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Büyük Onderimiz Bugün 
Şehirde Tetkikler Yapacak 
Seyahat yoluna civar köyler halkı, Atatürkü 

görmek, alkışlamak ve selamlamak için çok . 
kalabalık kütleler halinde istasyonlarda toplanıyorlar 
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3 BOYOK ClLD. J'ranmeadan turkoeye en mükemmel 
ıtgat. Her Uç clldin fi.atı 12,5 Ura.dır. Kanaat KitabeVl 

Serefli Bir . Yıldöntimu , 

Deniz Harp Ckulu 
162 inci Yaşına Girdi 

Bu Münasebetle Dün Mektepte Eski 
Denizcilerin de lıtirakile Merasim Yapıldı, 
Şehitlerimiz için Denize Çelenk Atıldı 

Diinlıii meraaiınJe .,. ~ cl.m.ci en YGflı Jenizcinin 
elini öplqor 

Deniz Harp Okulunun 162 ncl ted- ~ saat dokuzda Köprüden Jralkaa 
ris yılına girip, diln, Heybeliadada- vapurla Adaya gittiler ve mektep g. 
ki mektep binasmda büyük mera- pısmda, mektep komutanı Ertujrul 
simle kutlandı. ile erkin reisi ve muallimler tarafm. 

Merasime davetli olanlar aabahle- (Arkası 8 mClda) 

Çin Ordusu Kendini 
l1)J.llamı ıy 



2 ====================::::::=::::::===========- TA N 
- - --~ ----------

----------
----

IAHRIYE ÇIFTETELUSINDEN VESiKA, 

MEDRESE KAÇKININDAN KAPI MEMURU. 

YE KARAKIÇININ KUYRUK HIKA YESI. 

üç Aylıklar Kızılay Sergisi 
Erken Tevzi • T 

Edilmeli Sanat 'E vı ar af ından 
-o-

Aksi Halele. Maaı Sa-
hipleri S.lonfl Çekecek 

Hazırlanan El işleri 
Serg ·si Dün Açıldı 
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Kanserle 
Mucadele 
Komitesi 
~ 

Eilstitüde Kurulan Yeni 

Komite ip Baıhyor 
Universite Kanser Enstitüstl, iki 

gi1ıı evvel yaptığı konsey toplantısı 

ile esaslı bir çalışma devresine gir
miş bulunuyor. Konsey izasmdan 
doktor Temk Sağlam, lı:endisile gii
rilşen bir muharririmize enstitünün 
gayesi ve faaliyeti etrafında gu ıza. 
hatı vermiştir: 

"- Enstitünün başlıca iki gayesi 
vardır: Birincisi kanser hakkında il-
mi aragtırmalar yapmak, ikincisi de 
doğrudan doğruya kanser vakalnn
nm erken teşhis ve tedavisini temin 
etmektir. Diğer memleketlere naza
ran, Türkiyede kanserin vaziyetini 
tayin etmek için elimizde klfi ista
tistik yoktur. Fakat, hastalığın, 
memleketimizde izam edilecek vazi
yette olmadığı muhakkaktır. 

:Konsey, aenede iki defa toplanır, 

enatitU btıtiln yıl faaliyettedir ve 
memleketin her tarafından gönderi
len parçalann muayenesiyle meşgul
dUr. 

Enstitüde, konseyden başka ayn· 
ca bir de mUcadele komitesi kurul
muştur ki, bu komite, her ay nniver
sltede toplantılar yapacaktır. 

Bu arada, Avrupa ve diğer mem
leketl~rdeki kanser mncadele teşek· 
külleriyle temaslarda bulunulacak
tır. Konse)'!n vazifesi, mtıcadeleye a
it umuml dTrektifler vennektir. Ens
tittınfuı yeni başlıyacak olan faaliye
tine bu yıl hız verilecektir. Bu çalJŞ
malardan, bUvük faydalar elde edi
leceği muhakkaktır.,, 

tir. Bucıalltn 751,7 milimetre, bararet 
eok ıu " • u 5 unticrat olarak lıd 
dedilmittlr. 
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ispanyadaki 
Gönüllüler işi 
Tahkik Edilecek 

1 

lsvic;rede, Cümhuriyetc;i ispanyaya Yardım ı 
Meselesinden Komünistler Arasında Tevkifler : 

Paris, 18 (A.A) - ''Havas 
Aja.nsı Berlindeın lstUıbar edi· 
Yor,, 

Alman~·anııı SO\'J'et Rusyad~ 
ki kon~lo a.neleri~ln kapatıla
cağına dair olan haberi teyit 
edecek ma.1umat elde etıneık 
rnUmkün değildir. Fakat bu har 
berin dobrru olması muhtemel 
görünmektedlr. Zira So\')'et 
ku yadaki Alm.a.nlar111 mikt~n, 
ınühim bir surette eksllmlştır, 
ticari mübadeleler de yalnız Sov 
yet komiserliği vasıtasile ya.pıl
nıaldadır. Nihayet iki memleket 
arasındald gerginlik Roma.da 

komünb:m aı.,yhtan misakın im 
zıtsuulaıı Mmra mütemadiyen 
4ı l ıu .• ~~-.u • ,...., 

İngiltere 
Amerika 
Yakınlığı 

-· 

lı Vaş1ngton, 18 (A.A) - Amerika 
aticiye Nazırı M. Hull, A.merlka

tını lngiltere ile mütekabiliyet esa. 

•rna rnU!;tenit bir ticaret muahede,. 
1 

akdi için, müzakerelerde bulun. 
bıaıt tasavvurunda oldug-unu bildir
~· ış Ve "alakadarlar muahedeye der-

Ceph~lerde durgunluk 
Madritten bildirildiğine göre, bü

tün Madrlt cephelerinde kayde de
ğer bir hadise yoktur. Asiler, Cono 
blanca civannda kaybettikleri mevzi 
lcri istirdat için beyhude teşebbüs
lerde bulunmuşlar. Hükfımet topçu
su ve otomatik tüfekleri asilere bir
çok telefat verdirerek tevakltufn 
mecbur etmistir. Cuesta de la Reino 
mıntRKl:U:ilUUıl lıü ~anı.ı. ~V~U.:>u uu· 

yUk faaliyet göstermiştir. Istrama
dora cephesinde hilkUmet topçusu 
iki saat kadar asi kuvvetleri izaç et
miştir. 

Tancadan bildirildiğine göre, Fran 
sız Palme torpidosu dün bir mayin 

batırmıştır. Başka bir va~u~ se:s~ri 
bir mayın gördüğünii bıl~ır~ıştır. 
Bir lngiliz vapuru da serserı bır ma 
yine tesadüf ettiğini haber vermek-

tedir. 

lngiltere ve lıpanya 
Paristen bildirHdiğin'e göre, M. 

Blum Sosyalist Partisinin p~l~ento 
gnıpunun toplantısında hancı. sıya -
setten bp.hsederken İngiltere~ İs -

· · · tenkıt eden ranyaya karşı sıyasctını 
. .,..; ki 

!ere cevap vermiş ve dem1~-:-r ; 

TAN 

........................... ! 
Kont Volpi · i 

Eli Boş Dönd .. ~ .•• j 
•••••• 

Halifax ~ Hitler 
Görüşmesi Bugün 
IMünihte Y apzlzyor 

3 -- -

fi.EK 
Terbiyenin Aczi 

Bu yazımı yazarken u se.rliivha.yı 
koymakta. doğrusu tereddüt ettim. 
ÇünkU demek istediğim şeyi bu iki 
kelime pek anlatamıyor. Benim mak
sadım "terbiyeli ve na.zik olmaının 

insana. \'erdiği uciz,, den hah etmek
tir. 

Terbiyeli olmak bir ze\•ktir. Hatta 
bazı memleketlerde \'e milletlerde 
adeta bir tiryakiliktir. Uıkln bizde 
bunu hel'7Aman muvaffak olan bir 
sistem cllye kabul etmok ka.rşılaşb
ğnnız Mdiscler öniinde doğrusu pek 
giiçtür. Mesela: 

iki ki nn. bir tramvay rra.sına ta.
hin hefrası gihi yayılmış bir müşte
rinin yanmclnkl bir avuç yere ilişti
ğinlz ~amam t.erhi~·eli \'e nazik du
rursanız hakkınız olan yanm sırayı 
bu yap·ru:ı herifin altından alamaz

- sınız. Fa.kat dik sesle: 

G. Graıiani Çekiliyor 
Roma, 18 (A.A) - Ha~istan 

Valii Umumisi Mareşal Graziani'nin 
yakında istifa edeceğine dair olan 
haberler, hemen hemen teeyyüt e
der görünmektedir. 

ce Francoya yardım etmiş olan dev -
!etlerin İspanyada muvafık bir vazi 
.. -~ .... 1~- -•-,.ı~ıw·inı> m6nf nlma3ı: .icin 
tedbir almaktadır. Fakat ben bu fikre 
iştirak etmiyorum.,. 

Franco ile münaaebetler 
!n.gilterenin asi İspanyaya tayin et· 

tiği 'baş ajan Mister Hodgson, Gene -
ral Ffanco tarafından' kabul olunmuş 
tur. • 

Tokyo hükumeti Franco hükumeti 
nin tanınmasından sonra Japonyanın 
şimdiki Madrit elçisini Salamanka bil 
kumeti nezdine gönderecektir. 

lıviçrede tevkifler 
Zürih, 18 (A.A.) - Milli Meclisi 

azasından komünist Ernest Walter 
ile Isviçre komünist fırkası umumi 
katibi Humbert Droz tevkif edilmiş 
ve komünistlerin naşiri efkarı olan 
Freiheit gazetesi idarehanesinde a
r:ıştırnıalar yapılmıştır. 

Cümhuriyetçi Ispanya hesabına 
gönU1lü kaydına müteallik bir takım 

Yeni Romen 
Kabinesinin 
Programı 

Bükreş, 18 (A.A.) - Tatarescu 
hüktlmeti dün gece saat 11,30 da Kra 
la giderek yemin etmiştir. 

Başvekil Tatarescu, söylediği nu _ 
tukta ezcümle demiştir ki: 

"- Hükumet memleketin resanet 

bulması siyasetine devam edecektir. 

Bundan en ziyade istifade görecek o
lan müstahsil sınıfı ve bilhassa köylü 

ve işçilerdir. Köy ekonomisi hükiıme 
tin başlıca vazif clerinden biri olacak 

tır. Bu hususta ziraatte kooperatifçi 
liği ve sanayiciliği tutacaktır. 

Ordunun kuvvetlendirilmesine de
vam o~unacak ve bu, hükumetin en 

yüksek vazifesi olacaktır. 

Sıhat Vekaleti müsteşarlığına ta
yin edilen Doktor Asım Arar yeni 
vazifesine başlamıştır. Ankara mu
habirimizin gönderdiği fotoğraf, B. 
müsteşarı yeni vazifesi başında gös
teriyor. 

Belçika Krahnın 
Londradaki 
Ziyaretleri 

Londra, 18 (A.A) - Dün akşam 
Belçika bUyük Elçiliğinde Kral Le
opold'Un şerefine büyük bir ziyafet 
verilmiş ve bu zfyaf ette lngiltere 
Kralının kızkerdeşi ile, iki erkek kar 
deşi zevcelerile birlikte, Başvekil 
Chambcrlain ve diğer Ingiliz hükCı
meti erkanı hazır bulunmuştur. 

Saat 23 te Buckinghnm sarayın

da, Kral Jorj, Belçika Kralı Lcopold 
ve Yunan Kralı Jorj'un dn hazır bu
lunduğu bUyük resmi bir balo veril
miştir. Bu baloya iştirak eden bin
den fazla davetli ilk defo olarak In
giltere sarayında an'anevi askeri 
bando yerine modern dans orkestra
silc dans etmişlerdir. 

Kabine Buhranı lUescle i 

- Rlrnz toplanır mısm!. dedintz 
mi, derhal yeri.ne çekilir ve size hak
kmız olan payı bırakır. 

Seyyar bir satıcıdnn almak istedl-
g'Yiniz ka\'unun fiyatını omrkeo: 

0 s r · _ Kaç kuru kavunlar. ua ını 
'\'llmusakçs oorarsanrz: 
• _ 80 lmnı · ! CeYnhını alır \'e ta-
bii ıtmddaşma.k lsteyi.n<'.e: 

- Sen onu ~·iyemezsin ! Mukahe-
lesiaıi göriirsiinüz. 
Eğer bu adama: 
_ Bak ana! Kaça b101lar höyle! 

Di ·e eksi bir surat ~öst~ıirseniz da-
~ " h .. ,~ - k ha az fiyat \'e da a mu ayım mu a-

bele görürsUniiz, çlinkU 007J esnaf 
nazarında. terbiyeli adam, ena.)i de-

mektir. . 
Bir telefon muhaberesi yapacak

sınız.. Telefon menke'l.İ!ldeki rnemu-
ra: 

- I.evazıin müdürünü ,·erir mfsl
nlz liıtfen ! D.-nenlz en az beş daki
ka bekler, yahut hiç ce\"'ap alaınaz
smrz. Ukin ayni adama: 

_ I..evazım miidiirünü ,·ersene! 

S .. "nü biraz da karnınızdan konu-ozu .. 1 
c;,anık sesinizi ka.halııştınp soy erse-
~iz hemen mlikalemenlzi yaparsınız. 

Sinema gisesiındesiniz. Ynnmım 
sonradan gelip sizin öniinüze geç
mek istiyen adama ses çıkarmazsar 
nız. ~n a.z- ırnnızı kaybederSl
niz. I..iikin ltu adam öniiniize geçtiği 
zanıaıı omuzuna \•unıp: 

- Sem benden onra geldin. Çekil 
önümden! Derseniz o densiz adamı 
oradan çekt~ğinlz ~bi, bunu işiten 
ba.'<kalannm da ayni hare.kette bu
lunmaJn.naıın önüne ge!,'mi~ olursu. 
nuz. 

Bir yere WcllJ, hir miiroıcaatte hn-
lunduJ:~ınuz 7.a.man boynunuzu bU
ktip na.7.lk '\'C çelobi bir hahle size ne 
i!'.tecl'~inl sormnlnnnı beklerseniz 
vay hafüıize! LR.k!n ayn' yerde 3iik-

sek le: 
- lfü.im l imb:e kim bakacak!! 

Diye ortalığa. hitaben görii ürsenlz, 
he~kns sizinle alfıkada.r olur \'e he

..•• \'tıparak izi l.ıa la.rmdan men ıs nızı . 
sa\'mıyn. çalı Jr. 
Bil~em şu üç dört mi al, te_rbly~ll 

olmanın in§ana zarar \'erco bır acız 
sebebi ohlu~una sizi inandırmadı 

~dıl.nıesı lazım gelen mahsulata mü 
ti allık tekliflerini Hariciye Nezare. 
tıı~e blldirmiyc davet etmiştir.,, de-

l§t.ir. 

"İngiliz ricali 1.spanY.a Cilmh~rı~etçı 
!erinin muvaffakıyetinc artık ıhtimal 
vermemektedirler. Bu yüzden evvel -

~~~~~----~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~ 

Londra, 18 (TAN) - Belçika ka
binesini bir türlü kuramıyan B. 
Spaak kral Leopold ile temas için 
buraya ge1miştir. Kabine teşkili va
zifesinin B. Pansona verilmesi muh
temeldir. B. Spaak lngiliz Başvekili 
ve hariciye nazırını ziyaret etmiş~r. 

Hükmctin programında nizam ve o
toriteye müstenit kuruou bir nasyo -
nalistlik zihniyeti hakim olacaktır. vesikalar müsadere edilmiştir. mı?. 

Bu seheplenlen her adım bn.51.~cla 
bir tmnesine tesadilf etmemek mum-

t ~~SOCiated Press'e göre, bazı mü· 
balııuer, bugünkü beyana.ta büyük 

~4!' siyasi mana atfetmekte ve Ingil: 

l' l'e ile Amerikanın Brüksel Konfe. 

,::sındaki sıkı teşriki mesainin de

'ill krat hUku~etlcrin büyük mümes 
.\.1 erinin son Itn.lynn - Japon -

Jturnan ittifnkma karşı bir cevap teş
lllrı etnıekte olduğu mütalcasında bu· 

Nrna ktadırlar. 
'~te:(?~~ Times gazetesi, bu itilaf 
I' ka 1d.ıgı zaman, lngfizlerin Ame
la11 ~ zıı '! mahsulleri için yapacak
lrı~n· edakarhklara mukabil mamul 
d'ıe 12 eşyası tarifelerinin tenzil e· 

<..ı ce-· · 
ginı teyit etmektedir. 

lngiltere • Mısır 
Münasebetleri 

b İ\ahire llgu • 18 (A.A) - Kral Faruk 
'ıtrııen }dısır Parlamentosunu mera
di. l{r~çtı Ve senelik nutkunu söyle
~lsıı- .tifFaruJr. nutkunda, Ingiltere -
llltıdu ! akı maddelerinin tatbik o
bil ~of~u •. ve Ingilterenin Mısıra 
~adığı hıçblr yardımdan geri kal
'ıtın nı anlatmış, daha sonra Mı
~~ef.arasını dilşünniyeceğini ve hU 
tııere ıni Yenf vaziyete göre yeni ver
~fl(:e -~ ~ kanun layihalarmı takdim 

lnnı söylemiştir. 

Uzak Şark Harbi ve 1 avassut 
A '\TUpa.da \'&Zi~·etin bir inti

zar devresi geçirmekte ol
duğu bu sırada Uzak Şarkta hadi
seler silratle yürümektedir. Ja
ponlar Şa.nghay muharebesini ka
za.nmı!j ,.e Naııklne doğru ilerlenıi
ye ba·~leımışlardır. En soo haber
lere göre Japoın kuvvetleri Çin 
müdafaa hattını yanm~·a da mu
\'affak olmuşlardır. Demek ki Nan· 
kin önünde mühim bir muharebe 
\'Uku bulacaktır. 

Fa.kat \'aziyetin daha şimdiden 
arzettiği gariı, bir maınz:ar& var. 
O da Japonların Şanghayda mu
vaffak, Şimali Çhıde mnmffer ol· 
dukla.n halde harbi durdurmak ,.e 
harbe son \'ermek lnlkanını bular 
madıklıarıdır. Harbi bitirmek, ha.r
be başlamak kadar kolay değil· 
dJr. Bilakis harbi bitirmek, ha.rbe 
başlamakta.n ~ok müşküldür ve 
Japonların bugün bilhassa bu gü~

lük karşısmda bulunduklan göze 
çarpıyor. Bütün Çin ülkelerini :r.ap 

tetmek, en mtifrit Japon mllitarl!+
tlnin bile hayallndoo g~mlyecek 
deret'.ede içinden çıkılmaz bir iştir. 
Bütün Çiol zaptetmiye kalkışmak, 
bir memleket deı!"il, fakat bir kıta 

genişliğinde olan sonsuz bir yurt 
içinde dağılmak demektir. Bu da 
Japonla.n.n işine gelmese gerektir. 
Anla~man son günlerde, Japon

ya ile Çin ara. .. ında ta,·assutta bu
luıtma.k !)ayialarmın menşei bu va. 
ziyettir. Bu §8.yialara göre Japon
ya, Almanya ile ltah·a t.arafınd&11 
\"aİ<tinde \'uku bumc:ak bir tnas
sutu kabul edecektir. Fakat ltal
ya.n malıfelleri, henüz bu vaktin 
hulül ettiğine ina.nmadıklan için 
böyle bir teklifte hulunmuyorlar
nuş. Fakat sırası gelince Almanya 
ile ltalya arayı bulmak l~ln tavas
FAıt ede<-.ekler ve Uzak Şarkta sel 
gibi akan kanlan durdurmak ve 
sulbü sağla.nıla.mak i~in ~alışacak
Ia.rmı~. 

A iman, lt.a.lyaın tansı;ıutunun 
\'UkUu için beklenen mev

sinln ne olduğunu anlamak güç de
ğildir. Anlaşılan bu iki devlet, ta
'"Msutta bulunma.it lr)n mlllf Çin 
hükfunetinln merilezi olan Nuık.1-

nin sukutunu bekliyor n bu mer
kezin sukutu yüzünden doğacak 
psikolojik v•ziyetten istifade ede
rek harbe son \'ermeyi ümit edJ
yorlar. 

.Japonya.nı.n yalnız Almanya n
ya lt.alya tarafından \'Uku bulacak 
tavMSut teklifine razı olacağını 
ihsas etmesinin sebebi, bu ta\'a.'i· 
sutıar Çiu devletine herşeyden ev
\'el, antikomünist pakta iltihak 
etmeyi sulhun en esaslı şart;Jann

daa biri olarak kabul etmenin 18-
zım geldiğini anlatmak ~indir. Al-

maıı veya ltalyaıı tavassuhınun 

diğer bir min881, Çinin Uerde bil

hassa bu üç de\·letle sıkı fıkı tica
ret münasebetleri tesis edebilece-

ğini anlatmaktır. Sonra bu Ud dev 
Jetten birinin Milletler Ceımiyetin
deo çekilmiş, diğerinin Milletler 
Cemiyetine karşı menfi \'a.zi~·et al
mış olması da daponyanm i~ine 
g-elmektedir. 

Buna mukabil düşünülecek bir 

mesele Çinin vaz.iyetidlr. Çinliler 
Japon lstilasma karşı onuna ka
dar harp etmek azminde olclukla
nnı öylüyor \'e şimdiye kadar tu
tuştuktan muharebelerde bu azim 
ile hareket ettiklerini gösteriyor
lar. 

H akikatte Çinliler gerel< Şang 
hay mıntakasında, gerek 

Şimali Çin ceı>helerinde Japonla
ra karşı kahramanca mücadele et
mi~ler ve a.ncak müthiş ilah fai
kiyeti karşısında gerilemek ıztıra
noda kalmı lardır. Fakat Çinliler 

bu gerilemeler esnasında da bütün 
insanlığın hakikaten ha)Tet \'e 
takdirle karşıladığı bir mukavemet 
göste.nnlJer, \'e milli suuru olgun, 
milli ,·arhğı uğnında fedakarlık
tan ~ekinmez, bilakis !:er fedakar
lığa se\'e seve katlanır insanlar 
olduklarını göstenni:>lerdir. 

Bu ,·azlyet karşısında harbin 
kolav kol&\' bltece~lni zannetme
nin doğru ~lmıyacağını ve Çi.nlile
rin mağlfıp \'a~l)·ette olmakla bera ... 
her t8\·assubı kabul etmiyecekle
rirıi, belki harbe clc\•am edeeelde
rini sanıyoruz. 

k .. <ılmı>.dıcrma göre a:ktlh adamlar 
run ' ı-. sad"f et

ara ıncla n.-..za'ketlMne te. u 
mek ~itgide seyrekleşe<--ekbr. 

Bu h:ıJdknti bi1..den e\"\'el s~~ı, 
1 1 ki. se\'risı>fer şuhcsi, KoprU oma ı • . •. 

1
• 

1 1
• 

K 'k··,,·e ıko'·du•-ru çıvı ı yo av-\'e nnı o., .• 0 • 

hnlarına: 
(Sağdan toplu \'C çnbul\ yürü!) 
Di ,0 yn.z(lımuş ve diinyn dillı>rin

d bfr klshe bile ()·Uriiyüniiz!) d&-
ek ne:ıakcl ic.abı iken toplu siizUylc 

me tt'!t birdeın fazla olılu~ınu kn.bul e ıg 
kalabalık kiitle~·e (ilmi sarf) muci
bince (yiiriiyiiniiz!) deme.ktense te
sirli olcıun diw: miifret siwısiyle (yü
rii ! ) hitabında bulunma~'l tercih et
mi5tir. 

B. FF.Lf.K 

KISA HABERLER 
• Peşte Edebiyat FakUltesinde talebe 

nümayişler yapmıı. 17 talebe tevkif ed i
mi& ve para cezasına mahk\ım olmuşlardır. 

• Roınaya giden Yugoslav askeri heyetı 
Sinyor Mussolini tarafından dün kabul 
edilmiıtir. 

• Yapılan bir istatiıtlie göre, Birleşik 
Amerıkanın nufusu 127.257,000 kişidir. 

• Boccaçio adında bir Italyan vapuru 
Manş denizini geçerken lnfiUk yüzünden 
batmış, bir klıi boğulmuştur. 

• Ingıliz sigorta kumpanyaları. Akdcn'z
deki korsan! k yuzündcn artırdıkbrı deniz 
nakliyatı sıgorta primlerini indirm şlerdir. 
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Bir Adam Üç Kadına 
Tabanca ile Ateş Etti 

k" HU . (Başı 1 incide) bire duraklıyor .. Ani bir karar ile, 
~ seyın Gencel müşterilerinden Kuruçeşme civarında otıuran, Prens 

bır kadına vurulmuş, tutulmuştur. Bu Sabahaddinin kızı Bayan Fethiyenin 
ka~, Numan adında bir tütün ame- evine başvuruyor. Evin kapısını açık 
lesı~ karı~ı Fatma Aliyedir. Evine bulan ihtiyar aşık. içeriye dalaı'1J.k o
~~ ~ıne ~glıdır. Hayatı düzgün ve dalara kadar çıkıyor. Bu sırada Ba -
_urus~ g~çıyor. Fa.kat ne çare ki, pe- yan Fethiye ayna karoısında saçlarını 

:ınde .~ti.}:ar bir müziç vardır: Bak- taramakla me,guldilr. HUseyin Gen. 
al Huseyın... cel kaba bir seele: 
Uzatmıyalım .. Bakkal Hüseyin, bu - Ya Fethiye ... Son saatin geldi! .. 

genç kadını çıldırasıya sevmektedir. diyor, tabancaya. tekrar davranarak 
Yalnız onu mu? .. Hayır, ihtiyar bak- birkaç el ateşliyor, fakat kurşunlar 
kal, başka kadınlara da sık sık aştk bir zarar vermeden duvara saplanı-
olmaktadır. Bu yüzden evini, barkını yor • · 
unutmuş, kansını ve en büyüğü 18 ya Deni7.4İ-e bir rırpınma 
şındaki dört çocuğunu da ihmal et - ;ı-
mıştir. 1htiyar aşık Bay Hüseyin Gencel, 

- Gönill ihtiyarla.mazı.. diyor ve Bayan Fethiyeyi de öldürdüğünü sa
kadmlann peşinden uzaklaşamıyor. narak hızla dı§an fırlıyor, koşuyor, 

Fake.t 65 lik Bakkal Hüseyin, en koşuyor ve deniz kenarına giderek 
çok Bayan Fatmayı seviyor, ona dıl kendisini denize fırlatıp atıyor. Bere 
döküyor; ket versin ki, denizde bir insanın ö

- Kocandan ayni, benim ol, bera- lümle p_ençeleştiğinl gören kömUr a-
ber yaşıyalnn.. diye teklifler de ya- meleleri Hilseyini bin zorlllikla kur _ 
pıyor. .. . 1 tarıyorlar. Fakat Hilseylıı, yaptığı iş-

Havatı durüst geçen, bakkal Hüse- !erden fena halde korku içindedir. Ya 
yinle münasebeti, sadece onun müşte kalanmaktan çok korkuyor, kendisini 
risi olmaktan ibaret olan genç kadın, kurtaranlan g(lya ıUpheden kurtar • 
bu tekliflere hiç kulak asmıyor ve mak için: 
hatti& siddetle reddediyor. - Ah .. diyor, bquna bir &el'8em-

llk cinayet lik gelmişti. Belki açılınm, diye deniz 

Sene, 1936 ... Bakkal Hüseyin, çıldı 
rasıya sevdiği Bayan Fatmaya son 
bir teklif yapıyor· 

-mnim ol! .. 
Ve red cevabı alınca, tabancasını 

çrk .. np ateş ediyor, çıkan kurşun!ar 
kadıncağızı göğsünden yaralıyor. Bu 
cinayetten sonra tevkif edilen ihtiyar 
aşık, bir müddet sonra tahliye edili
yor. Fakat ağır ceza muhakemesinde 
bu cinayetin suçlusu olarak sorgu al
tındadır. Bununla beraber, Fatmanm 
etrafından, ~nden ayrılmıyor, genç 
kadım taciz ediyor, canını sıkıyor ve 
eski tekliflerinin aynin! Ust üste yağ 
dırıyor. Bir taraftan da kadına mU 
racaat ederek davadan vaz geçmesi 
için yalvarıyor. Hatt! geçenlerde ka
dının yine önüne çıkıyor; 

- Davadan vazgeçmezsen seni öl 
düreceğim. diyerek tabancasını fora 
ediyor ve bu tehd't suçundan Beşik -
taş sulh mahkemesini" veriliyor, fa -
kat şahitsizlikten beraet karan alı -
YOI· t 

El1vellıi gün 

Sene, 1937, ikincite3rinin 17 inci gU 
JÜ ... İhtiyar 1 rk, mütekait polis bak
kal Hfümyin, Bayan Fatma Aliyeyi 
yine görüyor ve davadan vaz geçme 
si için yine yalvarıyor, fakat eskisi 
gibi red cevabı alınca tabançasını çe
kerek ate, ediyor, kurşunlar kadının 
sol böğrUnU de,iyor. Kadıncağtz kan 
lar içinde yere serilirken, Hüseyin göz 
kızgmlığile Fatmanm annesi Huriye
ye de ateş ediyor, ikisini de öldürdü
ğüne kanaat getirerek kaçmıya baş -
lıyor. Bereket ki, eon kurşunlar, ih
tiyar kadına. isabet etmemi.tür. 

l irinci 1.a.lue 

Bakkal HUeeyin kaçarken, birden-

banyosu yapmak istedim. 

Ve sınl sıldam bir vaziyette evine 
koşuyor, elbise değiştirdikten sonra 
da koruluğa kaçarak saklanıyor. 

" Fakat ihtiyar &.şık Bay lbakkal ge-
ce saat ikide yakalanmıfbr, polisin 
yaptığı hazırlık tahkikatından sonra 
diln adliyeye verilen Htıaeyin akoama 
doğru Sultanahmet sulh birinci sorgu 
hlkiminin önünde föyle dedi: 

"- Benim hiçbir şeyden ha.berim 
yoktur. Ben kendimi denize atmış -
tını. lşte bu kadar.,, 

Fakat tevkif edildi. Çünkü Bayan 
Fethinin evinde duvara saplanan 
kurşunlarm, Hüseyinin tabancasın -
dan çıkmış olduğu neticesine varılmış 
tı. 

AğırcezaJa 

Hüseyin Gencel sulh ceza mahke
mesinde tevkif edildikten sonra jan -
darmalar kendisini kapıaltJ nezaret
haneeine aldılar. Ağır ceza mahkeme 
sinde de bir sene evvel Fatma Aliyeyi 
yaraladığı için muhakemeai vardı. Jan 
darmalar kendisini saat 19 da ağır ce
za mahkemesine çıkardılar. Suçlu ken 
disini şöyle mUdafaa etti: 

- Fatma Aliye benim müşterimdi. 
Daima dükkana gelir, benden ah§ ve
riş ederdi. Bu arada bana daha sıkı 
münasebette bulunmak ve beraber 
yaşamak için teklifler yaptı. 3 liraya 
bir oda kiraladım. Orada kendisile be 
raber buluşur ve içki i.lemleri yapar
dık. Yine bir gün içmiş, sarhoş ol -
muştuk. Sabahleyin Fatma Aliye be
nim cebimi kanştTrmıya başladı. Ta
bancamı çıkardı. Ben, oynama dedim. 
Fakat o, oynuyordu. Namluda bir 
k'llı-.un varmlf, kazaen patladı ve ya 
ralandı. Ben yaralamadm.,, 

Muhakeme, şahitlerin çağnlması 

TAN 19 - 11 - 931 
(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Met aksasın Bu aksam i P E IK Sinemasın~a 
Son 
Nutku 

Tüıkçe alii 

DiSi TAAZAN 
(Başı 1 incide) 

duğunu anlatıyor ve Yunan milletinin iki saat heyecan • Ack • Güzellik 
kendi mukadderatına haklın olduğu- Ak ~ 
nu ve bu hikimiyete aykm cereyan- ıllara hayret verecek maceralar . 
lara karşı en kUçilk bir müsamaha Blalerce vahıl • Binlerce Figüran • 
gösterilmiyeceğini ifade ediyor. l linlerce vahıi hayvan 

Nesillerce Yunan milletini macera ve Bat rolde : Holivudun 
peşinde kofturan politikacıların ve Yunanietanı kendi hesaplarına alet en güzel vücudlü en güzel kızı methur 

diye kullanmak istiyen ecnebi devlet- D Q R Q T Y L A M Q UR 
leii.nin icat ettiği (Megalo idea) fil - ·~~~~~~;;~~~~~~~~!':~.!;~~~~~~~,!.~~~~!.~~~~~~~ 
küsünü; Yunan Başvekili mazide gö- f 
mülü görüyor. Çünkü bu idealden 
maksat arazi idi. Halbuki bugün Yu
nan milletinin ideali, medeniyet ve 
kültür kıymetleri yaratmak ve ancak 
bu sahalarda zaferler kazanmaktır. 

Türkiye ile Yunanistan muvazi yol 
larda ilerliyorlar ve bu yoldaşlığın zev 
kini ve yakınlığını duyuyorlar. Avru
panm bu müpbem dakikalarında Ge
neral Metaksasın sulh lehinde ve ma 
cera aleyhinde yükselen sesi, mem -
leketimizde memnuniyetle karşılana. -
cak ve sulbü seven bUtiln muhitlerde 
iyi akisler uyandıracaktır. Yıunan 
Başvekilinin nutku, iki memleket için 
müşterek olan yüksek gayelerin r.ld
den açık ve samimi bir ifadesidir. 

Ahmet Emin YALMAN 

ÖLÜM 
kısır prenslerinden .Ahmet Sey

f ettinin vefatını dün gece kemali te
e88Urle haber aldık. Cenazesi bugi.ln 
Şişlideki konaklarından kaldırJlarak 
ıkindi namazı Teşvikiye camiinde kı
lınarak metf eni mahsusuna defnedi
lecektr. Mevla rahmet eyleye. 

için başka bir gUne bırakıldı. 

Bayan Fatma Jiyor ki: 

Yaralı Bayan Fatma Aliye Beyoğ 
lu hastanesinde tedavi edilmektedir. 
Bir muharririmiz diln kendisile görüş 
tü. Kadıncağız, başından geçenleri 
yazdığımız şekilde anlattıktan sonra 
şunları nave etti: 
"- Dün öğleden sonra evin bahçe 

eind<> ma.l\glll yııluynl"itnm "RtPA ... nbiro 

bahçe kapısı açıldı. Baktım ki. kar
lfl!Dda bakkal Hüseyin. Yanıma gel -
dl, davamdan vaz geçmemi söyledi, 
ben olmaz dedim. O da tabancasile 
beni yere serdl Sonra anneme de kur 
şun sıktı ve kaçtı.,, 

Bayan Fethiye de başından geçen
leri anlattıktan sonra demiı}tir ki-
"- Hüseyin, başkalarına alet olu

yor. Ben onun müşterisi falan değil
dim. Fa.kat bana birkaç kere yalvardı, 
benden alış veriş edin, dedi. Ben de 
ara sıra ufak tefek aldırırdım. Fakat 
o, işi ileriye götUrdU. Eve gelir, lA.U -
bali edalar takınırdı. Hatti. mektup
larımı bile gizlice kanftJrdığmı anla
dın. Ondan sonra da kendisini kov -
du.nı. Faika.t itin içinde baikalannın 
parmağı var.,, ., 

1 YERiNDE SESLl ve sözlU olarak çekilmiş KAHRAMAN ORDUMUZUN SON 

EGE MANEVRALARI ve RESMi GE iDi: 
Bugünden -~ JS' - ı• L 
itibaren ~ y .... ı 

Sinemada 
başlryor. 

Aynea: Şaheserler pheseri: L A DA M Q /{ A MEL 'y A 
MISLINE RASTLANMAMiş BiR MUV AFFAKlYETLE DEVAM EDiYOR. . 

r----D-E-A··,;N·:t·o~; ;·-a,-.--·' 
Radyo Pek yakında S C M E R Sinemasında 

3 MODERN KIZ 
lstmıbuJ Radosu 

OGLE NBSRIYAn: 
-----~ filminin muzaffer kahramanı olacaktır. ...ı•••• .. 

Yllbaşı gecesi 

PEŞTE 
de 

12 GÜnLÜK SEYAHAT 

MUracaat NA TT A 
Galatasaray: Tel: 44814 ., .............. _ .. 

ÖLÜM 
Dörtyol emniyet müfettişlerinden 

Ziya Uralm on yedi yaşında oğlu Ni
hat Ural, geçen gün bir kaza netice 
sinde kolwıu kırmış ve dün sa.hah 
septisemi neticesi ölmilstilr. G'P..ntı vas 
takı çc;>cuklannı kaybeden alleslnln 
teessürlerine biz de iştirak ederiz. 

Ahmet Refik için Mevlüt 
Yarın öğleden sonra Kadıköyde 

Osmanağa camiillde merhum tarihçi 
Ahmet Refiğin ruhuna mevlfıt oku
nacaktır. 

1.stanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 
DRAM KISMİ 

saat 20,30 da 
İspanya Bahçelerinde 

3 perde 

• OPERET KISMI 
Sa.at 20,30 da 

ATEŞ BOCEG1 
4 perde 

TEŞEKKOR 
Kıznnız Seniye Ozveren'in niklh 

töreni mUnuebetile akraba ve dost
larımızdan aldığımız tebrik telgraf 
ve mektuplarına ayn ayn cevap ver 
mek . imklnını bulamadığımıroan te
şekkür ve minnetlerimizln ibli.ğma 
muhterem gazetenizin tavassutunu 
rica ederiz. 
Adapazarında Zehra ve Hıfzı öz

veren. 

Saat 12,30, Plikla Türir musikisi, 12,50 
Havadis, 13,5, Plilda Türk musikisi, 13,30 
Mahtelif Plak neıri:ratı. 14, Son. 

Akfaın NeıtıiJMı 
Saat 18,30, Plikla dana musikisi, 191 

Halle prkıJarı: Omwı Pehlivan tarafm .. 
dan, 19,30, Hava raparu, 19,35, Radyofo.o 
Dilı: dram - Hanve onun ottu - 19,55 Bor 
aa haberleri, 20, Necmettin Rıza ve ar .. 
bdaılan tarafmdan Türk musikisi ve 
halk prJulan, 20,30, Omer Rıza taraf~ 
dan arapca IÖylev, 20,45, Bayan llıfuzaf• 
fer ve arkadaoları tarafından Türk mmi .. 
kisi ve halk prlnlan - Saat ayarı • 21,lS 
Orkestra, 22,15, Ajana haberleri, 22,30 

Eyüp Ortamektebinde Plikla solo, Opera ve operet parçaları, 
Riyaziye ötretmenliği 22.so, Son haberler, 23, SON. 

Eyup otamektebınde ders senesi Ankara Radyosu 
başındanberi riyaziye öğretmeni bu- Saat 12,30-12,50 Muhtelif pllk nctriyatl 
lunmadığım bir okuyucumuzun bil- 12,50-13,30 Plik: Türk musikisi ve halk 
dirmeai üzerine yazmıştık. Eyµp or- tarkıları. 
•••• u ..... Al.\.ol• .ıuuu ......... u~llili.lt.!~ wU.1~1- ·- ''" •• ... - n..1-ıu -- ... --: ... .._.._._,._ 

mız bir mektupta okulun riyaziye Allrfam Neşriyatı 
yardımcı öğretmenliğine Emine Mak Saat 11,30-11,40 Pllk neırlyatı. 
bule Olgay'ın tayin edildiği bildiri _ 18,40-19 In~lizce den - Azime ipek ) 

lerek kendisinin vazifesine başlamak 19-19,50 Türk muaikiıi ve halk tarkı-
Uzer-e derhal mektebe müracaatı is - ları (Hilınüye ve arkadaııları) 
tenmektedir. 19,30-19,45 Saat ayarı ve arapça netti• 

Bir Ayda 7 Apartıman 
Geçen ay içinde oehrimizde yeni

den 25 ev, 7 apartıman, 2 dükkan, 6 
muhtelif olmak Ur.ere 40 bina yapıl
mış ve 284 bina tamir edilmiştir. 

ERTUGR UL
SA Dİ TEK 

TtYATROSU
(BAKlRKÖY) de 

Bu gece 

cç.AMURDA ZAMBAK) 

yat 
19,45-20,15 Tilrk muıikiıi ve halk ıat'" 

kıları (Servet Adnan ve arkadaoları} 
20,15-20,45 Saksifon solo: Nihat EaCO 

~in (Piyanoda Manel Bi) 
20.45-21 Plikla dana mulikisi 
21-21,U Ajanı haberleri 
21,15-22 Stüdyo salon orkestrası 
1 -Lao La sieste 
2 - Denizetti Luciı de LammonnoO 
3Lado - Guitar• 
4 - Valdteufel Deux a DeaS 
5 - Poqet Au Ba11 de1 Ciıal• 

No. 1 
21,55-22 Yarınki Proıram ve ı.tiJdil 

Ancak geç vakit uykuya dalabildi. Adeta. eski İs
tanbul konaklarının yükleri genlşlilindeki salondan 
gelen birçok kadın sesleri, daha evvel uyumasına 
imkan 'ermemişti. Yüksek sesle konuşan ve sık sık, 
hızlı hızlı, gUrültUlU gürültülü gülen kadın sesleri. 
Bir münasebetle çağırdığı kamarot, bunların bar 
kızlan olduklarını ve Samsuna çıkacaklarını kçndisi 
sormadan söyledi. Orada yeni açılan bir barm sahibi 
bu kadınlan Istan bul dan toplamış ve götürüyor
muş. Seniha tabii bir kere ayak atmadığı halde bir 
barın ne demek o duğunu, ne olduğunu biliyordu. 

IK 11 llKA ~CIL.IK 
sık sık gülmekle beraber, gözleri arada bir dalıyor 
sesi kesili ' 
d 

. yor, pek uzaklara bakmıya başlıyordu İfa• 
esme nazaran k d · ocasın an son zamanlarda aynlmış-

~· ~e bu yeni aynldığı kocadan yahut daha evvelki 
ır ocadan olduğunu aynca söylemıye !Uzum gör

meden bahsettiği bir çocuğunu da, kazancile besle-

Gece çok geç vakit vapurun kalktığını, uykusun
dan yan uyanarak anla~tı. Sabahleyin gözlerini 
açar açmaz kamaranın penceresinden dışarı baktı. V.ı 
purun tam yol gittiği belliydi. Seniha saatine bakın
ca vaktin epey llerilemiş olduğunu gördü ve yine pa
ketinden blrşeyler çıkarıp yedikten ve kamarota ıs
marladığı çayı da kötülüğünden dolayı yarıama ka
dar zorla içip bıraktıktan sonra mantosunu giydi, 
ba.şmı örttü. Yukarıya, güve,rteye çıktı. 

Hayli yol alınmış, belki Amasra filan geçilmiotl. 

Çok uzaktan yemyeşil bir sahil görUnUyor ve öbUr 

ufuklann nıhayetine kadar, dalgasız ve maemavi, 
Karadeniz uzanıyordu. Hava ancak ılıktı. Seniha gü
vertede hızlı hızlı konuşup gülüşen beş kadın buldu. 
Burada hiç erkek yolcu yoktu ve zaten burası ta
mamile ortada ve kadınlar için ayrılmıO bir küçük 
yerdi. 

Seniha bu be§ kadının dUn gece gtlrilltüleri ile 
kendisini rahatsız etmiş olan ve Sa1111una çıkacakla
n kamarot tarafından söylenen kadınlar olduklannı 
anladı. Fakat hiç birini de beğenmedi. 

Biri çok şişman, biri pek zayıf, öteki üçü de za
yıftan ziyade şişmana yakındı. Pek zayıf olanı cidden 
gençti ve kendisinde hakikaten bir taze kız hali var
dı. Şiıpnam iae ideta artık mini mini torunıarile o
yunlar oynıyacak ve onlan şımartıp nazlandıracak 

YA-ZAN: NAµiD S'IRR/ --
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bir hale gelmişti. Temiz ve ılık rUzglra k&rfl, büyük kalmqtı. Son zamanlarda varyete numarası da öğ-
ve ebediyen genç tabiate karşı boyalı ve yalancı yüz- rendigini, bunu öğrenmek için bir Macar oyuncuya 
lerle çıkmamak dirayetini göstererek, yahut ta böy yirmi beş lira verdiği gibi aynca dans elbisesi yap-
le sabah sabah boyanmakta bir kir ve menfaat he- tırarak dünya kadar masraf ettiğini, numarasının 
sap etmiyerek, hepsi de Allahın verdiği yUzle mey- da pek alkışlanarak hemen her gece bir kere tekrar 
dana çıkmışlardı. Onun için ağızlarını açmıyarak de· ettirildiğini, fakat bütün bunlara rağmen patron 
nizi seyretseler, Seniha onlann ba.r kadınlan olduk· yevmiyesini arttırmaymca hiddetten kan beynine 
lannı anlıyamazdı. sıçnyarak oradan ayrıldığını anlatıyordu. Bir başka 

Fakat pek hızlı sesle, mütemadiyen kahkahalar a- taze de lzmirin bir barında çalışırken yine patrona 
tarak konuşuyor, akıllanna ne gelirse söylüyor, ara- kızıp i§ini bırakmı!Jtl. Barın açılma saatinde kızlar 
da bir de, sanki etrafında kendilerini seyreden erkek kalem efendisi gibi dalma defter imzalarıarnıış. Ken 
1er varDUf gibi edalar alıyorlardı. Hepsi de birer sile disi mtıhim bir mazeretle yanın saat geciktiği için 
lü ilim sahibiydiler ve biribirlerine hemen hiç dur- herifin imza ettirmemesi, yani namevcut sayması ü-
madan iaimlerini söyledikleri için iki dakika içinde zerine çok öfkelenmiş, Uç aylık kontratoaundan da 
Seniha hepainin de adlannı öğrendi. Biri Su.zan, biri vazgeçerek hemen ertesi günü vapura binip lstanbu-
Şükran, biri Bedia, biri Necil ve biri Leyli idi. La- la gelivermiş. 
kin konUfUt tekilleri htanbulun fakk ve hUcra ma- Zayıf kızla şişman kadın bu mesleğe yeni girmiı 
hallelerinde dojup sokak kötelerinde oynıya oyıııya olmak itibarile öteki iki kadının anlattıkları şeyleri 
bUyUdilklerini anlatıyor, arada bir kimbillr kimler· pek can kulağiyle dinliyorlardı. Zayıf taze değil nu-
den öğren.ip yerine de pek uymadan kul· mara yapmasını, hatta dans "oynamasını" bile bil-
landıklan ıözlerr hemen hepsinin ağzında bulunan ..ıiyordu. Komşu kızlan kendisine sade bir iki ayak 
altın ditler gibi göze çarpıyor, konU§malarmm umu- atmasını talim etmişlerdi. Bunun üzerine, Ankara-
mt çeşnialne muhakkak ki yabancı kalıyordu. Bu daki Merkez barında blr Macardan numara yapma-
kadmlann kUV\"etli bir ihtimalle okuma yazma bile sını tahsil eden kadın bUyUk bir samimiyetle: 
bilmiyen ana ve babalan şık ve zengin mahallelerin - Merak etme kardeş, ben sana Uç dört gUn içln-
sUslU apartnnanlarında taşınılan bu adlan nereden de tango da öğretirim, fokstrot ta! diye teminat ve 
bilip çocuklarına takacaklardı? ceearet verdi. 

Tazelerden biri Uç ay Ankarada Merkez barında Şişman da ötekiler kadar bağırarak konuşmak ve 

mek mecburiyetinde ldl Bereket ki arkadqlan tom 
bulluğunun çok beğenileceğini temlıı ediyorlardı Ba 
h . . 

uaus çiftetelli ile Zeybek oyununu fevkalade oynu• 

~rdu. Zaten bazı bildikler bundan dolayı araya gir• 
mış ve kendisinin (artist) olmasına del&let eylemit· 
lerdi. 

Seniha bir köşede oturmuş denize bakıyor, onların 
varlıklanndan bile haberi yokmuşa benziyordu. L&· 
kin hiç bir lA.kırdı kaçırmıyor, yan gözle de ayn ayrJ 
hepsini tetk1 k ediyordu. Bu çeşit kadınlarla o şimdi
ye kadar hiç b~ derecede yakın, böyle beraber gibi 
bulunmamıştı. Zevk ve günah hatırası namına keıı• 

di hayatı o kadar feci bir tekilde fakir olduğu halde 
kimbilir bu kadınla ne zamana kadar zevkin her çr 
şidlnı tadacaklardı! Fakat o 111man ve geçkin kadı
na acımıgtı. Eğer hakikaten günahsız bir ömUrdell 
sonra yolunu şaşırdıyee kendine cidden yazık etnıiş• 
ti. Bu hayata kaç sene devam edebilırdi! Bu kada" 
ağır bir vücutla çiftetelli ve meybek oyun arını f~· 

kallde oynayabileceğine de pe' inanmamııtı. 

Ve belli etmeden hepeine dikkatle bakıyor, hepıtin"' 
de kusurlar buluyor, zayıfla tiemanı ise hiç beğeO• 
miyordu. Şu kadar ki, bu zayıf kız çok genç, pek ııöt 
pe idi. Tazeliği bir müddet için elinde kafi bir kU.

vet, mUhim bir silah olabilirdi. 
- Ayten, ayol Ayten hlli meydanda yok! zonsıı' 

dağa yaklaşırken kaınara811la kapandı. Kapanı 0 

kapanış. Gece, hattı bana ağlıyor gibi geldi. ~ 
kibirli. Aksi bir cevap verir diye bir türlU kamara"" 
na gidip te soramadım! 

(Arkası var) 
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r AN'm hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, knriin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 
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ABONE BEDELi 

TUrkiyo Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 :t 6 Ay 1500 > 
400 :t 3 AJ 800 > 
150 :t 1 Ay 300 > 

Mılletlerarasl posta lttihadma dahil olım
Yan memleketler içın 30-16-9-3.5 liradır. 

~ONUN MESELELERi! 

insan 24 Saat 
Çallştırllır. mı ? 

iş Kaınunu Tilr'kiyede ~ışına sa
atini sekiz ola.ıı.ı.k kabul etmiştir. 

Dünya.nıaı her tara.tında iş saatleri 
lleneclen seneye indiriliyor. Bugüııı 

..-tık medeni memlaketle.rde lşçirun 
~ s:ı.at çalıştırılmnsma müsaade e
dEın memleket yoktur. 

Halbuki bizde iş K:ıııunmun !;Ik
bıasma, kimsenin !ka.n unda tayin e
dilen saatten fa.ila çalıştmlmasma 
Ce\'az verilmemesine rağmeo hail iş-
1lislnl 24 saat fıunlasız surette rn.lr11-
tıran müesseselıer va.rdır, ,1e.rsem 
ha.y~ etmeyiniz. 
G~ gece sa~t on ikide Beyazıt

tan ot.obü e bindik. BeB on dakika 
bekied!k. Otobüs bir turlU Jmlkmadı. 
l"olcula.r ikiyete baı)adıln.r. Bile~ 
~i: 

- Şoför şumtla birkaç lokma ye
tniye gitti, dedi .• imdi gelir. 

Biraz daha bekledik. NDıa.yet bir 
ı..daın geldi. 

- lliylar bu otoblis kallmuyacak, 
ote)d otobüse geçlntz, dedi. 

Sebeb\ni sorduık. Şoföriln yi.nn.J 
dört sa.nttmbt'.11 direJ{Siyon başm
d:w a~Tılmn.dığını, hatii. blr lokma 
tkmclc yemediğini bil<llrdi. 

Sonra öğrondlk kl, bu otobUslerde 
• !;a.tışmn. sistemi tı"ll imi : Direk~ iyona 

gC('pn şoför 24 saat çalışll'. işi bitin
ce 24 !.-:nt dlnleınlnml,Ş. 

lstanbul sokn.klannda lıııirlerlnl 
'di'!'~ ~'"tuı ı,,cr Qf\f'iiMin 24 aaAf 

l'ek.siyo.ndn. ıauuıktan sonra ne 
hale gclcceğini mbmln güç değildir. 

:ıueğer haya.tnnıu emanet ettiği

bıb otobU ler oasıl idare ediU:r, \'e iş 
lta.nunu olan bir memlekette i ~i na· 
lıl çaJıstırılırmış ! ? 

iş biirosunu.n bu mesele Ue a1flka
dar olına6mJ rica. ederim. 

• 
ispanya lngilterenin 
Eline Geçiyor 

ispanyada muha.fa.zeklr lnglllz si
l-'aısetı faaliyete gCÇllli.' bulunuyor. 
hiı- ta.ra.ttaa Italyan ''o Almnn gö
".lilıttıerinln ispanya.dan çekilmele
l'iııl temin lçlın resmi mUzakereJer 
ceteya11;• ederken, öte taraftan lngl
Uı si~ aseti Fra.nco Ue arılaşıruya ~ 
~or. 
lıu sahada Uk adım, General Fnuı· 

Cotıtın i~gali altında bulunaın toprak
~a lngiliz ticari mUmessUleri bu· 
blilıdurıuJnıaJda atılmış oldu. IngWz 
itkf.ırneti bu hareketin Francoyu ta

~•ına.1c (lemek olmadığllıda ısrar etti. 
dt 8){aı t.a.nrtn1ya doğnı atılmı~ bir a.
t ın olduğUiD.u da in.kira imkRn yok-
tır. 

llc·Slaıcu lnglllı muha.fıwıkBrian 
t '-el bir adun atıyorlaı'. mgillz dos
ıı:. 0hna:kıa ma.r;uf olan Dük dö Al· 
CU YI, Yani eski Kral Alfonsuın üçün-

0ihı Don Juaın'ı 19p8Jlya tahtına 
~;~1'1nek istiyorlar. General Franco 
l' u hususta glW. müm2cereler ce-
t ,;Ya.n ettiği bildiriliyor. Franco bil· 
llll g'" 

in Ollillllilerln ~.ekibneslne razıdır. 
ı>!!1~ ile aıııt:şabllmlt olmak için 
dır ıluaıı'ı Kral yapmrya da hlLZll'· 
~ y al.ıuz gü.ntillüler ~il<liktcn 
le hiikume~lere de hiçbir su.ret· 
l~dırn edll.nıemcshıdo ve yardım 
d larmıın Qriadan kaldınlıruısm-

a. •lira tnı 
lel'tl k' r e ektedir. O \'nkit denlz-
ls e 1 haklmtyetı sayesinde bütün 

r ""llYa aa.ııu hiikn lcrmı abloka edecek ,·e 
şı:~tQ11ert arlmdn.n \"W'acaktır. 

!'atı 1~il'k lngilterenln de bu plana 
htıo 1'*1ı ha.b.!r ''milmoktedir. 

"~ ııJ lıı tıLhaldruk ederse, Alnımı 
~l k Yanlar ispanyadaki meVkUe
lsPlwt aybcdecek ve Gen~ Fraınoo 
~Yası ta.tna:men lngiJiılerin ku-Zat dii"11U5 ofncn.ktır. 
ttecı en lngfJlz muhafaza.kt.rtannm 

"1ber:ı ta.kip ettlkleri siya,.et te 

TAN 

BERLIN · ROMA • TOKYO 
MiHVERi 

VE 
LONDRA 
Bu Yazı, Londrada Çıkan "The 

Bir Economist.. Mecmuasının 

Makalesinin Aynen Tercümesidir 

R omada imzalanan anti
komünist paktın gizli 

maddeleri ihtiva etmediği, 
paktı imzalıyan devletlerin, 
hükumet kontrolü altındaki 
gazeteler tarafından ilan edi
liyor. Pahtın metni, akitlerin 
her maksat ve niyetine göre 
tevil edilebileceği için bu te
minatı olduğu gibi kabul et
mekten bafka çare yoktur. 

Akitler, paktın hiç bir devlet ve
ya memleket, hatta Sovyet Birliği 
aleyhinde bile olmadığı \'C yalnız 
dilnyn milletlerinin çoğu tarafm
dnn faalıyetleri takbih olunan bey 
nelmilel bir teşekkülü isUhdaf et
tiği için taarruzi bir mahiyette bu 
lunmndığmı söylüyorlar. Fa:kat bu 
iddia, kannnt verecek mahiyette de 
ğildir. Bize göre, yeni mücahitle
rin husumetlerini tevcih ettikleri 
hedefin elastikiyeti, en mühim nok 
tadır. 

Bolşevik kimdir? En müşkül su
al budur. Ve şimdiden anlaşılan 
'1.A...--:a-'-- A 1 __ .,. J'j.4}ıa•n- •• ..._ 1""~...., 

bakımındıı.n Bol§cvik, her türlü kı-
ya! ete giren ve kıyaf etlerinln so
nu gelmiycn bir varlıktır. Bolşevik 
arasıra da Stalinin kılığına girer, 
yahut Negrin'in şeklini alır. Nite
kim bugün de Chian - Kai Shek'in 
kılığına g:rmiştir. nJponlar, bu ye
ni ehli salip harbinde hisselerine 
düşen .vazifeyi yapmak için Nan 
kin hUkfımHI .. ; yıkıncaya kadar 
Çin ile harbedccekleriıti illn etmi§ 
lerdir. 

J apon görU13ünü? .. ke~kinllği 
hepimizi de diışundurmek· 

banlarile uğraşmaktan ve hastala· 
rı tedavi etmekten ise şimdiden te 
mizliğe girişmektedir. 

Yeni paktın bu manada olduğu
nu hayalimizden uydurmuyoruz. 
Bilakis yeni mücahitlerin neşriyat 
organlan bunun böyle olduğunu 
apaçık gösteriyorlar. Anlaşılan, 
bunlar alemşümul bir milcadeloye 
girişmek ve tspanya modasıru es
ki dünyn gibi yeni dünyaya da 
yaymak fikrindedirler. Yakında 
belki de her hUkfımete bir sualna
me dağıtılacak ve şu sual sorula
cak: "Antt koınUnist pakta gire
cek misiniz, girmiyecek misiniz.?" 

Bu suale cevnp vermek herhalde 
hoş birşey olmıyacaktır. 

Çinin bugünkü vaziyetine bir 
kere dnha göz gezdirelim: Japon
lar daha ş!mdiden Çinin pakta gir
mesinin milhim şatlarından biri 
saydıklarını bildiriyorlar. Çin, bu 
şartı kabul ctmiyecek 0 1ursa, Bol-

şevik olduğunu itiraf etımi§ olacak, 
kabul ederse, demin işaret ettiği
miz askeri sıhhiyecinin doktorluğu 
tanınmış bulunacak ve doktorun 
... -a3 • • --1-----'--~- '--...ı:.ı 6an'\ı,. ... 

lemiye b:ışlıyacak ve günün birin
de yalnız esvabının değil, derisinin 
de soyulduğunu görecek. 

Çin, henUz malf1m olıruyan uzun 
listenin muhtevi olduğu ilk isimdir. 
Onu takip eden isim, belki de Çck
oslovakyadır. Ona da ''Ey Çekler! 
Anti komllnlst birliğimize taraftar 
mısınız? Bunu iabat için paktnnıza 
giıınen1z Kızıl Rusya ve Pembe 
Fransa ile yaptıl:.tJnız paktları ta
nımadığınızı Dan etmeniz lamn" de 
nllecek. Daha sonra sıra Lehista
na gelecek. !..ehliler, Almanlarla 
birleşip Rusynya, yahut Ruslarla 
birleş.ip Almanyava karşı cephe al
mak istemiyor .. Fakat bu bttaraf 
siyasete devam ettikleri takdirde 

Romcula ıon 'P'Jktı imzalıyan üç mümeııil 

Berlin - Roma - Tokyo mihverinin ilham ettiği bir karikatür 

vaziyetleri bozulacaktır. Çünkü 
doktor ne veba arasında başhyan 
mücadelede bitaraf kalmıya imkan 
ını var? Bu bitaraflık affedilmez 
antiaosyal b!l' durumdur. O halde 
Lehliler bitaraf kalacak olurlarsa 
kendilerini mutazarrır ederler. 

B ütiln bunlara dikkat gözily· 
le bakıldığı takdirde geçen 

haf ta Romada yapılan merasimin 
'h e- '1<:.ı'<t<;O nıühim o1<1uğu tavazzuh 
eder. 

CilnkU bu merasim esnasında, ta 
raftarlannm eebat gösteremedik~ 
leri bölUnmcz sulh defteri yeri
ni "bölUnmez tecavüz'' ta.blıi ile 
if adc olunacak yeni defterine bı· 
raktı. Yeni miicahitlerse bu yeni a
kide ile blltün dUnyayi fstill et
mek fikrindedirler. 

Son yıllar içinde beynelmilel jş
Ier biribirinden QOk uzak olan iki 
kutiip etrafmda birer kasırıra glbl 
dönüp döniip dola.§ıyordu. Bu ku
tüplerin biri A vrupada. biri ABya. 
da idi. Bugün bu iki kulüp ve iki 
kasırga birleserek bir girdap vU
cude getirmiştir., 

Bugün kar§ılaştığnmz vaziyet bu 

olduğuna göre tecavüz dalgasının 
başladığı 1931 senesinden beri İn
giliz siyasetinin vaz\yetini gözden 
geçirebiliriz. Bu altı sene zarfında 
lngiliz siyaseti, mlitecavizi, kurba 
mnm cesedini hırpalamak Uzere bı 
rakmıştır, ve mütecavizlerin işti

hası doymak bilmemiştir. 

J aponyanın, Mançuri ile doy 
ması beklendiği halde Ja. 

ponya, Çinin Şimaldcki yansını 

yutmak Uzere ağzını açmı trr. Ital 
yanın Habeş macerasma karşı du
rulmaması, Alman·yanm Ren hav
zasını işgaline itiraz edilmemeSi4'1-
zerine Roma - Berlin mihveri vU
cude getirildi, şimdi de müselles 
ittifak doğdu. 

Bir yanağına inen tokattan son 
ra diğer yanag-ım çevirmek blrşey 
değil. Fakat geçen altı sene zarfm 
da oovrilen yanak kimindi? Yanak 
kendi yanağımız değildi Fakat 
dostlanmızm yanağı idi. Bunu ne 
hıristiyanlık, ne de dUrllst siyaset 
kabul etmez. Geçen cumartesi gü. 
nü Romadan yükselen ses, Londra, 
Paris velvaşingtona, artık bir de
ğişikliğin sıram geldiğini ilfuı etti. 

tedir. Bu görüae göre Şang - Kai • 
Şek ile onun temsil ettiği Koumin 
tang Bolşeviktir. Ve bunlnr Japon 
kıhciyle imha edilmelidir. Halbuki 
ayni Kuomintang on senedir, Bol
şevikHkle mücadele ediyor ve bu u
ğurda si18.h ta kullanıyordu. De
mek bunların l\epsi, hilekar birta
kım köpeklcrmi~! Ve Japonların 
kaplan gözü bu hilekarlıkla.n se~
mi.~. Meğer Çang - Kai - Şekin 
Bolşeviklikle mücadelesi, birtakım 
sersemleri aldatmak ve gözlerini 
boyamnk iç;n ynptlan birşeyml! ! 
Yoksa hnldkatte bu adam bu gız 
li ele sımsıkı sarılmış bulunuyor
du. Ve şbndi, bu sarılmanın mUka
fatını topluyor! 

Of<Ü·YUCU 
MEKTUPLARI 

"Güzel Sanatlar Akademisi Leyli Olmalldır .. 
Okuyucularımızdan mimar Şemset 

tin, bize gönderdiği mektupta diyor 
ki: 

"- Güzel Sanatlar Akademisinin 
mlmari §ubesine nehari olarak devam 

C in kıssasından nlman bu kor etmek, talebelerimiz için çok müşkül 
kunç hisse, Ingiliz muhafa- dür. Bunların yüzde sekseni fakirdir. 

zakarlnrmın gözllnü açmalıdır ÇUn Hele taşrada liseyi bitirmi3 olanların 
kil icabmdn. insan, f arkmda olma- Istanbula gelerek nehari vaziyette a
dan da Bolşevik sayılabiliyor. Hit- kademiye devam etmeleri pek masraf 
ler de bir müddet önce ayni for- lı ve eziyetli oluyor. Ben~ Akademi
mlilU bulmuş ve bir müddet mu- de neharilik olmamalıdır. Yüksek mü 
kaddem demokratik memleketle- hendis mektebi için göz.e alınan feda 
rin, komUnizm mikrobunu veti.,Ur karlık "Yüksek mimnri,, ir.in de na
miye en mllsait sahalar oldukları- zara alınmalıdır. Mimar Sinanın to
nı nnlatmrntı. runları Yirminci asırda birçok kıy-

Bu teshisin ehemmivl'ti fıei'kar- metli ve beynelmilel dehalar yetişti
dır. ÇünkU veni mUcahitlcr. ken- rebilir .• 1938 ders yılından itibaren 
iHJerini, 'RnlfıE-vikJik vebıuıına kar- . mimarı §Ubemizin meccani leyli bir 
şı, askeri sıhhive teAkilRh kurmak mektep haline getirilmesi imar isti· 
mevklıindP p.nrilvorlı:ı.r. Bu ı:nhhivP. yen memleketin yarınki elamanlarını 
te .. ldlntrmn nan. saknımarm feda hazır!amak için çok hayırlı ve isabet 
viden havrr,, oldnı7udur. Onun i- 1i bir karar olur kanaatindeyim. Bu 
ı;in bu te5kilat. veba salgınının kor yazıma, sütunlarmız arasında yer ver 

mek 3uretile alakadarların nazarı 
dikkatini çekmenizi rica ederim.,, bu idi. Nihayet bugün bu &iye.setin 

tah~uk etmek üzere olduğu görUl
mektedlr. 

M. Zekeriya 

• 
Bir isim Benzerliil 

"Beledive tercümanı F.sat Kemal,. 

imzasile mektup gönderen bir okuyu
cumuz, çek sahtekarlığı hadisesinde 
a~ geçen ve bu iddia ile hykmda ta 
lcıbat yapılan Esatla higbir alii.kası 
olmadı~ı bildirerek isim benzerliği 
dolayısile bu vaziyetin tavzihini iste· 
miştir. 

• 
Düzceliler Odun Slliıntısı 

Çekiyorlar 
"Dilzce ve köylerinde dehşetli bir 

odun buhranı vardır. Yeni orman ka 
nunu mucibince odun ihtiyacı için 
tesbit edilecek bir mıntaka köylllye 
gösterilecek ve anca!: buradan odun 
kes'lebil~cektir. Kanunun tatbikatı
na haziranda geçild\ği halde henUz 
bu şekilce bir orman gösterilmit de
ğildir. Bu yüzden, odun buhranı a
lıp yUrUmUşt:Ur. Evvelce 60 kurup 
kadar satılan bir araba odunun 300 
kuruşa kadar çıktığı görUlmUıttlr. 

lşjn fena tarafı ,udur: 

Yağmurlar ba,ladığı için bütUn 
yollar çamur f ltındadır .Bundan BOnra 
katiyata izin verilerek yer gösterilse 
bile nakliyat yapmak pek zor ve mUş 
kül olacaktır. Sonra kövlil ekimle 

meşgul bulunduğu için hayvanlarını 
yük taşımıya veremiyecektir. 

Bir kısım köyllllerin daha §imdi
den tarlalarını muhafaza eden çitle
ri söküp yakmıya ba§ladıkları görUl
mektedir. Buna lcil çare bulmaları 
için alakadarların naznndikkatini çek 
menizl rica ederiz. 

Düu::ed erı: S. Naci 

• CEVAPLARIMIZ: 
Ankara Hukuk Fakültesinden Ha

lil Uygura: 

Mevzuubahs hadisede bir bakıma 
haklı görülebilirsiniz. Fakat, mesele 
lehinizde sayılaclk eekildc halledildi 
ğine nuaran, daha fazla ısrar gös
termemek muvafık olur, :ıtanaatinde
yiz. 

• 
Tuna otelinde Burdurlu H. Aliye: 
Olgunluk imtihanlarında bir grup

tan kalanlara geçen sene bir defaya 
mahsus olmak Uzerc üniversiteye dtı 
vam hakkı tanınmıştır. Fakat, bu 
den! yılı başlangıcında yapılan mil· 
racaatler Veklletçe kabul edilmemi~ 
tir. 

s 
Dışarıda Türkiye: 

Amerikada 
Bizi Nasıl 

Görüyorlar? 
Atatürkün Büyük Millet Meclisini 

a~rken okuduğu nutuk hakkında 
Ncw-York Hcrald Tribune gazete
sinde bir başmakale çıkmıştır. Ame
rikan gazetesi diyor ki:"Bu nutuk an 
tatıyor ki, Türkiye hiç bir kimseye 
meydan okumuyor, kimseden birşey 
istemiyor, Balkan paktı ile Şark pak 
tının barış bakımından kıymetlerini 
tebarüz ettiriyor ve Türkiyenin her 
sulh davetini iyi ka!'§Ilıyacağını anla 
tıyor. 

AtatürkUn nutku, kendisine, 16 yıl 
danberi şefi olduğu bütün Türk mil· 
letinin samimi sevgisini kazandırdık· 
tan başka, ayni devir içinde cihan 
sahnesinde biribirini takip eden bil· 
tün dev~et adamlarının saygı ve hay 
ranlığmı kazandıran ağır başlı, iddi
asız, fakat kuvvet ve kudret ifade 
eden bir nutuk numunesi idi. Ata· 
tUrk yalnız bir şef ve bir lider de
ğildir. Yeni Türkiyenin banisidir. Ve 
her şeyden fazla Atatürktür, yani 
Türk milletinin babasıdır. Yirmi yıl 
önce bir cesetten başka birşey olmı
yan bir millete hayat aşılayan, asrın 
karanlığı ve tazyikı içinde cehalet ve 
taassup bataklığına düşen milletin iti 
yatlarını deği§tiren, ona yeni bir gö
rüş kabiliyeti veren, onu Garbi Av
rupa milletlerinin ardı arası kesilmi
yen tecavüzlerinden kurtaran1 ona 
birinci sınıf asri millet haysiyet ve 
şerefini veren odur. 

Türk milletinin Atatürk devrinde 
geçirdiği maddi tahnvvUl, onun ay
ni millet içinde başardığı içtimai ve 
siyasi mucizeden farksızdır. Harpten 
öncekd Türkiyeyi, tenbelliği, hasta
lıklan ve yoksulluğu ile tanıyanlar, 
memleketin geçirdiği değişikliği, dev 
rimizin e§Siz bir harikası sayıyorlar. 
Eskiden patikaların uzandı!';rı yerler
de bugün yollar, köy adına layik ol· 
mıyan izbe yığınlarının yerinde şe
hirler, ve her yerde posta ve telgraf 
daireleri, mektepler, çocuk bahçeleri, 
hamamlar, klinikler ve hastahaneler 
vardır. 

Kama.ı AtatUrkUn vaziyetinde, dik 
tatörlük yoktur. Kendisi de kendine 
diktatör denilmesinden hoşlanmıyor. 
Atatürk, bUtUn kuvvetini yapı siya
setine vermiş, paclişahlık devrinin 
bütün izlerini siliniş, ve milletin min 
net ve şUkranını kazanmıştır. 

KamaI Atatürk, Türk milleti i~ 
bir diktatör değil, bir atadır; ve btl
tün dünya için, her demokrat mille
tin gıpta edeceği bUyilk bir liderdir. 
Onun tatil ettiği hürriyet, Türkiyeyi 
cehalet içinde bırakmak ve yabancı 
entrikaları istismar etmek bahasına 
hüküm süren eski sımfm hürriyeti 
idi. Neticede bugün en mütevazi Türk 
köylüsü çahşmalannm kendine ait ol 
duğuna inanıyor ve bütün bir millet 
daha büyük devletlerin emperyalistik 
tasavvurlarından tamamile kurtul
muş bir vaziyette bulunuyor. Ata
türkün, Türk milleti tarafından Ata 
diye perestiş derecesine vnran sevgi 
görmesinin sebebi budur." 

Basllması Biten 
Mektep Kitapları 

Basılması geciken mektep kitap
larından bir kısmı bugünlerde Dev
let matbaasınca bitirilmla ve satı5a 
çıkarılmıetır. Bunlar ilkokullarda U
çUncU ve beşinci sınıf okuma kitap
larile orta okul UçiıncU smıf okuma 
kitabı, lise birinci sınıfın blyolojisi
dir. Bu kitaplarla beraber bu yıl bU
tUn kitap ihtiyacı tamamen kapatıl
mış bulu~maktadır. 
Basılmaları için de ötedenberi ace

le edilen ilkokul dördüncü sınıf oku~ 
ma kitabile, Kültür Bakanlığının at. 
lası, orta oku\ üçüncü sınıf fen bil
gisi, Recep Pekerin medeni bilgiler 
n, Ali Hikmetin lise birinci ve ikincl 
sınıf cebirleri, Ahmet Nazmi ve Hil
minin lise birinci, ikinci sınıf hende-
seleri, Ali Haydarın psikoloji ve 
NecmetUn Sadığın sosyoloji ldtnpla
n henüz bitmemiştir . 

Alman Askeri Heyeti 
Evvelki giln Ankarndan şehrlmize 

dönen Alman askeri heyeti, dUn ye
dek ımbay okulunu gezmi8tir. R~·yet 
lzaları, Panrtesi günü Berline dch
mek üzere şehrimi,.,den aynlaca klar
dır. 
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Şerefli B.ir Y ıldönümü 
(Başı 1 incide) 

dan karşılandılar. Mekteb.n eski ve 
yenı talebeleri de muntazam saflar 
ha.inde sıralanmış ve selam vaziyeti 
a mış bulunuyorlardı. 

lç!erinde Istanbul Merkez Komu
tanı General Ihsan, Ista.nbul Deniz 
Komutanı Mahmut Gökbora, İstan
bul Deniz Ticaret mlidürü Müfit Nec
det Deniz, Yüksek Deniz Ticaret Mek 
tebi müdürü Zeki ile askeri mektep
ler müdürleri, mektebin eski mezun
larından emekli ve muvazzaf subay
lar, Tıbbiye ve askeri mektepler ta
lebelerinden birer grup bulunan da
vetliler, deniz tarafındaki merasim 
meydanına toplandılar. 

Burada, merasinı tafsili.tını ver
meden evvel teessürümüzü mucip o
lan bir noktayı kaydetmek isteriz. 

Genç bahriyeliler idman gösterişi yapıyorlar 

Deniz Oku'u, Türk denizcil;ğinin 

beşiğidir. Çok şerefli bir mazisi olan 
ve Türk donanması için şlınd'ye ka
dar çok güzide unsurlar yetiştiren 
bu mektebin bilhassa şimdiki yerin
de kurulduğu 90 küsftr senedenberi 
verdiği mezunlann miktan pek çok
tur. Böyle olduğu halde, dünkü me
rasimde mektebin esk\ mezunlarının 
miktarı parmakla gösterilecek kadar 
azdı. Denizcilerde vefa. tecrübe edil
miş bir haslettir. Bu böyle iken böy
le mektep gibi aziz bir yuvada ço
cukluğun bir daha ele geçmiyecek 
güzel hatıralannı tekrar yaşamak, 
eski dostlar1a buluşmak, bilhassa 
dünkü gibi kış içinde yakalanan bir 
bahar havasında bulunmaz bir fırsat 
iken, bunu - ciddi mazeretler müs
tesna - kaybedenler de pek çoktu. 
Diğer taraftan, mektepten 1288 de 

çıkmış ve bugün doksan yaşını aş

mış olan Batumlu Mustafa Paşanın 
oğlu Tevfik gibi aksakallı, ihtiyar 
den;zci1er bu meras:me, bütiln hal
sizliklerine rağmen i~tirak etmek su
retile mektebe ve mesleğe karşı olan 
vefalı bağlılığın canlı bir misalin\ 
vermiş o'dular. Bu muhterem ihti
yarlan da alkışlamak bir vazifedir. 
Mekteb;n bugün hayatta ilk mezunu 
olan Tevfik merasim mahallinde bir 
koltuğa oturmuştu. Bu nurani yüz'ü 
ihtiyar deniz kurdu, oturduğu yer
den, çalak, zinde ve idea1 ist Cilmhu
rlyet gençliğini gurur ve iftiharla 
seyrediyordu. 

Sanca a ıelam 
lleras'me saat on buçukta baş

landı. Mızıkanın terennümleri ara
sında sancak çekildi ve selamlandı. 

Mektep komutanı bir vazife dolayısi
le merasimde bu1unanııyan amiral 
Şükür Okan'm selam ve saygılarım 
bildirdikten sonra davetlilere ve ta -
lebeye hitap eden nutkunu canlı ve 
heyecanlı bir ifade ile söy'etli. Ko
mutan nutkunda ezcümle şunlan 

ıöyledi: 

- Yalılara sahip olan karalanna 
eahip olduğu gibi, denizlere hi.kiın o
lanlar, cihana da hakim olmuşlardrr. 
Bunun en canlı misalini 16 ncı asll"
da Türklerde görürüz. Bu asırda 
Türk sancağının şanlı dalga'anmam
nı görmmiş bir denizci kalmamışbr. 
Ak ve Karadeniz Osmanlı eğemenli
ği altında idi. Her bandıra Türk san
cağının kudreti karşısında saygı ile 
indirilir ve bu yüce sancak sellm'a
nırdı. Onların bilgileri düşmanların
dan daha üstündü. Piri Reisin (Bah-

riye ) kitabı ve .Amerika haritası ile, 
Seydi Ali Reisin (Muhit) adlı eseri 
ıöz'erimin ispatı olabilir. Dünyada 
hiç bir millet Barbaros, Turgut, O
ruç, Kemal, ve saire gibi bilyilk ve 
değerli deniz kahramanı yetiştirme
miştir. Bunların hepsi hakiki bir 
mektep olan gemide ve denizde oku
yarak, gezerek çekirdekten yetişm~
lerdir. 

Cezayirli Unva.nile anılan v~ aslen 
Tekirdağlı olan Hasan Paşanın tak
riri Uzerine 18-11-1776 da Tersa
nenin Darağacı semtinde kadırgala-

rm çekildiği gözlerden birisinde 
(Hendesehane) adı ile ilk deniz mek
tebi tören1e açıldı ve derslere baş -
landı. Bu mektebin ilk hocası da te
sadüf en Cezayirli Hasan Bey ismin
de bir zattır ki sonradan donanma.da 
kaptanlığa kadar yükselmiştir . ., 

Cümhariyet çocalılan 
Komutan, ikinci, üçüncü, dördün

cü ve be§inci deniz mekteplerinin na
sıl kurulduklannı an'attıktan sonra, 
nutkunu şu cümlelerle bitirmigtir: 

- Yalnız büyük bir aevinç ve if
tiharla size arzetmeliyim ki karşı
nızda yüksek saygı ile dun.n bunlar, 
Cümhuriyet çıocukları, Atatürkiln 
kendilerine emanet ettiii lstikli.l ve 

Cilmhuriyet ile Türk vatanını her za
man ve her yerde canla başla koru
yacaklar ve bu mukaddes emanet -
lere yan göz'e bakanların gözlerini 
oyup çıkaracaklardır. Biz yenilik ve 
ilerleyiş uğrunda attığımız her adım 
-.çin kuvveti ve istikameti Ulu Baş
buğun çizdiği izlerde yürümek ve o
nun gösterdiği amaçlara varmak ar
zusundan alıyoruz. 

Biz, BUyUk Onderimiz1n ışıklı yo
hından yUrUdUkçe yolumuzu şaşır -
mıyacağımıza ve hedefimize en kısa 
bir zamanda varacağımıza bu sene 
de iman ediyoruz. 

Okulumuzun ilk kurucusu Gazi 
Hasan Paşanın adını hürmetle anar
ken yurd muzu kurtaran, cümhuıi
yeti kuran ve bizlere datma sevinçli 
ve iyi gilnler yaşatan Bilylik Ata
tUrkUmtize der'n bağlılık ve saygı
tamnızı minnetle ve şükran'a arze -
deriz . ., 

En emeh1' subay 
Komutanın alkışlarla biten nut -

kundan sonra, mektebin ilk mezun -
lanndan ve emekli subay Tevfiğe, 
mektep tamirhanesinde yapılmış o
lan ve içinde mektebin bir fotoğrafı 
bu' un an bir resim çerçevesi hediye 
edildi. 
Doksanlık denizci, koltukla.nna. gi 

rilerek masa başına getirildi ve mek
ebin hatıra defterine imzasını gQçlük 

le atabildi. Kendisi program muci -
binoe bir nutuk söylfyeoekti. Fakat, 
ihtiyarlığına inzimam eden heyecanı 
buna mani oldu. Yalnız, titrek, hafif 
bir sesle, bu sevinçli gilnU yaşadı -
ğından mesut ve bahtiyar olduğunu 
ve Cilmhuriyet gençliğine büyük mu
vaffakıyetler dilediğini söyledi. Bun
dan sonra, en eskilerden baş

0

ıyarak 

mektebin her sene mezunlan namı
na birer kişi hatıra defterini imzala
dı. Bu imza merasimi devam ederken, 
mektep komutanı eski mezunlara hi
tap ederek: 

- Kusura bakmayınız. Yaşlarmız 
belli oluyor.,, 

Diye bir latifede bulundu. Umumi 
gU1Uşmeler arasında kendisiıne: 

- Allah yaşmm artırsm.,, sözle
rile mukabele edildi. 

Muazzez fehitlerimiz için 
Bu merasim bittikten sonra, mızı

ka matem havasmı çalarken, muaz.. 
zez ~niz şehitleri için denize san 
kasnnpatıarmdan yapılmış bir çe-

1enk atıldı. Bunu, mektebin 162 nci 
yıldönümUnü tespit eden ve üzerinde 
bu rakam yazılı bulunan halkanın 
denize indirilmesi takip etti. Halka 
denize indirilirken mızıka, denir.cile
rin meşhur Demir marşını çaldı. 

Deniz tarafındaki bu meraslınden 
sonra mektebin orta bahçesi~e ge
çildi Ta'ebe, AtatUrkUn büstU etra
fmda bir ihtiram halesi halinde sı
ralanmıgtı. Burada büste, mektep 
komutam 'lnerasiınıe bir çelenk koy
du. Ve heykelin önüne çiçeklerden 
ya.p~~ş ve ~ektebin 161 nci ytlmı 
btirdigıne alamet olan bir, altı iki 
rakamları dıkilirken mızıka lstikli.1 
Marşını çaldı. 

Çiçek muharebeleri 
arcmnda ziyalet 

Mektebin genç talebesi..niıı musiki 
ile yaptıklan ritmik jimnastik te tak 
dirle seyredildikten sonra borazan _ 
1ar davetJileri yemekaneye çağırdı. 
Bilyük bir neşe ve çiçek muharebe
leri arasında geçen yemekten sonra • 
bahoede eğlencelere devam edileli. 

Mektep komutanı, etli börekli, 
tatlılı yemekle kann' an doyan misa
firler için nahoş bir ziyafet da.ha ha
zırlamıştı: 

Meydan dayağı. Ortaya bir uzun 
hah serildi. lki kişi elleıinı> fa'aka 
değneklerini alarak ortalıkta döve • 
cek adam aramağa başladılar. Bir -
kaç ihtiyar denizci, bu ziyafetten is
ter istemez hisse a1dılar. Falaka fa.s-

h bittikten sonra meydanda milli ha
valar oynandı, monoloğlar söylendi. 
Bunlar devam ederken ekserisi to
run sahibi o,an deniz kurtlarından 

bir kaçı da bezden topları biribirine 
;;arak çocukluk günlerini, velev ki 

bir an için tekrar yaşamağa çalışı -
yorlardı. 

Denizcilere mahsus neşeli, şakrak 
bir hava içinde biten bu eğlenceler
ien sonra mektebin müsamere salo
nunda toplanıldı. Burada cidden mu
vaffakıyetle verilen talebe temsilin
den sonra merasim bitti. 

Deniz Hjl.rp Okulumuz, dün, çok 
özlü ve samimi tezahüratla kutla
dığı (dün) ile 162 nci hayatına gir
..,iq bulunmaktadrr. Denizciliğimizin 
bu feyzli ocağına yeni muvaffakı
vetler ve inkişaflar dileriz. 

Eski Beı Lirallklar 

Tedavül Mevkiinden 

Kaldırdacak 
Allkara, 18 (A.A) - Türkiye 

Cümhuriyet Merkez Bankasmdao 
btldbilmiştir: 

Ttirklye Cümhurlyet Merkez 
Da.okut tara.fmdan Türk harfle
rile bastınlmakta oluı yeni bank
notların beş llralıklan geçen ayın 
on beşioilen beri tedaville çıka

nlmıya başlamıştı. Bu ayın 0ı11 be
§lae kadar bir ay sarfında yeni 
belllklerden 8.170.000 Ura ......-.. 
vWe çıkanlnut ve bana mukabil 
eski barfll ~ 8.170.000 
11.ralık mlktan mevkii tedavülden 
kaldmlmıştır. Merkez Bankası 

peyderpey bu Türk ha.rfll yeni pa
ralan piyasaya çıkardıkça ayni 
zamanda eski ha.rfll paraıardan 
aynı miktarda parayı mevkll te
davülden çekecektir. 

Fransız Meclisinde 

Yine Gürültülü 

Hadiseler Oldu 
Parls, 18 (TAN) - Fransız Me

busan Meclisi, bugtiıı müzakerelerine 
reis Herriot'nun başkanlığında baş -
la.dl. Sağ cenah mebuslanndan biri 

sözil aldı ve hUkfuneti, orta mnı
fm ezilmesine meydan vermekle it • 
bam etti ve sağ cenah tarafından 
fiddetle alkı§lanınaama mukabil, ko
münistler tarafından takbih edildi. 
Bundan sonra söz alan komünist 
Duclos, sosyal inkılaba hız verilme
sini istemiş, miralay de Laroque ile 
eski Başvekil Tardieu'nUn divanı A
liye sevklerini istemiştir. Bu teklif 
sağ cenah ~ merkez tarafından a
leyhte tezahilrlere yol açmış, fakat ko 
mUnistlerle sosyalistler bunu alkış
lamıştır. 

Bundan sonra maliye nazın B. 
Bonnet söz alarak, mali vwyetin 
düzelmekte olduğunu, hilkfunetin or 
duyu takviyeye ehemmiyet verdiği
ni söylemiş, deflasyon aleyhtarı ol
duğunu bildirmiş, sağ cenah ve mer 
kez tarafından §iddetle alkışlanDl.1§
tır. 

Bundan sonra eski Paris polis mü
dürü B. Chiapp ta kürsüye gelerek 
hükfuneti gevşeklikle itham etmiş, 
devlete karşı suikast yapanların, me 
us bile olsalar derhal tevkifleri fik 

rinde bulunmuştur. Bunun üzerine 
"ok şiddetli hAdiseler ve sert mUna -
ka.şa1ar olmuş, reis celseyi tatile me 
bur kalmıştır. 

-0--

Kömürden Zehlrlendl 
Saraybumunda yük çıkarmakta o

lan Kirigman vapurunun tayfaların· 
dan Feyzi, başaltında yaktığı kömür 
sobasından zehirlenmiş, tedavi altına 
almmıstır 

Çin ordusu 
Kendini topla
mı ya çalışıyor 

(Başı 1 incide) 

sahili mıntakaamda Japon kuvvetleri 
Çinlilerin ileri hareketine karşı koy -
mak istedikleri Fuchung-Changshu 
hattına kar§ı 17 ikinciteşr:nde taarru 
za ba.şlamışlardrr. ı 
Şanghay- Nankin demiryolu boyun 

ca harekat icra etmekte olan Japon 
ordusu. Kunshan'ı işgal ettikten son 
ra ileri hareketine devam etmiş ve 
16 ikinciteşrin gecesi Soochov istika 
metinde ve Kunshanın 6 kilometre 
garbinde kain bir noktayı geçmiye 
muvaffak olmuştur. 

Şanghay cephesinde Çin ricatının 
başlıyacağı tarihtenberi Çinlilerin uğ 
ramış olduktan zayiat büyüktür. Fa 
kat bugüne kadar tespit edilebilmiş 
olan rakamlar şunlardır: 

15,000 ölü, 4600 esir. fazla olarak 
40 top dahil olduğu halde mühim mik 
tarda lrarp malzemesi. 

Şimall Çinde Tiençin istikametinde 
ilerlemekte olan Japon ordusu 15 ikin 
citeşrin akşamı sarı nehrin sol sahilin 
de ve Tsi-nanm 20 kilometre garl>in 
de klin Tsrho şehrini isıral etmiştir. 

Çin tebliği 
Şark cephesindeki Çin müdafaa 

hatıan, · dtişmanın Şangşuşov ve Ka
§ing Uzerine yaptığı fevkalade şid
detli hücumlarına maruz kalmıştır. 
Kiangsu ve Şekian'a dayanan Çin 

mevzilerinin bu üç nokta anahtarı 
vaziyetindedir. Japon kuvvetlerinin 

ve topçusunun çok kesif bombardı
manlarına rağmen Yantse nehrinin 
cenubunda bulunan Fuşandan Hang 
şov köyünün şimalinde Chapu'ya ka 
dar uzanan Çin müdafaa hatları hiç 
sarsılmamıştır. Çin müdafaa hatla
rını boydan boya tehdit etmiye ha -
zırlanan Japon donanması Fuşanda 
mühim bir baraj vilcude getirmişler 
dir. Çin bataryaları ve mitralyözleri 
Japon atefine şiddetle mukabele et
mekte ve ihraç teşebbüslerini 1ikim 
bırak.maktadır. En iyi Çin kıtaatı bu 
Şark hattmm müdafaasına tahsis o
lunmuştur. 

Çin kuvvetlerinin sağ cenahı Pe
kin - Hankov yolu üzerinde Şunteh 
den 20 kilometre mesafede Şaho'yu 
tekrar ele geçirerek bütün yol ve 
köprlileri tahrip etmek suretile düş
manın geri ile olan muvasalalannı 
kesmiştir. Çin kuvvetleri, bir çevir
me hareketiyle Taming Uzerine mu
kabil taarruza girişmişlerdir. 

Tientsin - Pukov hattında San 
nehrin şimalinde çok şiddetli bir mu 
harebe olmaktadır. Düşmanın bu 
nehri geçmek için yaptığı bUtiln te
şebbUsler aldm bıra.ktı:rılmıştır. Çin 
mevzilerini takviye için Şanşing, Lo 
ku ve Lingşiye yeni kıtaat gönderil
miştir. San nehrin şimalindeki Çin 
mevzileri fevkallde kuvvetlidir. Sey 
yar Çin kuvvetleri dUşmanın gerile
ni mütemadiyen iz'aç etmektedir. 
Muharebeye yalnız bu mmtakada 
iştirak eden kuvvetlerin miktarı tak 
riben 300.000 dir. 

HUkfunet dairelerinin N a.nkin' den 
geriye nakline ıiddetli bir mukave
met zihniyetiyle devam olunmakta
dır. 

iki miiıella 
Şanghaydan haber verildiğine gö

re, Fransa bUyilk elçisi M. Berenger 
diln söylediği bir nutukta Alman -
Japon - ltalyan müsellesinin mak
satlarmdan bahsederken demiştir 
ki: " - Bu Uç devletin gayeleri, şu 
suretle tarif olunabilir: Merkezi Av
rupa.da mukaddes Alınan imparator
luğunu ihya etmek, Akde~ Roma 
imparatorluğunu yeniden vilcude ge
tirmek, Singapurdan Kamçatkaya 
kadar bUtUn Asya topraklannda bir 
san uk iınparatorluğunu tesis et -
mek.,. 

Elçi, netice olarak, Berlin - Ro -
ma - Tokyo müsellesi ile Paris -
Londra - Vaşington müsellesi ara
sında yeniden bir anlaşma cereyanı 
vücude getirmek muvafık olacağını 
da söylemi.,tir. 

Tevkif Edildi 
Sirkecide Muradiye caddesinde 46 

sayılı dükki.nda ticaret yapan Sadı -
km dUkkinmdan muhtelif zamanlar
da ( 40) lirasını çalan Zikri, dün 8".>n 
partiYi qınrken cürmümef)ıut halin 

J.tl - J.J. - 1'16' 

Şef Atatürk Adanaya 
Şeref Verdiler 
~ 

Büyük Şelimizin Malatyayı teşrillerinde 

(Başı l incide) 
d~ verdiği çay ziyafetine şeref ver
diler. Halkevi Elazizin en güzel bi -
nasıdır. Ust katın salon ve oda a _ 
1'.. Şef;n .tarihi resim ve hatıralariyle 
suslenmış, cephesi elektrikle tenvir
edilrnişti. OnUndeki büyük meydan 
hınca hınç halk tarafından doldurul
~uştu. Atatürk ha1kevine girerken 
b'nlerce Eli.zizli "Yaşa .. Varol!,, a
vazelerile Şefi selamladılar Atatürk 
halkevinde kendilerine tah~s olunan 
resmi takdirle temaşa ettiler, bütün 
?dalan dolaştılar, sonra evin bilyük 
salonuna gird;ler. Salonu dolduran 
E'azizliler Şefi dakikalarca süren al
kışlarla karşıladılar. Şef salonda on 

1
• ka kadar istirahat ettikten son· 

ra büfeyi şereflendirdiler, ve halkın 
eğlenmesine müsaade ettiler. Yüz'er
ce davetli Büyük önderin huzurunda 
hayatlarmm en neşeli ve mesut sa
atlerini yaşadılar. 

Atatürk te sık sık dansedenlerin 
arasında görülüyor ve her defasmdn 
candan alkıs1amyordu. Bir aralık 
civar salonlardan birine çekilen On-

Bilmeeelt Hikaye : 

Bekçiyi 

Neden 

Savmış.?. 
lstanbulon maruf ttıcearlarm· 

1 daa birisi bir işi lçfn A vnıpaya 
gitmek üzere yol hazırlığına 
başlar ve Paartesl gUııld1 tren
le yola çıknuya karar verlr. Ta.-
bil bu karan tıcaret1ıane mtis
tahdemlerl arasmda da P)1 o
lur. 

1 Tüccar yola çıkmadaıı bir 
gün evvel ticarethanenin gece 

ı bekçisi gelip kendisini görür: 
- Efendim! der. Dün gece 

rüyamda sizin blneceğln.lz tre
I ntn devrlldlğbıl ve yolcula.rdaıı 

yirmisinin bu kaZa ytlzttnden öl
düğünü gördüm. Benim riiyala
rmı çıkar. Rica ederim Y&rmkt 
trenle hareket etmeyin de bir
kaç gün sonra gidin! 

Ttlcar, bekçinin bu sözttnU 
dinler ve ertesi günkü trene 
binmez. Tren de gece bekçisinin 
riiyasmda gördüğü gibi kazaya 
uğrar ve filhakika yolculardan 
da bet on kişi ölür. 

Tüccar bu haberi gazetelerde 
okuyunca bekçiyi çağınp haya.
tını kurt.ardığllldan dolayı ken
dlslne 1000 Ura miiki.mt verir. 
Fakat ayni zamanda onu işin
den de çıkarır. 

Tüccar. hayatını kurtamış o
lan bekçiyi neden işinden çı

karmıştır?. 

• 
Dünkü bilmecenin cevabı 

Müddeiumumi, Bayan MUyeE 
serin nişanlısını tevkif etti. Çür 
kil genç kızın başındaki yarala 
nn, boğulmadan evvel vukt• 
bulduğu otopsi neticesinde öğ 
renitmişti. Genç adam, nişanlı
sından şüphe ediyordu ve bu ci
nayeti de kıskançlık neticesin· 
de işlemişti. 

i1 

der orada ilmi musahabelerde bulun• 
dular ve tekrar büyük salona avdet 
buyurdular. Burada Fazıl Ahmet 
(Elaziz), Ata türkün emir ve müsaa
delerile kendilerinden aldığı i'ham 
üzerine (Eltız.iz) kelimesi üzerinde 
ilmi mtita!ea beyan etti. (Eliı.ziz) 

kelimesinin şehir manasına (El) 

ile doyurucu gıda manasına (Azık) 
veya azuktan mürekkep olduğunu 
izah etti. 

Sonra yine Şefin emirleriyle İsma
il Müştak Mayonkon htilasatan şun
ları söyledi; "- Osmanlı edebiyatın
da muayyen bir devirden sonra türk 
çe kelimeleri medrese diline çevirmek 
edebi bir sanat halinde idi. (El Az.iz) 
kelimesi bunun bir örneğidir. Cümhu 
riyet edipleri bu noktaya çok dikkat 
etmek ödevindedirler. 

Atatürk bu sırada yerli halk türkü 
teri dinlemeyi arzu ettiler. Elazizli 
Mehmet, Şükrü.Mustafa ve Osmandan 
mürekkep bir heyet güzel yerli parça 
lar çalıp okudular ve alkışlandılar. 

Atatürk birde Halkevinden ayni • 
dılar. 

Yabancı Diller 

Bu yıl üniversiteye yazılıp ta ya • 
bancı dil bilmedikleri için lisan kurla 
rına devam etmek istemiyen talebe • 
ler için yabancı diller mektebinde bir 
imtihan açılmıştır. Bu imtihana 300 
talebe iştirak etmiştir. Bunlann yazı 
lı imtihanlan bitirilmiştir. Önümüz.. 
deki salı gUnil sözlüler yapılacaktır. 
Bu imtihanlarda dört türüJ not veril 
mektedir. İmUhana giren talebe 
şimdi kayıtlı olduğu A kurunda tek 
rar okumıya mecbur tutulmakta v 
yahut 'verdiği imtihanın derecesin 
göre B veya C kurlanna geçirilmekt 
dir. Y aıbancı dil mektebin program! 
rma nazaran iYi derecede imtihan v 
renlerse bu yabancı dil kurlarından 
mamen muaf tutıulmaktadır. 

İmtihanlara. giren talebeler, bu d 
recelerden hangilerine ayrıldıkla 

salıdan sonra öğrenmiş olacakla 

Balkan Antantı 

Merkez Bankaları 

1 Müdürleri Toplanıyor 
1 BUkree, 18 (A.A) - Roman 
1 Bankası Genel Direktörü B. Con 
tinescu yanında. bankanın adminis 
tratör harici servisi şefi ve husu 
kalem müdürü olduğu halde Ank 
ya gitmek Uzere buradan aynlmı 

tır. Orada Balkan Antantı merk 
bankaları genel direktörlerinin to 
lantısma iştırak edecektir. 

B. Constantinescu cuma. saba 
saat 9 da Providence vapuru ile 
tanbuta varacak ve Cumartesi ak 
mı Ankaraya hareket edecektir. 

Alman Boksörü Schmelin 
Amerikada Maç 
Yapamıyacak mı? 

de yakal&rulllftır. Birinci eulh ceza ~!!!i!!!i!i!~!ii!!!ii~~!i!!!i!~~!!!i!!!!!!!~I 
hakimi. Zikrlvi tevkif etmiştir. 

Nevyork, 18 (A.A) - Nevyor 
teşekkill eden nasyonal sosyalist 
leyhtarı cemiyet nazilerin iştirak 
tiği bUtün spor tezahür'erine k 
boykot yapmıya karar vermiştir. 
cemiyetin reisi olan avukat Sa?JJ 
Untermeyer son günlerde Nevyo 
gelen Alman boks şampiyonu seb 
ling aleyhine efkarı umumiyeyi t 
rik için bütün spor müesseseleri 
nOmayişçiler bulundurmaktadır. 
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•• 
Denü Harp Olııılamıuı llün 111 nci )'llını illrlJr etti. Ba mü- 100 s e n e 

naehlle ,.,,.lan mermim, parlak oe laqcmnlı altla. Foto 
malta6irinü Hey6elide/ıi mektepte ha merlUİme ait malatelil s k• 
intıbalar tapif etti. Ba lotofrallarllan bir 6Umam baraıla,,,... on r a 1 
raim .. ...a. olaıyacalarunuuı verirken llay,fııfarraU iltilttır, 1nsan1 ar 
taeleni;ror oe bir ilaha nepleniyonız. /fte raimler: 

• • • • • • • • • • • 9!!!!!ii!!!!!!ii!iii!!!iiiii!i!!i!!i!!İiiiiii• 
Amerllıaıı profeeörlerlnden Fna-., 

yaptıil bir pllna göre 100 aene -. 

Kızla Konuştum 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• ra insanlarm yapYl§lan fU nretll 
deiifecektir: 

• 1 - lmanlar vua.tl o1arü 100 • 
ne yapyaealdar. 

2 - Taba.bet, bugün teclavW im• 
• klnmz olan btıttln hutalıklarm U. 

Dl bulacakbr . 
• 3 - Elektrik, telai& telefonda ol • 

B 1lllbı. ,.. ... falırlblar. da ilol olarak ~ 
90m'& "artık çaJıpn~,. ~ 

7• aiJe9•ne iayaa ederek it haya
m"811 birkaç aJdır aynlmıt bulu
aan, Jirm1 yapıda pllÇ bir imla 
konUfUyol'Ulll: 

- Seııin için en bUytlk aaadet 
nedir? Evlenmek mı. .,...m ol -
mak mı? Kethur olmak Qll! Sö7· 
ı., nedir? 

- Dllnyada en bllyllk ll&&Clet 
~. Jnunm bildi hali O

lup, tek batma ,..amali. Ben sen 
g.in ol9uı evlenmeldim, Şöhrete 

plbıce: Bislm Pb1 itçl Jmmı .. 
ile lllelhv cılur. )(aJdDe ya kolu· 
DU, ya bqmı Jr&par. Gueteler de: 
"KM&ya kurban giden genç llÇl ki 
Si,. di,e re11Dlnt, llllnbıt buar böy
le töbnt ebik olsun. 

- Ça]Jlmayı MVer mJatn? 
- KaÜJ19D eevmem. ~ yedi 

.... çalJetmı. fakat, artık katiy • 
71DPl .. am 

- Nedea böyle diyonun f 
- Tam yedi _. caJJfbm. Ye-

di 1ene oıı ld eaat, gtlnde elli ku· 
1111 para... Bili kurul mukablliıide 
aar, eslyet. Dl pcen var, ne sUD· 
dtlztbı. Parmak kadar çocukbD P' 
dim, fabrib7L .. Yirmi yapa pi 
d1m. Günetl görmemlttJm. Jlham
cftUl lah, fbadl itten çaktık ta ıtl· 
- görtlyorm. 

- Şimdi ne yapıyonnuı? 
- lf.tlkemmel geziyorum, gWil-

JOrum. JatecltlJm clı.l elleniıo
nm. 
-IJeninijnılflM ........ , 
- Arkad .... ~ ... .,,..,.,.ır, 

psmtye gitmek, ılinemaya gitmek, 
,Wtlp oyupıak. 

- Peki ilten -=- llmdl pa
ran yok. Geme' para iater. Bu 
parayı ..... teürit e4t)onun? 

- Her halde buhmll)W, itte,. 
- Yolma erkekler mi davet • 

dlyor? 
- JCrblderln davetini kabul et 

mem! .b1L Bulurum ben para.. 

Para mreden bulclulmm 11>7 
Jem)ıyor, davet bbUl .... 

4tltD4e de ısrar ediyor. Kllm Ü· 
nb9Jarmı da tamyoru8ı. Jlol pa
ruı dlmadp pek lyt biliyorum. 

- Arbdatlarmm içbı4e ıesmek 
IQia 4avet bbal eclenler yok mu? 

- ~ yapan vardır, .... ben 

Ja,PDam • 
- ..... bula, ... -- ... 

t_.111 bir adamı•~ Ye 
o ada-la eYSenmek w.ıtllnt 11&1-
WL Onu nendm tulJOftUllf 

- Yokla bukl1lm. lrıaalhk 
- Nedm annenin 8'WfnD din • 

-..,.. mania menmet ~ .. , , 
- ır.tl bofuma -- lılr .. 1 d&m1a ,... ... ır laWlm de Olldan 
-4 lftk&ba fula ehemmi19t ... 

111' 1lllılla T Ntklbm ,...m&JI dol· 
ra ma, •11P mı bal1J10ft1lll? 

- .-.. gtbl yapmak beDC8 
aııpbr. 

- :lma ldslD mahaDenl• .aJle 
........ Mtklbm ,...,. .,... 
- kaılar _... Onlar ... IN
•11 Jalll1mlar? 

..... leftJorW', pncL Aileleri 

l'eılllbw, ~-· Niklh kAlı 
taı.ı ''l'Neva kadar M&ly&ıOn 
.._ blmıyor. Ondan -- da 
... iı)dmı,or. 

- Peki ... ann•, babanla 11-
~ mman? OnJar yap. 
Olllarm &rl una eald plmlJOI' _, 

- GeliJOr, gellJOr ama ı.ter. ı. 
-._ 11J11PMI& Nam• bellaı 
~l&sım. 

- • UJUl&lllacblm nokta han ... , 
- .....,,,.,, beni iltedllle ... .... _ ...... 
4-ne~fAnnen 

...ı'lılr..tama ••••lrllt> 
t: 

YAZAN: 

SUAT 

11. ·~ERY-IŞ 
- Para pek J8temaı Kamili a

lan adam içkici Oılmamn1 Ullu ol • 
8UD, çapkın olmaam, e'rine balla
nacak bir erkek olsun, der. 

-Ya, sen? 
- Ben de güzel olaun, hotUma 

gibrin, derim ... 

S onra Ulve ediyor: 
- O, ev erkeji di1ftlntır, 

halbuki ben bu yaşta evlenince el
bet te hayatı aeven bir erkekle ev
Jenniet iaterim. paruı olsun, gez. 
~. eğlendirmesini aevaıa, kıs
mı olmaam, göd cbtard• olma
am, beraber pzellm. eğlenelim. Bu 
DU iaterim. 

_ lfmdikt kızlar 1ç·nde bir er. 
up &öntll verip ona auınctye ka
dar' adlk kalBJllar var mı? 
- J)olruaunu latel'l8D• ı'al.di gö

dl dallen l9Yler Jmtard& kalmadı. 
G&all ellencesl var. Hepsi. bura
.. bir tane, ötMe bir tane. daha 
tir t.rafta bir tane de)tlrantı ile 
bnapyor. KDl&r. dört. bel tane
min hanglaine s&ıW verecefimi-

Hlnclstana Doğru 
J:ne1Jd gün, bir hava rekoru yap

mak 6sere Almanyadan Hlndiat&D& 
gl_._ l8hrimize qnyaıı Alınan 
ta17arecl blnbalı Rater, dtın sabah 
ta,,a...tyle eeJırimhden ayrııınıttu'· 
Bbıbqs Rater, Konya - A,dana ve 
B&fdada da uğradıktan l()lll'& Bin· 
dl8tana gidecektir. 

•Metahlrn M ...... 
Şehir plinmm ta~ mumda r

Jrlrden çok uü yerı.re yeni mezar
lıklar yapdacaktır. Bu itibari• Zin • 
clrUkuyada belediyece hazırlanmak· 
ta olan ad mesarlıtm yalıııs "me
p.labı,. .......... haliDe I01rulJDalll da 
ba muvafık görWmütedh'· 

Yarall Hasta• .. Olcll 
D61't ay evvel blı' otomobil ka:ee!D 

da yaraluWü tedavi atıma almaD 
KahnmaD, dlD C8frahpap hallt&Jl8-
8lnde ölmlfttlr. lftddeimaumllikt tah 
)tke+a m.tam't w tab0Jla4U de cese . ...,... ..,..,, ............. 
....,...~ 

zi bilemiyoruz. 
- Senin bir sevdiğin var, bili • 

yorduk. Annenle kavga edip du • 
ruyorsun. Ya bqkalan da var mı? 

- Evet, benim de iki tane var. 
- Maeallah ! Peki bunlardan bl· 

rtnın neıdni! Otekinin neaini sevi
yorsun? 

- B1riajQ ~eı 411.ertnm 
meeleğinin fiyakasına tamah edi
yorum. 

- Kızlarm lçhıde cidd! leVflll, 

bir tek kiti aeven yok mu? 
- Yok! Belki, binde bir tane! • 
- Evlenmeden evvel bnyle &lr-

.raç er.kekle konutmak, tannJmak, 
gezip, eğlenmek sence iyi mt? • 

- Elbette iyi! Hayatı tannnak 
fena olur mu? • 

- Şimdiki kızlar erkeklerle ni-
çin bnyle gezip konuşuyorlar. Ev
lenmek için mi, eğlenmek için ml? S 

- Uyuşabilirse evlenmek, uyu
pmua eğlenmek için •• Gezip. to- • 
zarken. huyunu, suyunu öğrenir • 
Bin. AhJlkı lşme Jeline evlenindn, 
gelmer.ee aynlırsm. Bir yenisini • 
bulursun. • 

Olıalan 'iinlıii en >'Gflı oe &ıganlıii .,. •ens talehai 

OWun yarın/ıi deniz lıahramanlan ,.,zı raminJe 

duğu sibi en uzak yerlere kadar telala 

• 
olarak nakledilecektir . 

• - Berkeain, bir radyoau olacak, 
ftlllim nakletmek için de ktlçttk bir 

• cep 11&&t1 kadar fotofraf makineleri 
bulunacakbr. 

• 
l5 - Kamere crJanak"mtımkün ola 

cak ve berıre. tayyare ile qa eeyahat 
edebilecektir. 

• 6 - FabrUWarda ve her ,erde mo 
törlerln ifletllmeat için gtbıet enerj
sinden de istifade edilecektir • 

• 7 - lneanlar, ekmek ve yemek ye 
rine, uzviyet için her torll mugaddi 

• maddeleri ba'Vi bU9Ull faaplarla kana 
lanm doyuraca)dardlr .. Karm &Clkaa 

inaaıı ~ hap yutaeak. böylelikle 
• bugUn.ktl yemek pljprme uaulleri, ~

rmlar ve lokutıa•ar Ortadan yok ola-
• cakJardır. • 
• Efll.,,,,.q. malJram olmllf 

Bratielava mahkemesi, 22 y8fla• 
nada IAdvDr Spaten adında bir pn-

• el. nfpnlmmı öldürmek te~ 
bulunmak auçile sorguya ~ekm~ 

• Şahit olarak mahkeme,e suçlu aen ~ 
cin nip.nl181 da. gelmiftir. lılahkeme 

• 
heyeti genç kıza Ludvik'in maJık6at 
olmumı istenniainiz. diye llOlıduğu 
zaman nişanlı bayan: 

• 
11

- Evet, benimle evlelll8l7e mah· 
k6m etmeni&i rica ederim." demitt'r. 

Fakat )Janµnda. b&,Jle blr madde ol 
• mamuma rajmen mahkeme, km. 

tendiabıJ &dllrmek teşebbüsünde ba 
• lunaa erkekle evlenmiye mahkbı et

miftir. Buauıı üzerine Ludvik'te alı
.. nlmmm koluna girerek mahkeme • 

• 
4en aynlmıfbr. 

• 
At heriıule llevricilem 

Cema Karlton admda bir tngtHs, 
• at Usertnde bir devrlllem aeyahatl 

,...,..,. karar vennl,ıir. Bu adam 
·:•~ ... ,.,. • vapurda lkee lıüe attan hiç lnmlye • 

cektir. 
B. Kaıiton bu devrillem 11eyahat:l

nl 24 merh&Jede ,.._eak ve her m• 
halede bir at detlttlrmet auretlle K 

• atla dtlnyayı devredecektir. 

• Bir pnliile 'ayale 

• · Polonyada Lavov şehrinde Y• 
Brek adında bir evli adam, karıamı. 

• ardı arkalı kesilmeden tam 12 u.at 
dövmilftllr. Kadıiı, bu azgm •damm 

• 
dayatuım teeirlle bayılmış, Jan da 
polieler tarafından yaka'anarak kara 
kola götilrlllmllftUr. Bu dayak delill 

- Peki, anneler, babalar buna 
ne söylüyorlar? Sizi nasıl oluyor 
da bu kadar aerbest bırakıyorlar? 
Elkiden kıyameti kopa.nrlardı. • ŞJin bütii öniiıılle ,elenlı H pselılerllen öılilaliif (lll) • adam. kafakolda tö11e ifade vermif.. 

tir: • 
- Yine b'laeler... Maasallah' 

Onlar b•ztm ne yaptığnnm, ne bf.. 
lirler!! Biz mesel bir arkadqa el 
diYoruz. diye evden çıkar, ruıde
YUya gtderis. 

• • ••- Dayak atarken lı:olum ainml 
DUf olaydı, btml olacak kadım '*" 

• • kaç aat daha •v;elrtlm· 
Bir 6alıılwla "" eoeai - Bugllnldl erkekler hakkında 

De clUttıntıyorsun 8 
- Onlar bizden beter ... Onlara 

h1g gtlvenmek olmuyor. Be~niD • 
ea qağı tlç aevgilfai var. Onlarda 
da ne hayn", ne de vefa var. 

- Eılkiden knlar evleatrıerken. • 
evbrı•a olsun, bir yuvamıs olsun dJA 
ye evlentrıerdi. Sen timdi: ''Beni • 
~k. eğlendirecek bir • • 
kekle evlenmek leterlm.,. dlyonuıı. 

- Elbette, eülden bpahlık ftl' 
dı. Sinema yoktu, guino yoktU. 

8lm4t ... bir bahoeye gidip o
turun&, ~ da Men gkleytm, o
nu li5reybn, d!yor, hele llnemılar... • 
bir ....... ,. gitti mi. gelecek haf· 
ta IU 9U, dlye g&sterlyorlar. Bu 
defa da: .. Ah. bu da pek ...-ı. p. • 
1ecek hafta;ya da ona geleUm .. dl· 
yor. gl5rllyor, g6rdtlkçe g&ıW 18- • 
tlyor. 

B .. &D, dtltlhılyor, IOn&yO -
rum: • 

- Çocuk eever misin? 
- Baydıi'mL 
- Evlendiihı D.Dl&D çoeutun o- • 

1acak mı? 
- Tabii.. Blrl oltan. biri ım... • 

TaUbime altı da alla ma)hatllm 
ya! Olml ...,,.,. (lfl) inoi lialılcua lla 11..U. iniirilqer 

• B1DdilltaDda Alihabat .bum . 
da bir bdlD idi' mtmda 6 ~ 

• ~ Bir tngiHz miralayamt 
kardet ~ olan bu kadmm ı.al 
Braclok'blr. Qoeuklırmdan her bir( 

• 'loo.888 ..... afrrlıtmdadır. Çocukla 
n Waftdan tedavt etmek için 
clolıtoı' ,.nım teldiftnde buliUDIDlll~l: 
bU aiti kardete bakım 'f/n de bir ,._ 
elim mactıtı da vtlcuda getirilm~ 

Hınıdılı GazeNsl 
~va &abıtua, pgenlerde 

lldar için 6 aydanberi "Yanı Ha,.. 
admda çıkanlmakta ol&D bir ap1f. 
pr.eteslnln buıldıtı aıatbaayl mer, 
dana ~. Bu guete. hiç -. 

• mak isi baümadan kulll'm ve ~ 
litJ1 bı*riD Dl8ll 1anlecalmı 

• etmektedir. faglHsee, tranm 
a1manea ol(uU buılmakta olu 
gueteJl, beJnelmllel töhrett bala 

• 1aa bir lmwa karma avukat Ba,..; 
Lollnet ~. Meydana 

• kardan matbaada, dtlnyanm ~ 
19rlerlnde bulaıwa abone allJplerl 
ahi lllmlerbdn bir cetvelt de babuİ't 

t 

'-Ufbır· Anlannda ..... ft 
kbn .... de balaun VU'IOftClaJd 
boaet.- ........ ~ 
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BESITALLEB 
9,05 Praı lrtsa dalgası: Keman \:on.eri 

(Myslivecek) 9,55 Prag kısa dalgası: Sar 
Jaler. 18,20 Viyana kısa dalruı: Şarla 

resitali. 20 PeŞşte: Piyano refakatile vi 
yolonsel konseri. 20,10 Bükreş: Harııe 

konseri. 20,40 Bükreş: Şarkılar. 22,25 
Praı kıa a dalsası: Zich'in şarkılarmdan 
22,30 BerŞlin kısa daliıası: Piyano kon
seri (BeethoYen). 23,20 Pette: Pıyano 
konseri (Upert6r ve operetlerden). 

KONSERLER 
6,45: Parh Kolonyal: Pılkla tabah 

konseri. 7,10 Berlin kısa dalgası: Sabah 
konseri (8,15: Denmı). 9,20: Pariı kısa 
Kolonyal: Plü. 10,30: Kesa. 11,50 Keza. 
U Orkestra konseri. 13 Berlin kısa dal
paı: Orkeıtra lcomeri (14,15: Driamı) 
13,10 Biluet: Kristal Ol'katrUL (14,25: 
Dnuıu) 14,15 Pariı kısa dalapı: Kon
eer ıs: Keza. 17,45 Bertin kısa dalgası: 
Hafif musıki 18 Bükreı: Askeri bando 
Peste: Clgan orkestrasile 'Yiyolonıet 18 
Vartova: Kuçiık orkestra koneeri. 11,50: 
Bertin ima dalgası: Hafif muıilri. 19 Vi
,.aa ima datıuı: Viyana halk tipleri 
(Piyano). 19,15 Bukreı: Kıiçüle radyo or 
kntrau 19,.30 Berlin kısa dalgası: As
keri bando. 20: Bertin lcısa dalgası: Ha 
fil muıiki. 20,30 Varıovo: Virtüoz pllk
lor. 21 Liypzig: Korqılc proıram (Alto, 
tenor, Bariton, koro, Senfonik orkestra) 
21,40 Prq kısa dalıası: Askeri Jromer. 
22 Kolonya: Radyo orkestraaı (Sopran, 
Alto, tenor, bas). 22,10 Bukreı: Orkes 
tra ve tenor (22.15: Devamı). 22.25 Praı 
k- dalıaaı: Hafif musiki. 22,40 Peste: 
R&d70 orlı:ettrası (Uvertllrr, valı ve ıar 
lalar), 23,30 Liypzig: Eğlenceli konser. 

OPERALAR, OPERETLER: 
21,05 Viyana: Operet musikisi. 

ODA MUSiKiSi 
21,05 Kolonya: Kuartet (Beethoven, 

Schurnann). 

RE81TALLER 
16 Peste kın dalgası: Solo enatribnan 

tar (Org, piyano, Çisan orlı:estraıı). 19,30 
Peıte: Flut ve piyano konseri. 20,20 Peı 
te: Opera muganniyesl Maria söylüyor. 
20 ~o Llypzig: Şubertin bitmemiş ıonatıa 
rmdan piyano. 20,35 Viyana k11Ia dalga
aı: Vıyolonsel resitali. 22,15: BerlJn lcısa 
dalgası: Org musikisi. 22,05 Prag kısa 
dalgası: Enstrümantal konser. 23 Varıo 
•a: Marks'm ıoprana mahsus prkıları. 

DANS MUSDWfl 
22,15: Vartova: Fransız kabare nama 

maraları 23,05: Prag kısa dalgasL 23,30: 
JColonya, Do,.çlandzender. 23,35: Viya-
m-

Pazarteai, 22.11.1937 

SENFONiLER 
22 30 Vaf10va: Senfonik kamer (Bcr-

Uu'~ fantaıtilı: şaheserlerinden). 
11AF1F KONSERLER 

6,45 Pariı Kolonyal: Plak konıeri. 
7,10 Bertin kısa dalgası: Sabah konseri 
(8,15: Devamı). 7,10 Berlin krsa dalgası: 
Sabah konseri (8,15: Devamı) 9,05: Prac 
kma ~lıaıı: Oslı:er bando111 (10,40: 
1)9orakm halk danaları). 9,20 Parlı Ko
lonyal: PJik musikisi. '10,SO KezL 11/50: 
Keza. 13: Keza. 13 Borlin kısa dalgoıı: 
Orkestra konseri (14.15: Devamı) 13,10 
Bükreş: Pllk 1ı:oaseri (14,30: Devamı). 
14,15 Pariı kolonyal Konser nakli. 15 : 
Keza. 16,30 Paris kolonyal: Hafif musi
ki ve ıarkı konseri 17 ,45 Bertin 1ı:ıta dal
sıı: Hafif musiki, 18,50 Bedin kısa dal 
acıı: Hafif musiki. 20,15 Berlin 1ı:ıaa dal 
aısı: Ei}encel imusiki 20.15: Bukreı : 
Balet musikisi (.Plakla). 21 Varıova : 
Karışık orkestra konseri. 21,15 Bıikreş: 
Radulescu takmıL 21,40 Varşova: 21,45 
Pet e: Gitar musik.si. 22 Llypııı: Ka
r11ık mızahi •e musikili progranL 23 Peı 
te· Çıgan musıkısi (Şarkılı) 23,05 Prag 
k11a dalgası: Konser (Smetana - Fibich) 

OPERAJ ... AR, OPERETLER: 
9 55 Pariı kısa dalsaıı: Opera musikiıl 

(Forater). 20,25 Vıyana: Roı•ni'nin 

(Barbier de Seville) operası. 

ODA MUSiKiSi 
19,30 Bükrq: Kuartet konseri (Beet-

hoven). 22,25 Praı kısa dalgası: Kentet 
(Reycha). 

RE81TALLER 
9,30 Pra Pıaa dalıuı: Sabah tukılan 

18 Peıte: Pi78DO refakatile keman kome
ri. 19 Büreı: Romen prkılan. 19 Pee-
te: Sarlkı •e p1,.aao. 19,15 Kolonya ı 
Piyano •e k.aan ıolo 21,30 Bertin k11& 
dalpsı: Keman konseri 21,45 Pette : 
Gitar maıildti (lcarlettl. Velaa. lor, 
Badı), 22 Berlhl laa.a dal,U.: Ba"7era 
milU şarkılan. 22,05 Btıkret : Haıo Voli 
mı ııarlntarmdaa 22.05 Prac laaa dalcuı: 
Milli Çek tarlalan. 

DANS llU81K181 
23,20: Viyana. 23.30 : Ll:n>alı. 23,35: 

Hamburs, llttnill, Stutprt, Kolonya •• 
saire. 

1 Salı, 23. I 1. 1931 1 
SENFONiLER , 

2115 Btikrq: Hermann Scherchen in 
idar;sinde HDfoni. 22 Varıova: Senfonik 
kouer (Coaperin, Mozart, Schubert). 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Pariı Kolonyal: Pllkla aabah kon 

teri. 7,10 Berlin Jma dalıaıı: Sabah kon 
seri. (8,15: Devamı)" 9,20 Pariı Kolon
)'al: Pllk kon.eri. 10,30: KezL 11.50: 
Keu. 13: Keza. 13 Bertin kaa dalpsı: 
Orkestra maikiıi (14,15: Devamı). 13,10 
Bükreş: Orkettra 14,30: Devamı. 14,15 
Paril Kolonyal: Orke1tra, 15: Keza. 17, 
45 Berlin kma daJsuı: Hafif maıiki. 18,35 
Bükreş: Pllk komeri. 19,15 Llypziı: Ka 
rlllk aqam muildıi. 19,15 BUkreı: Pllk 
konseri. 20,10 Kolonya: Kar11* hafif ma 
siki. 20,30 Varwon:- Leh nerleriııden ko 
ro konıeri. 21,40 Prq kıu dalaaıı: Cck 
musikili. 23 Büret: Plik konseri 23,50 
Hamburı: Gece muırildıi. 

OPERALAR, OPERE'TLER: 
18 Peşte: Opera orkestrası: Lully, Mo 

zar, Schubert vs.) 22 Bertin kısa dalgası 
Lortzlnc'in (Prim Caramı) ıundan par 
çalar, 22.05 Viyana: (Das Sternentied) i
limli radyo balladL 

ODA MUSIKI81 
20 Bükr11: Sarkıtı ıebtet konseri. 

23,05 Pras k .. dalsa11: Piyano - kema~ 
dil osu. 

RESiTALLER 
S 18,15 VarlO"a: Piyano - .. rkı - kon 
seri. 11,15 Bertin kıu dalsuı: KiSJ'lii 
ıarkılan 19,30 Pette: Pi78DO - keman 

(Leclaire, Milhaucl, Kavel, DebuHJ'). 
20,30 Bllkret: Pi78DO lcomeri. 22,05: Prat 
ltna dalpıı: Piyano tonatları (Beetho
ven). 23 Varıova: Keman restiali. 

DANS MUSiKiSi 
21: Vll'fOVL 23,20: Vi1&DL 23,30: LbD 

ziı. 

MUHTELiF 
16,30 Pariı kolonyal: (La fille et le 

Garçon) isimli piyes. 

Ça,.,.....ba, 24.11. 1931 1 
SENFONiLER 

16,30 :Pariı kolonyal: Senfonik koruıer 
(Mendeluhon, Mozart vı.) 20,35 Viyana: 
Senfonik konser (0 Kabattanın idaresin 
de). 22 Llypsis: Senfonik lı:omer (An

ton Bnackner). 
HAFII' KONSıı:tU.ı:a. · 

7,10 Berlbı ima dalpu: Sabah konte-
ri (s.u: Dnum) 1,20 Parie ima dalca-

ıı: Plik konseri. 9,05: Keza. 10,30 Keza. 
11,50: Keza. 13: Keza. 13 Berlin kısa dal 
gası: Orkestra konseri (14,15: Devamı). 
13,10 Bükreı: Plak konseri (14,30: De 
vamı). 14,15 Par iskısa dalgası: Konser 
nalı:li. 15: Keza 17 ,45 Berlin kısa dalgası: 
Hafif musiki 18 Biiluq: Orkestra kdn
seri 18 50 Bertin kma dalıası:. Hafif ma 
siki. 19

1
15 BUkreş: Kuruna vaıtl muıiki 

ıl (ıözlü) 19,20 Peıte: Pllk komeri. 20 
Bertin ima dalıası: Yaramu çocuk dan
aı 20,10 Kolonya: Opeert, fılm ve dana 
mulkiai. 20,20 Peıte: '.KIQman, Perenyi, 
Rimaki - Karalra.. 21 VarfOYa: Dana ve 
11rla pllldan. 21,05 Btlkreı: BanJo or
kntruı. 22,10 Pette: Plllda film ve danı 
anuılldai. 22.25 Prac kısa dalsuı: Or 
keatra (Myılıvecek - Gretry). 23 VartO
•a: Halk orJrestruı. 23 Viyana: Aıker 
bandon. 23,30 Bretlaa: Nqeli sece mu 
alldai. 

OPERALAR, OPEBETLER: 
21 P .. te: ()pere orkeatrotı (Bruck

ner). 
ODA MUSIK181 

21 ,35 Biıkreş: Oaa musııosı (!Seetno
ven) 21,40 Prag kısa dalga11: Kuartet 
konseri (22.05: Sesli kuartet). 

RESiTALLER 
18,15 Varıova: Viyolonsel resitali (Co 

relli, Reıpiıhi, Rogouski) 18,30 Bertin 
kısa clalcası: Piyano ıonatları (Bach, 
Scarletti) 20,05 Bukreı: Meşhur seslilerin 
pllnlarmdan. 20,20 Varıova: Şarkılar. 
21,45 Berlin kru dalıası: Ernıt Groh 
prln töylü,.or. 22 Vartova: Chopin'in e-
1«lerinden pyiano resitali. ~.30 Kolon
,.: Beetbovm'in pl)'IDO - keman ıonat 
lan. 

DANS llU81K181 
22,45 Bükreı: Kabare numaralan (Plik 

la). 23,05 Praı kısa dalıası 23,30: Ko 
lonn, 

1 P..,_.be, 25.11.1931 1 
SENFONIJ .. ER 

21,15 Bıikrct: Senfonik konser Canna· 
bkh, Boccherini, ~eetha.en). 22 Piyana: 
Betıfonik konıer. 

BAll'IF KONSERLER 
6.45 Parsi kolonyal: Plllı:la ubah kon

ıeri. 7 ,10 Berlin kma dalpıı: Orlı:e1tra 
konseri (1,15: Devamı). 9,30 Pras kısa 
dalıası: Orkntra (Eski Cek nerlerindeıı) 
9,45 Parlı Kolon,.a1: Pllk komerl 10.30: 
Keza. t0,40 Praı Jma dalıaıı: Aıkeri 
bando. 11,50 Parsi kolonyal: P111ı: muıi
kiıi, 13: Keza 13. Bertin kısa dalguı: 
Orkestra (14.15: Devamı). 13,10 Biıkreı 
Tandin orkeıtrası (14,30: Dev'2N) 14, 
15 Pari• kolonyal: Konaer nalrH. 15: Ke 
za. 16,45 Berlln kma dalrüı: Hafif mu
siki. 11,30 Pette: Çipn oriıestra& 11,30 
Berllıa 1ma dalpaı: BaDUtar (11.50: Ha 
flf maeiki). 19,45 Berlln Jma dalrası: Bü 
yük asker! bando 21,10 Kolonya: Leo 
Elıold orkestra1L 20,45 Liypziı: Geçit 
resmi marılarL 21 Varşova: Küçük or
kestra ve çift piyano, koro. 21,40 Praı 
kısa dalgası: Aıkeri konser. 22,05: Prag 
kısa dalgası: Rimtki Koraalı:ov, 22,20 Peı 
te: Orkestra konıeri. 23,05 Praı kıta dal 
ıası: Sınetananın eserlerinden. 23,30 Ko
lonya: Eilenceli halk musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 
21 Kolonya: Lortainr'in (Undine) o

peruı. 

ODAMUSOOSI 
16,30 Pariı kolonya): Oda musikisi kon 

teri, prkı 23. Varıova: Oda muıikiıi kon 
aeri. 

DANS MUSDUSI 
18,15: Bükreıı (PlWa). 23,30: LSyp

zig. 

~.26.11.~ 
SENFONiLER 

21 Varşova: Leh filharmonisi. 22,2~ 
Prag kısa dalgası: Brahms'ın (Fa S cu 
senfonisi). 23,20 Viyana: Berlin filhar
monisinin plakla zaptedilmiııi (R. la· 
ınan). 

ILU'1.F KONSERLER 
6,45 Paris kısa da11a11: P1lk komerl 

7,10 Berlin kısa dalıuı: Sabah ltoueri 
(8,15: Devamı). 9,20 Parla kolonyal : 
PISk konseri. 10,30: KezL U,50: Kaa. 
13 Keza. 13 Berlin ima dalpsı: Ork..
tra koneerl (14,15: Denmı) 13,10 Bltk
reı: Radyo orkatruı (14,30: Devamı)· 
14,15 Par illma dal1a11: Konaer nakli. 
15: Kesa. 17,45 Bertin kma dalıuı: Ha
fif mutild. 18 Pette: Stdyo ta1mnımu kon 
seri. 18 Bükret: Clctor Prede1C11 orkettra 
ıı (19.15: Devamı). 18,15: Bedin Jma dal 
ııası: Koylü, avcı n aüerr matikiai. 18, 
15: Bertin kıla dalıatı: Hafif maaild. 19 
10 Vaf10Va: Bali film pllklan. 19,30 
Peşte: Cııan orkeıtrasL 19,45 Bertin b
sa datıa11: Bii,.uk eğlenceli konaer. 20 
Bukreı: Pllk konseri. 21,40 Prac laaa 
dalgası: Hafif muıild. 22 Llypais: Pllk
la akşam maıılrilL 22,05 Prq Jma dal
ıası: Novalr'm Serenacllanndan. 23,50 
Peşte: Vals n martlar. 23,30 Llypzfs: 
Gece musildti. 

OPERALAR, OPERE'l'LER: 
20,10 Liypzig: Alınan cperalanndaıı ne 

ıeli sahneler. 20,35 Bürq: Operada ve 
rilecek piyesi nakil. 20,30 Peıte: Opera 
daki piyesi nakil. 

ODA MUSiKiSi 
22 Berlin kısa dalgası: Oda konseri. 

22,10 Kolonya: Klasik eserlerden oda 
triyosu. 

RESiTALLER 
18,15 Varıova: Keman restiali (Eski e

serlerden). 22,45 Bertin kua dalgası: Pi
yano (Franz Liızt). 

DANS MUSiKiSi 
23 05: Prag kısa dalıau 24,05: Peıte. 

MlffiTELIF 
16,30 Paris kısa dalıası: Le voile du 

BOflbeur isimli piyes. ________ ............. ,, 
Cumarteıi, 21. 11. 193'1 

SE~TONILER 
23,05 Praı kma dalgası: Beethoven'in 

(1 nci Fa) ıenfonili 
lli\FIF KONSERLER 

6,45 Pariı kolonyal: Plik konseri. 7,10 
Berlin kma dalgası: Sabah konseri. 9,20 
Paris kolonyal: Plak konseri 10,30 : Ke
za .11,50: Keza. 13: Keza. 13 Bertin kısa 
dalgası: Orkeıtra (14,15: Devamı). 13,10 
Bıikreo: Plik konıeri (14,25: Devamı). 
14,15 Paris kolonyal: Konser nakli 15: 
Keza. 17,45 Berlin kısa dalgası: Hafif 
nıuıiki lı:onııeri. 18, Biıkreı: Musikili ıen 
sahneler. 18,30 Pette: Çiıan orkestralL 
18,50 Bertin kısa dalgası: Hafif musiki 
konseri. 19,15 Bükrq: Kon•er. 21,10 Ko 

Yazanı 

ALI RIZA SEYFi m Ak DENiZ kAPLANLARI 

Şimdi her taraf bir cehennem gibi olmuştu. Yanıyor, tutupyor, 
patlıyor, aaçılıp yıkılıyordu. 

iki TUrk genci en aonra amiral Drake'nin kalyonu bordaamı bul
dular. Drake onlan büyücek bir ha yret1e kartıladı; tell§la sordu: 

- Ne oldu, genç centilmen? ... Yokla babanızın gemiaine bir fena· 
lık mı oldu? . 

Tannyar, Bayram Reisin söylediklerini, Abungur kalyonunun da 
,.rdıma yetişmeğe ~lııtığını, fakat rüzalrmbktan Uer lyemed'ftnl, 
eeun için amiral Drake'nln dü1111an kllmesi ic;ine dalmaktan ise Bay
ram Rela De birJesmefe çalı.emasmı birer birer anlatb 

Yiğit Drake'nln bUytlk gönlU çocuğun hareketinden Adeta cat
mq, kabarmıfb. Şu kadar ki: Bütün ısrarlan '::ınnyar ile Salman'ı 
anda lanna atlayıp top dumanlan arasında kaybolmaktan gert bıra
kamaıqtı. 

1kl delikanlı amirale bunlan anlattıktan sonra minimini teknelerlle 
tekrar ate, yağmuru aJtma dUtmUşlerdi. Artık ikisi de konuşmuyorlar, 

ilerlemefeı uzaktan Aksungur kalyonunu seçmeğe çalışıyorlardı. Kal
yonun da, amiral Drake kalyonu direğindeki bandırayı göz önünde bu
lundurarak, lav ve ateş püsküren bir volgan halinde oraya doğru tıer
lemeıe çalıştığı tA uzaktan ~lSrilnU vordu. Su kadar ki, pek az olan ruz. 

19-11-937 --= 

lnsan vıicudü diflere 

muhtaçta'. Diılcrimizia 

dıe RADYOLIN e ihtl• 

Diıler niçin çürür ? 
Salya dec:lijimiz ağız guddelerinin uaareıi yalnız ye
mekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni zamanda 
Yemek aaatleri arumda ditleri temizlemeğe de yarar. 
Fakat bu temizlik Wi değildir. Ditlerinizi çürümek· 
ten kurtarmak Utiyonanız sabah öğle ve aktam 
RADYOLIN kullanarak tabiate yardım etmeliıiniz. / 

RADVOLiN 
KULLANtN.1Z : .. <, . . 

K A E 

Grip, Bat ve Dit Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

lonya: Orkestra, tenor, akordeon vesai
re. 21,15 Bükreş: Küçük orkestra. 22,25 
Praı kısa dalgası: Kanıılc proııram. 22. 
45 Bükreş: Hafif musiki nakli. 23 Var
ııova: Çaykovski, Griea, Bocc:eriııi, Sade
revski vs.. 23,20 Viyana, Gru, Bando 
muzika. 23,25 Peate: Aekert bando. 

OPERALAR, OPERETLER: 
19,45 BerHn lciU i!a)psı: Lüpe'ain 

(Güzel ıata ça,..) op«eti. 20,30 Viyana 
ır- clalP1n Frana Lebar'm aabne eter
lerinden. 

ODA MUSiKiSi 
21 Varııova: Salon kuarteti, dllo (pr

kılı) 21,40 Praı kısa dalpaı: Valıler 
(Kuartet tarafmdan) 

RESiTALLER 
19,20 Viyana kısa dalgası: Halk musi

kisi. 19,30 Peıte: Piyano refakatlle prkL 
22,05 Praı kısa dalgası: Orı reatlali 
(Viederman) 22,45 Viyana ima dalallı: 

'Piyano konseri (Eduard Orleı) 
DANS MUSiKiSi 

20: Bükreş (pWı:la). 20,10 Llypzig 
(pliklarla). 20,30: Pette (çift piyano ca 
zı). 23,30: Llypzig. 23,35: Kolonya. 24 
30: Peşte (caz triyosu). 

MUHTELiF 
16,30 Pris kma dalgaıı: Fantui par. 

çalar ve varyete numaralarL 

- No. 38 &J 

1 

MERYi 

Reaaamı ı 

MONIF FEHiM 

gir yalnız yelkene dayanan kalyon tarm t8tedikleri 
manevra yapmalarına engel olmak ta idi. 

Salman: 
- Dayanalım Tannyar, dayana lnn ! Çoğu gitti azı kaldı! diyordu. 
Denizin yüzünde aık ıık kınlnuş direk, seren parçalarına, hat 

bunlara sanlmış adamlara raıtlam akta, ara sıra pek yakınlarma dil 
§en bir güllenin denizden kaldırdığı köpUklU sularla ıslanmakta idile~ 

Li.kln birdenbire sandalın ilerisindeki dumanlı sahadan bir lapan 
yol kadırgasının b&fl, diolerini gösteren bir canavar gibi kend·ni gös 
terdi. (Arkası var) 
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1 E K O N o M i 1 
r 

.. 

Nasoo doğdu? - Nasoo yaşado? - Nason batto? 1 İpeklilerin KARA. HABERCiLER 
1 I Kontrolü ,: M·JIA Cemiyet Azalar• Arasında 

Bir ikilik Baş Göstermişti!~~ 

I pekli kumQfların damga-

11 

J J Mahsullerimiz:n 
Kıymetini Düşürmek 
için Uydurulan Şayia 

lanmaıına devam ediliyor. 1 
1 

Yerli fabrikalarımız, üç ay
danberi l.tandart riıtemini ·, 
tatbik ederek o yolda ku. 
maı yaptıkları için bunların 

-18-

Sadık Bey, kimdi?. Evvela, bu
nu muhtasaran izah edelim. 

lttihat - Terakki Cemiyeti ilk te 
§ekkül ettiği zaman, binbaşı rütbe 
sinden yukarı askeri ümerasınm ce r 

nııyete alınmaması hakkında bir 
karar verilmişti. Bu karardan, yal 
:ruz Sadık Bey istisna edilmişti. 

Çünkü, o tarihte Manastırda sü 
"ali kaymakamı olan Sadık Bey, 
saraya, ve saray hafıyelerine men 
8Up değildi. Ağır başlı, gayet ha 
lirn ve sakin tabiatli olduğu için 
kendisini bütün Manastırdaki za
litana vevdirmişti.Ayni zamanda (Me 
liuni tarikati) nin oldukça ileri ge 
len bir dervişi idi. Bu sebeple hal
kın Derviş ruhu taşıyan zümresi 
!ti de kendine bendetmişti. Fazla 
olarak çok dindar geçindiği için ü
lenıa ve mutaassıp güruhunun da 
8evgilisi idi. 

itila/ fırkasının ilk müeas:sle
rinde_n Karcai mebusu 

Hüseyin Kadri 

Cemiyetin Manastır şubesini ida 
l'e edenler; genç ve çok enerjik 
gençlerden mürekkep olmakla be
ta her; yukarıdaki evsafına tamah 
edilerek Sadık Beye de ilk müessis 
lik şerefi verilmiş; ve idare heye
tinin başına geçirilmişti. 

Sadık Bey, böyle gizli ve mühim 
bir ihtilal teşkilatını idare edecek 
kudret ve kabUiyette değildi. Fa
kat muhitindekiler onu çok gUrel 
idare etmektelerdi. Ezcümle, Ma
li.astır idare heyetinin en nafiz er 
ltanından olan topçu mülizimi Kay 
'erili Ziya Bey, Sadık Beye müşa 
\rirlik etmekte. adeta onun namına 
işlerin matlup der~cede yürümesi
ııe gayret göstermekte idi. 

Meşrutiyetin istihsali için, ilk ih 
t.iıa.1 hareketinin Manastır mmta
ltası dahilinde vukua gelmNıi; bu 
lnaksadın temini uğurunda Şemsi 
!>aşanın Manastırda öldürü1mesi, 
\re hatta, Meşrutiyetin en evvel Ma 
~astırda ilan edilmesi; • Manastır 
dare heyetinin başında bulunmak 
llıfatiJe • Miralay Sadık Beye bil· 
~k bir gurur vermişti. Ve Meşnı
tiyet ilan ediJir edilmez; derhal ce 
l'niyetin merkezi umunıisinin başı 
l>a geçmek istemişti. 

O anden itibaren, merkezi u
. mumi ile Sadık Bey arasın 
~. bir ihtilaf başlamıştı. Bunun ü
~ · d rırı_e Sadık Bey. cemiyet arasın-
a bır (ikilik) yaratmı§tı. 
~adık Bey, merkezi umuminin nn 
ili ve kudretini kırmak için ; Seli
'' ktekileri (Masonluk ve dinsiz1ik) 
"e . 1tham ediyor: 
eı - Bu §erait altında, cemiyet ya 
:Vaınaz. 
nıyordu. 
Seıaniktekiler de: 

~n- Sadık Bey, (Melami) ve lı:na 
te aleyh, derviştir. Bizim memleket 
.. _J'aPrnak istediğimiz terakki ve: te 
"'-\Ad .. fillıı ut hamleleri, Sadık Beyiıı ka-
n~da ve muhitinde yer bıılamaz. 

1Yorlardı. 

'trıi~rt.lk, O.fason Selanik) ile (Mclfl 
JlıŞrn anasttr) arasında. gizli bir çar 
d~ a, ve bu çarpışma ile beraber 

· Cemi • teh ik Yet·~ istik~ali namına bir 
).{ e başgostermışti. 

Ciııu erkezi umumi. bu tehtıkenin 
lalli;e geçmek için Sadık Bc;i Se· 
t.e.,.e: davet etmis: onu tatmin e
t"rni t~radaki ihtilafı kaldırnıak is 
ro.. ~ ı. Uzun müzakerelerden s'ln 
de.b· adık Beye de merkez; umumi 

ır vazıf . r c""rrıi . e ven imişti. Bu vazife, 
bi birYet.., umumi müfett:shgi) gi 

ııevrtj 

A '"tıl( "' . 
,._. '"'ırlrk RP k · ·•ııd(\ v. mer e"':ı , .tlu-
hu va c:1harnıya başlamıştı. Fakat 
A zıvet 0 ta . ~''tıı ıa nu tmın etmemişti. 
~İzJ;rien nın?d~ merkezi umumid.~ de 
!'tı.a'- · t g zl·ye bazı rolli"r oyna-

K l!! t'd•w. 
h ıgı hiııserlilmiati 
merk · .., · 

'-ltarıa e~ı umumide, Sadık Beyin 
tırıını n ve hatta Selanikten uzaklaş 
''"1ıt~~a kanaati getirilmi~ti. Ar 
~ edn n kanşık vaziyeti baha-

(!?"ek; (Debre) mutasarrıf 

ve kumandanltğa gönderil~ti. 
Bu vazife, Sadık Beye büsbütün 

hafif gelmiş; merkezi umumiy.? kar 
şı olan infiali, büsbütün tezayüt et 
mişti. Artık sarahaten anlaşılıyor
du ki; Sadık Bey mutlaka yüksek 
bir mevki ve makam sahibi olmak 
kaygusunda idi. Halbuki bu zat; 
bu hissiyatını izhar ettiği zaman, 
arkadaşlarından hiç biri, henüz 
resmi bir mevki ve makam sa. -
bibi değildi. 

G ü~dengüne ihtiras ve infia
li artan Sadık Beyin, Anıa 

vutlukta bulunması da tehlikeli ad 
dedilmişti. Buna binaen, izzet ve ik 
ram ile lstanbula getirilerek Haroi 
ye Nezareti (Süvari daireşi, ikinci 
reisliğine tayin) ettirilmişti. 

Artık, Sadık Beyin memnun ol
ması lazım gelirdi ... ÇünkU; bu par 
lak vazife, Sadık Bey ~yarmda bir 
asker için tasavvurun bile fevkın
de idi. 

Fakat, hayır... Sadık Beyi, bu 
yüksek mevki de tatmin etmemişti 
O; bili kaydü şart, her kuvvetin 
başına geçmek; önünde eğilen baş 
lar karşısında, saltanat sürmek is
tiyor .. Günden güne artan bu hırs 
ile yanıp tutuşuyordu. 

ittihatçılar, artık bu adamın - ge 
rek kendileri ve gerek memleket ;_ 
çin - büyük bir tehlike olduğunu 
anlam.ış1ar; eskisi gibi yüz vernıe
miye başlamışlardı .. Sadık Bey, b~ı 
nu hisseder etmez, artık kendi ba 
şrna çare aramak; ha:•alinde bes 
lediği harisane emel1ere kendi kud 
retile çıkmak istemişti. Bunun i· 
çin de, şu iki yoldan birini takip et 
mek lazımgeldiğine hükmetmıııti. 
Biri; cemiyet içindeki kuvvetler:ni 
artırarak, merkezi umumiyi devir 
mek, kendi riyaseti altında yeni 
bir merkezi umumi teşkil eder•.)k, 
ittihatçılar · 9.ıt~ ntmm başına g<'': 
mek .. Diğeri de, yeni bir fırka teş 
kil etmek ... 

işte Miralay Sadık Bey; bu iki 
şıktan hangi birini tercih ederek, 
emellerine nail olmayı düşünüp du 
rurken; Sadık lıavarisi ve müşavi
ri (Şaban Ağa). onu evvela Beşik
taşta, Ziya Beyin evindeki içtiınaa 
sevketmiş.. Ve onun neticesi ola
rak ta, Vefa caddesindeki kırmızı 
boyalı eski konakta - ilk arzettiği 
miz - içtima vukua gelmişti. 

A caba Sadık Bey; bu mühim 
işleri başarabilecek kabili

yette miydi? .. Biz buna, kendi gö
rüşlerimizle de~l; onu en yakın
dan tanıyan .. Onun1a uzun müddet 
çalışan Rıza Nur Beyin uu tasviri 
ile cevap vereceğiz: 

(Sadık Bey, kırk sek.iz yaşların
da. Esmer benizli, kısmen ağarmış 
saçlan, kestane renginde. Seyrek, 
ve küçük sakallı, az bıyıklı, değir 
mice çehreli. kemikleri küçUk. cüs
se ve bedenine göre. gayrimütena
sip ve rr.hitsi bir surette irice, za
yıf, alçak boylu, bacakları, ekmek
çi çırağı bacağı tarzında çarpık o-

lup, lisanı tıpta "jenovarom" ismi
le müsemma hastalığa müptela, pay 
tak bir zattr. 

(Başı, biçimsiz, zaviyei veçhiye
si küçüktür. llk görüşte, heyeti u
mumiyesi'e insana, cılız ve hasta
lıkla büyümüş bir insan tesiri ve
rir. 

(Süvari MiraJayhğmdan milteka 
ittir. Terbiyesinde, ve muamelatın 
da. bir kibar ve necip hali yoktur. 
Bu c;hetten, bir mahalle (1) sevi 
yes:ndedir. 

, kontrolüne lüzum görülme· ' 
miıtir. Eıkiden veya •on za- 1

11 

manlarda Avrupadan geti- , 
1 rilmiı kuma,ların ve lıtan· 

dart olmıyanlann damga
lanmcuı daha iki üç gün de-

111 
ı ı vam edecektir. Günde va-

sati iki bin top kadar elam- il 
galanmakta olduğuna göre, 
müddeti bittiği zaman dam. 

' 1 galanmıı olan kumaıların il 

Sovyetler ve Almanlar tarafından piyasalarımızdan toplablan 
mahsullerin kıymetlerini yükseltmemek makıadile diğer dış pi
yasalara kara haberler uçurulduğu hakkında tüccarlar aruında 
bazı şayialar dolaşmaktadır. Guya Sovyetlerin veya Aimanların 
Türk piyaaalarından fazla mal almıyacakları ve geride kalacak 
mallara batka alıcı:r çıkmıycağından fiyatlarının de düşeceği 
bildirilerek ucuz Türk malı almak için bir müddet beklenmesi 
tavsiye olunmaktadır. 

(Ne Şark, ve ne de Garp adabı 
muaşeretini bilmez. Ve onu bilme 

diğini, bir noksan addeder haller 

de göstermez. Bilakis, onlan bir 
liizumu zaruri mJdeni gibi telakki 
etmediğini her hal ve mütaleası iş
rap eder. 

11 

miktarı 280 - 300 bin met· 1

' Her sene ara sıra bu yolda kara ha 

1 

reyi bulacaktır. • herler uçuranların maksatları, ınalla-I 
Balık Unu 

ve Balık Yağı 
Fabrikası 

ı ...._ . ~ .Jı • rımızın dünya piyasalarında düşük 
fiyatlarla satılmasını temine çalış -

(Tabiati uvuşuk, sönük .. Hareka 
tı, mütereddidane ve batidir. Tabi
atindeki uyuşukluk, fıtratındaki in 
cizap ve vecde meyil. perişanlık, se 
fillik, kendisini dervişliğe sevket
miş .. ve. (Melami) liğe intisap et
miştir. Bu suretle; ne fünunu aske 
riyeye, ne üHimu müsbeteye, ne e
debiyata, ne sanayii nefiseye, ne il 
mi hukuk gibi ilimlere heves etme 
yip; ancak tasavvufa ı:ıii'uk. ve ta
rikatte bir nebze felsefe serpintisi 
ile ıslanmış, birkaç kelamı kiibar ve 
cümeli hikemiye öğrenmiştir. 

(Arkası var) 

(1) Bu cümlede bir kelime noksanı ol
sa ııerek. Cümlenin aslı, h-.rhalde (ma
halle çocuiu), mahalle bekçiıi) ııibi bir 
ıey olacak. 

Almanyaya 
Gönderilen 

Üzümler 
fznür, 18 (Tan muhabirinden) -

Bu yıl üzüm kurumu. yaptığı yaş ü -

zUm ihracatında. muvaffak olmuştur. 
Alnıanyaya yapılan ihraca -
tın son parti üzümlerin de 
tamamen sağlam olarak Ham
burga çıktığı haber verilmektedir. 

Yalnız gönderilen üzümler az miktar 

da olduğu ~in birçok talebler karşıla 
namamıştır. Çünkü Almanyada Türk 
Y~ üzümlerine fazla rağbet gösteril 
mıye başlanmıştır. Türkiye üzümle -
ri bütün diğer müstahsil memle
ket üzümlerinden iyi ve sağalm ola -
ra.k çıkmaktadır. 

Göğüste Sıkıntı 
Hekbn dilimiz ~ya göre 

uydurulduğu 7AUll8111aırda ona hun 
DJlkı 88.dri derdik. ~imdi Fraıı
sızlu gibi nıngiııe de poitrine dl
yenler ~ktur. Halbuki iki.'111 de 
hem yanlış, hem de öyle !!M>ylemeık 
l*raz tehll.kelldlr. ÇüınkU honoıa.k 
ta., a.ngine de boğaz hastalığı de
mektir. Böyle deyince hekim olını-
Ya.nia.r onu boğaz hastalığmm bir 
tUrtüsü saınara.k gargara lllçlari
le lyt etmiye ça.lışlrlar. Ha.stalığm 
doğru adı li.tiııce de an.gar pecho
rls yanı göğüste . şiddetli srlu11tı 
dem.ektir. Fransızlar bunu yaıılı!J 
tereüme etmişler diye blziİn de 
onlar gibi ya.nhş söylemenıizde 
mi.na yoktur. Ama siz, ~lındi has
talık adını değiştinneık bir ~ 
~ olur diye söylediğbn ti.biri b&
genmez.~ız, hiç olına7.S8, onıuo 

bir boğatz hasta.lığı olmuiığıını bll
mclisi.nlz. 

Ya.lun \-a;kte kadar b1111u, biri 
Yalancı öteki, sahici diye iki türlü
ye a.yınrlaırdı. Bunu hekim olmı
yanla.r da bildiğinden teşhis koııu
lunca hekime ya.lane1sı mı, sahici-
si mi diye sormak ta i.detti. O ~ 
maınlarda buınun mutlaka tütün ~
mektoı ileri geldiği de iddia edi· 
W'rdi. Sonradan mutlaka frengi 
h8l.Wığında.n ileri gelir denildi. 

Doğrusu bunun ne yalancısı o
lur, ne de mutlaka tüfünden veya 
frengiden gelir. Zaten ba.,hbaşma 
bir hastalık ta sayılamaz. Türlü 
türlü aebeplerdeın meydana çıkan, 
pek zahmetli, ba7.an acıklı bir alA
mettlr. 

Tütiinden gehnesl pek azdır. Bu
na tutulan frongili de olabilir. Fa
kat daha b~ka sebepleri de var
dır. Kalb h&Atalıkla.nnda olur, da
ner hastalrkla.rnıda olur, şekerli 
hastalarda, sinirli hastalarda, böb 
rek hastala.nnda da olur. 

HeıtıaıDgi sebepten gelirse gel
sin, bu sıkıntılı ali.met ya bir 
yorgtıl!hıkta meydana çıkar. l\le
seli uzllllca bir Y<*uşu.n yukarı
s1ı11da, yahut yiiıksek~;e bir a.partı
maııa ~ıkar'.ken lr.Prdh•enlerde ge
Ur. Yahut çokça yemek yediktm 
sonra hazım gü~·lüğiinden çıka.r. 
Yahtd bir üzüntfülen, kederli bil' 
haberden sonra duyulur. 

O vaıkit insar.ı ıı:öğsUnün orta.«im
daki kemi~"İat a.rkıwııda şiddetli 
bir saaıcı duyar, göğsüne ağır b'ır 
yük konmuş gibi, yahut göğsü 

mengene arasında sıkıh~·ormuş gi
bi gelir. ~ıla.rı <la gÖğüslerinin 
içerisine hır Ponı;e girmJ~ te om
smı kopa.nyormuş gibi du~·arla.r. 

Bu sancı ile öteki duygtdu bir
ka(; dakika, blr ~yrek saat sürer. 
Soını:a YaVWJ yava.., kaybolurlair. 
SanCJDın tt-kra.r gelmesi de herke
~ gp~ deği~ir, kimloıatdr. sık sık 
gelü', kimisinde uzun a.ralıkla. 

Böyle bl.r sancı gelince yapıla
cak ~y hemen buhımluğu yerde 
otunnak her türlü hareketm sa
ıunmaktır. Sarıcıya tutulanm ya
nında buluna.nıa.nn en mühim \'a.

zf.f eleri de en ya.lwubkl hekime 
hem61l haber venneJdir. Bu iş ı;ok 
ciddidir, tereddüde vakit bırak
maz. ev iliçla.riyle g~ştirilmez. 

Bir defa tutulnaıla.r, sonradan 
gelebileoek sa.ncıla.ra karşı oopl&
rinde dabna nJtrite damll ampul
leri yahut trlnitrin şekerleri tıaşır
Ja.r. Sancı gelince ya bir ampul kı
rarak mendlllerine döküp koklar
la.r, yahut &ekerlerdftı bir ikisini 
dişleri anuıında kırarak ağızlıann
da eritirler. Tedavinin üst tarafmı 
hekim tertip eder. 

Sancılar arasmda. alınM,a.k ted
birler ve perhizler de vardır. B1H1-
lıan da yme hekim tertip ve tarif 
eder. 

maktr. 
İstanbul ve Anadolunun iç piyasa 

larmda mevcut olan stoklar· kamien 
milli firmalarımızın ellerindedir. Mil
li olmıyan bazı firmalar, ancak stok 
sahiperinden mal alabildikleri takdir 
de dış piyasalara satıyorlar. Fa.kat, 
bu satı.şlann ucuza mal edilmesi için 
bazı kimı:ıelerin türlü türlü piyasa ha 
berleri çrkardıkları anlaşılmaktadır. 

D1' piyasalarda kendilerine birer mev 
ki ten,ıin edenler, ihracat işlerini ken
di menfaatlerine göre ruydurarak ge
çin.meyi ve iş yapmayı itiyat etmişler
di.r. 7~~kilatsız ve tesanütsüz bulunan 
mılli fırmalanmızın birc;:oğu, dış piya 
saları yakından bilmedikleri için çok 
defa bu gibi kara habercilerin eline 
dü~rek mallarını satmıya mecbur 
kalıyorlar. 

Memleket mahsullenıin ve müstah
sillerinin zararına devam eden büyük 
yoldaki muamelelerin, meşru ve milli 
ticaret bakımından piyasamızda da za 
man zaman tesirleri görülmektedir. 
Nitekim, Alman ithalat bürola.rile sı
kı teması olan bu gibi vasıtalar tara 
fmdan çıkarılan kara haberler dolayı 
siledir ki, Almanlar, kliring anlaşma
sına rağmen memleketimizden ser -
best dövize bile almıya razı olacaklan 
tiftik gibi bazı esaslı mallarımıza alı
cı görünmemişler ve tüccarlarımız 
teşkilatsızlık yüzünden Almanlara 
kredili teklifler yapmıya mecbur kal
mışlardır. Bu suretle satılan ilk par
ti ve kontenjanlı 600 ton (bir milyon 
lira kıymetinde) tiftikler kliring he
saobına geçmiştir. İkinci parti için de 
Alman ithalat bürolarının bu hafta 
içinde permi vereceği bildirilmekte • 
dir. Halbuki ivi bir teşkilatla rakip a
lıcılar arasında hem fiyat tutmak, 
hem milsteriyi idare etmek mümkün
dUr. Baz1 mallarımı7. vardır ki, rakip 
müşterilere serbest dövi.z ile mal al
dınna k imkanını bile verebilir Pivasa 
kara habercilerin önüne geç~ek. i<'in 
hükumetin lazım~elen tcdh;rleri ala· 
cağından emin bulunmaktadır. 

Borsa Muameleleri 
Dün borsada fazla muamele olma

mıştır. Ünitürk 14.85 iradan muame 
le görmüştür. Sivas-Erzurum 101.50 

Şehrimizde Bir Balak 

Fabrikası Kurulacak 
İstanbul civarında tutulan ve 1stan 

bul balıkhanesinde muamele gören 
balık miktarında, başlıca istihsal m.ev 
simlerinde daima bir istihsal fazlası 
vardır. Bilhassa son seneler içerisin· 
de Boğazda ve Marmaranm yakın sa
hillerinde yakalanan külliyetli miktar 
da palamut ve torik balık.larr, ayrıca 
bir ihracat kıymeti göstermelerine 
rağmen denize döktilmekten kurtan
lamamıştir. 

Halbuki, yıllık istihsal miktarı, 
yalnız -bu mıntakada birkaç yüz bin 
tonu aşmaktadır. Bunun denize dökü 
len krsmı ile tutulmadan Boğazdan 
geçen miktarı hemen hemen yarıdan 
fazladır. 

Bunu gözönüne alan tktisat Veka -
leti, istihsal fazlasından, büyük ser • 
mayeye ihtiyaç gösternıiyecek şekil
de istifade etmeyi düşünmüş ve balık 
tan, başka, ne gibi işlerde fayda te • 
min edileceğini tetkik ettirmiştir. Ne
ticede bir proje hazırlanmış ve Vekil 
ler Heyetine veri.lıniştir. 

Projeye göre, lstanbulda bir balık 
unu ve bahkyağı fabrikası kurmak 
fayda11 ola<'aktır. Balıkunu. memle
kete her sene hariçten ithal ettiği • 
miz bir maddedir. Bilhassa Domuz ve 
kümes hayvanlarının beslenmesinde 
fazln miktarda kullamlmakte.dır. 13u 
'lllahsulün istihsali de. bu j ı; için kııru 
lacak ve fazla te~isat mas'"ı.:ıfına ihti
vaç göstermivecek bir fınndan ibttret 
•ir. Bfthklnrm baı::kn ise vnramıvan 

1<uvruk ve ba~ taraflarile kılıııklan 
burada kurutu1arak övütülecek ve un 

haline getirilecektir. 
Balıkyağı ise, sanayide kullanılan 

lirnva çikmıştır. Aslan çimentosu 
10,85 liradır. Bir sterlin 624-627 ku
ruş, Londra borsasında bir sterlin 
4,99 95 dolar ve 147.16 franktır. Bor 
sa dışında altın 3088-108!'1 kuruş. bank 
not 267·268 kuruştan muamele olmuş. 
tur. 

ve §imdiki halde daha ziyade Trab • 
zon mmtakasmdan lstaııbula getiri -
len, bazı büyük balıkların yağlarıdır. 
lstanbulda, bir iki imalathane bu ya
ğın istihsali ile meşguldür. Tabiatile 
burada mevzuubaJısola.n yağ, sana • 
yide kullamlanıdır. Yeni kurualcak 
fabrika , bu işlerde geniş mikyasta 
meş!!tll olacaktır. 
Diğer taraftan, umumiyetle deniz 

mahsulleri üzerinde yapılan tetkikler 
de bitirilmiştir. Hazırlanan proje. dev 
let şf.lrasından geçmek üzeredir. Bu 
proje ile balık için olduğu gibi. sün
g-er ve sair deniz mahsulleri ü1.erinde 
de alınması icap eden t edbirler tespit 
odilmi.'1 olacaktır. 

Dün Satdan Arpalar 
Arpa satışları canlı olarak devam 

etmektedir. Siloda teslim Anadolu ar 
palarmdan 210 bin kilo, kilosu 4,15 
kuruştan, ayrıca 105 bin kilo da 4,11 
kuruştan ihracat için satılmıştır. 

Kuru bakla satışlarında da ihra -
cat için muamele olmuştur.Bandırma 
teslimi yüz bin kiloluk bir parti kilosu 
4.04 kurustan verilmiştir. 

Belçika ve Şark Tütünü 
Şark tütnü adıyla tanınan Türkiye 

Yunanistan ve Bulgar tUtUnlerinin 
müşterisi olan Belçika tütün idar0 si, 
tütün işlerile ba.şhbaşma meşgul ol -
mak üzere iki tetkik müessesesi kur
muştur. Bu iki müesseseden biri tü
tün sanayii işlerile, diğeri de tütün 

Yurttaş · • ~ 
Evlerimize bırakıla.n fitre ~ i l 

mrllarına koyacağımız birka~ 
kuruşun bir a.raya gelmesile: 

Genç plJotıa.rınuzın ve kınl
ma.z kanatlanmızm sa~,sı art~ 
ca.k, Kl7.lla~·m hütiin ff'lakPtlPre 
~·eti mr kudreti ço~alacak, ffl. 
ma~ esi:r. kalmış yın-rulanmıım 

(Ç. E. K.) dertlerine clennıvı o-
lacaktır. T. H. K. 

sendikası teşkilatının idaresile meş - ~~iii!iiiiiiiiiiıiiıiiiii-......;İlllıııiii...-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;....,ıiiııiıio.• I 
gul olacaktır. 



V ahdettinin San Remoya 
Çekilişi, Ümitleri Kırdı 
Demişti. .• Fotoğrafçı Sami, bu 

mektuptan büyük ümit ve hayalle 
re kapılarak birçok borçlar etmiş .. 
başına toplanan serserileri, gUnler 
ce beslemişti. Fakat aradan günler, 
haftalar ve hatta aylar geçtiği hal 
de, ne paradan ve ne de ceva~tan 
h. ç bir eser zuhur etmemişti. 

Yunanistana iltica eden hainler, 
uzun müddet Pire ve Atina sokak
larında sürünmü§ler .• Müziç bir un 
sur halini aldıkları için, Yunan za 
bıtası tarafından uğradıktan taki
bat neticesinde, artık oralarda da 
barmamıyacak hale gelmişlerdi 

Çerkes Etem ile arkadaşları: Su 
riye ve Ürdün havalisine geçe -
l"t!k, ekserisi Ammanda. yerleşmişler 
di. Bunlardan, vaktile çetecilik yap 
mış olan bazılan da; Anadolu sa
hillerinde çapulculuk yapmak hUl
yasile Akdeniz adalanna geçip bi
rer kÖ§eye gizlenmişlerdi. 

TECRCBE 
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. ' Sakallı Rıfkı ile ona benziyen 
birkaç kişi de Yunan hükUınetinin 
şiddetli takibatından kurtulmak i
çin, Trakyanm islim köylerine çe
kilerek.. oralarda münzevi bir ha
yat takibine mecburiyd hissetmiş 
lerdi. 

Dıılet Oemlryollırı ıe limanları ı,ıehne U. lda•esi,. Oinlar1 

Sıvas Erzurum Hattmm Çetinkaya Istasyonundan sonra Avşar Gilneş 
GUrek ve Divrik iünij dört ısıasyon un 20-11-937 tarihinden itibaren 
her türlü nakliyata açılacağı, ve şimdilik Çetinkaya Divrik Çetinkaya a
rasında ve Çetinkayada ana şebeke yolcu katarı ile buluşmak ~re haf 
tada 4 defa Çetinkayadan Divriğe Pazartesi, Çarşamba, Cumarteai Per 
şeınbe günleri ve Divrikten Çetinkay aya da. Pazartesi, Çarşamba, Cuma, 

Pazar günleri birer muhtelit Tren i§letileceği sayın halka ilan olunur. 
(7829) 

Tek, FakatKat'i Çare 
MUbadeleırln son günlerine doğ

ru bunlar bir iki yerde el altmdan 
gazeteler çıkararak, Türkiye cum
huriyeti aleyhinde propagandalar 
yaparak orada saf Türk unsurunu 
da zehirlemek istemişlerdi. Fakat; 
bu son ihanetlerinin cezasını da 
ayrıca çekflmll)ler.. halktan dayak 
yemişler .. iltica ettikleri köylerden 
tardedilmişler .. Bazılan, köy kenar 
larmda açlıktan ve aefaletten can 
vermişler.. Kalanlar, buglln isim 
ve cisimleri bilinmiyecek bir hale 
gelmişlerdir. 

R ..,anvaya firar ve iltica e
denleri, Maltada bulunan 

Vahdettini dolandmna1t için ayn 
ayn birer şebeke teşktli ile meşgul 
tilr halde trrakmıştık. 
VahdeWıün Mekkeye gitmesi; 

bunlara parlak birer ümit vermiş
ti. 

- Vahdettin; mutlaka Mekkede 
hilafetini tasdik ettirecek. Yeni bir 
hn!fet saltanatı teşekkül edecek. 
OnUmUzde yeni bir ikbal sahası kil 
tat edilecek. 

Demişlerdi. 

Fakat, Vahdettinin haibti hasır 
bir şekilde Hicar topraklannı ter
kederek San Remoya çekilişi; bU
tUn bu ümitleri altüst etmişti. 

GUmUlcUneli Ismail, ile eski Da
hiliye Nazın Mehmet Ali Bey ve 
daha birkaçı; bir taraftan Sait Mol 
la, diğer taraftan da Kiraz Hamdi 
Paşa ile tepişmekten bizar olarak 
(siyasi mücadelede devam) etmek 
için, (Paris) e gitmişlerdi. Bunla
rın maksatlan; orada Tilrkiye CUm 
huriyet.i aleyhinde neşriyatta bu· 
lunarak, bu neşriyattan alacaklan 
para ile geçinmekti. 

Mehmet Ali Bey, . mütareke se
nelerinde Istanbulda, Papas Fru
nun parasile çıkardığı (En~epen
dan) ismindeki gazeteyi Panste de 
çıkarmıya başlamıştı. Fakat artık, 
ne bu gazeteye ve ne de Türkiye 
Cümhuriyeti aleyhinde yazı!an şey 
lere kimse ehemmiyet vermtyordu. 
Ayni zamanda, vatanlarmın ve mil 
Jetlerinin kazandığı şereften malı
nım kalan bu adamlara biç kimse 
el uzatmıyordu. 

G erek Mehmet Ali Beyin ve 
ı?erek Gümülcilneli lsmaililı 

paralan bitmişti. Mahrumive.tin ıs
tırap} n başgösterınişti. Bilhassa 
Gümülcünelinin malum ve meshur 
olan prim~z iıl'i. Mehmet Ali Be
yi canından bizar etmişti. Art.ık Pa 
r ste v n <'ak bir iş kalmamıştı. O 
... ..... .. u ... 'h~pttinin VP nıı.mat Ferit 
p ~.,,"" mı s11'h k nflıın. eski efen
d ·,.,· lı~t~ .. 1 "Tnıf$tl. 

ı · (Nis) te bulunan Da
m 7i' i PMava gitmişti. Fakat 
o da bitkin bir halde idi Uzun 
JT'1İ~~pt N.R ~ibi pahalı bir verne. 
tantanalı bir hayat ya~malt, Me
d h Sultanın servetini kim;lt>rı e
rltmi ti H~tta gerek Sultan ve ge 
rek kocası Damat Ferit P~a, bir 
çok borca girmü Jcr: alacaklıların 

BULMACA 
Dlinktt bolmacanm hal edllm1' eekıt 
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4 
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Fatih Tapu Sicil Muhafızhğından : 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünün "Istanbul Hayratı Şerife Vakfı" 

küUlğUnde "Fatih K.frmasti rnahalles inde Çarşamba Caddesinde Çobande-

de tUrbesile türbedar meşn.ıtası" olarak mukayyet olmamasından bahisle 
tesçilini istediği ve blttetkik verglce mezkur mahallede ve Tahtalar soka
ğında 17 No. lu Türbe ve 15 No. lu meşnıtahanenin tapuca kaydı bulun
madığından 3-12-937 tarihine mUsadif Cuma günil saat 14 de mahal

len hukukt ve fennt vaziyeti tesbit edileceğinden işbu tescil talebine karşı 
mülkiyet veya aynı bir bak iddiasmda bulunanların müsbet evraklarile 

beraber yazı ile Muhafızlığmuza veyahut tayin edilen gün ve saatte ma
hallinde hazır bulunatak müdafaa ve itirazlarım bllclirmelerı ]Uzumu ilan 
olunur. (7821) 

Akay lıletmesi Müdürlüğünden : 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20 Ddnciteşrin 937 cumartesi 

gününden itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere 
asılmıştır. (7768) 

ŞEHlDLlKLERt lMAR C&\i!YE TINDEN: 

BUGUNKU BULMACA Cemiyetimizin, 938 yılı için takvim ve muhtıra çıkarmadığı ve piyasa-
l ?. 

3 4 5 6 1 8 9 10 daki takvim ve muhtıralarla hi~lr alakası bulunmadığı sayın halka ve 
müessesata &rzolunur. 

1 

2 
3 __,~~"""'-: 

4 __ ,__.;==:.:----:---t-~-:-~~~ 

• h.. 1 

e SOLDAN SAGA: 

1 - Şehit olmak - Uzaklık edatı 
2 - Bir vekilimizin soyadı - Ku-

duz 
3 - Asyada büytik İngiliz müstem 

lekesi 
4 - lz - Vermek - Bir İstanbul 

gazetesi 
5 - Buruk lezzetli 
6 - (Nesil) in cemi - Kaba. 
7 - Bir tane - Haya - Kabanın 

yarısı 

8 - Akdenizde İngiliz adası - As
ker kıtası 

9 - Swıuz çorak arazi - Bir nevi 
yan, teknesi 

10 - Döşemenin altına konan a -
ağaçlar - Kıvrım. 

e YUKARDAN AŞAGJ: 

1 - Yüksek dağ tepesi - Sorgu 
edatı 

2 - Sakatlık - Uzak edatı 
3 - Oda oda kiralanır bUyUk bi -

na - Sefir 
4: - !kinci mUdilr. 
5 - Kakan - Erkek adı 
6 - Bir nev:l hamur tatlım 
7 - Lezzet - HUkumdarm evi 
8 - Öldüren - Kemiksiz ve yumu 

şak 
9 - Kara.denize dökülen bilyUk ne 

bir - Gece eğlentisi 
10 - Namus - Son. 

Liseler Allm, Satım Komisyonundan : 
Cinsi M kdarı Beherinin Dk teminat Eksiltmenin yapıla

cağı gün ve saaat Ton Tahmin bedeli Lira Kr. --------546 1950 Kr. 798 53 Kok kömürü 22-11-937 Pazartesi 
saat 15,15 de. 

Kok kömUrU -50 2000 Kr. 75 00 22-11-937 Pazartes 
saat 15 de. 

Komisyonumuza bağlı Kandilli lise si, GündUzlU lise ve orta okulların 
937 /938 ders yılı ihtiyaçları olan KOK kömürü 13-11-937 tarihinde ek
siltmeye konulmu§tu. lşbu belli gün de istekli çıkmadığından yukanda 
bizalannda yazılı gün ve saatlerde pazarlığı yapılacaktır. 

Eksiltme lstanbul Kültür Direktör Jüğü binası içinde toplanan Liseler 

Alım, Satım komisyonunda yapılacaktır. · 
isteklilerin şartnamedeki yazılı ka nuni vesikalardanlba.şka Ticaret O

dasmm yeni yıl vesikası ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte ko
misyona gelmeleri ve eartnameler Komisyon Sekreterliğinden göıiilUp 
öğrenilir. (7825) 

Karabiga Belediyesinden : 
1 - Karabiga Belediyesi için 15 Beygir Kuvvetinde bir 

pomp ile 300 metre Hortum kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

tur. 
2 - Tahmin bedeli 1900 Bin Dok uz yUz Tiirk lirasıdır. 
3 - Talip1er şartnameyi görmek üzere Karabiga Belediyesine veya

hut lstanbul Beyoğlu Balıkpazar Işık apartımanında No. 4 de diş tab'bi 
Bay Tosun Ehyaya müracaatları. 

4 - Eksiltme 1-12-937 Çarpm ba gUnU saat 14 de Karabiga Bele
diye EncUmeninde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 142 linl 50 kuruştur . 
6 - Taliplerin tekrfnamelert 1-12-937 Çarşamba gUnU saat 13 e 

kadar kabul edileceği ilan olunur. (7808) 

Fransızca Kursu 
Beyoğlu Ralkevtndeın: 

Evimiz dersaneJerinde Fransızca 

az bilenlerle hiç bilmiyen bayanlar 
ıçin yeni bir kurs flçılmrştır. Arzu e
denlerin kaydolunmak Uzere evimize 
müracaat eylemeleri rica olunur. 

KAYIP: 2710 numaralı araba.mm 

plakasını kaybettim. Yenisini alaca· 

ğımdan eskisinin hUkmil olmadığını 

ilan ederim. 

Adres: Edirnekapı harici Mıstrtar
lası 4 numaralı hanede Fethi. 

" r§ 

:ı > J 

Tecrübe edenlerden "SOrunuz 
Baş, diş, adale ağnlarile üşQtmekten 
mütevellit bütün ıstıraplara karşı yegane 

müessir tedbir bir kaşe. 

(ALMAK TIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz, 

icabında gUnde U4j ka9e ahnabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde Jırarla GRIPIN isteyiniz. 

avramda Yalnız 

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacaktır 

ilanlarınızı vernıekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım etmit olacaktınız. 

Müracaat yerleri: lıtanbulda, Postahane kartısında Kı
zılay satıf büroau. Telefon: 22653. 

lıtanbulda, P«>1tane arkumda Kahraman Zade Hanında 
birinci katta ilancılık Kollektif Şirketi. Telefon: 20094-95 

P A T ı 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın arasındaki ka.tıntıJa.r dola· 
ma, ı;neme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş ~arı. 

•rgenlikler, koltuk altı çıbanlan 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Sark •spençivari llboratuvarı T. A. ş. 



19-11-937 TAN =============================================ll 
T ufiye. halinde 

Türkiye Milli Sigorta 
A. Ş. TASFiYE 

MEMURLUCUNDAN: 
3 lkinciteırin 1937 tarihli Cumhu

liyet, Tan Akşam ve Haber guete
lertnde intişar eden i'anda Türkiye 
lıliıu Hanının satışı için yapılacak 
birinci açık artırmanın gUnU 7-12-
937 Salı günü 3eklinde iken aehven 
'-12-937 pazartesi olarak yazıl
lnı§tır. 

Birinci açık artırma 7-12-937 
ta.rilıine rastlıyan Salı gUnU illnd 
Yazdı mahalde ve saatlerde yapıla -
cağı ve ikinci artırmanın mezkfir i- 1 
llnda münderiç olan gUn ve saatte 1 
)ant 22-12-1937 tarihine rastllyaıı • 
~rwamba gtlnü ayni saatlerde icra 
edileceği ilan olunur. 

latanbul yedinci icra memurlufun
clan.: 2367 No. lu Kanuna tevfikan 
d08Jalannm ye~endifi tespit edlle
lniyen ve ikametgahları meçhul borç 
lu Nestor alacaklılan: 

MWga ı.tanbuı icra riyasetinin: 
84<>/5039 No. lu doeyaaı ile alaca.kh 
l!:traim, ve keza, 341/2009 No, 1ı dos
)881 ile alacaklı Koeti Zermopolo, ve 

....................................... ~ 
Soğuk algınhğl • Nezleye kartı 

PASTİL ANTİSEPTİK 

Teneffüs yollarile geçen 

butalıldara kartı kol'UJ1ICll. 

tesiri kat'i putillerdir. Na

le, brontit, ltl'İP ve boiaz ra

hatsızlıklarında, ses kıııkb

ğında pek faydalıdır. Bütün 

eczanelerde bulunur. 

1NG1L1Z KANZUK 

ECZANESi 

BEYOOLU, ISTANBU[ 

lteza, 341/2270 No. lu dosya ile ala- ~!!!!!!!!!!!!!!!!•• --
C&kh Yorgiye; ~ 1 

Nestor'un uhdesinde olup öUl Ka- letonanne Köprl •tGafl: 
tina'ya birinci derecede ipotekli oıan Nafıa Yekaletlnden : 
"e paraya çevrilmeaine karar veri - 1 - Samauıı Vlllyetl Dalıilhıde Terme, U• Yolunun 19 uncu Kilo
len Beyoğlunda Tatavla Yenitehiır metreeindeki Akçay köprOatlnUn betonarme olarak bıpatı kapa~ zarf 
lrıahallesinde Dereboyu ve Akarca IO UIUliyle münakasaya Çlkanlmıetir. Köprllnün ketif bedeli 64.926 liradır. 
katında eski 111, 113 ve 115 ve yeni 2 - 'Ekailtme 29-11-937 tarlhl ne mtleadif Pu&rteal günü saat 16 
105, 103 ve 9 No. lu mahal ile ayni da Nafıa Veklletinde Şale ve KöprWeı' Rei81Jti eJadltme Komisyonu o
lbıahalde Dereboyu caddeainde eekl cıumda yapılacaktır. 
109 yeni 101 No. lu maa mUştemRat 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mtıteferrl difer evrak 325 kurug 
fırmdaki borçlunun hi8sesine mahal· mukabilinde Şose ve köprüler Relali il kaleminden alınabilir. 
len haciz yapılarak yeni 105, 103 ve 4 - Ekalltmeye girmek isteyenle rln "496 Ura 30 k~luk muva~~at 
9 No. lı mahaJJtn tamamına yemin- teminat Vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine daır Vek8.letimiz
li tıç ehli vukuf ta.rafından 1928 lira den almmıı mtlteahhitlik ehliyeti f e nniye vesikasiyle Ticaret odası vesi
"e tırmm tamamma da 2187 lira kıy kası lbru etmeleri llzmıdır. 
Jilet takdir edlbniştir. lcra ve iflas IsteklUerin teklif mektuplarını Ild nci maddede yazılı saatten bir saat 
l{. Dun 128 mel maddesine tevfikan evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk 

tanzim ve tebliği icap eden mükelle- .:tazi=-d-ir_. -P~os ... t-ad~a_o_1a_c_a_k ~ge_cl_km_e_ıe_r_k_a_bul_e_dil_. _m_ez_._<_4_132_> _<_1_ss1_> __ 
fiyet listesi ve ve takdiri kıymet ra
Porunun gerek ikametgah ve gerek· 
le doeyalann yenilendiği tesbit edile 
lbemesi hasebi1e bir ay müddetle lll· 
llent ebliğine karar verilmiş oldulun 
dan, bu bapta bir itirazınız varsa ta
liM ilt*1RD ltibanw bir ay zarfında 
936/4381 No. lı dosyaya müracaatla 
bildirmeniz icap eder. Tebliğ maka
lbnıa kaiın olmak üzere iıl.ln olunur. 
(2009) 

"Adeta Bir Harika ! ,, 
dl11e 8•11•n lale itiraf eııı 

Bir Rafta Zarfında 
Hak·katen GENÇLEŞTiM. 

• 

HAYllEJliH 
CIZIR 

~IR 
Fatih tapu sicil muhafızlı'1ndan: 

lstaııbul Vakıflar BaşmUdUrlüğilnün 
kırkçetmede Sekbanbqı Dnhim •· 
fa mahallesi Kırkçeşme sokağında 
en eski 83, eü4: 81, yeni 35 ka.pı No. 
lu ve hayrat! ,erife defterinde mu
kayyet olduğundan bahsile tesçilini 

ntalya Elettrit 
1111 11111 'IUETllHI : 
lllhendiı Aranıyor 
lltblbal olan firketimiz mil· 

istediği Sekbuıbqı lbrahim ağa vak 
fından KırkÇeflilede Sekbanbaşı lb

Tamamen de§l9tlll l~ln rahim ağa camii imamına meşruta 
daha cazip görUnU,ordu. baDe elyeVm arsanın tapuca kaydı 
Arkadqları pıanı hafret oımacfıtmdan 8-12-937 tarihUıe 

' muadil OIJ'f&mba g\lnü saat 15 de 
heDdlalJltne 4erecei ehliyetine 
göre yl1I elll l1radan iki ytız 

Yhmi bet liraya kadar ml&f 
Verilmek i1are bir millıuibi 

arambnaktadır. 
Talihlerin tirket mildilrlU · 

.ıttlne mHntrıu~t1P1'f UAn ilttnıı• 

U1k14ar lklDcl l1lllı hukuk mahke 
~: Ba)'darpqa nümune hu
ta..,, 

3 

.. ~1-887 tarfhhldell -
'-eli tarihine kadar ölUp te alt! 
') larfmda metndrltlan varisler ta
..,... almmıyan eeya1ar 23--11 
:---8'r lalı ctıd aaat 10 da melk<lr 
~ede açık arttırma De satılaca
~ talip olanlann satı§ gilnü ma
-auııa ilam bulumnalan n&a oı1;1-
ıı-. (IOoT) 
........... 

ltAYIP: AmeU Hayat Tlcaret Li· 
~den aldıiım 435 uylh mezunl
~::ı raybett'm. Yenisin! &• 

8tbb; hUJmıil yoktur. Faruk 
............., rler. 

.,.. J.&LE'lllııa '* haftalık 
giizelllk tedavisiml tatbik 
etmedm enelkl baldkİ 

f ot.oğnfı 
Bayan Jale yasıyor; "Benim için 

bu bir harikadır" bir batta zar
fında bu derece cazip bir şekil al&· 
cağımı hiç Umid etmiıyordwn. Ar
kadq,Janm, daha genç ve daha 

'"'"-""" örQndU-""'-ü ..Avlilyorlar. lleu.uaı-g 6....... -# .. 1 
Cidden p.yanı hayret olan böY e 
bir teni tem.ine muvaffak olduğu
mu gıpta nazarlarile süzüyorlar. 

Evveli, her akşam yatmıızdsn 
evvel pembe ren~ndeki Tokalon 
kremini kullanınız. Bu kremin 
terkibinde, Viyana Univ~rsitesi 
prof esörU Doktor Stejsk.':'1 . tar~: 
fmdan keşf edHen ve Bıocel 
tabir edilen gençlik cevheri uıev
cuddur. Siz uyurken, cildıntzl 
besler ve ıenQleştirir ve yüzdeki 

1 

tenin• gıpta ecu,orlardı. mahallen hukuk! ve fenni vaziyeti 

' • teaplt edllecetinden itbu telçll tale
bine k&rP mUlkiyet ve aynt bir hak 
1ddie1111da bulunuiann evrakı mU.
btteıerlle birlikte yazı ile muhafızlığı 
mma w yahut tayin edilen gün ve 
saatte mahallUıde hazır bulunı&ak 
mttdafaa ve itirazlarını blldirınelerı 
lnzumu ilin olunur. 

-
-

-
. 

Jatanbul Aaliye ikinci ticaret mah 
JrıemMindeıı: Topbpı h&ricıııde Yı 
lanll ayazma No. 85 de Sait tarafın 
dall J'atih Nişanca caddesi No. 26 
d& Yap.r ve a)'Di adreste Hüseyin 
aleyhlerine Daınlarma gönderilen un 
bedelinden bakiye kalan (11~9) lira 
nm faiz, avukatlık ücreti ve mahke
me muraf1arile tutarınm mUtelelsi 
l• tah•Di.ııe mUtedalr ikame olunan 
alacak davaamda: Mtlddaaleyhler 
Yqar ve Hüseyine gönderilen 26-f 
--881 tarih ve 937/267 1&yılı dava 
anıuhal surett Yqarm ikametg&hmı 

8-yaa IALE'nJn bir balta IODl'8ld terked~rek bir semti meçhule gitme
reıa, rll'llıeuılt haklld fotoğnlı sine bınaen tebUt edilemediji tebliğ 

sabahleYin kalktığınızda daha 
çizgi ve buruşukluktan izale eier. 
genç görUnUrsünUz. 

-. 
y 

b 

varakası zahnndaki mUbaflr metru 
batından anlaşılmasına mebni mez 
kikr dava arzuhal surethıtn bir a 
müddetle ili.nen tebliğinin lcruma 
karar verilmiş olmakla keyfiyet te 
lğ makamına kaim olmak bere llln 
olunur. (2028) 

Gündüz için beyaz rengindeki 
(yağsız) Tokalon kremini kulla
nınız. En sert ve esmer bir cildi 
yumuşatıp beyazlatir. Siyah ben· 
leri eritir ve açık mesameleri ka- -
patır. Yalnız Tokalan kreminin 
temin ettiği bu cazip, sehhar ve 
güzel tene malik olunur. 

Koıayıık·Şıklı.k "-..,...._.........,...._ ,. •• ,.._ .. 1ı._ .......... ..... .... ,., ... ., .... '"' ..... ... .........,. ................ ... 
ftllfel•rı.r. " .......... "" 

Biga Vesayet Dairesinden. No. 7 
............... ,......., .. . == ............. ...... ..... 

l"ı,.te 1 ., ., ...... Biganın Demetoka k&ytlııden Iae t otlu mtlteveffa Ramdlnta Tahir o-

---~~--------- vada ve kendi çiftliğinde depo edil mit nUmuneleri Dairede mahfua 8'7 
~ ~~~~~~-~~~~~* 
lJ : 4lunet EmlD YALMAN day 94 kilo mısır 84 kilo çavdar bir beypr ve bir masa ile bir karyo 

....... ,.,.,...9 .... 

lllGlld NetJiyab idare Eda: ıa -te teaUm' edilmek p.rtlyle a9lk arttırma ile satılacaktır. Talip 
8..-... . ____ 8. 8ALbl leriD ihale cUntl olan 937 eeneai Tet rhıisanin~. 24 ~ Carlamba il· 
~ •e Neşriyat Tnrk Llmftet nU saat 14: de 85 lira teminat akçe teriyle bırlıkte Bıga Vesayet Dairesi 
--...... tııtı yer TA~ matbHfl De mUraaaatlan Din olDllUI'. ('lllMS) 
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.- R ~· IZllSIZLll 
lltw1.a IDwu malıram eder • .. ,... 

Pertev Karbonat komprimeleri 
Çok tmıhı bl • KarbollattM ve toz brbonat almalıtald mtltkUW gk 

ön ön de tutularak yapdmştır. 

Her ecıauıecle aatdır. -------.. 

Mustafa Kem alpaıa Belediye Riyasetinden: 
1 - Muaaddak Pro :;je mw-ibınce (89,000) lira bedeli kelifli Mustafa 

ektrik teaisatmm ıimdilik "M675" lira "40" ku.
tmnak prtile kapalı zarf uaulile ekailtmeye konul-

Kemalpqa kuabuı El 
rtlfluk kısmını yap 
mu§tur. 

2 - Eksiltme müd 
bundan evvel ili.n 

deti gerçi 8-11-1937 Pazartesi hitam bulacağı 
eclilmit ise de görUlen ltl&um Uzerlne eksiltme müd-

37 ~rşamba gUnU saat 14 de hitam bulacak ve 
pqa kazası belediye Encümeninde yapılacaktır. 
vrak ve projelerin birer kopyeleri Iatanbulda Gala

da 5 inci katta Elektrik Mühendisi Hasan Halet-

deti 8 Birincikanun 19 
ihale Mustafa Kemal 

3 - Tesisata ait e 
tada Sellnik Bankasm 
ten ücret mukabili alın qr görUlebilir. . 

4 - Eksiltmeye il . tirak edecekler % 7,5 teminat ve ihaleyi müteakip 
tlarile ihaleden bir saat evveline kadar müracaat I • % 15 §e iblağ temina 

etmeleri llzmıdır. 
5 - Eksiltmeye tali 

lki hamil olmaları 
p olan_larm Naf'ıa Bakanlığından musaddak vesa-

şarttır. edi . 
6 - Fazla izahat almak isteyenler Mustafa Kemalpaşa Bel yesıne 

müracaat edebilirler. ( 7471) 

1 lnhiaarla r Umum Müdürlüğünden J 
Muhammen bedeli ,Eksiltme saati 

195 takmı elbise, 
paııtalon, kuket 409l> Lira 14 

ceket, yelek. 

51 adet palto 561 ,, 15 
217 çift fotin 1085 " 16 
1 - Şartname ve ntlmunelert mucibince mlkdar ve muhammen bedel· 

elbuaat ve fotin eksiltme ile satin alınacaktır. Jeri yukanda yazılı m 
2 - Eksiltme, U-XI-937 tarihine rutlıyan Çarp.mba günil her 

birerlerinin bizalarm da yazılı aaatlerde Kabatqta levazım ve mUbayaat 
omisyonund yapılacaktır. Subetdndekl Alım k 

3 - hteldllerin e kailtme için tayin olunan gUn ve saatte % 7,5 gll
llkte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 75M venme paralarile bir 

• • • 
1 = Kapalı zarfla e ksiltmeye konmuı olan bir adet çift devreli otomatik 

talip zuhur etmediğinden . pazarlıkla alınması ka.-tabı maklnelli için 
rarıa,tınlmıttı. 

2 - Puarlık 22. XL 937 tarihine 1'&8tlıyan Pazartesi gllntı saat 14 de 
e MUbayaat Şubesindeki Alım komisyonunda ya. Kabatqta Levumı ~ 

pı1acaktır. 
8- Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temmat 4'50 liradır. 

param olarak her gün adı geçen komisyondan ab-' - &utnameler 
nablllr. 

IS - Ekalltmeye 
rmı ve kataloklarmı 

lltlrak etmek isteyenlerin, fiyatsız teklif mektupla
eblltme gilnUnden evvel inhisarlar TUtUn ll'abri
lttne vermeleri llmndır. katar Şubesi MildUrltl 

6 - lsteklilerin p 
venme paralarile birli 

azarlık için tayin olwıaa gUn ve a&aıtte " 7.S gO
kte adı teeen kominona eelmeleri llln olunur. 7517 



====12 =========================================== 
Dünya diş doktorları ve diş macunları arasında en büyük 
mükafat ve zafer nişanlarını, diplom donör ve altın ma
dalyalar kazanan ve bu suretle birinciliği kalivetle sabit 

0
1an ve Fra sa sefarethanesince tasdik olunan 

HASAN Dış· MACUNU 

Günde J AtNIZ 

A OS diş macunu k Ha a lar hiç bir diş ağrısı çekmezler. Diş 

le i a amaz. dişleri ç ·· üm z, inci gi i beyaz. saij am olur ve bu 
s re le iyi çivnend:iji içi mid raha sızh vı gelmez. Mutlaka Ha

s n DA OS diş macunu ar asına d:kkat. Toptancllara tenzilat. 

• • Zührevi ve cılt hastalıkJan 

TAN 

BEYKOZ KUNDURASI 

HER MEVSİME UYGUN 

AYAKKABIDIR. 

19 -11- 937 

MALLAD PAZARLARI 
~~~--~--~~~~~~~~~~-----~-----~----

KAYIP: Eminönü mal müdürlU • 
Jünden almakta olduğum tekaüt ma 

M. M. V. ce ala.minyom matra imal edecek bir makine ve teferrtiatı Dr ayri o me aşıma ait (307) numaralı cüzdanımı , 
en müsait şerait teklif edecek b'.r f;r mndan satın alınacaktır. Mezkiır ma- taybettfm. Yenisini alacağımdan 

Karyolalar 
Fabrika Fiatına Satıhyor. 

kine ve tcfcrrtiatını verebi ecek firrn alar makinenin kudret kab;l'yetini >ğleden sonra Beyoğlu Ağacam 
N ·ıukmU yoktut". Istanbul posta baş • Asri Mobilya Mağazası ~~ kataloğ ve resimleriyle b=rlikte F'at ve şerait' muhtevi tekliflerini 10 I. ıoırşısınôa o 133 Teleton :43fl!-; 

l{anun 937 tarihine kadar Ankara.da M. M. Vekaleti levazım daire riya- ---..-ı---.---..: memurluğundan mütekait Viçen Me-
setine verme"eri (610) (7807) 1 neviş. Istanbul, Rıza Paşa yokuşu No. 66 Tel, 23407 

• 

KIŞ GELiYOR: DiKKAT EDiNiZ!. .. 

ip-Nezle-Bronşit-Baş-Diş 
matizma v.e ü iitmekten 

usu e gelen ütün ağrı a
a ar ı en k vv t i i a •• 

Lüzumunda günde 3 tane alınabilir. 
Mide ve kalbi yormaz -Tes·ri an:d~ r. 

Taklitlerinden sakınınız, ısrarla SEF ALİN isteyiniz. 
1 lik ve 12 lik ambalajları vcırdır. 

SEFALU~'i bir Kere tecrUbe eden onu ısrarla istemektedir. Siz de ahnız • 

~ , "' . ~ . ... .. ... . ' . . ı - ı . ' . . l ·~ . : . . 


