabir mıntakasına 
doğnı ltalyan kuV\eUerini geri pUs-
)rilrtmUşlerdir. 
Habeş veliahtı Adisababaya dö-

nerek §ehrin mUdafaası işile bizzat 
meşgul olmaktadır. Bundan başka 
Dessie - Adisababa yolu Habeş mu
haripleri tarafından, tamiri çok mUş 
kili olan bir şekilde bombalarla tah
rip edilmi3tir. Habeşler bununla
da kifayet etmiyerek bu civardan 
geçen derelerin sularını yol üstüne 
fışkırtarak istimalini tamamen im
kansız kılmı lnrdır. 

ltalyan tayyareleri bu tahribat1 
yapanları ateşe tu~uşl~rsa da bir 
netice elde edcmemışlerdır. 

Mareşal Bndoglionun 192 No. hı 
tebliğinde bu çarpışmalar hakkın
da hiç bir tafsilat verilmemektedir. 

Somali cephesinde ise İtalyan kuv 
vetleri hayli ilerlemişlerdir. Bunlar 
f ki kolla Cicignya, Harara ve Dire
duvaya doğru bir an evvel vasıl ol-
ınağa çalışıyorlar. 

ltalyan tayyarelerine isa· 
bet eden kurıunlar 

Mogadişio, 22. (A.A.) - lstefani 
lljıı.nsından : Giana Gobbo muhare
l>eslne iuUrak eden ve çok alçaktan 

uçan İtalyan tayyarelerinin hemen 
hepsine Habeş kurşunları isabet et
tiği gorülmUştUr. Bunlardan bazısı
na 1 kurşun isabet ettiği anla§ıl
mı3tır. 

Tayyarelerle iaıe edildiler 
Dcssie, 22. (A.A.)- lstefani ajan

sı bildiriyor : Dessie Uzerine yapılan 
yUrilyUş esnasında İtalyan krt'aları 
tayyareler tarafından ia§e edilmiş
tir. Tayyareler, paraşiltler vasıtasl
le 17 ton erzak atmı3larchr. 

Nisan yedisinden dokuzuna kadar 
kıt.aata tayyareler vasıtasile verilen 
erzak 123 tondur. 

ltalyanlar mühim zayiat 
verdiler 

Londra, 22 (Tan) -Adisabada, şi
mal cephesinde Habeşlerin kazandığı 
bir muvaffakiyet hakkında şu tafsi -
Jii.t verilmektedir. Dessıe'den Adisaba
baya giden başlıca yolun bir talom 
girift uçurumlardan dolaşarak gPÇtı· 
i;<i Tarnabir dağına ltalyanlar biribiri 
tı.rkasından hücumlarda bulunmuşlar
dır. 

Veliahtın muhafaza kıtaab üç de
fa bu hUcumlan pUskürtmUş ve ge<'e 
olunca geçilmesi he.men hemen im
kansız olan keçi yollarmdan dağı a.cıa
rak ltalyan kuvvetlerini gerilerınden 
vurmuşlardır. ltalyanlar mühim za • 
yiat vererek kaçmışlardır. Bir tel,;lz 
istasyonu ve birçok tUf ek ele gc..-çir -
mişlerdir. 

Halis kahveyi 
yalnız 

$0 KURUKAHVECJ 

MEHMET EFErtDi 
Mahdumlnn Ticarethanesinde 

1871 bulabileceğinizi unutmayınız. 

BiZ ONUN ÇOCUKLARIYIZ. ONUN YOLUNDA 
YOREGIM iZDE, O 

YOR OY ORUZ. 
BiZDEDiR ! 

o 
BAŞIMIZDA, 

Ankara Halkevinde Filistin halkı dehşet içinde 

Rec~p ~eker mü~im Hayfa Arapları bin kadar 
bır soylev verdı Yahudi evine ateş verdiler 

Ulusal devlet tipi ve ulusal 
parti çahıması 

varhijımııa temeldir 
Ankara, 22 (Tnn) - Bugün An

kara Halkevinde Ankara şehrı hal
kından Cumhuriyet Halk Partisine 
yeni giren 261 arkadaşın eski parti
lilere tanıtılması töreni yapıldı. Bu 
toplantı partinin yeni nizamnamesi
ne konmu9 olan usulün ilk tatbikı i
dı. 

Toplantıda bulunan Parti Genel 
Sekreteri Recep Peker söz alarak 
bilhassa iki nokta Uzerindc uyandın
cı ve aydınlatıcı bir konuşma yaptı. 

Recep Peker, bu konuşmasında li
beral devlet tipinin ve klasik parla
mentarizmin ulus kuvvetlerini parça 
!ayan anarşik durumu içinde yurttaş 
lar arasında particilik ve memleket
çilik gibi Bun'i bir tasnife yol açıldı-

r Arkası 3 Uncı.lde) 

Kudüs, 22 (A.A.) - Araplar, Ya
fadaki Yahudi evlerini ateşe vermiş
lerdir. Hayfa yahudilerlnin çoğu Tel~ 
vivc kaçmışlardır. Filistinin Arap a
halisi, Yahudilerin aşağı yukan yir
rni mislidir. Bu sabah Hayfada bin ka 
dar. Yahudi evi atesler için.deydi. lt
fniye cf radı yangına karşı mücadrle 
etmek hususunda aciz kalmışlardır. 
Halk, dehşet içindedir. Kudilste çı -
kan Yahudi gazeteleri, Yahudilerin 
cekmcktç oldukları zulüm ve ltisaf
lardan bahseden birtakım haberler 
ncşretmektcdirler. 

Bu haberler siyah çerçeveler 
içinde intişar etmektedir Yahudi ga 
v.etcleri. Ingili1. memurlarmm yardım 
da bulunmalannı istemektedirler. 

Araplar tarafından ilan edilmiş 
olan umumi grev. sUratle genişlemek 
tcdir. Memleketin muhtelif kısımla • 
nnda kargaşalıklar devam etmekte
dir. Arap dükkanlannın birçoğu kıı.· 

palıdır. Arap liderleri. istekleri ttıt -
min edilinceye kadar greve devam 
etmeğe karar vermişlerdir. Açık o • 
lan dükkanlar sadece Yahudi mahal
lelerindeki Yahudi dUkkinlandır. 

lngiliz yilkBek komiseri diln bir 
beyanname nefretmiş ve bütün yurt
taşların, intizam ve asayişin iadesi 
için elbirliği etmelerini istemiştir. 
Hayfada öldürülen altı Yahudinln ce
nazesi kaldınldığl esnada hiçbir hii
diBe olmamıpa da, Yıı.hudi halk, A -
rap wıaurlarm, bilhaua Pebran A -
raplarpım tehdidi altındadır. Bu mıQ 
taka an&llai Habusa huta.neslne sı
ğmmaktıı.dırlar. İkisi polis neferi ol
mak Uzere dört Arap Yafada tevkif 
edilmi11Ur. Bunlar aon hldiselcrin mU 
şevviki olmakla suçludurlar. 

Yaralanan Yahudilerden birisi dün 

(Arkası 3 Uncüdel 

IÇtMIZDE, 

Boğazlar meselesi 

Dısbakanhk Genel 
Sekreteri Belgratta 

Dün Yunanlıtanın da 
Elçimize cevap vermlı 
olması çok muhtemeldir. 
Belgrat, 22 (A.A.) - Türkiye Dıl 

Bakanlığı genel sekreteri Numan .M• 
ncmencioglu bugün Bclgrnda gelD)it
t~. 

Prnvda muhabirine beyanatında, 

Belgrattakt birkaç gtinlilk ikametin -
den istifade ederek Stoyadinovfç ile 
iki memleketi alakadar eden me.e • 
leler hakkında görilfeCCğini aöyleinil 
tir. 

Siyast mahafilin kanaatine göre, 
bu konuşmalar, bilhassa Boğazların 
asken bir hale konulması hakkında -
ki Tilrk talebi Uzerine Balkan antan -
tında hlsıl olan vaziyet et~da ce 
reyan edecektir. 

r Ark•ı 3 Uncüde] 



2 TAN ===============-- 23-4-936 

ilk t:~~lr 
- Ben satea onun ne ciğeri bfll para etmez bir adam olduğunu, da.ha 

ilk günden anlamııtım. Dtıdi. Onu bana arkadaşlar bir gün yol merinde 
tanıtmışlardı. Onun kendine uzattığım eli sıkmak ~in bir eldivenlerini çı
kantı vardı, çıldıracaktım! Bu bana bir tramvay beklil ormuşum gibi uzun 
geldi, haydi neyse kabahati ehlivenl~re yükliyelim. l<"akat bu kötü eldh·en
le.rden çıka çıka nihayet he-nim boşlukta sallanıp duran elime hiçbir özür 
dilemek mkıntı ına &inni1en laka31, bot bir eldinnden daha cansız bir el ,drtl. Ve dftiumm bu eli bir Mdalra verir gibi bana lnayetell uzatıve.rdL 

Ba doat ltir hayU nıapurdu, eldivenli adunm kencllabıe yaptlit ilk teelr 
kitti oldap lçla ona bir tC- lö :ıamamamıttı. Halbuki matnu' doetumun 
ımCrar arkadaflanndaa bh' "'&fkumm eldivenli adam haklmuWd ftkrl ta
....ıyte bmau aksi ldL Hecnunlan Leylllara dtitttmllyen ilk t..lrbı daha 
kae bin ttiıitl teaelllsl var. l~lmhde nekadar: 

- Ben ad&ıN ıörör gönnes görindea anlanm. Diye ölttn-. ve kenclt 
gWvlnl her IÜll burnunun üze.rinde tafıdığı halde keadl9lnl bUmlyen pra
tik rahl~dar var. Bir insandan alaeaklan ilk tealrl blr ~lft muum gö
q blnkanl&ra böyle bir ulı aoranlar da var: 

- Ya o adaaun o Jiln ıffııertncıe kara bir gözlük vana! 
ı.... oflunu pabuçlann,an, kulaldarmdaa, kravatının düiümünden, 

ne bileyim ben, trrnaklarmdan lllh ... anlamak, bana çö"Wer cemiyeti rel
•lala moden tehir nuıl oım.,Jıduf mevzuu Userlııde vereceği konfenns 
kadar stlJtlnç ıellyor. 

lnaalardaa aldljmus Uk t.lrln hlMeelne de ekseriya, düten l'a bir 
tıraak, veya bir flit bUJ'Ull delljl veyahut da deminki mağrur &rkad&fa 

blr ~ 19' uatılan bir el dttımöt oluyor. Ve blı lnaan deallen bu bin 
~aDtl muadeleyt ilk t..lrbı kavnyablldl'1 blr tek malflmla halletmeğe 
kallaJorml 

Memur ıan11 
Dt1n aqam tramvayda iki Jdel ko

nutuyorlardı. 
- Şaka mlıka hava iyi 10fudu, 

yatmur da yağıyor. 
- Tabit: Sitteisevir, kapıyı çevir. 
- Bot il! onlar. Ne Sitteisevir, ne 

caddeikebir ! Sadec. ıanaaızlık: ÇUn • 
kt1 yann kapalıyu. BUtUn tatil gUn • 
l~ dikkat et: Ya ukı rtl%gir, ya 
yapur, yahut ta fırtına! 

Pek te yalan defil aanki ... 

Sigorta 
21 ıubat tarihli Tan'dan:' 
"Ctbalide Fener caddeeinde Koeti

nhı un defirmeninde çalıwan AbdUl • 
vahit, dikkatal.ılilde elini makineye 
kaptmDlf, bq parmaft kmlm11tır . ., 

22 ıubat tarihli Tan'dan: 
•1fmiye mektebi önünde ,oför lh 

•uun ldue ettlfi 887 numaralı oto -
mobil, caddeden seçmekte olan Emin 
il'minde biNin~ çarym~ b1.fmd&n, ve 
blıc&fmdan yaralamlftır.,, 

23 ıubat tarihli Tan'dan: 

IEDRI RAHMi 

lllglnizi Yoklayınız 

Sorular 
- Jtaıyadald me,hu.r Pfsa kuleıli 

k~ senede yapdm11tır. f 
- Birkaç aene evnl fllml yapd • 

nut olan Metropoll8 romam ldmha eee 
rldlr.! 

- Mayerlln« ftlmlntn kahramant 
Danyel Daryö kaç yqındadrr " nll
mldlr. ! 

- Bütün dtlnyaya ~n f aıla yayıl -
mq olan Jmt hangisidir.~ 

- Dünyada iki yti'I altmış ~ H· 

nedenberl hiç tönmf!den yanan •Ut 
nerededir.! 

DUnl<ü soruların cevapları 
8 - lpokrot kimdir 1 
C - MU&~ '!"'1~1 488 de dnpıuı 

olan veAvrt.~ "tıbbm babuı,, 
sayılan me,hur Yunan hddml. 

S - Almanyanoı in~a. ettirmekte 
ol®ğu harp gemileri taelerdir 1 

Demiryolu 

T enzilath tarife 
esaslarının tatbiki 

Alma.nya, Yugoslavya, Bulgaria -
tan ile Şark Deınlryollan mu,terek 
hatlannda tatbik edilecek tenzilltlı 
tarife esaslarmı imzalamak Uzere 
Şark Demiryollan hareket ve mUna
kali.t dairesi reisi Antomari ile kon
trol direktörU Kohen Peşteye gitmlt· 
ferdir. Tarife komi~yonu dUn orada 
toplanmıf ve verilen haberlere göre 
esaslan teabit ederek projeyi imzala
mıştır. 
Diğer taraftan Balkan Antantı E

konomi konseyinin balkanlarda yol
cu, e,ya ve bagaj ifleri üzerinde ae
ya.hat edeceklere bazı teıshillt gö111te
rilmesi hakkındaki karan etrafında 
da tatbikata geçilecektir. Antanta 
dahil memleketlerin demiryollan m\l 
meeeilleri 28 Nisanda 'Lübliyanoda 
toplanacak ve bu kolaylıktan tayin 
edecektir. Şark Demiryollan adına 
İftirak edecek olan hareket ve mUna 
kallt reiıi Antomari, Uç gün sonra 
P"teden Lübliyanoya gelecektir. 
Şark Demiryollarmm ıatm alm • 

muı etrafında tirketln idare mecliai 
Pariste f evkallde bir toplantı yapa
caktır. Toplantı, 25 Niaanda olacağı 
için Meclisi idare reisi BUrhaneddin 
ile azadan Mustafa dün ak,am Parl
ıe gitmitlerdir. Fevkallde içtimada, 
aatı, eN.Slan müzakere olunacak. te
sisat, malzeme ve nakil vuıtalarmm 
hali hazırdaki vaziyetleri üzerinde 
konu,ulacaktrr. • 

All'kadarlardan öğrendiğimize gö
re, H.tı, i~in hemen tekemmül ettl
rilebilmesine imkln yoktur. Devrin 
ancak Mayıs ısonlanna doğru yapıla
bileceği umulmaktadır. Şirkette ha
len çahfal\ ecnebi 9eflerin vazifeleri 
devir ve teslim lşlerinln 10nuna ka
dar devam edecektir. 

Belediye 

Hiç damgalanmc· 

ölçü aletleri "Karüöyden FminönUne gelmek -
te olan 122 numaralı Fatih - Harbiye 
tramvay arabuına binmek iatlyen 
:Alladdin birdenbire dilfmilf ve im -
dadı 11hhl otomobilile GUmüptiyU 
butaneeine kaldmlmıttrr .,, 

O - Yirmi altıpl' bin tonluk iki, 
ntuı beter bin tonluk lld, )innl,er bin OlçU ve tartıların ayar memurluk-
tonh1k üç mrhh ile iki uçak gemltl, lannca muayenelerine devam edil • 
on ıltr kntl·azör, ''hıx alt.ı torplto, mektedlr. Bu muayeenler ara1111nda 
kırk denizaltı Kemlsl. şimdiye kadar hiç damga ~rulma· 

24: Şubat tarihli Tan'dan: 
"P'atlh, Zeyrekte Şah Huban 10ka

fmda oturan DarU,.a.taka mektebi 
haclemelelerinden tmıaJJ, kendi evi -
n1n oimlarmı ailerken evin UçUncU 
katmdan dUterek. ifadeye gayri mük 
tadir bir halde hutaneye kaldın! • 
lllJIUr.,. 

GelifirQMl d~rt gUnlUk gazeteleri 
~k n dört ta.ne çıkardrk. 

8 - Sağır, dilaiılerin dilini kim;. mıf ölçUlere tesadüf edilmiftir. Bu 
cot etti ' gibi ölçUl'ri kullananlar hakkında 

O - Rahip dö l.'F.1~ (1'7lı-1'789) birer zabrt tutulup kendilerinin mUd 
S "Protuta"" t.tmi neredeta gel- deiumum!liklere verilmesi, ancak 

mtftir 1 damgum ölçülere re9l11! daire ve 
O - Protestanlığı kuran Luth.,r'ln mUeueaelerde raetgelinir ile, bu gl

tarartarlan Splr\11 1110\,llalnln nrdlll bt yerlerde ıadece bunlarm birer liı
kararrllFI proteeto ettlkl,.rl l(ln bunla telerinin yapılmuı lyar memurluk· 
ra "ım>h•tan - pr-,t•tn edenler.; ta larma bildirilmlftir. 
rul ,,.r,lmlştlr. • Bar rfbi eğlence yerlerinde nu • 

S - Teni.9te mef1ı.ur HDGviı" 7eu- mara ya.pan artiatlerin numaralannı 
P"-''"' koya" kimdir 1 i\tmal ettikten 10nra halkın aralann-

Şoförler 

Araba adedinin 
tahdidini istiyor 
Şoförler cemiyeti, piyuaya yeni • 

den otuz lUka ta.kainin çıkarılması ü
zerine vaziyetlerini uzun uzadıya izah 
eden bir tiki.yetname huıtlamışlar
dır. Bunlar, bir sureti iktisat Vekale
tine, diğerini Halk Partisi vlllyet m'r 
kezine, üçüncUsünU de belediyeye ve
rilmigtir. 

Şoförler, bilhaua i§ısizlikten gika
yet etmekte ve evveli. 1700 otomobil 
i§lerken bugün piyuada mevcut 500 
taksinin bile llyiki veçhlle it yapama 
dıklarmı isbata çalııarak araba ade
dinin tahdidini iatemektedirler. 

Maarif 

Lisan tedrisatına 
verilecek ehemmiyet 
lılaarif VeklleU, Univeniteye ge -

çen gençlerin bir ecnebi Usanma bi
hakkin vlkıf olarak girebilmelerini 
temin için orta mekteplerle liselerde
ki yabancı dil tedriaatmı ıılah etme
ğe karar vermiıtir. Bu cümleden ola
rak Alman, Franaıs ve IWyan mek
teplerindeki liun tedrillerinin usul -
leri hakkında tetkiklerde bulunula -
rak buna göre memleketimbıde en uy
gun ve yeni bir tekil tatbiki muvafık 
görUlmUştUr, bu arada bllhuea lise
lerdeki liaan tedria ıaa~ri çoğaltı -
lac&:lrtrr. 

• Fatihte bir çocuk parkı yapıl -
maıı kararla,tmlmıftır. 

•Kira lle tutulan binalardan mek
tep olmaya elveritli görUlmeyenlerin 
Haziranda konturatıarı feahedilecek
tir. 

• Bir haftadan beri tehrimizde bu
lunan Romen talebeleri dün Roman
yaya hareket etmlflerdir. Doat mem
leket Univenıitelllerl, Univenıitelile
rimb; tarafmdan aaınlıiıl bir ıurette 
tefyi edllmltlerdir. 

Tayyareler ay sonunda 
gelecekler 

Ingiliz De Havilland Ingilb fabrl
kaaından devlet hava yollan namına 
aatm alınan Uç tayyaremb, TUrk pi
lotlannın idareıinde bu ayın ıonun
da 9ehrimize gelecektir. Tayyareler
le fabrikanm aahibinin oğlu, harici 
ıatıf 9efi, Ingiliz tayyare klUplerin
den birinin reill de geleceklerdir. 
Tayyareler birkaç gUn ,ehrimizde 
kalacak ve göıteri9 uçu9lan yapacak 
lardrr. Sonra Ankarayı ıtdecekler • 
dir. 

Roma ıeflrl t•ldl 
Roma ıefirlmiz HUıeyin Ragıp, 

Ankaradan 9ehrimize gelml9tir. Bu 
günlerde Roma.ya cidecektir. 

Boğaziçi 

Sirketihayriye birçok 
hazırhklar yapıyor 
Şirketi Hayriye önümüzdeki yaz 

mevsimi için, Boğaziçine fazla alaka 
celbetmek yolunda hazırlıklara ba§· 
lamıştır. Şirket Büyükdere iskelesi 
üzerindeki gazinoda tadilat yaparak 
burasını bir otel haline koymak için 
inşaata başlamıştır. 

Son fırtınada tamamen harap o -
lan Altınkum plaj ve iskelesi de ye -
niden yapılacaktır. Bunun için mayıs 
ortalarında faaliyete geçilecektir . 

Bunlar<jan başka, Şirketi Hayriye 
Boğazın Karadeniz ağzındaki büyük 
liman mevkilnde de bir plaj ve iskele 
kurmak için hazırlıklara bQflamış • 
tır. Bilhassa son seneler içinde çok 
fazla rağbet gören büyük limanda bir 
plaj kurularak buraya da vapur işle 
tilirse, yolcular, bir saatlik yolu ya· 
yan yürümekten kurtulmU§ olacak· 
lard.ır. 

Şirketi Hayriye, yaz Ucret tarife -
lerinde, tenzilatlı tarüeler tatbik et
mek için pazarlıklar yapmaktadır. 

Adliye 

Paylaşdamıyan çocuk 
Fatma İlhan isminde bir kadın öz 

çocuğu Nermini; zorla tesahup etti
ği iddiasile Mehmet Ali aleyhine aç· 
tığı davaya dün Sultanahmet ikinci 
ceza mahkemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede, kanların tahlil edil 
diğine dair olan rapor okunmuştur. 
Bu rapora göre, Mehmet Ali ve kan
sı Nezahetin kanlarile küçük Nermi
nin kanlan biribirine uyduğu için ve 
Nerminin Mehmet Aliden olma ve ka 
rısı Nezahetten doğmu3 olabileceği 
kanaatine varılmış, Fatma llhandan 
doğmu§ olması ihtimali reddedllmlı -
tir • 

Hlkim Sallbattin Demlrellf bu da
vaya &inağı, lMadi ın&hkemeainin 
salahiyeti haricinde 8'3rerek evrakm 
hukuk mahkemesine havale edilmek 
üzere müddeiumumiliğe gönderilme
sine karar vermiştir. 

• Habeşistana afyon kaçırmaktan 
suçlu Çiprut'un muhakemesine dün 
de devam olunmuştur. DUnkU celse
de suçlu vekili müdafaasını yapmış 
ve mahkeme karar için bqka bir J?P 
ne bırakılnıJ1tır. 

Vatman Fahrettln 
tevkif edlldi 

Adliyede Şif hane f aciuına ait tah 
kikata devam olunmaktadır. Yedinci 
sorgu hakimliğinin yaptığı sorgu ne
ticesinde vatman Fahreddin tev.kif 
edilmiştir. Tahkikat bir mUddet da
ha sürecektir. 

Küçük Haberler 

• San Musa mahallesi -
lun Fatih tarafından fethi 
da büylik hizmetleri mestulr el 
n Musanm unutulmaması iç!JI 
sarayda San Musa camii c.h' 
mahalleye Sarı Musa maha.11.,.l 
verilmi3tir. 

• Arazi tahrir komlsyon1afl " 
haziranda başlıyacak olan arasf 
riri komisyonları için reis ve 
çilmesine devam edilmektedit· 
taraftan maliyede cetvelleri h 
mı§tır. Bundan başka, ko 
ait tahsisat hakkında mali 
hafta llzımgelen tebligatta 
cağı belediyeye bildirilmiftİt• 

• Etibba odasında koni 
Varşova tıp fakUltesi genel ye 
bevf patoloji profesör agrejetl 
Françoia Goebel tarafından 
ca olarak (Seriryat cephaneslıl 
cidose) ve yine ayni fakill 
Richard Tislovitz tara!mdaD 
ca olarak (vitaminlerin ıu Jll 

maaı üzerine tMiri) mevzulu " 
cuma gilnU aaat 18 de Etibbl 
konferans ıalonunda iki ko 
verilecektir. 

• Fransız torpitolan geliyor 
Bervil ve Dumond Daurvil adi 
ki iki Fransız torpitosu bugtlO 
nımıza geleceklerdir: Bu to 
ayni sistemdedir. Torpitolaru:ı. 
on sekizlik iki topu Uç yedil1• 
topu, elli santimlik torpil ko" 
dır. Süratleri 15-19 mildir. 
kumandanı şehrimizde resmf 
ler yapacaktır. 
~~~~~~~~-~ 

Hakimiyeti Mlllly• 
Çocuk Bayramı 

Hlkimiyeti Milliye ve ÇoC~ 
ramları bugün memleketin bel' 
fmda büyük meruimle kutıul 
ur. Bu münasebetle, dün ~ 
sonra mektepler ve resmi mil 
!er tatil edilmiş, tehir ba 
donatılmağa başlanmıştır. Bıl 
"ocuklar Fatih parkında top 
.,aksime kadar bir yürUyUş 
·rdır. Taksim lbidesi önUnd 

ıklar söylenecektir. Diğer 
u aabah ısa.at 9 da Univenite 
ana salonunda bir toplantı _..ı 
pılacak. yüksek tahsil gençl~· 
le halinde Taksime giderek t 
çelenk koyacaklardır. 

Bundan başka, her semtte 1'e 
ıar için müsamereler verileCdto 
çok eğlenceler tertip ediJcceJ\ 

Gttn regmez kl, ufa.k bUyUk bir ka 
• olmum ve kua, ıeliyonım diye 
haber vırmeıı. 

Tan, okuyuculumı kuaya kartı 
liıcrta ediyor. Tt.fsilltmı busUn )m 
mı mahsusunda okuyunuz. 

0 - Bunu bllmlyeoek ne var: Da- da oturmalan ve danıetmeleri mem-
v:ı nudur. Dün Dahiliye Veklletinden be ---- ------------ - ------------------
~ tediyeye gelen bir emirde bu yuaim 

derhal ltaldmlmuı bildlrilmittir· 

intikam 
Bir zaman evvel zenct boksör Coe 

Luia'in nakavt ettiği İtalyanların mil 
U ve dev boksörU Karşısına, son gün
lerde de Hayns isminde yine zenci bir 
bokaörden dayak yemiş ve nakavt ol 
muf. 

Dün bir sporcular meclisinde bun
dan bahsediliyordu. Birl8i dedi ki : 

- Canım bu ltalyan boksöre ne o
luyor böyle! Bir dUzüye zencilerden 
dayak yiyor. 

S.,ka biriel cevap verdi: j 
- Anlqılan zenciler renk yakın1ı· 

it dolaymile Habeflerin lntikllmmı a- ı 
lryorlar! 

·Ha••ı "'"'r••' 
Her milletin kendi malı olan hikl -

yıelerl vardır. lakenderiyede çıkan bir 
guetede birçok Habet hiklyeleri nak 
lediyor. Bunlardan biri eudur: 

Zengin bir adam Aıraille bir mu • j 
kavele imzalamış. Bu mukaveleye gö 
re Azrail haber vermeden gelip zen · 
ginin canını almamağı kabul etmiş. 
Bir müddet ısonra adamın bir keçisi, 
biru 10nra öküzü, ineği, daha 10nra 
Iıarm, iki çocuğu ölmiif. Birkaç ay 
aonra da Azrail k&r1ısma dikilmif: 

- Haydi canını alacağım. 
- Niçin mukaveleyi bomun. Hal-

Bu hiklyenln, Ha.beşi8tandan çık

mış olınası hazin değil mit 

Halcova köıesl 

No. 10 ve 11: Sağ ~ık Erlih l l'e sağ 
iç Kis (dün gelen Rakon bugün saat 
on altı buçukta Taksim stadnıda Fe
nerbahçe De oyniyaeaktır.) 

buki ıeleoefini bana haber verecek • -----------
tin. 

- Dofnı ~ylUyonıun. Fakat ke • 
çini, ökUzUnU, ineğini, karmı, çocuk • 
larmı öldürmekle buralarda dol&.Jtığı 
mı aana haber vermedim ml ! Sen 
wrdum duymamazlık ettinse bana 
ne! 

Tarife komisyonu 
Yeni Uç aylık elektrik ve hava ga 

zı tarif esini tesbit edecek olan komis 
yon yann toplanacaktır. Elektrik fi 
atlerinde yeniden on para kadar ten 
zlllt icrası mevzuu bahistir. 

• Çatalca kazasının Büyük c;ekme 
ce nahiyesine bağlı Bahşayiş köyU • 
nUn bu nahiyeden altkaaı kesilmiş, 
doğrudan doğruya kaza merkezine 
bağlanmıştır. 

• Eski senelerden devren gelen 
bakaya vergilerle 1339 senesi nihaye 
tine kadarki bakaya mebaliğin ya tah 
sil veya tasfiye edilmeıi belediye ,u
belerine tekiden bildirilmiştir. 

Göçmen mukavelesi 
Göçmen nakli için Kalkavan zade 

vapur şirketile yapılan mukavele mu 
cibince Mayısm 25 ine kadar 6000 
göçmenin getirilmiş olması icap et • 
mektedir. Halbuki Sağlık Bakanlığı, 
ilk vapurun hareketi için henüz e -
mir vermeml.,tlr. Birkaç gUne kadar 
daha emir gelmediği takdirde muka
velenin bu ı:ıartının tahakkuk ettirile 
miyeceği anlaşılmaktadır. 

lımir liman idaresi 
lzmir limanının da, İstanbul lima

nı gibi lktıf5at Vekaletine devri !Uzu
mu tesbit edilmiştir. Bu hususta ha
zırlanan proje kanuniyet kesbettiği 
takdirde lzmir limanı da lktısat Ve
ki.letine ıeçecek ve oraaı da müsta
kil bir umum müdilrlük halinde ida
re olunacaktır. lzmir limanmda tet
kikat yapmak için hınire gidecek o
lan tktııat Vekaleti başmüşaviri Fon 
der Porten bu akşam latanbula ge
lecektir. BaşmUşavir yann limanda 
metgul olacak ve cumartesi günU 
lima.n umum mUdürU Raufi ile bir· 
lilcte lzmire irldeceklerdir. 

Türk · Fransız muhtelit muhakemesi isini bitirdi 

Çukurova 
iddiasının 

Türk - Fransız muhtelit hakem 
mahkemesi, son kalan on dört dava
ya alt dosyalardaki tetkiklerini ta
mamlamış, biri müstesna olmak lize
re on Uçü hakkında kat'i kararlannı 
tefhim etmi,tir. Karar verilen dava
lar hakkında kat'l kararlannı tef -
him etmiştir. Karar verilen davalar 
arasında mühimlerini aşağıya sırui
le yazıyoruz: 

Baver Marıal lanlrası 
davası 

1 - Baver Mareşal Bankasının Tür 
kiye hüknmeti aleyhine açtığı on mil 
yon liralık davada davacı alacağı mik 
dan kat'i surette tesbit edemediği 

için Maliyece göıterilen talep ve ar
zuya ittibaen hesabatın tarafeynce 
tayin edilecek bir eksper marif etile 
yeniden rüyetine, ancak müddeinin 
altın talebinin reddine, faizi ıerma
yelendirme suretile mürekkep yürü
tillen faiz talebinin keza reddine, 
munzam bir llyiha ile istenilen bet 
yüz bin liralık talebin ise ademi ka
bulüne ve tediye akçesinin kağıt 
frank olmasına karar verilmittir. 
Eksper tayininde iki taraf iki ay zar
f mda anlaşmazsa Amsterdamda M. 
Gapel isminde birinin hakem olarak 

davasında tazmina\ 
karar verildi reddine 

kabulüne de ayıııca karar verilmit· 
tir. 

Çulrurova çlftfiğl davası 
reddedildi 

2 - Çukurova çiftliği dava.amda 
bir müddeinin Türk hükllmetince 
mukavelenin infazı ahklmma halel 
getirildiğinden bahisle iki milyon 
liralık tazminatlı fesih akt talebinin 
ve tazminat iddiasmm reddine. ma
sarifin müddeiye tahmiline karar ve
rilmiştir. Ancak mevzu ihtilUı teşkil 
eden mukavelenin Lausanne ahitna
mesinin 72 inci maddesi hilkmilnce 
meriyette kalması llzımgelen muka
velelerden madut olduğunu tasrih 
etmiş olduğundan taraflar bu bapta 
kendilerine terettüp eden vecibenin 
altı ay zarfında icrasını istemedikle
ri takdirde akdin infazına ve bir ta
raf isteyip te diğer taraf istemezse 
taahhüdünden nükul edenin diğer ta 
rafa 2ts0 bin Ura tazminat ltaama 
aynca karar verilmiştir. 

D1§er lıararlar 
3 - Adanadaki fabrikalanndan 

dolayı hUkflmet aleyhine tazminat 
davuı açan Jorj Daraı davasında 
müddeinin 250 bin liralık demirbaf 
listelerine müstenit talebinin reddi-

ne, ancak TUrk hUkftmeUnlıl 
rin tayin ettiği veçhile yalDJf 
lira bedel ituına bükmedi~, .... 

4 - Abdülhamit vereae811"""~ 
muhakeme dava.aı reddolunJIS 

5 - Reno iamJndeki ~-1' 
ile Vanderya ve Bertan i11JP"".: 
iki Franmzm TUrk hUkQmed 
ne açtıktan davalarda hülı 
ne karar verilmlftir. 

8 - Bir Fransız kadını 
Ebranoıyan biraderler .ıe 
lan davada Ebranosyan ~ 
bu kadına l500 altın lira öd 
karar vPrilm~r. 

7 - Türkiye hUktı.meti 
1 papaa mUesseıeleri aleyJıill 

davalara gelince, Laueano• 
mesinin 637 inci maddesi ~JI 
seden maadasma hakkı d~~~ 
diği esbabı muclbealle kaDW 
miftir. 

Türk - Fransız mAhkeTll·_~ 
yet edilecek mahkemeler~ 
le bu mahkemedeki Fra.'l
Fransa GUmrUklu umu 1' 

M. Şotan dUn ak~amld 
memleketine gitmiştir. ll 
isi Aserapla diğer ecnebi •~ 
avulcat ve katipler yarın 
purile ,ehriınizden ayrılaC 
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Avam Kamaraslflda hararetli müzakereler oldu 

Romadaki Elçinin geri çağırılmasını, 
Süveyıin kapanmasını istiyenler var 

Ankara Halkevincle Necmettin Sadık 

Hakoa dün geldi I 

Viyanalı oyuncular bugün 
Fenerle karşılaşıyorlar H .,,.... 

1. FfUK 

Fllstln halkı clehfet 
lçhrd 



Bugün İPEK ainemaamda göaterilecekolan TÜRKÇE SOZLÜ~ 

KAN LEKESi 
Müthit heyecanlar filmini 

No.111 Ziya jAKIR 
Korkanlar ve sinirlerine hakim olamıyanlar göremez ? 

Baş rollerde : BELA LUGOSt - ELlSABET ALLAN • LlONEL BARRYMORE 

Harbiye Nazırı Cemal paşa, küçük 
Çocuk bayramı haftası münasebetile erken seanslarda fiyatlar ucuzdur. 

Program& ilaveten : Renkli komedi Kediler ve Piliçler ve M t K E M A V S 
Bugün Bayram münasebetile saat 11 de tenzilatlı matine 

bir müdahale üzerine istifa etmişti 
SAGLIK 

!"" rı ı ıı ııı ıı ıı ıı ıı ııııııı ıııuıu uı ııı nıııı 111111111111 m uı ı ıoc ti~ 
: Bugün matinelerden itibaren: Bütün İstanbul 

Diye bağırmak mecburiyetini his-
1etmiDti. 

• Sadrazam Ali Rıza Paşa ile ar
kadaşları, daha. hala derin bir gaf
let içindelerdi. Ne j bastıklan dalı, 
ain!!li ve hain bir kuvvetin sessiz se
d8J!IIZ kestiğinden; ne de kendile
rini iktidar mevkiine getiren Kuva
yı Milliye aleyhine süriiklendikle -
rinden haberdar değillerdi. 

Sehhar bir riya. perdesi altında en 
akla gelmez hile ve desiseler ibda. 
eden Padişah Vahdettin, artık dü
~ncelerini tatbik zamanmm. geldi
ğine hükmetmi~, ve gizlice harekete 
geçmişti. 

Bu hareket, iki hedef üurine yü
ıilyecekti. 

Birincisi; bir hamlede Ali Rıza. 
Pa§& ile arkadaşlarını - hem de, 
BabıAlideki o muhteşem makamla
rmda. - tepelemek; ikincisi de; mil
U kuvvetten doğan ve kendisine za
ran dokunmak ihtimali olan Meb'u
aan Meclisini bir hamlede çil ya vnı
BU gibi dağıtrvermekten ibaretti. 

Birinci hedef il.zerine yapılan ilk 
tecrUbe, muvaffakıyetle netice ver
mişti. Harbiye Naı:ın Cemal Paşa, 
küçük bir fiske ile devrilmişti. Te
sadüf bu ya? .. Dahiliye Nazın Da
mat Rerif Pa§&nm zevcesi (Emine 
Su ) da o aralık vefat etmiş; 
sevgili sultanının matemini tutmak 
için damat p&§& hazretleri de istifa 
ederek sarayının köşesine çekilmiş
ti. Fakat damat paşanm bu çekil
mesindeki hakikt sebep, birkaç gün 
!Onr& üzerine kurşun sıkılacak olan 
c:1ppenin içinde bulunmamak içindi. 

Da.mat Şerif Paşanın istif ası üze
rine, Bursa Valisi Hazım Bey Dahi
liye Nezaretine getirilmi§ti. Fakat, 
Hazmı Beyin Babıllinin kapısına 
r vak basması, kendisi için bir f elA
J:et başlangıcı teşkil etmişti. Çün -
l :ü; ne, Babıilinin köhne çatısı U7.e
rinde dönüp dolaşan akıbeti meçhul 
mukadderata; ne de, asırlardan -
t~ri bin bir entrikaya mecra olan 
kuytu dehlizlerde, o aralık gizliden 
rizli hız alan cereyanlara vakıf de
ğildi. 

Hazım Bey, o güne kadar ifa et
tiği vazifelerde, hiçbir zaman ve hiç
bir tesir altmda hakikati çiğneme
mişti. Hattl, mütarekeyi müteakıp 
ilk Bursa valiliğine geldiği zaman; 
- bizzat bize - : 

- İttihatçtlan, kendi klüpleri 
&nüne ma stra aaaca.ğmı. 

Demekten çekinmemifti. Fakat; 
um.ak istediği adamlar hakkında 

eiddt '9e esaslı tahkikat yaptıktan 
eonra bu kanaatini değiştirmiş; ha
miyet ve vatanperverlilderinden 
başka hi~bir gUnahla.n olmıyan hiz
met erbabmı yine memlekete ve 
millete hayır ve menfaati dokuna -
cak işlerde kendi hallerine terket
mişti. Bu 11Uretle de, Babılliniıı 
(vatanperverler) hakkmda takip et 
mek ietediği deM&S ve katil siyase
ti, ayaklannm altında çiğnemişti. 
Hazmı Beyin - bizzat şahit ol-

No. 1 

Ademle Havva 
Mrhaa CAHiD 

Yam 'ftkti m••mm etrafmı •· 
ran tatlı dilli arkadıfl&n atlatmak 
için bahane arıyordum 

Gene karikatilriat çeJdel net'Mile 
,ei bir baıı.e girdi: 

- ~kl imtiham pçirdinis mi 
ab! 

MUl dilğm-1 ~ motöriln 
IWtMUIDJ &ndıran ant bir Biikfınet. 

Ben eevap verdim: 
- Şimdi mekteplerde böyle teY

ler var zannederim. Bizim zamanı
mızda yoktu. 

- Oyle ise ben sizin zekanızı im
tihan edeceğim. 

Kendine güvenemiyenler: 
- Vazgeç camın, dediler. Gevezıe

llk edecek .,ey mi yok? 
o her halde yeni öğrendiği eeyi, 

tazeliğini kaçırmadan satmak heve
sinde idi. 

- Teli.t etmeyin canım, dedi. Sl-
• bir hikaye anlataca.ğım. O kadar. 

Bana da. merak oldu: 
- Anlat be.kalım, dfıdiın. 
tetihbarat eef'i bir bahane ile oda-

duğumuz - bu dürüstlük ve hakpe
restliği; acaba, - biribirini mütea
kıp iki damat paşanın bir desise 
ooağJ haline getirdikleri - Dahili
ye Nezareti makamında, şimdi ona, 
bir muvaffakıyet temin edebilecek 
miydi? .. Yoksa o da, Ali Rıza Paşa 
Kabinesinin başında dönen ve do
laşan (kaza ve kader) in hükmüne 
tabi olarak ; fırtınaya tutulmuş bir 
kuru yaprak gibi ; savrulup gidecek 
mivdi ? .. Bunu. zaman gösterecekti. 
Hazım Beyin, en büyük talihsiz· 

liği, hadisatın en korkunç musade~ 
meleri arasında Dahiliye Nezaretı 
makamma gelmesi idi. Kabine ri
yasetinde bulunan zat; artık sara
yın, İngilizlerin ve biraz da makam
perestliğin tesirleri altında bunal
mış ve sersemlemiş bir vaziye~te 
idi. Fakat bu vaziyetten daha hala 
gafil olan kabine reisi, o menfi ce
reyanlar arasında bocalarken; ken
disine bağlı olan arkadaşlarını da 
ayni sarsıntıya sürüklemişti... Ni
tekim; (iradei milliye) nin ancak 
(Mecliei Meb'usan) da toplandığına. 
ve - açıkça söylemek Iazııngelir
se - Heyeti Temsiliye tarafından 
(umuru hükumete müdahale) şek
linde) vuku bulacak (her nevi ef'al 
ve harekatın müstelzimi mücazat) 
olacağına dair vilayetlere gönderi -
len o - saçmasapan üadeli - ta
mimin üzerinden henüz beş gün 
geçmeden, Sadrazam Ali Rıza Paşa 
daha büyük bir hataya düşüvermiş; 
İngilizlerin yeni bir arzusunu, 
- bilvasıta - Heyeti Temsiliyeye 
bildirmişti. 

Ve tstanbuldan bildirildiğine gö
re İngiltere Devleti Hariciye Neza
retinden tstanbuldaki İngiliz siyasi 
mümessiline ve İngiliz siyasi mü
messilinden de resmen Babıaliye 
vuku bulan (şifahi) t ebligata naza
ran; İstanbul, Osmanlı Ifüktimetine 
terkedilecekıniş. Fakat, Ermeni ln
talinin ( ? !) önüne geçmekle bera -
ber, - Yunanlılar da dahil "1duğu 
halde - İtilaf Devletleri kuvvetle
rine karşı, Kuvayı Milliye tarafın -
dan yaptlan harekat, hemen tatil 
edilmeli imiş. Aksi takdirde, yapı
lacak olan sulh şartlarının da de
ğişmesi muhtemelmiş ... 

İngilizler tarafından şüahen vuku 
bulan tu tebliği dinliyen; ve bunu 
da, (mucibi şikayet en küçük hi
diselere bile meydan bırakılmaması 
tavsiyesile Heyeti Temsiliyeye bil
diren Sadra.zam Ali Rıza Paşanın, 
fikir ve muhakemelerinde pek bü
yük bir sarsıntıya uğradığı hisse
diliyordu. Hamiyeti, temiz yürekli
liği, milletine karşı muhabbeti söz 
götürmiyecek derecede muhakkak 
olan Ali Rıza Paşanın ne İngilizler 
ile, ne saraylıı ve ne de muhalifler
le bir menfaat mukabilinde anlaş
bğma. hükmedilemezdi. Ancak şu 
var ki, talih ve mukadderatın ek
seriya mühim mevkilere çıkardığı 
bu eski asker, onu takip eden bir 
talihsizlikle daima muvaffakıyet -
ıizlikler karşısında kaldığı gibi, bu 

dan çıktı. Fıkra muharriri bir mev
zu bulmak Umidile koltuğa gömill
dU. Sekreter bu zeki. imtihanından 
kac;mağı kendisine yediremediği için 
dimdik ayakta durdu. 

Ve karikatüriıt anlatmağa. ba3la
dı: 

- Vak'a Fransn tnktll.bı aırala
rmda olmut. Kralcılara karşı cüın
huriyetçilerln ferman okuttukları 
devirde, uılzadelerden bir marki ile 
kanın madam la markiz başlarının 
giyotine gitmesinden korkarak bir 
gece yükte hafif, pahada ağır eşya
larını toplamışlar, bir arabaya atla
yıp Belçika hududuna doğru yola 
çıkmışlar. Yol uzun ve oldukça bo
zuk. 

Sabaha karşı hayvanlar yorulmuş. 
Yolcular sersem olmuşlar. Bir otel
de dinlenıneğe karar vermişler. Her 
dakika takip edilmek ve yakalan· 
mak korkusu olmakla beraber yor
guıiluk ve imkansızlık karşısında 
bu kan koca bir odaya çekilmişler. 

Marki arkada bıraktığı varlığın 
hayalini olsun görmek için başını 
markizin dizine koyup biraz kestir
mek istem.ie. Ve çok yorgun olduğu 
için hemen dalmış. 

Öyle bir dalmış ki rüya gönneğe 
bile başlamış. Fakat bu rüya istedi-

son mühim ve en yüksek memuriye
tinde de ayni talihsizlikle karşı kar
şıya gelmişti. 

Hükümetin ve milletin gu andaki 
vaziyeti o kadar ciddi idi ki; buna 
köhne Babıali siyasetinin (idarei 
maslahat) düsturu, asla kifi gele
mezdi. Yalnız (hüsnü niyet) ile 
hareket te, değil en küçük bir fay
da temin etmek; bilakis en büyük 
felaketlere meydan vermekte idi. 

Ali Rıza Paşanın en büyük hata
sı, mevkiine yakışacak bir enerji gös 
t ermemesi ve ayni zamanda da İti
laf Devletleri siyasi mahfellerinde 
Türkiye ve İstanbul hakkında. dö
nen siyaset cereyanlarına esaslı bir 
surette nüfuz edememesi idi. 

tstanbulun Hükiımeti Osmaniye -
ye bırakılması ve (zatı hazreti pa
dişahinin, tstanbulda ipkası) hak
kmdaki garip müjde, Pariste bulu
nan (Ahmet Rıza. Bey) tarafından 
padişaha telgrafla tebşir edilmiş .. 
ve bu telgrafa, (zatı hazreti şehri 
yarilerine olan fartı sadakat ve 
ubudiyet hasebile Paris ve Londra
daki dostlarımız nezdinde icra kılı
nan müessir teşebbüsat sayesinde 
işbu muvaffakıyet istihsal kılınmış
tır) gibi bir cümle il.8..vesile netice 
verilmişti. 

Halbuki o sırada Paris ve Lon
dra. siyast mahfellerinde cereyan 
eden müzakerat; değil koskoca ls
tanbulu, hatti. bir tek taş parçasını 
bile (zatı hazreti şehriyarl) denilen 
heyul.8.nın ela gözlerine feda edecek 
kadar cömert görünmemekte idi. Bu 
cereyanı tersine çevirmek, ne Ah -
met Rıza Beyin ve ne de onun 
(dost) adını verdiği ve zannettiği si
yaset bazirganlannm elinde değil -
di... 1.stanbul, Türklerindi. Ve İs
tanbul Türklerden başka~ kimseye 
mal edilemezdi. Vakıa Londra Kon
feransında, İstanbulun mukaddera
tı hakkında konuşulurken; Avrupa 
ile Asyanm bu mühim noktasından 
Türkleri sürüp çıkarmak fikrini ile
ri sürenler yok değildi. Faka.t bu 
fikre mukabil derhal kuvvetli iti
razlar yükselmiş: 

(Arkam ml· 

Sanayi Birliği Reisi 
Endüstri birliği reisi Vasıf, dün ak 

şam Ankaraya gitmiştir. Verilen ma 
lfımata göre, Vasıf Ankara.da., fabri
kalardan alman muamele vergiıdnin 
cibayet tarzını değiştirmek için, ma
liye vekaleti nezdinde teşebbilsatta 
bulunacaktır. 

44 üncü llkmektepteki 
müsamere 

Beyoğlu 44 tincü ilkınektepte önü
müzdeki pazar günü bir müsamere 
yapılacaktır. Müsamerede feytanlar, 
miki dansı, kazaska, bebek ve ninnj 
danslan, Çin dansları gibi mütenevvi 
bir program hazırlanmıştır. 

öGOTLERI 
Hekimlik ve 

Demokrasi 

-
~ SARAY SiNEMASINA , 
E koşacak ve tunç sesli tenor LOUIS GRA VElJ~aı 
~ CAMILLA HORN ve komik THEO LtNGP' 

i Gö·nni:rm·ttesen1ı ---Bugün herkesin düşüncesi de- : üSTüYOR mokrasi bayramımıza doğru gidi - : 
yor. Benim de sağlık öğüdünde de- ,_ 
mokrasiyi düşünmemi aykırı bul- § Kozmopolit hayatını musavver büyük filmi görecektir· 
mazsınız sanının. - 11 ufaJll ~ 

zaten demokrasi hekimliktet hiç ; 8.veten : MİKEY MA VS. . . • • bir kahkaha t ~ 
aykırı değil, gayet munis bir şeydir. lnmnnı 111unn11Ht1M11m .. 11H1tDllNllllff1HllfH11111111111111 

Hekimlerin hepsi mesleklerinde de- a 
mokrat adamlardır. Onların gözün- BugUn matineler- MELEK SINEMASINOıı 
de, meşhur tabirile "şahü geda", ya- den baflıyarak . 
ni hükümdarla dilenci, müsavidir. Bütün erkek sinema yıldızlarmm en gözdesi .. 

ki~~u:~ı~e~f~~~!~sta olduğu va- BiKrLGA ReKcGeAnBİLDE , l'!insken agÜznel dfi]dllai - Umanm ki, der, beni hastane-
nizdeki fıkara hastalar gibi tedavi 
etmezsiniz ... 

Kralın hekimi şöyle cevap verir : 

- Hiç merak buyurmayınız, efen- Aşk - Neşe - Hareket ve herkesin beğen~ği nefis bir r!JB.-
dimiz, sizi de hastanedeki hastala-
rnn gibi tedavi edeceğimi temin Fransızca sözlü Metro Goldwyn Mayer filmi. 
ederim. Çünkü her hastamı bir kral tıa veten: Renkli Komedi : Kediler ve Piliçler 
gibi tedavi etmek mesleğimin bana ~ 
ve~!~m~::b~~!~~~ duygusunu ·-~_ .... ......... u.n.ılltJHll•nn•~:~~·. l~a:·i~ , .... H···· · ·~·A ....... 

8 
....... A .... "'i' 

- en kuvvetli fikirler duygu haline 11 

gelmiş olanlardır - mesleklerinden İ 

aldıkları gibi bütün hekimlerin en ~ Kar kremi yağsıı 
büyük üstadı tpokrat onlara de-
mokratlık duygusunu - belki bi- E nekşe 1 
raz da fa.zlasile - öğretmişti : Bu § Kar kremi yağtd 
büyük hekim, kendisini tedavi için : badem . _Jti 
davet eden Lydya Hükümdarı Kre- : A b d 1 iıfVd 
zus, müstebit hükümdar olduğu için : cı a em yağ ı r~a 
onu tedaviye gitmemişti. : GHece kArem· İSyarını/J.fPJ 

lpokrat mesleğinden dolayı de- - r: 
mokrat olduğu gibi, demokrasinin : o 
dünyada ilk defa nic;in bizim. Ana- D E p· Q s 
dolunun Ege denizi kıyılarında = 
meydana çıkmış olduğunu en güzel : 
izah eden de odur. = İ k~ 

Bilirsiniz ki medeniyet küçük kü- : stanbul, An ~ j 
çük şehirlerdeJ sitelerde başlamış - : · 1 Beyoğlu .Jtl') 
tır. Bu siteler Anadolunun deniz kı- ;;111111tn111111u111111nııııa111n•ı111mı·n"1Tlllrrtır11111111111111111 Jll 

yısından içerdeki sahaları gibi düz •·' 
ve geniş yerıeroe oıunca, siteıerden Samsun Halkavi Proje Müsaba"~ 
birinin reisi kuvvetlenir, başka site- C h • H lk p • • S 
teri kolayca zapteder ve hepsine bir- um urıyet a artısı a 1. 
den müstebit bir hükümdar, impara- • 
tor olurdu. 0nun için geniş saha- 11 Yönetim Kurulu Backanhğın. 
larda kurulmuş olan siteler, baş - S ~ 
ıangıçta demokrat birer medeniyet Samsunda yapılacak Halkevi binası avan proje (1 
merkezi olsalar bile çok geçmeden. zrrlanması diplomalı mimar ve mühendisler a 
müstebit bir hükümdarın eline dü- müsabakaya konmuştur. 
şerler, demokrasilerini kaybederler- Müddet 30 Mayıs 936 ya kadardır. 

1
/.J 

di.Halbuki Anadolunun Ege denizi Birinciye 1000 İkinciye 500 lira mükafat veri~L 
kıyılan birçok adalardan Clpokrat Sartname ve Vaz'iyet planı Samsun, Ankara, !st ı 
kendisi lstanköy adalı idi) yahut, Halkevleri Başkanlıklarından temin edilebilir. (Z 
öz Anadoluya bağlı olanlar, dağlar- diı 
la, derelerle biribirlerinden ayrılmış leri büyük kuvvet elde edemedikle- ki sitelerde: M.ilet (§iDl"'."ıll 
vadiler arasında topraklardır. Bu- rinden Ege sitelerinin demokrasile- yakın Balat), Knidas (ş~ 
ralarda kurulmuş olan sitelerin re- ri yıkılmamış, demokraııi kat'l ola- maniye)' Cos (şimdi tstaP'"'_,J 
isleri kuvvetli oldukları vakit bile, rak o sitelerde yerle§miştir. lerinde başlamıştır. ~ ~'1" 
dağlarla, derelerle aynlmış başka Hakikt ilim fikri, onunla birlikte Ondan sonra da iliD1 ~" 
siteleri zaptedememişlerdir. Onun gerçekten ilmt hekimlik te yine bi- hep demokrasiye bağl! ~ .. 
için her site müstakil kalmış, reis- zim Anadolunun o Ege kıyılannd&- Lo,_.. ~ 

ği gibi muhteşem şatoların, geniş - Bu kadar mı? Tahrir müdürü somurtarak oda· dan geçilmiyor. Babıali~ 
çiftliklerin, nefis eğlence alemlerinin - Öyle ya? sına geçti. Fıkra muharriri: cıyak cıyak ağlıyan vele ~ 
rüyası olmamış. Bu hayalden ziya- Fıkra muharriri düşünceye dal- - Saçma şeyler bunlar! çilmiyor. Kütüphane ~,ıs ~ 
de varlığını kaplayan tutulmak, mışb. Diye kendini teselli ederek p.p- daki (phe1er) mezarll ~~ 
asılmak, vurulmak korkusu şuuru- - Bunda bir aksaklık var! kasını, eldivenlerini aldı, çıktı. Ben hıkatı cenin vak'alan ~~ ~ 
nu altüst ettiği için ıiiyası tersjne Dedi. de masa.mın üstünde yığılan sabah biyat alemi eski on Udl~'-1 
görUnmüş. Bir kabus ba§lamı§. th- - Var, ama neresinde? postasını kanştırmağa başladım. bacı koğuruna döndü. ':.1', 
tila.Iciler bu kaçışa büsbütün köpür- Bana da öyle geliyordu ki, hika- Mektuplar, broşürler, kitaplar, pa- terlememiı mahalle ~ ~ 
milşler, peşlerine dUşmUşler. Heye- ye çok tabit görünmekle beraber ketler. Bir gazeteci ve muharririn lqmemtı aeslerile nJ.J"'"" "'-
canlı bir takip başlam1§. Nihayet bir tarafı sakat! yazı masası kendinden çok karilerin kalktılar. df '~ 
her taraftan sanlmış, mark.iyi ya- Düşünseydik bulacaktık. malıdır. Onlar dertleri, alkiyetleri, FAiebiyat anketleri ~ı" 
kalamışlar. İhtilil mahkemesi ken- Fakat zeka imtihanında kimseye tenkitleri için kendilerine en aami- porlarına benzedi. Bi~tftr 
disi gibi yi.Werce a.sılzade kralcı ile numara vermek istemiyen karika- mi muhatap olarak muharrirleri bu- sa.yanlarm üadesini tLP"". / j 
beraber onun hakkında da idam tUrist bizi fazla düşündürmedi: turlar. Bu arada pek garip ve he- yor. _,,J' 
hükmünü vermiş. Gard nasyona.1- - Markinin böyle korkunç rüya yecanlı aile macerala.rma ortak Bu sabahki postada ... ~, 
lerin süngüleri arasında siyaset görmesi tabii. Markizin elindeki fil- edildiğimiz gibi tılsım bozan, mıeka tabı da edebiyat foll~ ~ 
meydanına getirilmiş ve tıkır tıkır dişi yelpazeyi düşürmesi de pek ta- yazan bir bakıcı ve üfürükçü nıev- inkar eden civcivlerdeı> ~ 
işliyen giyotinin satın altına götü- bil. Markinin rüyasının en heye- kiine düşürUldüğümüz olur. Fakat Folluğun kıyısında ~ 
rülmUa. canlı yerinde markizin fildişi yel- muharrirler de doktorlar gibidir. olacak ki cılız bir et~ :~ 

Bu sırada madam la markiz dizin- pazesini giyotin satırı gibi hissedip Kendilerine gösterilen emniyete ğmı bir dilden mısr rıf f' 
de tatlı tatlı uyuyan kocumı se- ölmesi de psikolojik bir hadise ola- karşı vefasızlık etmezler. Öğrendik- Hani bir ilahi midir. şe 
rinletmek için elindeki fildişi yelpa- bilir. Hepsi iyi ama markinin böyle leri sırları söylemezler. Hatta yaza. dır bir ~y vardır: 
zeyi sallıyormue. Yanlış bir hare- bir rüya gördüğünü kim biliyor? cak gey bulmakta miişküle düşseler Hazreti Ömer, 
ketle elindeki yelpue rüya gören - Öyle ya! bile! Belinde kemer, ~"'*' 
markinin başına dilşmüt. Rüyasında - Öyle ya! Bu aabahki posta da hattrı MyJ· Hu deyip döner. ~ıl·ı 
giyotinin satın altına getirildiğini Karikatürist mefistofelik bakışı lacak kadar. Otuz kadar mektup. Efendim aşk rrıt f11~ 
gören marki o anda boynuna sert ile hepimizi sll.zdü. Kapıdan çıkar- Sinema ilanı kadar bir yeni şiir ki- İşte buna benzer bi~ll ~ 
bir cismin düşmesinden satınn ka- ken: tabı. Muhakkak genç f&irlenien Akşamdan tem~lepJP""" ,.~ 
fasmı kopardığı hissini duymuş ve - Öyle ama bunu önceden bilme- biri dumanı üstünde bir 33heeer do- petinin dibine iyi b~d' '-
bu heyecan ile ölüvermiş. niz llzımdı? ğurmuş. Bugünlerde bütün eli ka- Attım. Paketler aras;;.,, 

Karikatürist suetu. Zeki. imtihanmt kaybettikten !On- lem tutanlar gebe! İyi, kötü tamam r.arflı, şekli kitaba b[, 
Tahrir müdürü sordu. ra hepimize bir küskünlük geldi. olmadan vumurcak peydahlıyanlar· 
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Biz, fen adamları, harp ilahım kuvvetlendiriyoruz 
Genç doktor Harding mikroskoptan 
başını kaldırdı, can sıkmtısıyle içini 
çekti, mırıldandı: 

- Bu gUrUıtüde çalışmanın inıka-
nı yok ki! 

Dışardan sesler yilkscliyordu. Li -
boratuvarm penceresine doğru yürü
dü, camı açtı. 

Harding "Bir şehir., in merkez cad 
desine açılan bu pencereden semala
ra tırmanan dev - binaların arasında 
karıncalar gibi dolaşan halkı her 
gUn gorUrdU. O gün de hiçbir fev
kal~delik nazan dikkatini celbetme
di. Yalnız Noel münasebetiyle do -
nanmı§ dilkkinlarm ışıklarf gözlerini 
kamaştırdı. Harding dUf;JllnUyord\11 

- Noel tatilinden istifade edip bir 
az fazla çalışayım derken hiçbir gey 
yapamıyacağım galiba! 

Noel olduğu için halk azmış! 
öfkeyle pencereyi kapatacak ol -

du, fakat eli birdenbire mıhlanmış 
gibi olduğu yerde kaldı. 

An kovanı gibi uğuldıyan fChrln 
sokaklarmdan bir ses yükseldi: . . 

- lkinci tabı... Harp t.ehlıkesı. 

Bir fehlrde Noel ıecesi idı. Herkes eğlenirken gazetelerin ikinci tabıları 
yeniden 10,000 tayyare yapılacağını, harp tehlikesi olduğunu bildiriyordu 

Harp tehlikesi .. 
aldı. Harp tehlikesi hakikaten ciddi- Biraz sonra kapının zili tekrar çalm-
yet kespediyordu. dı. Ve içenye Passvvorthy girdi: 

Hardingin kalabalığı o zamana ka
dar kayıtsızlıkla seyreden gözleri 
parladı ve sokağın köşesindeki gaze
teci dUkkanına dikildi, kaldı Halk 
dUkkanlarm camekanJarmda teşhir e 
dilen kilrklere, kuma.şiara, o~'Uncak
lara, çiçek ve şekerlemelere bakını -
yor, gazetecinin önünde durmuş ka -

* * * Harding arkad~mı hafif bir baş 
John Caba! çalışma odasındaki ge- iğmcsiyJc selamladı. Cabal gelenin 

niş koltuğuna kurulmuş yan uyku - farkına bile vannaınıştı. 
da, ynn uyanık, düşünüyordu. Bir a- Passvvorthy: 
ralık sokak kayısının zili çalındı. Ca- - Bu ne biçim misafir karşılayış? 
bal o kadar dalmıştı ki, farkına bile Dıye odadakilere çıkışmak istedi. 

pışa kapı a gazete alıyordu. . . 

varmadı, parmaklan ile koltuğun ke- O zaman tayyare mühendisi ayağa 
narına vurmağa devam etti. Ancak kalkarak: 
Harding oda kapısoıı açıp onu selam- - Hoş geldin, dedi, al da oku. o 
!ayınca dostunu beklemek için bu o- kadar dalmışım ki ... Bu deliler her şe-

- lkinci tabı... Harb tchlikesı ... 

daya çekildiğini hatlrladı. ye kadir. 
Harding Cabalin cevap vermesine - Ben okudum, işittim. Herkesin 

Harb tehlikesi ... 
Harding ilkönce endişeye düştU, 

fakat biraz sonra endişesi hiddete 
kalboldu. 

- Yine mi harb tehlikesi! Bıktık 

meydan bırakmadan odanın köşesin- ağzında ayni şey. Siz de çocuk gibisi
de asılı tayyare pervanesine işaret niz: Havhyan köpek ısırmaz, bilmi-
cderek dedi ki: yor musunuz? artık bu tehlikeden, bu laflardan, bu 

palavralardan .. Isıracak köpek hav- - Size gene iş çıktı. 10.000 tayya
ıa.maz. Bizlm halk da her şeye inanı- re daha yapılacakmıa! Bir gün baeı
yor. Bir palavraya bu kadar ehemmi-
yet verilir mi? mızı yiyeceksiniz ama bakalım ne za. 

Harding kendi kendine daha çok man? 20 ncl asır medeniyetini siz 
söylenecekti, ff.kiıt kuledeki saatin tayyareciler atıracaksmız. Ne o ma 
b i çıı.ldı~ · · i. Jo nın ? Y · b"r 
rafından davetll•eldujıınru hatır.Jadlr-t'layyare ~Sen ı.tedlğia ka
paltosunu giyerek laboratuvar kapmı dar fenni ilerletecegim dıye çalış! 
w kilitledi, çıktı. Onlar senin buluf}annı bombardı-

Harding, kendisini John Cabalin şe man için kullanmak imkanını bulur
hir kenarındaki evine götürecek olan lar. Fen adamları hep harp ilahının 
otobilse bindi. Zihnen fenni tecriibele hizmetkarları! .. 
ri ile meşgul olduğu için, dikkatli, Cabal, Hardingin bu ithamları kar 
dikkatli gazete okuyan yolcular na - şısmda şaşırdı. Genç doktorun siya
zan dikkatini celbetmedi. Faka~ ilk setten bahsetmesi şimdiye kadar hiç 
durakta yanma bir genç kız .gehp o- vaki değildi. Cevap vermeğe vakit 

kazanmak için arkadaşını bir süzmek 
tunıp da hışırtı ile gazeteyı açınca relin 
doktor dalgınlığından uyandı, ve göz istedi. Ha gin cebindeki gazete • 

tol ı ya yi gördü: 
!erine gazetede bilyUk pun ar a • - Hayrola, buglln gazete de al -
zılnuş şu kelimeler çarptı. 

Ha
va bakanmm manidar nutku. mı~m. Tevekkeli değil siyaatliğin Us-

tUnde. 
l0,000 tayyare daha... Harding cevap verdi: 
yakında harp muhakkak ... 

Harding daha fazla ok~Y8:111a~ı. - Dünya altllst oluyor, sen ~hir 
Kız iç sayf a)'I çevirerek b~~k bır kenarındaki evinde sayıklıyorsun. Al 
alaka ne bir ınoda makalesını oku • oku. o zaman anlarsın. 
mağa ba.şlamıştJ. Cabal Hardingi kızdırmak maksadı 

Genç doktor hem siyuetl sevme· ile gazeteyi yavaş yavaş açtı. Fakat 
diği hem de fen işleri ile fazla met· gözU harp kelimesine ilişir ilişmez, 
gul 'olduğu için, hiç gaze~ al~azdı. 
Fakat bu sefer otobüsten ın.er ınınez büyük bir alaka ile okumağa ba.şln-
bir mUvezzi aradı, buldu, bır gazete dı. Odaya derin bir sUkut çôkmilştU. 

Cabal hiddetlendi: 
- Şaka değil bu. Bir gün harb pat 

!ayacak. 
Harding: 
- Peki, o zaman benim tecrUbele

rim ne olacak 1 

- Ne ola'cak, tıt~? Her,ey mahvo
lacak. Sen de mahvolacaksın, blltiln 
dünya ve .medeniyet de yok olacak. 
Bınlercc senelik çalışma, ihtiralar 
hepsi birden mahvedilecek. Biz fen 
adamları bunu bilerek hala çalışıyo
ruz. Elin yeni lhtiralar peşinde ko -
§Uyoruz. Fakat ne çare! Hudutları -
mız harp ilahım her gün, her saat 
daha tehlikeli, daha kuvvetli bir ha
le getirmeğe yarıyor. Paasvorthy, 
gülme, gazeteyi al da oku. 

Pa.ssvorthy uzatılan gazeteyi aldı
ğı gıbi ko§eye fırlattı, gülerek: 

- Sızi bedbinler sizi, Noel oldu • 
ğunu ne çabuk unuttunuz. Buraya 
mUnakaşaya gelmedik. Eğlenmeye 
geldik. Bırakın pala\Tllyı! diye gill • 
dü. Fakat Cabalin iyice canı sıkılmış, 
son haberler onu endişeye dUşürmUş· 
tü. Bir türlü gülmek, Passıvortby'nin 
ı aret ettiği gibi vaziyeti eğlenceli 
zaviyeden görmek istemiyordu. 

[Arkası var) 

Bugünkü Pr ogram 
lstanbul 

18: Danı muıiktıi (pllk); 1!1: Haberler; 
19.1:5: Muhtelif pliklar: Ul.30: Çoculıc 
Eıirıcme Kurumu namına konferans: 20: 
Çi~an musikisi (plik); 20.30: Stud70 or
kestraları; 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile· 
cektir. 
Bükı'et 

13 • 15.10: Orkestra ve haberler; 18: 
Orkeıtra; 20.25: (1875 M.) Çift piyano 
konseri: 21.15: Senfonik konser (Atcnea
dan nalı:U): 21.15: Caz: 22.45: Plak; 24: 
Cu. 

~rlln 

ı 9: Plak (Şarkı ve oda muıiklıi): 20.15: 
Harpa muaikiıi; 20.45: Alı:tlialite; 21.10: 
Buyuk danı akıamL 

\'arşova 

18: Kuartet konseri: 19.30: Muhtelif: 
21: Senfonik lıcooıer; 22: Radyo pi7eıi: 
22.35: Leh ıarkılan: 23: Konser: 24.10: 
Dans pliklarL 

Rudapeşte 

18.30: Şarkı • piyano; uı 30: Salon or
kestrası: 20.30: Şıller'in "Maria Stuart" 
adlı dramı: 22.50: Haberler: 23.10: Or
kestra: 24.30: Cine ene musikisi. 

Prag 
ıs.ıs: Piyano • keman ıonıUın: 18.45: 

Almanca ıkec • muhtelif; 21: Dvoralı:"m 
eserlerinden buyuk ıenfonilı: konser; 23.15 
Salon orlıceıtraaı. 

inemalar, Tiyatrolar 

• SEHlR TlYATROSU ; Saat 20 de 
(Tosun). 

•TURAN TiYATROSU: (Meçhul Ser
seri) Cemal Sahlrle. 

• TAN : (Bağdat Yolu). 
• TORK : (Jan Darlı:) ve (Gece Bul· 

bülu). 
• YILDIZ : (Seven Kadm). 
• SOMER : (CUrüm ve Cc.u). 
• lPEK : (Kan Lekesi). 

• ELHAMRA : (Atlı: Hüzünleri) ve 
(Malek Evleniyor). 

• MELEK : (Bir Gecenin İlkandalı). 
• ALKAZAR : (Ölumden Korkmayan 

Adam, (Satılık Kahramanlar). 
• ASRJ : (Karyoka) ve (Sürat Şampİ· 

yonu). 
• ŞARK : (Mumyalarm Serveti) ve 

(Alevler Araımda). 
• SIK : (Herkes Ondan Bahsediyor). 
• MİLLİ : (Cin Batakhanclcn), (Bir 

IC11 'Oecüi Ru;raP). 
• FERAH ı CSlnppor Po•ta•ı). 
• AZAK : (İllhlar Eileaİ)'or) ve (Bır 

G6nll1 B6yle Avlandı). 
• KADIKÖY HALE : (GUıc1 Glinler). 
• KADIKÖY SÜREYYA : (Dcfıne A· 

dası) ve (Std70 Cırklnlikleri). 

• USKODAR HALE : (Scvıının Seıi). 
• KU$D1Ll LALE ıınemaamda Cuma 

akıammdan itıbarcn (Tarıan Yam. 
7amlar Arasmda) Kadılı:öyunde tik 
defa. 

Davetler. Toplantılar 

CERRAHI, CEMiYETiN TOPLANTISI 

Tür~ Cerraht Cemıyeti a7lık toplantısını 
Huckı haataneıınde Profcsor Murat 
Cankat'm ba~kanltimda yapmııtır: 

1 - Profuor Murat iki mafsal civarı 
ostcotomi va.lıc'aaı ıoıtcrerek bu amelıyede 
alman muvaffalıciyyettcn bahsetml• ve aynı 
nokt&i nazar üzerinde Profcsor Nıascn Dr 
Sınası, Avni, Burhaneddin, Klzım l~ıİ 
fıkırlcrini 107lemitlcrdır. 
~ - Do.çent Sınaıi Erel yıptıfı iki ar

tenycktomı vak'ası ıostermis, bu ameliye. 
nın lstıtbabı ve teknıkleri halıtkmda izahat 
vennlttlr •. Bu ~uıulda da Murat, Klzun 
lamail fıltirlcnnı aoylemiılerdir. 

3 - Doçent .Klzım 1mıaıl kuçuk çocuk
larda mafıal cı~armda mahdud kalan lıce
milc veremi vak alarmdan iki dıneıine ya 
tıiı amelıyatlann neticesini bildirmiı ~ 
bu husu5da da Profesör Murat fikirlerini 

Prens Rolan, yedinci metresini de 
başrnhıplc öpUşUrkcn ynkaldığı da • 
kikadan itibaren kadınlardan tama
men soğudu. HcnUz yirmi Uç ya.şm • 
da olduğu hnldc on bir defn aldatıl· 
mıştı. Bu mahlf1klarda sadakat ve 
vefa denilen htssin bulunmadığı mu
hakkaktl. Her erkek kadın için aynı 
adamdı .. Bır prens Rolan. bir başra
hip, bir nedim .. ayni aldatılacak ah
maklardı .. 

Bu f elscfc dımağmda o kadar yer 
etti ki, mana.sız bazı şüphelere dilş -
meğe başladı. Art.ık bütün vaktim 
avda gcçırıyor, huzurunda kadın ke
limesinin ağza alınmasına bıle müsa
ade etmiyordu. Onun bu hali memle
keti ve ncdimlerini büyük bir telflşa 
düşürmüştü. Yarın çocuksuz ölecek 
olan Rolanla beraber dört yUz sene
lik prenslik belki de dağılacaktı. Tu
haf birçok kavgalara sebep olacak 
millet fırkacılık arasında ezilecekti. 

Bir gece ihtiyar prenses "Çiçek 
göz!U Magdalena., nın odasında bir 
meclis kuruldu. Bu toplantlda mem
leketin bütün ihtiyarlan, ayanı ve 
hatti. prensin yedıncl metresini öpen 
başrahip bile bulunuyordu. Uzun u -
zun mUzakereler, münakaşalar, fikir 
değişmelerinden sonra, nihayet olduk 
ça akla yakın bir çare bulabildiler 
"''anlan mucibince ertesi gUn başnc
dim (Dagobcr) prensin huzuruna 

•örlemitı"f. 

C0LtJANE MÜSAMERELERi ,. ... 
Glilhane idin linin aenclılıt mu1&merele

rlnl11 .12 lncı tıbbi mUaamereal bu ayın 24 
üncü cuma ıUnü .. at 16,30 dan ı&,30 a k 
dar devam edec- r Arnı eden meslek· 
daıların teırıflerı rıca olunur. 
daılarm teırifler lrıca olunur. 

itfaiye Telf'fOnlan 

lıtanbul lttaıyesl 24222 
Kadıkö7 ltfaıyeıi 60020 
Yeıılko7. Bakırköy, BUyfikdcre. 
Oıkildar ıtfaıyeıi 60625 
Reyotlu ltfntycal 44640 
Bilyükada Heybeli. Burgu, Kmalı mm 

takaları ıcın telefon aantralmdıkı memorı 
vanıcm deme~ klridır. 

MÜl'ft('Aat l' ~rlerl 

Dctıız yolları ıcenteıl Telelon 42362 
Aka:r (Kadıköy lıkeleıi) 43732 
Sark Demıryolları Sırkecl 23079 
Devlet Demıryollan Haydarpaıa 42145 

Ha tane Teldonlan 

Cerrahpııu h11tanui 21693 
Gurebıı haıtıneıl Ycnib hçe 23017 
Hasekı kadmlar hastanesi 24553 
Zeynep Kimll hastanesi Oıküdar 60179 
Kuduz hastanesi Çapı 22142 
Beyotlu ZukQr hastanesi 43341 
Glilhane hutıınui Glilhane 20510 
Haydarpaıa NUmune butancsl 60107 
Etfal hnıtaneıi Sı•li 42426 
Bakırköy Akıl haataneıl 16 60 

MÜCEVHERLERi • Edgar Wallace'in Resimli romanı 
11İ~TE.~ HA~TİNG'! TE.L6P.llFll'f1ZI 
/1LJR. RLMlfZ LOND~RY~ GE.l.OJM 

YE.Nİ M.E.5.E.1.E. N E.DiP. 7 

)' I N; Bİ A. 1'1E.5E.L E. 
DAHA YOK VE.D. 
OL11ıyACAGINI 
ÜMİD E.DE.AİM ! 

VE.O. &O KRC ıl< 
AÜYA 

c;&AMÜŞ OALİ81'ı 
l(IRRLIH f"IUCl:V'" 
Hl.iıUP.İHİ l<IMSl 

'ALl'llYR asRR.f 
eozMe.z ı ı. 

İNRNILHAYRCAV.. B/A 
HAB!!.a. GE.Tİ/:lE.N Bia 
l<R<;.llı< GELDİ, OAHR 
BURADA. İ57E.R5E..N 
J<ENDİSİNİ 8İll.IJE. .SE/IJ 
50AGUYA ÇE:I< .' 

H•14Dt. ı~İ .SAGLAM 
TlJTHAJt<I. A SIR ZİYANA 

DONll'/AN 
ÇAGıR.SIN· 
D/1 BİP. 
GÖREYİM! 

GıRHİ~ OLHUYO!'UZ •1 

HAZİNENİN IJtJ<CİLİ- :r.111111..t 
Gı1t11 YAPAN ALBAY 
Ruİ!>LİP ıLE. BİA 

·Ac:; LİMI ---

rN·E.~R.~E.~D"'.'.'.E.~İ~S":'İ~T ... T-:k'"'!';ı""11 ... ı ........ ~-o~' Y,..L-İV_E. ... _-

MEM • YAL Nl 'Z.. 
VtJl<U Bu_LA_CFIGIN- ~ 
DAN E.MINIM;.!--cW':::._.-....__..,_.,. 

l.OftlDltA NE!. LONQ.A l<AL~-
IVfLE.SlNDe.! SiNDE. Ne. OLRCRI<? 

BİA HIRSIZL.IK ••• 
Ji<RALININ 1'1ÜCE.VHE.~
ÇALRC.Rı<.LA.R ! 

çıktı. Av elbiselerini giymcit~ olan 
lıUküınr a: 

"-Ey preııs Rolan, sadık Dagobe
rı dinhycc k misin? ... dıye hitap et
ti. Rolan en 7.iynde bu nedimini se
verdi. l{UçUltken onun ~·cağında oy
namış, sakallarmı çek('rek eğienmiş -
ti Bunun için Dagobcrl hürmetle kar 
şılıyarak: 

- Söyle, dedi. Bılirim ki senin h.!" 
sözün iyidir ve güzeldir .. 

lhtiyar yutkundu. Hafıfçe ököUr -
dükten sonra: 

"- Rolan, dedi, kadınlardan nef
ret ettiğini bılirim. Bunda belki de 
haklısın. Fakat, emin ol kJ fena olıı.n 
kadınlar değil, hayattır.. Kadın bir 
melek gibi doğar. Vakıa kanatlan 
yoktur. Fakat kalbi aynen bir melek 
kalbidir. Onu bozan, onu hıyanete sU 
rükliyen hayattır!,, 

Rolan bu mukaddimeyi itiraz et -
mcksizin dinlemişti. Dagorun mevzuu 
nereye getireceğini m'erak ediyordu. 
ihtiyar nedim devamla: 

•- Senin onlardan nefretin mille
tin için bır felaket olacak.. Yarm 
belki de bir evllt bırakmadan öle ... 
ceksin ! Mıllet, senin evlenmeni isti -
yor. Bunun içın iyi bir çare bulun
du. HenUz yirmi Uç yaşındasın .. 
Şimdiden daha hayatı tanımamış bir 
kız çocuğu llenin için hayata temas 
ettirllmlyerek mUnzevi ve yalnız bir 
manastırda bUyUtUlecek.. Evlenme 
çağına gelince, onunla birleoeceksın .. 
Göreceksin ki hayattan uzak kalan 
bir kadın, tft! sadık ve ve!t.Jı bir ha -
vat' yoldaşı olacalttır . ., 

Rolan bif müddet dllfündO. Dago
ra itimadı vardı. Ihtiyar nedim haya
tı anlamış bir adamdı. Bunun içın 
kabul etti .. 

HenUz dört yaşında güzel bir kız 
çocuğu bulundu. Ailesinden alınarak 
ömrünü yalnız dua etmekle geçiren 
bir rahibe ile manastırlardan birin~ 
kapatıldı .. Orada hayattı ait hiçbir 
şey bğrenmcksızln bil}iltUlmesine dik 
kat ediliyordu. Seneler geçti. Prens 
Rolan otuz beş yaşına geldi. Bir sa
bah çocuğu yctiştlrmcğe memur ra
hibe gelerek prenses "İlena" nın ev
lenebilec k bir çağa geldiğini ba.ber 
verdı. 

Derhal alaylar hazırlandı. Uzun 
şenlikler ve bayramlar içinde prens 
Rolan ve Prenses lleana evlendiler .• 
Di!ğündcn iki Uç giln sonra 1!.olan, 
bir sabah erkenden ava gitti .. Fakat 
her zaman kendini o kadar eğlendi
ren av bugün bütün neşe ve r.evkini 
kaybetmişti .. Yeşil ormanlarda sık 
koruluklarda sanki eksik bir oey var
dı. O vakit maiyyctini bırakarak atı
nı saraya do{;'TU sUrdU. Bir nn evvel 
güzel karısının yanında bulunmak is
Uyordu .. BilyUk bahçede hayvandan 
atladı. Merdivenleri ikişer üçer atlı • 
yarak çıktı. Yatak odMmm ko.p?Smı 
sabırsız bir hamle ile açtı. Birden 
gözlerine inananuyarak daldığı ytr -
de dona kaldı : Prensesle nedimlerin
den biri öpUşüyordu: 

Prens Rolan hıçkırarak 1a1.klr.ştı. 
Daire.inde bir mindere kapanarak 
dUtünemez bir vaziyette docdu kal
dı.. Birden dizlerinin dibinde B.ll'ları 
ve ukalı bembeyu olmut, beli tU -
kWmUe ihtiyar udimlnl aörcflL. O da 
gös yaelan içinde: 

- Beni affedin pnım Rl>tsn, di
yordu. Kaba.bat b!.:.lmdlr.. Heyhat 
ki çok geç anla~:k.. D~ ti'iwle 
prensee nea.na bUtl!n f'l"hkl,.re ayni 
nazarla bakarken farkın' n.rdmı. 
O timdi h~una giden bir &fk oyu. 
nunun batkalariyle tekrar edllmiye -
ceğini bilnılJ<lr .. Hıya.ııtst ad'kat !.a
r.erine L-:S olduğundan bls binsini 
öjrenmemek biterken. dJPderini d• 
öğrenmedi •• Bu ~ a!Jlın& 
gelmlyen bir nokt' lcll .. Satlüat ol
maduı hıyanetin~. hı
yanet ıörlUmeden adıbtm bir :le -
feri oım&d~ için bu iki noktadaki 
kuvvetli t.fl unLttalt. O:lu birisin -
den U9k1qtmnat inerken cl'ierle -
rinden de wıaklqtı. Blsl affedin 
prena Rolan •. Bu aialn talilnls, fena 
bir yıldır.dan kopnn11 ola:ı tallniz . 

.. .\' .y. 
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Türkiyenin kurulduğu gün • • 23 NiSAN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atatürkün, Türk dünyasını yaparak milli hakimiyeti bütün 
cihana bildirdiği günüri 16 ne• ylldönümünü kutl.uluyoruz 

lstanbul hükllmeti Sevr konferansına çağırzlır
ken, Atatürk, bütün bir düşman dünyasının bu 
hasis hareketine 23 Nisan 1920 de ilk Türkiye 
Büyük Millet Meclisini açmakla tam vaktinde 

ve yerinde bir karşılık vermiştir 

Bugün, A tatiirk Türkiye
sinde milli hakimiyetin ilan 
edildiği ve Ankarada Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ilk 
açıldığı gündür. Türk milleti
ne Jcurtuluş yolunu ve içinde 
bulmıduğllmuz diriliği ve var-
lığı getireıı gün, ayni zaman
drı, inkıwp çocuğunun bayra
mına başlangıç olarak kabul 
edilmiştir. 

Çelik azmi ve iradesile her 
türlü zorluğu yenen Atatür
kiin bu büyük günü nasıl ha
zırladığını öğrenmek, her 
Türk çocuğu için en büyü!.; 
bir borçtıtr. 

Biz, aşağulaki satır1.arda, 
!3 Nisanın bir tarihçesini 
vermeğe çalışacağız: 

Harbl umumiden çılian 
imparatorluk 

Son asırların kötü vaziyeti ve sa
kat neticeleri yüzünden günden güne 
artan bir düşüklük ve düşkünlük ile 
her tarafı çürümüş olan Osmanlı im
paratorluğu, hayatının sonlarında 
harbi umumiye de sokulmuş ve elin -
deki bir avuç kuvvetini de orada sar
fettikten sonra biterek mağluplar kü-

mesine girmiştir. 

lmparatorluk, sıkışık vaziyetler kar 
şısında Mondros andlaşması gibi hain 
bir kölemenlik kararını imzalamış, 

bu suretle kendi kendisinin idamına 

ferman vermiştir. Bundan sonra, 
Türk yurdunun gökleri kararmış, çö
ken imparatorluğun altında asırlarca 
onun özünü ve temelini kuran büyük 
Türk milletinin de varlığı karanlık i-
çinde görünmez olmuştur. • 

Milletin böyle bir uçurum kenarın
da kıvranışı, kurtuluş çarelerinin a -
ranmasına yardım etmiş, fakat akit 
başında olan birçokları bile yegane 
halas çaresinin bir yabancı yar
dımına sığınmak, yani köleliği kabul 
etmek olduğunu söylemişlerdir. 

Memleket, parçalanmaya sürük
lenirken yurdun bütün hayat yol
lan, yaşama kaynakları düşmanların 
eline geçmişti. Türk yurdu her taraf
tan sarılmış, ordularımız dağıtılmış
tı.Hareket etmek değil, kıpırdamanın 
imkanı yoktu. O kadar ki,Türkün ar 
tık kımıldayamryacağına düşmanlar 

da inanmış ve yurdun parçalanıp pay 
laşılmasmdan başka yapılacak bir iş 
kalmadığına kanmışlardı. 

Atatürk milletin başında 
Türk milleti, böyle eşsiz bir f ela-

ket uçurumunun kenarına geldiği 
gün, milli enerjinin, milli istiklalin 
bir örneğini bağrından çıkardı: Ata· 
türk. 

19 mayıs 1919 da Samsuna çıkan 
Atatürk, 28 mayısta Havzadan y~ 
dığx ilk beyanname ile Türk milletine, 
içinde bulunduğu korkunç vaziyeti 
göstermiş, milletin yalnız kendi azml 
ne, kendi irade ve enerjisine güven· 
mekten başka yapılacak bir şey ol • 
madığxnı anlatmıştır. 

Atatürk, 29mayısta bütün kolordu
lara uzun bir direktif vermiş, içinde 
bulunulan zorlukları yenebilmek için 
en kötü ihtimalleri birer birer gözden 
geçirerek, her birisine ne yolda ha -
reket edilmesi zaruri olduğunu bildir 
miştir. 

ille afeş 
19 mayısta millete verilen bu işa -

retten sonra artık, ülkenin her ye
rinde, yer yer mitinğler yaptlmağa 
başlanmış, milli cemiyetlerin teşek -
kül ettiği görülmüştür. 29 mayısta, 
Ayvalığa çıkan bir düşman koluna 
karşı, o sırada Ayvalık muhitinde bu 
Iunan Ali Çetinkaya (şimdikıi nafıa 
vekili) nin emrindeki 172 inci alay, 
ilk ateşi açmıştır. Bu ateş, Atatür -
kün de dediği gibi, milli mücadelede 
ilk kıvılcımın parlaması olmuştur. 

Ancak, bu ilk kalkınma hareketi, 
milletin katŞısına beklenilmiyen Utin
ci bir düşmanı, Osmanlı padişiı.hile o
nun taraftarlarını çıkarmış, memle -
ket bir kat daha müşkül vaziyete gir
rrıi.ştir. 

Istanbul hükumeti, ilk iş olarak A
ta.türkü lstanbula çağırmıştır. lstan
huta gelmiyen Atatürk, Amasyaya gi 
derek Türk milletine bir beyanname 
daha gönder.miştir. Atatürk, beyanna 
mesinde, milletin vaziyetini ve içinde 
bulunduğu hali düşünmek ve haklı
nın sesini dünyaya işittirmek için Si
vasta bir ulusal kurultayın toplan
ması kararlaştığmı bildirmiştir. 

Bu beyanname, Erzurum ve Sivas 
kongrelerinin kurulmasını temin e -
den vesika olduğu kadar, bugün tees 
süsünü candan kutluladxğxmız Büyük 
Millet Meclisinin kurulacağı üzerin -
deki ilk değerli işarettir. 

Atatürk Millet Meclisinin temelini 
21-22 haziran, 1919 gecesi atmıştır. 
Bundan sonra yapılan işlerde bu u
mumi ve esaslı tasavvurun gerçeklen 
dirilmesi için uğr~ıl.mıştır. 

Erzurum kongresi 
Şark vilayetleri için 10 temmuzda 

Erzurumda toplanacak olan kongre
de bulunmak üzere, Atatürk Sivas ü
zerinden gitmiş ve 3 temmuzda Er
zuruma varmıştır • 

Atatürk, Erzuruma gittikten son
ra güvendiği arkadaşlarını toplıya -
rak onlara vaziyeti şöyle izah etmiş
tir• 

Türkfyenfn kuruluş ve kurturuşunu getiren, 23 Nisanı hazırlayan Sivas kongresfnde AtatOrk 

"-Milli ülküye ermek için ortaya başlamışlardır. Bu mücadelelere de - gal orduları tarafından işgal edi114 
atılacakların im.hasmı düşünenler, vam edilirken, Eskişehir ve Afyonda ve mebuslar yakaJanarak hapis ~I~ 
şimdilik yalnız Saray ve onun hüku- ki düşmanın kuvvetini çoğalttığı, An muşlardır. Istanbul 16 mart badi" 
metile ecnebilerdir. Fakat bütün kara, Konya valilerinin Istanbul em- sinin ağırlığı altında ezilirken BaU::, 
memleketin aldatılması ve aleyhe çev ro:e. müta.~aat etti.kleri, Mal~tya ve ~ir ve Bursada Anzavur eşkiya:ııdd' 
rilmesini de ihtimal dahilinde görmek Ela.zizde türeyen bır takım kürt bey galmaya, Urfa ve Gaziantepteki 
lazımdır. lerinin İngilizlerle birleşerek bir Kür- man taarruzları aıjmaya, lztnir. }.f 

One düşeceklerin, her ne olur - distan kurmak gayretinde oldukları dın ve Manisa illerindeki düşntaJl ~ 
sa olsun, gayeden dönmemesi, mem- duyulmuştur. 'ttik '"' · 1 •e tıd' 
lekette barına bilecekleri son nokta - Bu kadar karışık ve çapraşık ve gı çe yaJ ~maya, genış erney 
da, son nefeslerini verinceye kadar, bu derece aykırı hadiseler karşısın - lamıştır · 
gaye uğrunda fedakarlığa devam da azim ve iradesini mükemmel kul- 23 Nisan 
edeceklerine, işin başında, karar ver lanan Atatürk, kongre arkadaşları - . • . , gi • 
meleri I8.zımdrr. Yüreklerinde bu kuv na, milleti yine milletin kendisinin Memleketın umumı "azıyet .., e ~ 
veti duymıyanlarm teşebbüse geçme- kurtaracağını söylemiş, bir taraftan dişi bu kadar karışık iken, zorıult. ~ 
meleri, elbette, lazımdır. Zira, bu da şüpheli valileri değiştirmeye, şark bütün müşküllere karşı koyan yiit9 
takdirde, hem kendilerini, hem de taki isyan hareketlerini bastırmak Atatürk, 0 büyük Türk çocuğı.ı• . 
milleti aldatmış olurlar. için bütün kumandanlarla temasa baş martta bütün dünyaya karşı yeni lıİ' 

Benim azledildiğim ve her türlü lamıştır. b et · t' B beYııı>" 
akibetlere mahkfun bulunduğuma şüp Atatürkün istediği işler yapılmtş eyannam~. neşr mış ır. u , s]adf 
he yoktur. Benimle alenen teşriki ve Sivas kongresi 12 eylülde işini bi- m~e. Ata~u:k, ~karada .. fe,J< 1~ 
mesai etmek, ayni i..ldb'etleri şimdi- tirerek da~~mıştır. Bu ~ır9:da 'P.a.~ça- ~alahıy~~ b~r millet ~eclısı kuru Jt 
den kabul etmek demektir. Bundan l~~ay.a, bolil~eye musaıt gorulen gını, mıllı hakimiyetın ancak bu ~ 
başka vaziyetın talep ettiği adamın fıkırlenn hep bır araya toplanması ve müstakil mecliste toplanacB& ... 
diğer birçok noktalardan da mutla- için Anadolu ve Rumeli müdafaai bildirmiştir 
ka benim şahsım olabileceği gibi bir hukuk c~miyetleri kurulmuştur. B d · M b' . ti'habıııJI' un an sonra, • e us ın ~· 

._.._., .. 

Tarihi resim kolleksiyonumuzdan: 1921 de Büyük Millet Meclisi 
Binasında kabul resmi yapılacağı sırada 

iddia yoktur. 
Y almz herhalde bu memleketin ev

ladından birinin ortay~ atılması la -
zımdır. Benden başka bir arkadaş dü 
şünmek mümkündür. Yeter ki, o ar
kad~, bugünkü vaziyetin kendisin -
den istediği tarzda harekete muva -
fakat etsin.,, 

Atatürkün, inanan azimkar ve de
vrimci bir irade içinde verdiği bu iza 
hattan sonra kongre arkadaşları, ken 
disinin baş olmasına karar vermiş, bu 
karardan sonra da Erzurum kongresi 
21 temmuzda toplanmıştır . 

Atatürk bir yandan kongre işlerile 
meşgul iken diğer ta .. aftan Iatanbul 
hükumeti de a.13.kadar adamlarına 
kendisinin Anadoluda kanşıklxk çıkar 
dığmı, hükumetin emrini dinlemedi
cnni, yakalanıp Istanbula getirilme -
sini bildirmiştir. Ancak, Atatürk bü
tün bu olabilecek hadiseleri çok daha 
evvelden sewiği ve 29 mayısta kolor
dularına bu işler etrafında emir ver
diği için, milli tasavvurlarında ısrar 
etmiştir. 

Atatürk, Erzurum kongresi bitin
ce Sivas umumi kongresine aza ola
rak seçilenlerin başında Sivasa git -
miş ve orada, 2 Eylülde halkın bü
yük coşkunluğu içinde karşılanmış
tır. 

Sıvos kongresi 
Sivas kongresi, 4 eylülde açılmış 

ve bütün zorluklar baş göstermiştir. 
Mesela, milletin idaresi meselesinde 
en güvenilir adamlar, Amerika man
dasından başka kabul edilecek bir ça 

Sivas kongresinin tatilinden 20 bi
rinci teşrine kadar beş hafta, Ferit 
hükumeti ile boğuşmakla geçmiş, bu 
mücadeleler sonunda, Ferit hükfuneti 
düşerek yerine Ali Rıza (P~a) hüku 
meti gelmiştir. 

Ali Rıza (P~a:) hükfuneti, bir se-
çim yaptıktan sonra meclisi meb • 
usan Istanbulda toplanmıştır. Ancak, 
düşmanın eli altında bulunan ve o
nün tesirlerinden kurtulamıyan bu 
meclisi meb'usa.n da çok y~amadan 
tarihe karışıp göçmüş ve hiçbir iş gö
rememiştir. 

O senenin 16 martında Istanbul if-

başlaması emrolunmuş, işgal kıl~~ 
lerinin 16 mart baskını, büyük g.t' 
19 martta yaptığı bu hareketle 1' 
şılanmxştır. t' 

Yapılan seçimde saylav ota.nJa.t• -
nisanda Ankarada t-Oplanmışlar~ 
nisan 1920 de İstanbul bük " 
Sevr konferansına çağmlrrken. ~ 
türk, bütün bir düşman dünY-, 
bu ha.<iiS hareketine 23 nisan ~~ ..1 
"Dk Türkiye Büyük Millet Meefı!ll~ 
.a.çmakJa tam vaktinde ve yerinde 
karşılık. vermiştir. Jıld' 

lşte, inlalip çocuğu, o güııde11 uıf 
gün~ kadar 16 yıl içinde At~~ıd 
Tiirklyeslnln başardığı asırbk ~ 
muvaffakıyetlerlnln temeli, 23 O 

w;3 nisan, 20 inci asrın insanlı}( ~ 
çevesi içinde, Türkü yok etrne}(, O' 

tün tarihte bir gün bile aımı:n::-~,J 
lan istiklalini kaparak onu köle e >' 
için birleşen iç ve dış düşmanl~JJ~ 
tatürkün önderliğile, tepelendiğl ~ 
dür. Bugün, Türk Cüm.huriyet e#' 
Türk inkılabının doğduğu ve t~""' 
nin atıldığı ilk günün yıldönÜ!l1ua;; 

Türkün en karanlık gf_ ünd~ 
di bağrından bir selamet ve ıcıı ~ 
7im.şeği gibi çakarak gelen ~ ~ 
bugünün güneşli, hür aydmlıı:; .. - ~' 

vuşturan en büyük Türk evıa41Jllı 
ta.türke sonsuz saygılar-

, 23 Nisan 1923 de Tü rkiye Büyük Millet Meclisinin ).nkarada ilk açılışı ... ft kalmadığı kanaatini ileri sürmiye 8ivasta konQ;renin topıandıiı bına 
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S. Temple'in arkadaşlarına bir makalesi : 
Berı rıEl.sıl bir kı:zıı:~? 

Her sabah uyanınca ne yaparım, 
bilir misiniz? 

Gözlerimi açmam ve çok eğlenceli 
bir oyun oynarım. Göz kapaklarımı 
aıla sıkı yumarım ve her tarafta sa· 
n, siyah, kırmızı halkalar görünme
ğe başlar. Sonra parlak, parlak nok
talar belirir. Siz de bir defa tecrübe 
ediniz, benim gibi bunları görecek-

siniz ve sonra birdenbire gözlerinizi 
açınız, nerede olduğunuzu farkede
me7.Siniz, hatta biraz da korkarsmız. 
Nasıl, eğlenceli değil mi? 

Annemi çok severim. Çünkü bana 
bakarken hep güler. Sonra, odamdan 
babamın, banyoda yıkandığını duya
nın, muslukların sesini duyarım ve 
nihayet, babamın duşun altına girdi-

iki müstakbel artist çocuk! 

ğini s11yun sesinden anlar. kalkar, ar
tık işi bittiğini bildiğim için koşa 
koşa giderim. O bana: 

- Şirley, der, stüdyoda uslu otur 
0lmaz mı? 

Büyük insanlar ne tuhaftır. Daimi& 
çocuklara uslu oturmalannı söyler
ler. Evde öyle, sokakta öyle, stüdyo
da da öyle. Sanki kendileri hep uslu 
mu otururlar! 

Babam her gün bankaya gider. An 
nem benimle stüdyoya gelir. 

Ben daha küçükken her gün San
ta - Monikada bir mektebe giderdim. 
Ben orada doğmufum. Bunu bana 
annem söyledi. Mektepte hep çocuk
larla oynardık, ıarkı söylerdik. Ben 
en çok hikaye söylemesini severdim, 
her gün binlerce hikayeler anlatır

dmı. Bundan başka, mektepe Ben 
,# 

Bard isimli çok iyi birisi vardı. Bü-
yüklere ders verirdi. Bana ders ver
mezdi ama beni çok severdi. Bize 
jimnastik de yaptırırlardı. Ben jim
nastiği çok severim. 

Bir gUn mektepte bayram vardı. 
Hepimize güzel elbiseler giydirdiler. 
Annem geldi. Bana danaettirdiler. 
Birçok adamlar vardı. Kocaman e
lektrik 14mbş.Ian yaktılar, bana çe
virdiler. Terledim. Annem bana "'u
nu yap,, decp, yaptım. "Bunu yap,, 
dedi yaptım. Adamlar sevindiler. 

-Çok iyi, 
Dediler. Gittiler. Annem bana: 
- Şirley, dedi, hani sen hikayele

ri severdin değil mi? Şimdi senin için 
güzel, güzel hikayeler yapacaklar. 

Sonra daha birçok şeyler söylooi. 
Artık bebeklerimle oynamıyacağımı, 
bizi gelip seyreden adamlarla oynı
yacağımı söyledi. Böyle oyunlar bü
yüklerin hoşuna gidiyormuş. Benim 
hoşuma gitmiyor değil ama, ben, 
doğrusunu söyliyeyim, bebeklerime 
hiklyeler anlatmağr da.ha. çok sevi
yorum. Bunlan size de söylemek is
terdim. Fakat ne. yapa)'IDl ki büyilk-

Wallace Beery'nin tezyesi öldüğü Priester'dir. öteki 9 ya§mdadır ,iı- lerin hofuna gitmiyor bunlar. Ben de 
n.man iki çocuk bırakmıgtı. Wallace mi George Priester'dir. Yakında bu büyüklerimi dinliyen bir kızmı. 
Beery çocukları sevdiği için onları iki kardeşi Wallace Beeey, ile bir ~LiA~. ?:....... ... ~ 
lemen yanma. aldı. Bunlardan biri- filmde &öreceğiz. -~'IJll1Yllt. 
al 4: Y.Bfmdadır ve ismi William 

Çocuk filmlerini nasıl 
getirtebiliriz? 

Bugüne gelene kadar, meınleketi -
mizde, birçok defalar çocuk sinemala 
rmdan, çocuklara mahsus filmlerden 
bahsedildi, şöyle olacak, böyle yapıla 
cak diye birçok projeler ileri sürüldü. 
Fakat, film işi, bir tasavvur, bir dü
§Ünce işinden ziyade bir ticaret işi ol 
duğu, ve memleketimizde filmcilik ile 
hususi milessesler meşgul olduğu i -
çin müsbet bir netice alınamadı. 

Niçin? Sebebini kısaca anlatalım. 
Tilrkiyeye film getirenler, bu film 

leri çalıştırarak onu satm almak için 
verdikleri parayı temin etmek ve ser 
mayelerini istismar etmek isterler. 
Yani filmciliği ticaret olarak yapar -
Jar. Bir filmin memleketimize getirile 
bilmesi i<;in,filmin ücretinden başka 
ayrıca gümrük te vermek lazımdır ki 
film gümrük ücretleri, bir hayli mik 
dardadır. 

Bu müesseseler, mali bakımdan 
kendilerine hiç bir istifade temin et
mek şöyle dursun, gümrük ücretini 
bile korumayacak olan çocuk filmle
ri getirtemezler. Çocuk filmlerini ge 
tirtebilmck için iki yol vardır. 

1 - Doğrudan doğruya çocuk iş
leri ile meşgul olan çocuklan koruma 
kurumu tarafından getirilmişler, 

2 - Çocuk filmlerini gümrük res
uıinden muaf tutmak. 

Bizce, ikinci yolu tutmak da.ha do~ 
nı olur.Çünkü.bu filmleri gösterticek 
olan sinemacılar, Şehir Tiyatrosunda 
yapılan çocuk temsillerine benzer şe
kilde, çok ucuz matineler tertip ede
bilirler ve esasen ellerinde bir filli\ 
dağıtma teşkilatı bulunduğu için, ç°', 
cuk filmlerini memleketin her tara. 
fına, ayni şartlarla, yaybilirler. 

Çocuk bayramı olan bugün de, bu 
noktayı, pek te sathi bile olsa, batı• 
latmağı faydalı bulduk. 

Laurel ile Hardy'yi elbet tanırsınız. 
Bu gördüğünüz küçük ,eytan Mac 
Farland isimli bir çocuktur ve Lau-

rel kıyafetine &irmittir. 

Küçük lord 
Bir zamanlar hemen herkeıin se

ve seve okuduğu bu eser, tekrar fil
me alınıyor. Tekrar diyoruz, çünkü 
"Küçük Lord" filmi, sessiz sinema 
zamanında yapılmıştı ve Mary Pik
ford bu film sayesinde meghur ol
muştu. 

Sert bir büyükbaba tarafından 
annesinden ayrılan, fakat tatlı dili, 
usluluğu ile sert ihtiyarm kalbini 
yumuşatmağa muvaffak olan Küçük 
Lord, annesinden ayn yqadığı za • 
man ona arkadaşlık etmiı olanlan, 
refaha kavuştuğu zaman unutmamıı 
bir çocuktur. Bu rolU, "Davtd-Cop
perfield'' filminde görüp sevdiğimiz 
Fredqie Bartholomew oynamaktadır. 

Küçük Freddie, fevkali.de ku~et
Ii bir artisttir. Onunla beraber, ay
ni fi1mde, uzun zamanlardır beyaz 
perde de görmez olduğumuz Dolo • 
res Costello'yu da göreceğiz. Hatır
larda olsa gerek ki, Dolores Costel
lo, Barrymore ile evlenmiş ve sine
ma hayatından çekilmiı ldi. 

Mae West ... yandı 

Alice harikalar 
memleketinde 

lngilterede "Alice Harikalar 
Memleketinde" isimli, isminin de 
gösterdiği gibi hakikaten harikula
de bir çocuk filmi yapılmıştır. Renk-
li ve nefis bir eser olan bu filmi, 
çocuklarımıza gösterebilsek ne mut
lu! 

Bu filmde oynıyan artistler ço
cuklar ve muhtelif hayvanlarla ne
batlardır. Baş artist çocuğu bul
mak için, lngilterede kızlar arasın
da bir müsabaka yapılmış, baş ~ 
le, dört bin kız çocuk arasından se

çilen bir kıza verilmistir. 

Küçük Lord rolünde ıöreceİimiz 
Freddie Bartholomıw 

Shirley Temple'in birçok le 
rakibi vardır. Bu, yukarda 
&ördüğünüz Wirıinia Wıi 
Yaşı Shirley Temple'den f 
makla beraber, ona rakip 

ıöıterilmesi ıarip delil ,..1 

Amerikada bir bebek ve oyuncak 
fabrikası, Mae Weet'e müracaat ede 
rek 'ODU tasvir eden bebekler yap
mak' için müsaade lstemiıtir. Şit
man artist kabul etmiı, fabrika, 
derhal, milyonlarca bebek yapmağa • 
başlamıştır. Yalnız, bir gUn Fabri -
kada yangın çıkmış, ve yapılan be
beklerin hepsi Yanmıtbr. 

Bu yukarda 18rdUğUnDz kız 4.000 lnıiliz kızı içinden 11Al10' 
Memleketinde" filminde oynamak Uurı HÇilmlt olan 
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EvKr iç 
BIRINCILIGI KAZANANLAR 

Sabiha Rıza (Dıkif) Fütuhat (Yemek) 

OCONCOLOGO KAZANANLAR 

Saliha (Dikit) Nimet (Yemek) Selma ~v) &aml1• (Çocuk) 

Dört Ev 
Krallçesi ! 

Dlklı ve l lçkl 

...._.:luphlyeRD 
JllW: Aliye Ali 
~: Saliha Sadık 
J)kdllael: Neahat Kenan 

mOısaba 1 

Müsabakamızı kCllClnanlara 
lecek hediyelerimiz önümüzd 
P ar günü saat 13 bugulda 
yoğlu Kız San'at Mektebi salonl 
rında t ıhir ve tevzi edll cektir • 

... --
IKINCILIGI KAZANANLAR 

. 
Aliye (DHcft) Suat Nedım (Yemek) Muazzez Nuri (Ev) Nebahat (Çocuk) 

DORDONCOLOGO KAZANANLAR 

Blrlnel: Flltühat 
lkblel: Suat Nedim 
Vçtblcl: Nımet 
Dördünclt: Ferhunde 
~inci: Naciye Osman 

' ... 

Tokat Y lil iiind n : 
Tokat Jandarma Komutanlığına alınmaları muktezi 

aşaiıda çizel&elerde evsafı umumiyeleri yazılı ve ( 3063) 
lira ( 40) kurut kıymeti muhammeneli 1936 modeli te
lefon santral ve kanuşma makinelerile malzemei saireyi 
açık eksiltme IUJ'etile aatınak isteyenlerin 17-4-936 tari
hinden itibaren ( 20) gün içinde muvakkat teminat ak
çelerile Tokat Encümenine müracaattan ve ihalenin 
7-5-936 gününe rastlıyan Cuma günü saat 14 de yapda
cağı ilin olunur. (2162) 

Lira Kurut 
155() 00 

4115 00 

440 00 

38 00 

45 00 

83 00 
42 IO 
21 eo 
42 00 
ım no 
28 00 

29 
13 

iNi 
11 

it 

'm 
00 
00 
00 • 18 

210 o 
sa o 
&T 40 

1 80 
10 50 
e o 
'I llO 

8288 51 

Adet Kilo 
1 o 
3 o 

14 o 
ı o 
1 o 

4ll0 o 
38 Gift o 
2' o 
40 o 
ıso taımn o 
230 o 

85 ıranı o 
110 ıranı o 
1M bap! o 

o 80 
o 7 
o 11 

1400 o 
.., o 

o 20& 
2 o 

30 o 
' o 

llO o 

Göz Hekimi 
K 0 

936 moc:leU .,,,.... marka ellilik 
antraı 

938 modeli ...... marlra Clllluluk 
antraı 

986 modeli llmena marlra mw te
lefonu 
936 modeli almena latokllelm marta 
erlbtyon mua teıefoau 
936 modeli aiDMDı marka leYJU' 
telefon 
Avrupa blm clnlttn tütya çubuiu 
Slmena eantral fit kordonu 
Slmena nıltrofon d&t devreli 
Kaplan marka hr'll pil 
A-D. nw'b l•nlrl11111 pD takJmı 
Slmena ve tarto kömUr levhuı 
"KUçWr w bilyUk" 
Bilye ııraptt ufak. 
Tos ıırapit 
Cilt blvanlzti 3 lldlllİietreUk tel 
ince bat teli 
L nı1UmetreUk Mltlk bpll tel 
Yanm nUllmetnUk lllCİİ mumlu teı. 
Deve boynu ile Jedl -atfmUk eam 
191'11 tlncan. 
YaJnu '8l'li ca,m fincan 
100 derecelik bhp halinde nleadır. 
<,1A .... lklli konıltat6r 
PUia lam Jravana. 
•,. marka kemik mikrofon •· ,.... 
8* liwJluı 

"Ndln 

B Makinalatı 
Saatte 5 """"" 300 kDofa Jradar bus ,.._. •Jdaıluıa 

clerW'llsumi oWllar, Galata, 
VOJYOda caddellade T' llWDU'I.· 

da "BOZll" dil••••ıd• mn-

az nDa .. 
BIRIHCILIGI KAZANANLAR 

Aliyı Rept (Ev idarni) Affll Saadet (Çocw bakımJl 

BESINCILIGI KAZANANLAR 

ahsH D lrektörlüğünden: 
Boğaziçinde Emirganda Bağlar Hilali ve İstinye cad

desinde eski 8. 1 O ve 8, 1 O mükerrer yeni 14. 14 No. lu 
tarken deniz, ıimalen Prens Jeneral İbrahim Hilmiye 
tahsis olunan mahal, &arben Prenses Fatma ve mtitaril· 
nileyh Jeneral İbr•him Hilmi ve Prenses ~ meleğin 
aynca senetle uhdelerinde bulunan mahal, cenuben 
kezalik müllrilnileyhin ayrıca senetle uhdesinde olan 
mahal w balan Kuru çeşme sokaklan ve kısmen eski 
Karadal 1efarethanesinin bahçesi ve prenses Emine 
Azizenin uhilhaneleri, bahçeleri ve prenses Ceşmi mele
ğin baıkaca mUstakillen uhdesinde bulunan aahilhane 
ile mahdut pren1e1 Fatma veresesine ait 356401 arem 
miktarındaki arazi ve dahiliQde mevcut zemininde "ki o
da bir sofa bir taılık, üç oda bir sofadan ibaret altın yal· 
dızlı kötk ayn sakafta zemin bodrum fevkinde iki oda ve 
bir &enie havuz ve yine ayn sakafta zemin bodrum fev
kinde birinci kat iki oda bir mutbak, ikinci kat aynca bir 
bahçevan odası bir su hazinesi ve otua inek istiabmda a-
hir fovldn•e ıütç(i odası ve ittisalinde tbah ve rihtnn 
mab.Ui iW eecan ma.ırure ve p)'ri m • haYi bir 
bap sabilhane anası ve derununa ı 7 ,5 muura ye iki 
IW. tablm 1Uyunun üçte bir hlllesi ·: borcıutdan 
dolayi tahlili emval kanunu hlkütnlerm. v&-e ipotekais 
olarak müteaddit defalar satılıfa çıkan'Jaua ile ~ ban 
esbaba binaen münyedei katiyesi icra oltı~llbr· 
lJu kerre kati ihalesi 4-5-936 tarihine mUaadif pu•rtesI 
&iinü aaat 14 te Sanyer kaymakamhiıııda müte$CÜİI 
idare heyetince icra kılmJ dan talip.terin vÜl4e 7 ,5 
pey akçelerile birlikte rrMıfHt Jıe"'9 c&-· 
mek iateyenlelbı de her mali U 
murlaluna aatlan.1 ( 2 ı 3) 

al 
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TABiAT, EN .BÜYÜK YARDIMCIDI 
Bu güzel baharda, temiz süt ve nefis pirinç unu en tabii kuvvettir. 

Lezzet ve nefaset kaynağı: Sıhhat, kuvvet ve neşenizi mutlaka arttıracaktır. 

CAPAMARKA 
.1VI. ilstah.zara.tI k• ılla:r ı.I:t: ı.Iz. 

YENİCE 

1 - 8q kardeıe babala-1 
nndan biner lira kal
'mışh.~ 

A ,.. Hasan, mağazasında 

.bırakb ; Çalandı ~ 

~ - (Adapaıan Türk Tica• 
· ~~,.,.kuı) .'lla ya• 

:ı - Ali, parasını cebind~ 
taşıdı; dü.ürdü ! 

5 - Hüseyin, yanında gez;· 
dirdi : Eridi ! 

'8 - Şimdi hem ı>arasf 

4Alıauor. 

• • 

1 
•••• 

~ - Veli, evinde sakladı: 
Yandı! 

6 - En küçüiü ise bir 
dakika bile durmadan 
parasını götürüp-

9 - Hem de her ayın bi· 
._rinde bkır _tıluı.Jai»l 

~JOl'JJ 

-• • 

İKRAM İYE 
• • • • • 

Macar Ziraat Makineleri Fabrik 
HOFHERR - SCHRANTZ - CLA YTON - SHUTTLEWORTH A. Ş!RKS
Tİ Türkiye Merkez Şubesi İstanbul, Sirkeci, Ankara caddesi No. 18-24 Teli" 

raf adresi HOFHERTON, Tel. 23577. 
Şubeıi: ADANA 

Emsalsiz derecede mükemmel, sağlatı1f 

MAZtiÖT 
TRAKTÖRLER 
1936 modelleri 25, 40 
ve 50 beygir kuvvetindB 

Çelik pulluklar, orak ve harman makineleri, Motör ve lokomobiller, değirt11 
ler, yem kırma ve ezme makineleri, ekremözler, Santrifüj tulumbalar, her tiit: 
lü ziraat makineleri. 

Mazot yakan müstamel fakat tamir edilmiı Diring traktörleri 
fiyatla satılır. 

Bakırköy icra Memurluğundan : 
tsmaile borçlu Eminenin mutasarnf 
olduğu Beşiktatda Yeni mahallede 
eski Kasap yeni İncir sokağında 1 
No. dört oda ve mutfak ve kuyu ve 
bahçe ve elektrik ve terkos 'suyu 
havi ve Beşiktaş icrasile İstanbul 
Üçilncü lcra Memurluğunun Hulu· 
sinin alacağından dolayi mahcuz o
lup (1000) lira kıymet takdir edilen 
hanenin paraya çevrilmesine karar 
verilınit olduğundan birinci arttır
ması 25-6-936 rastlayan pazarteei 
gUnU saat 15.16 ya kadar mUzaye· 
dest devam edecek takdir olunan 
kıymetin yi.lzde 75 bulduğu takdirde 
ihale.si icra kılınacağı aksi halde son 
pey akçesi baki kalmak ,art.ile ikin
ci arttırması 11-6-936 rastlayan 
pergembe gilnil saat 15-16 ya kadar 

devam edeceği ve mtlzayedeye itti· 
rak etmek isteyenlerin kıymeti mu
hammenenin yi.lzde yedi buçuğu nls
betinde pey akçesi verecekleri ve 
2004 No. icra ve iflas kanunun 126 
ıncı maddesi mucibince diğer ali.ka
darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını 

yirmi gUn içerisinde icraya bildirme 
lerl llzmı olup aksi halde haklan 
tapu alcilltile sabit olmadıkça aa
tıt bedelinden 800 lira mesken bedeli 
olarak borçdan tefrik edildikten son 
ra bakiyenin pay}&fdınlmumdan 

hariç kalmaları ve daha genlı malQ
mat almak isteyenlerin 935 • ·HO 
No. ile mUracaaUarı ve her zamana 
!!Ih bulumm şartnameyi görebilecek
leri ilan olunur. (22364) 

ZAYl - Galata tthallt 
nUn 16429 No. lu ve 1 
beyannamesini zayi et 
yenisini çıkaracağımdaJ! 
hUkmU olmıyacağı i11n 

K. 
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Bunun için 
Bakıiuz ıize hiklyeslnt anlataymı. 

Bundan tam on altı een& evvel bu 
yurdta blr lmparatorluk vardı. tm. 
parator bu topraklan ve bu toprak
laını Ustilııde )'Blayanlan ucuz, pa
halı demeden yabancılara satmak 
latemitti. Türk milleti •tılık mal ol 
madığmı itte ltaO ten.181 Niaan.ın 23 
llnctı gl1n1l bUt11n dllnyaya Uln etti. 
snuı bozuk imparator parmaklarmm 
ucuna buarak, Jdıueye sezdirmeden 
bir dQeman pin~ binerek bir düş 
man gibi bqka bir diyara kaçtı. 

Yalnız o bçmadı. Onun etrafm.. 
da bulunan ve onunla Türk milletini 
eair Ayan ve Türk yurdunu ta.hat 
raJıtl»I tçtn dlptanlara l&tarı va • 
tanm mlakin maiyeti de beraber kao 
tı. 

TUrk mllletl artık memleketine 
ublp olmuetu. Ogün bu lfbıdtlr tam 
on altı aenedlr Türk milleti hlkimi
yetini eline aldı. 

On altı aenedir büimiyetini elin
de bulunduran Türk; kanında dola
pn medeni varlığını göeterdi. Ana
tiuyu haftan başa demir ağlarla 
6rdt1. Binlerce kilometre fimendifer 
Yolu yaptı. 

Sem ifldllmemlş timendifer dtldtl
jUntı Ttırk vatanmm, J88IS ve bakım
llZ yuvalarına götürdü. 

Saltanat ve hlllfet devrinde IOfta
larm b8flll& lal'dıklan sarıklar bile 
.A.vrupadan gelirdi. Bu eoftalar ki, 
bqlanndald yabancı ellerlıt yaptığı 

sarık ve cilppeler ile bize taaaBuJ? tal 
kmmı verirlerdi. 

Yedi kat göklere WpJuauU 
Ufakta bellnll kan rengi bayıü 
1'Urk oflu andlçtl o gtlndeaberl: 
Ba bayrak emel göldudela ~ 

• 
Jle9mcla yenUmez kuvvet ""'MD, 
KaVl'llllll' tunç eU ylee blWI; 
Türk otlu and içti ta >ilrelladea 
Hakikat yapmap bllyük baJlllL 

• 
J>al1ardan set gibi boşandı akm, 
Bir istekle~ bibi atanm. 
ftrk oğlu and içti iman ederek: 
M(Jlbıetll,, lstlkbü bbe ~k yalmal 

• 
Kalmadı mazinin -karanhk izi, 

Atatürkün, Türk 
çocuğuna hitabesi: 



Galata aray c ........ 
BUtUn Sıt'.ht rhtiyeçrareCev~p 
veren T U R t\ mUessesesıd•r 

.... ..... , Eczacı ve kimyager Ahmet Qeva 

E Ç E TELER 1 ~~:m'tı 
Nezleye, ıoOuk algınhOına, Gripe, dit ve bq &0n1a.,..r:z1 

ALGOP '--------· 
Haricf tesirlerden bozulmamaıı için mat.lenf laltMa 

iS iM ve MA RKASINA Dl- - ·- ··· 

NUSUST ŞARTLA~IMtZ ~ " . 1 • ' 

GlfEL511MIZD&N MALUMAT A ~ . J ? 

• Dnnclilecelc ihtira IMrab 
'1kl 1nean1ı cmm. dilli t11t111at1.. ADEll 

••kkmdlıkl ihtira ıcm ..,... -. iKTiDARA 
12 ~ 1980 tarih ft "' ..... 
fth Ultira beratmm ihtiva ettlil 1m
Jnak bu are blıpaama dnlr w,a
lnrt loara nribHll teklif edlbnekte 
o1w1ııa bu huuata fada mal6mat 
edl•'Mk lltiyenlerin Gal&Wa -
lan han 1 lnel Irat 19' mmanlaia . '10K '°'~ 
alwt ıylememl Ub olmml'. Taflll&t: Galata P.K. 19 llmmolıbl I 

A N A 
orum 

Yeni Ufuklar 
NEON 'un ne olduiunu kimse daha 
bilmiyor 1 

Fakat, tatlı ve kuvvetli olan bu 111-
tm cuibesini kim hiaetmemiıtir ? 

Her renkte ve her şekildeki harfler 
ve resimlerin karanlık içinde lfllda
maaınm kim lihirli tesiri alttnda kal
mamıttJr? 

Bu qdda yoldan seçenlerin cösleri 
t . ..... JfWınlerJ .. 
tur, mni uberlemete mecburdur. 

Herk• bWt ki. rek•Am; .._ffaJd. 
yetin cambu tahtalldır. 

da reldimm harikullde iletidir. 

Buciin çok •talı fiatı, ehemmiyetsiz aarfiyatr w debl9tli ilan telirile m.l Uımf tanıtır. tsmfni6 
kitinin aklında atetten harf sibi yuılı kalır. Malmımı markası herkes tarafmd8aı beltenlr. 

tm • • 
yınız, 

t~ T.wlrat ıtilioluna mlracaat ediniz. Sizin tarafmı sdan biçl>lr tuhblkli ~· prOla 

caddesi, 

e 

BETON MAMUL 
ICMMITLCA• 
TSZVINAT Pl\AMMLl<LAAt• 
LSVWALAA vı DiRiCi.SA • 



• • • • • • BUYUI< DENiZLERi 

DICW 
• • 

soGUTt1A MAKiNESi 
DE YAKl<I' 

CiUNEŞE RA,MEN 

O KADAR KUVVET 

VE İNTİZAM~A ~ALIJIR 
Missesesl. Ticarethane ve evler için bu senenin yeni gelen buz clolaplannı takdim 
eder. 1936 modeli muhterlf büyüklükte dolaplar ve ViTRiNLER ile Dondurma ıerbet 

ve su makinalan telmiıtir. 

iMi SERGiMiZi ZiY ARET EDiNiZ 
Beyoğlu, lstfkıaı Caddesi, No 28 - Telefon: 43849 

Telgraf: lstallbul DEKAWE 

ıstanbul Ga mübadiller Komisyonundan: 
D.No- Semti w mıhıJJ..t Soblı Emllk No. CD.il ft BiL HiMeye göre 

muhammen K. 

~eülJı.o Papu 3 K&ılr hınenm 255 T. L. 
Ml 48 188 Hla. 

tafapap ....,.. ... Kumhıne E. 26 Ahtap benenln lM • 
711 BeJGibl Y.M 1/2 H1a. 

ıı:. Bhincl E. 1~ Ah .. p b•Mll'" 170 • m Yenilıll Y. Kanber Y. 36 l 6 HiL 

Balat Raci ı.. Mahkeme altı 21 Üstünde odam olan 2:50 • 
15'8 kigir dükklnm 

1/2 Hia. 

~ ........ 8absh 1-tan ' Ahşap hanenin 100 • 
1S8& l • Hia. 

BllJGbda Yalı B. Yures 11. 8 Y.21 97,:JO metre arD 300 " 
ım Y. Oltacı Ada 23 Pa..ı 3 

OüldU Y•'••hı"' ıı:. Karamanh S. H-11 Kip hane .,. dtlk· 250 • 
20ll Y. Karamanatıu Y. 18-20 klnm 11' Hia. 

Ortak61. E.Karadat E. 47 Bafçeli klgir 2:50 • .. Y.l'lrm Y. 17 hanenin ıı• Hl& 
mahallen tı~ )'lldm 

Jlll1lbda il*'- Aya Nikol& 14ada182 ~ metre tarlanın 3'10 • 
21'6 ParMl 2 r52 1« His. 

=-Kanafll Adalı ft Bekcl 8-5-26 127.~ metre um S90 • 
2811 E.Refetpqa B. 13 2333 metre Baf9e 4eM • 
8148/1 Y. Nevatbe7 

:Dnht&dl AJal ~ Limoncular E. 37 UstO.nde odalan olan 900 • 
ıns Cad. Y. M kicir dilkklnm 

1'85 .. ,800 Hia. 

_. ..•. ·--- Kadiriler E. T3 ım. 105,8' metre ana 792 • 

~\ '82111 ,..... Y. 91/1 "' !;~ ~Kartal-- tnclrll Cad. E. 26 111. 934...a..ana ., 
• .,.,. 

Harita 2 ~ 
il:. • ili. 95& metre ana m • ~ .,.,. • • Harita' 

Perl1dt! 1:. Kcnnti E.27 Mil. Bal9lli ahlap .... 270 • '1811 Y. B'.UJ'Q mabllJell 8 nenin 60/100 Hla. 
Harita 1 
:m. ZI KIL Balvell abt&p .... 161 • • .. mıh.U.. 4 n1n 60/100 Hl&. 
Harita a 

Bb.lbda NJam 
24 ım. 499metreua - • 

Ada 102 
Panll 15 

SVoilaYtldphir Turtaca rt !ki böUUdtı u.-p ., 
• 

'1991 mabllle mıballm 11/1· hanenin 15 60 HlL 
Mlrmlran rt • 

.AımwtkOz Y•bnalWlt s. 18-18 Kil. Mah.r.enli ı~ metre 300 • 
mı Y. 60 armnm8/ 8 il& 

mahallen 11 

Ktıçllkpuar Rilltem- Canbu ham 7 Bl,ek Qılnlr han 181 N 
8012 bodrum kat klglr 

pap. odanm 1/4 H1a. 

1 yrlmen1aı Der 11-5-936 tarihine teladUf ed9 Puarte11 gilnllnden itibaren on gOD 
Yukarda e-nafl yuı1 *" ÇJkanlm qtır Puarlık için talip olan1ann ihaleleri Salı ve ~reembe gUnlerl 

müddetle JJ&ffbkl~ ~ 17 ye kactardtr. Bu iki gilnden maada her il• ubahlan .-at 10 cin 12 ye kadar 
=~ s!ti~ hanında utıt komisyonuna mUracaatlan. Satıt alnhutran pyrlmtıbadll bonomladır. 
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.M.ODELİ 

Ca a 

Radyosu dünyanın h·ayretini 
betti. Bundan daha berrak, ve_ 

cel· 
da· 

ha pürüzsüz neşriyat yapan Radyo 
olamıyacağını R. C. A. yı kullanan· 
lar müttefikan beyan ediyorlar. 

Size· şu 

4 

l'lllFlllllllllllHll1 llllHAIHlllFRllllllllllllllllll!I ...... ._ ____ .. 

= • l 1 • istasyonların mesafesini ken· ı 
§ diliğinden ayar eden sihirli göz. 
1 • • 

~ 2 · ·insan dimağı gibi iıliyen has- İ 
i sas bir makine. --5 • 

E m 8 a I 8 i z 13 • ~arazitıeri süz~n tamamile c;e
. ı ilkten mamul lambalar. 

- Hususıye-=l-4 s•k. t"'k k d. k d. d . . . • e ız p a ı en ı en ıne e· 

tEı Fldı. Tak d ı m t1•1111~!!.~!~~"~ .. !!~!!'n!!~~=!!=:.i 
ıyor . 

.Bu -eşsiİ: radyoyu geliniz dinleyiniz 

Oa Ta Ta Aa Şa Beyo~lu lstiklAI caddesi 
Tokathyan karşısında 

• 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ,,,,,.,,,,.,,,,.,,,,. 
5 Her eksilen diş, canınızdan § 
! koparılmış bir varlıktır ı 1 

i 1 --i_ ... ---1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

' i PERTEV DiŞ MACUNU 
İıııı•mı• Dişlerinizi kerpetenden kurtarır. •ıııı•ııııl 

Meclhüsenuma Lii
zum Görülmiyen 

Fevkalide 

Bilecik 
rakı imalathanesinin pl· 

yasaya çıkardığı: 

45 derecelik 

NAS1QllAC1 
KANZUK 

Naaır illcı büttın dUnyaca ta· 
nmmlfbr. En eski naaırlan bi· 
le kökünden çıkarır. 

1NGlLtZ KANZUK ~.n.ı"ll.&ı-• 
Beyoğlu • lııtanbul 

İstanbul icra Hakimliğinden : 
Beyoğlunda, İstiklll caddesinde 318 
numaralı Fotoepor mUeueaesi sahibi 
G. Auranm konkordato için mühlet 
verilmesi isteğiyle vuku bulan mü· 
racaatı üzerine İcra kılman tetkikat 
neticesinde, konkordato talebinin na 
zan itibara almmasma ve İcra ve lf 

D. İHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laboratuarı 

Umumt kan tahlilitı frengi 
noktal nazanndan (Waaııerman 
ve Kahn teamWleri) kan ktlrey
vatı aayılınaın. Tifo ve mrtma 
lıastalıklan teehisi, idrar' bal
gam, cerahat, kazurat ve su tah
lilitı, Oıtra mikroekopt, hUBUSI 
aşılar iatihzan. Kanda tıre, ee
ker, Kloriir, Kollesterin mlktar
larmm tayini, Divanyolu No.113. 

·--- Tel. 20981 ---2549 

6tm• YENi ÇIKDI -~ 

Vefa Lhıeai muallimi 

Kimyager Mazhar Tobur'un 

Lltıe ve Orta Mektep 

Talebeleri ve halk için 

Müfredat programına uygun 

ehirli Gazlar 
ve • 

23. 4. 936 

OLGUN ıu Kanununun 286 ve 281 iaci mad- Korunma ~arelerl 
deleri mucibince borçluya iki ay 

~~ .~~ &4boyoksa-ıf·1 .' 151 Dakti o Aranıyor 
rakıaou da rlD Komiler taylnlııe ve itbu mUh• hife 42 resim ' Hat&aız k 0 ile L.n- ...U..1.. 

Jetin ilim ile beraber icra ve ifli.s ve ço aen zarp eem ,ap&UIRlll \le ... '"-.. 09 
Her Yerde Arayınız daireleri ve Tapu sicil Memurluk· muhabereye hakkile vakıf tecrtıbell bir daktilo araııımaKPl":ı 

• yram1 ırntlul larma ·- Ticaret mahkemelenne" Yeni Kitapçı evsafı haiz olanlann Marpu-1•...a• Ali "'·-.. ve ..-•-,ı Bu mthıuebetle muhterem müşterilerinın ba anm ... ., ar. ... >nu.aa&... ~ 
.. _________________ Iİllll bildirilmesin«\ karar verilmlt oldu- ._ _________ ----- mile88e8esine müracaatlan ili.il olunur. -" 

ğu ilin olunur. (22388), 3016 
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1936 EVROLE 
KAMYONLARI 

Yalnı• ~evrolede bulun11n ma
euratı tipi nde rulemanlarla 

SERBEST ARKA AKSl.AR 

YOkaek kompre11yonıu , up11p. 
tarı tepeden motoru . Daha bu
y u k kuvvet ve y nı zamanda 
benzı n ve yat sarfiyatı nda b u-

yuk . tasarr uf. 

Tekemmul tmlf yeni Hldrollk 
frenleri . 

23-30 
Nisan 

ÇOCUK 
HAFTASI 

KUMBARA 
HAFTASIDIP 
Siz de 

Bu hafta içinde 
iŞ BANKASI ndan 
Bir kumbara alınız 
GELECEK SENE 
Bu tarihte birikmiş 
birçok paranız olur 

KUMBARA DESTEKTİR 

En ucuz nakliyatı temin eden Şevrole 
bu kerre en sağlam ve en idareli 
kamyonları yapmıstır. 

1936 Şevrole kamyonları: 
Şevrole tarihinin en kuvvetli ve en 
idareli kamyonudur 

laşmış oluyor. Bu kuvvetli yeni Şev· 
rofede, yeni lckcmm11/ etmi, ludrn/ık 
frenler dahi _ vardır. 

1936 Şevrole kamyonlarında 3 büyük 
tekemmülat göreceksıniz: ( ı) fazla 
kuvvet ( 2) kullanma masraflarında 
büyük tasarruf ( 3) kamyonun her 
tarafı modern bir şekilde yapılmıştır. 

Yüzde 35 daha sağlam arka ak$ ko
vanı - yeni ve daha dayanıklı debre
yaJ -daha kuvvetli şanjeman -tek em· 
mül etmiş soğutma tertıbatı - balanse 
edilmiş üstten havalı karbüratör ve 
daha sağlam şasi. 

Arka akslar masuralı rulemanlar üze
rine çalışır; kuvvet ve mukavem etleri 
çok fazladır. Motoru () sılindırb, supap
ları tepeden olup bu sayede k uvvet ve 
ekonomi göru\memış bır surette bu-

1936 kamyonları ğörünüz ve tecrübe 
ediniz. Şevrole kamyonları almakla 
nakliyat işler i nizi dalıa mımlu.:am ve 
dulıa ekunumıyle yapabıleceksiniz. 

Belediyeler 
Bankasından: 
l - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk 

·akültesi önündeki arsa üzerinde yapdırılacak Bele 
diyeler Bankası binasının götürü olarak ve (anah
tar teslimi) suret ile inşası, kapalı zarf usulü ile ve 
20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 3 5 7. 2 5 7 Ü çyüz 
elli yedi bin ikiyiiz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası 
Genel Direktörlük binasında 29 Nisan 1936 Çar
şamba günü saat 14 de Banka İdare Meclisi huzu
runda yapılacakdır. 

4 - İstekliler bu işe aid eksiltme şartnamesini, 
mukavele projesini. fenni umumi ve hususi ve mal 
zeme şartnamelerile sair cedvcl ve evrakı ( 50) 
elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler 
Bankasından ve İstanbulda Galatada Bahtiyar ha
nında 22 No. da mukim bina proje Mimarı Seyfi 
Arkandan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin : 
· A) - Türk Vatandaşı olması, 

B) - En aşağı ikiyüz bin liralık bir binayı mu
vaff akiyctle başardığına dair selahiyetli makamlar
dan alınmış musaddak bir vesikayı haiz bulunması, 

C - Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil 
bulunması, 

D) - 357.257 üçyüz elli yedi bin ikiyüz elli ye
di lira muhammen bedeli olan bu işi halen yapabile
cek mali bir iktidarda olduğuna dair Bankalardan 
bir vesika almış bulunması, 

E) - Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık 
muvakkat teminat vermesi, 

G) - İstekliJerin besinci maddede yazılı vesika
ları cksiJtmc gününden bir gün evveline kadar Ban
kaya ibraz ederek kabul ve tasdik ettirdikten sonra 
teklif zarfları içerisine koymaları, 

6 - İsteklilerin teklif mektublarını eksiltme gü
nü azami saat 12 ye kadar. ihale şartnamesinde ya. 
ııh şartlar dairesinde ve makbuz mukabilinde Ban 
'·~·--. .... ,,.~: ~·~;,. ...... 1.,..,"""""1 ..,_ . .... - ....... , .,r:.. c' 

VENÜS RiMEi .1 
le tuvalet gören klrpıklcr k. ip.ere 
k gibi saplanır. 

VENOS RUJU . 
Gnvct cnzib renkl t'rile kullnmı n

ıarı hayretlere dUşUrUr. 24 saat du
tnkta sabit kalır, bozulmaz ve ynk
nnz. 

VENOS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold kremı kar:ış

ınlmak say sınd narin ve nazik 
ıldlcrl teshir eden her tene uygun 
nklcrdc yUksck evsaflı cşsız bir 

ıudradır. 

VENOS KREMi 
T rkıbınd kı hu usf madde! haya-

ıye dolnyı~ıle tmınnı şayanı hayret 
bir surette gentlcştirir. gllzellcştirir 
ve ismi gibi bir VcnUs yapar ve bay 
r tlerc dilşUrUr. 

Evliya Zade Nurettin Eren 
Eczni kimyevi)'C alAt ve itrlyat de

posu, tstnnbul. 
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I NORGE 1936 MODELLERi ~--------ı 
1 San'atın, zevkin ve güzelliğin birer abidesidir 

1 •• Görünüz 
1 ORGE,, 
1 Metanetine, zarafetine ve mekanizmasının 

1 
harikuladeliğine hayran kalacaksınız. 

" N O R G E ,, Her bakımdan bütün ailelerin edinmesi lazım 
gelen en ideal buz dolabıdır. 

ELEKTRON Müessesatı 

NORGE 

, 
. "rtORGEn u görmed 

Galata, Voyvoda caddesı No. 58 - 60 - 62 buz dolabı almayın 

1 
Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 · 
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iKiSi DE BiRBiRiNE HAYRAN ! 
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Güzelliklerinin aynası olan parlak diılerinde 
birbirlerine kar§ı besledikleri sevgiyi görüyorlar 

Onların bu bahtiyarlığını ve saadetlerinin 
kuvvetli bağ larıru 

RADYOLI 
Yarattı 

Bütün Türki~e Cumhuriyeti Halkma müjdeleriz 
Bugünkü büyük ve tarihi günde sizlere 

N EV R O Z i N Laboratuarının 
aylardan beri üzerinde çalıştığı ve büyük fedakarlıklar yaparak hiç bir 
diş macununun terkibinde bulunmayan MÜHİM BİR MADDE-
Yİ KEŞFE M U V A F F A K O L D U C U N U 
bildirmekle bahtiyarız. Uboratuarımızın çok kıymetli kimyagerleri ta
rafından hazırlanan bu mühim madde dişleri beyazlatmakla kalmayub 
ağızda ve diş etlerinde mevcut mikroplan kat'iyyen helik eder. 
Ağzı temizleyen, ferahlık veren bu diş macununun ismi 

KOZ Mi N dir. 
Piyasada emsalı bulunmayan fevkallde zarif ambali.Jlı bu yüksek dia 

macununun fiatı 

Yalmz 15 K U R U Ş T U R 
İnci gibi dişlere ve temiz bir ağıza malik olmak isteyenler daima ve 

yalnız 

·~ç-~-~-.-.-R-A-D~Y-O~L-l_N_a_a_d~~e-di-~-~-it-e-~-~-~-m-ekl~e1 KOZMI~ Diş macunu kullanmalıdı~ 

kalmaz, diş etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, Son sistem otomatik makinalarla KOZMIN tarzı imalini her zaman 
ağıza giren mikropları öldürür, böyle- için herkes görebilir. 

ce bütün vücudün sıhhatini temin eder. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlar1 

Kirahk EmlCik 
Firuz ağa Ağa hamamı caddesi 1 No. lu dükkan. 
Yukarıda bulunduğu yerle numarası yazılı dükkan 31 

Mayıs 938 sonuna kadar açık arttırmaya konmuştur. İs
teklilerin 24 Nisan 936 Cuma günü saat 14 de Beyoğlu 
Vakıflar Direktörlüğü Akarat Kalemine gelmeleri. 

(1984) 

PARKE· R 

Meşhur PARKE R pipoları gelmiştir. 
Sultanhamam Kehabcı karsısında Sahibinin Sesi 

Piyasanın en büyük en ucuz 
en son moda eşyanın 

Yerli 
ve A vnıpa çetitlerinf 

ArtCAK 
Bahçekapı - Meydancıkta 

ATA 
ATABEK 

(Sabık Şamlı), 

Müessesatında 

bulabilirsiniz. 

Fi atlarını 
Tetkik ediniz 

Telefon: 24203-2420 

ŞenveMes' 

Vücudün bq, dit, uab, adale gibi 
muhtelif kııımlannda büt~ fena· 
hkları önliyen ve izale eden, kendi 
nev'inin en kuvvetli müıtahzandır 

.1111111•1111•1111 Y E R D E C l Ş T 1 R M E •ı:' 
i Dr. REŞiT SAMi BER" 
j idrar Yolları haatabklan Mütehalllll 
: Beyoğlu tstikli.l caddesi Mis sokağı kC>§ebaşında Vakıf • 

lıııı•ıııı•ıııı• ikinci kat, daire 7 ye taımmıştır. •'" 

Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umumt Netriyatı idare edell• 
Guetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TJJf 


