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Setimizin Seyahatle 
' 

• rz 
Atatürk Adanada Etrafh 
Tetkikler Yaptıktan Sonra 
Dün Ankaraya Döndüler 

Denizci 
Türkiye · 

~hmeı Emin YALMAN 

1 Büyük Şef Adanada 
Belediye lşlerile Yakından 

E vvelki gün Deniz Harp O
kulu yüz altnuf ikinci 

yıldönümünü kutladı. Bu em 
bilgi ocaiının senelik bayramı
na hepimiz candan ittirak ettik. 
Deniz Harp Okulu, uzun aene
lerdenberi Türk müdafaa kuv
vetleri ve Türk denizciliği için 
çok kıymetli ve fedakar unsur

lar yetittinnittir. Türk milletini 
yeniden tam denizci bir millet 
haline koymak için hazırlanan 
yeni hamlelerde de mühim bir 
payı olacaktır. Bu eski ocak için 
muvaffakıyet dilemek ve inki-

1 taf ına adım adım alika gös
termek her vatan<lat için bir 
borçtur. 

Deniz Okulumuz 1776 senesinde ku 
rulmuştur. 161 senedenberi denizci 
yetiştiren bir okulumıuz var. 

Gazete okuyucularının çoğu bu 161 
l.M@mı U~rlnde hiç tüphesiz a -
ıneiiileket karanlık ve geriIIk içinde 
saman doldururken, yenllfğln ilk Iflk
larmdan biri diye bir deniz mühendis 
mektebi açılmıştır. Bunu bir tesadüf 
eseri sayamayız. On atlıncı asırda Ok 
yamıslara kadar tqan, Barbaroslar, 
Turgutlar, Oruçlar Yetiştiren Türk de 
nizclliğine ait ananeler, milletin ruhu
na derin :kökler salmıştır. Her brsat
ta gördük ki, bu kökler yeniden filiz 
vermiye daima hazırdır. Yeniçeriliğin 
kalkmasından senelerce evvel mem
lekette kurulan yeni bilgi ocakhlnn -
dan .birinin bir deniz okuiu alınası 
bundan dolayıdır. 

Alakadar Oldular 

Atatiirlr Malat,ada luır,ılanJılılan aralarda 

• ~--.. 10 tl-luaıuıt •nPAtt.f\ Rfden l lmm tabii heyecan ve tezahUkı, en 
muhabirimiz ~onla bildttdiJ - DU>Ujt lJa).14.Ull~.WW.U~ ı:;uı ... ı:::w.ıı:a· 
Bugttn bUttlıı Adana, en bUytlk bay- den kat kat daha canlı ıat. 
ramınm sevinci ile görülmemi' bir Ulu Onderi yalnız Adanalılar de
tezahilrat içinde yqadı. Dün gece - ği_l, Çukurovalılar karştladılar, se
denberi sevinç ve heyecan içinde gö li.mladılar. Viliyetin kazalarından, 
zünü Şefinin yoluna çeviren Adana- n(lbiyelerinden, köylerinden §ebre a
hlar, nihayet buglln (dün) sabaha kın eden kadınlı, erkekli kUtleler, bu 
karşı uıu Onderin te§riflerini aevinç- eşsiz güne en büyük heyecan kotan 
le öğrendiler ve ıa!aktan itibaren muazzam, canlı bir dekordu. EvYelki 
çoluk çocuk, genç, ihtiyar Atasmı gUndenberi bayraklarla ve ışıkla do
görmek için yollar!, istasyon boyla- nanan Adananın hemen bütün çar
rma dökUidUier. BUyUk Şefin mera- şılan kapanını§ ve mahalleleri bo -
sim yapılmaması hakkındaki arzuıa. ~lmı§ vaziyetteydi. Tek sözle, Ada-
rma rağmen, on binlerce Çukurova- (Arkası 2 incide) 

Prenses Şivekarın Kardeşi •• K ınm Muhııre'besinıden sonra 
memlekete borç şeklinde ecne 

hi parası aktığı zaman bunwı büyük 
bir kısmını t&bil bir tekilde donanma 
Çekti. Eski denizci ananeleri canlan -
dı. Yeni deniz kurtları yetiştirdik. 
Deniz; İngilizlerle biribirimizi buldu -
lwnuz, ruhlanmızm yakmlığmı duy
duğumuz bir saba oldu. Türk donan
Jnaamm Kınm ha.ribinden sonra dUn
Yanın ikinci donanması olması yalnız 
bir para meselesi değildir. Denizcilik; 
bilgi,.-ten ve fedakirlık istiyen bir iş
tir. Deniz.ellik Türk ruhuna çok ya.km 
gQk 11evilm~ bir meslek olduğu için en 
Yüksek vasıflarda Türk denizcileri 
derhal yet.işıniştir. Tanzimat devri, 
ba,ka hiobir sahada bu kadar parlak 
bir imtihan geçirmemiftir. 

Ölen Prens Seyfettin 
Büyük Servet Bıraktı 

Abdülhamit, keyfi surette bükUm 
•Urebilmek için Türk ruhundaki bU
tUn hızlan durdurmak, bütiln hareket 
~e teşebbüsleri öldürmek ihtiyacını 
duYrnuştur. Bunun için de denize düş 
nıa.n olmuştur. Denizleri yarmak için 
Yapılan bütün harp gemilerini zincire 
"'1rtnuş, atılgan, cesur Türk denizci
~erini dubalara bekçilik eden, yahut 

arada aUrUnen insanlar haline indir
llliştir. 

ha ~etrutiyetten sonra harpler, harici 
d.:ıaeJer, siyasi kavgalar senelerce 
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1 
h kati işgal etmiştir. Fakat müspet 

~ ada biQbir iş, Donanma Cemiyeti!u n f aaliyet.i kadar alaka uyandırma-
ftrr. O zamanlar vergı"lerini eeve -tek Öd 

f~ ernJyen vatandaşlar, kat kat 
ti asını seve seve Donanma Cemiye
d ne vermişlerdir. Toplanan paralar 
~~notlar. almıya ki.fi gelmiştir. 

Ya Uınhurıyetten sonra en acele ihti
çlar araaında bile donanma unutul

Jrıadı. Fakat denizcilik birinci l{Lfta 

.ıe alınan ı,Ier sırasına girem~ 
(Arkası 9 un~) 

Aylık Geliri 18,000 Mısır Lirası Olduğu 

Söylenen Prens, Birçok Maceralardan 

Sonra On Üç Şenedir Burada Y aııyordu 
Prens Seyfettin öldil. ''TAN,, dün

kü sayısında bu haberi ilk def~ .ver
dıği zaman, geçmiş yılların ıçınde 
gömWü kalan macera yığınlarını da 
hatırlıyordu. 

Mısuın en zengin ve tanınmı§ 

prenslerinden Ahmet Seyfettin on Uç 
senedenberi Istanbulda oturuyordu. 
Bir zamanlar guete sayfalarında 
kendisinden maceralarından çok bah ' . 
sedilmişti. Birkaç sene var kı, gaze-
teler ve okuyucular onu unuttular. 
Bugün ölüm, onu gazete sayfaların
da tekrar canlandırdı. 

Prens Seyfettin, miktarı belli 01• 
mıyan büyük bir servet sahibidir. Fa 
kat buna rağmen hayatta hiç mesut 
olmamı§tır. Cenazesi bugün, Ş;şlide 
Bomontideki evinden kaldırılacak ve 
Feriköy kabristanında hazırlanan 
makbere defnedilecektir. 

Prens Seyf ettinin ölilmil kısa bir 

( 

hastalığı mUteakıp wku bulmuştur. ,~......_,~ 
Kendisi 80D~ere kadar sıhhatte 

aya-.\t bulunuyordu. Hatti beş 
• P (Arkası 9 uncuda) 
! 

Prena Seylettinin bir~ •en• 
evvele ait bir rami 

FASIZM 
KARSISINDA 
BiR TEDBiR 

Uzak Sarkta , 

lngiliz • Amerikan 
Ticaret Anlaımasının 
Maksadı Bu lmiı 

400,000 Çin Askeri 
Şanghay Etrafında 

Londra, 19 (TAN) - lngll 
tere ile Amerika Birleşik biikü 
metleri a.rumda bir ticaret mu 
ahedesialn hmUJD& doğru müza 
hreler açılmasının tenıioi gö 
nün 8l mGt.!nı hadisesi sayıl 

' Almanya, Japonyanın Şimali Çin 
ile iktifa Etmesini Tokyoya Bildirdi 

maktadır. Amt>r\ka Harfoiye Na 
nn müzakereye hazır olduğu 
nu bildirmiştir. Uiitün Lomlra 
gazeteleri, hadiseyi büyük bir e 
hernmiyetle kRydetli)orlar. Eve 
ning Standard ~zeteslne göre, 
müzakere bir iki hafta soara 

ı başlıyacak ve mu:ıhedenln etiası 
"en fazla milsa.,eye mazhar mil 
Jet" tezi olacaktır. Nevs Chrooic 
le gazetesine ~öre, bu muahede 
sadece bir ticaret ltilatı olmak 
tan ziyade düny.clakl e-n .)it3iik 
demokrasllerin anlaşma'4ı mahl 
yetindedir. AmPrıka ~a7.etelerm 
den Herald Tribvnc• dQ bn tJca 
ret ıtlllfmı fa~iT.nw. karşı bir 
tedbir teli.kkl Ptmf'.ktedir. Ame 
rlka gazetelerine göre ftilaf ma 
yısa kadar lmzal:ıncakhr. 

Cephe gerisinde Çin lopfu•u talimde 
Londra, 19 (TAN) - Japonlar 1 sı, sevkülceyşi ehemmiyeti haiz o_ıan 

Şanghay mmtakasında Suçov'a doğ- Kashing'i zaptctmeleridir. Çıniıler 
ru ilerlediklerini ve şebirdP.o beş ~n 
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b~ id~ia~ı. tekzip ediyorlar ~·e 400 
mil mesafede bulunduklarını iddıa bın Çinlının bu mıntakadakı hattı 
ediyorlar. Japonların diğer bir iddia- (Arkası 9 uncuda) 

Maliye Memurlan 

ArClllllcla 

===================================-

Lord Ha lif aks Hitlerle 
Ankarn..19 {'l'an_mıııbahjriJ>c1enl

Maliyede yeniden IU ta~ ve terf"ıler 
yapılınıftır. 4 uçu saat görüştü Ağrı varidat muavini İbrahim bi
rinci eUvan fırkası vemedarlığına, 
Küçllkpazar tahakkuk başınemuru 

Hilmi Kadıköy tahakkuk şefliğine, 
Samatya tahakkuk memuru Cemal 
Kasımpaşa tahakkuk şefliğine, Ev-

rak müdürü İu.ettin Milli Emlik mil Berlin, 19 (TAN) - Bu sabar. Al· Lord Halifax'ı kapısuıın eşiğ.nde kar 
düril kontröllUğüne, hariciye muha- manya Hariciy~ Nazn-ı Fon Neuratlı- şılıyarak samimiyetle "Hoş geıdi • 
sebe memuru Bekir Sıtkı ikinci mü- la birJikt~ !for Hitlerin ikamet etıiği niz!,, demiş ve misafir Lorda kUşkü
meyyizliğe, umumi muhasebe birinci Münib civarındaki (Berchtesgarden) e nü gezdirdikten sonra hususi dairesi 
mümeyyizi Cahit evrak mUdürlilğüne gelen t:ı~J:~ nazın L~1rd Halifax, ne götürerek kendisi ile burada ko • 
açıktan Faruk Kurtuluş muhasebe Her Hit'<'• !ı:rafmdan kabul edilmi~ nuşmuştur. 
memurluğuna, tahsilat müdürlüğü ve mUli.kat dört buçuk saat devam et Birçok İngiliz ve Amerikalı gawt~ 
tetkik memuru Abdullah ikiııci mü- miştir. Her Hitler mis<ıfirlerine ker. elleri havadis almak için köşkün önün 

Bir lngiliz Lordu, Milletler Cemiyeti Paktmın 
16 ncı Maddesinin Ilga Edilmesini istiyor 

meyizliğe. di hu&u3ı ct<.ımobilini görulcrmiş ve (Arkası 9 uncuda) 

M fithat 
Ogounun 

Pa~anon 
HatoraDaro 

Bu ıördüiünüz retim 1878 senesinde (Paris LA. ' nRESSE- IL._..J usrru· ,. E 
llluatre) adındaki Fransız retimli mecmua- · :t:" 1 ~ ~ ~ 1 
11nda çılanlfbr. Mecmua, günün dört büyük -
adamının resmini birarada netrederken Mit
hat P&f&yı bqa geçiriyor. Senelerce Mitbat 
P&J& A vrupanm siyui sahnesinde mühim rol
ler OYJl&mıf, umumi alikalan kendi üstüne 
toplanııttır. 

Ali Haydar Mithat, adeta tarih sahnesinin 
ıüstünde doflllUfhır. Daha dört yqında Abdül
hamitle kartıl&flllltbr. Babuı Avrupada iken 
hep Yanıbatmda bulunmUfhU'. iki geçmif dev-
re ait hadiseleri pek yakından ıönnüttür. ~ 

Dünün tarihini ud kaynaktan dinlemek i.
tiyen okuyucular, Mithat P&f&DID oğlunun ha
tıralarında aradıklarını bulacaklardır. 

Ali Haydar Mithatm büyük bir meziyeti, 
hadiseler kartısında daima bitaraf bir seyirci 
mevkiinde bulunmuıdır. Hatıralarını yazar
iken., hakikati ifadeden batka hiçbir emel takip 
etmemittir. 

Yarm 11 TAN .. da 
Okuyacclksımz. 
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Şejimizin Seyahatleri 

Atatürk Adanada Etrafh 
Tetkikler Yaptıktan sonra 
Dün Ankaraya Dödüler 

.. . (Başı 1 incide) it ve ders halinde bularak sualler sor 
nalı, dün Şefini görmek için sefe~- dular, 
berdi. 

Ulu Onderin, gardaki vagonların
dan şehrin öbür ucuna kadar karşı
lıklı iki saf halinde dört göz.le bü
yük Şefine intizarda bulunan kay -
naşmış Çukurovalılar, nihayet sabah 
11,40 ta en büyük arzularına kavu§
tular. Ulu Şef, vagonlarından indiler 
\'e bu anda topla selamlandılar. A
tatürk, kendilerini istikbale gelenlere 
iltifatlarda bulunduktan ve vali Tev
fık Hadi Baysal, belediye reisi Tur
han Cemal Betik, kumandan ve Sey
han mebuslan ile erkanın ellerini sık 
tıktan sonra gardan, refakatlerinde 
Başvekil, Dahiliye, Nafıa Vekilleri ol 
duğu halde istasyonun şehir cephe
sindeki meydanlığa geldiler ve bura
da askere, izcilere, on binlerce Çukur 
ovalılara iltifatlarda buluwluktan 
sonra otomobillerine" bindiler ve be
lediyemizin güzel eserlerinden birisi 
olan Atatürk park!llı ziyaret ettiler. 

Şefimiz ıehirde 
Ulu Onder belediyeye uğrıyarak 

şehrin bayındırlığı hakkında vaH Ha 
di Baysal, belediye reisi Turhan Be
rikten izahat aldılar, gördükleri e
serler kareısında memnunluklnrmı 
izhar buyurdular. Bundan sonrn Şef, 
parkın ortasındaki Atatürk anıdma 
doğru yUrUdil!er, anulm da.idesine çı
karak figürler hakkında ayrı ayrı i
zahat aldılar ve Adanayı ilk §ereflen
dirdikleri gün söyledikleri tarihi bil
ylık nutuktan alınıp anıdm sUtununa 
i5lenmlş şu parçaya bir an baktılar: 

"Bende bu vekaylln ilk hissi te
şebbü U bu memlekette, bu gllzel 
Adanncla do~"11lur;t:ur.,, 
Bundan sonra Şef, o tarihi günün 

hatırası ile anıttan ayrıldılar ve par 
km kapısına doğru yürüdüler. 

Hataylı yavrular 
Bu anda parkm kapışmpaı;ı. çıkmak 

ta olan Onder, şehrimiz Kız Lisesi ta 
lcbelcrinden il:i Hataylı kızın sevinç 
gozyq\;l.p ile takdJIJl ı:ttikleri buketi 
aldılar ve Hataylı küçUk Meliha Yurt 
manın temiz heyecanlarına muhatap 
olmuşlardır. 

"Yaratıcı, kurtarıe1 Ulu Onder; 
Bugün hürmetle ellerinizi öpen

ler yarmm kahraman Türk erleri· 
ııln anneleri olacak Türk ilahı)" 

i<ızlandır. Türk Alemine yarattığı
nız son uz bUyük \'arlıkla.nı ll!ive 
ettlAfnlz Türk Hatay istiklali 
mllli tıırlhlmlıfftl ebedi, ölmez e
scrlerlnlzlsı yanın<la dalma ufak 
bir misal te5kil edeceld;ir. Biitun 
Hataylılar, 1'Uce Atalarına son~uz 
\•artıklarını, mbınettarhklannı ,,~ 

~ükrnnlarmı sunar, ellerinizden ö
perler.,, 

O yerde! .. 
Ne eşsiz, ne mutlu bir tesadüftür 

ki, bugUn Hataylı kUçük Meliha Yurt 
manin Sabahat Türkmenin, Büyük 
şefi karı;;ılndıklnn bu yer Atatürklin 
Adanayı ilk teşriflerinde siyah örtU 
tere bürünmüş matemli, yaslı iki Ha 
taylı kadının ona "bizi de kurtar!" 
dedikleri ayni yerdir. O zaman Bü
yük Şef. bu iki ynslı Hatny kızına bu 
yerde "kırk asırlık Türk yurdu esir 
kalamaz'' demişlerdi. 

Nihayet yıllarca sonra bugün 19-
11-937 Büyük Şef aynl yerde yine iki 
1-Iatay kızını gördiller, ve onlardan 
!;Ukran ifadesi dinlediler. Fakat yıl· 
larca evvelki o karşılaşma ile bugün 
kü arasında büyük bir fark var. O za 
manki Hntnv kadını meyus, müteel
lim ve mustaripti.. Fnlmt bugUnkU 
Hatay kodmı mesut ve müteçekkir
dir. Ve eb d"yen kurtarılmıştır. 

Kız Enstitü.ünde 
Parkın önünde binlerce Çukurova 

lı çocuğun arnsu.dan yUrUyen Ulu 
Onder, otomobilleri ile balkın "Yaşa 
Varol! .. Başımızdan hiç bir dakika 
ayrılma!.." dilekleri içinde biraz ile
ride bulunun Adana Kız Sanat Ens
titUsUnU teşrif ettiler. 

Büyük Şef Enstitünün direktörlük 
odasında biraz istirahat buyurdular 
ve direktör Bayan Haleden okulun 
kadrosu, programı hakkında etraflı 
izahat aldllar ve Enstitü talebeleri· 
nin bizzat yaparak ikram ettikleri 
kahve likörU ve pastalardan aldılar. 
Ulu Şef, çalışkan Adana kızlarmı tnk 
lir buyurdular ve mütcakıben Ensti
tnnUn dersanelerine girdiler, talebeyi 

Tarih dersinde 
Ulu Onder Enstitünün atölyelerini 

gezdikten ve yapılanla.n gördükten 
sonra tarih dersinde bulunan bir sıru 
fı ziyaret ettiler. Bu esnada KorbıJk
ların ve Terkeşlerin tarifini anlat:.ın 
talebe Memduhayı dinlediler. Ulu Ön 
der müteakiben cenubi Anadoluda 
Tarsus clvannda asırlarca evvel ya • 
şamış olan bu kavmin Terkeş ismin • 
den bozularak Terses kelimesinin 
meydana geldiği~ ve Güne~ - Dil te 
orisi vndisinde bu hususta ara.ştmna 
lar yapılmak lli.zımgeldiğini işaret bu 
yurdı.ılar. 

Atatürkün bu i§arctleri şunu an 
latmı§tır ki, fimdiki Tarsusun asil is 
mi Terscstir. Ve bu isim öz türkçe 
bir kelimedir. 

Bundan sonra BUyUk Önder, dersin 
öğretmeni Bayan Hatic:eden talebesi 
ha'kkmda izahat aldılar ve memnun • 
luklannı jzhar buyurarak a.yrıldılar. 

Adanadan ayrılı, 
Yarım saat kadar Kız EnstitUsUne 

§eref veren Atamız, bundan sonra ta 
!ebelerin masum ve çok candan alkış 
lan arasında otomobillerine binmişler 
ve şehrin içinde bir tur yaparak Ada 
nalılan selamladıktan sonra istasyo
na avdet buyurmu§lar ve saat 13,35 
te topla selfunlanarak alkı3 ve sevinç 
gözyn.şla.rı arasında Mcrs"ne mUte\rec 
cihan hareket buyurmuşlardır. 

Atatürk Merıinde 
Mersin, 19 (Hususi surette giden 

muhabirimizden) - BugUn saat 15 te 
Ulu Ön:ler Mersine "eref vermişler· 
dir. Hı.ısust vagonlanndan inen Ata 
tlirk, ve kend'sine refakat etmekte 
olan zevat istasyon ve caddeleri dol
duran btitiln Mersin halkının aikııt 
tufanı arasında istasyondan geçti-

ler. Mersin halkının bilyUk sevinç ve 
heyecanını vapurlar, ve fabrikaların 
sinyalleri, atılan toplar nnlattılar. 

Şef, askeri kıtaları teftiş buyur -
muşlar ve okul talebelerine iltifa.tta. 

bulwımuşlardır. f.stasyondan doğru
ca vilayet konağına teşrif etmi.§ler 
ve yanın saat kadar istirahatten son 
ra belediye reisine ve tüccar Bay E
dibe ait güzel binaları gezrniflerdir. 
Saat 16 ya doğru memleket hastane 
sine ve şehrin içme sularına ait yeni 
bentleri gezmişler ve memurlarına 

iltifatta bulunmuşlardır. 

Ankaraya doğru 
Büyük Şef bir saat sonra binlerce 

halkın alkışları arasında Yenice yo
lundan Ankaraya müteveccihen hare 
ket etmişlerdir. Şefiıniz~n .Ankaraya 
giderken Konyaya uğramaları da 
kuvvetle muhtemeldir. 

Merainde tetkikleri 
Mersin, 19 (A.A.) - Saat 13 te 

Adanadan mUfarakat buyuran Ata
türk saat lg te eMrsine şeref verdi
ler. Candan gelen fevkalade tezahı.i.

ratlıı selamlanan Atatilrk, karşılayı
cıların ellerini sıktılar, asker, mektep 
li, izcilerin önUnden yürüyerek geçti
ler. Kendilerini seliımhyan ve alkışlı 
yan halka iltifatlar ettiler. Otomobili
ne binerek doğruca vali konağına ve 
oradan belediye reisinin evine gide
rek orada bir mUddct kaldıktan son 
ra encUrnen azasından Yakubun Su
bendi yolundaki bahçesine gittiler. 

AtatUrl:, bir müddet de burada kal 
dıktan sonra istasyona avdet buyura 
rak he.Ikın coşkun uğurlama tezahü
ratı arasında saat 17 de Konyaya mü 
teveccihen Mersinden ayrıldılar. 

Bütiln şehir donatılmıştır. Halk, 
sokaklarda ve caddelerde, büyük bir 
intizam dahilinde, Ataturk geçtikçe 
"Vnrol, Atatürk" diye bağırıyorlar. 
Herkes neşe ve sevinç içindedir. 

Atatürk yenJ yapılacak Halkevi ve 
anıt ile alA.kadar olmuşlar. Ve vali 
tarafından verilen izahatı tasvip bu
yurmuşlardır. 

Mersinden ayrılırken valiye Mersi 
ni ziyaretlerinden ve umumi faaliyet 
ten mlitevellit memnuniyetlerini iz
'ıar buyurmuşlardır. 

Arabacıların işleri Arttı 
Sırt hamallıh"I kalktıktan sonra ara

bacıların l3leri bir hayli artmıştır.Bu 
gUn şehrimizde çalı"1r vaziyette 4500 
araba vardır. Bunun 1000 kndan bi· 
nek, geri kalanı da yük arabasıdır. 
Belediyenin piyasaya yeniden araba 
çıkarılmaması hakkındaki karan ara 
bacıları fevkalade memnun etmiı1tir. 

Antakyalı 
Tevfik 

Ağırcezada 
--<>--

idam Talebi ile 

Mahkemeye Yerildi 

Amcasını oTdürmckten 
suçlu T evlik 

Antakyada amcasını öldürdüğü j;ln 
tevkif edilen ve Galata postanesi vez 
nedan Hüseyin Hüsnünün katili Ab · 
dullahla beraber tevkif aneden kaçan 
Antakyalı Tevfik hakkındaki tahki -
knt mUddclumumilikçe tamamlanmış 
tır. Suçlu, ceza kanununun 450 inci 
maddesine göre cezalandırılmak Uze· 
re ağır ceza mahkemesine verilmiş • 
tir. 

Antakya mUstanUkJiğinin bu hadi 
seye ait dosyası, Adliye ve Hariciye 
Vekaletleri kanaiile müddeiumumili 
ğe gelmiştir. Anlaşıldığına göre, Tev· 
fik amcasının kızının kolundaki bile
zilderi istemiş, kız vermeyince Tevfik 
zorla almış ve hadiseye mUdahale e
den babasını öldürerek Antakyadan 
kaçmıştır. Antakya milstantikliğinin 
osyasmda Antakya doktorunun ra

poru da vardır. 
Bu rapora göre, kurşun adamcağı· 

zın m1desinden girmiş ve ka.raclğerl· 
ne saplanarak ölUmüne sebep olmuş· 
tur. 
Müddeiumumiliğin tatbikini istedi· 

ği maddede ö!Um cezasıdtr. Tev -
fiğin muhakemesine yakında ·başla • 
ncı.c.aht.r. 

Akayın Kıı Tarifesi 
Akaym kt9 tarifesi bugUnden iti -

bnren tatbik edilecektir. Yeni tarife 
de akşam postalarında değişiklikler 
yapılmıştır. KöprUdcn Adalara 19,4.5 
te kalkan son vapur 19,15 e alınmış
tır. Adadan köprüye 18 de kalkan va 
pur dn bundan sonra 17,2:5 te hareket 
edecektir. 

Bundan başka her cumartesi Yalo 
vaya hususi bir yük vapuru kaldırıla 
caktır. Bu vapur cumartesi gU11lerl 
8,20 de Köprüden hareket edecektir. 

Taşla Camları lndlrmlı 
Hayrl isminde bir genç, evvelki ak 

şam adamakıllı içtikten sonra Beyoğ 
lunda Kereste sokağında annesinin 
evine giderek kapıyı açtırmak iste
miştir. Fakat, bütün teşebbüsleri bo 
§una çıkınca evvela camlarını indir
miye koyulmuştur. Hayri, zabıta me 
murları tarafından yakalanrnı§, hak 
kında takibata. başlanmıştır. 

Bauan F ethi.ueqi 
/(im tehdit etmiş 

Zabıta, iki giln evvel Ortaköyde ge 
çen tehdit ve j'·aralnma h8.disesine ait 
tahkikata. devam etmektedir. Hüse
yin Gencelin attığı kurşunlardan bir 
tcsndUt eseri olarak kurtulan Prens 
Sabahattinin kızı Bayan Fethiye, 
kendisinin ötedcnberi tehdit edildiği 
hakkında bazı iddialarda bulunmuş
tur. Baynn Fethiye ihtiyar bir mahal 
le bakkalının hayatına kasdetrnek is .. 
temesinden muayyen bir sebep olamı 
yacağını, sadece de bu işin düşman
ları tarafından hazırlanmış bulundu
ğunu ifade verirken söylemiştir. Ba
yan Fethiye diyor ki: 

- Daha evvel rakkal Hüseyinden 
aldırdıı:rım fındıkların içerisinden kü 
çücilk çivilerin çıkması beni !JÜphelen 
dirmiş ve tedbirli davranmıya sev
ketmJşti. Çünkü düşmanlanm vardı 
ve bana fenalık etmek için her çeşit 
çareye başvurmaktan geri kalmadık 
\arını biliyordum. Bu son hl'ıdise de 
evvelkilerin devamından ba1}ka bir
şey değildir. Maamafih, yakmda her 
şey meydana çıkacaktır.,, 

öğrendiğimize göre, zabıta, bu ifa 
deler üzerine tahkikata girişmiş ve 
Fethiyeyi tehdit edenleri araştmnıya 
ba.şlamıgtır. 

TAN 

~~~~~~~~~~~~~ ' 
Tedbir Vaktinde 
Alınmalıdır! 

Mütekait, dul ve yetimlerin al- ligata rağmen, te1ıacümün, izdi-
tı ayhk mıw yoklamalan, bu- hamın öntiDe geçilemiyeceği mu 
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Fakultelerini 
Değiştiren 
Talebeler 

--o-

Konulan Müddet, Bu 

Akşam Bitecek gün bitecektir. Bu seferki maaş hakkaktır. U~ aylık sahiı>leriniıı 1 

tevziatı bayramclan ewel ayın bu ytizden sıkıntı görmemeleri- 1 .üniversiteye yeni yazılan talebe-
birioci, ikinci ''e U!(\incU günleri ni tomln edecek yegi.ne çare, ler, girdikleri fakülteyi beğenmez v~ 
yapılacağı S!ftn, maa~ sahipleri- umumi tevziatı blrincikanuııun ya meslek değiştinmiye karar verir • 
nin bu Uç giin izdiham dolayısile 1 inci günü yerine hiç değilse bu lerse bir ay içinde başka fakültelere 
bU~iik sıkıntıya düısecekleri mu- ayın 25 inde başlatmaktır. geçmeleri mUmkündür. üniversite 
hakkaJctır. M,ı.aşlannr bankadan kırdır~ imtilran talimatnamesi mucibince ka 

Defterdarlık, mütekait, dul \'e cakların vizesi için malmü<lür • bul edilen bu bir aylık müddet, bu ak-
yetim maaşlannm bayramdan iliklerine \'erilen emrin, tahmin şam bitecektir. Yarından itibaren fa. 
ev,·cı \'crllm ı l~in liıım gelen odilen srkmtryı kısmea önliye- külte değiştirmek istiyen talebelerin 
hUtün tertibah aldığını bfldirmlıi ceğini ümit ediyoruz. Vb..e mu• müracaatları kabul cdilmiyecektir. 
tir. Bu arada biitün maJmüdiir- meleJeri siirntfe görlildüğü tak- A11liıerlik dersi gören kız 
liiklerine de lizun gelen tebliga.t dirde, b114!ka, ayın 2~ inden iti- talebelerin haydi 
yaprlnır~tır. baroo fo\'Ziata. g~ecek \'e fası- üniversitede askerlik dersi gören 

Fakat, hemen söylemeliyiz ki, Jasız çıah~arıık ba)Taına kadar kız talebeler, erkek arkad~larmm ü-
bu tedbir kiıfi değildir. Çi!nkU, bltün aylık snhlplerine maa§la..- niversite talim taburunda tabi tutul-
Jıer ıaman asgari on gUn devam rını \'enntyc ı;aJTct edecek-tir. duklan şekilde, kayıtlarını yaptıra • 
eden maa.c; tevziatını Uç güne Te\'Ziatı bayramdan önceye caklardır. Bunun için, ilniversite ki! 
ırıığdırmrya katiyyen fmkii.n yok alarak maaş sahipleri lehine ha.- talebe askerlik muallimi binbaşı Srtkı 
hır. Hemen bUtüo maaş sahip:- rcket eden dcften'larh&"In, yüzde Buran'a rektörlükçe Üniversite mer-
le.ri, a.yhklarıru bayramdan ev- yüz muhtemel izdihamı önlemek kez blnamnda bir bUro aynla.caktı:r. 

ı 1 \"el 8.lmak istiyeceklerl ı~ın, nıal için umumi tevziatı da hes gün Bu büro, kıuruluncıya kadar, laz tale 
~dllrlüklerlne yapılan bu teb- önceye alınasmı rica ederiz. 1 beler derslere kayıtsız olarak devam 

~~!!!!!i~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~I• edebileceklerdir, ... 

Ankara Toplantısı için 

Yunan ve Romen 
Devlet Bankaları 

Müdürleri Geldiler 
Balkan Antantına dahil memleketlerin devlet b~an mü· 

dürleri bu hafta Ankarada toplanacaklardır. Bu içtimada buluna
cak Romen ve Yunan heyetleri dün şehrimize gelmişlerdir. Ro
men heyeti, Romanya Merkez. Bankası Umumi Müdürü Kons
tantineacu'nun reiıliğindedir ve sabık Romanya Maliye Nazırı 
Vf! IJ~'\' JC::L l:JC\&&nQ.G& aa.'M"°'vvawl"""• ,..,.,...._... ...,.,.t''°"W..,.•Wf .., _.......,. J 

teflerinden B. Dimim Jordan ve ticaret mü~viri Manescu' dan 
mürekkeptir. 

Romen misafirlerimiz, dün öğle • 
den sonra saat 14,30 da, Fransız ban 
drnlı Pro\.·idence adlı vapurla şehri
mize gelmişler, Galata rıhtımında 
Devlet Bankası erkanı tarafından kar 
şılanmışlardır. 

Yunan Devlet Bankası Umum MU· 
dürü Çuderos'un reisliğinde, bulunan 
ve bankanın Atina şubesi mUdUrU 
Ulis J{uyakopuli ile Pire şubesi mü
dUril Mateos Atmakavidistcn mürek 
kep olan Yunan heyeti de akşam saat 
16 da Romanya vapurile şehrimize 
gelmiş, Türk meslekdaşlan taraf m
dan karşılanmıştır. 

Yunan Devlet Bankası Umum Mü
dürü Çuderos, dün Perapalas otelin 
de kendisile görilşcn bir muharriri
mize şunları söylemiştir: 
"- Balkan antantına dahil mem

leketlerin bUtUn konsey içtimnlan bu 
sene Ankarada yapılmaktadır. Bu mii 
nasebetle bu memleketlerin Devlet 
Banko.lan müdürleri de toplııntılarmı Romen Devlet Bankası Müdürü, 
Ankarada yapacaklardır. dünkü z.iyaretleri 11uuında 

Geçen seneki ilk toplnnh Atinada _____ _:., ________ _ 

olmuştu. Gelec:k seneki toplantının 1 Vecihi Tayyarecilik 
nerede yapılacagı Ankarada kararla.'} 

tınlacaktır. Doktorası Yerecek 
Ankarada, Balkan devlet bankaları 

arasında çalı,ma birliği, bu memle
ketler arasında para, döviz ve klering 

meseleleri görUştilecek ve bu husus
ta yapılması mUinkün olan kolaylık
lar tetkik olunacakbr. Bu görUşme
lerin iyi neticeler vereceğini Umit et-

i " mektey z. 
Yugoslav bankacıları heyeti de bu 

sabahki trenle Belgraddan eehrjmize 

Türkkuı;ıunun uçuş muallimi ve ta
nınmış tayyarccileriınizden Vecihi An 
karadan lstanbula gelmiştir. Vecihi, 
tayyarecilik doktorası vermek Uzerc 
bugün Almanyaya gidecektir. Kıymet 
li tayyarecimiz, Almanya.da bir sene 
kadar kaldıktan sonra ilk tayyare 
doktorumuz olarak memlekete döne
cek ve yine Türkku§undaki vazifesine 
devam edecektir. 

Türkkıquna kar11 büyü~ 
rağbet var 

önümüzdeki ders yılı csnasmd~ 
Türkkufuna, yalnız, lise mezunlan 
ile yUksek mektepte ve 'Oniversitey«t 
devam eden ve liselerin 9, 10, 11 incl 
sımfla.rmda okuyan talebeler kabul 
edilecektir. Bu karar, Üniversiteniı:ı 
bütün fakültelerine de bildirmiştir. 

Bu yıl, Üniversiteli birçok talebe • 
ler, Türkkuuuna yazılmışlardır. YUk4 
sek tahsil gençliği arasında Tilrkkuşu 
na karşı büyUk rağbet vardır. TUrk4 
kUŞUna kaydedilen talebelerin muayf 
neleri, F.skişehir Hava sıhhiyesinden 
gelecek bir heyet tarafından yapıla • 
caktrr. / 

Göz: lıaıtalıklan kongruine 
gidecek heyetimiz 

Beynelmilel göz hastalıkları kon • 
gr~j. ~lrffi.q!~!P.ll.F. b~1~_c.JJına.AIJ 
bul üniversitesi de ıfın!sfl edilece~r. 
Tıp fakUltesi göz hastalıkları kliniği 
OrdinaryUs profesörU tgershelmer 
ve doçcndi doktor Naci bu vazife ile 
yakında. Knhireye hareket edecekler
dir. 

Hat eki haıtanuind e yeni 
paıJiyonun inıaatı 

Tıp fakültesi talebe kadrosunun art 
ması üzerine, daha geniş mikyasta 
tatbikat yapılabilmesine imkA.n ver • 

1 mek için kurulması kararlaştırılan 
yeni pavyonlardan bir kısmının inşaa 
tı !bitirilmiştir. Haseki hastanesinde 
temeli atılmıs olan profesör Akil Muh 
tarm tedavi kliniğinden sonra bu a· 
ym 29 unda da Cerrahpaşaya illvesi 
ne karar verilen yeni hariciye pa.VY,<>
nunun ihalesi yapılacaktır. 

Proleıör Nissen dondü 
Hariciye Vekaleti Siyast MUste~an 

Numan Menemencioğluna ameliyat 
yapmak üzere Ankaraya. gitmiş bulu 
nan Tıp FakUltesi profesörlerinden 
Nissen, dün §ehrlmize dönmUş ve Ü· 
niversitedeki derslerine başlamıştır. 

i~] 
D eniz Ticaret MildUrU MUfit Necdet 

Deniz, pazar gunli akıamı Ankaraya 
giderek idareye ait iıler üzerinde Vek&JeUo 
temasta bulanacaktır. 

• 
O eniz Ticaret MUdürlüiü binaımnı 

cephesinin deiiştirilmesi üzerinde 
hazırlanan projeler bitirilmiştir. Bugünler• 
de Veklilete .-ı;önderllecektir. 

• V illlyet Nafıa BaımUhcndisi Bedri, 
Yalovada yıpllan yol inıaatını tct• 

ktk ttmek üzere dün sabah Yalovayı ıı:it• 
miıtir. 

gelecektir. 

Sirkeci Sandalcıları da 
Bir Nizama Konulacak 
Bir aya kadar l3letmiye açılacak o-

lfAKViH\ll~RAVAJ 
lan Sirkeci yolcu salonunun önünden 
denize inen merdivenlerin uzatılma

sına karar verilmiştir. Liman işletme 
si ile belediye arasında temaslar ne
ticesinde v.apurlarla rıhtım arasmda 
irtibatı tem.in eden sandalcıların da 
ha.mallar gibi bir nizama sokulması 
ve bunlann da numaralı ve bir çe§lt 
elbise giymeleri kararlaştırılmıştır. 
Bu arada, sandalcılann alaca.klan ile 
ret için de bir tarife yapılacaktır. 

Yurtta BugOnkü Hava 

Yeıilköy Meteoroloji istasyonundan alı
nan malümata göre, bugün yurdun Trakya, 
Kocaeli, Ege, Karadeniz kryılan ve Cenubi 
Anadolu mmtakalarile Orta Anıdolunun 
Garp k111mlarmda havanın yer yer yaflllı 
egçmesl ve rlizıı;lrlarm Trakya, Kocaeli mın 
takalarmd:ı şimali, E.-ı;ede garbi cenup ve 
Orta Anadoluda ve Karadeniz kıyılarında 
cenubi istikametten orta kuvvette esmesi 
muhtemeldir. 

OUN'KU HAVA 
Dün, hava kısmen kapalı geçmiı, rüzgar 

.____f 
11 inci ay OUn: SO Kasnn: 13 
Ramazan: 16 lkinciteırin : 7 
Arabi: IS53 Rıımi: t 356 
Güneı: 6,53-0ile: 11,59 
Ikindi : 14.33 - Akıam: 16,47 
Yatsı : 18,24-lmslk: 5,09 

gırpten 11niyedc iki metre olarak esnılı
tir. Barometre 755,S milimetre, hararet et' 

çok 15 ve en az 11,S santigrat olarak ıaı1-
dcdilmi1tir. 

J 
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fifK 
Yüz Sene Sonra 

Fransız Kabinesi itimat Reyi Aldı 
Amerikalı bir profesörün iddiasa

na göre 100 sene sonraki itısanlarıa 
ha.yatında §U değiı;lkliklt'r olacak
mış: 

ı - insanlar \'asati 100 sene ya.
şayacaklannış. 

Başvekil Şotan 
Sulh Siyasetini 
Müdafaa Etti 

~~~~~!i!!!!i!!!!i!!!!!!!!i!~!!!!!!~• ........................................................ ~ 

1 FRANSADAKI 1
' I HiCAZ KRALI SEYAHATE MI ÇIKIYOR 7 i 

Bu ömür meselesini ben Hene ın&

selesi ola:rak kabul etmem. Rahmetli 
Vartanın "l'aşamıyoruz ki, ihtiyar
hyalım,, dediği gibi°iosan \'ardır; s&
ne dediğimiz 12 ayda üç yaş ihtiyar
lar, insan ,·ardır; üç yılda. bir yaş 
kocamaz. Onun için profesörün 100 
sene sonraya attığı bu ihtımal daha 
şimdiden me\'cuttur. l'alnn şuna dik 

Paris, 19 (TAN) - Fransa Mebuaan Meclisi bugün hararetli 
bir münakafaya sahne olmuttur. Batvekil Şotan beyanatta bu
lunmut ve demittir ki: 

''-Harici emniyet, Franaanın en çok titiz olduğu mevzudur. 
Bütün Fransız milleti sulh arzusundadır. Fransa verdiği söze sa
dıktır. Milletler Cemiyetinin ve lıollektif emniyetin hiçbir yerde 
F ranaadan fazla müdafii yoktur. 

Zayıflamıt olan Milletler Ce
miyetinin kuvvetlenmesini wnu
Yoruz. Fakat o milletlerin ken
dilerine güvenmeleri icap eden 
zamanlar vardır.,, 

B. Şotan daha sonra, İspanyada 
dahili harp faciaları karşısında Fran 
sız milletinin duyduğu heyecana ter
cüman olmuş Fransanm dosluk
larmı takviye ve idarneye çalıştığını, 
bUtün paktlarına sadık kaldığını söy 
lemiş ve "Biz bir tek blok tanıyoruz, 
o da barışseverlerin blokudur,, de<lik 
ten sonra itimat istem~. lbunun üze
rine rey toplanmış ve 160 reye karşı 
399 rey ile itimat kazanmıştır. 

Hariciye Nazm Delbos da Parla

mentoda beyanatta bulunarak şunla

rı söylemiştir: 

-Fazla beklemeden hükfunetin hatb 
hareketini bildirmek vazifemdir. Çı
karılmı§ olan yangınları söndürmiye 

1 
Çalışmak, yeni yangınlara mani ol
~ak, dUnyayl harpten korumak. işte \ 
eıyasetimiz budur, vaziyet büyük bir 
dikkatle çalışmamızı emrediyor." 

_., ... . 
11Ulh için çal~an"'milletleri;' ön safın 
da bulunmak için sarfettiği gayret
lerden bahsetmiştir. 

B. Şotan 

Romanyamn 
1 1 • " Qı-ııvı 

Siyaseti "Fransa. İspanyol ihtilafının hi
tarnına intizaren mevcut sulh imkan 
larına bağlanmak mecburiyetinde
dir. 

Bilkreş, 19 (A.A.) - Oğleden son 
ra yabancı gazeteler mümessillerini 
kabul eden Başvekil Tatarescu, yeni 

. ~aşova, Bükreş ve Prag seyaha- hükumetin dış siyasetini izah ederek 
linın sebebi budur." demiştir ki: 

M. Delbos, Fransa ile küçük dev- "Yeni kabine, hiçbir tereddüt ge-
letıerin sulh hakkındaki telakkileri- çirmeden, son dört sene zarfında ta
~n ve noktayı nazarlannın ayniyeti kip olunan ve Romanyanın siyaseti
ltı tetkike medar olacak olan bu fır- ni teşkil eden harici siyaseti takip 
~ttan fevkalade memnun olduğunu edecektir. Bu siyasetin hedefi, sul
'öyıemiştir. hün idamesi ve memleket hudutıarı-

d 
liariciye nazın, seyahati esnasın- nm müdafaasıdır. . . . d Y 

K"" ük t t vesı ıçın e u a, Fransayı doğrudan doğruya ala- uç an an çerçe . -
lta~ar eden dostluklan takviye ede-1 goslavya ve Çekosl~vaky·a· ıle ~~!
~ginj bazı uzlaşmalan teshil etmek kan antantı çerçevesı dahılınde ~r
le beraber taarruzlara mani olacağı-! k~y~. Yunanista~ ve Yugoslavya ıle 
Ilı, nihayet bir sulh ist;kbali hazırlı- gıttıkçe daha muspet olar.ak. devanı 
l'acağını ümit etmektedir. eden ittifakımız, milletlerımızııı ruu-

kadderabnın vücut bulması ve Av
rupanın merke?.inde ve !'larkmda dev 
Jetlerin ~·ılh içinde inkişaf ~tmesi 

iHTiLAL 
TESEBBOSO 

Parls, 19 (A.A.) - Ulle şehrin
de domuz paçacısı Seys kardeş
lere ait bir kamyooda bir çok 
tüfek ve bara.bellmn tabancala 
r1 bulunmuştur. Bu milhim mik 
tarda kaçak slli.h, bu sa.hah ok
truva memurlan taraf·ndan 
kamyonun araıuıması üzerine 
meydana rlkmıştır. HaJen za~
altında bulunan!arm evleri de 
araştınlrnaktadır · 

Bu ~·eni silih kaçakçılığı me
selesi~in ihtilli.1 teşebbüsü işi i
le alakadar olup olmadığı 90-

ruştunılmaktadır. 

Kral Boris Dönüyor 
Paris, 19 (A.A.) - Bulgar Kralı 

ve Kraliçesi, Bale de Belgrad tariki 
le Sofyaya dönmek üzere dün ak-
şam Paristen hareket etmişlerdir. 

Mussolini 
Bir Nutuk 
Daha Söyledi 
Roma, 19 (TAN) - Milletler Ce

miyeti tarafından ltalyaya ikt1sadi 
zecıi tedbirlerin tatbikı münasebetile 
otarşiye müzahir Italyan sanayi er
babı toplantısında· Sinyor Mussolini 
söz söylemiş ve otarşiyi tahakkuk et 
tirmek için bütün gayretlerin sarfe
dilmesi lwmgeldiğini anlatm~ş ve : 
''Italyanlar otarşi fikrini benimse
...... ,: v .. ntsınıiniu.. mist,ik ideali icinde 
yaşamalıdırlar. Kejiının parolası bu-
-lur!" demiştir. 

Mussolni netice olarak gelecek 
sene 18 sonteşrinde Romada faşiz

min 17 inci senes'nin yılıfönümü mü
nasebetile bir sergi açılaca~nı ve bu 
serginın ltalyan maddeleri '3ergisi o
lacağını da ilave etmiştir. 

--0-

Relcikadaki Buhran 
Brüksel. 19 CA.A.) - Kral Jan

sonu yeni kabineyi kurmıya memur 
etmi§tir. 

hususlannda, semereli faaliyetimizin 
esas unsurlarını teşkil eyliyecektır. 

Tatarescu ltalyadan bahsederken 
de şöyle demiştir : 
"Ken~isine ırk ve kültlir yakınlığı 

duyduğum ı~ ltalya ile münasebetleri 
mizi, iyi ,.e sıkı samimiyet içinde faz 
lalaştırmak arzusundayız. Bu hissiya 
tımız, son günlerde akdedııen mukave 
'enamelerle esasen kendisini göster-
ıiş bulunmaktadır." 

. kat ettim: 

1 
Eskiden el öpenle~e, eli öpilleııler: 
- Omrün çok olswı ! dedcrı1i. Hu 

dua dalma mlisteeap oluyor ve böy-

Kudüs radyosu dün gece, Suudi Arabist&n Kralı llll'ıissuudun ban 
Arap devletlerinin merkezlerini ziyaret edeceğini, bir ihtlmaJ olarak 
haber veriyordu. Resimde kral lbnissuut ile maiyetini görüyoruz. 

Bes Alman Zırhlısı 
1 

ispanya Sularında .. 
Bir lnglliz Gemisi, 

Limana Girerken 

Franco'nun Elindeki Bir 
Onun Bayrağını Çekti 

Londra, 19 (TAN) - İspanyadan gelen en son haberlere göre, 
eski Hariciye Nazırı Del Vayo propaganda faaliyeti tefliğinden 
istifa etmİf ve yerine muavini Bilbao tayin olunmuttur. Del Va
yo'nun istif asına sebep, kendi faaliyeti ile ukeri faaliyetlerin bi
ri birini tutmaması dır. Avusturya ile Macaristanm F ranco hü
kUnıetini fiilen tanımıt olmaları Berlin siyasi mahfillerini' mem
nun etmittir. 

Cebelüttarıktan bildirildiğine gö-ı 
re, Doyçland, Moeve, Griez, Kôndor 1 Kanunlarımız ve 
ve Hölke adındaki beş Alman harp 
gemisi bu sabah §ark istikametinden 
Afgeı.ıros a aogru Keınıışlerdır. 

F ranco lıwyrağı 
Salamanka 19 (A.A.) - lngiliz 

Galatea kruvazörü, Ceuta limanına 
gelmiş ve içeri girerken grandi dire
ğine Franco ispanyasının bayrağını 
çekmiştir. Krüvazör kaptanı, ispan
ya! komiserini ziyaret etmiş ve Ingi
liz mürettebatı halk tarafrndan hara 
retle alkışlanmıştır. 

Japonya • F ranco 

Tokyo, 19 CA.A.) - Hariciye Ne
zareti namına söz söylemiye salahi
yettar bir zat Japonyanın büyük bir 
ihtimalle Franco hükumetini tanrva
cağını. fakat bunun için henüz bi; ta 
rih tesbit edilmemiş olduğunu beyan 
etmiştir. 

Bu zat Mnnçukonun İtalya ve AI -
manya tarafıJ'!dan tanıldığını ve Man
çukonun Komintern aleyhindeki pak 
ta iştirak ettiği hakkında matbuat 
tarafından verilen haberleri tekzip 
etmiştir. 

Ecnebi Kelimeler 
Ankara, 19 (TAN) - Büyük Mil

let Meclisinin bugünkU toplantısında 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri me 
murlan kanununun bazı hükümleri
nin değiştirilmesine dafr kanun layi
hasının birinci maddesi müzakere e
dilmiş ve layiha ecnebi kelimelerden 
ayıklanması için encümene gönderil
miştir. 

Almanyadan il r Gazeteci 
Daha Hudut Harici Edildi 

Paris, 19 (A.A.) - Yeniden bir ec 
nebi gazetecisinin Almanyadan çıka 
rılması hadisesinin vukuu haber ve
rilmektC'dir. Bu gazeteci, Basler 
Nachrich adındaki İsviçre gazetesi -
nin muhab ri M. Boechenstein'dir. 

Makinelerin Gümrük Resmi 
Ankara, 19 (TAN) - Gümrük 

Vekaleti kurulmamış olarak gelen 
makine veya şasiler h~kkında bazı te 
reddütleri ortadan kaldırmak mak
sadile alakadarlara bir tebliğ yap -
mıştır. 

lelerbı ömrü çok oluyor. 
2 - Tababet her türlü hastalık· 

lan tedaviye munffak ol3('ak. 
Ben buna inanmam. Maıldi hast• 

hkJar için bunu kabul etsf'k bile, ha.
set, kin,riya, gammazhk gibi huy hu 
tahkJan ilerde eksilmiyecek, belki ar 
tacaktır. Beşeriyetin gidişatı bunu 
gösteriyor. 

S - Elektrik te, radyo dalgal:ın 
gibi telsiz nakledilecektir. 

Ba.k ! Bu.na eyvallah! Çünkll sesi 
ve resmi naklettikten sonra kuvnt 
nakletmek hususunu belki 100 sene
ye kalmadan biz bile görtlriiz. 

4 - Herkesin bir radyosu ve resim 
nakletmek için bir de cep sa.atı bu. 
lunacaktır. 

Bu, radyolarla eep saatlerinden o 
zaman alınacak gümrük ve ruhsatiye 
resmine bağhdır. Pek pahalı olursa 
herkes bu lüks eşyayı satın alaıııas. 
Umalım ki, o mmaııa kadar radyo
nun bir sa.at kadar lüzumlu olcJ.uğa 
kabul edilsin! 

5 - Herkes tayyare De aya sey• 
hat edebilecek! 

Benden paso t Aya değil Aksaraya 
bile tayyare ile gitmem. Sakın geri 
fikirli olduğuma zahip olmaym ! BU· 
tün bu teralddyatm, bütün bu tay
yare kaJırama.nlıldarmm hayranı. 

ynn. L&kln tayyare ile yıldızım ban· 
şık değil. Hant gönül nzasile bia
mem. 

- Ayı nuıl görilrsUn diye sual 
ederseniz, elbette omıil da bir filmi
ni yaparlar. Gider orada seyrederim. 
Bana rahmetli ba:bam (ayağını yer. 
dm kesme!) diye nasihat etmişti. 

6 - Motörterln i§letllmesl için gil
neş enerjl~lnden istifade edilecek • 

inanının. Giln63 şimdiden plijl• 
nn, gazinolann, lokanta ve otellerin 
işlemesine yardım ediyor ya! Feın bl· 
raz daha terakki edince motörler de 
gün~le işler. 

7 - insanlar yemek yerine vtlcu
de 18.zım olan gıdalan ha\i haplar a.
lacaklar. Karnı acıkan adam blrkao 
hap yutacak, böylelikle aşçılar \"e 
loka.ntalar ortadan kalkacak. 

Hapla karın doyurmıya pek aldım 
ermez. ÇüıtkU eğer hap kann do
yursa. idi, şimdiye kadar nice hapı 
yutmuşlann aç kalmamuı ıaznn g&-
lirdi. · 

Zate.n insan yemek yerke,n gerçi 
4rnavutluğun 

25 inci istiklal 

Ylldönümü için Harbin Dört .1.4ylzk lcmali 
gıda aldığım bilir amma yemeği ka. 
nn doyurmak ' 'e tatmak için yer. 
Uç hap yutmakla bısanm kamı doy. 
nu~·acağı gibi, damağı da tat alma&. 
Onun içbı böyle bir şey lt'at edilirse 
zaika denilen ağız tadı kalmıyacak 
\'e karnımız doynuyacakhr. işte o 
zaman hapı yutacağız demektir. 

:A.. l'iran, 19 (Tan muhabirinden) -
rı~~vutıuk istikli.Jinin 25 inci yıldö
bu U bu ayın 28 inde emsalsiz teza
'l':atıa kuUanacak, bu münasebetle 
llavana dünyanın her tarafındaki Ar 
'l'ir Utlardan mümessiller gelecektir. 
rrıU:: ve J?raç otelleri şimdiden dol
için ur. Tiranın nüfusu. merasim 
tır 1elenlerle 20 bin kadar artmış
Vu~ıu r~a~utluk konsolosları, Ama
llıı"'l k •çın vize vermemek emri al-

., ardır 

lla~:likl~re, 25 Teşrinisan;de ba.şla
)'et v Ve 28 Teşrinisani akşamı niha 
lete ~ecek~~· Şenlikleri, Kral mil
a~k ben soyliyeceği bir mesaj ile 
tecııı ve mesaj Bari radyosu ile ne§ 
h~ktir. 26 teşrlnisanide kraJm 
restrıı da bUyUk bir askeri geçit 
a:uı nı~Üıl~tır. Ayni gUn, mebu
.kender be'd reısı, Ü?.erine bilihara ts 
lııt ka.Id ? . heykelinin dikileceği a-

l'iran~sını kUşat edecektir. 
"aaı ~ a daha şimdiden bayram ha 
hancı m lanııştır. Bu şenliklere, ya -
\Put "e enıleketlerde ya.şıyan Arna -
'-vutı ~oloniei mUmessilleri ile Ar • 
tektir u doatıan da ~tirak eyliye • 

Ç in - Japon çarpışma.lan ge
çun temmuz aynıda Peki • 

nln cenubnndt\ basladı ve bu hadi
se. Japonlara be!dedikleri fınatı 
verdi. Japoolar, bir müddettenberi 
Şimali Ç1nde lktıHadi hedefler pe
şinde k()f}uyor ve Hope~ - Chahar 
dakl siya.si f<onsey vasıtasUe..Şima 
\i Çinin bütün ülkelerinde ıdya.'Oi 
nüfuzlarını sağlamlamış ve katileş 
tirmiş buhv.ıuyor:lardı. 

Geçen temmuzda başhyafl ç.ar
pışma üzerine Pekin ile Tien-T'lin 
temmuzını yedisinde lşgaJ edilmiş, 
fakat hadisenin mahalli mahiyette 
kalmns1 ihtimal dahilinde sayıl
mıştı. 

Fa.kat harbin blrdmhlre Şa.ng
bay sahasına sıçraması bu ihtima.-
11 ortadan kaldrnruı;, 9 Ağustos gü 
nll bir Japon zaMtkıin Çinli bir nö
betçi tıarafından öldürülmesi üzeri 
ne Japon donaıırna111 Şanghaya 88 

ker çıkıamuJa başlamış; Çinliler, 
.Japonlar• ağır meta.llblni reddet
tikleri için harp bu sahayı kap& 
mış ve devam etmiştir. 
Şanghayda şiddetli muharebeler 

r··················································· .... f YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL j 
····································~··················: 
\•uku bulduğu sırada şimali Çinde l.iği arasrııda.k bütiin mU\'WiaJa hat 
de harekata de\"&111 edUmlş, Pekin- lan kesilmişti. Bu suretle bu tara.f 
den harekut eden bir Japon fırka- taD Çine sili.tı \'eya mühlnunat gön 
sı, dış Moogollsta.n iJe Çin hududu derilmesi ihtimali orta'lut kalk-
arr~ma girmek istemiş, Çinliler, mış, &>\'yet Birliği ile Çin ara,. 

Japon ta.rruzUıDu karşılamak üzere smda ancak Suildaııg yolu kalmış.-
büyük kuvetler toplamış, ve iki ta tır. Bu yol ise ciddi hiç bir kıyme-
raf _Pekinin garp ve een.ubnnda bir ti haiz değildir. Japonlar ddıa son 
hili.I \"O.Ziyeti almışlardır. ra Şan.-ıi eyaletinin merkezi olan 

Japonlar şiddetli muharebeler ne Ta.iyuam k.ra.tına bir ku\'\'et gön-
tlceslnde Peklnfn garbinden elll dererek burasmı da işga.I ettikten 
mU mesafedeki Nankov geç1dini sonra madeni serveti büyük bire-
zorhyvak Kalgan ~rinl ~tet- hemmlyeti haiz olam Şansı eyaleti 
miş ve süratll llerllemelerle Ohaı- de onların eline geçmi oldu. Bun-
har O\'ala.rıru ele g~.lrerek bu ülke dan ba.,ka Pekin ve Tien-Tslnılen 
nio merkezi olan Sui-yuao !}ehrlne iki kol cenuba doğru han!ket et-
de girmişler ve ınlhayet 800 mil ile- miş ve Pekin - Hankov, Tlen-Tsln-
rideık demlryolu başı Paotow'da şanghay demiryollannı ta'klp et-
btrleşmlşlerd~. mlş, Hopel eyaleti mptedUerek 

E ylfılün ortaıa.nnda btitiln 
Chahar ve Sulyuan eyaJetle 

rl .Japonlar tarafından işgal edD
miş ve Şansl eyaleti ile Sovyet Bir 

merkez kolu Chaııgteye ve Şark 

kolu Sarı Nehre ilerlemiş ve böy

lece Shantllng eyl\letmin bir kıs
nn da işgal edilmiştir. 

Bu lcmalden rıka.nlacak netice
ler ~unlardır: Japoola.r Çin ile Rus 
ya arı:ıroında.ld mu\•asalayı kesmiş 
\"e San Nt>.hrin k13ılarma dayan
ma.lda Şimali Çili eyaletlerinin en 
büyük kısmını işgal etmişlerdir. 

F aka.t merıele bununla bitmi
yor. Japonlar, Çin içlerin

de <laha fMJLI ilerlleme~·e karar 
\'erirterse o zamam ka,;daştıkla.rı 
güçlükler art~ktır. Çünkü komü
nist orduhm Şansi eyaletiniıı gar 
binde bulunmaktadırlar. Bu ku\·
\"etler, tecrübelidir \'e iyi terbiye 
görmUşlt".rdlr. Runlann bilhas• 
Japon muvasalasını bomıalan bek 
leıalyor. Faikat Japonlar San Neh
rin üzerinde beklerlerse askeri ha.
reketlerin y&\'ft6 ) &\'BŞ sona erme 
si muhtemeldir. 

Bu bakımdaiı harbin neticesi, 
Japon ihtiraıdarımn genişliğine, \'e 
Çin mUJeviyatııun bozulmasına 

bağlıdır. Japonların şlmdtye kadar 
silih ıw,·,·etlle lawındıklan yerle
ri geri a.lmr.k ise, bugiinkü şartlar 
i~Jnde çok müşkül gijriinmektedir. 

Harbin dört a~ Irk icmali budur. 

8. FELF.K 

Kocaeli Saylavhğı için 
Parti Namzedi 

Ankara, 1 9(A.A.) - Kocaeli say. 
lavı Nedim Bozahkm ö UmU üzerine 
boşalan Kocaeli say·a,·lığma emekli 
Orgeneral Ali Salt Akbaytuğ, Parti • 
Genbaşkurunca Parti namzedi ol~ 
rak onaylan"llıştır. Sayın seçicilere 
bildirir \ 'e ilan ederim. 

C. H. P. Genel Başkan Vela1i 
Celil Bayar 

KISA HABERLER 
e Londrada temaslar ve ıiyaretler yapan 

Belçika Kralı dun Briıkscle donmüşttlr. 
e Lübnan huknmetl, 10 bin kadar azası 

bulunduğu söylenen Faşist teşkili.tını ilp 
etmiştir. 

e K udüste, son hidiscler üzerine atm. 
mış olart istisnai tedbirler kaldırılm11tır. 

e H tlerin aamimi mesai arlcadaşlarm
dan olan yaveri yiızba~ı Vaydeman Ameri-
lcaya ıitmiştir. · 

e Milletler Cemiyetinde lngiliz murah
hası olan Lord Cccil'e Nobel Sulh mukl
fatı verilll'lıtir. 
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LDA CINAYEl Üskudarda 
Adliyeyi 

Yakan Adam 1 ıyı Bir Lira 
la 

r ··rmüş 

-o-

Delilik iddiası 

Redd dildi, Yakında 

Bir liraımı almak için Y enikapıda kömürcü Kemali öldüren 
Muhakem si Ba. llyor 

lbrahimin muhakemesine dün Ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Sandalcı ve balıkçı Haykasnr bit olarak dinlenmİf, 

Resmi· Evrak 
Ortadan 
Yoko mus 

' Dün Ağırceza mahkemesindı:-, bir 
.sahtekarlık ve resmi e\Takı kaybet
me davasına başln.nmıştır. Hadisenin 
Uç suçlusu vardır. Bunlar da; e~ki 
emvali metruke memuru lhsan, eski 
polis pasaport kalemi memurların
dan Muhlis ve Kınacıyan hanının sa· 
hiplerlnden Serkis Kınncıyandır. Suc 
lulardnn Ihsan mahkemeye bir tel
graf göndererek mazeret göstermiş 
ve avukatı huzurilc muhakemeye de 
vam edilmesini istemiştir. iddia §U• 

dur: 
Serkis Kıruıclyan1 firari !'kardeşle· 

rine ait hn.n Vt mı k hf5.9elerlne kon 
mak t~ Mim Emlak MüdUrlUğUn
den polise gönderilen ve ka.rdc lerl
nin pasaportsur. gittiklerini tesbit e
den bir dosyayı suçlu Ihsan vnsrtnsi
le aldrrmrş ve imha. ctınl tir. Muht{s 
te bu dosyayı ihsana ve Serki Kına. 
ciyana vcrmi tir. Bu hadi ed n son· 
ra MilU Eml k MildUrlUğU Beşinci 

Hukuk Mahkemesine mUracnat ede-
rek Serlds Kmnclyanda bulunan ta
pu senetlcrlnfn iptnlini' istemiı tir. 
Mahkeme, Serkis Kınaciyan leh.ine 
bir karar vcrmi ve hazine avukntlan 
bu !favayı temyiı cüniıJ}crdir. 
Suçlulardan Scrkis Kınnciy n mnh· 
kemede kendisini gsöyle mUdaftıa. et· 
miştir: 

- ~nim kerde lerim firn.rl değil· 
öi. Hatt! hukuk mahkemesinden alı-

şunları söylemittir: 
- lbra.hlm o gün, iskeleye eniştesi 

Mchmedın ynnma geldi. 3 lira alaca
ğı varmış. Eniştesi bir llro verdi. İb
rahim bundnn sonra "karnım aç" de
di. Ona zeytin ekmek v rdiler. O ye • 
medi. ·~emo.lln kayığına g' deceğlm" 
dedi. Eniştesi: 

- Kayıkta da zeyt'n ekmekten 
başka birşey yoktur, dedi. O, bunu 
da dinlemedi. So.ndalln. kömür kayığı 
na gitti. Geç vakit döndü. S ndah bir 
yere bağlamak ist'yordu. Fakat bir 
türlü beceremiyordu. Sonra ters ta
raftan demir attı ve bize görUnmc
den gitti. Aradan birkaç saat geçti. 
Kemal gelmiyordu. Ben sandalına 
baktnn. içinde Kemalin ayakkaplan 
vnrdı. Kemalin çıplak ayakla gez - Suçlu Nurettin 
mediğini bildiğim için içime bir Usküdar Müddeiurnumiliği, U!kÜ-
şUphe düştü. Polise haber verdik. dar Adliye bina mı yakmaktan suçlu 
Arap Kemal ve Juranerle bl'rabcr de Beykozlu Nurettin hakkındaki tah
kömUrcU kn:ıığmn. gittik. Orada ço· kikııtnu bitirmi ve nğırceza mah
cuktan Kemali sordu.. O lbrnhimlc kemesine vermiştir. Tahkikatın son 
beraoor sahile çıktıklnnnı söyledi. Po safhasına göre, Nurettin Adliye bina 
lis gelmişti. Çocuk, kanı.kola getitilw sını, s dece sabıkalı olmak korkusile 
di. Evvela inkar, sonra da hadiseyi :yakmıştır. Nurettin, MUddciumumlli 
itiraf etti. Kemal lbrahimle kayıltta ğe verdiği son itirazlarında. şunları 
yemek yemiş .. Yerken lbrahim Ke- söylemiştir: 
maiden para istcnüş, o da bir liram - Ben Ticaret mektebini bitirdim. 
var, demiş ve vermiş. Fnkat, lbrn- Kadastro mektebinden çıktım. Kadas 
hinı bunu az bulmuş ve kavgaya tu- tro azalığı yftptun. Jki sene eski ilfı.
tuşmuşlnr. Sonra lbrahim bir odun hiyat fakültesine devam ettim. Tilrk· 
alarak Kemalin kn.fasmn vurmuş ve ceden başka arapça ve fransızcayı da 
öldürmüştür. Cebindeki b'r lirayı da ana dilim gibi bilirim. Fakat, bir do
alclıktan sonrn Kemalin cesedini de- landırıcılıktan dolayı bir" ay beş glin 
nir.e ntmıe ve çocuğu da ölumle kor· hapse mnhküm ô1a\ll1\. tlu l<naar oır 
kutmuş. Çocuk, kayıktaki kanları yı mahkuıruyetin ehemmiyeti yoktur. 
knmış. Fakat beni korkutan p~akizi ve 

Bundan sonra diğer şahitlerin ~a- sabıkadır. Hapishaneden çıktıktan 
ğmlması için muhakeme talik edil- sonra bana artık memuriyet kapıları 
m1stir. kapanacaktır. Onun için bu mahkfı

miyet ke.rarım yok etmeyi kafama 
koydum. Beykozda oturuyorum. Bi.r 

BUCON iZDiHAMIN öNONE GEÇMEK, BUTON DUN
y ANIN EN GOZEL - EN NEFiS - ve EN ŞAHANE 

\"Cm şhur komikler PAUL KEMP, THEO LlNGEN tarafından eşsiz 
bir surette yaratılan ŞAHESERLER ŞAHESERINI rahatça görc

bilmenlz için bu filmi, BBYOG LUNUN en büyük iki sineması 

M E L E K ve S A R A Y Sinemaları 
birden ve nyni zamanda göstermektedir. 

SEANSLAR 11 

SARAY: 12.30 (Tenzilatlı talebe matinesi) 
2.30 - 4.30 - 6. 30 süvaıı6 9 da 
MELEK: 2 (Tenzilatlı talebe matinesi) lil••----• 4.15 - 6.30 süvare 9 da. 4-----•lllİİ 

~-· Bugün T IJ R K Sınemasında ~
~D N@i~~ ~©<®~~S0 in en gUzel fllml 

d~!u~m!u~ı~ran <l "t ~c t~v~ıL ~r-
kestralnr - Zarafet - Aşk - Ne e - MUzlk. 

D6.vctcn: EKLER DUNYA HAVADISLEIU 

••••--• Lüks ve ihtişam .... Çıgan varkılnrı ..... ••••••11ıııı. 
Şen ve §uh LUPE VELEZ'in Meksika gil2clliği. .. ve 50 klsidcn mil· 

rekkep meşhur ALFRED RODE Çıgan ork strasmı 

Bu Hafta ~ lk:D M IE R Sinemasında 
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Noter Y olsuzluiju 
Tahkikatı Bitiyor 

IhtiHis ve zimmet suçlarından do
layı tevkif edilen lstanbul Ikinci No 
teri Baskatibi Ruşen hakkındaki tah 
kfkat son safhaya gelmiştir. 

n:....:--: -.ı!-a.-_.ı•- n-ı..-.ı ..tt:_.,,._ 
cU •ote,r başktiıibi Fuat, -0.ltıncı No
t~r başkatibi Davut ve icra muhase
becisi Nailden müteşekkil ehli vukuf 
tetkikleri neticesinde birçok yolsuz
luklar ve suiistimal tcsbit edilmiştir. 
Heyet iki gUne kadar raporunu vere 
cektir. 

Bir Teneke 
Peynir İçin 

JJün Sultanahmet Sulh Birinci Ôe· 
ze. hakimi, Tnhtakaledc Peynirci Ya .. 
ninin dükkanından bir teneke peynir 

~i\tlffiyJ:\f-Yı'!ı1~u IllIP~dfJJ~nıihın1n\Wi 
etmiştir. Haydar Yılmaz sabıkalıdir. 
Kendisini müdafaa. ederken: 

- Bayım, ben o tenekeyi sokakta 
buldum. Hırsızlık olduğunu tahtnln 
ettim. sahibini arıyordum. Polis be· 
ni yakaladı. demiı?tlr. 

Türk Antrasiti 
17 Lira 25 Kuruş 

Türk Antrasiti F ab. Zon
guldak. Vapur veya '\'agon 
içinde ıatılınaktadır. Beher 

ton fiatı lktısat Vekaletinin 
tesbit ettiği 17 lira 25 ku
ruftur. 

Salat Merk~i: 
Çilkrist Volker ve ın. Ltd. 
Galata Salon kareısında 

Tahir H:nn 5 inci kat 
Telef on: 44915 
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lsta.nbuJ Radyo u 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,SO, Plakla Turk musikisi, 12,50 
ltavadis, U,5, P!Skla Türk musikisi, 13, 
30, Muhtelıf plllk ne5riyatı, ı.ı SON. 

AKSAM NESRIYATI: 
Saat 28,SO, Pllkla dans muıikiai, 10, 

Safiye: Piyano ve keman refakatilc, 19, 
!O, Hava raporu, 19,35, Konferans: Dok 
torr $alim Ahmet (Hastalıklara tahtm• 
mlil ve ademi tahammül ve sebepleri). 
19,55, Borsa haberleri, 20, Sadi ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve hallı: 
tarkıları. 20,30, Omer Rıza tarallhdan 
arııpça söylev, 20,45, Semahat O.ı:denın 
ve arkadaşları tarafından Türk musiki
si ve halk şarkılatı (Saat ayarı) 20,15 
Orkestra. 22,15, Ajans haberleri, 22,50 
PUikla solo, opera ve operet parçalan 
22,50, Son haberlet ve ertesi ıtünUtı ptoı 
ranu. :l31 SON. 

Ankara kadyosu 
OGLE NESRIYATI: 

Saat lS,30-13,50, Muhtelif plak neııtl
yatL 

13,S0-14,15, Pllk: TUtk nıuslklıi ve 
halk ıarkılarL 

14,lS-14,30, Dahili ve harici ha\\ar1ar_ 

Ak am NC§rlyatı 
Saat 18,30-18,35, Plak neıriyatı 
18,35-19,10, Ço,uklara karagöz (Kil· 

çilk Ali). 1 

10,10-19,35, Türk musikisi ve halk 6U• 
kılıırı (Servet Adnaıı ve arkada.starı). 

19;85·19,50) Saat ayarı ve arapça nct
riyat. 

ıg,sq-20,15, Türk lliiWpj 'fc ııatlt..aı· 
lan). 

20,15·20,30, Edebi konu~ma: l!aUt Ve
dat. 

20,30-21, Türk musikisi ve halk ~arkto 
ları (Salllhattin ve arkadaılan). 

21·21,15, Ajanı habcrlerrl. 
21,15-21,55, Stüdyo sıılon orkestrası. , 

l - Romberg Robcrt le Pirate 
nan bir kar rdn bu tcsbit edilmi§tir. 
Şu halde firnıi olmıyan kardeşlerime 
ait b!r rdosynvı imha etmekten ne 

Pek Acıkh Bir Ölüm 
Tüccardan Safvet Fişekçinin eşi 

Bayan Mürşide Saffetin müptela ol
duğu hasta11ktan birçok ihtimamlara 

Mahkeme, Temyizdeki dosyanın ge rağmen kurtulamıyarak pek genç bir 

gece bu tarafta kaldım. Tam dört şi- ----~----------
şe rakı içtim. Şişenin Ustündeki am- :roiliğe bir arzuhnlle müracaat ederek 
balfıj kağıtlarını cebime koydum. o N'urettinde kilcilktcnberi akıl hastalı 
gece tam sao.t 12 de binanın arkasına ğı bulunduğunu ileri sUrmüştUr. Asıl 
geldim. Cebimdeki kfığrtlan gazladım suçlu, b~yle bir iddiada bulunmadığı 
ve bir ateş vererek oradan ayrıldım.,, için Müddeiumumilik babasının iddia 

Hi\kim bu mUdafaayı kabul etme
miş, kararını vermiştir. 

2 - Mflldteufel Fin de Siccle 

3 - Pouget Au Poys des Cigale9 
4 - Cllber\ das Spicl utndls liebe 

kaz nabllirlm? !stnııhul R<-lcdiyesi Şehir Tiyatroları 

llılll saat 20,30 da 

j - L. Delibetı Pas ele Fleurı 
21,55-22, Yarınki program •e latlkW 

marı;r. tirtilıncei için talik edilmiştir. çağda Cuma gecesi vefat etUği tecs • 
sUrle haber alınmıştır. 

Kumar Oynarken Tutuldular Cenazesi bugün sa.btı.b saat 11 de 
Fahri, Talip, Silleyman, Hayri ve Modada. yeni Fikir soka~'lnd.a'ki evle.

Cemal isminde beş kivi, Kasımpaşada rinden kaldınlarak namazı Osman a
Alinin knhveainde kumar oynarlar -ı ğa camiinde kılındıktan sonra Kara
kcn suç üstUndo yakalanmıelardır. caa.hmcdc defnedilecektir. Allah rah· 

Müddeiumumilik, tahkikat sırasın- sını reddetmiştir. Yakında, ağır ceza 
da babasmr ve oğlan kardeşini de şa da muhakemesine başlanacaktır. ec. 
hit olarak dinlemiş ve onlar da hfıd.i-

za kanununun bu gibl suçlar hakkın
se gecesi Nurettinin Beykozda olma- '

rı~rrY.W/'' :ORAM KISMİ 
'!//~ 1~~m lspanya Bahçelerinde 

filıımıı~Jl/lı 
18 

:_ perde 

OPERET KISMI ;l~ffi~ 

ERTUÖRÔL• 
SADİ TEK 

T1Y ATROSU 

Pazartesi KadıköY. 
(SÜREYYA) da 

KÖR ve KILIBIK. lanmıştır. met eyliye. 

E2!2 
Izmirden gelen ve kendisine Süzan diye hitap e-

oilen söylUyordu. Vapur Zonguldağa yaklaşırken ka
maraya kt\pannn ve gece galiba n~la~n~ bu Ayten 
acaba kimdi? Tabii h tınna hiç bır ıhtımal gelme
mekle beraber Seniha gayriihtiyari alakadar olmuş
tu. ÇUnkU kendisi de Zonguldağa vapuru yaklaşır
ken ağlaması lcap eden birr kadın biliyordu Lfıkin bu 
kadın zengin bir Bcyrutıunun her sene birkaç ayı 
Fransada geçiren bahtlı metresi idi. Böyle bır vapu· 
rn binerek Karadeniz yolculuğuna çıkması ihtimali 

olur muydu? 
Bar kızları hep bir ağızdan konuşmıya başlnmı~-

lardı: 

- Sahih o ne kibir öyle? Amma hakkı da var ya: 
Vaktiyle pek itıbn.rlı bir adamın karısı imiş. Kendisi 
temiz bir ailedenmiş. Galiba babası paşa imiş. Avru
p da görmedığl memleket yokrnu§. Hem ınilkcmnıcl 
li'rnns1zca konuşuyormuş. 

- Bunla.rdan bana ne efendim Y Ben bugilnkU va
ziyetine bakartm. O da bizim gibi barda çalışmıya
cak mı?. 

- Evet amma, bizimkinin iki mislinden fozla, on 
iki lira üstünden yevmiye alacak. Diretince kendisi
ne hem de kaptanın kamarası tutuldu. Bizim gibi 
balık istifıvarı seyahat etmiyor! 

• - Bakalım canım, bugünkü itibar bÜİFakat ya-
nn gündeliğinin de indirilmiycceği ne malum? Hem 
temiz bir aileden olunca insanın kibir, azamet etmesi 
mi icap eder? Biz de çöp~ü kııı değiliz a ! 

- Ef cndiın şimdiye kadar birkaç kibnra metres 
olmuş. Gayet ağır tuvaletleri, birkaç parça da te

iz elması va.r: Ben gözümle gördüın. Her gece 

Samsunda konsumnsyon yapaca!';'lndan patron kati
y nemini 

- Bu kurumuyla, bu azametiyle b~lki de hi<:bir 
ey yapamnz! H m kuzum, o kndıır bahtı acıksa 

dığını söylemişlerdir. Yalnız, son gün daki maddesine göre, asgari ceza· beş 
l~do Nurettinin babası müddciuınu- senedir. 

Sn.at 20,30 da , 
ATEŞ BöCEGl ~lü1 1uıılm!ll 

4 perde lW ıunuıl\l\lı 

Sanısunlarda işi ne, Samsunlnra kadar niÇın gidi
yor? Yine Istanbulda kibar metresi olsun. Hiç de
ğilse Beyoğlundn Maksimde, Gardende çalışsın! 

- Ah yavrum, lstanbuldıı zengin kaldı mı? Mak
simle Garden sinek avlıyor! Pnrn varsa varsa yine 
o dışarlıklı hacı babnlnrda vnr! 

- Kü~Uk hanım belki de Samsunda saf bir tUtün 
tüccarını kıskıvrak yakala:,ıp evlenmek maksadiyle 
bu seyaha~ çıkmıştır! 

- Ha, biliyor musunuz? Ayten Hnnım bir sene· 
dir pek dilber bir civana tutkunmuş. Onunla beraber 
vur patlasın çal oynasın yaşıyormuş. Paralar suyu· 
nu çekince aklı başına gelip dilber sevgilisine bir 
tekıne atnu§. . 

- Yahut ta dilber sevgilisinden tekmeyi yiyince 
aklı başına gelmiş! 

- Her ne ise, Samsundaki barda bizlere arka
daşlığa. işte bunun üzerine tenezzül etmiş 1 

Biri susar susmu öbUril başlıyarnk, b!ıi öbUrU

niln sözünü keserek, hatta baza.n hep bir arada ko

nu§arak söylüyorlardı. Lakin birden bire, çiftetelli· 

yi pek güzel oynadığı hikaye olunan şişman, yanın
da duran ve son sözleri söyliyen uzun boylu ve kı
%11 saçlı Uızenlıı, galıba Neclanın kolunu dUrttU : 
- Sus kardeş, geliyor! diye mırıldandı. 

Oteki kadınlarla beraber Seniha Clo. hemen başını 

cevirdi. Yavas vavas hcv canlanmıs. musahabe de-

-51-
vam ettikçe "acaba o mu?,, şüphesi içinde doğup 
bUyUmUştU. Nihayet kamarasmdnn çıkıp gUverteye 

gelen ve ötekilerden hiç değilse bir mi.Sli fazla gün· 
delik alan bu Ayten Hanıma bakar bak:ınnz da bUtiln 
kanı yUıUnc hUcum etti. GöğsUnde yUreği dı§RTı 
fırlıyacnk gibi çarptı. Belki lUıumsuz, manasız, fa
kat fcvknlftde kuvvetli bir heyecan içinde tiril tiril 

tilrcmiye başladı. Ayten Mükerremd.i. Eskisi kadar 
genç ve gilzel, sade eski kumrnl !açları tima.miylc 

sarı olmuş bir Mükerrem. Sırtında çok şık bir yol 
mantosu, başında mantosunun renginde bir ipek be· 
re ve ellerinde yine ayni renk eldivenler vardı. Yü· 
zU hafifçe makyajlıydı ve gözleri ağlamışa hiç te 

benzemiyordu. Dudnklannda tamamiyle iğreti bir 
tebessümle ve arkada§larile Jiıtfen konuşmak üzere 

ilerledi. Henüz Senihayı görmemişti. 

Görünce birden fevkalade aeırdı ve dorun ek, kaç 

ma.k ister gibi bir hareket ynptı. sonra yugeçtl va 
ona doğru yUrUdü: 

- Seniha Hnnım, sizinle bir dakika konuşmama 
mUsaade eder misiniz? · 

Yavaş, oldukça mütereddit, hattfı adeta korknk 
bir sesle söylemişti. Otekiler, hepsi birden, büyük 

bir neıal«!t göstererek gUverteden çekildiler. Hepsi· 
n1n hayatlarında bu çeşit blr vntlyet sık sık zuhur 

edebllircll, hef)si de birden bire knrşılarına çıkacak 
bir klm!!e Ue şahltsız: konuşrnak ihtiyacında kalabi-

lirlerdi. Seniha hemen cevap vermedi. Tam bir da
kika bekletti. Nihayet dedi ki: 

- Ayten Hanmıın benimle konuşulacak ne derdi 
olabilir? 

Mükerrem boynunu büktü. Hafif ve pek ustalıklı 
sürülmüş boyanın altında yüzü kızarmıştı. 

- Ayten öyle mi? Yoksa size hcrşcyi bunlar mı 
anlattılar? 

Ve b!rden kinle dolan gözleri ortadan kaybolan 
arkada§.)armı aradı .. 

- Emin olun ki trunamiyle tesadüfi olarak ve is
temiyerek kulak misafirligi edip öğrendim. Burada 
meslektaşlarınız Ayten Hanım namında bir dostla.· 
nndnn bahsediyor, fazla konsumasyon yapacağı ıçin 
kendilerinden hiç değilse bir misli fazla ücret ala.· 
cağını hem kıskanarak hem hürmet ederek anlatı· 
yorlnrdı. Bu konsumasyonun ne demek olduğunu. 
n~sıı ve ne pahasına yapıldığını bilip anlamak iste
mıyorum ! 

Mükerrem tutuk ve yavaş bir sesle: - Bunda yüı 
kızaracak birşey yok! dedi. 

Seniha: - Ya öyle mi? Diye acı acı gülerek omuı· 
lıınnı eilkmiuti. Fakat Mükerrem bu alayı ve bu elaY 
dakı tezyifi ve hakareti farketmıyerek, belki farket
mek istemiycrek anlattı: ....... Masalarında oturmıya 
davet edenlerin ikraın ettikleri içkilere, yaptıklnt1 
masrafa könsumasyon dentyor. Bundan, yapa.nlal" 
Ye\rttıiye ha.tici bir hlSse alJyorlar. 

Bu anlatışla belki gizil kalan blr gurur vatdı. Dll" 

daklarının nihnyctlerinlıı üstü ile çenesinden siya.b 

kıllar çıkan, saçları ynn yarıya ağaran ve yüzünde 

derif çizgiler görünen ihtiyar ve çirkin kıza, eski 

götUmccslne ka.t§ı halli eskiBi kn6ar genç ve guzel 
kııln\ış bulunduğu için MUkcrrettı belki Cle avunU· 
yordu. 

{Arkası 'lmr) 

' 1 
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TAN 
Gündelik Gazete 

---0-

TAN·ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimt 

olmak, kariin gazetesi olmıya. 
çalışmaktır. 

-o-
ABONE BEDELi 

TUrkiye Ecnebi 

400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
'150 > 6 Ay 1500 > 
.400 > 3 Ay 800 > 
150 > l Ay 300 > 

lıilletleraraıl poıta ittihadına dahil olmı
Yan memleketler için 30-16-9-3.5 lirada. 

ı~ONON MESELELERll 

lstanbulu 

Aydınlatmak için 
lstaııbul Umumi Meclisi soo top

lantııanndan birinde, şehrin gece 
t~vtrt için makam emrine ytiz bfll 
liıaJ• bir tahsisat kabul etti. 

Bu haberi Uk okuduğ.umuz zaman, 
&ehrin henüz karanlık sokaklarma 
elektrik limbalan takdar&k ortalığm 
"Ydınıatdacaguıı SBıllmıştık. Çünkü 
lsta.nbulun ana caddelerlın.den başka 
lenvtr edil.mi§ sokağı yok gibidir. Şeh 
lin belllbaşlı mamur yerlerinde bile 
hala yalnız dibini aydınlatan havaga.. 
li li.mba.Jan va.nlır. 

Halbuki bu para, şehrin kara.nlık 
8okaldarmı aydınlatmak için değil, 
lehrin i.bldelerinl tenvir için k.ulla.nı
lacaıJmuş. Baya.zıtta, Taksimde, iki 
~angın kulesinde, Şemslpaşada, Çam 
hC&<la devamlı tenvir tesisatı yapıl&
cakmış. 

Büyük şehirlerin ~.oğuında bu teın
\rir usulüne müracaat edllınlştir. Peş
tede Buda heykeli böyle tenvir edi
lir. Pa:riste blrçok ft.bideller bu usul 
lle aydınlatılır. Istaııbol .şehri bu 
tenvire çok mtts.ıaittfr. Bo suretle 
ltıeyda.na çıka.rıla<>.ak abideleri de pek 
toktur. SUleymamiye, Ayasofya, ku
leler ve bazı cami ve binalar bu su
l'etıe tenvlr edilirse, lst:ınbulun gece 
lnanzarasrına doywn olmaz. 

biiyülCA ~rupa "iietiiPreYMd"e '?UMTim 
'°kak JqLl,mamıştır. Bizde daha ana 
~delerden gayrisi karaınbk durur-
en böyle gece temiratma. teşebbüs 

etmek, biraz lüks bir iş olmaz mı? Ve 
lbtiyaç lüksten evvel değil midir? 

• 
~ransadaki 
ihtilal Teşebbüsü 

li'ra.ısa büyük bir siyasi buhran 
:~irJyor. Bir taraftan sol partiler 

1 ll'leşerek bir cephe \'Ücude getirmiş
;:dlr. Sa.ğ partiler, hül{iimeti elle
lt' de bulunduran solcuları devirerek 
.;:nsaya f aşizml getirmek lstlyor
b· • 8u maksatla hem sol partileri 
ll'iblrfııe düşürerek oola.n pa.rçala.::a.. hem de el altından silahlana

bt "e haZll'laııarak loa.bmda sil&hh 
l' Uıtilil ya.pmıya ~alışıyorlar. 

le Sotı maJıalli iotilıaplarda. . ve Llll 
~de topla.nan sosyalist kongre
~ Bol cepheyi parçalamak için 
teyel ~tııar. Fakat hürriyete her 
ltltıı en fazla kıymet veren Fransız 
~ fqizme ve totaliter devlet 
~ . e muhalif olduğu için bu te
'llna::_ıeritıde muvaffak olamadılar. 
bil'I 801 partilerin da.ha ziyade 
~bıe hizmet ettiler. 

TAN s 
FIKRA 

Kuru Çeşme 

I·lastalıklar, • 
ınsan 

• • 
ıçın 

Eğer kömür depolarından bahseo 
decek olsaydım, tek kelime olarak 
"Kuruçeşme,, yazmalı idim. lsta.ıı

bulu.n başka ha.zin1iğini yazmak i&
tiyorum: kur.uyan çeşmeler ı 
Şimdi Kırkçeşme sulan da. kesile

cek olursa., lstaıo.bul sokaklarmın hüz 
nü büsbütün artaca.ktll'. Ve bir müd
det sSnra, tasla.n kopa.nlarak, mus
lukla.n sökülerek. bunlar, kesik bu
runlu ve kopuk kulaklı, sakat surat
lara benziyecekler ! enerjilerin ve zekinın 

D üne k~~ar ııhhat için-
deydınız. Haatalığın 

gölge•i bile üzerinizden geç· 
miyordu. Sonra birdenbire ba· 
caklarınızm takati keıildi ve 
hastalık ıizi yatağa ıerdi. ı.. 
brap içinde yatıyor, ve yata
ğınızdan ayrılamıyorsunuz. 
Mukadderata boyun eğnıek
ten batka bir çareniz yok gi
bi. Fakat haıta yattığınız hal
de hastalığından da iıtif ade 
etmek, hatta hastalığı eıaah 
bir kazanç kaynağı haline ge
tirmek iınkaiıları vardır. 

kaynağıdır 
Bµnlarm biri bir mektubunda di -
yor ki: "Birkaç gUnUmü yatakta 
geçirdikten sonra vaktini, çok iyi 
kullanmıya başladım. Çünkü dü -
şünmiye, eğlenmiye, yaratmıya, 

insan ruhunun en iyi ve en derin 
iştiyaklarını anlamıya vakit bulu
yordum. Hastalık, hayatın en bü -
yük kazançlarından biridir. Çün
kü insan mukadderatının ali kuv
vetlere bağlı olduğunu fısıldıyor . ., 

Roma gibi, lstıa.nbul da, fakat büs 
bütün ayn üslupta, çeşme ve sebille
ri Ue meşhurdu. Akar su, güzel Türk 
şehrinin ~ay~ gülen, gönlll fe
raJıla.ndıra.n sesi t 

Bari bunlardan terkos suyu akıtıl· 
sa ve sebillerde i~; su dağrttmlsa ve 
ya sattmısa ! 

Dikkat edilecek bir nokta daha 
var: lstanbulda su a.zaldık~a ve h~ 
marn kapatıldrkça, kalabebğm koku
su fenaıa.,ıyor! Kırkçeşmeuin hasta.
lıkh suymıu müdafaa etmiyorum: fa 
kat parasız suyu müda.fa:a etmek is
tiyorum. Birçok faklrler, eğer çeş

melerde su buluyorlarsa, içmekte ve 
evlerine taşıyarak, ~ırlannı ve 
derilerini tem.izlemektedirler. - FA

TAY. 

Çünkü mecburi istirahat insanı 
dünyanın gürültü ve patırdısında~ 
uzaklaştırır, fikir ile ruh kabili -
yetlerini uyandırır ve havatı daha 
berrak bir zaviyeden gö;miye yar 
dım eder. Bu yüzden, hastalığı, 
sıhhatli günlerde ihmal olunan e
nerjileri kullanmak için fırsat sa
yabiliriz. 

Omürlerini müzmin bir hı>.stalr
ğı~ mahkumu vaziyetinde geçir _ 
mıye mahkum olanlardan bahset
mediğimiz aşikardır. Bunların has 
tahkla mücadeleleri, kendilerini, 
normal fertlerin fevkine çıkaran 

bir destandır. Amerikanın bUylik 
tarihçilerinden Francis Parkman, 
elem ve ıstıraba karşı galibiyeti i
le bu neviden insanların en şerefli 
örneği sayılnuya layıktır. Park-

- . ·-· . ~ .. .. 
kindi ki, üstüste be§ dakika çalı-
şamazdı. Gözlerinin vaziyeti o ka-

t dar fenalaşmıştı ki, ancak en bü
yük harflerle ya.zıh kelimeleri oku 
yabilirdi. Midesi bozuktu. Roma
tizması çok şiddetliydi. Baş ağrı
lan müthişti. Hulasa vaziyeti çok 
berbattı. Fizik bakımından doğru 
dürüst işliyen hiçbir uzviyeti yok
tu. Bununla beraber bu adam yir
mi kadar muazzam tarih eseri yaz 
mıştır. 

Yazan: Dr. 

Al_:....,_~ A - --! J. ..... 

ğılan intrbalara bir değ·er vermek,, 
.imkanını buldu ve hastanede yat -
tığı sırada Amerikanın temaşa a
leminde inkrlap yapan piyeslerini 
yazmıya başladı. 

Hastah:k ta her büyük tecrübe 
gibi insanı değiştirir. Nasıl mı? 

~nkü bu sırada dünya ile karşı 
karşıya gelmenin müthiş tazyikin 
den muvakkat bir zaman için kur
tuluyoruz ve mesuliyet h1ssi bir za 
man için gevşiyor. Artık ne trene 
yetişmek için koşmıya, ne de saa
timizi kurmıya mecburuz. Bilakis 
kendimizi düşünmek ve tahlil et
mek imkanını veren bir aleme ka
vuşuyoruz ve mazimizle istikbali
mizi göz.önüne getiriyoruz. Hasta
lık bize 14ikinci bir fırsat,. veriyor. 

Hastalık, gerçi çoğumuzu yere 
Vurur, belki de izzeti nefsimizi kı
racak hadiselere sebebiyet verir. 
Fakat onun seyesinde biraz içimi
zi dinlemiye, hatalarımızdan, zaf
larımızdan ne derece istifade etti
ğimizi anlamıya, en büyük mese -
leleri nasıl karşıladığımızı muha
~eme etmiye imkan verir. O zaman 
1§ hayatımızda, evlilik hayatımız
da. içtimai nıünasebetlerimlıde iş
lediğimiz bütün hatalar, tam bir 
,vuzuh içinde O'özlerlmizin önüne 
dikilir. b 

tJ ice hastalıklar insanları ıs-
11 lah etmiştir. Tifo, zatürree 

cı.yyaşları, hırsızları, yalancıları bu 
.kötü itiyatlardan kurtarmıştır. 

L. E Bisch 

EncrPne O' N elll 
ğunu keşfetmişti. Bugünse bu yol
da pek büyük muvaffakıyetler ka
zanmış bulunuyor. Kırkını aşan bir 
kadın kızıl hummadan dolayı has
taneye girmiş ve çıktığı zaman bir 
dükkan açarak istikbalini kurtar
mıştı. 

B irrok hastalarla konuşmak 
neticesinde bunların, ha _ 

kiki dostluğun manasınt yeniden 
öğrendiklerini, yaşayışlarının hfc
roetini anladıklarını görüyorum. 

Elem bile insana ruhi bir kudret, 
görüş güzelliği, insanlığı anlayışı 

ve seviş kabiJiyeti verir. Lord Mil
ton der ki: "lstırap, adiliği imha e
den ateştir. Istırabı en iyi ya~a
yan kimse, en güzel eserleri başa
rır.,, Bunun en biripci şahidi olan 
Lord Milton, kör olduktan sonra 
"Kaybolan cennet,, eserini yarat -
mıştrr. 

Hastalık esnasında muhayyile -
nin daha faal olduğu, ve yaşayışa 
ait teferrüat kaydinden azade ola
rak yaratıcı kudretini gösterdiği 

anlaşılır. Hastalıktan iyiliğe de ğru 
giderken muhayyile donuklaşnıaz, 

bilakis faaliyetini muhafaza eder. 

Binalara 
Çamaşır Asmak 

Menedildi 
-0--

Şehir Meclisi Uzun 
MünakaJalardan Sonra 

Buna Karar Verdi 
Şehir Meclisi, dünkü toplantısın~ 

da, gece saat 24 ten sonra itfaiye va. 
srtalannın korna çalmalarına ızın 

Nihayet insanlar hastalık sı- verilmesi hakkındaki teklifi encilm&o 
ralarmda düşündükleri her ne göndermiş, tahsil edilemiyen ve 

meseleyi kolaylıkla halledebildik- bundan sonra da tahsiline imkan kal 
!erini görürler. Çünkü insandaki mıyan 35431 lira 43 kuruşluk yol ve 
kendini koruma hissi canlanmış ve mektep vergileri bakayasma ait ka,.. 
lüzumsuz şeylerin hepsi unutul _ yıtlarrn silinmesini kabul etmiştir. 
muştur. Bu sırada insanlar daha i- Margarin yağı imalathanelerinin 
yi görilr, daha iyi işitirler. Bir pen- tabi olacakları fenni ve sıhhi şartla.. 
<'Pl'PYP konA.n bir serçe, bir dcıst yü rı gösteren talimatname ehemmiyet~ 
zünde beliren bir ifadeden daha gü li münakaşalara yol açm.ıştrr. Aza .. 
zel ilhamlar verir. Çilnkü hasta- dan bir kısmı, meclisin geçen seneki 
hk hassasiyeti bile keskinleşri. toplantısında sadeyağla tereyağı· 

OmrUnUzde hasta olmadıysanız, na başka yağların karı.~trrtlması ya.
arada bir, bir gününüzü yatakta sak edildiğini, halbuki Margarin ya.
geçiriniz. Fakat şayet bir gün has- . ğmın bazı kimselerin iddia ettiği gi
ta olursanız, elem ve ıstırabın da bi nebati bir yağ olmayıp tama.mile 
size kıymetli şeyler öğretebileceği- ~a~lfıt bi; sad~yağ demek olduğunu 
ni unutmayınız. Belki de bu yeni ıddıa etmış1erdır. 
şeyler, bütün hayatınızı deği§tirir Diğer taraf bunun aksi kanaatte 
ve sizi daha mesut eder. Hulasa, bulunmuştur. 
hastalığınızı bir istifade kuynağı- Prensip üzerinde yapı~an bu mtı-
na çevirebilirsiniz. nakaşa epeyce uzamış, nıhayet bele-

diye hıf zıssrhha mütehassısrnm bu 

r;GILIZ KARİl{A TÜRÜ : 
(Sulh davasına hizmet etmenin en 

mükemmel yolu, Sovyetlerle Ingilte 
re arasında itimat hissini kuvvetlen
dirmektir M. Blum) 

mesele hakkındaki fikirlerini tesbit 
etmek üzere müzakere geri bırakıl· 

mıştır. 

~la ltocque isminde blr faşistin 
cı..aıhe ti a.ltında çalışan sağlar aylar
\re ltı~ Almanyadan Fransa.ya sili.h 
)e11eı-.ı hrunat getirterek muayyen 
OllJILlıılı e depo ediyorlar. Sosyalistler 
ki .. ed hu ham-bğrıtıı adım adım ta.
"e t.ed;ek hükiımete haber veriyor 
)ot b a.IIJUrrasını istiyorlar. Ntha.- . 
~ u defa Fransız hükfunetl, sağ 
L.~ -,e1'f1ı tehlikeli bir vaziyet aldık
~ göl'il 

Bizim burada alakadar olmak 
istediğimiz kimseler, bu 

yüksek kahramanlar değildir. Da 
ha fazla, ilk defa hasta.lığa uğrı
yan fertlerle meşgul olacağız. ÇUn 
kü bunlar hastalıktan nasıl istifa
de edeceklerini bilmezler ve has
talığı talihsizlik eseri sayarla.r. Fa
kat bunların binlercesi de hasta 
düştükleri sırada kendilerinde ye
ni yeni meziyetler keşfine başla -
maktadırlar. Vaktile "sevimli dok
tor .. şöhretini kazanan Doktor Ed
vard Livingston, gençliği sırasın
da, veremden ölmek üzere idi. Dağ 
başına tedavi edilmek üzere gön
derildiği zaman, ölümü muhakkak 
sayılıyordu. Fakat ölmedi. Rüya -
srnda kendini büyük bir hastane
nin başında hastaları tedavi eder
ken görüyordu ve hasta yattığı 
halde keru:li derecesinde hasta ol
mıyanları muayene ederek teda
viye çalışıyor ve eline geçen üc -
retçikleri biriktiriyordu. Nihayet 
günün birinde rüyası tahakkuk et 
ti ve Saranac'ta açtığı sanator--yomda binlerce hastayı tedavi et· 

Hatta hastalıkların en a:ihn ve • o 

ınsanı ölümün eşiğine getirenleri 

Belediyeye bağlı Şehir tiyatrosile 
konservatuvarın 935 kati hesap ra· 
porları kabul ve tasdik edildikten 
sonra yeni belediye zabıtası talima~ 
namesinin müzakeresine geçilmiş, 
bir buçuk saat içinde ancak 31 inci 
maddeden 46 ;ncı maddeye kadar 
müzakere edilebilmiştir. Dün de, her 
madde üzerinde saatlerce hararetli 
münakaşalar yapılmıştır. Bu arada 
bilhassa binaların sokaklardan görü
necek yerlerine ve bahçelerine çama 
şır astırılıp astırılmaması meselesi 
çok gillünçlü, fakat hararetli bir 
surette görüşülmüştür. Mesele ça
ma.şıra taalluk ettiği için meclisteki 
kadın azalardan bir kısmı da söze 
karışmıştır. Çamaşır asılmasına izin 
vermemekle çamaşırın evin güneş 
görmiyen yerlerde güçlükle kurutu
lacağı. güneşsiz kuruyan çamaşırla
rın gayri sıhhi olacağı bile iddia e
dilmiştir. 

Nihayet bütün şehir içinde, ve 

"aldı. htuıı nce müdahaleye mecbur 
-. .. la.pi aıraı silah depolannı bar 
)>etltıJ ettt ve teşktlitm gizil faali 

J\:rna rtıeydana çıkardı. -

h katı' dhu .icraat mese1eyl halletml
'l:tıı&ı eğıldir. Fraınsa. flklrlerln ve 
tr <'.ere yanı 
~ bit rn ann serbestçe ~arpış-

lt1tl'l'lyett eınJekettir. iki ta.raf ta bu 
~ltıJe1rtett:m azami derecede istifade 
h "etildi r. De la Rocque, mahkeme
llJıeı- de ~ ve aleyhinde bir çok de
'ştı buıtaıduğu halde susturula.-

1'. 

, .. llu ka. 
"Q~ tecı~~alamı kaynagı derindir ve 
,., . trlerle izale edllemiyecek 

llriihlnıdir. Bu bakıında.ıı Fnm 

mek imkanını buldu. Hastalık bu 
tanrnmıyan doktoru, dünyaya şöh 
ret salan büyük bir adam yapmış
tı. 

B üyUk muharrir Eugene 
O'Neill, hayatının 25 inci 

yılma kadar serserinin biri idi. Fa 
kat bu sırada bir hastalık mecburi 
istirahate çekilmesine sebep oldu. 
Kendisi bu istirahat esnasında "Tec 
rube günlerinde biribiri üzerine yı-

Sada.ki faşizm ve demokl"llBI kavgası \ 
günden güne hi.d bir ıekil almak is· 
tidadmdadır. 

M. Zekeriya 

~n faydalılarıdır. Çilnkil bir çok 
ınsanlar ancak yollar sarplaştığı 
ve kapllar daraldığı zaman ruhla
rım, ideallerini, yahut eserlerini 
keşfedebiliyorlar. 
Yatağında kımrldayaımyacak 

derecede hasta olan Florence Ni
ghteingale, Ingilterenin bütün has 
tanlerini yeniden tanzim e.tti. 
Yarı mefluç yaşıyan ve daima 

sara tehlikesi ile karşılaşan Pas
teur, mikroplarla mücadeleden yo
rulmadı. Bu yolda sayısız misaller 
bulmak mümkündür. Hatta bu mi 
sallerin daha mütevazii ayni dere
c~de heyecan verecek mahiyette
dır. Hastanede bir iki hafta yatan 
bir genç, kimya meraklısı oldu _ 

YILDIZLAR ve BAKANLAR 
Fransa - Güzel değil mi? 
John Bull (lngiliz) - Bana kalırsa çok soğuk. 

sayfiye yerlerinin deniz ve hat boyu 
kenarlarındaki binaların bahçeye, 
balkon vesaire gibi sokaktan, tren
den, tramvaydan, vapurdan görüle
bilecek yerlerine çamaşır asılmasr -
nm yasak edilmesi hakkındaki mnd
de olduğu gibi kabul edilmiştir. 
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Serbest Güreş 
Müsabakalannda 
Yeni Bir Netice 

Berne, 18 (A.A.) - Geçen Pazar 
j günü Almanya - Isviçre serbest gü 
reş ekipleri ilk defa olarak karşılaş
mışlardır. Ağzına kadar hıncahınç 
dolu olan KursaJ'dn Alman ekibi 
5-2 galip gelmiştir. 

Bu karşılaşmaların en büyük sür
prizıni, Avrupa şampiyonu Fritz 
Schafer'in lsviçreli Willy Anget'a sa 
yı hesabiyle mağlup olması teşkil et-

Balıkesir takımına galip geldiği halde sonradan mağlup 
sayılan Naz.illi takımı gençleri birarada 

miştir. 
Hakem Heyetinin 2-3 reyini alan 

Willy Anget, en hafif siklete Isviçre 
lehine ilk sayıyı kaydetmiştir. Biri cilik 1 

için Haksızhktan 
$i " et Edi. r 

Gazetemize verilen malumata göre, Manisa gnıpunda Türkiye 
birinciliği müsabakalarına İftirak etmiş olan Nazjllinin (Nazilli 
Mendires) idman Yurdu takımı, Balıkesir idman Yurdile maç 
yaparken yaralanma ve sertlik sebebile hakem tarafından çıka
rılma yüzünden Balıkesir takımının altı kişiye inmesi üzerine ha
kem İzmirli Alaettin maçı tatil ederek, Balıkesirlileri hükmen 
mağlup saymıttır. 
Maçın bitmesine on bir dakika ka· ,--------------

Orta Siklet 
o s Ciha 

Orta siklete Albert Lauclien, Paul 
Daet'e 31 dakika 36 sanivede yenil
mesi Alman ekibine ikinci sayıyı da 
kaydettirmiştir. 

Diğer kategorilerin hepsini Alman 
ekibi kazanmıştır. 

Bu Haf n 
Lig çları 

T. s: K. lst.anbul Bölgesi Futbol 
Ajanhğmdn.n: 

21/11/937 Pazar günü yaptlac~k 
maçlar 

Taksim Stadı: 
Güneş - Eyüp Saat 13 Hakem: 

Nuri Bosut yan hakemleri: Tarık, 
Ekrem Ersoy. 

Şeref Stıulı: 
Anadoluhisar - Feneryılmnz Sa

at: 9,30 Hakem: Şazi Tezcan. Ka
sımpaşa - Davutpaşa Saat 11,15 
Hakem Şazi Tezcan. Istanbulspor -
Topkapı Saat: 13 Hakem Ahmet A
dem. Süleymaniye - Vefa Saat: 
14,45 Hakem Nihat Bekdik. yan ha
kemleri: Bn.haettin Uluöz, Tahsin. 

Fcncrbahçe Sta<lr: 
Hilfil - Galatagençler Saat: 11 

Hakem: Halit Galip. Fenf?rbahçe -
Beykoz Saat: 13 Hakem: Feridun 
Kılıc. Besikt.aş - Galatasaray Saat: 
14,45 Hakem: Samı. 

BiR SOUGPYA CEVAP: 

!oksörlerden 

)arak vukun gelen bu tatil üzerine 
zaten galip vaziyette olan Nazilliler 
hakeme müracaat ederek ilerde iti
raza mahal ke.lmamak üzere maçın 
bitirilmesini rica etmişlerse de ayni 
zamanda federasyon mümessili olan 
hakem, adedi altı k~-,lye düşen ta
kımların nizamen mağlup addedil· 
meleri hakkındaki oyun kaidesini 
ileri sürerek maça devama lüzum ol
madığını ve kendilerinin galip olduk 
lannı Nazilli takımına resmen bil
dirmiştir. Bu teminat Uzcrine Nazil
li takımı sahadan çekilip ertesi günU 
de Ankaradaki final maçlarına gir
mek için yola çıkmıştır. Eskişehire 

geldikleri zaman Futbol Federasyo
nundan (Balıkesir takımıyla maçı 

tekrar etmek Uzere Eskişehirde ka
lınız.) mealinde bir emir almışlar. 

Bu emri alan Nazilli takımı şefi, ta
kımı Eskişehirde bırakarak bizzat 
Ankaraya gidip işi incelemiş, Futbol 
Federasyonunda kendis n~ hakemin 1 
yolsuz hareket ettiği ve Federasyo-

1 
nun bu yoldaki karan kati olduğu 
söylenmiş, umumi merkez de aşağı j 
yukarı ayni mukabelede bulundu
ğundan kendisine haksızlık edildiği 
kanaatinde bulunan Nazilli takımı o
yunu tekrarlamak istememiş ve bu· 
nun için de hükmen mağlup sayıl

Bay Is aU'e 
1 

1 
Si~le.~inizin ~ili üç kilo . old~~~~ 

mıştır. 
TAN - Bize şu yukarıda hulusa 

ettiğimiz şekilde anlatılan hadisenin 
bu kadar beklenmedik bir şekil al
masına pek inanamadığımız için a
lakadarlardan bu maHimatın tevsi
kini istedik. Jstediğimiz malUmat 
gelince yine bu mesele üzerine döne-

ceğiz. 

r 

Almanya ortcı sih "et şampiyonu 
bir dövüş esnasında 

~imanların hakiki beynelmilel şöh 
retı haiz boksörleri vardır. Ağır sik 
let .;iım ı:ııngden başka dünya şampiyo 
nu smıfmda boksör yetiştiremedikle
rine teessüf eden Almanlar son ıa -
manlardn orta siklet şampiyonlarının 
dünya şampiyonluğuna namzet ola.bi

ve büyuk boksör olmak ıstedıgınızı 
yazıyor, sinek siklet dünya şampi-
yonunu soruyorsunuz. 

Kilonuz itibariyle sinek siklet sı
nıfına dahil olamazsınız zannında· 
yım. Ancak horoz sikleti yapabilir
siniz. 

En hafif siklet dünya şampiyonu 
lskoçyalı Benny Lynch'tir. Amerika· 
lılar son zamanda boks sikletlerinin 
tasnifini değiştirdiler. Evvelce sinek 
sikleti tanırlardı. Şimdi bu sikletin 
boks için pek küçük olduğunu ileri 
sUrerek o sınıfın dünya şampiyonlu
ğunu da hakir addetmektedirler. Bu 
suretle sinek siklet Amerikadan gay 
ri memleketler için mevzuu bahistir. 

Avrupaca dünya şampiyonu ad
dolunan Iskoçyah ~nny Lynch o!.-Ju
ğunu sorgunuza cevap olarak bildi
ririm. Fenerli aş 

Fenl!çe Klübll!~ ~üdafile-
lecek kadar ilerlediğini görmekle sc- -~.-.-~~----~-~""""""~ 
vindiler. neroyu mağlup eden Alınan, cihanın 

rinden Yaşar vazifesi dolayısiyle 
Ankaraya gitmiş olduğundan takı
mının maçlanna iştirak edemiyordu. 

Klüp idarecileri yaptıkları son 
maçlarda müdafaa hatlarının aksa
dığını gördüklerinden Yaşan tekrar 
Jstanbula davet etmişlerdir. Yaşar 
dün şehrimize gelerek takımının an
trenmanlarına iştirak etmiştir. 

Bisiklet Yarışı 
Şikngo, ıs (A.A.) - Aroerika al-

tı gün altı gece bisiklet koşusunda 

Kilian - Vopel Alman çifti 1444 pu
vanla b!'ı.ı~ta ~tm<'ktrdir. lgnat - Dı 
ot Fran,.tz ek•bi 1012 puvanla iltinc· 
dir Ondnn sonrn srrn ile. P5~ puvan
la p 'd n k rd er. 5.,.>0 puvenla De
baets ThoT!las gelmPkted.<r. Müsa
baka, 3863 kilometredir. 

--o-

Berlinde dünya orta siklet şampi • bUtün meşhur orta sikletıcrini döğil
yonluğu namzetler;nden zenci Kid To !}e davet etmiştir. 

Şampi on Bafraspor TakEmı 

. . 

. . 

afra Ta! ımena Merasim M1rıt kUme futbol maçlarına ıştirak etmiyen mrntaknlnr arasında yapı-
Bafra, 19 (TAN) - Mmtakalar fut lan müsabaknların Ankarada neticelenen final maçında Bafraspor tnkı

b::ıl birinciliğ'ini kazanan Bafra spor mı ~amp:vonluğu kazanmıştı. Resmimiz. Ankara lfoto Muhabirimiz tara
takımı bugUn Ankara~an şehıimize I fı~~~n gönderilmistir. Bafraspor takı mmı final maçına girmeden evvel 
g eldi ve bUyUk mcrasımle karşılandı. goruyoruz. 

Uzak Memleketlerden Hikayeler: 3 

Sarışın kadın şimdi odada he 
pimizin ortasında ayakta 

duruyor. Hala, müthi§ bir buhran 
içerisinde. fena bir hayatla yıpran 
mış sinirled bu akşam iflas etmiş 
bir halde ellerini açmış ... Sanki yal 
varır gibi .. Hepimize ayrı ayrı ba
kıyor. 

- Peki şimdi ne yapacağız .. Ne 
yapacağız biz şimdi, diyor .. Onu 

kurtaranuyacak mıyız?. 
Sonra yürüyor. Odanın içinde. 

tahta barakanın duvarında karma
kanşık saçlarile başının gölgesi ne 
korkunç ... 

- Ah niçin çıktım bu yollara? .. 
Niçin çıktım?. Ya siz ... Sizlere di
yorum, sizler niçin çıktınız?. bu 
yollarda, hangi lanet. hangi fela
'kct sizi de benim gibi böyJe bir ser 
~ri yaptı? .. 

Beyaz saknlı, yUzüne ancak sene 
lerin lfo.zandırdığı olgunlu~n asale 
tini veren iri bu
runlu, çukur göz
lü ihtiyara yak
laşıyor, asabi par 
maklarını onun 
yaknlarma geçiri
yor ve yüzünü o
nun yüzüne yak-

Yur 
A 

suz 

_G 

:>en ... Gidecek ye
ri olmıyan bir ih
tiyar, tıpkı gide
cek yeri olınıyan 
bir çocuk kadar 
çaresiz ve zavallı
tlır ... 

laştırarak: ~ ~~"'"'"~ 
- Siz benim ~ y • 

Bir an susu
yor. Sonra geniş 
bir nefes aldıktan 

ğişik'iğine bilmem tahammül eder 
miyim, amma ne yapayım? .. Mes
leğimi, refahımı, evimi, herşeyimi 
bıraktım... Bir lokma ekmek için 
iş bulmıya gidiyorum. Mcdent Garp 
te bulamadığım rahatı, iptidai dl· 
ye kendisine bühtan ettiğimiz ha· 
kiki medeni ülkede, cömert şarkta 
bulmıya geldım. 

A vrupanın medeniyetine inanmı 
yorum artık, A vrupalmm kültürü· 
ne inanmıyorum artık, Avrupaya 
inanmıyorum artık. A vrupadan ka· 
çıyorum. A vrupnlıdan kaçıyorum. 

için şimdi bir ba- ~ azan. 
sonra devam edi-

ba gibi müşfik ol- ' S D . 
dunuz, benimle ~ uat ervış yor: 

bir baba gibi meş "'~ 
l 1 Si l'-1'1' ~""""-'"" 

- Cenupta pet 
gu o dunuz.. - rol mıntakasında 

doktora ihtiyaç varmış. Şimalde 
doğmuş ve yaşamış bir insanım. 
Gö'gede 40-45 derece hararet var
mış, cenupta diyorlar. bu yaştan 
sonra bu kadar büyük bir ikliın de 

Söz söylerken ıslanan gözlerini 
mendilinin ucuyla siliyor: 

- Evet çocuğum, diyor, hakla· 
nız var .. Dünyanın bir ucundaki bu 
yollar üzerinde yalnız talihsiz in· 
sanlar dolaşıyor. Talihli adamların 

ze minnettarım... Ve en çok, en 
çok, burada size acıyorum. Bu 
memleketli olmadığınızı yüzünüz
den ve lisanınızdan anlıyorum .. Siz 
bana söyleyiniz .. Bu tehlikeli yol
larda iJerlemek sizin başaracağı
mz birşey mi?. Neden bu yo1culu-
ı;u ya.t'a""Juıau1aul4 •• ~Moit·--- ----
beyaz olmuş, sakalınız ihtiyar bir 

~ . 1 buralarda işi ne?. Neden bu kor· 

i

l ~ILMt:\JtLI HIKA T t: ; Blillfiuır'lı'e?OYye-re~~e.ıônCJ[ır·tn-~-: 
rek titresinler.... Evet neden! •• 

' ölmemek i~tiyakiyle, ölUm tehlike ninenin saçları gibi yumuşak. O
muzlarınız bu kadar çökük ... Yo
rulmuyor musunuz, bu meşakkate 
nasıl tahammUJ ediyorsunuz?. Si
zin bir eviniz, rahat bir odanız, 
yumuşnk b;r yatağınız yok mu? 

Bu Kadını 

Kim 
Öldürdü? 

Bayan Nedime birdenbire has
talanmı~. yüzü, elleri mornrmıf:i, 

sine kendilerini böyle atsınlar .. Bu 
1 yollar ebedi serserilerin yoludur ... 

Bu yollarda şimdi talihsiz kadın• 
lar, yurtsuz ihtiyarlar, ve... 1 ,, 

Barakanın içi şimdi biraz daha 
DUnyanm bir tarafında saçlan si
zin saçlarınızla beraber ağarmış, 
vUzü sizin yüzünüzle beraber bu-· ı 
nışmuş. omuzları sizin omuzları
nızla beraber çökmUş bir eşiniz, bir 
kadınınız yok mu?. Bir yuvanız, bir 
aileniz bir vatanınız yok mu sizin? 

•• 
1htiyar adam... Sarı~ın ka
dını teskin etmek ister gi

bi. .. Onun saçlarını okşuyor: 

ı ı canlandı. Demindenbcri susup ölU· 
mu bekllyen geceyi dinleyen insan 
ların birden dilleri çözüldü. Hepsi 
konuşmak, konuşup dertleşmek ve 
dertleşirken bu gece kendilerini en 
fazla üzen asıl en büyük derdi U• • 

nutmak istiyorlar. • baygın bir hıılde serllmii:'ti. Der. ' 
hal ~ğlnla.n doktor, hasta~, 
muayone ettilden sonra baya.- ı l 
nm kocasına döndü, ona dik~at- 1 

le baktı ve: 
Y azıh ve Sözlü 

Olgunluk imtihanında 
Sorulacak Sualler 

- Hayır kızım, diyor. Benim ne 
vatanım, ne yuvam, ne ailem, ne e
vim. ne odam. ne yatağını. ne ra
hatım, ne karım, ne de çocuklarİm 
ka1dı- Çoluihım. çocuf!um nerelerde 
dirler. bilmiyorum. E\im yıkıldı 
vatan diye tanıdığım memleketin 
vatanım olmadı~ı öğrendim .. Va 
tanım zannettiğim memlekette oku 
dum, hekimlik öğrendim. Yirmi 
beş yaşımda genç bir kız sevdim, 
evlendim. lyj bir ev kadını, sadık 

- l\Inalesef, dedi. Karınız ze 
hirlenmiş, lcurtulmasuın imkan ı 

yok. 
ı Ve doktor bunlıı.n söylerken 

1 kocanın \·aziyetinl dikalctle ve 937 - 938 ders yılı yazılı ve sözlU 

1 
1 sezdirmeden gözclen ~eçirc:ll )lgunluk imtihanlarına gireceklere 

Doktor eskiden adliye doktor - şu sualler sorulacakbr: 
Fizikten: Lise birinci sınıfında es

i lu~n y:apmıştı. Bu sebt'_llle zo. ·ı "'- _ ki programa göre okutulan bUtün 
1 hlrlenme işUe fazlaca nlakıular bahislerle üçüncü sınıfta okutulan 

oldu ve müd<leiunıumiye haber alternatif cereyanlara kadarki bahis· 

l 
,·erdi. i !ere ait tecrübe ve meseleler. 

/ 

Biraz sonra miiddeiummni e· Kimyadan: Liseyi ve 2 inci sınıf· 
bir zevce oldu bana ... Temiz bir e· 
vim vardı. SaC'ları benim sac;larrm· 

I, ve geldiği znmıın Bayan Nedi · !arda okutulan metaloitıer, şibihm.ıı.• 
1 1 mevi ölmiiş bir \'aziyette bul denler bahislerile üçüncü sınıfta okll 

la beraber ahnnış, bernber ihti
yarlamış bir hayat arkadaşım, ye
tismiş çocuklarım vardı ben;m ... 
Fakat ne bileyim ben, ne oldu? .. 
Gil'lÜn birinde mes1eğimi elimden 
aldı1ar. "Sen bu memlekette he- ı 
kimlik edPme?..sin !" dediler. Elli sc 
ne hekimlik ettiğim bu memleket-

, mu~tu. 1\tüddeiumunıi bu \'nzi. tulan uzvi kimya bahisleri ve bu ba-
yet karşı ındn. Bayan Nedime . hislere ait laboratuvar tecrübeleri ve 
nin kocasını istfovaba haslndı: 1 ' neseleler. 

_ Karınız zehirle.nme r.ılamet 1 
RiyaziyP grupu; lisede okutulan 

lerini saat kaı:ta gösterdi'! ' ütün cebir, bütün hendese ve koz• 
- Sekizde. 1 nograf ya bahisleri ve bu bahislere 
- Kaçta öldü'!' , ıi t meseleler. 
- Ona geliyordu. Tabiiye grupu: Nebatat anotiıni 
- Siz im akşam eve - geldi- 11e fizyoloj;sine giren bütün bahislerr· 

ğiniz zaman a.a.t kaçtı? 11 
Tarih ve coğrafya grupu: Lise t3 

- Yedi buçuk \'ardr. "ihinin birinci \'e dördüncü ct.ldinde-
11 1'1üdc1eiummni bu sınlll<ı ~·er· ki bahisler. Ve coğrafyadan ise Tür-

de bir köşede buhluğu llir moo kiye, İngiltere, Almanya, Fransa coğ"' 
clili kimseye se7..dinnederı ooh:np .. afyasın"' ait bahisler ile Fransa ve 
ko~·clu ve biraz sonra itn Rayan fngiltere mUstemleke ve mandalntl 

1 
Neılimenin ko<'.asmı tevkif etti. iL 'tındaki memleketler. 

Acaba niçin? Edebiyat tarihi: Tanzimat ve ort• 
• 1 lan sonraki devirler Türk edebiyatı 

ten başka nerede hayatımı kazana 
bilirdim ben? insanlar, çıldırmış kı 1 

zun, dünvaya lanet yağıyor. Thti
yar. çaresizim. O~lumun biri idam 
Pdildi Suc;u ne idi, bilmivorum. Ih 
tiyanm, aklım ermedi. Tkinci oğ

lum dört senedir mahpustur. Da
madım torunlarımla kızımı alarak 
dünyanın blr ucunn kaçtı ... Nerede 
dir1er. ne yaparlar haber aldığım 
yok. Kanınla ben de yola düştük . 
Karım meşakkate dayanamadı. Bir 
gece bir şimendifer istasyonunda 
kollarımın arasında birdenbire öl
di.i, gitti. Bu yerlerde niçin mi ge· 
ziyorum. bilir miyim ben.. Gide
cek yerim yok. Yersiz, yurtsuz bir 
serseri oldum .. Bir vatansız oldum 

I , Du00nku·· b·ı • b larihi. ı mccenın ceva r ı 

Bekçi, gece rüya gördügiıni ı ı Filozofi ve sosyoloji gnıpu: Lfse . 
11 söylemekle gece, mağazayı beli inci smıfile 3 Uncü sınıfında göstefS" 
ı ı liyccek yerde uyuduğunu itiraf len bütün bahisler .. 

l 
I etmiş bulunuyor. Tüccar da o- . Geçen seneki olgunluk lmtiha.Jll~' 
, nu bundan dolayı savmıştır. nnda muvaffak olamıyanlann irtl\: 

1
, hanlan da bu seneki suallerde ynP 

1 ı __ ·~- -
lacaktır. - ____ ___.__ ·~ 



~ 
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Bu şekilde "14,. tane küçük yu
~arlak görüyorsunuz. Her düz çizgi
nin Ustünde bunlardan (3) er tane 
var. Dairelerin birinde (3), birinde 
~e "4,, tane var. 

(1) den (14) e kadar olan sayılar 
dan her birini bu küçük yuvarlakla
nn lberlerine yazınız. Fakat, bunları 
öyle diziniz ki, her çizginin üstüne 
rastlıyan üç rakamın yekfınu ne ise 
dairelerin üstündeki sayıların yeku
.n u da o olsun. 

lşte size bir de çaprast bulmaca: 
Yukardan aşağıya: 

1 - Bir hayvan. 2 - Doğanlara 
yardım eden. 3 - Arkası görünür. 
5 - Karanlığın aksi. 6 - Eğlenmek. 

7 - Başında saç bulunmryan. 8 -

Budala. 15 - lnsan. 16 - Yüze gü

lücillük. 17 - Pek sıcak değil. 18 -

Erkek ismi. 20 - Yüzde bulunur. 
22 - Gelecek zaman. 

Sağdan sola: 2 - Kraliçe, 4 - Bır 

yere yazılmI§ veya seçilmiş olanlar. 

7 - Nezaketsiz ve kalın. 9 - Çalı

nan bir ilet. 10 - Keder. 11 - .. Oy 

le mi,, manasına gelir. 12 - Bir edat. 

13 - Vahşi bir hayvan. 14 - Kış 

görUnUr. 17 - Bir nota. 18 - Geç

mi§i gösteren edat. 19 - Zeka, 21 -

avuç içi 23 - Bir renk. 24 - Donuk, 
Parlayan. 25 - Bir hayvan. 

Bu iki bilmeceyi doğru halleden o
kuyuculannuzdan elli kişiye güzel be 
diyeler vereceğiz. 

Güneşe Adak 
Adayanlar 

Ne Yaparlar?. 
Isviçrede bir köy halkının çok tu

haf bir adeti varmış. Bu adet soydan 

soya geçermiş .. Alp dağlannın ya
maçlarında yalçın kayalıkların ara

sındaki bu köy kışm tam yüz gUn gU 

neşin tatlı ışıklarından mahrıµn ka

lrrnıış; güneş ancak her yıl Şubatın 
onuncu günü köyün ufuklarından gö 
rünmiye başlarmış. O gün köylüler 
için bir bayram bir eğlence günü olur , 

muş. Köylüler köyün en yaşlısını baş ' 
lanna geçirirler, sabahleyin ortalık · 
ağarmadan köyün yakınından geçen 
bir ırmağın UstUndeki köprUye gi

derler. Herkes güneşe adak olarak 

hazırladığı (omleti) de oraya bera

ber götürür güneşin karanlığı aydın 
!atmasını bekler ve durmadan danse-

TANrn Çocuk flave1t 

Ressamın Açıkgözü 

·~ - - ....__...... ..... _ - '--~·~ 
Küçük Tekin, reuamlcğa heve• etmİftİ. Önüne iki leyleği mO.. 

Jel olarak alJı. -Ve bir hayli uğrQflıktan sonra yukanda gördü· 
fünü:z tabloyu meydana getirdi. Ncuıl güzel, değil mi? 

Akıllı Kaz • Eğlenceli Köşe 1 
Ne Yapmış? , - \ 7 .ı~ I 7 _ rı ,r=r= · ,'I 

Badibadi, güzel bir kazdı. Fakat 

derlermiş. Güneş görününce ellerin- başka kazlar gibi aptal değildi. Anla
deki omleti ona uzatırlarmış. Köye dö tayım da göriln. 
nünce bu omleti oturup bütün aile · Badibadinin evi küçük bir adanın 
birlikte yerlermiş. listünde idi. Bunda bi~ havuzun orta-

sma yapılmıştı. Kazın evinden başka 

R 
• bo .. bak d birşey sığmıyacak kadar küçük idi. 

eum yama mıua aaın a 
• Badibadinin yaşını bilen yoktu. Yıl 

hedıye kazananlar ·]ardır o adnda küçük evinde yaşıyor 
54 numaralı mecmuamızdaki "Re- du. Havuz yapılahdanberi Badibadi 

sim boyama., müsabakasını kazanan de orada idi. 
Uç kariimiz ve alacakları hediyeler: Bu akıllı kaz gezmeyi pek severdi. 

1 - Bursa Hoşkadem mahallesi Bir gün evinden çıkıp uzaklarda dola
şırken ihtiyar bir kadilla rastladı. 

Kadının pek iyi huylu olduğunu an
lamış olacak ki arkasın'' ·nevine ka
dar "gitti. ihtiyar kadın çay içecekti 
Hemen bir kaba bir parça çay koyur 
'c::za ikram etti. Bad·badi çavı ilk de 
fa içiyordu. Pek hoşuna gitti. 

Sağlık sokak 6 numarada ErgUn, bir 
sulu boya takımı, 2 - İstanbul Kız Li 
sesinde 285 Emel Bark, bir kuru bo-
ya takımı. 3 - Beyoğlu 52 inci okul 
Necile Onaran, bir kuru boya takınu. 

Ertesi günü ihtiyarın kapısı ayn 

Bu eğlencenin adı şudur: Enginler 
de. 

Noktalı parçalan siyııh kurşun kn
lemiyle iyice karalayınız. Ona bu adı 
nicin venl\'·lerlni anlıvacaksınız. 

_ ;TAN= 
ÇOCUK KLOBO Kadıköy Mısırlıoğlu Mavi apartı -

man Doktor Ömer Syefettin oğlu Yal 
ku Erdoğan ile Ankara Cebecide İlte
kin okulunda 498 Macit Yorulmaz, ls 
tanbul Kuduz hastanesi sertabibinın 

saatte (tıktık) vuruldu. Kim gelmiş· • tSIM: 

oğlu Kemalettin Deniz, Ankara Yeni
şehir Dikmen caddesi Işık apartıma

nında Gülgün Gönenç hediye kazan -
mamış olmakla beraber resim boya -
mada muvaffakıyet göstermişlerlir. 

~i? Anladınız tabii: Bad;badi. Mı.:;K i .r;p ve No: 

Çay saatini unutmamıştı. ihtiyar -·· ••• _ ............ .. 
bundan pek hoşlandı. O gi\nden son MRMl.EKF.T: 
ra her gUn ak~am üstü Badlbadiy• -"-o...,R_E_s_: _________ _ 
çay ikram etti. Bunu bir masal san· tSu ısuponu doldurup bıze rotla 
mayınız. tamal'"'\vle olmustur. Kazır nnı.t Mukabilinde côndereceiimiı 
bu kadar akıl'ısma rastlanmadığı , h~ tanını alır atmaı ran Coc:ulr 

1 .. trl•ıt•r. .. ıı .. •P.••• "'11r•11nt17 
t~in adı kitaplara geçmiş. • , 

54 Numaralı Bilmecemiz den Hediye Kazananlar 
BffiER BUYUK KUTU BOYA KA 1 BIRER BUYUK KUTU KALEM 1 pare B.O. Beykoz ortaokulunda 212

1 

Istanbul. 34 üncü ilkokulda 552 Ke· 
ZANANLAR: · .BOYASI KAZANANLAR: Kenan, Çatalca ortaokul 157 Fazi- malettin, Usklldar Sultantepe 173 

Samsun Çarçamba Merkez Hkoku- Gal ta . L' . 7 . . f d let B"rsa Ilbaylık ortaokul pansiyo- Berin Kumbasar. Istanbul Edirneka · a saray ısesı ıncı sını ın a · .. · . . • . 
lunda ~.şinci sınıfta Müzeyyen, Kay- Muzaffer Günay. Kabataş Erkek Li- nunda Hidayet BahRr. Istanbul Be- pı dış doktoru Ubeyt oglu Ozdcm.ır 
seri l<~tiler ilkokulunda 204 Hulfısi, sesinde 65l Faruk, ıstanbul Osmanlı yazıt Demirağ apartmanı 13 numa- Olçer. 
Isparta Tümen muhasebecisi lbra- Bankası memurlanndan Süleyman rada Samiye. BffiER KART KAZANANI.AR : 
him Uzel kı.zı Fahire Uzel, lstanbul Siler kızı Vildan Süer. BlRER KUÇUK OYUNCAK KA- Adanada Yeni otel karşısında Ber 
Kumkapı Nışnncasında Ayfer Akpı-

Ank ad D D • ,1 . h l t BIRER KUÇUK KUTU KALEM ZANANJ..AR : ber Hnsan kalfası Mevlüt Poyraz, nar, ar a . , . yoı an ası a 
yolcu kalemi Hnyı-i kızı Ayhan Uy- BOY ASI KAZANANI.,AR : Kayseri Lisesinde 343 Rahmi Yıl- Zile. istiklal okulunda 164 Nahit Soy 
gur. Istanbul Pcrtevniyal Lisesi 85 Bür dız, lstanbul Sarıgüzel Şcmsettinsa- dan. Biga ortaokul son sınıfında M. 

BffiER KOÇUK SULU BOYA han Aköz, EyUp orta okulunda 87 mi sokak 8 numarada Necla Aykuk, Ali Aydüz, Istanbul Slileymaniye dök 
KAZANANLAR: Mümine Işcan, Çatalca Ferhatpaşa oğlu, Ankara Tabakhane mahallesi mecilerdc Fahrünnisa, Dörtyol zira-

Tokat Genel Mecl~s en~iimc~i d~i- mahallesi Salih, lstanS\ıl Aksaray 97 Tural sokak 4 numarada Siimer, at M. tcknisiyeni oğlu Sevinç U
~~ azası Abdullah .?glu Glıltekm Gun numarada Mııal1a. Erzurum Aşağı Konya Şükraniyc mahallesi 41 inci ğıırayata. lstanbul Kumkapı Posta 
gor, Istanbul Uskudar Bulgurlu Ş!>- ~fiil t b h . k d 5 sokak•~ 4 numnrada Nihnt. Bc'l·og·ıu Müdürü Cemal kızı Mevhibe Eral, 
k k k k 20 d Y f mumcu ı' c :ı resı arşısın a "'<' • .J 4 ·· ·· k 'd 
er aya so a numara cı .usu· · d 0 kt Cruı. •• k S 52. 'ınc· ı'lkokuldn ·Gu"'l·ı ar Istanbul 4 uncu o u n 43 Yaşar., . numara a o or gorcn ızı • u- • ı ~ z . . . . , 

Zıya Kocataş. Bursa llbaylık ortao- - . lstanbul $<'hremını Saraymeydnnı 
kulları panRivonundn 731 Mehmet mı. BIRF.R Al.BUM KAZANANLAR: 55 numarada Nuri Ç<>tin, lstanbul 
Gülmen. Ad<ıpnıın Küpcti Rrıif of!lu BlRER BUYÜK OYllN'C'AI{ KA- lstanbul 44 üncü ilkokul 4 üııcli . Vefa Lisesindc Zeki Ulcay. Konyn 
Hnlit, Jstanbul Beylerbeyinde Rebi ZAN ANLAR : sın~ftıı M Emin Oök~u. Y<'~ilköy Ç<'k '. T"lpu siril mulıafw Muhlis Malçocı 
Baraz. Istanbul istiklal Lıscı:ıı 302 Mch· mccc caddcsı 57 numarada Tulgarcan ı kızı Güngôr. 

Benim Sut 
Kardeslerim 

1 

B ir giln şöyle blrşey aklrma 
geldi. Koştum anneme sor 

dwn: 
- Anne, süt kardeş ne demek! 

- Küçükken a)'DI süttaı emen 
~cuklara süt kardeş derler. Bak 
komşumuzun km Aysel yok mu, 
o .senin süt kardeşin." dmıesln mi f 

Jşte bu olmadı, kan tepeme çık
tı, neden bu çocuk benim süt kar 
deşim oluyormuş, diye anneme 
şöylece kaşlarunı çatarak baktım. 
Annem zeki ve M<ılh olduğa için 
derhal ne demek isted.lğimi şıppa
daa a.nladı: 

- Oğhım. siz ikmiz bir a.y için
de dünyaya geldiıniz, onım Mnesl 
sana, ben de ona süt verdim, dedi. 

- O halde ondn arınesi benim 
annem sayİhr, öyleyse öğretmenim 
bana "Annenin adı nedir!,, diye 
sorarsa, benim hem seni hem de 
onu söylemekliğim Iiizlm dOf:,';fi mi'? 

Aımem: 

Anınem : 

- Yok oğlum asal an.nen benim 
diyerek sözünü bitinneık ~tedl. Am 
ma. ben de bu sözlere bitüm. Neden 
elalemio kızı kısrağı a.nası danası, 
bmim eı:ıa.m, .süt kardeşim oluyor
nnış, o .kadar kızdım .ki, kan te
peme çıktı. O dakikada kala ta.
sıma bir delik açılsaydı kanlar bir 
fı!ikıya gibi şa.nl şarıl fı~kıracak
tı. 

Sonra kendi kendime döş\Mtdüm. 
Neden süt anne.. süt kardeş om -
)·oı· da süt baba olmuyorf Değil 
mi ya! 

Tekrar aıııneme sordum ne ce -
vap verse beğeınlrsinlz. .. Sütten ba 
ha olmaz,. dedL 

Sütten kardeş, anne oluyor da 
,neden baba olmuyormuş. •. 

Ben böyle süt anne, süt kanleş 
tanımıyontm, vesseli.m! Bana içi
rilen siitle,rin doktorlar muayene 
etmeden, bana mu\·a.fık olup olma.- . · C ·· h · • A ·· · · dığını kimse bilmeden her ağladık ! um urıyet çocugu... taturk nalının bu en genç yavru•u, sulh i•tiyen bir yurtta doğmu,ıur, 
ça bkmıışlar sütü, her bağırdıkça fakat •ulh ve uıler yollarında emekliye emekliye büyüyen bahtiyar bir yavrudur. 
verıWşler sütü .. Evet, ağlanuyan Çünkü· o.. Atatürk çocuğudur. 
~ocuğa. slit ve.rmezler amma, biz 
ağladık diye de yedi komşu kadı
D!J!JID slifünu ist~ınedik ya • Ben 
ağladınısa anmemin sütü için ağl~ 
dım. 

Eğer hakikaten bir süt anne, bir 
süt kartleşim ,·~a, Allah bilir, 
hangi dağduki koyunlar, hankl a
hırda yan geleın inekler, kasaı>ta 
asılı ~ıı>kınmzı ölcüzler, danalar 
.benim özbeöz süt kanleşlerlnı, sut 
aruıelerlmdir 

l<.tittiğiınc. göre de, bazı kooak~ 
nlar lns~ma. e.5ek siitü lçirlrler
miş, işte bu pe..k fena! 

Anamdan içti~im süt hnram ol
sun. size yemin ederim ki, e.şek 

booim siit ana.m \'C ne ele e~Pk be
nim s\it. kardesiın olduğunu icıte -
rncm. 

A. E. 

Ressamın Kusuru 
- Resmini gördüğilnliz şu inek, 

bakınız, ne kadar mahzun duruyor. 
- Tabii, onu yapan ressam, hay

vancağızı sev.indirmek için boynuna 
mavi boncuk asmayı unutmuş ta. 

• 
Bahk Avında 

Hey balıkçı kaç saattir bekleyip du 
ruyorsun. Mutlaka bir şny tutmak 
istiyor musunu? 

- Tabii, nerede? 
- işle şurada biri su~ n dü.'\nıüş. 

sürüklenP sü-.,!klcne geliy1.•r. Bekle· 
de bari onu t.ut. 

'Deniz Tutunca 
Kayıkçı, (müşterisine) - Rc:ıgi-

niz sarardı. Eğer deniz tutuyorsa ha 
ber verin de oltamı atJp balık tuta
yım. Müşterilerim hashlanınca boş 

durmamak için ben de b ılık avl:ı .. ~m. 

• 
Nereden Belli ln,3ş? 

Hastanede iki hasta konuşuyo:hır-
dı: 

- Şu adamı götiiyor musıın, hns
taneyf; yeni gelen doktor bn imiş. 

Çok bliyük bir doktormuş. 
- Nereden bil•yorsun? 

Nercde>n nlnrr- k 
lardn bile hastalık buluyormuş. 

Gu9uklu Saat 
Baba - Bak Tekin bahçede bir 

kuğu kuşu ötüyor. 

Çocuk - Koş babacığım , onu ya
kalıyalım da, bizim büyük saatin ı

çine koyalım. Erollarınki gibi guguk

lu saat olsun. 

• 
Burnundan Söylüyor 

insan nutuk söylerken, onu yürek 

ten söylemelidir. 

- J;;vet öyle amma 'ben hep bur
numdan söylüvorum. l~te m;ıl canı

mı sıkan da bu ••• 
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BU BUL iLE BIBi 
Kızdq S4Vtlf yerimle 

Bibiyi bir helecan sarmıştı. Elini 
masasının üstüne vurup bağırdı: 

"Plinı anladınız tabll. Bu, çok mr 
bir iştir. Eğer son kuvvet ve pek yU
rckliliğimizi göstermezsek umutlan
mız boşa çıkar •• Düşmanı arkadan lru 

yalarda gördUğü yerler gibi geliyor· 
du Dişleri biribiıine çarpıyor, biri çı 
kıp ta "Hött ! ,, dese ödü çatlıyacak 
sanıyordu. Ama aklına düşanla çar
pIŞalllar gelince korkusu geçiyordu. 
"Yaralıların yarasını saracağım, ne 
iyi, ne jyi !,, diye sevinmiye başhyoı'du 

Savaş yerine yaklaştıkça artık yol
larda kimseler göriinmez oldu.Zizi yal 
ruz kamyonun scsiııi dinliye dinliye 
ilerledi. Artık sabah oJuyoı'du. Orta
lık şöyle böyle ışıklanmıya başlamış
t.J. Etraftaki ağaçlar, kayalar epeyce - " ı seçiliyoı'du. Tam siperlerin yakınına 

varınca kamyonun yolunu bir nöbetçi 
kesti: 

Nobeı~: 
"lııe, fU yola .tat', Jedi 

şatıp, yok ,ebnek için yılmak bilme
meliyiz anlıyor musunuz! Yılmak ne
dir hiç bilmemellyiz. Yoksa •.•. ,, 

Subaylar birer birer (General) i 
seltunlayıp çıktılar. Böcek m'dusu ye
ni bir umudun arkasından koşuyor
du. 

Fakat sinekler de uykuda değilJer
di. Siperlerde kimse uyumuyoı'du. Si
nek Kralı bUtUn ordusunun büyükle
rini yanma toplamış, böceklere karşı 
bir plan dilşünüyorlardı •• Kral diyor
du ki: 

"Böcekler herhalde bizi yandan çe
virip, esir etmek isUyeeeklcr. Eğer 
biz daha önce davranıp onlarm siper
lerini yarmazsak fena bir hale düşe. 
riz. Düşmanı bütün bütün mahvet
mek için boğucu gaz kullanacağız. 
Her tarafa emirler veriniz.,, 

(Komutan) lardanbiri: 

"Baş Ustilnc kralımız amma riiz
gar da onlardan bbe doğru esiyor. 
Gnz fayda vermez, sanının.,, dedi. 

Kral: 
"Şafak sökerken rlizgar değişe

cektir. Sineklere doğru esecektir. KuJ 
landığımrz gaZJer de i~e yanyacaktır. 
liaydi çabuk,, emrini verdi. 

Gece yarısı olmadan her yanda gaz. 
hnzırlığı başladı. Siperlere yığın yı· 
ğın boJ:7Ucu gaz yani kutu kutu Filit. 
Fayda filii.n gibi böcek öldürücü ifüc 
lar taşınıyordu. ~k oı'dusu uyur
lten onlan bütün biltün yok cdecel< 
böyle bir pliin hazırlanıyordu. Fnknt 
unutmayınız ki General Bibi uyumu-
yordu. · 

Küçük Zizi yolcla 

- Ne istiyorsunuz, nereye gidiyor 
sun uz. 

- Ben hastabakıcı "Zizi,, yim. Ge
neral Bibibiyi görüp istediğini yapa
cağım. Bana onun olduğu yeri gös
teriniz. 

Nöbetçi bir parça durup düşündü. 
Savaş yerine .subaylar, erler geliyor
du amma daha hiç bir kadın oraya a
dım atmamıştı. Acaba bıraksın mı, 

bırakmasın mı? 

- Ben general Bibiyi görmek 
ialiyorum. 

- Ne duruyorsun :nöbetçi? Yoksa 
Generalimiz vuruldu mu? Zi%i az kal
sn ağlıyacaktı. Bereket nöbetçi: 

- Allah saklasın • .Sapsağlam. lşte 
şu yol onun bulunduğu yere vanr. 

Dedi. Jt~liyle yolu gösterdi. Oyleya 
neye göstermesin. Kadın nıadm am
ma işte koca bir knmyon dolusu ilfıç 
sargı. getiriyor. Böylesi bırakılmaz 

mı biç? 

Zizi kamyonunu nöbetçinin göster
diği tanı.fa sürmiyc başladı. Artık si· 
lii.h sesleri geliyordu. Şafak söktüğü 
için savaş ta başlamıştı .• Ortada ölü
ler, yaralılar pek çoktu. Ziziyi yine 

~ 

Artık siperler görünüyorou. Geçen 
bir (subay) a sordu: 

- General Bibinin bulunduğu yer 
ne yanda! 

Subay,,Ziziyi tanıdı. Çın Çın da bir 
kaç kere babasının yanında \örmüş
tü. Gülerek: 

- General Bibi şu yakında, toprak 
içinde kazılı bir karargibta .... Ne iyi 

·- Ba ne, Zizi aen savGf 
yerinde ne anyorsun? 
ettiniz de geldin.i%. Askerler kadınla
nn da savaşa girdiğini görünce çok 
cesareUenccekler, dedi. Sonra bir se
lim alıp hW! hızlı işine koştu. 

Subay, Generalin yerini siperlerin 
ti öbür başında diye anlatmıştı. De
mek ZW siperleri, ve kahraman erle 
ri yakından görecekti. Sevinç içinde 
yeniden yola çıktı. Askerler onu gör 
dükçe önce şaşalıyorlar, sonra ken
dilerine yardıma koştuğunu anlayıp 
seviniyorlÜdı. 

Bir tanesi ona: 
- Yaşa! Çın Çınlı kız! Sen kork

madan b!Jralara gelirsin de biz düş
mandan yılar mı.:tız hiç. .. dive ses
lendi. 

Biri: 

- Çın Çınlı analar var olun! diye 
baju'dı .• 

Zizi yola çıkarken epeyce ilrkmüı,
tü. Yollarda da korkudan titremişti. 
Amma savaş meydanında siperlerin 
arnsınd-ın geçerken duyduğu bu söz
ler, gö!"dfü'fü sevinç ona btitün o kor-
1culıırı unutturmuştu. "Ne iyi ettim 
de .ıreldim. zavallı erler ne kndar se· 
vindiler! .. diye sevincinden durnmı· 
yordu. 

Bibi sevinç içerisinde 
~neral'in oturduğu yer büyilkçe 

bir toprak siperden başka 'hirşey de
ğildi. Yalnız tepe.sinde: CKomutnn· 
lık) bayrağı göriilüyordu. Knpının ö-
nünde de bir nöbetçi bekliyordu. Zizi 
ona ( Genernl) i görmek istediğini söy 
ledi. Nöbetci i<'('ri girip haber ver
di. Hemen döndü: 

- Cknernl şimdi subaylarla bir top 
lantıda .. Fakat sizi hemen görmek is
tiyor, buyurunuz dedi. 

Bu nrada küçük Zizi yolda idi. Ko
ca bir krunyonun şoförlüE;'Ünü yapı· 
yordu. Içinc de yaralılar için l&zım, 
olan herşeyi yüklemişti. Knranlıktn 
kırlar, bavırlar arasından durmadan 
yol aldı. Tf'nhn yollarda ara sıra tek · 
tük köylUlere rnsUıyordu. Hepsi dö· ı-ı•_iN: ;s .,... • - Sen nereden çıktın Zizi? Başm-
nUp bu koca kamyona, ve kUçUciik N . . . . ; s· - dnki bu şapka, \istündeki bu c. lbise 

Of •. rU '--k 1 d G - e ıstıyorsunuz. ız . d ., Ş o ne &Rı ıyor ar ı. ece her ta· • • . ne? Bu s..ı.vaş ycnn e ne anyorsun . 
raf korkunçtu. Zavallı Zizi, o güne 1 kımsınız? - Ben hastnbakıcı oldum. Size bir 
kadar yalnız hiç sokağa çıkmamıstı .. I bir korku aldı nmma içinden. Dışarı- kamyon ilfı<;. sargı getirdim. Burada 
HelC' kırlarn ... Gece yansı... Hiç.. dan hiç bir şey belli etmedi. Nöbet- çadır kıırnccğım. Yaralılara bakacn
~eçtiği ycı:ler, ona tıpkı, korkulu rü- çinin tarif ettiği yere gelince durdu. ,ğım. Benim arkamdan Çın Çından 

hikayesini takdim eder 

başkaları da gelir. Yaralıları çabu
cak iyi ederiz. 

Bibi gözlerine inanamıyordu. Kü
çük Zir.i böyle bir kahraman olsun, 
olur şey değil. Fakat işte olmuştu. 
Karşısında tıpkı bir erkek gibi korku 
sw:, batta sevir.ı içinde durup iş bek
liyordu. Genç General'in aklına şu 
geldi. Kendisi de böyle işe yaramaz 
sanılan küçilcük, nnzlı bir böcek de
ğil miydi? Annesinden, babasından 

ayrıldığı gün savaş mavaş aklında 
mıydı? Halbuki şimdi nerelerde, ne 
işler görüyordu. Dalın düşünecekti 
amma o sırada müthiş bir top patla
dı. Bibiyi dalgınlıktan uyandırdı. 

- Aferin Ziziciğim. Şimdi artık 
mutlak düşmanı yencc.eğiz. l\.irnbilir 
askerler seni görünce nasıl sevinmiş
lerdir. Biz büyük bir hücuma hazır

ianıyoruz. Gidenlerin çoğu hiç dönmi
yecek belki. Bu sırada bir hastnbakı
cıya düşen çok iş vardır. Haydi Zizi 
göreyim seni. dedi. 

Büyük hücum başlıyor 
Artık General Bibinin beklediği da

kHca gelmişti. Ordusu hem epeyce 
kuvvetlenmiş, hem de savtl§a alışmış 
tı. Hazırladığı hücwna ba§lamahydı. 
Siperlerin gerisine toplar sıralandı. 

Bu toplan General Bibi icat etmişti. 
Altlarında tıpkı ayak kayaklan gibi 
dörder tekerlekli birer küçük kayak
lar vardı. Boru gibi uzun toplar bun
ların üstüne konulmuştu. Önlerinde 
de tenekeden birer knlkanlan vardı. 
Bu borunun ağzına önce ağır birer 

yuvarlak koyuyorlardı. Her topun ya 
nuıda bir de cephane sandığı duruyor 
du. Ammn ne sandık görmeliydiniz! 
Hani ayakkabıcıların kullandığı boya 
lar:n kutulan yok mu işte onlardan 
birer tane .. Bunlann içlerindeki kib
ritleri sıralamışalrdı. Topu doldurun 
ca arkadan 'bir kibrit yakıyorlardı. 

Ağzına koydukları yuvarlak fırlayıp 

hızla knrşı tarafa gidiyordu. Ve mut
taka bir ka<; düşmanı ö~di.irüyordu. 

Çiinkü Ribinin askerleri pek niı:ıancı 
'dl .. Hele to~ular hep seçme asker
lerdi. 

Saqlık Uğruna 

Maskarahk 
Bu maskara kıyafete giren insanın 

kim olduğunu öğrenirseniz şaşacak
sınız. Bu, bir doktordur. '(1665} yılın 
da Londrnda dehşetli bir veba hasta 
lığı ortalığı knsıp kavuruyordu. Dok
to:ı'lar hastalığa yakalanmadan hasta 
lan muayene edebilmek için böyle bir 
kıyafet icat ettiler. Ağız ve burnun 
üzerine takılnn gnganı n kumaşı gü
zel kokulara batınlryordu. Bu koku, 
elbiseyi giyen doktoru vcbalılarm mi 
de bulandırıcı kokulannı almaktan 
kurtarıyordu. 

Snğhk u~nn maskaralık, d~."YiJ mi 
çocuk:ar. Ne yapsın zavallı doktorlar 
bulaşıcı hastalığın yanına sokulmak 
kolay iş mi? 
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iITE· BUNU 
BİLMİYORDUM! 

Öküz, Attan IAteşSineğini 
'Daha 'Zeki :Bilir misiniz? 

Bacasız Evli 
Bir Mekleket 

Aıncrikadaı Ore- _ . 
gonda bütün bir. ~ ~ ...,
şehrin evlerinde ba ' 
ca yoktur. Bu .şe -
bir büyük bir su 
bendi yakında ye
ni yapılmıştır. Şe -
birde her.şey elek

J 

trikle görülmektedir. Mesela, aydın

lanma, ısınmadan başka mutfak işle
ri gibi odun kömürle yapılacak her 
i~. 

Şehri kurarken evlerin bütün terti
batı ona göre yapJlmJ§tır. Böylelikle 
çatıların üstüne baca konmaktan da 
vazgeçilmiştir. Şehrin nilfusu 8,000 
kadardır. Halk, bu yepyeni başka bir 
yerde eşi görülmiycn memleketlcrln· 
den çok memnundur. Yalnız, binala
nn üstünde daima baca görrniye a
lışkın gözleri, bacasız çatılan çıplak, 
ve çok tuhaf görüyormuş ... 

Kendisini Yetiştiren 

Yahsi &ir Doktor 

Rafa Tasından 
Yapılan Mu_zika 
Bir Amerikalı 

kendi başını bir mu 
zika illeti gibi kul
lanıyormuş l.ki elin 
de tuttuğu iki kü
çük çuouğu kafa ta 
sına bir çalgı çalar 
gibi vuruyor, ağ
zını da açıp kapattıkça ondan türlü 
türlü sesler çıkıyormuş. Bu şaşırtıcı 
şeyin nasıl olup bittiğini hiçbir bilgin 
veya doktor anlatamıyormuş .. 
Bnşka bir ada mda hiç bir çalgı 

çalınmıyan yerde bir düzüye kulakla
rında muzik sesleri duyuyormuş. Bu 
scsleıi adam her nerede bulunursa 
bulunsun, geoe olsun. gündüz olsun 
daima duymakta imiş. Bu şaşılacak 
.işi de hiç bir bilgin ne anhyabilivor, 
ne de anlatabiliyormuş. 

Tavşandan Bıkrp 

Çıktı 

Kime sorsanız size hemen atın 

öki.izden daha zeki olduğunu 
söyler .. Çünkü: Nedense herkeste a
tın hayvanlar içinde ,en akılJı olduğu, 
öküzün de aksine budala olduğu sanı 
lır. Halbuki, bu, hiç bir bilgiye, dene 
meye dayanmadan ileri sürülen yan
lış bir düşüncedir. 

Bilginlerin yaptığı araştırmalar bu 
nun aksini göstermiş, öküzün attan 
daha akıllı olduğunu meydana çıkar
mıştır. Bu denemeler, araştırmalal" 
beş yıl sürmüştür. Bu beş yılda üni
versite profesörlerinden doktor Pearl 
Gardner adında bir Amerikalı (72) 
at, 48 öküz, (11) tane koyun üzerin· 
de uğraşmış durmuştur. 

Her>Sine bir fıçıyı yuvarlamak, ka
pı kapamak, bir musluğu açmak gipi 
şeyleri öğretmiye çalışmış. Bakmış ki 
öküzler atınrdan da koyunlardan da 
daha çnbuk öğreniyorlar. Daha uzun 
Z!iman da akıllarında tutuyorlar. 

. Atlar da bunları, bunlara benziyen 
j şeyled öğrcnebilmişlcr amma öküzler 

Usanan Memleket den hem daha geç öğreniyor. hem de 

\

daha çabnk unutlıyorlarmı~ Hele ko-
}'Unlar .. Onlar hepsinden daha çok 

1859 ytlmda bir ~ .-. • ... yanltş yapıyorlarmış. Fakat onlara 

)'"U göz etmiş. Gi - binden mendıııni çıkarmak, el Slkmak 
1npiliz A vustra\ya ~--- \da ergeç ötekiler gibi bir adamm ee· 

Ameliyatın ne ka derken yanında bi , _ gibi tuthaf tuhaf şeyler öğretilebili· 
dur .zor şey oldu _ düzüne de tavşa.r --J-. .,..-. ~ . · 1 yormu§. Bir koyunun gelip ön ayakla 
ğunu bilirsiniz. Dok göttinnüş. !stemh - ( o ~ -~- nndan birile elinizi sık~ak istediğini 
torlar bunu öğre. ki tavşanl'3rı o mcrr ~ , $ ~ gözüniizün önüne getiriyor musunuz! 
ninciyc kadar kac Ieket;n her yanın - Ne tuhaf. ne hoş şey değil mi? Hele 
yıllar çalışırlar. " da iiretsin. hem avcılar avlanacak bol bunu koskoca bir atın veya öküzün 

Afrikadnki vah"'. · tnvşan but~unlıtr. hem de ahali yiye- vaptığrnı görmek daha garip. Mesela 
knbilelerden ba . cek çokça av eti. öküz uzanmış cebinizden mendilini?j 
zılannda kendi kendine yetlşrn.ş dok Avusltr:ı.lyada o zamana kadar tav çıkarıyor. Olur şey değil amma olu. 
torlar varmış. Bunlar iyi olmıyacak cıan nedir bilinmezmiş. Or::ı.da sadect> v?r. işte .. Bu~lar bir:r hikaye değil 
sanılnn birçok hastaları iyi ettiklcı·i konkor denUen hayvanlar varmış. ln bıl~n.lerm u~aşa ugraşa yaptıkları 

"b" 1. . • • ·ı· A . 1 sahıt'ı şeylerdır. 
gı ı ame ıynt ta yapabilıvorlarmış. ~ ız vustra vaya vanııca t.aVfµlnla- D 'kt p 1 ·ı k d 1 b k • · · , o or ear ı e ar a aş an u a 

Bu doktorlar kendilerine midye ve n kırlara salıvernrlş. Birkaç yıl için- darla da kalmamışlar. Domuzlara, ke 
ona bt!nzer deniz hayvanlarının ka - de tavşanlar üremiş. Ahaliye iyi bir di'ere dP ayni şeyleri ,öğretip zekala· 
buklanndan alet yapıyorlarmış. lyi irat olmuş .. O zaman herkes te bun- rını ölt'ın\işler. Hangisinin daha akıl· 
kesmesi içi., bunlan ustalıkla biliyor dan sevinmiş. lı olduğunu göstermek için ortnyn 
lnrmış. Ameliyat yaparken hasta acı Fakat, son zamanlarda tavşanların bir de ölçü koymuşlar. Bu ölçU ŞU· 

Ateş böceğini he,pin~ bilirsiniz. 
Yaz gecelerinde küçücük vücudünden 
ufacık bir ateş saça saça oradan ora 
ya uçan bu böceğin arkasından koş· 
mıyan çocuk var mıdır? 

Resimde gördüğünUz böcek te tıp
kı ateş böceği gibi ışık veren bir bö

cektir. Adı "Ateş sineği,, dir. Fakat 
aralarında oldukça büyük bir fark 
var. Ateş böceğinin yalnız dişi ışık
lıdır. Halka halka vücudünün en so· 
nuncu halkasından ışık saçar. 

"Ateş sineği,. ne gelince: o, halka 
halka değildir. BütUn vücudünU dürn 
düz, cilalı bir deri örter. Bu derinin 
her yanından 'JŞ1k ,~kar. Oyle ki bö
cek ışık saça saça kıpkırmızı kesilir. 
Canlı bir limba gibi oradan oraya 
uçar. 

Bizim yalnız ''Ateş böcek}erimiz 
var. Ateş sineğimiz yok. Bu .sinek en 
çok Amerikanın Florida tarafların
da, merkezinde, Antil adalannda, ba
taklıkJarda bulunur. Akşam oldu mu 
havada kaynaşmıya başlarlar. En tu
hafı şurası: Ateş sineğinin yumurta· · 
sı bile aydınlık saçar. ÇünkU bu yu· 
murtanın içindeki yavru da ışıklıdır. 

Bu canlı lambayı ilk defa Amcri
kaya giden lspanyollar görmüş, şaşı
np kalmışlardır. Ona "Ateş sineği,, 
adını veren de Ispanyollardır. Fakat 
"Canlı lamba,, deseler daha çok u
yardı. Çünkü: Bu baştan başa ışık 
içinde yanan küçük mahluk bir bö· 
~ekten çok bir lambaya benzemekle· 
<lir. 

duymasın. diye de ormanlardan bir· sayısı m1·ı 0 1 b - b h ıfor: . . v n nn nşmış, , ag a çe. e- . -takım otlar topluyorlar, bunları ezıp k" . ":ı 
1 

,, . . . . . Bır kutunun kapngını açmayı kn(' (13) kere tekrarlar tekrarlamaz ku· 
biribirinc kanştınyorlar" uyutucu bir I ın ne u url ... ~an .kemırm bıtinvor- lteN-de öğre•ıC'cckler? DcımuzlRr bunu tu kapağı açmayı bellemiş. 
ilftç gibi kullanıyolarımş. Apandisit- , larmış. Halk. şımdı o kndar usanmış {30l de>fa tekrarladıktan sonra öğ. · Bilginlerin sabrını düşünün. Sine· 
leri, hatta beyind<ıki urları bile açıp ı1 'ki, memleketlerini bu ı:ararlı hayvan renmı.·ş1er. Köpek (15), kedi ll5L ö- rnala.rda, bazı kitaplarda terbiye ,edC 
nlıyorlarmış. lnrdan kurtnrnna {25 OOOl lngiliz }i. 'dizler (58). atlar ise ancak (160) m miş köpeklerin yaptıklan o marifet· 

Tabii bu doktorluk yıUarln okumuş rast mükafnt vereceklermiş! - "' defasmda öğrenmiş. Nasılsa bir do teri kimbilir ne kadar ter dönere} 
doktorlannldne benzemez. Fakat or· Artık kimse. tnvşnn r.ti vemivor- muz hensiıı:.?"n daha akıllı çıkmış onlara öğretebiliyorlaı'dır. 
manlar arasında bakımsızlık yüzün- muş. Biz. farelere ne gfö:1~ 

0

bak~ror- = - · -
den ölmetken iyiya. 1 sak, orada da tavşanlara öy!e nefret

Kuslarm Dişi 

Niçin Yoktur 1 
:Kuşlı·ın dişleri yoktur, bilirsiniz, de 

ği1 mi? Ya bunlar, yedikleri taneleri 
nasıl öğiitürler diye sorarlarsa' ne 
dersiniz? Bunu iç.inizden bir çoklnrı· 
nız merok edip öğreıımissinizdir. Bir
çoklannız da b<''ki bunu diisünmemış.. 
sinizdir bile. Bakınız ben siır.c anlata
yım: 

- }{uşlar, arpa, buğday, mısır gibi 
sert taneleri c:aırnlarivle alır. lmrsak 

. le bakıyorlar demek ... 

larma indirir1er. Sonra bu taneleıi 
bir borudnn taşlık elenilen midclerir.e 
~ccirirler. Şimdi bu tnncleri orada 
değirmen gibi nasıl öğütmeli? Di~le· 
ri "lmndığı için parçnlanmamışlardır 
bil<'. 

Gagalı hayvan, midesine yardım 
irin viyeceklerilc birlikte bir yandnn 
ela ufak taşlar yut.ar. Onun için on
ların midesine (taşlık) denir. Mide a
c;ılıp kapandıkça tasların sertli~ orn 
daki tane1C'ri parçalar. ezer. öğütıı ... 
Kus ta Yl'diğini hazmdmiş olur. KENDi KENDiNE AV. 
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Kırmızı Konak Toplantısı 
Mühim Netice er Vermişti 

-19-
(Uyuşuk ve meczup tabiati der

vişt.k ile daha z· ya de artmış; ve 
kendisine "mistik" denilen ha i ver 
rniştir .. Yani Sadrk Bey, bir tekke 
köşesinde, senelerce esrar çeke çe
ke istiğraka dalmıya alışmış bir 
derviş gib;, dalgın ve bir vecdi meç 
hule ga.rkolmuştur. 
(Mısırda, (şaribülleyli vennehar) 

(1) altı senelik hayat ta, dimağın
da tes\rler yapmıştır. 

(Elsinei garbiye ve şarkiyeden 
birini, hatta fransızcayı bile bil
Jnez. B'naenaleyh, Garp medeniye
tine, ve efkarı cedideye biganedir. 
Hatta, kendisinde. efkiı.n cedidei 
ınedeniyeye karşı bir husumeti znn 
niye bile vardır. 

(Derviş1iği o derecededir ki, bir 
ınisafir kabul edeceği vakit, gece
likle kabul etmekte bir beis gör
ınez. Fırka müzakerelerine; yaka
lık takmadan gelir. Tnm manasile 
kendisini koyuvermiş; tatlı hurafe
lere kaptırmış; bir meczubu ila.hi
dir. 

<Aptal değilse de, müessir bir ze 
kaya da malik değildir. Salim bir 
ruh ve zeka, salim bir bedende o
lur. t 'ı:>hale 1 de, zekasının nnksam 
nı tazmin edememiştir... Zeka •~ 
tahsi'inin basitliğinden Sadık Bey 
gayet sadedil, süratle kanar, dai
:ına ilk intiba altında bulunur. Hat
ta bu sebepten, dahna zevcesinin 
emri altında hareket ederdi. 

(Gittiği yolun, girdiği işin için
den dönebilecek; çıkabilecek me
ram ve enerjiden mahrumdur. Cev 
'Va} bir zekaya malik olmadığından, 
ayni zamanda birkaç şeyi birden 
bluhakeme, ve yekdiğerlle mı.ikaye 
Be edemez. Mantıkı, kuvvei tahlili
l'esi, dervi5ane şeylerdedir. Fakat 
diğer hususatta, isri bir haldedir. 

S adık Bey, dalına ezdada dü
şer. Evvelki hareketi, son

k:ni... ef ali, akvalini nakzeder bir 
zattır. Ayni zamanda kararsız, ka
tarın icrasında bati ve mütereddit .. 
Gayet müvesvis .. Gayet vehham .. 
lierşeyden ve herkesten şüphe e
der .. Nemden, hile kapar. Karın
cadan, korkar .. Bu huyları, ihtimal 
ki kendisinin hali ve kalindeki mü
bayenetten dolayı herkesi de kendi 
8i gibi zannederek tevellüt etmiş
tir. 

<Cesaretli işlere gjrmesine rağ
lnen, Cebin .. ve her işte, iptida ka
Çatnak yollarını arar; ve tayin e
der. Giriştiği işin, ve rüfekasının 
leliunetinden evvel, kendi hayat ve 
llıevcudiyetinin muhafazasını dü
tUnur. Evhamı, son zamanlarda 
0 derecelere varmıştı ki; zarflara 
~Uruıecek bir zehirle kendisinin ze-
irleneceğir' kail olmuştur .. Hatta 

daha sonraları; Mısırda Helyopo

J8te oturduğu vakit, tramvayda gi 
ı e.tken, yanma oturan biri tara-
llıdan, zehirli bir toplu iğne batt

tılatak tesmiın edileceğine inan-
llıış· tra k ~ 'k • mvaya binemez, so aga çı-

Sadık Bey, hİfzı hayat kaygusu ile, 
nihayet böyle hurnıata inruıac~k 
raddelerde bir zavallı .. bir deli di
vane olmuştur.) 

Sadık Beyi tasvir eden tablodan, 
bu kadar kısmını kopye etmekle 
iktifa ediyoruz. Vakıa bu tasvir, 
Gilmülcineli Ismail Beyin tarifn:ı
mesi kadar parlak değildir. Fakat; 
(kırmızı konak içtimaı) ndan kısa 
b!r zamar sonra teşekkül eden 
(Hürriyet ve ltiliif Fırkası) Lideri 
hakkında esaslıca bir fikir edinmi
ye k~ ~. rr<>lir. 

K ınnIZI konak içtimaı şu ne
t:celeri vermişti : 

1 - Bu içtimada hazırr bulu
nan, merkezi umumi azasından Ra
sim Bey doğruca Selfmiğe gitmiş ... 
Kırmızı konaktaki içtimaı, olduğu 
g"bi nakletmişti. Ve sonra da-kır 
mızı konakta beyan ettiği fikir ve 
mütaleanın hilafına olarak: 

- Sadık Bey, yeni bir kuvvet sa 
hibi olmak .. ve cemiyeti içinden 
yıkmak istiyor. Arkadaşlar! .. Çok 
ehemmiyette, nazarı dikkatinizi 
cel bedcriın. 

Demişti... Kırmızı konak içtima
mdaki zevata, Selaniktcki arkadaş 
lariyle görüşür görüşmez, netice
yi bir mektupla bildireceğini ye
min ile temin ettiği halde; bir sa
tın· yazı bile yazıp göndermlye 1ü 
zum gönnemişti.. 

2 - Mecliste; Izmir Mebusu a
vukat Ismail Sıtkı Beyin propa
gandası, ümit edilmiyecek derece
de mühim bir tesir husule getir
miş .. (Sadık Beyın nazariyesi) ol
mak üzere ortaya atılan (cemiyet 
ve fırkada tasfiye) fikri; önüne ge 
çilmez bir cereyan halillde alıp yü
rüye durmuştu. 

3 - Başta, (Talat Bey) olmak 
üzere merkezi umumi mensup ve 
taraftarları, şaşırıp kalmışlardı. 
lnsafsızca bir sel gibi, önüne gelen 
kuvveti tehdit eden bu cereyana 
karşı koymak için vasıtalar ara
mıya başlamışlardı .. Bolu_M~~usu 
Habip Bey; büyük bir telaş ~ç nde 
idi. Sadık Beyi kışkırtarak bırde~
bire bu korkunç hadiseye sebeb1-

yet verdiği iç".n derin bir nedamet 
içinde idi .. Dün; kırmızı ~on~~t~, 
cemiyetin ve fırkanın tnsfıyesı. ıçı~ 
hararetle rey veren bu ı.nt; ş·mdi 
de buna lüzum olmadığından bah
sederek; yeni cereynna kapılan me
bus arkadaslariyle pençe pençeye 
gelpıekte idi. 

4 - Meclisteki cereyan, derhal 
harice de sirayet etmişti... Kadro 
haricinde kalan memurlar, herhan
gi sebetpen dolayı cem:yete .küs
kün olan ga~rimemnunlar, ttt~hat
çtlardan yüz bulaml\·an zab Uer, 
her ne pahassına mal olursa olsun 

-l,1 • YENi KITAPÇI 
Aradığınız her kitabı ve iyı 

urtasiye çeşitlerini YENİ Kl 
TAPÇida bulabilirsiniz.. AJtJ ku· 
ruşluk posta pulu gönderenlere 

lttibat ve Terakki Cemiyetinin ze
valini görmek istiyen muhalifler; 
Sadık Beyin etrafını alıvermişler
di. 

5 - Sadık Bey; iki gün zarfın

d~, günün ve vaziyetin bilkimi ol
muştu ... N'uruosmanöye caddesin
deki Ittihat ve Terakki Cemiyeti 
merkezi umumisi; varlığının büyilk 

b1r tehlike karşısında kaldığını 

duymuştu. Ayni endişe ve telaş, 

Selfınik merkezinde de hararetli 
münakaşalara sebebiyet veriyor
du ... 

Se18.nik merkezi; lstanbuldaki 
merkezi umumiyi, vaziyeti idare e
dememekle itham ed'yor; iki ida
re erk8.nı arasında gizli bir çar
pışmanın başgösterdiği b"le hisse
diliyordu. 

Seliı.nikten, Hacı Adil Bey gön
derllm"şti. Bu zat, merkezi umumi 
ile temas eder etmez; artık tehli
kenin tamamen vahamet derccc
s:ne girdiğini hissetmişti ... Derhal 
Sadık Beye koşarak, bu (günün 
adamı) nı, müzakere iç"n Selaniğe 
davet eylemişti. 

5 atlık Bey bu davet karşısın
da. acı acı gülümsemişti: 

- Nasıl? .. Beni, istiskal ediyor-
dunuz .. Haydi bakalım. Şimdi de, 
başlarınızı önümde eğiniz. 

(Arkası nr) 

(1) Gece gündüz içen sarhoş, demek
tir. 

1 (8 M.AK.~LEDEN &1ABAA1.') 

Denizci 
Türkiye 

(Başı 1 incide) 

A tatürk, son açılış nutkile Türk 
milleti için yeni çalışma ufuk

ları açarken, bize denizciliği en mü
hiın bir faaliyet sahası diye göster -
miştir. En ileri bir denizci millet hali 
ne gelmek, denizciliği büyük bir mil

li ideal bilmek ve denizciliğe ait tam 
bir programı en kısa zamanda başar
mak, Şefimizin hükumete ve bize ver
diği direktiflerdir. 

Memleketin dörtte üçünü çeviren 
deniz?erimizden bugüne kadar çok 
az istifade ettik.Deniz nakliye sistemi 
miz ihtiyac;larımızdan çok azdır. De
niz mahsullerimizden yiyecek ve ilw! 
cat maddesi diye pek az istifade ooi
yoruz. Bu kadar denizi olan bir mille
ti sarması ve kş.vraması beklenen de
niz sporlan çok iptidai bir dereceyi 
geçmemştir. Zevklerini denizde ara
mayı bilenlerimiz de pek mahduttur. 

B u boşlukları doldurmak için 
hUkflmetin programında mad

deler vardır. Bunların adım adım ba
şarıldığını göreceğiz. Denizbank ve 
Balıkbank denizlerdeki nimet kaynak 
lannı harekete getirecektir. Vapurla 
nmızı lstanbul tersanesinde kendimiz 
yapmıya başhyacnğız. Vapur ihtiya -

bı arnaz olmuştur. Guya, onun zu
I U~ca, b!r zehir keşf cdilm~ş ... Top 
,u ığneye sUrUlürmüş .• O iğne in
d ana bat1rılmca, pire ısırdı zanne-

er; ve beş dakika so -a ölürmüş .. 

~ 

kitaplar hakkında mektupla i.ı.a 
at verilir. Taşrndan siparış a 
r ve gönderir. 

N" ~fi 

1 

cımız o kadar çoktur ki, bunları dışar 

•••••••••••• .._ dnn almıya paramız yetmez. Karabü
- kün de.~irinden, kendi ormanlarımız

diş, nezle, grip~ romatizma 
kırıkhk nevralii. 

•e bütün ağrılannızı derhal keser 

'ta.1cı· 
1 

• icabında günde 3 kaıe ahnabilir 
ıt erınden sakınınız ve her yerde 11rarla "GRIPIN,, isteyiniz. -

dan, Türk usta ve işç;sinin çalışma -
sından istifade ederek deniz hakimi
yetimizi büyük ölçüde kuracağız. 

Geri kalmış bir memleketi az za -
manda temelinden k'lı.rmak ve yap
mak iç;n lfızımgelen maddi hayat 
kaynaklanndan mühim bir tanesi bi
zim için deniz olabilir. Denizlere, ta
şan Türk enerjisi, bu memleketin en 
tesirli manevi müdafaa vasıtaların -
dan biri olacaktır. 
Çocuğunuz denizci olmak istiyorsa 

hevesini kesmeyiniz. Meslekte tered
düdü varsa den;ze sevkediniz. lleri 
denizci millet olmak ideali mutlaka 
az zamanda tahakkuk edecektir. Bu
na bağlanmak. inanmak lazımdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Prenses Şivekarzn Kardeşi 
(Başı l incide) 

gün evvel Boğaziçinde bir gezinti 
yapmıştı. 

Bir muharririmiz, Prens Seyfetti
nin ölümü etrafında malfunat almak 
Uzere, üvey pederi mütekait general 
Feridun (paşa) ya müracaat etm:ş
tir. Feridun (paşa) muharririnıizc 

şu izahatr vermiştir: 

"- Prens, hiç ummadığımız bir sı 
rada aramızdan ayrıldı. Onu kay
bettiğimiz için duyduğumuz acı <:ok 
büyüktür. Merhum, son günlere ka
dar sıhhatte idi. Sık sık Arnnvutkö
yüne, Bebeğe, Büyiikdereye gidiyor, 
gezintiler yapıyordu. Sıhhi va1,iy~tini 
ötedenberi daimi b"r kontrol altınıh 
bulunduruyorduk. E-vvelki gün, oda 
hizmetçisi gelerek mutat 7.amancfa 
idrarını yapmadığını bildirdi. Merak 
ederek ynnma gittim: 

- Oğlum, hasta mısrnı? Neden id
rar etmedin? diye sordum. 

- Bir şeyim yok! cevabmr verdi. 
O akı;am halinde birnz kmkhk var
dı. Gece idrarını atmıslar. i~inde kan 
görüldü. Hemen doktor Ismail I{e _ 

nanı cağırttım. Prof~ör Akil Muit _ 
tarı arattım. Ankarad~ imisler. Bu
rada bulunan Mısırlı doktor Behretin 
de yard!mile ican eden her Rev yn _ 
pıldı. Faknt onu maalı>seJ kurtarn • 
madık. Galonan iiremidE'n gözlPritıi 

bayata yumdu. Bu rııenhus h"stal ık 

bir akse ı::"klinde gelir ve derhnl gö
tUriirmüı;. 

Tıbbi her rareye başvurduk ama 
müessir olmadı.,, 

Dün, merhumun Bomontidcki ike.
met~iihı Prensi tanıyan ve sevenler
le dolup boı,almıstır. Alt kattaki sa
londa milyonların mesut edemediği 
Prensi yakından tanıyanlar hıckıra. 
hıçkıra ağlıyorlardı.Sofada bir imalJl 
namaz kılıyor, her rtarafta kuran ve 
dua sesleri duyuluyordu. Dün bir n
ratık, doktor Mazhar Osman da evt? 
gelmiş, Prensin n8.şmı muayene et
miştir. 

Hayatı zaman zaman blitün dün
yayı meşgul eden maceralarla doiu 
olan ve ömrtinün baharını bir zindnn 
da geçiren Prens Ahmet Seyfettin 
aslen Türktür. Babası Prens Ibra him 
paşadır. lbrahim p:ışa, Nevcivan l!n 
nım ile Mısırda evlenmiş, bu izdi
vaçtan ..Prens Ahmet Se fettin .Pren& 
Mehmet ve Prenses $ivekar isminde 
üç çorv~ıı olmwrtur. Prens Mehmet, 
Parlste otl)mobili ile bir ekspresi ~ec: 
mek hevesine düşmüs, fakat bunda 
muvaffnk olamıyarnk eksnre~e carp 
mrş ve beyni parçalanarak ölmüş _ 
tur. 

Prens Ahmet Seyfettin, 1878 de 
Mısırda doğmuştur. Buna nazaran 
vefatında 59 yaşında bulunuyordu. 
Prens küçük yaşta iken babası ve
fat etmişti. Olmeden evvel anne<ıi 
Prenses Nevcivandan da ayrılmıştı. 
Bu sebeple Prens, diğer kardeşlerile 
beraber amcasının vesayeti altına 

alınmıştır. 

Prens Ahmet Seyfettin, birad~rı 
Prens Mehmetle birlikte küçük bir 
çocuk iken pederi tarafından lstaıı
bula gönderilmiş, o zaman (Mektebi 
Sultani> olan Galatasaray lisesine 
yazdırılmıştı. Mektep numarası 429 
olan Ahmet Seyfettin ikinci sınıfa 
kadar okumuş, o sırada babası öldii
ğü için kardeşlerile beraber Mısıra 
gitıniş ve orada kalmıştır. 

Prenses Şivekar Mısırda, o zaman 
bir prens olan Fuat ile evlennıiştir. 
Fakat, bu iuiivaç umulan mesut ne
ticeyi vermemiş, daha ilk senelerde 
karı koca arasında bir geçims"zlik 
başlamıştır. 

Işte, bu izdivaç bazı ağır hiitiısele· 
re yol açmıştır. Prenses Şivekar. kar 
deşi Prens Seyfettine sık sık başvu
rarak zevcinden şikayet ediyor, ko· 
cası Prens Fuadın fena muame:eled
ne maruz kaldığım söylilyordu. 

Prens Seyfettin çok asabi mizaç 
sahibi idi. Kız kardeşi Prenses Şive
karın ağhyarak yaptığı bu şikayet
ler üzerine Pens Seyfettin, bir gün 
Kahirede Prens Mehmet Alinin klü
bünde eniştesini yakalamış, ona şu 
}(ati sözleri söylemiştir: 

- Niye benim kardeşime hakaret 
ediyorsun? lsteıniyorsan bırak. Bu 
vaziyet devam edemez. 

Prens Fuat, kayinbiraderinin bu 
sözlerine çok ağır şekilde mukabele 
etmiştir. lşte bu sırada Seyf ettinin 
elinde bir tabanca görünüyor. Ve si
lah sesi klübü altüst ediyor ve 
Prens Fuat yaralanıyor. Fakat ağır 
yaralı olan Prens Fuat doktorların 

müdahalesile tedavi ediliyor. Bu ha 
dise esnasında yaralanan Prens Fu
at, ')·ere düşüyor ve bilardo masası-

Prens, lngiltereden kaçtığı 
gün 1erde 

nın altına kayıyor. 

Bu cinayet, o zaman Hid"v olan 
Abbas Hilmi Paşa ile Mısırda Ingiliz 
· vkalii.de komiseri olan Lord Krome 
ri müştere4en cezıi bir karar almı
ya sevkediyor. D:ğer prenslere de bir 
ibret nümunesi olması için Ahmet 
Seyfettir tr··kif e<Llerek hapishaneye 
konuyor. Fakat Prens Seyfettin bir 
müddet sonra, akıl hastalığı geçirdiği 
"ddiasile. Mısır hnp shnnesindcn alı
ınrak lngilterede bir snnntoryoma 
1ötürillüyor. 

Prens Ahmet Seyfettin yedi sene 
müddetle aklını ve hafızasını muha
faza ederek yaşıyor .. Faknt, yedi se
ne sonra, yalnızlığın verdiği b:r çe
kingenlik ve melankoli yüzünden şu 
uruna zayiflilr geliyor ve böylece 
r..ondradnki sanatoryomda tamam 25 
sene kalıyor. 

Artık Prens Seyfettin eski şık ve 
cazip adam değildir. Vücudu c;ökmUş. 
hafızası yıpranmış, şuuru dağılmış. 

evhamlı bir hastndır. 
Prensin iivey pederi Feridun Paşa 

kendisin; sanatorvomdan kurtarma 1 

'çin Londraya gidiyor ve orada PN" 
~in muhafazasmn ve hastabakıcılığı· 
na memur edilen iki lng'lizle tanışı
yor. Feridun Pa.cıa bir tanesinin ismi 
VByam olan bu Ing"liz hastabakıcı1n 
ra büvük paralnr vererek kendilerile 
anlac;ıyor. 

Prens, her akşam muhafı:ı:larile br 
rabcr sanntoryom bahcesinde gezdi
rilmektedir. Yine böyle bir akş::ım 
Prensi bahçeden sokağn çıkarıyorlar 
\'e oradan b"r vasıta ile rıhtıma indi 
riyorlar. Hasta prens Parise kaçırılı 
yor, ve orada valdesi Prenses Nevci 
vana teslim ediliyor. Prens Ahmet 
Seyfettin bu suretle bundan 13 sene 
evvel lstanbula getiriliyor. 

O znm::mdanberi valdesinin yanın
da ve yazın Hnydarp::ısada koşu yo
lundaki köşkte, kışın da Bomont"deki 
konaktn oturan Prens Ahmet Seyfet 
tinin dima~ rahatsızlığını tedav için 
burada herşey yapılıyor. Fakat Pren 
sin tam tedavisi temin edilemiyor. O. 
yine dalgın, sinirli, konuşmaz ve bed 
bin adam:lır. He: gülmez ve hiç ko
nuşmaz. Fakat buna rağmen çok ni
ziktir. Serveti hakkında hiç söz söy-
lemez. 

Prens Ahmet Seyfettin, bunda:ı 

beş sene evvel valdesinin teşebbüsü 
ve doktorların da müsaadesı üzerine 
Reşit Mümtaz Paşanın kızıyle evlen
dirilmişti. Fakat, :Mısır hükfımeti 

Prensi hacir altında bulundunnakl2-
dır. Bu sebeple, bu izdivacı taıuma
maktadır. Nitekim izd'vaç esnasında 
gazete sütunlarında bu hfıdise bahis 
mevzuu olmustu. Bununla bernher 
!ısır hüku· .eti Prens hesabına, onun 

emlakinden toplanan varidattan he>r 
ay 1200 Mısır lirası gönde' Tiyor ve 
bu para burada Prens Seyf et.tinin 
valdesine teslim ediliyordu. Preıısin 
varidatından ger"ye kalan mikclar da 
Mısır hükumeti tarafından mevkuf 
tutuluyordu. 

Söylenenlere göre, Prens Seyfetti· 
nin aylık varidatı 18,000 Mısır liras: 
dır ki bu para Mısır hükümeti t..ı.ra
fından idare edilmektedir. F:<ı.knt 
Prensin hakiki servetini Mısmlaki 
servet ve vaıidatını elinde tutan ına 
halli vesayet dairesi bilir. Prensin ü
vey babasının verdiği mal\imata gö· 
re, bu varidattan Mısır hükumetinin 
Prens hesabına Mısırda iki apartı
man inşa ettiği söylenmektedir. 

Prensin bu muazzam serveti ·al-

9 

Uzak Şarkta 
(B~ı 1 ıncıd ı 

müdafaa ettiğini bildirıyorlar dd 
tarafın da burada kopan muh:ırebe
lerde çok ağır zayiat verdikleri an
laşılıyor. Japonlar, Çın müdafaa hat 
tının yarıldığı üzerinde ısrar etmek
te ve Changsu'nun düşmüş oldu~
nu, Suçov'a karşı bir çevirme nnre
keti yapıldığını bildiriyorlar. Fa ırnt 
Çinliler Changsu'nun düştU!;rüniı kk
zıp ediyorlar. 

Japon teb1 iği şudur: Şanghayda 

Çin ordusunun Suşov civarında b:ı -
1 taklık ve göller mıntakasında Japon 

1 ileri hareketine karşı tertip etmekte 
1 o!cfuı,'.;'ll mukavemet Japon kıtalan -
nııı yıldırım süratile ilerlemeler: rıe-

1 tiC'C''>İnde hiçbir netice vermemiştir. 
Japon kıtaları 18 Sonteşrin snt 

10 da Kashing'i işgal etm:şlerdir. 
Nankin hükümeti Hankova taşm

mağa. başlamıı;tır. Sivil ahali şehri 
tahliye etmf"ktedir. 

Çin tebliği 
Nnnkin, 19 (A.A.) - Çin resınf 

te.:>rği: 

Yeni Çin kıtalarınm harp sahasına 
gelmesi üzerine, ş ... nghay-Nankin 
demiryolu üzerinde Suçovun 25 kilo 
metre şarkında Çenyiye doğru yapı
lan Japon Heri harekatı dur
durulmuştur. Son günler zarfında, de 
vamlı yağmurlara rağmen, Çinli'er, 
mevz;lerini takviye etmişlerdir. Ha -
len, Çangsuda şiddetli bir muharebe 
cereyan eylemektedir. 

Çok şiddetli bombardımanlara rağ 
men, iki mühim sevkülceyş merkezini 
teşkil eden Kaçing ve Tuçan, ç :nlile 
rin elindedir. 

Apong'da, yüz mi.1 uzunluğunda 

bulunan ve Yangtse nehri üz.erinde 
Hupukov'dan başlıyarak Çangsu -
Çcnyi - Çinpu - Kaçing - Pinghu tarl 
kiyle Çekiang sahillerinde Çnpu'ya va 
ran yeni müdafaa batında 400 bin 
Çin askeri tabşit olunmuştur. 

Bu hattın istihkfı.mlan, çok evvel
den inşa edilmiş bulunuyordu. Bun
lar, çok kuvvetli b1r haldedir. 

Şimali Çinden ve Japonyadan mU 
temadi surette Şanghay Hangço\' ara 
zisine Japon takviye krtalan gelmek 
tedir. Insan zayiatı, her :iki tarafta 
da çok büyüktür. 

Almanyaclan teklif 
Paris, 19 (TAN) - Paris gazete 

lerindcn (Oeuvre) e göre, Almanya 
Devlet Şefi Jnponyaya Şimali Çin ile 
ktifa ederek sulh yapmayı tavsiye et 
miştir. Çünkü Alman mahafili, Japon 
yanm Çinde fazla genişlemesile zaafa 
uğramasından endişe ediyor. Fakat 
Japonyanın bu tavsiyeyi dinlemiye
rek J{antona asker ihraç etmesi bek 
leni yor. 

Lord hali/aks 
(Bnşı 1 incide) 

de bekleşiyorlardı. Bir buçuk saat 
devuın eden mülakattan sonra Her 
Hitler Lord Halifnxi öğle yemeğine 
alıkoymuş ve ik;si birlikte yemek ye
mişlerdir. 

Daha sonra Lord Ha lif ax ile Al • 
man Hariciye Nazın Fon Neuratb 
17,50 de Münıhe gelmişler ve Nnsyo 
nal sosyalist partisi merkezini gezdik 
ten sonra nasyonal sosyalist ölillcrini 
selamlamışlar ve saat 22,20 de Berli 
ne hareket etmişlerdir. 

lngili:z lordlan 
Londra, 19 (TAN) - Dun Lord1ar 

kamarasında amele liderlerinden 
Sankey, MilletJerCemiyeti paktının 16 
ıncı maddesini kaldırarak Almanya 
ve Amerikanın cemiyete iştiraklerinin 
teminini istemiş, Ingilterenin sulh i
çin fedakarlıklara katlanması lazım 
geldiğini söylemiştir. 

Salahiyetli InE.ffz mahafili, Lord 
Halifax'ın Fon Neurath'ı Londraya 
davet edeceği haberini tekzip etmek
tedir. 
. Dürı Lordlar kamarasında Lord 
Svinton Ingilteren·n müstemlekele
rinde herkes için müsavi şartlar bu
lunduğunu ve Ingilterenin hiç bir 
memleketten fazla bir hususi imtiya 
zı bulunmadığını söylemiştir. 

Evvelki günkü toplantıda Sir Her
bert Samuel, Alrnanya ile anlaşmanın 
Avrupa sulbü icin ço" liizumlu oldu
~ kanaatin; İl"ri ~ilrmi5cıtür. 

desi Prenses Nevcıvan ıle kız kJrJe 
şi Prenses Şivekar ve erkek kardq~ı 
merhum Prens Mehmedin çocukları
na dil m ktedir. Fakat Prensin zevce 
si Reşıt Mümtaz Paşanın kızının :ia, 
Türk kanunu medenisi mucibince bu 
mirastan h"sse alması Hiznngelmekte 
dir ki bu, zannedildiğine göre ih·iHif 
!ara yol ac;acaktır. 
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BUGUNHU BULl\IAC.A 

1 ?. 3 4 5 6 7 8 9 10 

e SOLDAN SAGA: 

1-Yemek konur - Vadeli senet 
2 - Bilir bilmez her şeye karışan

Gece eğlence yeri 
3 - Avrupada bir millet - Bliyük 

deniz hayvanı 
4 - Ta.i-ıarri etmek 
5 - Göğüse takılır. 
6 - Uydurmn söz - Erkek adı 

nısso nrnıu 
B BÜ Y ÜK 
Tehlikeden kurtul 

S TIŞ ILA 1 \ 
İstanbul Dördüncü !crn Memurlu

ğundan-
Y eminli ehlivukuf tnrafından ta-1 

mamına 13.430 on üç bin dört yüz o
tuz lira kıymet takdir edilm.iş olan 
Cihangirde, Yeni Sormagir Je Civciv 
sokağmdn kaydcn 3 ve numerotaj 
119 ve 119/1 No. lu kagir apartıma-
nm evsafı aşağıda yazılıdır: ! 

Bodrum kat: Zemini karosiman 
taşlık, kapıcı odası ve kömürlük. 

1 No. lu daire: Zemini karosiman 
taşlık, Uç oda, hula, banyo, mahalli, 
mutfak. 

Zemin kat: Sokaktan demirkapıdan 
1 girilen zemini karosiman tnşlılt ve mo 
zayik merdivenlerle çıkılan taşlıl:ta 

"2,, No. hı daire: Zemini karosiman 
taşlık, Uç oda banyo, mutfak ve hala. 

Birinci kat: "3" No. lu daire: zemi 
ni knrosimnn döoeli bir taşlık üzerin 
de biri cam ile bölünmüş olarak beş 
oda, banyo, hala, mermer musluk ve 
taşlı m:ılbz ocaklı mutfak, denize nô. 
zrr cihetin zemini kırmızı çini üstü 
kapalı balkon. 

OTELLER 
HASTANELER 

ve MEKTEPLER 
Kaloriferler inde 

EVLER VE 
APARTIMANLAR 

SOBALARINDA 
ve 

MUTFAKLARI DA 

KuUanmcııhdırlar. 
Cünkü: 
En dyi en idareli dllID!lıısız 

){Ömürdür. 
&~11~ merkezi : GILKRIS'l' 
VOKER \"c Ksi Ltd. Ga.!a-
t::ı. yolcu salonu kı:ı.rşısm<ln 

Tuhir tının 5 lnci kaf. Telr 
~l"E"ll.......,,_ fon : 44915 

Zayi Makbuz İkinci kat: "4 .. No. lu daire: 3 No. L&W•n:mE:?::mlım!!EJm•••fJ 

033 senesinde Molins fabrikasından 
idaremiz için gelen makine aksamına 

aid Gümrük resmi olarak verilen 
(736) kuruşa mukn.bn Sirkeci güm • 

rük müdürlUğünden alman 22.11.933 
gün ve 241610 sayılı makpuz zayi ol

muştur. Gümrük idaresinden bir sure 
• 

ti musaddaka.sı alınacağından makpu 
zun aslı hilkümslizdür. 

lnhisarlar Umum MüdürlUğü 

lu dairenin ayni evsafı haizdir. 
Üçüncü kat: '.5,, No. lu daire: 1lô 

oda, mutfak, halfı. banyo ve yanında 
zemini kırmızı çini dıvar korkuluklu 
tamsa ve zemini kırmızı çıni ve mo
zayik tekneli çamaşırlık mevcuttur. 

Apartımanda elektrik, terkos, ha
vagazı tesisatı mevcuttur. Bina kagır 
olup beş kattır. Zemin V€ bodrum kat 
pencereleri demir parmaklıklıdır. Kat 
larm ön ve arka cephelerinde demir 

TABii GÜZELLiK 
ve 

Göz Boya}'tcı reklamlar 

# .......................................... ... 

I>ünya me\ıt.ddı gıdaiyesl ara smda en hüyiil\ mükUfntıa ~Rfer ni
sanını, cliplom donör \'e altın mad al:vayı kazanan \'e bu suretle birin-
ciliği bihakkm t asdik olunan • • 

asari Özlü Unlan 
v·.~amin, katori, goda, sıhhat 

Pınnç, Yulaf, Mercimelc. Uuğday, Jmıik, Patates, Mısır, Türlii, 
Uezelye, Badem, Ça\'da.r frıfü wıla nnı çocuklannıza yediriniz. 
Allahın yarattığı saf hububattan alman, vitamini ve kalorisi kuvvei 
~daiyesi çok olan Hasan özlü Unlarına doktorunuz şahadet eder 
ki hay~~m ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Ha
san Ozlu Unları çocuklnrınıza tamii.fiyet temin eder. Neşvünemalarma 
ynrdım eder. Onları çabuk büyütür. Neşeli, tombul, hastalıksız, tom
bul yapar. Hasan Ozli.i Unlarile çok leziz mahallebi ve çorba ve ye-

mek vnpılır. Mutlaka Hasan markasına dikkat. -

1 

7 -1stanbulda bir vapur idaresi- ---------- - ---
İstanbul 7-inci İcra Memurluğun -

dan: Mehmed Nuri'nin uhdei tasarru 
funda olup emlak ve ticaret Türk A
nonim şirketine birinci derecede ipo
tekli olan !stanbuldn Fenari mahalle 
sinde Ali baba türbesi sokağında es
ki 17 yeni 19, 21, 23 N. larla murak
ka.m ufak bir aralığı ilfı.nn hanenin 
tamamı deyinin verilmemesi hasebile 
açık arttırmaya vaz'ma karar veril
di. 

p:ırmakhklı korkuluk vardır. Birinci 
kattan itib:ıren gayrimenkulün ön ve 
arka kısımlarında balkdn çıkıntıları 
mevcutur. Bund~n maada gayri meıı
kulün Vişne sokağmn nazır olan cep 
besinde yarım kat zemin ve ayrıca 

bodrum mahalli ile iki dükkan mahnl 

Grip, Baş ve Oi, Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 
Ruhsat 

8 - Renk - Yokl~k 
9 - Atlara çakılır - Renk 

10 -Beyaz harem ağası - Namus 

e Y\JiiARDAN AŞAGI: 

1 - Türk ili - Bizi dünyaya geti
ren 

2 - Kuduz - Taş su kabı 
3 - Çık~ak içni basılan yer -

Nota. 
4 - Emir sigası - Manda yavrusu 
5 -Cesur. 
6 - Cereyan eden 
7 -Reklfım 
8 - Siıbiryanm büyük bir nehıi-

Acmmak sözü 
9 - Ekmek - Çevik. 

10 - Ekin biçen şey - Kısa za -
mnn- Erkek 

ihtıra ialnı 
"Otomatik şimendifer kuple tcrti

oab'' hakkmda nlmmL~ olan 18. 9. 

1915 günlü ve 2017 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii fiile konmak tize-

re ahare devril ferağ veya icar edi
leceğinden talip olanların Galatada, 
Iktısat Hanında, Robcrt Ferri'ye mü 

racaatla.ı ı ilan olunur. 

Dtinyaya. nam veren me bur 

Ali U lDDiN 
HACI BEK iR 

ŞEKER T1CARETHANELER1 

Aki:ic, lokum, badem şekeri, 
badem ezmesi, acı badem kurabi
yesi, reçel, şurup, şark usulünde 
imal cdilmi fıstık, badem, fındık, 
kaysı ve alafranga mcyva şeker
lemelerinin her çeşidi fcvkalfıde
dir. Lezzetine doyum olmaz. 

Ar 
HACI BEKiR 
TİCARETHANELER! • 

Gayet lüks ambalajlı nefis ka-
ramelü yapıyor, tavsiye ederiz. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 
TİCARETHANELERİ 

Tahin helvaları halis şekerdendir. 

i UH.DDiN 
HACI BEKiR 

Ticarethaneleri mamulatı. Sa
tış yerleri: lst<:ı.nbul-Beyoğlu
<nraköy-l{adıköy. Taşradan top 
tan ve perakende sipariş vermek 
arzu unda bulunanların lutfen: 
ALİ MUH1DD1N HACI BEKlR 
Hamidiye caddesi, B:ı.hçekapı, İs
tanbul adresine ynzmalnn rica o
lumır. Verilen sipnrişler derhal 
gondC'rilir. 

HUDUDU: Tapu kaydına nazaran 

297 ada 19 parsel ve tarafları 18, 13, 
• 11, 9, 6 ve 20 parsel N. lu emJak ve 

bir tarafta Ali baba türbesi sokağile 

mahd:.ıttur. 

Miktarı z1roi 50182 metre murab
baı olup bina 72 metro m.urabbaıdır. 

EVSAFI: Zemin knt renkli çini bir 
taşlık ve zemini kısmen çimento şap 

lı ve kısmen mnltn taşia malta ocaklı 
bir mutbah ve odunluk ve kmmürllik 
ve bir heliı ve aynca. zemini çimento 
şaplı bir hamam odası birinci katta; 
üç oda, bir sofa bir hela elektrik ve 

tcrkos vardır. Bahçede bir havuz ve 
meyva nğaçları mevcut ve kısmen 

tarh ve tanzim olunmuştur. Haricen 
bir şahn;ş olup bina kfı.girdir. 

Tnp-.ı kaydına naza.rnn mezkur gay 
rimrnkul açık arttırma.ya vazedilmiş 
tir. Muhammen kıymeti (3985) dir. 

20 SC'nelik vakıf icaresi taviz bedeli 
müşteriye nittir. Arttırma peşindir. 

Arttınnıya iştirak edecek müşterile
rin kıymeti muhnmmenin )o 75 nisbc 
tinde pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu hfı.mil olmala 
rı icap eder. Müterakim vergi, tanzi 
fat, tenviriye ve vakıf borçları borç
luya aittir. Arttırma şartnamesi. 
2.12.937 tnrihine müsadif perşembe 
gunu dairede mahalli mahsusuna 
talik edecektir. Birinci arttırma.sı 
22.12.937 tarihine müsadif çarşamba 
günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırma
da bedel, kıymeti muhammenin % 75 
ini bulduğu taktirde üste bırakılır. 
Aksi taktirde son art.tırmanın teahhü 
dü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün d:ıha temclid edilerek 6.1.93ö 
tarihine miısadif perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar dairede yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok art 
tırnnın üstünde bırakılacaktır. 2004 
N. lu icra ve iflfıs kanunun 126 mcı 
maddesine tevfik hakları tapu sicille
rile sabit olmıynn ipotekli alacaklar
la diğer aliı.kadarlarıfun ve irtifak 
hnkkı sahiplerinin bu haklarını husu
sile faiz ve masarif e dair olan iddiala 
rmı ilan tarih;nden itibaren 20 giin 
zarfında evrakı mUSbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
taktirde hakları tapu s;cillerile sabit 
olmıynnlar satış bedelinin paylasma -
sın.dan hnriç kalırlar. Müterakim ver 
gi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret o-

l 
lan b lcdiye rUsumu ve vakıf icrası 
bed 1i müzayededC'n tenzil olunur. 
D:ıha fazla malümat almak istiyE!nle
rin 93611013 N. lı dosyada mevcut ev 
rak ve mahallen haciz ve taktiri kıy 
met raporunun görüp anlıyacaklan 
ilan olunur. (2036) 

li vardır. 
Mesahası: 88 m"tro mürabbaı olun 1 

apartnnan bu saha üzerine inşa edil
miştir. 

Hududu: İki tarafı arsa. önti Sorma 
gir ve arkası Civciv sokakları ile malı 
duttur. 

Yukarda evsafı, mesaha ve hudut
ları gösterilen garrimenku1 açık <ır
tırmaya vazedilmiş olup, 3.1.938 tari
hine müsadif pazartesi gilnü saat l4 

Tabii gUzeJ görünmeğe muvaf
fak olmak için dünyanın en bü
ytik cild güzellc.ştirme filimi olan 
P. Dr. E. W1NTER'in formülü 
mucibince hazırlı.nan yağlı, yağ
sız ve ac.ıbadem VENÜS kremle
rini kullnnanlar ömtirlerinin so
nuna kadar VENÜS gibi güzel 
ve cazibeli kalırlar. Masa başın- ' 
da uydurma. ve halkımızı aldatan 
göz boyayıcı rek13.mlara inanma
yınız. Terkib, tesir ve kıymet iti
baıile dünya yüzünde KREM VE 
NüS'den daha Ustün bir KREM t: 1. den 16 ya kadar dairede birinci artır mevcud olmadığını sayın balkı-

ması icra e.dilecektir. Artırma bedeli mıza ka.t'iyyetle a~riz. Nu • iç ve dış basur memelerinde, b asur memelerinin her türlü 
kıymeti muhammenl'!nlrr:c- 7:J ıru lJul- reddin Ev iy Zad ii~i. tst b 1 iltihaplarında, cerahatJenmit fistüllerde, kanayan basur me-
duğu takdiIY.le müşteri üzerinde bıra :r:a1maClinilUu12i.;n;ı••Dmm&1••~ • kılacaktır. Aksi takdirde en son artı -111------------- llam•e•l•e•r•m•ı•n•t•e•d1•a•v•is•i•n•d•e•d•a•i•ma••m•u•va•f•f•akı•yİıe•t•l•e.ıııİt•if•aİİyı•t•e•mıiııiıiln•edmellrıl. zl 
rnnın taahhUdü baki kalmak üzere artırma 15 gün mUddctle temdit edile Taşraya hareket münasebetile lstanbul Gümrükler i Başmüdürlüğünden: 
rek 19.1.938 tarihine müsadif çar _ açık arttırma ile satış 16-11-937 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş olan 16 lira aylıklı memur 
samba gUnU saat 1

4 
den 

16 
ya kadar namzetleri imtihanı 20-11-937 günü saat 13,30 a bırakılmıştır. Jmtihan 

keza dairemizde yapılacak ikinci a- 1937 lldnciteşrinin 21 inci PAZAR Başmüdürlük binasındaki dershanede olacaktır. 15-11-937 tarihine kadar 
çık artırmasında artırma bedeli kıy- günü salbah saat 10 da MAÇKADA, müracaat etmiş olanlardan nranılnn vesikaların BaşmUdUrlUk sicil servi 
meti muhammeneuin yüzde 

75 
ini bul Maçka:palasm birinci kapı 21 numn- sine teslimi tarihi 19-11-937 akşamına kadar uzatılm15tır. Bu vesikalan 

madıJ;;rı takdirde satış 
2280 

No. lu ka ralı dai~sinde mevcut ve gayet mll- noksansız olarak bu tarihe kadar getirmiyenlcr imtihana kabul edilmiye 

nun ahkamına tevfikan geri bırakılır. teber bir şahsa ait zengin eşyalar a- cektir. (7794) 

Akay işletmesinden : 
Azapkapı Levazım ve Kasnnpaşa Camüı.Itı anbarlarındaki eşyaya veri· 

len fiat az göriildüğünden 29-11-937 Pazartesi günü saat 14 de Azapkapt 
Levazım anbarmda satış heyeti tarafından açık arttırma yeniden yapıla 
cağından isteklilerin tayin olunan gUn ve saatte teklif edecekleri bedelin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde teminat akçeleriyle satış heyetine müracaatları. 
(7819) 

Satış peşindir. Artrmaya iştirak et _ çık artırma sureti ile satılacaktır. 
mek istiyrnlcrin kıymeti muhamme- Louis Kenz yeşil lfı.ke ve 20 parçadan 
nenin yUzde Yedi buQuğu nisbetinde milrekkep Fransız mrunulatmdan em. 
pey akçesi veya milli bir bankanın salsiz bir salon takımı; 9 parçadan 
teminat mektubunu hamil bulunmala mürekkep· ve büfenin yanları vitrinli 
rı lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sa- asri yemek oda takımı; 6 parçadan 
bit olmıyan ipotekli alacaklılnrla di - uıUrckkcp mavı.ın kaplama yatak oda 
ğer alfıkadaranın ve irtifak hakkı sa- takımı; 19 parcadan mürekkep em
hiplerinin bu haklarını ve hususile salsiz ve nadide şrun işi sedefli salon 
faiz ve mns::ı.rife dair olan iddialarını takımı; 10 ad~t piluklan ile mUkem- İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
evrakı mUsbitelerile birlikte1ıa.n tari mel bir salon gramofonu; Bakara. 

hinden itibaren nihayet 20 gün za:ıfın kristalden ve taklit hayli vazolar bib e eksiltme . kom·ıs~onundan •· 
da dairemize bildinneleri lazımdır. 1 b 

d h 
lo a.r, ta ak fincan ve saire; asri ve Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada crem Snnatoryomu ara pavı·vonu• 

Aksi tnkdir e aklan tapu sicilli ile ~-
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay- bronzclektrik avizeleri; gayet kıymet nun Elektrik tessiatı. • 

h 
. li O)'IIl.alı ağaçtan mamul antika eser- Muhammen fi.atı: 6083 lira 50 kuruş. 

!aşmasından arıç kalırlar. Mütern -
kim vergi, tcnviriye, tanzifiycden mü Icri; eski yazı levhaları; kamış port- Muvakkat garanti: 451> lira 27 kuruş. 
tevellit belediye rüsumu ve vakıf icn manto ve antre takımı; masıf mavun Heybeliada Verem Sanatorryomu nrn Paviyonunun elektrik tesisab a• 
resi borçluya ve vakıf taviz bedeli dan Fransız emsalsiz bir ktitüphane; çık eksiltmeye konulmuştur. 
müşteriye aittir. Daha fazla malümat hakiki lngiliz iki aclet bronz kesme 1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bi· 
almak istiyenler ilan tarihinden iti - karyola; Avrupa oyun masası: baıiyo nasında kurulu komisyonda 1-12-937 Çarşamba günU saat 15 de yapıla. 
bnrcn herkesin görebilmesi için daire kazanı; mutvak takımları ve sair ev ı caktır. 
de nçık bulundurulacak :ırtmmı. şart eşyaları. Hakikaten meşhur ressamla ı 2 - Mukavele, ~nymdırhk işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, 
namesile 3513255 No. lu dosyaya mü- rm imzalan havi yağlı boya ta'blolar proje ve keşif hulasası ile buna müteferri diğer e\<Tak hergiln komisyon· 

rncaatları ve mezkur dosyada mev- Türkiye tarihine ait haylı Fransızca da r,örtilebilir. 
cut vesaiki görebilecekleri ilan olu - ve Türkçe eserler eski Gördez, Tcbriz 3 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka.• 

(2037) ve sair kıymetli halılar. nunda yaztlı belgele_r ve bu işe yeter muvakkat gartı.nti makbuz ve"a bnll 
nur. J ka mektubu ve bu ı~ benzer 4000 Ii ralık iş yaptığına dair Nafıa MUdilt-

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 _ Ma.latyada şartname ve projesi mucibince yaptmlacak Başmüdür
lük binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

n - Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 2553.04 

liradır, 
JII - Eksiltme 30-XI-937 tarihine rastlıyan Salı gi.inli 15 de Kaba-

taşta levazım ve mübayaat şubesinde ki alım komisyonunda yapılacnkbr. 
ıv - Şartname ve projeler 170 kuru5 bedel mukabilinde inhisarlar 

umum müdürlüğü lnşaat Şubesiyle Ankara ve Malatya Başmüdürlükle-
rinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak edeceklerin Nafıa Vekô.leti Müteahhitlik ve-
sikasile diğer fenni evrak ve vesaiki lnhisarlar lnşaat Şubesine ibraz e
derek münakasaya iştirak için ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lfı.-

zımdır. 
VI - Mlihürlil teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştirak 

vesiknsiyle % 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek
siltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen l{omisyon baş
kanlığına. makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (B.) (7700) 

lüğündcn almış oldugu müteahhitlik vesikalarile birlikte belli gün ve 
saatte Komisyona gelmeleri. .. "7742,, 
w __.,., 

lst bul Asliye Ü .. ·· H • an . . . çuncu ukuk 1 Emniyet Sandığı Müdürlü w•indeJ'• 
mahkemcsınden: Hınsto kızı AJek • gt • 
sandra tarafından kocası, Beyoğlun- Samatya Arap ~yusu No. 9 d~ ~ e 
da 1stiklfıl caddesinde Site de Siride ya.n Leman Dcnn 30.9.37 tarihınd .• 
12 No. da ikamet eden Panayot Guna sandığımıza bıraktığı para için vef1 
ropulo aleyhine mahkememizin 937 / len 26422 numaralı bonosunu ka.Yı>et· 
874 No. lu dosyası ile ikame edilen tiğini söylemiştir. Yenisi verileceğiıı· 
ihtar davnsında: M. aleyhin ikamet- den eskisinin hUkmU olmıyacağı il'° 
gfı..hmın meçhuliyetine binaen verilen 1 

d 
. . d . f!. o unıur. 

ka.rnr aıresın e ılunen arzuhal sureti ..--< 
ilfın edildiği halde M. aleyh mü deti - - - ---- ----
zarfmda müracaatla tebellüğ etMe -
miş ve muhakeme günü olarak 13.12 
937 pazartesi saat 14 tayin edilmiş 
olduğundan M. aleyh Panayotun mez 
kur gün ve saatte mahkemede hazır 
bulunması veya. bir vekil göndermesi 
lüzumu ilfın olunur. (2044) 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or Hayri ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacnıtl,, 
karşısında N o. 133 Telef on :43:--



• 

avramda Yalnız 

KIZiLA Y GAZETESi 
• Çıkacaktır 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızdaya 
yardım etmit olacaluınız. 

Müracaat yer eri: lstanbulda, Postahane karşısında Kı
zılay satıf büroıu. Telefon: 22653. 

lstanbulda, Postane arkasında Kahraman Zade Hanında 
birinci katta llincılık Kollektif Sirketi. Telefon: 20094-95 

liuhammen bedeli 1580 lira olan ~O adet bUyük ve küçük vantilatörlü 
~bUi nakil ocakla 30 adet boru men geneli kabili nakil tezglh 29.XI.1937 
l>azaı.ıest gUnü saat 10 da Ha.ydar apşada Gar binası dahilindeki komis 
)on tarafından açık eksiltme ile sa tın alınacaktır. 

l3u işe girmek isteyenlerin 118 1/2 lira muvakkat teminat ve kanu
!t\ın tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
ltıtira.caatlan lazımdır. 

Bu işe ait p.rtnameler komisyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7611). 

• • • 
Devıet Demiryollan ve Limanları işletme müdürlüğünün ihtiyacı olan 
~da cinsi, mikdan, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı adi 
-~ile sönmemiş kireç ayrı ayrı olarak kapalı zarf usulile eksiltme kon 
ltıuttur. 

ltkailtme 6-12-937 Pazartesi gUnü saat 15 de Haydarpaşa Gar binası i
~ Birinci işletme Komisyonunca yapılacaktır. isteklilerin eksil°?ve 
·-"llamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu ve kanunun tayin ettiği 
~ ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günü nihayet saat 14 de ka 

toınisyon Reisliğine vermiş olma lan llmndır. 
k ~ 1ee alt p.rtne.meler ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol BaşmUfettlşll 
~n alınabilir. (7804) 

Cinai \fikdan Muhammen Muvakkat 

....__ __ _ 
: l3ina Tujluı 

llınenıi§ Kireç 
70.000 
60.000 

bedeli Teminatı 

Lira Ku. Lira Ku . 

945 00 
600 00 

70 88 
45 00 

• • • 
~en bedeli 13,000 lira olan 100 adet .amele vagonetl madeni ak 
"-'Ulu Ve Yedekleri 20-12-1937 pu arı,ıl gUnU saat llS,30 da kapalı zarf 

11 ~e Ankarada Id&re binasmd a satın alınacaktır. 
ta~ 2'e gb-mek istiyenlerin 975 .ur alık n:ıuvakkat teminat ile kanunu~ 
tİ1!ı ettiği vesikaları ve Nafıa mtiteabhitlık vesikam ve tekliflerini ayn. 
~t 14,30 a kadar komisyon rei aliğine vermeleri llzımdır. 

~narneler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
TeeeUUm ve ıevk oefliğlnden dağıtılmaktadır. (7718) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 
Kıymeti 

Lira Kuruş 
Pey parası 

Lira Kuruş 

~ di 28 48 l 65 
126 Ye ~da Şehsuvar Bey mahalle sinde Kadirga limanı caddesinde eski 
~tır ~ l46 No. lu dUkklnm 168-4 hissesinin arttırması on gün uzatıl
' ~ aleai 2lS-11-937 Perşembe günU saat 15 de yapılacaktır. Istekli 
'--.:: fillt ke.Iemine gelmeleri. (7852) 

~alcıtasaray Lisesi Direktörlüğünden: 
"I" :: takait zaınanı l birincikanund ur. Vaktinde taksitlerin yatırılması 

Urıur. cTn2> 

TAN 11 --

. 
İLAN 

Bürlıaniyede Sava.'j ticarethanesi 
aalıibi Hüseyin HtıanU namına 12721, 
268080 89 ve 127738, 268115 numa
ralı sekiz, oflu Mustafa Necati namı 
na 12722, 268085 89 ve 268118 119 
numaralı yedi, ki cenıan on beş adet 
tuban M'ilU Baııkam hl!!e senedi ~ 
yidir; yenisi almacağından bunların 
hUküm .. uz oldu~ flln olunur. 

• , •• ' .' 1 • '.. • • ,\ : • • ' • • • •• :. ,.. 

iŞ GELiYO 
Nezleden Korununuz 

KORiZAL 
Sizi nezleden koruyan yegane ilaçtır. 

Her eve lazımdır, bilhassa kalabalık evlerde nezleden korun· 
mak için soba veya mangal üzerine bir tas sıcak ıu içerisine bir 
kahve kaşığı KORIZAL konduğu takdirde latif bir koku ve~diği 
gibi bütün nezle mikroplarını da mahveder. Sokakta bir mendil 
üzerine damlatıp koklamak kafidir. Her eczanede KORIZAL'i 

Öksürenlere ve 

töğiiı nezlelerine 
KATRAN HAKKI EKREM 

iLAN 
ETi B~NK EREGLI KÖMÜRLERi iŞLETMESi 

Kömür Satıı Şubesinden 
ıstanbulda ve billhara icabmda Zonguldakta muhasebe işlerindt: 

çalıştırılmak Ü7.ere seksen liraya kadar aylık ücretle ve imtihanla müb 
tedi bir memur alınacaktır. lsteklilerln aşağıdaki ıartları haiz bulunma 
lan 18.znndır: 

1 - Türkiye Ctlmhuriyeti tebaasından olmak, 

2 - Askerlik hizmetini yapmış bulunmak 
S - Ya§I otuzdan yukan olmamak, 

' - En az lise veya orta Ticaret Mektebi mezunu olmak, 
5 - Sıhhat raporu ibraz etmek, 

6 - Bir suçla mahkUm olmadığına dair vesika ibraz etmek, 
Bu f6r&iti haiz bulunanların imtihan gUnU olan 10 Dkk!nun 1937 ye 

kadar Tophanede Iskele cadesinde 28 numaradaki daireye müracaatları. 

Bolu Orta Orman Mektebi Direktörlü· 
ğünden: 

1 - Mektebimiz "15-11-937,, den itibaren açılarak "30-11-937,, 
tarihine değııı kaydü kabul muameleal ikmal edilmiş bulunacaktır. 

2 - Bu milddetin hitamından sonra mektebe gelenler haklarından sar 
tmazar etmiş addedlleoeklerdir. 

3 - İmtihana iştirak edebilmek için hUkfımet tabiplerinden sıhhat ra
poru alınış olanlar bu raporlarını tam teşekktlllil bir hastaneden tasdik
li olarak mektebe getireceklerdir. 

~ - Taahhüt senetleri talebenin imtihan olduklan Ormnn Müdürlük-
lerinden alınacak numunenin ayni olacaktır. "7845 .. 

SiL 

AOMATiZMA 
•UMB~ao ,, ,, 
• IY.TllC VE BUTU .. 

81DDETLf ACİlll•A•• 
r~•kilf ••l:S.Aı.5 •oE•. 

MUHASiP ARANIYOR 
Ticari bir müessese ıç n iyi refe • 

ranslı, tecrübeli mütehassıs bir mu
bf.sibe ihtiyaç vardır. lstiyenlerin 
tercümei halleri ile bir fotoğrafım 
lstanbul (176) pos~ kutusuna (S) 
rumu mi.iracaatlan. 

Sa.hibı: Alunet Emin l' ALMAN 
Umwn.i Neşriyatı idare Edeıa: 

I!;, SAJJM 
Gazetecilik ve Nefriyat TUrk Limftet 

Sirk ı B l , r T 1': 
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Dillif1(i0ilJ ••• • 

Radyo sahasında malik olduğu tükenmez teknik menbaları sayesinde RCA her vakıt ilk olarak 

tekmfl dünya müşterilerine en müheyyiç icadları arzetmlştir. Tekmil sair markalar, bun· 

ları yalnız takip ettiler. RCA birçok lcadları meyanında ilk olarak: Dinamik oparlörü, 

Elektrlk şebeke cereyanlle işliyen ilk radyoyu, ilk çelik lambaları ilk göz aya-

-

Büyük Eşya 
Piyangosu 

ikramiye 15,:400 lira 
Çekilit 18/12 937 Bir Bilet Bir Lira 

Biletler: Cemiyet Merkez ve Şubelerlle Yeni Postane 
karşısında Erzurum h1lnında 118.n İşleri Bürosunda ve 
Piyango Bayilerinde satılır. (7780) 

.$14elt.r. : 
~&.T., "'LT, 

-ft.ı '"· .,_ 3 Lr . ._ __ _,,,. _________________________________ .... 

Vekaletinden : -----
.. u.ırnek Mühendls Mektebinin 935 ve 936 seneleri mezunlanndan 

l>e'Ylet hesabına yetiştirilmiş olanlar dan Asker iğinı bitirenlerle tecıl edi
l •nler ve 937 s "'nesi mezunlarından olup ta her hangi bir sebeple As
k r ikten tecil ed lenler vazife almak üzere Vekalete müracaat arı. 

2 - Miiracnnt etmivenler hakkın da kanuni takibat yapılacağı gibi 
kendi'erıni ist hdam edecek müesses eler hakkında da 2919 savılı kanun 1 
Bhk' mı tatbik olunacağı ilan olunur . (7746) 

mana sile 

o 1 a b 1 1 1 r • 1 n 1 z. 

Niçin ~erkes tarafın~an terci~ e~ilir 
r Çünkü 

GRiPiN 

Kış geliyor, havalar soğudu 
Ufak bir ÜfÜtme batınıza büyük bir hastalık çıkarabilir. 

Bunun için derhal bir 

ALiNiZ. 
NEZLE • GRiP • BAŞ • DIŞ • ve ROMATiZMA' 

icabında günde 3 kate alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve 11rarla SEFALIN isteyiniz. 
Bütün ağrllara, hastahk j t lik ve 12 lik ambalajı vardır. 
baılangıçlarına karıı tesiri ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yüzde yüz olan ve hiç ıa- # 

rar••z en kuvv••ıı CAFER MOshil Şekeri 
müsekkindir. • • t'" • • • 

G. R·ıp·ıN Tesırı ka ı ısımı kolaeyn 
iyi müshil ıekeridir. 

Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında, haf, dit, Bilômum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 
mafsal, romatizma, asab ve adale ağrılarında icabında .. _______ • .-.--------------

günde 3 kafe kullanabilirsiniz. ~~~~~ lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 

Takll'tlerınden sakınınız ve her yerde ısrarla lstanbul Ceza ve tevkif evleri için alınacak 62500 kilo odunun bugün 
yapılan eksiltmesine talip zuhur etmediğinden eksiltme ıo gün müddet 

lstP,V;ni::z le uzatılmıştır. Eksiltmeye gireceklerin 29-11-937 Pazartesi günü saat 14 
de Sirkecide Aşırcfendi sokak No. 13 Adliye Levazım Dairesine gelmeleri 

· ·1an olunur. (78661 

BiR KAŞE 

NEOKALMiNA 
GRıP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI 9 NEVRALJi e 

ARTRıTiZM e ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 
BÜTÜN AGRILARI DiNDiRıR 

- ---;;;; 
1 SAÇ bA"-llVJl 

Güzelliğin en birinci şartıdır. 


