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TAKViMi RAGIP 
Viyanada basılan Türkiye Cümhuriyeti har itasilı beraberdir. 

Ayba,ında her yerde arayınız. Kanaat Kitabevi 

Berlinden Sonra Londra .. iHTiLAL iSiNiN ICYUZU· 
ve Fransız 

Dokuz Me$ele 
Kararlar 

Nazırları Korkunç bir casus vaktile 
Ozerinde Fransız tabiiyetine girmiş! 

Verecekler Fransa Zabıtası, Suçluları Meydana Ç~karmıya Mühim 
Kanun 
Çıkmazları 

-ı Avrupa Sulhü ve Almanya 
Çahşıyor, Eski Bir Asilzadenin Oğlu Dün Polise 
Teslim Oldu, Birçok Yerde Araştırma Yapıhyor 

Paris, 26 (TAN) - Gizli ihtilal 
teşkilatı hakkındaki tahkikata ehem 
miyet verilmiştir. Bugün yeni bir 
tevkif daha yapılmıştır. Tevkif edi
len zat, Parisin büyük caddelerinden 
birinde, gizli silah depolan kurmakla 
suçlu ve Kont de Lamotte'un yeğeni 

Ahmet Emin YALMAN 

Y üksek mevki sahibi bir 
maliyecimiz bana tunla

n anlattı: 
''Halkın itleri neden çabuk 

çıkmıyor, diye kendimce bir tet· 
kik yapmıya karar 'W'rdim. Mu-1 
amele gören dosyalardan birini 
gelitigüzel seçtim. Kocaman bir 
tomar tetkil ediyordu. Merak e
derek bütün tezkereleri, derke· 
narları ve havaleleri birer birer 
gözden geçirdim. 1 

Neticede bu kağıtları dolduranla-, 
rm derin mantığına hayran kaldım. I 
Kağıt, lüzumlu, lüzumsuz nereye uğ-1 
ramışsa memur kanun ve usul bakı- ı 
mından çok haklı sözler yazmıştı. 1 
Kağıdı başka bir daireye havale için 1 
de çok makul sebepler göstermişti. 

1 Yalnız işin neticesi baştanbaşa , 
haksızdı. Çünkü kimse bir işi kesti-1 
rip atamamış, mesıiliyeti başkaları
na bırakmak için makul görünür se
bepler i~t Pt.mi,tl. Bu vıı.lıan 4e bir 

uya tlırk'aç '.l'ürk vat.&ndaşının:ıı;;ı u· 
zun müddet tamamile mualllkta Jt&ı. 
mıştı. 

Çok makul muhabereler içinde tat
lı tatlı öldürülen vakit, havsalaya 
sığmıyacak kadar uzundu. Şu kana
ate vardım ki, aklm ve hakkın ica
bını yapmıya muktedir, salihiyet ve 
mesuliyet sahibi bir memur bu işi 
bir gUnde halledebilirdi. Tereddüt et
tiğini telefonla sorar, anlar, son ve 
kati kararı verir, altına imzasını ba-
sardı.,, 

M aliyecimiz, Türk umumi haya
tının verimini kemiren ve va

tandaşlan ıstıraplara düşüren bir 
derdi bu sözlerile teşhis etmiş oldu. 
Fakat deva nerede? 

AtatürkUn nutkunda ve hükiime
tin programında memleketin bu de
rin davası ortaya konduktan sonra 
biz bunun üzerinde sık sık durduk. 
Yazdığımız yazılar üzerine okuyucu
larımızdan da mektuplar alıyoruz. 
Bize başlarından geçenleri anlatıyor· 
lar v~a ?ıu işlere ait ameli görüşle
rini bildiriyorlar. Okuyucıilarımız

dan kimi işin bu tarafını, diğeri şu 
tarafını mühim görüyor. 

Ya işlerin içinde bıilunan memur
lar vaziyeti nasıl görüyorlar? Me
mur her halde halkı bekletmekte ve 
vatanda§lara eziyet etmekte zevk 
duyan bir adam değildir. O da mem
leketin iyiliğini ve balkın menfaatini 
anyan bir vatandaştır. 

Konyadan bize bir mektup gönde
ren bir memur okuyucumuz, 
çıkmazlarda çırpman memurların 

ba§rndaki derdi şöylece anlatıyor: 
"Kanunlarımızın lüzumundan f~ 

la tadil, tezyil ve tefsir görmesi bu 
işte mühim rol oynamakta ve me
muru şaşırtmaktadır. Bir memur e
line aldığı bir kanunun hangi mad. 
des;nin bili. mert olduğunu kestire
miyor. Onun için i§i kırtasiyeciliğe 

döküyor. 

En 
Meselesi Bunların 
Basmda Yer Al.yor 

' ~~~~~~~~~~~ 
ispanya ve 

Konuıulacak 

Uzak Şark işleri de B. Hubert Pastre'dir. 
BüyUk bir şatonun sahibi olan B. 

Mevzular Arasındadır 

sız ve Ingiliz nazırları aramda konu 
şulacak meseleler daha evvel, yani 
Berlin görüşmeleri esnasında diplo • 
masi yolile "tayin edilmiş gibidir. Fa 
kat ali.kadar mah&fil bu hususta çok 
ketum davranıyor. 

Pastre'in fesatçılarla suç ortağı ol
duğuna dair deliller elde edilmiştir. 
Kendisi bir müddeUenberi Macaris
tanda av mevsimini geçıriyordu. Pa 
rise bugün gelmiş ve bizzat ııolise gi
derek teslim olmuştur. 
Diğer taraftan zabıta, geçenlerde 

de la Rok aleyhinde bir da va açmış 
olan eski demirsalip azasından Poz
zo di Borgo'nun i~ametgihmda da 
araştırmalar yapınıştır. 
Fransayı dahili bir ihtilale sürükli

yecek planlar kuranlar ve gizli silah 
depolan yaptıranlar hakkında her 
giln yeni yeni ipuçlan elde eden Fran 
sız po1isi büyük şahsiyetlerin izleri 
UstUndedir. 

Takibatı güçleştirmemek üı.ere Em 
niyeti umumiyenin şimdilik esaslan
nı gizli tuttuğu bu mühim tahkikatın 

Londra, 26 (TAN) - Oırilm~eki 
hafta içinde Londra, beynelmilel ma 
hiyette çok mühim siyasi m.Uza.kere 
lere Sahne olacaktır. Berlinde yapılan 
gayri resmi görüşmelerden sonra bu. 
rada yapılacak mUtakere, kati karar 
lar veriımelc suretile neticelenecek • 
tir. Fransa Başvekili ile Hariciye Na 
zın önUmUzdeki haftanın ilk gilnle . 
rinde burada bekleniyor, burada Fran 

' Bununla beraber, iyi haber alan 
kimselere göre bilhassa şu mesele -
ler üzerinde milzakereler ve hatta ! 

(Arkası ıo uncuda) 

Anayasada 
Yapılacak 
De ğişmeler 

Japonyadan Çine Ültimatom ! 

Çinliler Mukavemetten 
vazgeçmiyecek olursa .. 

Japon 
Derhal 
Yeni 

Başkumandan1, Şan - Kay - Şek'in 
Çekilmesini istedi, Aksi Takdirde 

Hedeflere Doğru Yürüyecekmiş 
Millet Meclisi Rei•İ 

B. Abdülhalik Renda 

Ankara, 26 (Tan muhabirindC'n)
Millet Meclisi Teşkilatı Esasiye encü
meni evvelki günkü toplantısında 

(Arkası 10 uocuda) 

Loncira., 26 (TAN) - Çinde harp 
harekatı yapan Japon kuvvetlerinin 
ba.şkunıandanı General Matsui, Ja • 
pon ordusunun müstakbel harekatı 
hakkında mühim beyanatta bulun -
mu,ıur. Şanghaydan son alman ha -
berlere göre General Matsui demiştir W!!!!!!"!!!ll!!!!!!lll!!!!!!!!!'!!!!!!!!l!'!!"'"'!!"'!l!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!ll! 

ki: D 1 t "-Eğer Cuma günUne kadar Çan ev e 
Kan Şek Japonyaya karşı mukaveme 

te nihayet vermezse, cuma günü, Ja- Art·ıstıı·CJV ·, 
pon ordusu, Çin hükumetinin yeni ta 
gındığt Hankeu ve Şunking'e doğru 
yürUıneğe devam edecektir. 

Japon tebliği 
Tokyo, 26 (A.A.) - Tebliğ: 

Maaş, Memurin ve Tekaüt kanun
!arr her memuru çok yakından ve 
candan alakadar eder. Bunların fati
ha gibi ezberde olması 18.zımdır. Fa
kat ''bu Uç kanunun bugün hangi 
maddelerinin merl olduğunu kestire
rek, doğru dürüst muamele yapacak 
bir babayiğit yoktur .. dersem müba
lağa etmiş olmam. Memur kendini a
llkadar eden bir kanunu liyıkile bil-

(Arkası 10 uncuda) 

Bu miicaJeleJe ;,.ühim vazife

ler alan münevver Çin 
kado.nlarınclan ikin 

Şanghay cephesinde, şimal mmta 
kasında Japon kıtaatı, 25 ikinciteşrin 
sabahi, K.ianginin 15 kilometre şarkm 
da ki.in Chovchvang mevkiini işgal 
etmişler ve derhal, Yangtse nehrinin 
sağ sahilinde Şanghay ile Nankin a· 
rasında yan yolda bulunan ve nehir 
deki münakalatı kontrol eden en mil 
him istihki.m olan Kiangm istihklmı 

1 
na karşı taarruz hazırlıklarına başla 
mışlardır. 

' . (Arkası 10 uncuda) 

Ankara, 26 (Tan muhabrrinden) 
Maarif Vekaleti, Ankaradaki devlet 
tiyatro mektebi mezunlan için bir ka 

1 
nun projesi hazırlamıştır. Mektep, 
dram ve opera krsımlarmdan mürek- ! 
keptir. Bu kısımlardan mezun olan 
talebe "devlet artisti namzedi,, ün -
vanmı alacak, iki yıl sahnede muvaf 
f akıyetıe çalıştıktan sonra "devlet 
artisti,. Unvanına sahip olacak ve bun 
tar devlet memuru hakkını kazana -
caktır. Mezunlar devlet tiyatro ve o
perasrnrn tayinlerinde aynen yüksek 
tahsil görmüş memurlar gibi ma~ a
lacaklar, Ucretle tayin edildikleri tak 
dirde en az 100 lira alacaklardır. 

FransaJa sağcıların en kuv· 

vetli reulerinden mebu• 
Doriot 

matbuata sızan kısımlannda fevkali· 
de heyecanlı malumat mevcuttur. 

lhtil8.J hazırlığında ala.kası görüle
rek tevkif olunan General Dusseizu
eur'Ün sıkı fıkı göründüğü ahbapla· 
rmdan, sonradan Fransız tebaası ol
mıya muvaffak olmuş bir Avust~ 
yalı Baronun faaliyeti bilhassa dik
katle takip edilmiye değer mahiyette 
iir. 

Bugün bir Fransız tebaası olan ve 
asıl ismini gizliyen Georges de P. nin 
vaktile Avusturya ordusunun i~tihba 
rat bürolannda korkunç bir casus o· 
Jarak çalıştıjh meydana çıkmıştır. 

Italya ve Fransa aleyhinde harp 
icinde asıl vatanı olan Avusturya na· 
mına calrşmış olan bu adamın Fran
s1z tiibVvetinP- J?irmesi '?arip bir tesa
düfi- eski sai? cenah Ciimhurivet nal' 

~ tislnden olnn Basvekil Tardieu'nün za 
. me.nındn. o,muı;tur. 

T elılikeli bir adam 
Avusturyalı iken ismi Baron Pot

ters olan bu tehlikeli adamın mazisi 
malum olduğu halde sağ cenah parti• 
sinden bir zatın başvekilliği esnasın
da Fransız vatand~ları sırasına alın• 

(Arkası 10 uncuda)J 

Kimya Sanayii için 
Kütahya Muhiti 
Merkez Oluyor 

Ankara, 26 (Telefonla) - Türki-ı Kimya sanayiimize merkez olmu 
yede kimya sanayiinin kurulması i· üzere Kütahya muhiti seçilmi§tir. 
çin kati ad,ımlar atılmak üzeredir. Bu ilk fabrikadan sonra sırasile azot, 
Klör ve sud kostik yapacak fabrika- zaçyağı ve süper fosfat fabrikaları• 
run ihalesi bu hafta içinde ikmal edi- (Arkası 10 uncuda) 
ecektir. Teklif verenler Alman fab- ==== 
rikalandır. lngiliz müesseseleri ta- B. Menemencioijlu 
kas şartı dolayısile tekliflerini geri Umumf Kcitip 
almışlardır. Yalnız son günlerde ln- Ankara, 26 (Tan muhabirindenl-
giliz ihracat kredi müessesesile An· Gaziantep mebusu ve Hariciye Veki· 
karada devam eden mali temaslar leti eski siyasi müsteşarı B. Numan 
belki de o vakte kadar yeni ve müs- Menemencioğlu Hariciye Vekiletı 
bet neticeler verir ümidiyle bir ay umumi katipliğine tayin edilmiş ve 
mühlet istemişlerdir. yUksek tasdike ar?.edilmiştir. 

Güneş • Çek Güreşleri 

Dün Geceki Güreşte 
3 - 4 Galip Geldik 

Dün gece yapılan revanf müsabakalarına İftİrak etlen 
Günef hlübü güreJÇileri biraraJa 

rMüsabakalara ait tafsilat spor kısmımızdadır. l 
• 

.. . ' . 
.. • • .. \, ' • ~ , ... • ' t " • .. • ' .. • • • • • • 
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Yazan: 

Ali Haydar Mithat 
(Tercüme ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.] 

Abdülhamit, Bir Aktör 
Gibi Değişik Roller 
Oymyan Bir Adam ... 

-7-
-=-e abamın Avrupa gazetelerinde 

çıkan bu yolda sözleri Ab
dülhamidin kulağına gelmekle kal
mıyordu. Etrafta bulunanlar bun
~an jurnal şeklinde büytiltüyorlar 
ve Abdülhamidin vehınine dokuna
cak şekillerde kendisine bildiriyor
lardı. 

Abdülhamidi Mitbat Paşa aleyhi-
ne tahrik için bu gibi faaliyetlere 
pek lüzum da yoktu. Mithat Paşa 
zaten müstebit hUkümdarınpiya
srndan hiç çıkmıyordu. Halkın sev
g sini, Avrupada kendisini karşılı
yan saygıyı çekemiyordu. Bu sev
gi ve saygryı kınnnk için memleke
tin en esaslı menfaatlerini feda et
miye daima hazırdı. Memleket için 
en faydalı olabileceği dakikada 
kendisini iş başından .uzaklaştırma
sı ve Avrupa.ya tcbit etmesi bunun 
en açık de ili idi. 

O zaman bütün Avrupa bu hare
keti bir intihar diye karşılamıştı. 
5 Şubat 1877 truihınde babam mem 
leket haricine tebit edildiği zaman 
Avusturya lmparatoru şu sözleri 
söylemişti: "Aman Yarabbi, bu 
Türkler hiçbir zaman adam olmıya
caklar.,, Fransız devlet adamı 
Thiers hislerini şöyle ifade etmiş
ti: ''TUrkiyenin en azgın düşmanı 
memleketi batırmak için bir çare 
arasa, Abdülhamide bundan mel'
unca bir hareket tavsiye etmeyi ha 
tıra getiremezdi.,, 

Pctersburgtn. sıkan Golos gaze
tesi de şu satırları yazıyordu: 
"Türklerin Avrupa.da Mkimiyetinin 
son saati geldi. Parmağımızı oynat
madan bekliyelim. Türkiyeyi kemi
ren dahi i rekabet onlan yıkmıya 
kafidir. Müdahale suretiyle bu gi
dişin hızını kesmekten ise bekleyip 
Türkiyenin kendi kendine inhilal et 
tiğini görmek daha doğrudur . ., 

G nribi §u ki Abdülhamidin ba
bam hakkında bu kadar düş 

manca fikirleri olduğu ve A vrup:.ı.
da. memleket için teınin ettiği her 
faydayı yok etmek için uğr~ığı 
halde bunu açığa vurmuyordu. Ab
dülhamit, tahta geçtiğinin ilk gü
nünden son gününe kadar bir ak
tör gibi icabına göre rol oynamış
tır. Yıldız tiyatrosuna gösterdiği a
laka ispat ediyor ki kendini bu sa
nata daiına yakın görmüştür. 

Abdülho.midin istibdat şeklinde 
hüküm sürmiye okadar hırsı vardı 
ki Meşrutiyeti boğmak ve yenilik ve 
terakki cereyanlarını unutturmak 
için Rus harbi gibi bir felllketi bile 
göze a maktan çekinmemiştir. Bu 
yolda engel gördüğü Mithat Paşayı 
ortadan knldırmıya ilk dakikadcı.n 
ber1 karar verdiği aşiknrdı. 

Abdülhamidin ilk işi, memleket 
içinde babama karşı mevcut sı:vgi
yi yıkmaktı. Mithat Paşa Avrupa
da bulunduğu ve kendini müdafaa 
edecek bir vaziyett-c olmadığı sıra
larda lstanbul gazetelerini seferber 
hale koymuştu. Hergün babama 
karşı bir yalan, bir iftira çıkıyordu. 
Bundan bnşka ayni maksatla ya
zılmı§ risaleler, kitaplar elden e'e 
dolaşıy«ırdu. Bir taraftan da şayi
alar fikirleri zehirlemlye uğraşı
yordu. 

abam 1877 Sonteşrininde Teş 
rifat Nazırı Kamil Beye yaz 

dığı bir mektupta bu hallerden şi
kayet ediyor ve sonra diyor ki: 

"Hükumetin hareketlerini tenkit 
eden ve bazı kimselerin bu suretle 
düşmanlığını harekete getiren bir 
adamın dostlarından da sevgi ve 
merhamet bekliyemiyeceğini bili
rim. Fakat bu mevzu Uzerinde da
ha fazla durmak istemem. Memle
ket en büyük fe!!ketlcre sUtiikle
nirken bir adamın kendini düşün
mesi adeta cinayettir. Vatanın bü
yük tehlikeler geçirdiği dakikada 
memleketin otuz altı milyon insanı 
gibi ben de söz • söylemek hakkını 

haizim. Zaman dardır. Kırk sene
den beri korktugumuz akıbet git
tikçe açık bir şekilde beliriyor. Bu 
halleri hükümdara bildirmek borç
tur. Saklamak en büyük melauet
tir.,, 

Abdülhamit, Mithat Paşanın mem 
leket harıcinde serbestçe dolaşma
sından dolayı zaten endişeler içinde 
idi. Mithat Paşanın bu mektubunu 
vesile ederek, kendisini geriye ge
tirtmek için teşebbüslere girişmeyi 
muvafık buldu. Bu maksatla Kamil 
Beye yazdırdığı mektup tam Ab
dulhamitçedir. Mektupta M.ithat 
Paşanın mektubundaki sözler ta
mamiyle meskut geçiliyor ve §U li
san kullanılıyor: 
"Zatı Şahane geçenlerde bana si

zin halinizi sordu. B€n de gam ve 
keder içinde yer yer dolaşıp durdu
ğunuzu söylediın. Geçinme vasrta
lanmza gelince borçla yaşadığını
zı anlattım. Zatı Şahane bundan 
çok müteessir oldu. Göz yaşlan a
kıttı. En acele ihtiyaçlarınıza kar
şı ık olarak size şimdilik bin lira 
ihsan etti. Bu ihsanı Zatı Şahane ile 
benden başka bilen yoktur. Gizli 
tutulacaktır. Zatı Şahane dediler 
ki: "Zavallı adamı aldattılar.,, 

Sizin vaziyetinize gelince benim
le muhabereye devam etmeniz ar
zuyu şahane icabıdır. Bu muhabere.: 
vaziyetinizi ıslaha hizmet edebilir. 
Bu ihsandan dolayı yazacağınız te
şekkür mektubunu sabmm:lıkla 

bekliyorum.,, 

M ithat Paşanın 10 Dkkfırıun 

1877 tarihiyle buna yazdığı 
cevap çok serttir. lhsanı reddetti· 
ğıni gösterir bir lisan kullanıyor ve 
Kamli Beyin "gam ve keder içinde 
Avrupada dolaşıp durduğu,, yolun
daki sözlerini acı acı tenkit ediyor. 
Mekruhun bir yerinde de diyor ki: 
"~1ustafa Fazıl Paşanın dediği gi
bi, hakikat hükümdarların sarayı
na en son giren bir §eydir. Hakika
ti söylemek istiycn tehlikeye dü
şer. Halbuki devlet ve hükümdar 
için en faydalı şey de hakika~tir.,, 

Abdülhn.mit ihsanının reddedil
mesine ve bu yolda bir cevap veril
mesine çok kızmıştır. Etraftakiler 
bu hiddeti körüklemek için şöyle 
bir lisan ku lanmışlardır: ''Dik ka
falılık ediyor, çünkü gayesi salta
nat ma.kamını değiştirmektir.,, 

Kamil Beyin 6 lkincikanun tari
hinde yazdığı mektupta bu küskün
lük açıkça ifade ediliyor: "Mektu
bumun lisanı, asıl membaın ner<.>si 
olduğunu size anlatmalı idi. Ceva
bınızda Zatı Şahaneye karşı ihsan
dan dolayı teşekkür etmenizi bek
liyordum. Siz benim mektubumda~ 
ki lisan inceliklerine ehemmiyet 
vermiyerek hakikati çıplakça ifa
deyi tercih ettiniz. Buna müteessi
rim. Sizi iş başında görmek husu
sundaki limitlerim sarsılmıştır. B:ı.
zı mehafilden sizin Hi1afct maka
mında bir değişiklik yapacağmı1..a 

dair şayialar gelmiştir. Ben birkaç 
ay için Mısıra gelmiş bulunuyorum. 
Bana cevap yazmayı faydalı görür
seniz buraya yazınız.,, 

(Arkası var) 

,-Karcıdenizde Fırtına 
• • Devam Edıyor 

Iki gündenberi devam eden poyraz 
dün gündoğusuna çevirmiş ve Kara
denizdc fırtına artmıştır. Buna rağ
men, dün birçok gemiler boğazdan Cİ 
rip çıkmışlardır. 

Knradcnizdeki fırtına ylizUnden Si 
lop limanına sığınan Erzurum vapu· 
ru dUn limanımıza gelecekken gecik· 
miştir. Erzurum vapuru bugUn bek
lenmektedir. Yine Karadenizde b:.!lu
nan Anknra ve GUneysu vapurlan da 
fırtınadan en yakın limanlara sığın
mışlardır. 

TAN 

Denizbank 
Proiesinin 
Son Ş kli 

Denizbank kanunu projesinin en
cümenlerdeki müzakeresi şu günler
de bitirilecektir. Öğrendiğimize göre, 
İktısat encümenindeki müzakere ve 
tetkiklerden sonra Denizbankm esas 
teşkilatı şu şekli almıştır: 

Umum mUdürlük, umum katiplik: 
umum müdürlüğe bağlı işletme, li -
manlar ve fen işleri muavinlikleri ve 
muhasebe umum müdürlüğü, levazım 
ve zat işleri müdürlüğü. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Dilenciliğe 
Dilenenlere kar 

§ı zaman mmıın 
açılan mUmdele
ıoin son günlerde • 

şiddetlendirildiği -
ni görüyoruz: Bu 
sefer, behıcliye 7.a
bıtası mt>murlnn
na ilaveten her 
tnıntn.luıclıı rna.-

Karşı Hücadele ı l 
• -
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Tale Bir 
Heyeti 

Bükr şte 

e 

Bükreş hukuk fakUltesi talebeleri· 
nln İstanbul üniversitesine yaptıkla
rı ziyareti iade etmek üzere lstanbu1 
hukuk fakültesi son sınıf talebeleri 
Romanyaya bir seyahat hazırlamış

lardı. Bu seyahat için fakfilte dekan
lığı vasıtasile rektörlüğe ve oradan 
da Maarif vekaletine müracaat e
dilmiştir. 

Denizyollan, Van gölü işletmesi, 
kılavuzluk, tahlisiye, gemi kurtarma 
işleri işletme muavinliğine, bütün li
man isleri ve antrepolar limanlar mu , 
avinliğine bütün deniz inşaiye işleri, 
havuzlar deniz fabrikaları ve doklar 
fen muavinliğine bağlı olacaktır .. 

hıılle bekçilerine 
de müC'adeleyi ta
kip vn;dfesi veril
miştir. Tutulnr.ılnr, 

hakikaten muhtaç 
ve hiç bir i ~öre

tniyecek '-aziyette 

iseler DUşkUnlere· 
vine, değilseler ad 

liyeye sevke<lili
yor. Du fotoğraf, 

1 
Sömestr tatili yaklaşmakta oldu -

ğundan muhtelif fakültelerde de se
İ yahat teşebbüsleri başlamıştır. 

Edebiyat ve tıp fakUltelerinden 
birçok gençler, profesör Reichen
bach'm başkanlığında Uludağa git

[ mek için hazırlığa girişmişlerdir. Hu 

1 

kuk b;rinci sınıfında da bir kısım ta
lebe Almanyaya bir tetldk gezisi yap 

Umum müdür 600, muavinler be
Şf'r viiz lira a laralt1ardır. Muhasebe 
ve levazım umum rnüdürlerile Deniz
banka bağlı müesseselerin müstakil 
müdürlerinin rnan.şlan da 350-400 
tira arasında değişecektir. (Deniz
bank) memurlannm maaş nisbet ve 
dereceleri (Sümerbank)ta tatbik e
dilen esasların ayni olacakbr. 

Gemi Kurtarma Şirketi 
Gemi Kurtarma şirketinin hükfı -

metçe satın alınması icin hazırlanan 
layiha da bugünler de müzakere e
dilecektir. 

Şirketjn 500 bin liralık semıaye -
sinden 350 bin lirası hükumet elin
dedir. 150 bin liralık hisse de şahısla 
ra a;ttir. Malive Vekaleti. şirket va
srtalanna biçilecek kıymete göre, bu 
hisseleri satın alacaktır. Fakat di -
ğer taraftan (J)pnfahank) rn teskili 
yakınlaşmış olduğundan yılbaşından 

sonra bu hisselerin (Denizbank) ta
rafından satın alınması da muhtemel 
dir. 

Deniz Ticaret Mücliirlüğü 
Iktısat Vekaleti tararından hazırla

nan Deniz ticaret mUdi°•t'lüğü teşkilat 
lfıyihasr bugünlerde Vekiller heyetine 
sevkedilecektir. Bu lavihanın mecli
sin bu devresine yetiıJtirilmesi muh
temeldir. YPni lavılia Jie ou :muessese 

umum müdiirlUğe çevrilecektir. 
A vrıca, kadroları genişletilecek , 

fen heyeti tnkvivc edilecek, memur
ların maaşlan da yUkseltilecektir. 

---o---
c • 

ı e 
Vakitsiz Öten 

Horoz 
Evvelki gün Kadıköyündeki Os

manağa camilnde çok garip bir hadi
se olmuş, vakitsiz öten bir horoz za-

bıtanın mildahalesile yakalanmıştır. 
H8.dise şudur: 

Camide namaz kılınırken, cemaat, 
saflann gerisinden doğru bir horoz 
sesi ylikseldiğini duymuşlardır. Kısa 
bir fasıladan sonra bu ses tekrar çın 
lamış ve cami içinde akisler bıraka· 
rak devam etmiştir. Sesin nereden 
geldiğini araştıranlar, dış kapıya ya 
kın bir yerde bir adamın ellerini çır
parak horoz gibi öttUğUnü görmilş
lerdir. Bu garip ötüşü telaşla karşı
lıyanlar hemen zabıtayı haberdar et 
mişlerdir. Balıkesirli Ali oğlu Salih 
olduğu anlaşılan bu adamın akıt mu 
vazenesinde bozukluk götiilmüş ve 
tedavi edilmek Uzere Bak[l'köy Akli
ye hasta.nesine gönderilmiştir. 

Y edikuledeki Telsiz 

Sefer halinde bulunan ta~-yarelerl
mizbı kolayca muhaberelerinJ temin 
maksadile Yediklılede bir telsiz is· 
tas~·onu kurulduğunu yazını tık yu
kardaki resimde, hu istasyonun dış 
1Jınnznrn ınr ~örü,·oruz. 

dilenirken yakala
nan hii~Uk bir ço

cuğun mahalle 
bek!:i i tnrafmdan 
karakola götliriil-

diiğlinU tesbit edi-

qç Aylıklar İş Yerlerinde 
için Yeni Nekadar 

Tevzi Yerleri İşçi Var? 
Uç aylıkların tevziine ayın birinci Iş dairesi, kendi mmtakasmda bu-

günü ba§lanacak, üçUncU günU akşa lunan iş yerleri, işçi miktan, §.ikayet 
mı bitirilecektir. Defterdarlık, bu Uç mevzuları hakkında bir istatistik ha
gUn içinde maaş sahiplerinin sıkıntı- zırlamıya başlamıştır. Aldığımız ma
ya düşmemeleri için tedbirler almış- l\ımata göre, İstanbul ve civarmda
trr. Bordrolann hazırlanması işile ki işçi miktarı 120 bini aşmaktadır. 
meşgul memurların sayısı artınlm1ş- En fazla işçi çalıştıran iş yerleri tü
tır. Bir çok mıntakalarda maaş tevzi tün depolarıdır. Bütün işçilerinin sa
yerleri de çoğaltılacaktır. Eminönün yrsı 40 bin kadardır. l'nhisarlar ida
de üç tevzi şubesi çalı§acak, Kadıköy, resinin yalnız Cibali fabrikasında 

Beyoğlu ve Fatih malmildürlüklerin- 1500, Nemlizade deposunda 4000 işçi 
de de yeni.den birer şube açılacaktır. çalışmaktadır. TiltUn işçilerinden 

Üç aylık maaşlardan liu'liran ver- sonra nakliye işlerinBe çalışanlar ka-
'.glttl a.J J U1Uctu.Hl.Ql JIU"l\."'n.'tn'1:ft~ ... nı- Öl 

henüz defterdarlığa bildirilmemiştir. 
Bu itibarla, önUmUzdeki tevzlatta 
buhran vergisi eskiden olduğu gibi 
kesilecektir 

Ankara • Sıvas 
Telefonu Açırdı 

... _' ., ... 
İş dairesine en çok mevsim işlerin

de çalışanlar tarafından şikayet ya
pılmaktadır. Bu arada tütün işçileri 
mühim bir yekun tutmaktadır. Fırın 
larda çalışan işçilerın de en çok şika
yet edenler arasında bulunduğu tes
bit edilmiştir. Şehrimizde 216 fırın 

ve bunlarda çalışan 1600 ekmek iş
çisi vardır. Bunlardan çoğu, işlerin
deJı çrkanldıklarını ileri sürerek iş 
dairesine müracaat etmişlerdir. 

1 

mak için müracaate geçeceklerdir. 
Üniversite gezi ve ağırlama büro

su da ayrıca memleket dahilinde bir 
seyahat hazırlamaktadır. 

Yeni ve büyük paviyon 
Tıp fakültesi profesörlerinden o-

peratör Nissen'in ders vereceği bil· 
yük hariciye pavyonunun ihalesi pa· 
zartesi günü yapılacaktır. Bu pavyo-
nun şimdiye kadar .üniversite için 
yapılan pavyonların en büyUğii ola-
cak ve 350 bin liraya çıkacaktır. 

Gelecek de~lına yetişecek olan 
bu pavyon, tıp fakültesine ve mem· 
leket sağlığına 150 yatak daha ka• 
zandrracaktır. 

· Fizyoloji kongresi için 
Isviçrede toplanacak olan beynel· 

milel fizyoloji kongresine İstanbul il· 
niversitesi adına profesör Kemal Ce
nap, profesör Vinterştayn ve doçent 
Sadi 1rmak iştirak edeceklerdir. 

---o--
Bir Şüphe Yüzünden 

Şişli Fransız hastanesinde tedavi 
gören bir hasta evvelki gün vefat et 
miş ve defnedilmek üzere çıkanldığı 
sırada bir şüphe yüzünden tekrar çev 
rilerek muayene edilmiştir. Buna se· 
bep, hastanın yakınlarnidan bazı kim 
-·___a-.;,;: .. :. - .. * -..a---
ettiği yolundaki idwalan olmuştur. 

~ 

iki Otobüs Çarpııtr 

Dört Kişi Yaralandı 
Kurtuluş ile Bayazıt arasında işlt· 

yen otobüslerden ikisi dün gece Te
peüstünde çarpışmışlar, Cevdet ve 
Saim isminde iki §oför ağır surette 
yaralanmışlar, yolculardan ikisi de 
muhtelif yaralar almışlardır. Geçen sene tamamlanan Ankara -

Kayseri telefon hattı bu yıl iki ay
lık bir çalışmadan sonra Sıvasa ka
dar uzatılmıştır. Nafıa Vekilimiz Ali 
Çetinkaya, Ankara - Sıvns arasında 
ilk telefon mUkalemesini dün sabah 
saat 10,~'l da yapmıştır. Yeni hat, 
ay başm~n itibaren umuma açıla
caktır. Tamamlanan kısmı, 200 kilo
metre kadardır ve 50-60 bin liraya 
mal olmuştur. l\falzemesi ve işçiliği 
tamamile yerlidir. Hatta kullanılan 
bakır teller bile memleketimizde ya
pılmıştır. Bu hat. gelecek sene Er
zuruma kadar uzatılacaktır. 

fl'-"'.1 """-1 l I""'" , 1""'6~ 

Taşdelende Tesisat · ~ BiRKAÇ SATIRLA j 
T d 1 membaında ""' ,,,,,.,.,._"'-"~""" 

Şehirde Gürültüyü 

Azaltmak için 
Belediye, !stnnbulu gUtiiltUsüz bir 

şehir yapmak için aldığı tedbirler a
rasına bir yenisini daha koymuştur. 
Yeni karara göre, şehrin neresinde 
olursa olsun, bütün mağaza ve dü
kanların önUnde hiç kimse gezinerek 
veya olduğu yerde durarak müşteri 
çağıramıyacaktır. Ayni zamanda şo
förler de halkı yüksek sesle araba
larına çağıramıyacaklar, seyyar sa
tıcılar ve müvezziler halkı rahatsız 
edecek derecede bağırıruyacaklardır. 

S ncağa Hürmet 
Bazı şehirlerde birtakım kimsele· 

rin bilgisizlik neticesi devlet ve mil
letin timsali olan sancağa kal"§ı hür
metsizlikleri görUlmüştür. Dün &o· 
vekaletten vilayetlere gelen bir e
mirde, her vilayet ve kazada muhte 
lif şekil ve vasıtalarla halka sancağa 
hUrnıetin bir vazife olduğunun der
hal öğretilmesi bildirilmiştir. Bunun 
için yakında halkevlerinde, mektep
lerde, diğer umumi yerlerde halka 
konferanslar verilecektir. 

aş e en suyunun . stanbul Gümrükler Başmüdürü Mu• 
yaptırılacak tesisat için Almanyaya 1 tafa Nuri, diin, paket gümrüğünü 
ısmarlanan makineler iki aya kadar teftiş etmiştir. Buradaki yeni ~aat ve te
getirilecektir. Bu sayede suyun el Bisat bitmek üzeredir. 
değmeden şişe ve damacanalara dol- . e . d 
durulması temin edilecektir. Bu usul Beygir ve katırın kereste, her nevı «:'" 

· · mir ve demirden yapdm~ muhetlıf 
sayesinde maliyet fiyatı mühım ~ık malzeme, et, pösteki tnşınması yasak edil• 
tarda düşeceg~ i icln suyun satış fıya-
tı dn ucuzhyacaktır. 

Taşdelcn suyunıın membaında 
yeni tesisat yapıldıktan sonra bu iş 
için müstakil bir i~letme kur~lacak
tır. Bu işletmenin Evkafa baglı ola
rak ilkbahara kadar faaliyete geçe
ceği muhakkaktır. 

-o-

Banka Heyetleri 
Dönüyorlar 

Balkan devletleri bankacılarınm iç 
timamda bulunmak Uzere Ankaraya 
gitmiş olan Yunan heyeti, dün sa
bahki trenle şehrimize dönmü§tUr. 

Romen heyeti, bugün öğle üzeri va 
purla, Yugoslav heyeti de ~u akşam
ki ekspresle memleketlerıne döne
ceklerdir. 

Yunan heyeti yarın akşamki eks
presle ve Selanik yolu ile Atinaya gi 

decektir. 

Dün hava kapalı ve devamlı yağ· 
murlu geçmiş, rUzgar şimali §arkiden 
saniyede beş metre hıüa esmiştir. 
Dün saat 14 te barometre 752.2 mili
metre, hararet en çok 10,9 ve en az 
9 santigrat olarak kaydedilmiştir. 

mi~tir. 

• • ranm şehrimiz ba5konsoloslufunı 
1 Iran Hnriciye Vezareti ıuQe müdür

lerinden Abbas Holi Sarbi tnyin edilmi~tiı 

• 
B

elediye. kazaları önlemek için, hare-
ket halinde bulunan iki uamvay &• 

rasmdaki mesafenin en az yirmi metre ol· 
masını ve vatmanların dalma bu açıklıiı 
muhafaza etmelerini şirkete bildirmiştir. 

• 
M avna ve duba alımı için Pireye gi-

den limnn heyeti dönmüştür. Eldeki 
eski mavnalar tamir edıldikten baeka ayrı• 
ca hariçten de 30 mavna alınacaktır, 

• 
D eniz Ticaret Müdürlüfünün Merkez 

Rıhtım hanındaki cephesine beş met 
re geniıtiğinde bir kısım ilivc edilmesi hak 
kmdaki proje Iktııat Vekiletince tasdik • 
dilmi~tir, Inı1aat, keı ayda bitirilecektir. 

~ "f 

E renköy ve Kızıltoprakta birkaç tı o 
ve kızıl vakası gbrülmüıtür. Sıhhi

ye Müdürlüğü, lizımgclcn tedbirleri almış-
tır. 

11 inci ay 
Ramazan: 23 

Gün: SO Kasım :20 

Arabi: 1353 
Güneş: 7,01 - Ofle: 

Ikinciteşrin: 14 
Rumi: 1356 

Ikindi : 14,29 - Akşam: 

12.01 
16,45 
S,16 Yatsı : 18,21 - lmsAk: 
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Franco, Muhariplik Hakkı Ç~in i.;ila•ına ait en yeni resimlerden biri ... Ordular cepheler-

de vuruıuyor, Japon tayyareleri Çin şehirleri üzerinde ateş 

flfK 
Aşçı Vitrinleri 

Sanmayın ki, n_şçı \'İtrinkıin llşıla
yun. Zaten bizim memlekette ''ye
mek,, ötedenberi "nefis körletmek,, 
"safra bastırmak,, kabilinden bir kö
tü ameliyat sayıldığı içinclir ki, hal
ka yemeğin güzel, lüzumlu bir şey ol-

için $artlarını Bildirdi yoğıllrıyor, lakat bu badirede." büyük zarar. harpten uzak 
1

9 
olan ıivil ve ıilahıır. halka yükleniyor. Şu kafileye bakın. 

Asilerin Dün Yaptığı 
Bombardımanlar Yeni 
Facialara Sebep Oldu· 

r -------~,..----...,--..-----......---... 
• duğunu gö!i>1ermek lüzumu hissedil

mi5 ve atiçı vitrinleri ibda edilmiştir 

galiba! 

1 

-~---·--

Londra, 26 (TAN) - ispanyadan son gelen haberlere göre, 
asilerin bataryaları tarafından Madrit üzerine atılan 2000 mermi 
birçok kitinin ölmesine ve yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 1 

Cümhuriyetçilerin topçuları, muvaffakıyetle mukabele ederek a
silerin hatlarını bombardıman etmitler ve asilere ağır zayiat ver
dirmitlerdir. 

Şanghay civarındaki ka!'lahalarda.n birinden ateş!illz bir yere hicret ede n sivil ~1n haJiandan bir küıne, yolda 
istirahat haJinde ... Fakat biraz sonra belki yine bir bombardımana maruz kalmadtkları ne malum! .. 

Cümhuriyetçi kıtaat Oniversite mahallesi mıntakasındaki asi .----.;,.,;;;;;.,.. ....... __ ...,.~~~"""""'....., , 
kuvvetlerle Casa Del Campo'daki asi kuvvetler arasındaki irtibatı il MiLLi" 
kesmişlerdir. 

l 
Guadnlajara'nın uğradığı bombar

dımanların en şiddetlisi olan dünkii 
bombardiman esnasında 7 çocıik, 3 
kadın ve bir erkek ölmüş, 10 kişi de 

1 

yaralanmıştır. 

KELİMESi: 
Şn satırlan dünldi .. Jla
ber,. ~azetesi.nde ok1ıduk: 

(Climhuriyet) refikimizin (milli) ve 
(milliyetperver) kelimderinin manala
rmı pek iyi bilmediği hissini uyandıra
cak hareketleri sütunlarında pek sık 
görülüyor (Milliyetperverleriıı tayya 
releri Madridi yeniden tahrip ettiler. 
Yüzlerce ölü ve yaralı var) şeklinde 
garabet şaheserleri Türkiyede ancak 

1 

(Climhuriyet) in inhisarı altındadır. 

B er.Üyacla ıon hükumet dar
be&ini yapan Cümhurreisi 
IJ. Vlargas lJC arkadcış!a• 

rmdan ~iri 
Dı ~;&11 y nın 

Moratoryomu 
Londra, 26 (TAN) - Brezilyada 

:Yeni hükfunet harici borçlar için bir 
lnoratoryum ilan etmiştir. Müddeti 
henüz tayin edilmemiştir. Brezilya 
hükumeti bu hususta alacaklı dev
letlerle müzakereye girişecektir. Bu 
tedbir, silahlanma gayesile alınmış
tır. 

---o-

lsviçrede 
Farmasonluk 
için Plebisit 

Asilerin 30 kadar tayyaresi, 200 
den fazla bomba atmıştır. Toprak ıs 
lak olduğundan dolayı bombaların 
120 tanesi patlamamıştır. Sığınacak 
yerlerin mebzuliyeti sayesinde telefat 
cüzi olmuştur. 

Mütareke meselesi 
G"eneral Franco, ademi müdahale 1 

'tomitesinin Ispanyaya bir tahkik ko 
misyonu gönderilmesi hakkındaki tek 
liflerine vermiş olduğu cevapta, iki 
taraftan i.içer bin gönüllünün geri a
lınması takdirinde muhariplik hukuku 1 

nun tanınmasını talep etmektedir. 
General Franconun talebi. gönüllü 

lerden bir kısmının "sembolik,. ola -
rak geri alınması üzerine derhal mu
hariplik hukukunun istimalini talep 
etmiyc mu:ıdildir ki, bu talep, komi 
te azası tarafmdan reddedilmişti. 

t'"'~n~>'D1 ...._,.,.,..nn11n nntS>cııntn f:ı:ırihi 
şöyledir: 

"Ham.sın ikinci senesi., 
Barselonanın cevabı henüz gelme

Bugün de yeni bir garabet yapmış: 
Fransadaki kraliyetçi isyan teşkila

tının adı anlaşıldı. Anadolu Ajansı 
dün neşrettiğimiz bir telgrafla bunu 
şöyle bildirdi: 

(Comite secret d'actio.n r~voulution
naire - Gizli ihtilal hareketleri ko
mitesi" 

Cümhuriyet bu telgrafı bugün neşre 
derken Anadolu Ajansmm yaptığı ter
cümede (Gizli) ile (ihtilal) kclime
leri arasına (milli) kelimesini koymuş. 
isyan teşkiUitt bile ismine (milli) de- ' 
mezken (Cümhuriyet) onlara bu mil
liyetperverliği izafe ctmiye neden lü
zum görmüş acaba? - HABER ~ ı 

Dı· . S~ha<;hf 

Devlet Nazırı 
miştir. 

Londranın tekzibi Tayin Edildi 
Londra, 26 (A.A.l - Salahiyettar Bertin, 26 (A.A.) - Alman banka 

mahafil, lngilterenin Salamankaya 1 sı direktörü Şaht ekonomi nazırlığın 
Franco ne7.dinde mutavassıt olarak dan affedilmiştir. Yine Alman banka 
hareket etmek teklifinde bulunmuş sı direktörü olarak kalmaktadır. Hit 
olduğunu kati surette tekzip etmekte Ier fevkalade meziyetlerine binaen 
clir. Şahtı devlet nazırı olarak kabinede 
Diğer taraftan bu mah11fil. Ingilte alıkoymaktadır. 

renin lspanyada krallı~m iadesini as Şimdiye kadar propoganda müste
la teklif etmemiş olduğunu bildir - şarlığını ve matbuat bürosu şefliğini 
mektedir. yapmış olan Valter Sunk 15 lkinci-

-. _ kanun 1938 den itibaren ekonomi na 
lzmirde Yağmurlar zırlığına tayin olunmuştur. 

lzmir, 26 (TAN) - Iki gündenbe- Dört senelik planın tatbikine me -
ri şiddetli yağmurlar devam ediyor. mur general Göring mezkur tarihe 
Bütün sokaklar su içindedir. kadar ekonomi işlerine de bakacaktır 

ltalyadan Fransaya 
Hücum Başhyor 
Fransa Bahriye Nazırının Sözleri Romada 
Çok Şiddetli Menfi Akislere Yol Açtı 

Roma, 26 (A.A.) - Havaa ajansının muhabiri bildiriyor: 
Giomale d'ltalia gazetesi dünkü nüshasında, Fransa Bahriye 

Nazırı Campinchi'nin geçende söylediği nutka son derecede fid
detli bir cevap vermektedir. 

-, Bazı mahafiller, bu makalenin Fran 

1 • d ı• f• sa aleyhinde yapılacak hücumlara 
zmır e ır ırma bir mukaddime teşkil ettiğini zan-

B k Mal netmekte ve makalenin Alman - Ja-
OZU pon paktının tesis edildiği gün çık-

ihraç Etmiş 
Izmir, 26 (Tan muhabirinden} 

Geçenlerde dış memleketlerden biri 
ne piyasayı kırmak mnksadile düşük 
fiyatlarla teklif yapan üç firma hak 
kında tahkikat başlamıştı. Bu iş vila 
yetı,,-e tal 'klK eam •or. DUn bundan ca 
ha mtiessir bir hadise resrnf makamla 
ra ihbar edilmiş ve ehemmiyetle tah 
kiki.ne b~lanmıştır. 

tığını kaydetmektedirler. 
Japon sefarethanesinin önünde, 

başta Achille Starce olduğu halde bir 
kaç bin faşist, Japonyayı alkışlamış
lardır. 

Japon sefiri balkona çıktığı zaman 
ei<l<ietle alkı§lanmıştır. Halk: " Ya
şasın Japonya, yaşa.srn Almanya,, eli 
ye bağırmıştır. 

Sefarethanenin üstünde Japon ve 
!talyan bayrakları dalgalanmakta İ· 
di. Bütün İtalya matbuatı pakt hak
kında sitayişkar m~kalelerle doludur. 

Beyrut Nümayişleri 

Izmirin maruf ihracat tacirlerinden 
gayri Türk birisi, orta fiyatlarla in
cir angajmanları yapmış ve bu malla 
rı kutulara yerleştirerek bir Norveç 
limanına göndermiştir. Norveçli t:ı • 
cirler parasını peşinen ödedikleri bu 
malları alınca büyük bir hayretle Beyrut, 26 (A.A.) - Dün Beyrutta 
karsılaşmışlardır. ÇünkU gönderilen yapılan nümayişlerin son zamanlar
inci~lerin numarasına uymadığı ve ça da dağıtılan tcş~kkUller tarafından 
mur gibi kutulara yerleştirildiği gö- tertip edilmiş olduğu tasrih edilmek 
rlilmüştür. Bu ihbar ehemmiyetle tah tedir. 
kik ediliyor. Tütün için Bir Müracaat 
MacDonald'in Cenazesi Izmir, 26 (TAN) - Akhisar tütün 
Londra, 26 (A.A.) - Mac Dona!- cüleri Başvekalete bir telgrafla rnü

dın cenazesi Vesminister kil;sesine bu racaat ederek tütün sntışlan için ted 
gün merasimle defnedilmiştir. bir alınmasını dilemişlerdir. 

Orta ~4vruplinzn Dikenli Meselesi 
' Berne. 25 (A.A.) - 1sviçrcde far
h'ıasonlarm ve bu gibi teşekküllerin 
kapatılıp kapatılnuyacAğına dair ö
hUmilzdeki pazara bir plebisit yapı
lacaktır. Bu plebisite büyük bir e
hemmiyet verilmektedir. Çünkü far
lna.sonlar hakkındaki yasağın ka
bulü ve böyle bir kaydin anayasaya 
geçmesi umumiyet itibarile cemiyet
ler hukukunu ihlal edecektir. 

G linün en mühim meselesi, 
Orta Anupanın mukadde

ratrdrr. İngiliz Nazırı Lord Hali
fax ile Almaı1ıya Devlet Şefi ara
sında konuşulan me.sele-lerin en bil 
yüklerinden biri, Orta Avrupanın 
mukadderatı oldu~u ısrar Ue söy
leniyor. Onun i~in biz de, dünkü 
yazımızda, Orta A vrupanın mukad 
de.ratma ait en esaslı meselelerden 
biri olan Avusturya meselesini 
tavzilı ettik. Bugün ayni esa"h me 
selelerin ikincisi olan Çekoslo,·ak

~·········································,~············ i YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL ! 
büyük bir harbe ön ayak olur. Al
man)·a, bugünkii şerait içincle bel 
ki de ÇPkoslovakyaya kaN;ı bir 
teca\'ÜZ hareketinde buln11mak Is- . 

temez. Fakat Çekoslovak)·adakl 
vaziyet te böylece sürüklenip, gl -
dece-.k mi? 

---o---
lngiliz Maliyecileri 
Şehrimize Döndüler 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden)

~irkaç gündenberi burada temaslar 
Yapmakta olan Ingiltere hazine müs 
tesıan B. Walhey ile Ingiltere ibra -
tat kredisi dairesinin reisi B. Niksen 
bugün öğle yemeğini Ingiltere sefa -
tethancsinde yemişler, akşam da Is
lanbula hareket etmişlerdir. Yemek
te maliye vekili ile maliye erkanımız 
hazır bulundular lktısat ve Maliye er 
kanımız <la misafirleri istasyonda u
ğur adılar. 

Fransada Memur 
Maaşlarına Zam 

Paris, 26, (A.A.) - Parlamento, 
'llrnumt hizmet memurlarının maaş
larına zam yapılmasını 6 reye karşı 
5ıs reyle kabul etm;ştir Devlet me
llıurları için de ı milyar 700 milyon 
franklık tahsisat kabul edilmiştir. 

RomUnistler, hükumetin mali si -
~aseu aleyhinde olduktan halde. 

alk cephesinin parçalanmaması mak 
Sadilc bu teklifi kabul etmişlerdir. 

ya meselesine ge~iyom .... 
Çekoslo\·akya, Büyük harbio do

ğurduğu memleketlerdendir. Bıı 

m('mlkette yedi milyon Çek 3,{i 
mill·on Alman yaşryor. Almanya
~, Çekoslovak~'llnm mukadderatı 

il~ yakından alftka.dar olmıya. Çe · 
koslovakyayl hzyik, hatta tehdit 
etmiye Se\.•keden amil, ora.da ya.51· 
yan hu Alman kütlesidir. Alman
ya, bu Alman kütlesinin yabancı 

bir idareye tabi olmasını c;'-ekemi
yor ve L'!ttemiyol". B~l Atma.nlanıı 
Çeko lovakyada ynşadıklan top -
raklann çoğu, Atman topra.klanna 
biti i.ktir. O kadar Almanya. Al
manlarl, birtnkım dağların hu ta
rafındnki eteklerindf', Çekoslovak
ya Almanları da ayni dağlaraı ö
te tarafındaki eteklerinde yaşa

maktadırlar. Yani Ç'elcoslO\'akya 

••• ,,.,,, ••• , •• ,,.,,,, ••••••• ,, •••••••• ,,.t, •• ,., •• , ••• J 
Almanlar,, yehni~ milyonluk bir 
Alınan kütlesine dayanmaktadır
l~r. Fakat buna rağmen Çek ha
kimiyeti altında yaşıyan Almanlar 
muztariptirler. Çünkü dillerini ser 
best serbest kullanamıyorlar, ço
cuklar,na milli kiiltürleriınJ a.,ıla
yamıyorlar ,i hayatında. bir sürü 
engellerle karşdaşıyorlar, hatta 
Alma.nyanın görüşiine göre ada
let gönnüyorlar ve her imkan ve 
fırsatan mahrum ediliyorlar. 

Ç ekos~o~·ak~·anın tabii veya 
~ tarıha bır varlrk olmadlğı 

malum. Alman telfııkkisine göre Çe 
koslo\•akya, Çeklerin hakimiyeti 
altMıda yaş,~·an yabancılar halita
sından mUteşe.kkil bir memleket -
tir. ÇünkU burada yalnız büyük bir 
Alman ekalliyeti yaşamıyor, Ma
cari~tandan zorla ayrılan toprak 
olunmuş, ve yığın yığın Macarlar 
parç.alan da hu memleket.e llhak 
ela a~·ni akıbete uğrafalmıştn-. Bun 
lann hepsi yanhştrr ve zulümdür. 

Bu ranhş \'e zulmü bertaraf et
mek için ne yapmalı? 

Son ~iinlf'r<lP. Avrupa gazetel~rt 
tnrafmdan ileri sUrOlen \'e c; 

lova.kyada. akisler bırakan bir hal 
~.aresi, Çekoslovakyanm ts,içre u
sulü \."e müsa\i ırki haklar daire
sinde bir f ede.ra.cıyon \'Ücude getir
mesidir. Bu sayede Almanlar da, 

Mu.carlar da hoşnut olurlar ,.e ha 
yatJarından mf'mnun, haklarmdan 
emin olarak yaşarlar. 

Çekoslonkyadan ~elen haberler 
ise Çek mahafilinin bu hal çaresi
ni beğenmediğini, fakat Çekoslo -
vakyanın icttiklal bütünlüğünü tanı 
mak şartile Alman ekalliyetlerlnin 
haklanm tanımak üzere Almanya 
ile anlaşnuya hazlr olduğwıu bil
diriyor. 

Çekoslovakya ~bi nisbeten kü
~ük bir memMu~tin, Almanya gi
bi 70 milyonluk muazzam ve kuv -
vetli bir devletten yılmıyarak kafa 

tutmasm111 sebebi, onun bir t.araf
tan da Fransa ile müttefik ohnMı, 
diğer taraftan So\')'et Birliği ile 
karşdııklr :rnrdım pa'kh ~·apmış bu
lunmasrdı~. Yani Ç'f'koslovakya. Al 
manya farafınclan bir taarnıza uğ 
ndığı takdir•le müttefiki olao Fran 
sadan <la, Sovyet Rusva<ları da var 

~ . . 
dım g(fre<'f'k Vf' hö~·le bir te-caviiz, 

S onra ÇekosJov~'anln bu
günkü vaziyeti Fransa ile 

Almanya arasında bir &)'Tlhk se
bebi olarak devam edecek mi? 

Yoksa Fransa, Alman~-a ile er-
geç bir harb~ girişmekten nzge
çerek Almanya.nm Çekoslovakya
daki AJmanlan hoşnut etme-.sbıe 

razı olaeak mı? 

('.ekoslovakya bu suretle Berlin 
konnşmalarma mevzu t.eskil etti
ği gibi gelecek pazartesi günü Lon 

drada ba..5lıyacak tngiltf're - Fran
sa konm;malanna da me\'Zu t~kil 
edecektir. 

İııgiltereain Çekoslo\·akya me
selesine karşı vaziyetine gelince, 
onun Çekosolvakya için de bir har 
be girmek fikrinde olmadığı açrk
~a söylenebilir. O halde tngiltere. 
Avrupa m~e1elerini halletmek ba
kımından bu lşlt>rle meşgul olu -
yor. }~akat hu meselP.ler de patlak 
vermeden halledlleeRğe boozemi -
yor. 

Dünynnm hiçbir yerinde bizdeki 
gibi, me ela bir kü~ük simit yerlı:en 
arkasını döoiip, ısırdli;rını saklıyan 

aclama tesadüf etmezsiniı.. Simit ye
meyi, ~·ani yemek yemeyi, onu gizli
yecek kadar adet hilafı sayanlann 
a§çr vitrinlerine ne gözle bakacakla
rını pek rana idrak edeNiniz. Omın 
fçin aşçı vitrinlerini bizim memlekete 
mahsus gnstronomique, mideye ait 
btr icap sanmamalıyız. 

işin seyrini pek iyi takip edeme
dim amma Şehir l.Uecli inde bu me
sele ile meşgul oldu.klarmı işittim, 

bir gazetede de buna dair bir fıkra 
gördüın. 

Kudreti kunı ekmektoo ileriye ,;. 
demiyen fakir fukaranın bir aşçı dü
kammn \.-itrinine bakarak yutkun· 
ması nekadar ga)Ti insani bir şey 
olduğunu yazdıl:run birkaç keliınmıiıi 
yavan ifadesi bile anlattıktan sonra. 
bu garip sergili yermek için fazla 
emeğe lüzum görülmez. Yalnız şura
yı da ayrıca söylemek zaruretinde
yiın ki; böyle yemek teşhir etmek u
sulü maalesef bize A vr.upadan gel
miştir. Eski aşçı dükanlarımızda ne 
\.itrbı \.-ardı, 11e mostra. Yalnız ek
seri dükinm methal tarafmda dizil· 
miş tencerelerde yemekler dururdu. 
Bu şeıkle 15imdi de rastgeliyoruuz. Ben 
bunun tamamen lehindeyim. lçerdekl 
mutfakta nasıl hazırlandığını, nere
den artıp bir"'iirildiğini bilmedib'ÜD 
yemekleri yemektense, gözümün ö
nündeki tencerelenJe duran yemek· 

lerclen yemeli tercih ederim. 
Hulasa, bu yemek mostrası ıusulU 

bizim malımız değildir, "ora,, dan gel 
miştir. Tam manaslle lokantalar de
ğilse bile, bazl soğuk yemek satan 
yerlerin \itrinlerinde, hlhai dondul'
ması, Ru salatası, ,.e pudingalar tet 
hir edildiğini Londrada f'la.n gör
düm, onun için bugün k8.ldınnıya te
şebbüs ettiğimiz hu açgözlü adet bi· 
zim malımız değildir. 

Bunu dedikten ı;onra, bu usulü kal 
dınnanın yerinde bir iş olacağını f. 
ila,·e etmekle beraber işin rşekerci ve 
pastacılara ka•lar sirayet ettirilme
mesini ayrıca hahrlatmıya seza ba
lurum. 

8. FELF.K 

Bolgar Dağında 
Altın Bulundu 

Ankara. 26 (TAN) - Bolgar daf 
gümüşlü kurşun madeninin bir to -
nunda on bir gram altın olduğu teı 
bit edilmiştir. 

Bolgar dağ madeni 200 bin tonluk 
bir cevher olduğundan altın serveti· 
miz 2,200 kilodur. Yeni servetimiz, 
Ulukışla civarındadır ve bu kazaya 
on bir kilometre mesafededir. Made • 
nin işletilmesi için tesisat yapılmış • 
tır. 

Şeker Bayramı 
Ankara, 26 (TAN) - Diyanet işie 

ri reisliği Şeker bayramının 4 Kanu
nuevvel Cumartesi gününe tesadüf 
ettiğini bildirmektedir. 

Sinop Valisi B. Naci 
Matbuat Müdürü Oldu 
Ankara, 26 (TAN) - Sinop valisi 

B. Naci Kıcıman matbuat umum mü 
dUrlüğUne tayin edilmiştir. Kendisi 
daha önce Dahiliye Vekaleti mahalU 
idareler umum miidürü idi. 

KISA HABERLER 
e Beynelmı1ele Paris sergisi dün öil .. 

den sonra kapatılmıştır. 
e Bulgar hükümeti, Cenubt Bulgarit

tanda kaybolan bir tayyareyi araştırmak
tadır. 

e Usküdar Tramvay Şirketinin ıerma
yesinin bir buçuk milyona çıkarılması Ve
killer heyetinde görüşülmüş, ve kabul edil 
mlııtir. 

e Izmir Telefon Şirketinin satm alm
ması bakkmdaki karar bugUnlerde Vekiller 
Heyetinde konuşulacaktır, 

e Dahiliye Vek~leti eski hususi kalem 
müdürü B. Arif Emniyet Umum Müdiırlii
ğü Daire Reisi olmuştur. 

e Romanyada yeni mebus seçimi için 
partilerin propagan"da faaliyetleri hararetle 
başlamıştır. 

e Lchistanda (Yeni Işçi Partisi) adiyle 
siyasi bir fırka teşckkul etmiştir. 
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AVRUPANIN YARATIIGI EN GÜZEL • EN BÜYÜK FiLM 

Eli Kelepçeli 
Mevkufu 

Öldürenler 

Romandan 
Çıkan 

Dava Bitti 
MAHKOMLAR Asta.nbul Radyosu 

27 Teırinisanl 937 CUMARTESi 
OGLE NESRlYATI: Bat rollerde: 

Iki ay evvel Trabzondan gelen bir Sabahaddin Alinin yazdığı ve gaze 
vapurla jandarmaların çrkardıkları temrade tefrika edilen "Kuyucaklı 

Dyas adlı elleri kelepçeli bir mevkufu Yusuf,, romanı münasebetile milddei 
tabanca ile öldürdükleri için tevkü umumilik tarafından açılan dava, 

ANNA~~lb.lb.A 
rf3>DIERRIE ~~NODR KAL ES i 12,30: Plakla Ttlrk musikisi. 12,50: Ha 

vadis. 13,05: Eminonu Halkcvi gösterit 
kolu namına bir temsil (Alphonse Deu• 
det'nin Arlesicnne) 14,00: ·Son. 

edilen Trabzonlu Faik oğlu Seferle dün neticelenmiştir. 
Hasan oğlu Halisin muhakemelerine Ehlivıukuf olarak fikirleri alınan -
dün ağır ceza mahkemesinde başlan- lardan Mn.arif Vekaleti mUfettifi Re 
mıştır. şat Nuri, Sabahaddin Alinin son ne-

llyas evvelce Seferin lbabasmı öl- sil hikayecilerinin en kuvvetlilerin -
dürdüğü için suçlular bu işi intikam den olduğunu, bir örf ve 8.det roma
almak hırsı ile ~lemişlerdir. nı olan bu eserde de sakat içtimai 

HALKIMIZIN KALABALIKTAN RAHATSIZ 

MEi.EK ve SARAY 
OLMAMASI 1ÇJN 

sinemalarında birden 
gösteriliyor. 

Bugün T U R K sinemasında bü tün lstanbula fevkaladeliği destan olan 

I~ L1L DAGOVER. SAB!NE PETERS ? ~~ KARL SCHONBOCK-GERALDINE 
~- KAT'I' filminin kahramanı henüz 

(FRANSIZCA) 16 yaşında 

Sevecek kızların, seven ve sevilen kadınların, nıutıaka sevgilisine ka
vuşmak istiyen erkeklerin filmi. 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

18,30: Plakla dans musikisi, 19,00: Sa· 
fiye: Piyano ve keman refakatile. 19,30: 
Hava raporu. 19.35: Konferans: Dr. Ali 
Şükrü (Kıı hastalıklan ve korunma ça• 
releri) 19,55: Borsa haberleri. 20,00. Sa
di ve arkadaıılan tarafından Türk mıı· 
sikisi ve halk şarkıları. 20,30: Omer Rıza 
tarafından arapça söylev. 20,45: Semahat 
Ozdcnses ve arkad:ışlan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları (S. A,) 21,15: 
Orkestra: 1 - Rossini: Semiramis, Uver 
tür. 2 - Delibes: Lekme. 3 - Svendsen: 
Romaııce 4 - Litolff: Frascati. Valse. 
5 - Lefort: Tendre Babillage. 22,15: 

Sefer ve Halis dün tevkifane mü- müesseselerin tabiatile bulunduğunu, 
dürilnUn vasıtasile müddeiumumiliğe bu yüzden takibata uğramak şöyle 
müşterek bir müracaat yapmışlar, dursun bilakis takdir edilmesi lazım
llyasm akrabası ve dosttan tarafın- geldiğini söylemiştir. Heyet azasın -
dan mahkeme salonunda öldürülecek dan Doçent Ziyaettin Fahri ve harp 
terini söylemişlerdir. Müddeiumumt- akademisi komutan vekili Kurmay ~·••••••• işte beklediğiniz büyük maceralar - Kahramanlıklar filmi •••••••' 

lik, bunun için mahkeme önünde Binbaşı Münci Ulhan da -ayni şekilde 1 Ası· GENERA . o . 
Ajans haberleri, 28,30: Plakla sololar, o
pera ve operet parçaları, 22,50: Son ha
berler ve ertesi gilnün programı. 23,00: 

dört jandarma ile beş altı polis bu-ı fikirlerini bildirmişlerdir. LIN s N EMRi . 
lundurmuştur. Bundan sonra müddeiumumi iddi-

Suçlular, so larmda hadiseyi ta asını söylemiş. eserin bazı kısımları GARRY COOPER - MADELE"ıNE CAROL 

Son. 

• Bugünkü program: 

. ~ rgu. . nın yeknazarda ve kısım kısım tet • 
mamen inkar etmışlerdır. Muhakeme kik d'ld'ği taktird f' t . =••••••••••••••••• Tu''rkçe .;.;.zlu" şah'tl . v • • • e ı ı emen ı esır ya • .,..,. 

. ~· eruı çagmlma.sı ıçın tehir edil- pacağı kabul edilerek dava açıldığı-

1 SENFONILElt 

-----------------· 23,05 Prag kısa dalgası: Beethoven'in (8 nci Fa) senfonisi 

mış ır. nı, fakat bu eserin emsallerinden üs

Yalancı 
Şahitlik 

Sultanahmet sulh uçuncü ceza 
mahkemesinde ibir kumar davasına 
bakılırken Reşat ve Salahaddin adlı 
jki genç, şahit olarak dinlenınişler -
dir. Bunlar kum.ar hadisesine şahit 
olduklarını poliste söyledikleri halde 
mahkemede inkar etmişlerdir. Hakim 
K8.ınil, bunların hakikati gizledikleri 
ne ve yalan söylediklerine kanaat ge 
tirdiği için ikisini de derhal tevkif 
etmiş ve haklarında takibat yapıl • 
mak Uzere mtiddeiıımumitile vermiş 
tir. Suçlular, dün birinci sorgu ha • 
kimliğine çıkanlmışlar, burada da şe 
hadetlerinden döndilkleri için sorgu 
hakimi verilen tevkif kararını tasdik 
etmiştir. 

tün bir sanat eseri olduğunu söyle • 
miştir. Sabahaddin Alinin bu yazılar 
da hususi bir maksat gütmediği, ese 
rinin mevru ve mahiyetini kuvvetlen 
dinnek için eski devrin kötü kaide ve 
an'anelerini tasvir ettiğini ilave ede. 
rek muharririn beraetini istemiştir. 
Kısa bir müzakereden sonra, mahke 
me de beraet karan ver.m.iştir. 

Mahkum Oldu 
Eroin ıkaça.kçılığı yaptıkları iddia • 

sile tevkif edilen Kaya Mehmetıe Ke 
malin muhakemelerine dün asliye 5in 
ci ceza mahkemesinde bitirilmistir 
Mahkeme, ikisinin de suçlarını s~it 
görmüş, birer sene hapislerine ve iki 
şer yüz lira ağır para cezası ödeme -
lerine karar vermiştir. 

---o---
Dolandu·ıcıhk iddiası 

Beş Ay Hapse 

Mahkum Olan Çırak 
Unkapanında manavlık yapan Ni -

zamettin, yanma Cevdet adlı bir çı
rak almış, çırağa dUkkfınmı ve kasa 
sıru emniyet etmiye ıbaşlamıştır. Bir 
kaç gUn evvel de; 

- Oğlum git dükkandan 630 ku
ruş al da bir küfe üzüm getir demiş
tir. Cevdet dükkana gitmiş kasada 
bulunan 1650 kuruşu almış ve bir da 
ha oraya uğramamıştır. 

Sultanahmet sulh )kinci ceza ha -
kimi, dün Cevdeti beş ay 25 gün hap 
se mahkum etmiştir. 

--0-

iftiradan Beraet 

- Bayram münasebetile gösterilmeğe 
layık bir film 

Ateş Gecesi 
Baş rollerde : 

VICTOR FRANCEN ve GABY MORLA Y 
tık defa olarak b~raber oynadıkları taheser 

Pek yakında SOMER Sinemasında 

Şehrimizin en nezih aile salonu ' 

Tepebaşı G AR D E N'inde bu akşam 
Parmakları üzerinde yürüyen canbazlar 

DUO ALBERTOS 
ve cidden görülmeğe layik bir numero 

JACK BARY ve MERY 

HA.Fll" KONSERLER 
6,45 Pııris kolonyal: Plak konseri. 7,10 

Berlin kısa dalgası: Sabah konseri. 9,2() . 
Paris kolonyal: Plak konseri 10,30 : Ke
za .11,50: Keza. 13: Keza. 13 Bcrlin kısa 
dalgası: Orkestra (14,15: Dtvamı). 13,10 
Bükreıı: Pllk konseri (14,25: Devamı). 
14,15 Parla kolonyal: Konser nakli 15: 
Keza. 17,45 Berlin kısa dalga!l: Hafif 
musiki konseri. 18, Bükreıı: Musikili ecn 
sahneler. 18,30 Pcııtc: Çigan orkestralL 
18,50 Bertin kısa dalgası: Hafif· musiki 
konseri. 19,15 Bükre~: Konser. 21,10 Ko 
lonya: Orkestra, tenor, akordeon vesai
re. 21,15 Blikreıı: Küçük orkestra. 22,25 · 
Prag kısa dalgası: Kaneık program. 22. 
45 Bükreıı: Hafif musiki nakli. 23 Var• 
şova: Çaykovski, Grieg, Boccerini, Sado
revski vs .. 23,20 Viyana, Graz, Bando 
muzika. 23,25 Peııte: Aalı:eri bando. · 

OPERALAR, OPERETLER: 
19,45 Berlin kısa dalgası: Lüpe'nin 

(Güzel gala çayı) opereti. 20,30 Viyana · 
kısa dalgası: Franz: Lehar'm Sahne eıer• 
!erinden. 

ODA l\IUSIKISI 
21 Vareova: Salon kuarteti, düo (§ar. 

kılı) 21,40 Prag kısa dalgası: Valsler 
(Kuartet tarafından) 
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Tevkifane Firarileri 

Asliye Uçlincü ceza mahkemesi, 
dün bir dolandırıcılrk davasına baş • 
lamıştır. Suçlu Yugoslavya tebaasm 
dan Serten il!!minde bir gaıçtir. Ka -
snnpaşada fmncr Alinin 180 lirasını 
dolandırdığı iBdiasi1e mahkemeye ve 
rilmiştir. Davacı gelmediği için mah
keme, şahitlere ve davacıya tebligat 
yapılması için taıı'lt edilmiştir. 

Dün ağır ceza mahkemesi dava ve. 
killerinden Hasan Toker aleyhine a
çılan iftira davasını neticelendirmiş
tir. Dava, Hasan Toker tarafından 
eski Çatalca cezahakimi Edip aleyhin ve bütün V A R Y E T E tıı.ıım 
cıe Aı.111,rc v ı..r..~ -:r--ı-·ı- ,.._" BUGJ.]N ve Y~ ..sa.at 17 de MtzTlNELER 

RESITALLtJR 
19,20 Viyana kısa dalgası: Halk musl· 

M:tıs•p~;ğ"'kısa daJgaSI! Ôrg-Testiali 
C':'icderman) ~2,45 Viyana kısa d~~SJ' 
Pıyano konserı (Eduard Grieg) 

Tevkifaneden kaçan Galata posta
nesi veznedarının katili Abdullahla 
'.Antakyalı Tevfiğin ve hadisede ih • 
:malleri görülen gardiyan Hakkı ve 
jandarma Hurşidin muhakemelerine 
dUn asliye üçüncU ceza mahkemesin 
de devam edilmiştir. Gardiyan Hakkı 
suçluların kaçtıkları pencerenin keş
fini istediği için muhakeme ba§ka 
bir güne bırakılmıştır. 

kayetin tahakkuk etmemesinden doğ '::O:n:ü:m:U:zd:ek:ı:' Ç:a:r:ş:a:m:b:a:a:ş:a:m:ı:y:e~n~ı ~n•umı~•er•o~ar-~~~~~~-~· 
muştur. Geçen celsede müddeiumumi ..ıııı 1 
iddiasını söylemiş ve suçlu ha.kıkında ır I . ' İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 

· Yılbaıı eğlence erı 
beract karan verilmesini istemişti. D R A M K I S M I 
DUn de suçlunun avukatıan mUdafa- u j} e@t e ;ıınıwın~ Saat 20 30 da 

TOPLANTILAR 

DAVETLER -o-- alarmı yapmışlar, mahkeme iftira su l:::jft' ~=u"~~I K R5~ Lpe,rdLe 1 R 
çunu sabit gönnedi&'i için Hasan de 
Toker hakkında beraet karart ver • • • Münasebetile Bir Dava 

-o---

''Makbuzda tahrifat yapılmış,, baş 
lığı altında çıkan bir havadis münase 
betile David Rozio imza.sile aldığımız 
mektupta deniliyor ki: 

miştir: Hareket 28 llkkônun O p ERE T KISMI iı~ijrıım~~ 
l'ren, otel, yemek, tenezzüh, nakil . Saat Z0,30 da IJj~~:;;, mııı 

ö L u·· M 9 günlük seyahat :A.YNAROZ KADISI ij ımnnml 1 
6 Tablo 1 

• 

Karadeniz Talebe 
Birliğinin Toplantısı 

Karadeniz Talebe Birliği Başkan· 

Yaralama Suçlusu 
Beyoğlunda Leylakç.içek sokağın -

•da Siranuşu yaraladığı için tevkif 
edilen Erzurumlu Refet, dün 
birinci sorgu hakimliğine verilmiştir. 
Hakim de tevkifinin devamına karar 
vermiştir. 

"!kinci Ticaret mahkemesinde gö
rülen bu davada sıfatım suçlu değil, 
müddeialeyhtir. Mahkemeye bir gün 
zamanında yetişemediğim için ve bir 
den fazla gıyap kararı verilemiyece
ğinden muhakeme gıyabımda devam 
etmektedir. Bu cihetin tavzihini rica 
ederim.,, 

- Ne demek istediğinizi anlıyamadım ... 
- Yani bundan sonra onu her :istediğim zaman 

çalabilirim. Şimdiye kadar bir türlü cesaret edemi
yordum. 

Bu sırada kulağıma bir çocuk sesi geldi. Ve çok 
geçmeden kansı içeri girdi. 

GUmrlik mUdürIUğünden mütekait 1 
Bay Hayri Soykan, kısa bir hastalık 
tan sonra Allahın rahmetine kavuş • 
muştur. Cenazesi dün Feriköy mezar 
lığına gömülmüştür. Kederli Soykan 
ailesine taziyetlerimizi :bildiririz. 

98 Liraıa 
kolektif pasaport için 
ne men kayrt olunuz. 

NA TT A Galatasaray 
.. ___ Tel. 44914 • 

------------- lığından: 
Ertuğrul Sadi Tek Birliğimizin, 28. 11. 37 pazar gUiitl 
T t y A T R O S U saat 16 da Eminönü Ha.Ikevinde çay

(Kadıköy Süre)'Ya) lı tanışma toplantısı vardır. Çay pa .. 
sinemasında pazartesi rasızdır. Bütün Karadenizlilerle, Ka
akşamı (Bekir de Mes. radeniz liselerinden mezun arkadat

ti) Vodvil 3 perde. 'lar davetiyesiz gelebilir . 

şıyarak sözüne devam etti: 
- Niçin cevap vermiyorsun Kenan?. Seni eski an

nenden daha çok sevecek bir a~e, ondan çok daha 
~zel bir anne! .. Istemez misin? .. 

ludak1anmı büktüm. Omuzlanını kaldırarak: 
- Bilmem! Dedim. 

Binbaşı hemen bambaşka bir adam oluvermişti. Ne 
şeli neşeli kansile konuşuyor, çocuğile şakalaşıyor· 
du. Bu neşe biraz evvelki gibi zoraki değildi. Anladım 
ki, bu adam, çocuğile karısından uzak kalırsa yaşa -
z:n?• ölür. Onu avutan ve teselli eden biricik şey bu 
ıkı varlıktır. 

.. YAZAN: K ER 1 M E NA D 1 R 
Bu cevabım üzerine babam beni dizlerinin üzerine 

oturttu. Kandırmak için birçok sözler söyledi. Yan 
güzellik yan tehditle bir sürü nasihat verdi. Nihayet 
çaresiz kalarak boynumu büktüm. Gönlümden gel
miyen bir sesle: 

• 
Bir hafta sonra onları Haydarpaşadan selametle-

~iye gittim. Trene binerken Kenan Bey elime küçük 
bır paket sıkıştırmıştı. Sık sık mektup yazacağını te 
min ediyor, hüzUnlü bir yüzle elimi sıkıyordu. 

. T~en hareket ettikten sonra onlan gömen kaybe· 
dincıye kadar mendil salladım. Sonra mahzun ve muz 
tarip evime döndüm. 

llk işim, zavallı dostumun verdiği paketi açmak 
olmuştu. Içinden yaprakları dağılmış, rengi solmuş 
bir defterle, küçUk bir zarf çıktı. Zarfı açmadan ev
vel deftere bir göz gezdirdim. Kurşun kalemile yazıl
dığı için yazılar pek gUç okunuyordu. Binbaşı şüphe 
siz bana, bu silik yazılarla sımnı söyllyccekti. 

Titriyen parmaklanmla zarfı yırttım. lçinde bir 
gün evvelki tarihle §U birkaç satır yazı vardı: 

"Aziz dostum, 
Hayatımın sırrını öğrenmek istediniz. tşte bütUn 

tef errilııtile size onu veriyorum. Eminim ki defterimi 
okuduktan sonra siz de müteellsir olacak ve döktü
ğüm gözyaşlarını pek haklı bulacaksınız. Fakat son 
defa olarak yine tekrar edeyim: BugUn mesut, hatta 
çok mesut bir insanım. Çiinkil, beni mesut edebilecek 
biricik kadınla evlendim. Bu sözlerimin manasını bel
ki pek iyi anJıyamıyorsunuz .. Acele etmeyiniz dwı • 
tum Hntıralanmı okuduktan sonra bUtUn bunları 

-4-
k · · 1 Kenan z· ço ıyı an arsınız. ıya ... ,, 
Bütün gece Kcnanın hatıra defterini okudum. Ni

çin hayatına bir tek kelime ile "Hıçkırık!,, dediğini 
§imdi anladım. 

BIRlNCl KISIM 
- Binbaşı Kenanın hatıra defteri -

"Annem öldüğü zaman ben yedi yaşında bir ço
cuktum. Babam, bu felaketli günün akşamında, beni 
koll~ın arasına aldı. Göz Ya§larmdan ıslanan ya
naklarımı öperek: 

- Kenan, dedi. Sen çok talisiz bir çocuksun yav
rum .. Dünyada yapayalnız kaldın ... 
Kollanmı onun boynuna doladım. Hıçkırıklarımı 

boğmak için başımı göğsUne saklı yarak: 
- Sen varsın ya babacığım, dedim. Sen olmasay

dın o zaman yapayalnız kalırdım .... 
Babam düşünceliydi. Saçlanmı okşıyarak devam 

etti: 
- Evet ben varım .. 'Fakat.. 
Bu "fakat,, ten sonra gözleri büsbUtUn dalıyor· 

du. Acaba babam benden bir ~ey mi gizliyordu? Be
ni bırakıp bir yere mi gidecekti?. Fazla bi?'Ş('y sora
madım. Yalnız o günden sonra bu benim içimde bir 
düğüm oldu. Bu sözün manasını anlamak için bir
çok günler düşündüm, düşündüm ... 

Sıvastaki evimiz küçük bir bahçenin ortasınday
dı. Bir a.şçımızla elde büyüme bir hizmetçimiz var· 

dı. Ben babamın biricik çocuğu olduğum için el üze-
rinde tutuluyordum. Babam tüccardı. Kazancı çok 
iyi idi. Namı bütün memleketi tutmuştu. Ah çocuk
luk! Ben bu saadetin, bu saltanatın ömrüm boyun-
ca sürüp gideceğini sanıyordum. Halbuki, öksüz knl· 
dığım gün talisizliğimin başlangıcı olmuştu. Babam 
günden güne bana eskisi kadar sevgi görtermeıniye 
başladı. Daima işleriyle uğr8.§ıyor, evde kaldığı gün· 
ler odasından dışarı çıkmıyordu. Bütün zamanım 

hizmetçi Perverle geçmekte idi. Mektepten döndU· 
ğüm vakit babama derslerimden bahsetmiye cesaret 
edemez olmuştum. Bu hayat dört beş ay sürclil. Bir 
akşam, yemekten sonra babam, mutadı hilafına, be
ni odasına çağırdı. YilzU gUIUyordu. Eskiden yaptı· 
ğr gibi başımı okşıyarak yanına oturttu. Bana bir
şey söyliyeceğini anlamıştım. Evvela şuradan bura
dan sualler sordu. Mektepten, derslerimden bahis 
açtı. Nihayet. mor mürekkep lekeleri bulagmış par-
maklanmla oynıyarak sordu: 

- Kenan, görüyorsun ki annen öleli evimizin ne· 
şesi kaçtı: Zannedersem sen de benim gibi bu hayat
tan memnun değilsin. Ister misin yine eski gilnlere 
dönmek için evimize bir yeni anne gelsin? .. 

Bu sual zihnimi bulandırmıştı. Verecek blf. cevap 
bulamadım. Çok, pek çok sevdiğim talisiz annemin 
yerini bir yabancıya vermiye gön!Um bir türlü razı 
olmuyordu. Babam sustuğumu görünce çenemi ok· 

- Peki, dedim, peki annem gelsin .. Onu da eski 
annem kadar seveceğim... · 

Bir ay sonra babam evlendi. Uvey annem hakika
ten güzeldi. Uzun boylu, kumral saçlıydı. Bana bil· 
yük bir şefkat gösteriyordu. Ben ası 1, babamı daimı: 
güler yüzlü gördUğüm için sevinmekte idim. Evimi· 
zin neşesi gelmişti. Artık yalnız değildik. 

Bu mesut günler ne kadar az devam etti Yarab
bi!.. Aylar geçtikçe benim için kara günler kendini 
göstermiye ba§laınıştı. Uvey annem de önceleri bir 
sertlik belirdi. Sonra, çok geçmeden azarlamalnr, 
hatta dayaklar ba.şgösterdi. Babam hep annemin ta
rafını tutar olmuştu. Hatta birkaç defa, beni onun 
elinden alarak dövdüğü oldu. 

Ben onlara ne yapıyordum?.. Niçin bana böyle 
dUşman olmuşlardı?. Bilmiyorum. Geceleri Perverle 
beraber yatıyordum. Evin içindeki bütün eşyamı 

onun odasına indirtmişlerdi. Vücudum zayıftı. Kan· 
sız bir çocuktum. Durmadan döktüğüm gö.z yaşlan 
ve çektiğim işkence bu zayıf vücudu hcrgtin bira! 
daha eritmekteydi. 

Yağmurlu bir Cuma günü, annem odasında diki~ 
dikiyor, babam kütüphanenin alt gözUnü yerleştiri

yordu. Yere birtakım kağıtlar, kutular saçılmıştı. 
Halının üstünde silrünerek usul usul bunlara yaklaş-
tım. (Arkası var) 
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TAN 
Günde!ik Gazete 

--0--

TA..'\J''m hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temız, dürüst, samimi 

o!mak, kurıin gazetesı olmıya 
çalışmaktır. 
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- ABONE BEDELİ -
Turkıyc 

1400 Kr. 1 Sene 
750 ıt 6 Ay 
400 ıt 3 Ay 
150 ıt l Ay 

Ecnebı 

2800 Kr. 
1500 lt 

800 lt 

300 lt 

Mılletlerarası posta ittihadına dahil olmı
yan memleketler ıc; n 30-16-9-3.5 liradır 

~bone bedeli peşindir. Adres değ'ştirnıek 

25 kuruştur. Cevap için mektuplara 10 
kuruşluk pul ilavesi lazımdrr. 

ı~NUN MESE~EL~~ı 
Modern Harpte 

Tayyarenin Rolü 
ispanya \'e Çin Japon ha.rbi mo

dem harpte kullanılacak sil8.lıla.nn 

bir tecrübe sahası olnwştur. Bu tec
rübe göstermiştir ki, tayyare bugün
kü harp silaJılannın en mühimmi ve 
en korkuncudur. Tayyare ile yalnız 
cephede değil, cephe arkasında da 
mühim işler görülebilir. Nitekim Al
manya., silA.hlamnaktıa kendisinden 
evvel hazırlanmış milletlere yetişebil
mek için her şeyden ziyade tayyare
ye ehemmiyet vermiştir. ltalya Ak
deniz hakimiyetini ancak tayyare
cilikteki üstünJüğü ile kazanabilece
ğme inanmı~tır Ye Ingiltere silahlan
mıya başlayınca tayyareciliği ön sa
fa koymuştur. 

Türkiye Hava Kunımn bu bakmı
da.n Türkiyede çab~an müesseı1elerin 
en mühimleriınden ve hizmetı en bü
yiik olanlarmdan biridir. N~redilen 

son malumata göre, hu cemi~·et altı 
ay idnde memJelu~te 16 harp tanra
rf'..si hediye etmiştir. Demek - se~~de 
50 tayyare hediye edebilmektedir. 

Türldye Hava Kurumu, munhası

raın halkın yardımı ile bu kabiliyeti 
k~ınmıştrr. HalJoııı bayram miİna
"' V•• ı u aıtlUl .D.Ul ll llU \14::1 hlt::"tl uu 

balfunllnn en faydalı işlerden biri o
bca'h-iır. 

Frtra münferit bir sadaka halinde 
\'erildiği zaman faydası mahdut ve 
~ahsidir. Yardanın mües<;ir ola.bilme
si ve yerine sarfedilebilınesi kin or
ganize olması lazımdır. Orgaaıize yar
dım müsmir ve müspet yardmıdır. 

Bu bakımdan da halkımızıı:ı frtrala
rı.ru Hava Kurumuna vermeleri lazım 
\'e faydalıdır. 

Fıtra."lIZI Hava Kurumuna verirjz. 
l"fnk yardımlar bir araya toplanın
ca b'iiyüık rakamlar vücude getirebi
lir. Bu rakamlar, memleketin Jıa,·a 
nıüdafaasınrn kuvvetlenmesine Jı!z. 

met eder. Fıtranızı Hava Kurumuna 
'\.·ermekle dini '\."e vat.Mi vazifenizi 
bır a.rada yapmış olursunuz. 

• 
Modern Harpte 

ReklCimın Rolü 
ispanya ve Çln - Japon harbi 

~irnı~iye kadar reklam ,.e proııugan
da.nuı ihmal ediloo kunetiui de tec
rübe etmiştir. 

Js1ıanyada iki taraf ta halkı ka
znruı.ak i~in sokakları afişlnh• dol
dnrmu:,tur. Bu afişler, en büyük sa-
11atkirlara yaptınlmıştır. Resımlel' 

halkın en zayıf duygulat'ım harekete 
getirc·c ek surette yapılmıştır ,.e bun
lar mütemadiyen tazele;ımiş, haJJun 
hazan vatan, bazan millet, be.zan sı
IUf duygulan tahrik edilmiştir. 

Çin "·e Japonyadıı. da a,vni usule 
lniiracaa.t edilmistlr. Orad.\ ı.la. hiikü
rnet harp zlhni~·eUni kunetlendi.r
rneık, halkın intikam ve harp duygu
lannı tahrik etmek için afis ve rek
lamın tesirinden istifadeye <•alışmak
ta.dır. Bütün Japon sokaklan reu..-a.-

~ 

re.ok ali~Jerle doludur. 
Bugiin harp artık yalnız '.lskeri 

harp olmaktan çıkmıı.tır. Bir millet, 
harbi bUtüın ,·arhğı ile yapmQ·a mec
htırdur. En ttcra Jı:6'e1erde y~'}ıya;~
lar bile cephede rnnı~artıarla bPra
ber harbeder. Halkın m!nevlyatr, 
ltta.ddi kuvvet'ıııden daha hü:rük bir 
ltnildir.<mu zA.fa dti~ürmemek,bilakis 
lnütemadi surette hareket halinde 
\'e tetik bulundurmak zarureti var
dı.r.tste reklA.m ve propaganda bunun 
•~r.n lazımdır. Bir nevi m!nevf ırıda 

TAN s 
FIKRA 

Zarf ve Mazruf 
"Tiryaki,, paketlerini ben de aldın.. 

inhisarlar idaresinin bu tetkik fikri
ni doğru ve yerinde bulduğumu söy· 
lemek isterim. inhisarlar Türk malı
m değerlendirmek ve sürmek için e
linden geldiği kadar çalışıyor: ooa 
yardım etmiye mecburuz. 

Cigara içmediğim içkı yeni ha.r
maın hakkın.da bir şey diyemem. Fa
kat yabancı cıgaralarm, bilhassa bi
raz pahalıca olanlann, yan tüfün. 
yan paket batın için alındığını bu
rada tekrar edelim. Bizde, şark fü. 
tünlerini kullanan rejilerle hususi 
markaların, istisnasız, hiçbiri ile ra.

, kiplik eden paket yoktur. 

Füiıtinde Arap • Yahudi kavga.ıı, bugünlerde daha ıümullü bir hal aldı ve bir miistemleke davaıı oldu 

1 Çünkü biz birçok mal ı;ürümlerin
de kabın bizzat içindekinden pahalı
ya geldiğini düşünüyoruz: Cigara sa 
tışlarmda güzel sanatlerin vazifesi 
böyüktiir. 

ARAP HAREKETLERİ VE inhisarlar en son sistem matb~ 
lıa.rda, beynelmilel herhangi bir ser
gide herhangi bir rejinin veya husu
si markanın paketleri ile bir ayarda 
veya. onlara üstün, paketler bastlr
malıdır. En güzel şey hazan en ucuz 
olabilir: O.nümde bir Yunan cigara 
paketi var. Baskısı hiç şüphesiz bizim 
rengarenklerden daha ucuza gelmiş
tir. Fakat insarun, boşalmışmı bile 
masasında muhafaza. edeceği geli
yor. 

S o~. günlerin hadiseleri 
ıçınde, göze çarpan 

bir nokta, Arap alemindeki 
huzursuzluklara, karıtıkhkla
ra dair gelen haberlerin sık
latmasıdır. Suriyede ıstırap 
var. Filistinde karıtrklık de.o 
vam ediyor. Şarki Ordünde 
birtakım İsyanlardan ba.haolu
nuyor. Suudi Arabistanda as
keri hazırlıklar hatladığı söy
leniyor. Garpte Fransız Fa
sında da hareketler var. F ran
sız aakerlerinin "Medine,, a
dıyla tanılan ve kudsi mahi
yet verilen "Fas,, tehrini İ•gal 
ettikleri, bu yüzden F asta 
Fransız idaresini yıkmak için 
bir suikast hazırlandığı söy
leniyor. 

Bütün bu hadiseler Arap milli
yetçilik cereyanının bir tezahü -
rüdür. Fakat bu tezahürü, Arap 
birliği cereyanının yer yer infilak
ları mahiyetinde sayanlar da çok
tur. Bu telakki bilhassa Avrupada 
revaç bulmaktad•.r. Çünkü bu sa
'J v.a.,; .., l.l J.lc-. "ncı..c'ı ı.ıu..::ı ~u U.ı.ı.~• ı-w.u.. 

şiddetli tedbirlere mUr~ca.at.e im.
kan bulunuyor 

Hakikatte Arap birliği cere
yanı henüz çok iptidai bir 

safhadadır ve Arapların milli şuu
ru, böyle büyük bir davayı ger
çekleştirecek derecede uyanmamış 
bulunuyor. Böyle büyük bir dava
yı benimsemek, ha.yat ve haki -
kat aleminde yaşatmak iç;n her 
şeyden evvel her Arap memleke
tinin olgunlaşması ve kendi ken -
dine varlığını koruyacak bir hale 
gelmesi lazımdır. Bu hedef tahak
kuk etmeden evvel, Arap birliği 
davasından bahsetmek, hayale dal 
maktan farksızdır. Hakikat ise hu 
gün Arap memleketlerinin çoğun
da, milli şuurun doğum devresin
de olduğudur. Beklenen varlığın ne 
zaman doğacağı ise kolay kolay 
kestirilemez. 

Kom§umuz Suriyenin vaziyeti 
bunun en bariz misalidir. Suriye, 
bala biribirile mücadele eden mez
heplere, biribirile <;arpışan menfa
atlere sahnedir. Suriyenin Arap 
birliği davasında bir amil olabil
mesi için, bu vaziyetten kurtulma
sı, bu vaziyetten kurtulmak için 
de Suriyede milli şuurun mezhep 
ve menfaat kaygularına ha.kim ol
ması gerektir. 

S uudi Arabistan ile Yemene 
bakıldığı takdirde bu.gün 

aradaki dostluğun Suudiler tara
fından Yemenlilere karşı kazanı -
lan askeri bir zafere dayandrği gö
rülilr. Bu misallere ilave edilecek 
bir nokta da, Arap memleketieri
nin çoğunda Hazarilik ile Bedevill 

gin çarpışma.s?dır. Hazariler, az çok 
müdrik insanlar oldukları halde 
Bedeviler hala iptidailikten ayrıl
mamış bulunuyorlar ve kolay ko
lay da ayİılamıyacaklardrr. Bu yüz 
den Fastll son haftalarda vuku 
bulan ve milli mahiyetini inkAra 
imkan bulunmıyan kalkmmalar 
yine Fas bedevilerinin yardrmile 
bııstmlmııııtı. CUnkü Berberi Bede
viler, kendilerini Arap l!laym1yortar. 

,;ihi kullanrlma.ktadrr ve büyük fay
da.lan görUJmfü,tür. 

M. Zekeriva 

iNGILTERE 
FRANSA 

Bununla beraber Arap memle • 
ketlerinde milliyet cereyanının 
günden güne kuvvet bulmadığını 
söylemek yanlış olur. Bilakis bu 
cereyan ilerlemektedir. 

Bu Arap memleketlerinde Ingil
tere ve Fransaya ait stratejik men 
faatler bulunması, bu iki Avrupa 
memleketinin Arap alem.indeki her 
hareketle derinden alakadar ol -
masına, hatta stratejik menfaat • 
!erinin müsellah karışıklıklar teh
didine maruz bulunmasından en
dişeye düşmesine sebep olmakta-

• ngiltere, bu endişe ytlzün-
1 den Filistini üç parçaya a

yırmak ve bu suretle Şarki Akde
nizde, ve lngilterenin Hindistan 
kapısı sayılan Süveyş kanalı üze
rinde mevkilni sağlamlamak lü • 
zumunu hissetmiştir. 

Fasta vukubulan kalkınmalar i
se, Fransanın, Almanya ile yeni 
bir harbe tutuştuğu takdirde kul· 
lanacağı en mühim levazım amba· 

. (), .. ' 

rmı ve asker kaynağını tehdit et
mekte ve Fransa bu yüzden Fas
lılara şiddet siyasetini takip et
mektedir. 

Fransa da, Ingiltere de, kendi 
mandaları, himayeleri veya idare
leri altında başgösteren kalkmma
larda "yabancı parmağı,. görmek
te, böyle bir Italyan ve Alman pro 
pagandasının ve faaliyetinin 
tesirlerini nazan dikkate almakta
dır. Fakat Jngilizlerle Fransızlar 

yalnız faşist 9evletlerin propagan
dasından şiklyet etmiyorlar, üçUn 
ril Pnt~...,~qyonalin do o.yni dere
cede tesirli faalfyet..ler yaptt#ım id 
dia ediyor, İspanya Asileri ile is
panya cümhuriyetçileri tarafından 
yapılan propagandaları da ihmal 
etmiyor ve bütün bu amillerin iş
tiraki ile Arap dünyasının öte
sinde, berisinde karışıklıklar ve 
kanlı hadiseler vuku bulduğunu 

anlatıyorlar. 

A rıaplar esasen gayrimemnun 
olduklarından ve vaziyet-

!erini ıslah etmek, milli varlıkları
nı yükseltmek istedikleri ve bu yol
da çalıştıkları için bu cereyanı kö
riikliyen her amil ve her sebep, bu 
cereyana muhalif vaziyet alan dev 
!etler tarafından türlü türlü şe
killerde tevil edilmektedir. 

Fakat bu cereyanı takviye eden 
lmil, yalnız yabancı propaganda 
değildir. Şarp Araplarını da, Garp 
Araplarını da rahatsız eden iktısa
di sebepler vardır. Filistin Arapla
rını muztarip eden iktısadi sebep
ler, Mağrip Araplarını muztarip 
eden iktısadi sebeplerin aşağı yu
karı aynidir. Filistin Arapları, ya
bancı muhacirlerin memleketlerine 
musallat olarak ekmeklerini elle
rinden aldıklarını, ya.şama darlı -
ğının bu yüzden alıp yürüdüğünü 
söylüyorlar. Mağrip Araplan da ay 
ni sebebi ileri sürüyor ve memle
ketlerine üşüşen yabancıların yer 
lilere ekmek bırakmadıklarını söy
lüyorlar. 

!ktısadi darlığın tevhini ile bu 
memleketlerde vaziyetin değişe

ceği şüphe götürmez. Fakat ikti
sadi darlığın giderilmesi de milli 
şuurun ihtiyacını tatmine kifayet 
etmez. Halbuki göze ça!"Pan man
zara, muztarip Arap memleket
lerinin b~ında bulunan yabancı hU 

kumetlerin yalnız kendi mevkile
rini kuvvetlendirecek tedbirlerle 
iktifa ettikleridir. Fransa, Fasta 
ve Tunusta karşılaştığı hadiseler 
mukabilinde müstemleke idaresin
de en büyük kabili yeti gösteren ri
calinden ş;mali Afrika heyetini 
vUcude getirerek her türlü kal -
kmma veya karısmanm önünü al
mak istemiş ve Fas hareketlerlru 

lnhisa.r1ar, diğer meseleleri ara.
smda, paket resmi ve baskısı dava
sını halletmelidir. Şarkrn r.ıahut 

zarf ve mazruf butlaruru bırak.a
lım. - FATAY. 

Ceyhan Nehri Kabarmıı1 
• Fakat Taımamıı 
Bir, iki gün evveı Adana muhabiri 

mizden bir haber almış ve yazmıştık. 
Ceyhan nehri taşmış, sular Çukuro
vaya yayılmış. 

Seyhan vilayeti makamından mat
baamıza telefonla bildirildiğine göre, 
bu haberde yanlışlık vardır. Ceyhan 
nehri ancak 1,95 metre derecesinde 
kabarmıştır. Taşması ve etrafın Sll 

altında kalması, ancak su seviyesinin 
bazı yerlerde dört, bazı yerlerde beg 
metre yükselmesi üzerine vuku bu· 
ıur. Çok şükür böyle bir hal olma • 
nuştır. 

şiddetle bastırarak sükuneti tesia 
etmiştir 

• ngiltere de Filistine karşı 
1 ayni hattı hareketi takip 

ve şiddete şiddetle mukabele ede
rek, Filistin Araplarını tenkil et
miş ve askeri mahkemeler saye • 
sinde vaziyete hakim olmuştur. 

.. . YAKALAR • ŞAHISLAR • iÇYÜZLERI 

Fransa da, Ingiltere de idarele
rini kuvvetlendirmek ve iktısadl 
ıstırapları elden geldiği derecede 
hafifletmekle yabancı propagan • 
danın tesirini kıracaklarına ve vazl 
yeti devam ettireceklerine inanı • 
yorlar. 

Bu devletlere göre, Arap birliği 
davası, uzak bir istikbale aittir, bu 
davayı gözetlemeli, fakat ondan 
korkmamalı! Çünkü bugün için 
henüz bir rüyadan farksızdır. 

. . 

Japon Gözile Görülen Mesafeler! 
J aponya.nm taarruz sahası 

yalnız Çin ülkeleri değil

dir. Diğer bir saha daha vardır: 
Siyam! Japon mühendisleri ve ser 
ın~yedarlan Uzak Şarkın bu mem
leketini Japooyaya bağlamak için 
çalışıyorlar. 

Sebebi, Siyam ülkesinin Uzak 
Ş3rkta:ki ehemmiyetidir. Siyamın 
cenup kısmı, Malay yanın adasına 

~oğru uzaı.-ur. lngilizlerin Singapor 
ussü, Malay yanın adasının ucun
dadır. Uzak Şarktaııı Yakın Şarka 
gi~en deniz yolu, Singapur h8.kl
mıyetl altındadır. Ingllizler istedik 
l . 
e~ zaman bu yola kapıayabllirler. 

Böylece Japon ticaretini Uzak 

Şarktan go.rbe doğnı bir adını 
attırnuyacak vaziyet alabilirler. Ja 
poaıtann en belli~h emellerlndeıı 
biri, lıııgilterenln bu yol üzerinde
ki hakbnJyetlni sıfıra indirmektir 
Siyam ile anlaşmalanntn ve sı~ 
nıüına..,ebetler tesiııı etmelerinin de 

hikmeti budur. Çünkü Siyam De 
HaJay Yarım adası arasmda uza -
nan Kra benıaJunı yarmak ve tn
gilh h&.kinıiyetlınden uzak yeni bir 
deniz yol\ı açmak mümkündür. Bu 
deniz yolu açrldığı takdirde, Japon
lar, lngf]tzlere boyun e~eden Hint 
Okyanuslllla ~~eblleeeklerdlr. 

.Japonya, son gtlnlerde Siyam 
hükfimeti Ue bir tktı.Wi muka -
vele immle.mış ve bu suretle bu 
deniz yolunu ~mıya karar verdi
ğini J:Östenn.lştlr. Rldlse, tnı;ıte-

rede bir hayli endişe uyandırmış 
bulunuyor. 

Kerenıky' nin --
b'lfına gelenler: 

B üyük Harp içinde Leninden 
evvel Rusyada başa geçen 

Keresky'nio arkadaşlarile t.elefon 

muhaverelerinJn hariçten dinJendi

ğini Pa.ris polisi keşfetti. 

Kerensky, bU11dan on beş sene 
evvel de ayni Iıa.dise üe kş.rşılaş-

mıştı. Sadık bir muhafıza ihtiyJM2 

olan Rus, bir arkadaşmdaıı emni

yetli bir adamı prezante etmesini 
istenıJş, arkadaşı ça.no maiyetin

de çalışmış bir zabiti tavsiye et -
ıniş. Sabık zabit, Kerensky'nln 

fevkalade itimadını kazandığı bir 
sırada bütün dosyalannı gizlediği 
kasayı kırarak evden yok olmuştu. 

Dünyanın en hızlı 

giden adamları: 

A iman tayyarecllerinden Vurs 
ter bir kara tayyareslle 

dünya sürat rekorunu saatte 611 
kllometreye çıkararak lc:İrdı. Al -
l11Ml tayyareelsinin böyle bir t;ec. 
rUbe için hususi bir tayyare yap
tınnıyarak Almanla.nn 80D za -
manda seri halinde çıkardıklan 

harp tayyarelerindt'ft blrlle reko -
nınu yapmıya muvaffak oluşu 1-
sJn eheoımivetlni artınnıstır. 

Bu münasebetle muhtelif vası
talarla insanların saatte temiaı et
tikleri sürat rekorlarını hulasa e
de1inı: 

Saatte 709 kilometre 208 met
re: ltalyan tayyarecisi Angelo de
niz tayyaresile 1934 senesi teşrini
evvel 23 ünde deniz tayyareleri re
koruna tesis etmiştir. 

Saatte 623 kilometre 4 metre: 
Almam tayyarecisi Vurster, seri 
halinde yapılmış bir kara tayya
resile 11 teşrtnisaıni 1937 de yaptı •. 

Alakad~r devletlerin bu tahmini 
doğru mudur, değil midir? 

Bunu da bugünün ve yarının hl 
diseleri gösterecek. 

Baqındırda 
Esra,en9~z 
iki Cinayet 

lzmir, (TAN Muhabirinden) - Bu 
günlerde Bayındır zabıtasını işgal e
den şayanı dikkat bir lıidise olmuş
tur: Bayındır e§rafmdan Hacı Meh
met, bağ kulesinde otururken esra-

1 

rengiz bir surette öldürillmüştür. On 
Saatte 256 kilometre 40 metre: dan birkaç gün evvel de bağ sahibi

Almall He1ıne, motosikletle 80 ey- nin yanında çalışan Hüseyin de ayni 
ifil 19315 te yaptı. ı suretle öldürülmüş ve cinayetin faili 

Saatte 18'7 kilometre 880 metre: anlaşılamamıştı. 

Fra.nsız Paillard blsildetle 2 eylUI Bugilne kadar yapılan tahkikat, bu 

Saatte 485 kilometre 40 metre: 
lnglliz Capbele, otomobille 80 ey
ifil 1935 tıe otomobil dünya reko • 
nmu temin etti. 

198'7 de yaptı. iki cinayetin maktul eşrafın zengin 
Saatte 130 kllometre: Avustur- bulunmasından gelen bir menfaat 

yalı Gespere, ayak kızağı (sky) ile ' hırsı ile yapıldığı zannını kuvvetlen-
19 şubat 1933 te yaptı. dirnıektedir. Iki kişi zan altına alın· 

Saatte takriben 70 kilometre: mrştır. Bunlardan biri Akça köyi.in-
Fransız Chancelier, Lafayette ı- den _Mehmettir ve maktul Hacı Meh
simli atla 29 haziran 1929 da yaptı. medın akrabası olduğu anlaşılmakta 

Saatte 85 kilometre 900 metre: drr. Tahkikata devam editmektedi" 

Amerikan zencisi Oveos, Ağustos 
l 936 da yaptı. 

Saatte 6 kilometre S:SO metre: 
Amertkalı Slek 6 mayıs 1985 te 
yaptı. 

(Bu rekorlar muayyen birka4; 
dakikada yapılan süratln saate tak 
timi Ue çıkanlmıştır.) 

itfaiyecilerin Terfihl 
İtfaiye mensuplarının terfih; için 

hazrrlanan proje, Şehir meclisinin 
§nbat devresinde görüşülecektir. Be 

led.iye, itfaiyecilerin tam terfihi icin 
projey~ yeniden bir çok ilaveler ya
pacaktır. 
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At tizm, bugünkü bt.flik terzile vücudün bütiin aza.'ömın mütenasip bir vazlyette harekete geÇmesi şek
lkıde lfade edilir Onun içindir ki kollektjf sporların hepsinclf' atletizm, baş yardJmcı olarak ele alınmak 

lbınıdır ve bugiin spor cliin~·asında ldasik bir kaide olmu tur. Şimdi resme dikkat edelim: lngUterede spor 
heveslisi gooçler ilk perdede bu şe lıilde, ) ana atletik bir program altın da yeti~tirlliyor. 

Güneşliler Galip 
Dün Geceki 
Revanşı 4 • 3 
Biz Kazandık 
Evvelki aktam Greko Romen tarzındaki 

kar,datmalarda Günet klübü gürefçİ· 
lerine 4 - 3 farkla galip gelen Çek takımı ile 
dün akf&ID, yine Şehzadeb&.Jında Ferah tiyat· 
roıunda ikinci temas yapıldı. 

Dün gece Günetlilerin 4 - 3 galibiyetile ne· 
ticelenen kartılatmaların teknik tafailatını 
fCiyle veriyoruz: 

Birinci güreı: • ' -,z;; • 

Sikletinin dünya birincili· 
gını Berlin olimpiyatlarında ka-
zanmış olan Yaşarla Çek şampiyonu 
Kuaçek arasında başladı. 

Dün geceki 
li revan, gürefle· 
I•, • h 
,

1 

rınin en eye-

canlılarınJan bi 
1 nni J., raaina-

1 

Je gördüğünüz 

1, biz.im Mu•tala 
il ., ç k .. 

ı e e gur-?f· 
il • 

çui Broko yap-

Dk dakikada iki rakip müsavi gü
re~ yapblar. Kurada, ikinci devreye. 
Yaşar altta başladı. Çek şampiyonu 
Yaşann sıkı ve şuurlu mUdafaası kar 
şısında yenme teşebbUslerinde mU\·af 
fak olamadı. Üçüncü devrede Yaşar 
Uste çıktı. Ve müteaddit oyunlar tec 
rUbe ettikten sonra yine bir be1 kiin
desile kuvvetli rakibinin iki sırtını ye 
re çarptırarak tuşla galip geldi. 

; talar ve Mıatala bu çe· 
tin ha.mana tufla galip gel
miye muvallak oldu. Re.im

: de iki•ini güreşten önce 
yanyana görüyoruz. 

· ıEnosis 
I kinci güreı: 1 

Yusuf Arslan ile Çekoslovakyalı 

Hija arasında başladı. 
Dk devre olarak tesbit olunan altı 

dakikanın berabere geçtiğini hakem 
heyeti kabul etti. 

Kurada Yusuf Arslan Uste düştü. 
Yusuf Arslan bütün gayretlerine rağ 
men Çek şampiyonunu tehlikeli bir 
vaziyete düşüremedi. 

Uçüncü devrede Hija üstte Yusuf 
Ars1an altta başlad•lar. Bu devre de 
beraberlikle sona erdi. 

Dördüncü devre olan son üç daki
ka.va iki güreşçi de ayakta başladıl:ır 
Bu devrede iki güreşçi müsavi bir 
gayret gösterdiler. Yan hakemlerin
den ikisi Çek idi. Berabere giden gü
reşte kendi şampiyonlannı daha faik 
giire&miş farzederek kararlarını Yu
suf Arslan alevh:nP verifiler. Tek ka 
111 "' Türk hakemi Yusuf Arslana ?'('. 

vermesine rağmen Çek ~eşGi iki 
Çek hakemini,, reyi ile ekseriyetle ga 

:ı4n olw:ıdu. 

Vçüncü güref: 

J.'utk gürel}çilerinin en tecrübeli vt 
en teknik pehlivanı Saimle Heida 

• - w 
veK şampıyonu bu devrede tatbik et-
tiği muhtelif oyunlarla faik güreşti. 
ikinci devrede onun reyi mucibince 
Hasip altta Çekli üstte başladılar. Bu 
devrede Hamfild hakim güreşti. 

Neticede hakem heyetinin müttefi 
kan kararile Çek güreşçi haklı bir ga 
libiyet kazandı. 

Befinci güref: 

Büyük Mustafa ile Çekoslovakyalı 
Broko arasında serbest güreş tarzın
da ba~ladı. llk devre çetin ve sıkı 
bir- şekilde Mustafanın üstün güreşi 
le geçti. !kinci devreye Mustafa üst
te Çekoslovakyalı altta başladtlar. 
Mustafa bu devrede ilk kaptığı oyun
la rakibinin sırtını yere getirerek tuş 
la galip geldi. 

Son güre1: 

Bir gece evvel Greko Romen gü
reşinde Samsunlu Ahmedi bir buçuk 
dak.ikada yenen Çekoslovakyalı yine 
ayni Samsunlu Ahmedin önüne, fakat 
bu sefer serbest güreşte çıktı. <janı· 

sunlu ikinci dakikada hasmının kendi 
başladı. oyuniyle sırtını yere getirdi. Fakat 

Dünya ikincisi olan Çekoslovakyalı orta hakem Çek olduğundan çalma
ra.kibiyle Saiın bu ilk devreyi berabe- dı. tkinci defasında çalmıya mecbur 
re geçirdi. kalarak Samsunlunun haklı galebesi 

Kurada Saim Uste, Çek §8.lilpiyonu ni benimsemiye mecbur kaldı. 
alta düştU. Uç dakika rakibini iyice Bu suretle yapılan müsabakalara 
zorhyan Saim bir açık yer bulup sır- göre 4 - ~ Güneş takımı galip çıkmış 
tını yere getiremedi. ld o u .. 

reüncü devrede, Uste çıkmak sıra Fakat 56 kiloda mazereti dolavısi-
sı Çekoslovakyalıya geldi. Yerde gü- le gelemiven Hasan Tahsinin mağlup 
zel oyunlar yapan Çek şampiYonu ile rılnm?unu ("..ekler iddiıı ettiler 
Saimin mukabil müdahalelerini zevk- Buna rıuhnen 4 - 3 Yine Güneş ta
Ie seyrettik. Bu devrede Çek güreşçi krmı galibiyeti elde etmiş olarak in
si de birşey yapa.nıadı. Dördüncü de, tikıı.m kanıılaımııı~m~ıı H..+iin r•kb 

reye ikisi de ayakta başladılar. t ~''J 
Bu de .. Tede ı:;ıtim daha ziyade hü- ı: Yurt+ac: t 

'"'l"Ylda göründü. Onun için ~a~eml~· '° -
hakir olarak sayı hesabile Saımı galıp ı; Cürnhuriyet gençliğinin ~ 
addettiler. 1 ltanatlı bir ne•il olmmını 

Dördüncü güref: : • İ•tiyor•ak litre/erimizi Türk 
Güneş klübünden Hasip ile Çek~~ 

1
• Hava Kurumuna vermeliyiz. ':ı 

lovakyalı Hamfield çarpışması ıdı. ,,......, ~~"'"~' 

ilk Maçını 
Güneşle qapıqor 

Fenerbahçe ve Güneş klüpleri ta
rafından iki maç yapmak üzere şehri 
mize davet edilen Enosis Yunan takı 
mı dün akşam Romanya vapurile Pi 
reden şehri.ınlıe gelmiştir. 

Kafile 15 futbolcü 2 idareci olmak 
üzere 17 kişiden mürekkeptir. 

MAÇ HAKKINDA TEBUG 
Fenerbahçe ve Güneş klüplerinin 

Enosis maçları tertip heyetinden: 
şehrimize gelmiş bulunan Yunan 

federasyonuna mensup Enosis takımı 
ile iki maç yapılacaktır. Türkiye fut
bol federasyonunun, lik maçlarına 

halel gelmemek şartile verdiği karşı 
laşma mUsadesine istinaden bu iki 
maç aşağıdaki şekillerde olacaktır. 
1-Enosis- Gilne!J maçı 27.11.937 

cumartesi günü saat H.30 da Tak • 
sim stadında oynanacaktır. 

2 - Enosis - Fenerbahçe maçı 
28.11.937 pazar sabahı saat 11 de yi
ne Taksim stadında yapılacaktır. 

Bu suretle tik maçlarına halel gel
miyecek ve Fenerbahçe - Süleymani 
ye, Güneş - Beykoz lik maçları Pazar 
günü ilan edilen' stadlarda muayyen 
satıerinde yapılacaktır. 

3 - Birinci maçm hakemi Nihat 
Bekdik, yan ha.kemleri Sam.im Talu, 
Tahsindir. 

4 - lkinci maçın hakemi Şazi Tez 
con, yan hakemleri Feridun ve Tarık 
tır. 

5 - Fiyatlar duhuliye 25, Tribün 
50. Balkon 100 'kuruş olarak tespit 
edilmişi tir. 

Güre~ Federasyonunun 
Yeni Reisi lı Baıında 

Evvelce 'yazdığımız gibi, Ankara· 
ya işini ve evini nakletmediği iQin 
geçenlerde umumi merkezce istifa 
etmiş sayılan güreş federasyonu re· 
isi Ahmet Fetgerinin yerine eski gü
Teşçilerden Ankara Iş Bankası erka
nından Bay Vehbinin getirilmesi ka
rarlaşmı§br. Yeni reis B. Vehbi va
zifesine başlamak üzeredir. 

1 Hiı<AYE: 1 

P AZARDAKI ÇiNGENE KIZI 
•ı yi ki rüzgar esmiyordu, oka 
dar hafiftim. Mutlak beni u-

. çururdu. O gün ceplerimin ma
sumiyetine para, nikelile, bronzile 
veyahut papclile tecavüz etmemiş
. ti. Ceplerimin namusu bu kalbimin 
berrak ve saf rüzgarı gibi lekesiz 
pürüzsüz ve parasız pulsuzdu. Ne 
var ki evdekiler ceplerimin mas
mavi poyrazına ağız açarak karın 
doyuramıyaklardı. Mesele basitti. 
ÖnUmüze gelene kUlah takacaktık. 
Külah takmacaklarsa mutlak be
nim gibi olanlar. Çünkü külah 
giynıiyenler benim gibi olmazlar, 
fakat muhtaçları kalanın namerd 
olurlar. Azemetıerinde, başkalarını 
alçaltmakla kahraman olurlar ve 
top\l birden kalabalık bir ıssızlık 
teşkil ederler. Yok olan insandan 
ne alırsın? 

Mandarinlerin, portakalların 
altın salkımlarını erdiren bir 
güneş, kış ortasında ilkba
har zifirini estiren koyu ma 
vi ve pal"lak bir gök altında, 

o gün pazar kurulmuştu. Köylü
ler, develerle, eşekler, atlarla 
ve yaya olal"ak fevç fevç akın edi
yorlardı. Bazıları şalvarlık ve en
tarilik basma alıyordu. Parası var
sa, parasile, parası yoksa sinegi 
bekliyen örümcek gibi, enine bo
yuna işporta malı basmalarını al 
gibi germiş dükkancılara bir sene
lik mahı:ıulünü birden ciro etmekle 
bir tezgahtan ötekine ve işportadan 
işportaya gidip geliyorlardı. 
Öyle ince gövde 

li köylü kızlar •• • •• ••• •••••• • • • • • ••• • •ı 
vardı ki bir Viya Yazan • 
na operetinde bir • • 

bizden galiba di
yerek kıyamamış 
tun. Kara saçları 

primadonna diye 
çıkabilirdi. Renk 

renle kıyafetlerini 

Halikarnas 
Ballkçısı İspanyol şah gi

bi bürünmüşlerdi. 
Ya1mz toprağı ka •••••••••••••••••••••••• 

nm büklümleri 
mavi ve kara şim 
şekler çaka ç~ka 
f ınl fınl dönüyor 
omuz'arın:ı dev -
riliyordu. Gcğsü 

kadınlığın yeni do 
nştırmakla nasırlaşan elleri, gü
neşle kavrulan tenleri, ve uzun yo
la dayanacak papuçlan bu yavru· 
r.ıılrloT'ın ~ iı:lArlA mAcıaul nI411lrlo_ 

rmı gösteriyordu. Kanı zengin dağ 
halkının kırmızı yanağından tutu
nuz da, size bin bir şey anlatan 
hüzmeler çakan kara gözler, yük
sek kavisli inoe kirpikli hazin, ber· 
rak, vahşi akıcı, bakıştan, dudakta 
yürek, gözde ruh, ikliıni gibi 
şakrak, güneş gibi parlak cennet 
elleri sıcaklarının havalarına va
rıncaya kadar hep orada idilel", 
karışıyor konuşuyorlardı. Şiveleri ' 
bil" tuhaf! Konduğu samitten, bir 
saite havalandı mı idi: silzülür uzar 
uçar. fakat birbirinin yanma düş 
müş samitıerin üzerinden kuş ~ibi 
kısa kısa sekerek gider Dudak
larında öpUslPr gibi tatlı cenubun 
nefesi vardı Onun icin şarkmm bu 
~nesli Plinde.söz iklim l?lÖİ l?ii7,el 
oluvor. Pazar yeri akan bir pına
nn civildamasını andınyor. 

O•• tede beride ayaklarından bağ 
1anmış tavukıar, salkım sal

k.ııu ötüyorlardı. Yumurtadan, la
hanadan, testiden, soğandan, hu
bubattan ehramlar yükseliyordu. 
Mandalin ve limonlar yer yer yığılı 
idi. Ortalık ışık ve renk tütüyor
du. 

Artlarındaki hademelere sepetler 
taşıtan şehirliler de bu kalabalığa 
kanşıyorlardı .. Gövdelerine giydik
leri, pantalon, papuç fistan kabilin 
den gönüllerine giydirilen ancak 
birkaç adete sadık, va:·lığa köle, 
güneşe kör, etleri elliyorlar, laha
naları fena buluyorlar, soğanları 
acı, ve gönüllerinde mefkut olan ha 
yatın bütün mesuliyetini cennet gibi 
muhite atarak, güneşin yüzüne kar 
şı, burada hiçbirşey yok hayat yok 
diyorlardı. Biribirlerine rastladıkça 
dudaktan gü1ümsemeler, bazan fı
sıldamalar, bazılarına yüksek ~n
ten konuşmalar, kimine baş eğişi, 
kimine pahalılıktan şikayet fakat 
bir bakışın Üzerlerine çevrilmiş ol
duğunu görünce, o bakış bitinciye 
ve hayraniyet te baştan kuyruğa 

vanncıya kadar. hiç farkında de~il 
miş gibi kıprayışsrz bir bekleyiş. 

B en dolaştım dolaştım, ortada. 
kafese koyacak kimseyi gö

zUıne kestiremedim. Yalnız bir kö
şede yere bağdaş kurmuş genç bir 
Çingene kızı vardı. Hindiba, yumur
ta, tavuk, tereyağı hepsinden sa
tryordu. Onu birkaç kere göz yor
damivle ölc:üp bi<:tim. Fakat bu da 

ğan gonçesiyle çifte kabanp sivrili 
yordu. 

Yüzü, öyle bir yüz ki, insan bir 
dakika.JZ~iia nl.QıWı- fak.at .biL 
daha goremıyecegı Dir }1lzü · hatır-~ 
latır. Görülen milyonlarca güı.elli
ğin onda bir şeysi vardı. lçinde u
zaktan ~a birşeyleri ağlatırdı. 

yle ideal, mefkurevi güzellik değil
di amma. Onlar boş şeylerdir. Bu 
yaşıyan bir vücut değil yaşıyan bir 
sevgi idi. O ideal güzellikten da
ha güzeldi, çünkü hakiki idi. Ona 
yalvarırdın! Daha olmazsa cehen
neme atılırdrn, ne bileyim. lşte ba
na bakıyor. Ne istersiniz diyor. 

• stemediğim mi va.r? Hepsin
i den isterim. O da hepsinden 

istediğim ka.dal" verdi. O vermek sı
rasını savınca, para.lan da saymak 
sırası bize geldi. En emin ve mağ
rur bir tavırla, elimi eeketimin iç 
cebine saldım. "Beş lira boz!,, de
dim. Fakat ağzım elimden daha ça 
buk davrcnmıştı. Kanımın yüzüme 
sıçradığını duydum. Gözlerim yere 
eğildi. Tatlı bir ses "bozarsınız da 
verirsiniz! .. dedi. Pek ala diyince, 
çuvalı sırtlayıp çarşı yolunu tut
tum. 
Yalvardım, yakardım, çamura 

battım, taş altına yattım. Kızm pa 
rasını denkleştirerek pazardaki ye
rine koştum, aradan yirmi dakika 
geçmemişti. Fakat demincek kızın 
bağdaş kurduğu yerde şimdi yeller 
esiyordu. Sağında solunda yer tut
muş olan soğancılar, sandalcılar 

hep bir ağızdan: "Vermiş olduğu
nuz paranın Ustünü almıya geldi-
niz değil mi? "Kız kaçtı. Zaten biz 
şüphelendiydik. Çünkü siz ayrılın· 
ca, yavaşça kalktı, pılı pırtısını top

lıyarak yürüdü. Ve paranın üstü
nü alıp kaçtığını görmiyesiniz diye 
olacak. Sinsi sinsi arkasına dönüp 
kendisini görüp görmediğinize ba
kıyordu, hemen polise haber veri
niz,, dediler. 

B ir gece uzun yolculuktan he
nüz gelmir;ken, bir do~t beni 

evine davet etmişti. Arkadaşın ya
tağını kirletmemek için çarşafla-

rın arasına girmemiş. Yastığının 

üstüneyse mendilimi sermiştim ki, 
vapur dumanı ile ve baca kurumu 
ile kapkara olan saçlanmla yastığı 
nı kirletmiyeyim. Yatağı içine yat
mışım gibi bozmasını unutmuştum. 
Ertesi günil gôzünde bir şüphe oku 

• 

.. 

dum. Yatağından iğrendiğim için 
yatmamış olduğumu sanmıştı. Ay
ni duyguyu burada da duydum. Po 
lise haber vermek mi? 

Çingene kızı! Gülümseyişlerile 

fıkara yokluğumun hiç olmazsa ya, 
nsından f azla.sını büyük bir saade
te döndürmüştü. Sordum soruştur
dum. Çadırları kızıl ağaca doğru 

bir yamaçta kurulmuşmuş. Hemen 
yola düzüldüm. Çadırın kurulu bu 
lunduğu yamacın altına vardım. Yo 
lu bilmiyordum. önümdeki tepe, 

re:"5emtvB.'iti;ilüı~tıiz:"u~~reYlı 
zen pembe bir ada. gibi idi. Meyus
tum. önüm uçurumdu. Elimde para 
durduğum yere yıkıldım. Tesadüf! 
Kız önümdeki yamacın kenarında, 
ta tepede dimdik duruyordu. ~ 

Rüzgar şalvarının iki yenini 
arkasında şakırdatıyor, 

sözler dudakları üzerinde yamyassı 
oluyordu, saçları arkaya fırlıyor

du. Sanki başka dünyadan konu• 
şuyormuş gibi idi, gülüyordu! Pa
rayı gösterdim "imkanı yok, uzak, 
çekip alamam. Hem çabuk kaç! 
Biz çadırı kaldırdık hemen gidiyo
ruz. Benimkiler duyarlarsa. vay ha 
lime vay. Bir yabancıya, çingene 
olınıyan birisine para kaptırdın di 
yerek, canım çıkmcrya kadar dö
verler.,, diye bağırdı. Sempati yü
züne ve bakışına o kadar sıcak sı· 
cak yaraşıyor ve yakışıyordu ki, 
sesi musiki olmuştu. Vücudunu 
EndülilslU bir Tortahara Fortajada 
veya bir Bolero şekline sokuyordu, 
Yahut daha doğrusu: bir Bolero 
gövde şekline girmişti. 

Bir dosttu o! Fakat hatamızı 
ve fena vaziyete girdiğimizi 

görünce "keşke dikkatli davranay
dın, ve sözümü, nasihatimi dinliye 
idi!,, diyen dostlardan değil, bana 
o uçurumun tepesinden milthiş bir 
gülUş çekti. Baş parmağını kaldır
dı. Gülerek geçer bu da!,, dedi. Son 
ra durdu "ebediyen,, diye bağırdı. 

Parmaklarile bir öpUş gönderdi. 
Yine güldü. "Allaha ısmarladık!,, 
dedi. Ve kayboldu. Onu önümde 
gördükçe açık havayı teneffüs edi
yormuş gibi bir ferahlık duyuyor

dum. 
"Allaha ısmarladık,, sözünde her 

ne kadar ümit varsa da, derinden 

derine muhakkak acı bir naUmidi 
vardır. Hey Allahım hem bizi ne
den a.yn yarattın da ikimizi bir 
olarak bir <köyde de yaratmadın? 

Demek istediğim çiftleşmiş oir 
çiftin aşk ebedisi değil! Tükenmez 
sevgisi, okşayışları değil. Ben vas 
geçtim öyle saçmalardan. tnsan bir 
doğar. Eşini mi bulabilir? Amma 
bir köyde de yaratılarak, o Çinge
ne kızında ben lıep mesut olurum. 



" 
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8lrin kitaptan mual okuyor. Kar 
detleri de dinliyorlar. Odada yalnız 
bu Uç. kardef mi var aaıııyonunuz? 
Çok yanlış. 
~ Bu odada Şirinle kardetleri yalnsz 
değiller. Anneleri babalan da yanla
rmda. Battl köpekleri de. Bu yara. 
mu köpek sanki muaJ dinliy8cekmie 
gı1>1 oocaklann burwıJanıım dibine 
sukulımış. 

BULMACAM iZ 

Anneyi, babayı, köpeji bulduğunu 
zaman resmin iberinde lfaretleylnlL · 
Bu resmi Tan - Çocuk adrelline yol
layınız. Adreainizi yazmayı da unut
mayınız. 

Hepeini bulanlardan (50) kifiye 
kura ile birer gilzel hediye verlleoek
ir. Cevaplar bir hafta içinde g6nde-

14Hdit". Geç kalanlar mOsababY" 
~remesler. -

TANm Çocuk JJa ... .ı 

F a~olı BU,,Uer: 

Kaphnnbaialar Nalll Y ....... 7 
Kaplumbağa ile taYp.D mı•lmı he

piniz bilirainiZ cleill mi! 'l'aVJ&D ağaç 
dibinde uıcık u;yu1aymı derken kap
lumbağa y&V&f y&V&I. hiç aldırmadaQ 
Yarıt yerine varır. 

Bu masalda olduğu gı'bi kaplunıba
ğalar her zaman böyle geniş yUrekli
dlrler. OyJe tez canlıhkta faaln hiçbir 
llgllerl yoktur. Onun için içlerinde 
yUa elli eene kadar y&flyanlan bulu
nur. 

rabt kap1umbajalana heplli bah-

\ 
\ \\1 

Bwılardan bqka yine 8IC&k memle
ketlerde Y&fJYan derisi ka)'11 gibi lert 
bir cinaleri daha vardır. Balıkta geçi
nirler. Çok yumurtlarlar. Sayım bazı 
kere tlç yüz elliyi bulur. Bunlar ba
zan da dördü beşi ayni yuvada yu
murtlarlar. O vakit bir yuvadaki yu
murtaıann sayısı bini geçer. 
Görllyoramıuz ya hani bir atalar 

aözil vardır. Her yiğitin bir yoğurt 
yiyiti vardır.,, derler. Her hayvanın 
da kendine göre başka tilrltı bir ya
•N• vardır. Bu baıfkalı1lı 6frenmek 
için onlarm yapyJflarmı gözden ge
çirmek Jkmı; 

KOCA FiL FAL BAKIYOR 

,..~ 

55 Numaralı Bilmecemizi 

çelerimlııde, 1m\arda. g6MUl\lmilz 
kadar ufak olmular baılı memleket
'erde YetmİI 11ekaen santimetre uzun
lutwıda lraplumbağalar vardır. Bisim 
bildifimiS taplumbafalan bunlann 
yanma koyarak hiç görUnmesler bi
le. Oniann yanında o kadar ufU ka
lırlar. Bu bllyUk kaplumbala\an · a
vırt eden birleJ daha vardır. Kunıet 
li balırmalal'I. hem de balmbkları 1 
:t:amtD aealerl ytlz1eioe ~ i'erden 
ıtuyulur. Bunlar daha çok ormanlar
da dolqalar. 

~aR .. 1 
QCJO~ 

Doiru Halledenler 
M numaralı "Bilmece - Bulma

ca,, mm dolııı halledenlerden hedi
ye kl•mnJar. 
· BiRER BUYUK SULU BOYA KA

ZANANLAR: 
TeJdTdalı Polla K. Kemal Aslan 

oğlu Ozcuı Çllel, Botu Oazl pqa oku 
lunda 549 Hulki Atay, Arapkir Ho
caali mahallesinde 4 numan.da mer
hum binbaşı Omer oğlu Faruk Ozlek 
Niğde asketllk dairesi birinci ftlbe 
fUICIBI Bahaettiıi Ercan, tstanbul 
Omnaıılı bankası Y enicami fllbesi me 
murlarmdan Süleyman Stıer kızı St1-
heyll. 

BiRER KUÇUK SULU BOYA ~ 
ZANANLAR: . 

Erzurum a.,ağı mumcu millet bah 
çeai karşısında 5 numarada Nimet 
Cangören. Adana ortaokul 48 Vevsel 
Gilng6r, Zile lstiklll okulu 20 Tur -
gut, Antalya Oumlupmar okulu dör
dUnctı SDUfmda Muattar Akmcı, Şit- i 

li Terakki llaesi 663 Semih Strmen. ' 
BiRER BUYUK KUTU KALEM 

BOYASI KAZANANLAR: 
Menin ileri okul beşinci sınıfta B. 

fl.lbesinde Nevzat Bozkurt, Kayseri 
bez f abrfkaaı tamirhane katibi Htl -
samettin kızı Mtlkerrem Gökkan, h
mir Başoturak 9-11. numarada uncu . 
H. Salim oğlu HaW, hmlr b6lp sa
nat okulu 137 Hayrullah OAlp, Kum 
kapı ortaokul 53 tbrahlm Osman. 

BiRER KUÇUK Kt.rl'U KALEM 
BOYASI KAZANANLAR: 

Boztlytlk Osman Zeki Jokantasmda 
. Hllleyln Çabuk, Bafra elbiseci Hay -
: rettin oğlu Süreyya EsgUn. Ezine Kı 
i Zllköy ilkokul talebesinden Mesut Al-
1 gllr, Bergama Gazi Paşa okulu 139 
: Oktay <n.gökoe, lstanbul birinci ilk· 
! okul 472 Şadiman Ozbabacan. 
, BiRER BUYUK OYUNCAK KA-
7,,ANANLAR: 

Adana Çinartı mahallesi 10 numa
ra.da Nlyul, lılalatya ll8eai 828 Sa-

Kaplumbaialann bqka bir çeeidi 
de yumurtadan çıktılı vakit bile ka-

tlbaddin Alpan. Samsun lnönl ilko
kulunda 45 Sabahat, Dörtyol Okklf 
Ylldmm, Ufak ortaokuldan 291 Fat-
ma Aytaç. . ~ ..,\\.!-

BiRER KUÇUK OYUNCAK KA- ': ,.~,,. 
ZANANLAR: .~ 
~doktor Faik km inci Dotnı. . 1YLı:J' 

Alqehır .ilkokulu Ane Turunç,~- ,....~,~·,,. ~ ... "':.~ · 
me mevaım pazarında Fethi Osman, •l ."" 
Ankara Cebeci Ergenler sokak l2 nu- buldudur. Yalnız ldlçtlktilr. Kabuiu 
marada Cihan Alpay, İstanbul Maç- ~ok serttir. Kabuğuna çekildiği vakit 
ka Omer RUstU P8$L sokak 30 numa ırtık dilnya yıkılsa umurunda olmaz. 
arda Hal~k Kardağ. ~lnkil kabuk okadar sağlamdır. 

BtRER ALBUM KAZANANLAR: Bir de yumuşak kaplumbağa deni-
Oiyarbakır Palancılar mahallesi 8 len çeşit vardır. Kayış gibi yumuşak 

numarada Halef ağlu ZUlkefil Senka lrir derisi vardır. Hind=stan tanfla
fa. Botu Tablakar mahatıesi Mudur_ rmda hep suyun içinde yaşar. Yal -
nu caddesi 77 numarada ortamektep nız yumurtltyacağı zaman karaya 
ten 1?9 tıhan Oztop. tstanbul 1, 1k ti- ~ıkar. Bu kaplumba,?a çok vahşidir 
sesi 547 Nezihi Onaran. tzmir sulh Vaklaşrlmca yılan gibi boynunu ça
ceza mahkemesi baskltibi Sabri oi- "ıucak uzatır ve ısınr. Onun i~in Hin
lu ilhan Alıatk. F.d•me inhisarlar eks 1istanda nehirlerde vıkana.nlar bun-

neri Dara kTzı Füsun. 
BlRER MUREKKEPLl KALEld 

KAZANANLAR: 
lstanbul Suadiye Bağdat caddesi 

385 numarada Seleuk. BilvUkada 'TU
rlng otel Gabi, Üsküdar KöorUIU ko
nak 2 inçi ortaokul 182 Nedime ~lp
t.ektn. Kmalıada komiseri Edip kızı 
Ştıkran, lstanbul 1 inci Ukmektep 
472 Sadiman Osman. 

BtRER KART KAZANANLAR: 

1ıtn korkarlar ve görlir görmez \ta-
"llt"1A'I' 

gama iş bankasında Osman va.sıtasi 
le Arif. lzmir Akhisan Misakı Millf 
okulu 663 Berin Keyder. Beyoğlu 16 
mcı ilkokul 47 Ayten Aydın. 

• 
Reaim boyama müabakaaıntla 

lıazancm olıuyuculan-nız 
M numaralı mecmuamı7.daki "re -

sim boyama., mtısa.bakasmı kazanan 
Uç karihniz ve alacaktan hediyeler: 

Koca fil - Ayna falında ne mi gö
rtıyorum? Oh! Ayak izleri. 

Hem de bir filin ayak lzleri .•• Ne
rede ille ... 

Evet koca filin dediği gibi bir fil 
çıkageldi. Çarpıştılar. Amma kavga 
etmediler. Çilnktl: Bu koca filin çok
tanberi kaybolan kardeşiydi. 

Iatanbul Beşikta.., TefVikive cadde
si 19 numarada Yıldmm Nursal, tz
mir Burnova Topçukoyu.2 numarada 
Ş. Ozaktay, Konya Ereğlisl muhase
bei hususiye memuru oğkı Ahmet. Ba 
lıkeeir D: D. yollan 3 tlncll ifletme 
muhasebesinde Naci Akıncı eWe Gtı
naydm akıncı, Bolu Tabaklar mahal 
lesi Feyzi Cilmhuriyet okulu ll50 Ne .. 
mık Tuna, Kayseri llerkez postane -
sinde posta kifeslnde Emin Or.caıı, 
Iatanbul Aksaray 97 numarada Vas
fi, Adana eski istasyon doğumevf 
karp1mda -l numarada Sadettin, Ber 

1 - Osmanbey Haluklr Gazi cad 
desi Şark apartonam 1 numarada Se 
vfm Onuraal, Bir sulu boya takımı. 
2 - Konya inhisarlar başmüdürü oğ 
tu Ulvi Yenice, bir kuruboya ta\mnJ. 
3 - Osmanbey Abidei hürriyet cad- - Ah koca fil sen ne iyi bir falcı-
cleai 14 numarada Sevim Güler, bir 31n. Hani bir file rastlıyacaiız deme-
kunı boya takmu. iş 'yelin 

Iatanbul Stıteymaniye 8 inci Uko- ın mı · 
kulda "32 Mehmet Alpay hediye ka- Koca fil - Fal mal hepsi yalandır. 
ıantmamlf olmakla beraber re8im bo "ludala, ben f'ılin geldiğini falda de
yamada muvaffakıyet göetennlştir. Jil aynada gördüm. 

Kl.RPi ııı TdlPU 
iKl MUZiP KAR.DEJS 

A.voi oe~i~Mn•İM 
YANINDA~\ t;.A'YA 
GoıPllİM • vE DfRSl f -
RıMİZ E ORADA 

ÇALI~~ 

- P'All-~T \'~llA.
M~'Z:.l\t<- Yflı.~-
M \Y/ıtC.,._"" S it.al Z ) 

tlA. ~ 

K;rpi ile Törpü t>ne düştüler. Deiirmenin bek· 
çiı;inden detinneni ıre:ıımek için müsaade almıya 
muvaHak oldalar. 

nye baıtlaYtnca Maiyeti tahmin e· 
clersınız. Fakat, onlar bıananla Ubnadılar, •n 
oıHUarmı da boca etmiye buladılar. 

, 

Kirpi ile Törpü, bu sırada derede balık ta· 
tuyorlardı. Berrin'in ıreldiiini ıı:örünce oltayı 
bir 1ana bıraktılar. .. 

u ~ 

~4~ 
Berrin de onlarla beraberdi. Kirpi. deiirmen

ci ile arkadaııı farkma varmadan ayaklarmı iple 
1 L. biri birine bailadı. 

J>roır rmende manııara ıt11 idi: Zavallı deiir
ınenciler, laatwe dolapta döniip duryyor
larıfL 

_,,,..Di BUICOLU8İ1l. 
ÇEKfk,EI<. 

OOLAP İ~f ~MEG' 
BASLAR.• 

- ~M~N .$US 
"t 6\~lMll 

~tuıı.•E~ Gfl.! 

Sonra, bu ipi deiirmenin dolabma ilittircJi. 
Simdi, İ$ bu manivelaya dokunup ıuyu deiirmen 
den ıeçirmiye kalıyordu Onu da yaptılar, 

Her 7aramazlıiı tadmda bırakmak llanlh. 
Dolabı durdurunca ıelinıeti . katm•kt• b•aldalar 
Ye bir saman J'limmm altına aıtmıp kaldılar .. - - -· - . - . 
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Sürekli Hikaye: 12 
'tliki F are1 Sevgili okuyucularına 

BUBUL iLE BiBi 
Artık, sinek kralı 

sinirleniyordu 

General Bibi topların arkasında du
ruyor, emirler veriyordu. Tüfekler 
hep birden atılıyor, toplar gürlüyor
du. General Bibi her atış emrini ver-
3ikten sonra kulak'armı tıkayıp bi
raz geriye kaçıyordu. Çıkan gürültü
ler okadar müthişti. Böcek erler çok 

nüz. Hanginiz ölümü gözüne alıyorsa 
elini kaldırsın. Bana iki kişi lazım.,, 

!ki kişi yerine bütün subaylar el 
kaldırdılar. Hepsi de genç generalle
riyle b!rlikte gitmiye can atıyorlardı. 
Bunların arasından iki kişi seçildi. 
O gece herkes uykuya da1arken kU
çük Bibi bu seçilen komutanlarla be
raber yoJa çıktı. 

j 

Dütman siperlerine doğru ••• 

Düşman siperlerine doğrru ilerıe· 

hikayesini takdim eder. 

du. Sinek Kralı bunwıla da kalmadı. pıp şu hainlerin giz!endiği çukuru ni
"Ağır toplar da ateŞe başlasın. Ya·.nız .ıanlamalısımz.,, 
şu üç yumurcak böceği,, bütün şu top Kralın bu sözleri sineklerin cesa-
rakları altüst edelim.,, retini artırıyordu. Gittikçe çukwun 

Bum bum Toplar da başladı. Bu a- daha yakınlarına atmıya ba.şlıyorlar
ra üç arkadaş nasılsa bir merminin dı. Nihayet içlerinden biri: "Bu sefer 
toprakta açtığı bir oyuğ~ rastladılar. mutlaka onları vuracağız.,, diye hay
Bu çukura siper gibi sindiler. Şimdi kırdı. Ve sahiden de tam çukura doğ
bir parça daha tehlikesiz bir yerde ru iyi bir nişan aldı. Zavallı Bibi ile 
idiler amma ağır toplar her yanı döv- arkadaşları bu topla param parça o-

l~~==:::=======ı· lacaklardı .. Olacaklardı amma eğer [ l yerlerinde dursalar. 
~-~lijl~~ai-~;J*i~j · Tam bu sırada çukurun içinde de 

Sinek ordusuna yaklaşınca Bibi Ö· · ~- • · · ~ \l neler oluyordu bilir misiniz. Birdenbi 
t_ ek.ilerine: "Hiç ses çıkarmayın. Ye-_ ~ - \. re ~erin altından bir delik açılıyor, bu 

t 
.. .. ürün" • •

1 1
. v. • delikten bir baş uzanıyordu. Hunun 

re ya ıp surune s e ı er ıyecegız.,. • \ . v •• • 

Ded. B ·· k h b' d kım oldugunu anladınız tabu! Bıraz 

miye ba.~ladılar. 

ı. u uç a raman ır zaman a 1 böc" • • d b. ·· 
b .. 1 ·· ··dill N reel · d.. • evve ek sıperlerm eyere • ır tu -oy e yuru er. e e ıse uşman 1 .. 0 b .. 
· l · · · · d "d"l ne açan yuzbaşı solucan .. · , u lune 
sıper erının ıçın e ı ı er: 1. . 1 d t~ B"h" · b 1 d -. . . ı sıpcr er- E.'n a ı ının u un ugu 

General Bıbının maksadı herhalde mermi çukuruna kadar uzatmıstı. 
o siperlerde olup biten'eri öğrenmek· : Şimdi de çukurun içine başını ıuz~t-· 
ti amma hesabı yanlış çıktı. Gecenin • . • J ~ş. · 

Sine~ kralı bir t~peJ~n ~ür- ı karanlığınd~ ~ökte birdenb_i_re ~ir ~- ı Bıbı ıle ar.kada,ları ı "~nera'im, çabuk oJun, bu tüneli 
bınle etrafı gozetlıyor. 

1 

l~v parlar gıbı old~. Etra~.g-~nduz gı- ı kaçarlarken.... 1 ben sizin için açtım. Bu cehennem gi-
~işancı idiler. Atılan hiçbir kurşun ~ı. ışıkland!. U~ ~ocek gorunmemek dükç-0 ödleri kopuyordu. Hakları var- bi ateşin altında{ başka türlü kurtu-
ooşa. gitmiyor gibiydi. ıçıntopraga yüzü koyun yamyassı dı tabii. Toplar ergeç onların külünü lunm mu? .. 

Sinek Kralı karşı tarafta yüksek yattılar, fayda.sız. Ortalık o k~~ar göğe savuracaktı. Yüzba.şı Solucan tam vaktinde yet>ş 

b
. t . .. t•• k d .. bti 1 avdınlanmıştı kı, saklanmaları mum- rni~ti Çünkü· Onlar tünele dalıp si-
ır epenm us une çı mış, ur ne :. d -·ıd· s· k .. bet . h y·· 1-- J "f ı· · · · · · 
t af 

·· tl" d B"" ki · b kun egı ı. ıne DO Çı emen on-. UZoafl SO canın marı e J • perJerine dönerlerken yüzlerce mer-
i! r ı goze ıyor u. oce erın u 1 c • • - -

ımhranıanhğını gördükç:.e sinirleni- ! il Uzülmeyiniz. Bibinin bu sefer de 'l'li de onlann bıraktığı çukuru dövü-
yor: ''Ah şu genç Generali ne yapıp I talii vardı .. Çünkü: Böcek'er karşı vordu. 
yapıp yenmeli.,, Diye söyleniyordu . . 

1 

taraftan hep ona bakıyorlardı. Olup\ Gelecek halta: Beklenmiven 
En nihayet adamlarından birini ça- bitenleri iyice görmlişlerdi. Onlar mer bir hücum 
ğırdı. Bu topları biz de topla karşıla- . '"li çukuruna dalınca böceklerin ara-
malıyız .. Bir yandan da sekiz sinek · ~ından gözü pek ve becerikli bir solu-
ordusu birden şu dere boyunu sar- ·an: "Arkadaşlar, dedi, iş şimdi bana 
sın!,, dedi. iüşüyor, ne yapıp yapıp Generalimiz-

Fakat tam bu dakikada böceklerin • ... arkadaşları buraya getireceğim.Ya 
attığı bir mermi Sinek Kralının pek 

1
. 1lü, ya sağ. Bakalım nasıl olur. ÇUn-

yakınınn diiştU. ::erden topraklar '{ü: Onlar şu çukurdan artık dünya-

·

havaya kaldırdı. Sınc.k Kralı korku- ı K I k .. .. .. .. da çıkamazlar. Onlan o çukurdan dı 
d k d" · t" b. v t · d aran ı ta surune ıurune an en ını a ır agacm epesın e .. • • ~ şan çıkmadan buraya kadar getir-
buldu. Kendi kendine: "Bu kadarına duıman sıper.lerıne dogru.... . . d 
dayanılmaz artık! Geri çekilmeli.,, di-
ye düşündi.i. ; 

Bu düşüncesini komutanlarına da 
söyledi. Sinek ordusu şimdi yavaş ya 
vaş geriliyordu. Daha uzaklarda si
perler kazıyorlar, onların içlerine sak 
la.nıyorlardı. Böcek ordusunu yeni bir 
sevinç kaplıyordu. 

- Bana iki kiıi liız.ım! Kim 
ölümü göze alıyorsa elini kal
dırsın! 

Bu sırada General Bibi komutan
larının yanına gitti. "Kahraman su
baylar, dedi, düşmanı daha bütün bil 
tim yenemedik. Bunun için birşey da
ha yapmak lbım. Jçinizden kim be-

ları gördü. 
"Uç düşman!,, diye haykırdı. 
Bu haber Sinek Kralına koşturul

du. O da şöyle bir emir verdi: Hemen 
ateş edin. 

Bir mermi oyuğunda: 

mek ıçın e ... 
Sözünü bitirmeden hemen başını 

toprağa soktu. Ve çok geçmeden ince 
uzun bir tünel açtı. Bu deliğin içine 
girip görünmez oldu. 

Bu sırada Generalle arkadaşlannın 
hali çok fenalaşmıştı. Etraflarına yağ 
mur gibi kurşun, bomba yağıyordu. 

Zavallı General Bibi i.e iki arka- fs,.&& G 
daşı şaşkına dönmüşlerdi birdenbirt 
ne yapacaklarını kestiremediler. Ol
dukları yerde biraz daha dursalar 
düşmanlar hemen öldüreceklerdi. Be· 
reket Bibi bu sefer de çabucak bir çıı 
re düşündü. 

- ''Gördüler. Arbk oraya gideme
yiz. Tabana kuvvet kaçalım. Toprah 
ta bi~ ~ermi oyuğu görür görmez h< I~ L~ @J 
men ıçıne dalın.,, ~ / e< 

Daha Bibi sözünü bitirmeden üç;ü 
birden kaçmıya başladılar. Sinek Kra 
lı bu kurnaz düşman erlerini elden 
kaçırmamak için Ustüste emirler ve
riyordu: "Yağdınn şun'ann üstüne 
ateşi! Buraya casusluk etmiye gelme 
nin ne olduğunu anlasınlar. Serin şun 
ları yere!., 

Bir merminin toprakta açtığı 
çukura sindiler •• 

Hiç bir dakika umudunu kesmiyen Bi 
bi bile bu sefer arkadaşlarına: 

"Fena yakalandık, diyordu, bere
ket sinekler pek iyi nişan alamıyor
lar. Şu atılan mermileı·den biri bu çu
kura rastlarsa hapı yuttuk, gitti.,, 

öte taraftan Sinek Kralı da: 

PROFESôR (KELBAŞ) 

SiZE SORUYOR: 

- Hangi göz'üi;<Um daha büyük? 
Bu antika profesörün sağ gözünde 

beyaz çerçeveli siyah camlı bir göz· 
Iük var. Sol gözünde de siyah çerçe
veli beyaz camlı bir gözlük. Bu canı
arın acaba hangisi büyük? Siyah 
mı, beyaz mı? 

Herhalde bir çoklannız beyaza bü 
yük diyecek, dikkat ediniz yanıldı
nız. "Öyle ise siyah büyük,, diyecek
siniz değil mi? Yine yanıldınız. Ne 
biri, ne de öteki da.ha büyük değil. 1-
kisi de bir büyüklükte. lnarunazsa
nız ölçünüz. 

Sonra bu profesörün resmini kesip 
yerinden çıkannız. lnce bir kartonun 
üzerine yapıştınnız. BeniJn size yap
tığım gibi siz de başkalarına. soru-
nuz: 

·mıe birlikte en tehlikeli bir işe git
mek ister. Gittiğimiz yerden belki de 
ı;eri döne.mi.Jeoeğiz.. Ona göre düşünü-

Bibi ile arkadaşlannın arkasındau 
tüfek ardına tüfek atılıyordu. Kur
şunlar 7..avallılann yanlnnndan, baş

larının üstünden vızbyarak g~i,>:or· 

"Haydi çocuklar, diye bağınyor- ı "Şu kel başlı profcsöriin gfr7.lüj!\i
du, haY.di sizi göreyim. Ne yapıp Y.a- nün hangi camı daha büyük,,?. 

Madras 

Akvaryum 
Akvaryum nedir bilir misiniz?. De

niz hayvanlan bahçesi. NaSıl karada 
yaşıyan herçeşit hayvanlan bir .araya 
toplarlar, buralara hayvanlar bahçesi 
denirse, denizde, suda yaşıyan hay
vanları da toplarlar. Onlara mahsus 
havuzlar yaparlar. Ve bu hayvanları 

burada yaşatırlar ve herkese de göste 
rirler. Iştc böyle yerlere Akvaryum 
der'er. 

Koca Asyada yalnız bir tane akvar
yum vardır. O da Hindistanda Binga
le körfezinde, Madrastadır. Bir tane
dir amma, pirdir .. Dünyanın hiç bir 
yerindeki akvaryum bu kadar zengin 
değildir. Burası çukur bir yerdir. Da
ha kapısından bakılınca bir si.irü mer 
canlar görünür. Çeşit çeşit balıklar 

vardır. Çekiç kafalı balık, kurbağa 

balığı gibi balıklar burada pek bol 
dur. Bir çeşit te ·sümUklü böcek var
dır ki Hintliler bunu uğur sayarlar. 
Kabuğunu hep boyunlarında taşırlar. 
Hatta ökiizlerinin, beygirlerinin bi'e 
alnına takarlar. Bu bildiğimiz sümük 
Jü böceklerden daha büyüktür. Hem 
de denizde, suda ,Sraşar. 

Burada bir de zehirli yılanlar pek 
çoktur. Bunlar kara yılanların!n en 
vahşisi olan kobradan bile daha vah
fidir. Pek büyük değillerdir. Fak2.t 
kendilerinden iki üç kere daha büyük 
olan balıkları ö'dürmek onlar için iş
ten bil edeğildir. 

Fakat senenin bazı zaman -
larındn üstlerinde birtakım ka -
buklar çıkar . Bunlar o kadar 
ağırlaşır ki artık yılan kımıldıyarnıya 
cak hale gelir. Etrafa saldırması için 
derisini değiştireceği zamanı bek1e
mek lazım ki o da senede yalnız bir 
defa olur. Entarisini çıkanr gibi de
risinden sıyrılır çıkar. 

==TAN== 
ÇOCUK KLORU 

lSlM: 
MEKTEP ve No. -·· ... _ .... _ ........ .. 
MEMLEKET: 
ADRES: 

Ha kupona doldurup bize J'Olla· 
'1Jlııt. Mukabilinde cönderecetimlı 
lza kartını alır almaz Tan Coculr 
.,uH,~t"J;" '17~!1' n1urc:u~n7 

Evde Yapllma 

Barometre 
Gezmiye gidecek 

siniz. Ha va boza -
cak mı, jyi olacak, 
mılamak istiyor -
sunuz. Annenizden 
bir kavanoz iste -
yin. Birde eski bi
çim sürahi. Yahut 

Uçmak Değil 

Söylemek 

Kolay 
- Gazeteler yazıyor. Bir uçm.u. 

uçup aya kadar gidecekmiş. Bu olur 
mu? 

-Çok kolay. 
- Nasıl kolay canım. 
- Kolay ya uçmak değil. Sövlemek 

kok..y. 

Dişleri 

Büyükbabasına'j 
Benziyormuı! e 

3 

Çocuk annesine - Anne dün sız 

:>ebeğin ağzı ve gör.leri babam& beıı
~iyor, diyordunuz. 

- Evet yavrum. 
- Ya dişleri o da büyük babamın 

dişlerine benziyor değil mi" 

Daha Biraz küçük bir zeytinyağ, veya sirke şi

c:.ıesi. Resimde gördüğünüz biçimde .. 
Şişeyi kavanozun içine ba.şaşağı ko
yun. Kavanozun içine şişenin ağzına 
gelinciye kadar su doldurun. Bahçeye 
bir köşeye bırakın. Hava iyi, güneşli 
olacaksa su şişenin ağzına doğru 
yükselir. Bozacaksa alçalır. Nasıl 

kolay değil mi? 

' "(f~vt, ı Evvel Boyaclıft' ~ 

rYAVRU DEVEKUŞLARI 

Bu gördüğünüz deve kuşlan daha 
pek ufacık, ancak on beş günlüktür
ler. Anneleri yoktur. Çünkü onlar 
bir "kuluçka pıakinesi,. nden çıkmış
lardır. Resimleri alındığı gün ilk o'a
rak dışanda karınlarını doyuruyor
lar. 

Zilli Kuılarla Bahk Avı 
Başlığı yan'ış zannettiniz hayır. 

Hayır. Bilerek yaıdım. Bizim bildiği
miz, balık ya büyük ağlarla veyah.ıt-
ta olta ile yakalanır değil mi? .. Öyle 
değil. Söz gelişi Andaman adalannda 
okla balık tutarlar. Cenubi Amerika-

~ ... 

Yol gösteren, gezmene: 
Burada sesin karşılığı çok kuvvetli 

-luyulur. Amma hızlı bağırmalı. Me
sela garson. !ki tabak pirzola diye 
bağınnız. 

GC'zmen bağırdı. Karşılığını dinle
di. Nihayet: 

- Ben sesimin karşılığını duyınu
dım, dedi. 

- Sesini öbiir taraftaki lokanta<'ı 

aldı. Bak işte elinde iki tabak pirzola 
ile geliyor. 

Gel de fi Cevap Ver! 

Gardiyan - Şu gördüğünüz koca
man iskelet. dünyada insanlardan 
binlerce yıl önce yaşamış Kerten.kt>Je 
iske'etidir. 

Çocuk - Insandan evvel yaşamış 
ta ya insanlar onun adını nereden öğ 
renmişler. 

RENKLi TABLO 

da Paraguayda mızrakla balrk yaka
larlar .. Çünkü burası yağmur zamon ı • 

arında çok bataklıktır. Sıcaklar ba.ş
~österince su birikintileri de kurumı-
ya başlar. O vakit balıklar da dipteki 
çamuru kazıp çamurların içine sak
lanırlar. Ta tekrar yağmur başlay:p 
ta bataklık göl oluncıya kadar, ça -
murun içinde ka7..dıkları delikte ya
şarlar. 

Buranın yerli halkı atlara biner
ler. Ellerine de mızraklarını a'ırlar. 
Bu göl bataklanna giderler. Mızrak
larını yere batırırlar ve böylelikle o
rada saklanan balıklan öldiirüp ya
l(alarlar. 

Fakat bundan daha tuhafı da var. 
Çinliler balıkçılık için birtakım kuş
'ar beslerler. Balıkları insanlar yeri
ne bu kuşlar avlarlar. Bunlann boy
nuna Çinliler bir halka bağlarlar. Ve 
uçururlar. 
Kuşlar balık'ann bulunduğu nehir

lere, sel basmış pirinç tarlalanna gi
.:ıerl<!r. Balıklan yakalarln.r. Bovıın

larındaki halka yakaladıkları balıkla 
n vutmalarma mAn; rılur. /.. """!l~'ln 

Jşte bir tabak yemiş. Hepsi de bil
diğiniz, sevdiğiniz meyvalar: 

Elmıı, armut, portakal, üzüm ve 
muz. 

- Bu sıraya oturwta.ymı2. 

- Oturdum, oturacağım da. Sen 
kim oluyorsun da bana kanşıyorsun. 

- Kim olacağım. Biraz evvel o 
sırayı boyıyan. 

Yaman 

Doktor 
- işte hastaneye yeni gelen dok

tor, çok büyük bir doktormuş, sağ

lam insanlarda bi1e hastalık hııluvor
muş. 

Başına Bak! 

- Ben yaman bir ilaç icat 
Çırçıplak kalan başlarda iki 
saç çıkarıyor. 

MÜSABAKAMIZ 

ettim. 

2"ilnde 

ı:.abakada birinciliği ve en güzel bedi 
yeyl alır. ikinciye, üçüncüye de birer 
güzel hediyemiz var. 

'Çinliler gelip bu balıklan toplarlar. Kim bunları en güzel boY.arsa mü-
(Kaseyi istediğiniz renkte 

lirsin~.).. 
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NasoD doğdu? - NasaD yaşacdlo '?. NasoD batta? 
No. 25 Yazan : Ziya Şakir 

Günün En Kuvvet i Siması 
Miralay Sadık Beydi 

Fırkanın teşkiline teşebbüs eden 
le ..... oaşında (mühim şahsıyet) o
larak goriılenıer; Reşıt Bey, Siret 
Bey, Mahir Sait Bey gibi, siyaset 
sahasında henuz peK az görulnıüş 
kimselerdi. Bu zatlar da biliyorlar
dı ki; pek o kadar maruf olmıyan 
eahsiyetleri, büyük işleri başarmı
ya kafi deği;di. Onun için bu zat
lar, kuvvetli şahsiyetlere dayan
mak ihtiyacını hissetmişlerdi. 

Vefıı caddesindeki kırmızı konak 
ta başlıyarak Mebusan Meclisine 
kadar dayanan hadise göstermişti 
ki; günün en kuvvetli adamı, (Mi
ralay Sadık Bey) di. Çünkü onun 
bir fırka teşkijine teşebbüs ettiği 
gün Mecl~ mebuslar, hariç~ b1: 
çok taraftarlar; derhal onun ısnıı 
etrafında toplaruvermişlerdi. lşle; 

bu ciheti nazarı dikkate alan yeni 
fırkanın müteşebbisleri, Sadık Be
·Yin kuvvetinden istifadeyi düşü
nürlerken, vaziyeti şöylece tahlil et 
mektelerdi: 

- Vakıa bu adam, budalalık et
ti. Birkaç gün zarfında eline geçen 
o muazzam kuvvetleri kullanmayı 
beceremedi. Eğer istemiş olsaydı; 
Nuruosmaniye caddesindeki lttihı.ıt 
ve Terakki Cemiyeti Merkezi umu
mi binası ile Şeref sokağında Ka-
1'8. Kemalin saltanat sür -
düğü Nuruosmaniye klübü bi
nasını hak ile yeksan edebnir
di. Anlaşılıyor ki Sadrk Bey
de kudret var. Fakat idare kabileyti 
yok. Şu halde biz de, karagöz oyu
nunu taklit ederiz. Mal(tm ya, per
d e oymyan, deve derisinden yapıl 
mış olan karagözdür. Fakat o ka
ragöz, kendi kendine oynamaz. O
na merbut olan bir değnek ve o değ 
neği oynatan da bir karagözcü var 
dır. O karagöz, biz de karagözcü 
o"uruz. Elverir ki, yakacağımız oca 
ğın dumanı doğru çıksın. 

Muhmut Şevket Pu1a 
(ricali siyasiye) den olduğuna, ve 
lngiltere Kralı ile şahsi dostluğu 
bulunduğuna kani olan bir tek şa
hıs varsa, o da Şehzade Vahdettin 
Efendi idi ... Onun için Vahdettin 
Efendi, Damat Ferit Paşanın - bü
tün arzuları gibi - bu arzusunu da 
kırmak istemezdi. Fakat, Beşinci 
Sultan M~hmedin takip ettiği siya 
seti bildiği için yapacağı teşebbü
sün hiç bir fayda temin etmiyece
ğine kanidi. Buna binaen, Damat Fe 
rit Paşanın istirhamına karşı: 

- Estağfurullah, Paşa enişte ... 
Arzularınızı yerine getirmeyi, bir 
.ze k add erim. Fakat, biraderin 
meslek ve meşrebi ma.lüm. Onunla 
hiç birşey yapmak milmkün değil
dir ... Hele sabrediniz. Eğer günün 
birinde taht bize kısmet olursa, 
Allah kerim. Sizden başkasını Sad
razam yapacak değilima ? .. 

Cevabını vermişti. 

tının inşasına memur o!duğu za
man çöllerde senelerce çile çeken 
Müşir Kazım Paşa ... 

Bu zatlardan yalnız Kazım Pa.~a, 
bila kaydiişart fırkacılığı reddet
miş, kendisine vuku bulan teklifi 
kabul etmemişti. Fuat ve Nuri Pa
şalar: 

- Hele fırka teşekkül etsin. Ta
kip edeceği hareket hatlarını göre 
!im. Işimize gelirse, biz de fırkaya 
girer~z. 

Diye cevap vermişlerdi. 

F ırkanrn ilk müteşebbisleri, 
o tarihte Mısırda bu 'unan 

sabık sadrazamlardan Kamil Paşa 
yı ihmal etmemişlerdi. Çünkü; Ka
mil Paşa da lttihatçılara gücen
miş; çıkıp Mısıra gitmişti. Fakat, 
memleketle alakasını kesmemişti. 

Gerek Babıalide ve gerek fırka 

merkezlerinde cereyan eden hadise 
leri uzaktan uzağa takip ediyor.Dost 

lanndan bazılarına, memleketin se 
Iameti için taşkın muhalefet yap-

maktan ihtiraz etmelerini tavsiye 
ediyordu. 

Kamil Paşa, Hürriyet ve ltilafın 

i'k müteşebbislerinden aldığı mek
tuba birdenbire cevap vermemişti. 
Yeni teşekkül edecek fırkanın kim 
!erden ibaret olacğını, programını, 
hususi maksatlannı, lstanbuldaki 
dostlarına inceden inceye tetkik et
tirmiş .. Ondan sonra, şu cevabı ver 
mişti: 

(Arkası va.r) 

Pamuklu 
Mensucat 
Bollastı , 

Amerika.dan yapılan ithalata karşı 
serbest döviz verildiği için son aylar 
da Amerikan pamuklu mensucatının 
ithalatı 1936 senesine nazaran bir i
ki misli artmıştır. 

Evvelce Japonyadan getiri -
len astar bezi gibi mamulatın ye
rini şimdi Amerika malları tutmuş
tur. Amerikada ticaret işleri mun -
tazam teşkilatla kontrol edildiği i
çin pamuk piyasalarının temevvüç
lerine göre, mamulatın da fiyatları 

değiştirildiği için Amerikan malları
na rağbet artmaktadır. 

Itaıyadan pamuklu ithalatı azal -
mıştır. Bunun sebebi pamuklu men
sucat sendikalarının bugünkti ithalat 
rejimimize göre mal yapmamaktn ol 
malarıdır. Mesela, suni ipek. ve suni 
yün ile karışık mallar memlel:etimi
ze girememektedir. Buna mukabil,Al 
manyadan pamuklu ithalatı artmıya 
başlamıştır. lngiliz pamuklulannın 
serbestçe ithal edilebilmesi dolayısile 
bu çeşit mallar da piyasada çoğalmış 
tır. Bütün bu ithalata rağmen yerli 
kaput bezleri piyasamızda hlikim bir 
mevkidedir. Fakat, fabrikala-ımızrn 

bütün ihtiyaçları karşılayamaJıkları 
ileri sürülmektedir. 

-0-

Bu Hafta ihraç 
Edilen Maddeler 

Son hafta içinde lstanbul gümrük
lerinden ihraç olunan Türk malların
dan 477003 liralık yaprak tütün, 
50963 liralık fındık, 4938 liralık bal
muınu, 118000 liralık tiftik, 21481 
liralık kitre, 5000 liralık ceviz kütü
ğü, 5875 liralık yumurta, 39989 lira
lık ham sünger (Almanya) ve 4126 
liralık civa Japanyaya. gönderilmiştir. 

Demişlerdi. 

Y ine bu fikir ve mütalealara 
nazaran, diğer birtakım mü 

him unsurlara da istinat edilebilir
di. Mesela .• Damat 11'erit Paşa .. Bu 
zat: 

• şte, bu sebeplere binaen Da 
1 mat Ferit Paşa lttihatçıla

ra son derecede kinlenmişti. O da. 
bir an evvel, cemiyetin nü~uz ve 
kudretinin zevale ermesini bekle
mekte idi. 

Sakın dan Göze .•• 

- Yahu! .. Ben, ricali siyasiye
denim. Londrada sefaret katipliği 
yaptığım zaman, Ingiltere Kralı ile 
§ahsi dostluk temin ettim. Nite
kim, babam da sabık Kralın dostu 
idi. Gelin beni Sadrazam yapın. 
Ertesi gün, Ingiltere hükftmeti ile 
par ak bir ittifak aktedeyim. Hatta 
isterseniz, lngiltere Başvekilini, 
Jnerkezi umumide bir kahve, bir 
nargile içmiye getireyim... Şayet 
11adrazamlık bir gedikliye verildiy
se, hiç olmazsa (ayan meclisi reis
liği) ni verin. Ben ona da razıyım. 

Diyordu ... Fakat, lttihatçılar, o
nu (yarım deli) diye tavsif ediyor 
lar. Bu sözlerine ve ricalarına e
hemmiyet bile vermiyorlardı. 

Damat Ferit Paşa; iki defa zev
cesi Mediha Sultanı - biraderi o
lan - Beşinci Sultan Mehmede gön
dermiş .. Bu (halisane arzu1an) nın 
husulüne yard'm etmesini istir
ham eylemişti. Fakat: - birçokları
nın gayet saf ve aptal zannetmele 
r:ne nr.zaran, çok kurnaz ve sinsi 
bir adam olan - Besinci Mehmet, 
bu sözlere karşı bıyık altından gü 
lerek: 

- Hem~ire!. Ben, hükumet işle
rine kanşmam. 

Dem: ti... Yani: 
- Ben, Ittihntcılarm işlerine ka 

l"ıRmam. Onlar kızarları:ıa , adamı 

(ıı 1acıağı) ediverirler. demek iste
lni~f. 

ikinci mı>nf' cevaptan sonra, Da 
inat Ferit Paş'l bir kere de (ikinci 
'7elhht, Vahdettin Efendi) nin Çen 
gelköy sırtlanndaki köşkilne git
!niş; onun vasıtasile Beşinci Sul
tan Mehmede bir iş gördüreceğini 
tlmit etmişti ... Vahdettin Efendi ile 
llevişlrlerdi. HattA hazan, içtikleri 
81.l bile ayn gitmezdi. lşin asıl mU
hirn ciheti; Damat Ferit Paşanın 

Yine Damat Paşaların içinde bir 
zat daha vardı ki, bu da muhtelif 
sebeplerden dolayı Ittihatçılardan 
nefret ediyordu. Bu da, <Damat Sa 
lih Paşa) idi. 

Yeni fırkanın ilk müteşebbisleri 
ne nazaran bu iki damat paşa ele 
geçirilecek olursa: (ikinci veliah~, 
Şehzade Vahdettin Efendi) nin hı
mavesini temin etmek te imkan da-. . 
ircsine girecekti. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti, 
Meşrutiyeti ilana sebep olarak (Sal 
tanatın nüfuz ve kudretini kırdtğı 
için, esasen Vahdettin Efendi bu 
cemiyete karşı en çok kin besliyen
lerdcn biri idi. Ve: (31 Mart) va
kasında Hareket ordusu Istanbula 
girdiği zaman, etrafa dağılan kanlı 
katillerden bazTlarını, Çenge1köy 
sırtlanndaki köşkiine saklamak ve 
sonra da onlan birer tarafa kaç1r· 
mak suretile. lttihatcılara karşı beS 
!ediği husumeti göstermişti. 

Tabiidir ki bu sırra herkes vakıf 
değildi. Fakat Hürriyet ve Itilaf 
fırkasının ilk müteşebbisleri arasın 
da bir iki kimse vardı ki; bunlar 
(31 Mart) vakasile alakadar olduk
ları için. ihtilal arkadaş'arına; Şeb 
zade Vahdettin Efendi tarafından 
gösterilen himayeyi bilmekte ve o
na dua etmcktelerdi. lşte şimdi, ye 
ni fırkayı vazivete hakim kılacak 

biivük kuvvetler aranırken . o ~
nün (ikinci veliahdi) ve istikbalin 
de (hükümdarı) hakkında bu fikir 
ve mütalealar cereyan etmişti. 

Müteşebbisler, bir iki isim üze
rinde daha tevakkuf etmişlerdi. 
Mesela, Müşir Fuat Paşa.. Abdü!
hamidin sabık mabeyincisi Nuri 
Paşa .. İstanbul Merkez kumandanı 
iken, Abdülhamidin iradesile sür
gün edilen, ve Hicaz şimendifer hat 

Çöp batar, derler. Fakat toz her 
göze girebilir. Köprü üzerinden ge 
~eııken vapurlardan birbıin baca
sından ~ikan kara kara dumanlar 
arasında bir kömür tozu göze gi
rebilir, kabahat bulmıyalım, göze 
her türlü toz girebilir. 

O zanuwı herkesin yaptığı ilk 
tabii hareket gözünü ovuşturmak 
tır. Çünkü gözün her açılıp kap&

nışrıııda, gözkapağmın arasında. ka 
lan toz gözün a.kına yahut şeffaf 
kısmına dokunur. Fena bir sllmıtı 
verir. insan gözünü ovuşturunca 
içerdeki toz çıkacak, o fena Sllmıtı 
geçecek 88!11Jr. Halbuki gözleri o
vuşturunca toz çıkmadıktan başka 
daha ziyade &aplanır, gözleri yaşar 
tır, aydınbğa bakınca rahat8ızlık 
getirir. Gö:ıyaşlannın tozu sürüii
le)ip çıkardığı olabilir, fakat bu 
pek müstesna bir §eY olduğundan 
göze toz kaçınca gözü ovuşturmak 
pek yanlış, t.amamlle aksine bir 
har6'aetttr. 

lnsan gözünü ovu~tunıp tozun 
daha ziyade saplaıımas1111& sebep 
olacak yerde, onu !;ıkarmayı dü

§Ünmelldlr. Gözüne toz k~ a
dam hem becerikli, hem de biraz 
cesur olursa tozu • bir aynanm ö
nünde - kmdl kendine çıkarabilir. 
Faka.t bu iki hassa;)ı birden bir ki 
şide bubnak güç olduğundan yal
nız becerikli bir kimse bulmak ye
tişir. Başkasının gözü üzerinde her 
kes az çok cesur olabildiği gibi göz 
den toz çıkarmak için li.mn olan 
beceriklilik te pek büyük değildir. 
Bunu herkes öğrenebilir ve gözü
ne toz ka~40la.ra hizmet edebilir. 

Göze kaçan tozun üst gözkapa
ğmın, yahut aıJt gözkapağınm al
tsnda olduğunu, gözüne toz k~ 
kimsenin duygusu ~k defa haber 
nrir. Ona göre gözkapaklanndan 
altta.ki yahut üstteki çevrilir. Fa
kat bazdan pek ziyade sinirlendik 
ferinden duygularının yerlni de şıa 

§mrlar, tozun nerede olduğunu 
söylemezler. Çocukla.rda da böyle 
olur. O vakit to:wn nerede olduğu 
nu aramak li.zımdır. 

Alt gözkapağmı ~evirmek pek 
kolaydır; yağma.mı \'ar, der gibi 
bir parmakla yüzUın derisbıi biraz 
aşağıya doğru çekince gözkapağı 
açılır ve toz onun altında ise mey 

dana çıkar. 
Toı yukandaki gözkapağmm al 

Wıda ise onu çevirmek - güç olma 
malda beraber - biraz daha nazik-

tir. 
ı - Tozun girdiği gözle insan 

ayağına doğru bakar. 
2 - Tozu çıkaracak ola.n ha),r 

sahibi sol ellnio başparmağlle şa
hadet parmağı arasmda 'kirpikle
ri tutarak gözkapağını kendisine 
doğru hafifçe çeker ve gözkapağı
nm gözün üzerinden a;)Tddığıru du 
yar. 

S - O \'&.kit sağ elinin şahadet 
parmağile - fa.kat çabUk olmak şar 
tile - göikapa.ğmm üzerine ba..41m
ca kapak çevrilir ve içerisi meyda 
na çıkar. Pa.rma.kla çevrilemezse 
bir kurşun kalemln ya:ımıyan tara
fUe, bir kibrit ~öplle de basarak 
çevirmek mümkündür. 

4 - Gözkapağmın altı meydana 
çıkınca kırmızı üzerine saplanmı 
toz yahut çöp görünür. Temiz bir 
ınendllin ucuyla, yine bir kibrit çö
pü Ue o tozu ahp çıkarmak pek ko
laydır. En i;)isi tabii temiz pamuk 
parçaslle almaktır. 

Gözkapağı çe'\Tildlği halde hiç
bir şey görülmezse?.. Toz yahut 
çöp göz kapa.ğmıın ta yukansına 
gitnıi§, köşeye saklanmı§, yahut 
saplanmış demektir. Oradan onu 
ancak hekim çıkarabilir. Gözün a
kma yahut §effaf kısmma saplan
ıruş tozlan, çöpleri çııka.nmya uğ
ra.5mak ta tehlikelidir, daha derine 
gidebilir. Böyleleri için de müte
hassıs hekimin eli lazımdır. 

Nevyork Borsasında 

Salah Omitlerinin 
Tesirleri Görülüyor 

Gelen haberlere göre, Nevyork ve Avrupa borsalarındaki ka

ntrk vaziyet, düzelmiye yüz tutmuftur. Yeni tedbirlerle Amerika 

piyualarınm düzeleceği ümidi arttığı için bu haberlerin Avrupa

da da tesiri görülmiye batlamıttır. Londra borsasında bir ster

lin 147,25 frank ve 4,99,68 dolardır. Şehrimiz borsalarında da 

hissolunur derecede bir durgunluk vardır Fakat, bu hal daha zi

yade ihraç malları üzerindedir. 

Türk Borcu sahfl ~ • 
Dün borsamız Paristen Unitürk 1 K' er ın n 

221 frank bildirilmiş, 1~75 liradan ~ 

açıl~rak 13,70 .u:ada kapanmıştı~ .. hesap/ar ında 
Parıs borsası bızun borsamıza tesır 
göstermemiştir. Çimento hisselerin- son va z i u et 
deki düşüklük durmamıştır. Bu hisse Iktısat Vekilctinden alman malumata ga 
ler on liradan 9,75 liraya kadar düş re, 10-11-937 de klering hesapları bakiycle 
müştür. Bunun sebebi, şirketin bu se ri ve kredili mubayaata ait taahhiıt yeldln 
ne fazla iş yapamaması ve geçen sene larmı gösteren cetveller aşağıdadır: 
kuponları 200 kuruş verdiği halde Türkiye Cümhuriyet l\lerke:ı Bank~ 
bu sene ancak yüz kuruş verebilece- smdaki blokajlar 
ği hakkında piyasada çıkan şayia - Memleket Mikdar T. L. 
lardır. Avusturya 2.411.200 

Belçika 113,200 
Altın .atıfları arttı Bulgaristan S,600 

Borsa dışında altm satışlan hayli Çekoslovakya 2,429,100 

hararetlenmiştir. Fakat, sarraflarda Finlandiya l.o53.lOO 
l Fransa 4,220,000 

atın mevcudu kalmamış gibidir. Ana Hollanda 1,158,700 

doludan alıcılar artmıştır. Bu yüzden Ingilterc 8,159,200 
bir Türk altını 11 liraya. kadar çık- Ispanya 406,800 
mıştır. Yurdun dışına altın çıkarmak Isveç 1.684,100 

maksadile son güne kadar hiç bir ha Isviçrc 894,200 

rü · · V yük l ltalya 1,959,000 
reket gö lmemıştir. e se me Lehistan 11,800 

yalnız altın almak için piyasamıza ya Macaristan 770,700 

pı1an müracaatların çoğalmasından Norveç 534,300 
ileri gelmiştir. Romanya ,995,100 

Yugoslavya 230,300 
-o---

lzmirde 78 
Kooperatif 
Çalışıyor 

Izmir. (TAN Muhahirinn1>n \ - 1 ... 
mir Viliyetinde, aon bir yıl içinde 
kooperatif faaliyeti artmıştır. Son 
yapılan bir tesbite göre, Izmirde mev 
cut kooperatiflerin adedi yetmiş se

kizi bulmuştur. Kooperatifler, taah
hütlerini ve borçlarını ödiyen ortak
ları himaye ederek her mevsimde ik
raza tta bulunuyorlar. Bu ayın sonu
na kadar kooperatif ortaklarının ko
operatiflere borçlarını ödemel~ri icap 
ettiği kendilerine bildirilmiştir. Bir 
kısım müstahsiller henüz mallarını 
tamamen satamadıklarını ileri süre
rek kısa bir müddet istemişlerdir. Bu 
istek tetkik edilmektedir. 

r 
BORSA 

26.11.937 CUMA 

PARALAR 

Sterlin 623,- 628,-
Dolar 122,- 126,-
Frank 80,- 88,-
Liret 102,- 110,-
Belçika Fr. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 23,-
Jsviçre Fr. · 570,- 580,-
Leva 20.- 23,-
Frolin 65,- 75,-
Kron Çek 78,- 82,-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 26,- 29,50 
Zloti 20,- 22,-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,·- 14,-
Dinar 48,- 52,-
Kron tsveç 30,- 32,-
Altın 1100,- 1102,-
Banknot 268,- 269,-

Ç ER 1 I'' K 

Londra 624,25 624,-
Nevyork 0,8002 0,80025 
Paris 23,5875 23,5725 
Milano 15,2166 15,20 
Brüksel 4,7060 4,7050 
Atina 87,545 87,58 
Cenevre 3,4593 3,46 
Sofya 64,0768 64,1025 
Amsterdam 1,44 1,4395 
Prag 22,7264 22,7355 
Viyana 4,2290 4.23 
Madrid 13,7765 13,7820 
Berlin 1,9832 1,9838 
Varşova 4,2290 4,23 
Budapeşte 4.0240 4,0256 
Bil kreş 106 8482 106 891 O 
Belgrad 34.5614 34.5750 
Yokohama 2,7820 2,7530 
Moskova 23.5825 23,5725 
Stokholm 3,1075 3,1090 

Yunanistan 68,800 

Yeldin 28,165,200 

Muhtelif memleketlerin Merkez Ban· 
kalannda.kl blokajlar 

REICHBANK - BERLINDEKI BLOKAJ 
YEKUNU 

A. hesabı T,L. 13,802,100 

r. .. .. ı.aH83 
Almanyadaki umumi blokaj 
yekünu T. L, 20,169,600 

Estonyadaki umumi blokaj 
yckünu T. L, 8,100 

Umumi klokaj yekünu 20,177,700 

Muhtelif memleketlerden kredili ola
rak yapılnuş olan mubayaata ait ta-

ahhütler yekunlan 
Memleket Resmi daireler Hususi şahıslar 
Almanya 20,943,947 908,165 

Avusturya S7,914 336,603 

Belçika 450,609 

Çekoslovakya 622,018 580,699 

Estonya 17,600 

Fenlandiya 181 35,073 

Fransa 8.950 226.336 

Hollanda 89,358 73,899 

Ingiltere 197,685 366,488 

ispanya 19,509 38,08Z 

Isveç 1.602,435 333 635 

Isviçrc U Sl,085 290,859 

Italya 37,103 278,168 

Macaristan 882,136 168,393 

Norveç 86,883 63,544 

Lehistan 17,767 21,835 

Yugo!llavya 198,694 37,830 

Yuna.nistan 57,639 

Rusya 174,738 

Yekun 3,966,466 2,972,292 
1 - Siparisi mukaveleye bailanmıı oldu

ğu halde henuz memlekete ithal cdilmemiı 
olan mallar bedelleri yukarıdaki yekunlar
da dahil değildir. 

2 - Amanyaya ait yukarıdaki yekünda 
dahil bulunan altı aya kadar vadeli miıba
yaat: 

Resmi daireler 2,028,086 T, L. 
Hususi şahıslar 6,590 916 T. L. 
Bakiye daha uzun veya başka vadeli ırtÜ• 

bayaata ait taahhütler yekünu ifade eder. 
4 - Her memleketin kredili taahhütleri

miz de dahil olmak uzere hesaben alacaklı 
bulunacağı meb!At tesb.t edilebilmek için 
bir numara!; cedvelde memleket i~n goste
rilmi15 olan blokaj yekununa ayni memleke
te ait olarak işbu üc; numaralı cedvelde mün 
deric; taahhutler yekUnunun ilive edilmesi 
icap eder. 

Zahire Piyasasında 
Dünkü Sattılar 

Dün şehrimıze otuz vagon buğday, 
yirmi vagon arpa ile iki vagon çav -
dar gelmiştir Yumuşaklar 5,25 _ 6,15 
Polathlar 6 20, sertler 5,27,5-5 37 ku 
ruştan satılmıştır. Arpalar 4,08-4 09 
kuruştur. Dün 135 bin k iloluk bir pa.r 
ti arpa 4 08 kuruştan ve yüz bin kilo 
luk diğer bir parti 4.03 kuruştan da 
bili sarfiyat için satılmıştır. Avrupa 
piyasalarındaki düşüklUk dolayısile 
ihracatçılar arpa almamaktadırlar. 
Çalı fasuly si 8,20. kalburlu nohut 
8, iç fındık 35,20, böğrUlce 8,05 ku -
ruştur. 
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BAŞMAKALEDEN MABAA'.t 

:Z 1 • ı.ı. • ~ol ı -
Kanun 
Çıkmazları 

Berlinden Anayasada 
Sonra Londra.. Yapılacak 

(Başı 1 incide) 

mezse halkın hukukuna taalluk eden 
dıJer binlerce kanunu nasıl kavrıya
bllir? 

Bence kırtasiyeciliğin önüne geç
mek için lüzumsuz bazı formalitele· 
re nihayet vermekle beraber kırk 

yamalı derviş hırkasını andıran ka
nunlan her üç veya beş senede bir 
gi:ızden geçirip hilkmü kalmıyan 

maddeleri çıkarmak lazımdır. Hük
mü meri olduğu halde, tadil, tezyil, 
tefsir gören maddeleri sırasına koy
malı ve bir ktap şeklinde bastırılıp 
memurlara tevzi edilmelidir. Bu ki
tap işi halledilirse kırtasiyecilik ya
rı yarıya iner.,, 

Okuyucumuzun, derdin bu kıs
mını mühim görmekte hakkı 

vardır. Ekseriyetle nazari ve kırtasi 
bir zihniyetle ortaya çıkan kanunla
rımız, ya tatbikatın her türlüsüne uy 
gun çıkmadığı için, ya acele iş çı

karmak zaruretile kanunun umumi 
prensiplerini ihmal etmek icap etti
ği için yeni kanunlarla tadil ediliyor. 
Ortaya istisnai kanunlar, zeyiller, 
tefsirler çıkıyor. Kimse bu malfıma
ta tamamile sahip değildir. Tefsirler 
biribirine uymuyor. Mesela bir dai
re b~ maddeye dayanarak bir işi ha· 
zırlıyor, hesap divanı büsbütün baş
ka bir maddenin ihmal edildiğini ha
tırlatıyor. Iş sonsuz muhaberelere 
dökülUyor. 

lşler bu usullerle, bu kanunlarla 
ve bu zihniyetle idare edılirken, hal
kın i§i çabuk görülsün, diye ısrarlar 
\•aki oluyor. Her kalemde kalan ka
ğıtların oradan nekadar zamanda 
çıktığı kontrol ediliyor. Garibi şu ki, 
bu alaka ve ısrar maksada tamamile 
zıt neticeler veriyor. Memur kağıdı 
tutmuyor, fakat öyle bir vahi müta
lea veya havale ile başından atıyor 
ki, hem kendisini kati karar vermek 
mecburiyetinden kurtarıyor. Hem 
de kağıtlan çabuk çıkarmak husu
sundaki kontrolün icabını zahiren ve 
§eklen yerine getirmiş oluyor. 

A nkara~~l\ gelen haberlere gö
re, hükumet bu işi ele almış

tır. Hesap edildiğine göre, bugUn 
cümhurlyet devrinde yapılmış 3700 
kanun var. Osmanlı idaresinden ka
lan bazı kanunlarla beraber yekfın 
dört bini geçer. Bunları gözden ge
çirmek, nmeli ,basit ve açık bir hale 
koymak için Mecliste bir encümen 
teşkıl edileceğinden bahis vardır. 

Biz bu habere inanamıyoruz. Der
di halletmek için böyle bir yol tut
ınak, kırtasiyeciliği ortadan kaldır
mak için vakit vakit teşkil edilen 
kırtnsi komisyonların faaliyetinden 
çok fazla bir netice veremez. 

Biz öyle ümit ediyoruz ki, Cel&l 
Bayar hükO:meti, işi daha esaslı tu
tacaktır. Mevcudu yamamak ve tef
sir yoluna düşmekten kendini koru
yacak ve ileri tekniği ve halkın işini 
günü günilne görmek zaruretini u
mumi hayatta hakim kılacak radikal 
yollar anyacaktır. 

Alım~t Emin YALMAN 

,, 

Kimya Sanayii 

(Başı 1 incide) 
münakaşalar olacaktır: 

1 - A vrupada umumi sulh vazi 
yeti ve Almanyaya bir sulh unsuru 
olabilmek imkanlarının temin edilme 
si 

2 - Akdeniz meselesi ve Italya 
karşısmda Fransa ve Ingilterenin 
vaziyetleri. 

3 - Alman müstemlekeleri mesc -
lesi ve bu hususta Fransanm son sö 
zü. 

4 - A vusturyanın ve Çekoslovak 
yanın istiklalleri meselesi. 

5 - Yeni bir J,.okarno anlaşması 
ve bu anlnşJllanın daha şümullü bir 
mahiyette tahakkuku imkinla.rmm 
araştırılması. 

6 - ispanya meselesi. 
7 - Milletler Cemiyeti misakı -

nın yeniden gözden geçirilmesi. 
8 - A vrupanm iktısadi vaziyeti ve 

Amerika 
9 - Uzak ş·ark işi, 
Alakadar mahafilin temin ettiğine 

bakılırsa Fransa ve lngiltere arasın
da bu meseleler Ül".f'rinne miitavascırt 
bir anla.,ma elde edilecek ve katl ka
rarlar ver'lecektir. 

Amerikanın rolü 
T..ondra, 26 (A.A.) "-- Yorkshire 

Post yazıyor: 
Chautemps ve Delbos, !ngiliz hü -

ktımet adamlanle yalnız Lord Hali
fax'm son Berlin seyahatinin netice
lerini tetkik etmekle kalmıyacaklar 
ayni zamanda Uzak Şark, Akdeniz 
ve belki de cenubt Afrika vaziyetleri 
le meşgul olacaklardır. Vakit kala -
cak oluras lngiliz - Amerikan ticaret 
müzakereleri meselesinin de derpiş e
dilmesi mümkündür. 

lktı6adi me•eleler 
Londra, 26 (A.A.) - l!l'ansızlarla 

lngilizler arasında yakında icra edi
lecek müzakerelerin hakiki mahiyeti 
nin ne olduğu hakkında birşey söylen 
memektedir. Fakat heyecan uyandı
racak birtakım karar1ar ittihazı bek 
lenilmektedir. B. Chamberlain'in ve
receği öğle ziyafetinde pek az davetli 
hazır bulunacaktır. B. Eden, Lord 
Chancelier Hnilsham, Simon ve Van 
Sittart. 

Sir John Simon'un huzuru, siyasi 
- ...... 1 .... 1 .... IA :hi..-lilrtA sıvni .. .same.nna ik
tısadi meselelerin :ve bilhassa burada 
siyasi vaziyetin salahı için zaruri ad
dolunan gUmıilk tarifelerinin indiril
mesi meselesinin müzakere edi'eceğl 
manasını tazammun etmektedir. 

iptidai maddeler 
Londra, 26 (A.A.) - Havas Ajan

sm:n muhabiri bildiriyor: Almanla
rın iptidai maddeler satın alabilme
leri ve mamul maddeler ihraç edebil
meleri için müstemlekelerde bir açık 
kapı rejimi ihdas etmek ... Almanya
ıun müstemleke taleplerine karşı In
?iliz' er tarafından yapılacak ve pa
zartesi günil Fransız nazırlarına bil
dirileook olan mukabil teklifler işte 
bunlardır. 

Bundan maada Hava ve Hariciye na 
zır lan tarafından dün gösterilen fa . 
aliyet neticesinde eski garp hava pak 
tının veya hava silahlarını terketmc 
meselesinin yeniden ihya edileceği 
zannı hasıl olmuştur. 

Ziyaret programı 
Londra, 26 (A.A.) - Chautemps 

ve Delbos'nun refakat1erinde Fransa 
Hariciye Nezareti siyasi kısım müdil 
rü Massigli olduğu halde pazartesi 
sabahı buraya gelmeleri beklenilmelr 
tedir. Fransa devlet adamları derhal (Bn§ı 1 incide) 

na ait teçhizatın ihaleleri yapıla<:ak- Ingiliz ricalile noktai nazar teafüinde 
tır. ">ulunacaklardır. Bundan sonra Cham 

ÇİMENTO FABRİUASI 

Sıvasta kuru acak çimento fabrika 
sının ihalesi dün yapılmıştır. Bu fab
rika ilk beş yıllık planın haricindedir. 
Anadolunun ortasında çimento teda
rikini kolnyla§trrmak ve mahalli fi
yatları ucuzlatmak maksadile Sü-
mer Bank tarafından kurulmuştur. 
Günde istihsal kudreti 300 ton, sene
de 90,000 tondur. Soğuk aylarda ima 
lat tatil edileceğine göre sene'ik istih 
sal vas'ltisinin 60 bin ile 70 bin ton 
arasında olacağ· tahmin edilmektedir 

- --o----
ErCJani Yolunda Bir Tren 

Kum Yığınına Saplandı 
Fnz ğ 26 (Tan muhab"rinden) _ 

Di.in sabah Elaz•ğ ile Ergani yolu u~ 
rinde sel tahribatı neticesinde bir 
marşandiz treni yoldan çıkarak bir 
kum yıb'1nına saplanmış, trenin yolcu 
vagonunda giden üç ~işi .yaralanmı~ 
tır. Hadise yerine derhal ımdat treru 
göndcrilmlştir. 

berlain Fransız misafirlerin şerefine 
">i öğle yPmeği verecektir. Müzakere
' ere öğleden sonra da devam edilecek 
tir. 
Akşam Eden Fransız liderlerini e

··nde kabul edecektir. 
Salı günU Fransız sefaretinde bir 

öğle yemeği verilecektir. 
Chautemps, Delbos ve Massigli 89.· 

1 ı akşamı Londradan ayrılacaklardır. 

LZZ !2LiZS2 

Bir Yavru Radyoda 
Kutuptaki Babasile Konuıtu 
Moskova 26 (TAN) Kutbe giden ve e 
rada buz kütle eri üzerinde çalışan 

heyetin ilk altı ayını tamamlaması 

mUnasebetile Moskova radyosu bir 
hususi program hazırlamış ve bu mu 
nasebetle oimalt kutupta bulunan kl 
şiflerden Fyodrov, kutba hareketin
den iki ay sonra doğan oğlunun se
sini işitmiş, çocuk mikrofonun önün
de ağlamış, gülmüş, ve babası bütün 
bunlan takip ederek teselli ve zevk 
duymuştur. 

Değişmeler 
(Başı 1 incide) 

Teşkilatı Esasiye kanununa ait tadil 
tek.lifile dairelerin vekaletlere taksi
mi hakkındaki kanun layihasını mü
zakere etmiştir. Encümen, bu iki ka
nun teklüini, esbabı mucibe 18.yiha
larile birlikte görüşmüş ve ikisini de 
kabul etmiştir. 

Devlet dairelerinin vekaletlere tak 
simine ait kanun layihasının son şek
linde birinci madde şöylece tesbit e· 
dilmiş bulunuyor: 

"Madde ı - 8. 11. 1937 tarih ve 
3117 numaralı kanunun birinci mad 
desi aşağıda yazılı surette değiştiril
miştir: 

İcra Vekilleri Heyetinin kaç ve· 
kilden terekküp edeceği Başvekilin 
teklifi üzerine Cümburreisinc tasdi-
kile taayyün eder. 

Devlet daireleri, biri Başveka.Iet 
olmak üzere, devlet işlerinin inkişa· 
fına göre ve devlet işlerini lüzum
suz yere parçalamıyacak surette Baş 
vekilin teklifi ve Cümhurreisinin 
tasdiki ile vekaletlere taksiın olu· 
nur.,. 

Millet 'Meclis\ önümüzdeki pazar
tesi günü toplanarak bu Jayihalan 
müzakere edecektir. Meclis bugünkü 
toplantısında bazı i§leri neticelendir· 
di. Meclis toplantısından sonra Ve · 
killer Heyeti, Başvekilimiz B. Celal 
Bayarın reisliğinde Uç saat süren bir 
toplantı yaptı. Bu toplantıda mühi~ 
devlet işlerinin görüşUldüğU ve yenı 
kararlar ittihaz edildiği tahmin olu
nuyor. 

]aponyadan 
Çıne 
Üliimafom! 

(Başı ı incide) 
Merkez mıntakasında, Vuçinin ta

mamen işgalinden sonra Japon kıta 
atı, 25 ikinciteşrin gUnU Nankin isti 
kametinde ileri hareketlerine devam 
etmişlerdir. 

Cenup mmtakasmda, Japon kuv -
...... ı. .. rt .ıv.-r--~-~·bO'~..rt-

24 ikinciteşrin akşamı Tabu gölünün 
cenubunda kiı.in Huşov gehrini işgal 
etmişlerdir. ' 

"23,, ler toplanıyor! 
Cenevre, 26 (A.A.) - Iyi haber a

lan mahfeller, Çin - Japon işini tet
kik etmek üzere 23 ler komitesinin 
10 ilkkanunda toplanması muhtemel 
olduğunu bildiriyorlar. 

Brüksel konferansının neticesi, Mil 
letler Cemiyeti mahf ellerini inkisara 
uğratmıştır. Baz.ı kimseler, Milletler 
Cemiyeti haricinde yapılacak her tür 
ıu diplomatik hareketin muvaffakı· 
yetsizliğe mahMm olduğunu ''e hali
hazırda takip edilecek en iyi yo!un 
gecikmeden 23 ler komitesini içtimaa 
çağırmaktan ibaret bulunduğunu söy 
ıemektedirler. 

Ayni kimseler, büyük devletler mU 
messillerinin Brlikselde, Çindeki mu
hasemata nihayet vermenin çareleri
ni arnmağa devam edeceklerini be· 
yan etmiş olduklarını, müzakerelere 
Cenevrede 23. ler komitesi vasıbı.silc 
devam edilmesi llzımgeldiği kaıı~atin 
de bulunduklarını kaydetmektedirler. 
Herhalde bu komitenin ic;timaa davet 
edilmesi Çin hükfunetinin kararına 
bağlıdır. 23 ler komitesinin toplanrn~: 
smı istemeden evvel Çin hükUmetiııııı 
Ingiliz ve Fransız hükumetlerile fikir 

atisinde bu1 unması kuvvetle muhte 
meldir. Bu münas~betıe 23 ler komi
tesi reisi Ninters'in şimdi Pariste Del 
boa ile görüşmekte olduğu ve Cenev 
redeki daimi Çin murahhası Koonnun 
ia halihazırda Brüksel müzakereleri
ne iştirak etmekte olduğu kaydedil
mektedir. 

Şanghayclan ıonra.. 

Paris, 26 (A.A.) - Filipin Cüm
Jrreisi Guezon'un beyanatını neşre

ıen Figaro gazetesi, şu suali sormak 
tadır: 

"Japon işgalinden sonra Manille. 
'banghai'in yerine mi geçecektir?" 

Quezon, Changhai'ı terketmek mec 
ıyetinde kalacak olan tüccar, baı 

cer, sanayicileri ManiJle'e kabul et-
1iye ve gerek kendilerine, gerekAe 

ailelerine kolaylıklar yapmıya haıtr 
bulunduğunu söylemiştir. Quezon, Ma 
nille'in dUnyanm en iyi teçhiz edilmiş 
tabii bir müdafaa limanı olduğunu ha 
~ırlatmış ve Filipin parlamentosunun 
\'Ianille'de bir serbest liman ihdas et-
'e'c istediğini haber vermiştir 

l htilô.l I şinin 
lçgüzü 

(Ba.51 1 incide) 
maSıIU şüpheli bulan gazeteciler bu 
adamın son zamanlardaki gizli faali
yeti ve Berlin seyahatinde görü§tüğü 
Alınan istihbarat aeflerinin isimleri
ni ifşa ediyorlar: 

Baron Potters Fransa.ya gelip bir 
Fransız gibi yerleşmeden evvel bü· 
yük harpten mağlup vaziyette çıkmış 
olan Avusturyanm merkezinde kuru 
lan bir Nazi teşkilatının direktörlü
~nde iyi hizmet etmiştir. O zaman
lar Almanya namı hesabına çalıştığı 
şüphesiz olan bu eski istihbarat §efi 
nin Berlinden verilmiş olduğu zanne
dilen bir emirle Fransız vatandaş1an 
sırasına girmek vazifesini aldığı tah
min olunmaktadır. 

Avusturyadaki Nazi propagandası 
•efliğinden Fransız vatandaşlığına ak 
tarma olan Baron Potters ismini Ge
orges de P. ye çevirerek tam bir 
Fransız maskesini taktıktan sonra 
Pariste tesis olunan Fa.şist Ligini i-
1are eden Bueardla beraber faaliyeti 
ııe devam etmiştir. 

Berlinileki görü,meler 
Bıı tehlikeli adamın son ihtilal ha-

7.rrhğında oynadığı mühim rol ve 
1i'ransada cıkarılmak istenen dahili 
'rıırr~tkhO..n hıtril'ten veri'Pcek emir
ler mucibince devam ettirileceğini is
oat eden esrarenp-;'1. P<>rlin seyahati 
:cıe şöyle cereyan etmiştir: 

Gizli silah depolan meydana çıka
"ıldığı tarihten tam yirmi gün evvel 
<ıabık Avusturya istihbarat zabiti 
Fransız tebaahfönın verdi~i hakla 
muntazam bir Fransız pasaportu çı
lcartarak Berlin yolunu tutmuştur. 

~ıır"n Pottenı'in BerHnne ilk 7.ivar<>t 
ettiği insan: Alman Harbiye Nezareti 
.,in husuc;i i!rtihharat ~efi Binbaş1 

'1unther Niedemfuhr olmuştur. 
Alman Harbiye Nezaretinin hususi 

"qtihbarat bürosunun şefi ile Fransı:r 
tebaası Baron Teşrinisaninin 5 inci 
~nU Alman zabitinin Berlinde Alt -
\foabitsokaF,mın 52 numaralı binasr
'lın husu~\ daireain,ıe ~nriismUşlerdir 

Befincikuvvet! .. 

K A 

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

Baş, diş, nezle, . grip, romatizma 
ve bütün ağrılarınızı derhal keıer. 

icabında 9ünde 3 kaıe a hnabilir 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ıararla "GRIPJN,, iıteyiniz. 

~_'v • • ', • ---~--------------------------·--------:......~ -
eulgar Krah 
Belgradda 

Belgrad, 26 (A.A.) - Iyi malft -
mat alan membalardan bildirildiğine 
göre, Bulgar kralı Borls, Pazar günü 
~elgradı ziyaret edecek ve Londra, 
Paris ve Romadan edindiği intibaları 
Yugoslavya devlet adamlarına bildi 
recektir. 

Bu ziyaretten yeni mukaveleler im 
vı:;ı beklenmemektedir. 

Arnavutlukta 

Şenlikler 
Tirana, 26 (A.A.) - Havanın ka

palı ve yağmurlu o1masına rağmen, 
dün daha sabahtan itibaren, büyük 
bir halk kütlesi, Majeste Zog'un hita 
besini dinlemek üzere Tirana'da Skan 
derbeg meydanında toplanmıştı. 

Kral Zog, saraydan mikrofon Ö· 

nlinde nutkunu söylemiş ve nutuk her 
tarafta halkın sürekli alkı§lan ile kar 
şılanmıştır. 

Defter Tutacak 
Tüccar ve 

Komisyoncular 
3258 numaralı ve 12-6-9~abul ta 

rihli olan ve 24-6-937 de Resmi Ga 
zetede intişarından itibaren mu -
teber tutulan kanunun dördüncü 
maddesine ve 2395 numaralı kazanç 
vergisi kanununun yedinci maddesi
nin bir numaralı bendine yeni bir fık 

ra eklenmiştir. Bu yeni fıkraya na• 

Orada uzun boylu göıilşen bu iki 
insanın evden çıktıkları ve bir husu
si otomobile atlıyarak yıldırım silra
•;ıe Alman istihbarat t~kililtının en 
'lU!uzlu e.111!I'Iertnderr-0tteı ı:~ ... an ...Jtttr,ftP-.~~,...._,,...., .... _,fi•n 

aran, ithalat ve ihracat ticareti ya
panlarla Ticaret ve Zahire borsası 
bulunan yerlerde bu borsalarda alı
nıp saWan mallar üzerinde komisyon 
culuk yapanlar kazançlanru birer be 

yanname ile bildirmiye mecburdurlar. 
Bu gibiler evvelce beyanname vermez 
ler ve iş yerlerinin gayrikafi geliri . 

üzerinden kazanç vergisi öderlerdi. 
Yeni fıkraya göre, bu gibi tüccar ve 
komisyoncular defter tutmıya ve be
_yanruuue vermiye mecbur olacaklar
dır. turduğu mahalleye doğru gittikleri Talimatnamesi 

esbit olunmuştur. 
Ober N ... un evinde birleşen, istih 

barat şefleri Fransada, evvelce Ispan 
vada oldul:'ll gibi, bir "Beşinci des
tek" teşkilltı hakkında çok uzun gö 
'i.işmüş'erdir. 

Talimatmı alan eııki Avusturyalı 

ve yeni Fransız, icabında Berlinden 
verilecek emirlere göre hareket ede: 
cek bir "Beşinci Kuvvetin" bütün ida 
re iplerini Almanyaya bağhyacak şe-
·ölde çah~mak üzere tekrar Fransaya 
-lönmüştür. 

Bu vaziyette bulunan bir adamın 
bala tevkif edilmemiş bulunmasına 
dikkati celbeden bir Fransız gazetesi, 
yukanda verilen dehşetli malumatın 
hayali bir hikAye zannedi1ecek katlar 
korkunç olduğunu yazdıktan sonra 
~u cümleleri il!ve ediyor : 

Çok korkunçmuf! 
"Bu malum Baronun ne kıratta bir 

adam olduğunu ve ne kadar tehlikeli 
işler gördüğüne dair Fransız Harbi
ye Nezaretinde kocaman bir dosya 
mevcuttur. 

Fransız mukabil istihbarat teşkilf• 
tının adım adım takip ettiği Almanya 
namına çalışan bu adamla kendileri
ni Fransız milli f ırkalarından göste
ren, bir Pozzo di Borgo'nun, bir Tar
'.lieu'nUn, bir General Pusse·ngneurün 
ve bir eski muharip de 1a Rocque'un 
fikir beraberliği göı:ıterrneleri ve esas 
maksatta teşriki mesai etmiş olmaları 
bir faciadır." 

---o-
Alman • Maca r 

Görüımelerinin 

Verdiği Neticeler 
Budapeşte 26 (A.A.) - Havas a

jansı muhabirinden: Macar gazetele -
rine nazaran B. Daranyinin Berlinde 
ki görüşmeleri, Macar hükumetine e
saslı menfaatler temin etmiştir. 

Almanya, Macaristanın Bolşevizm 
aleyhindeki misaka iştirak etmesini 
istemekten feragat etmiş, Macarisan 
nın akalliyetler ve muahedelerin yeni 
den tetkiki hakkındaki mütalealan 
lehinde manen vaziyet almak teahhü 
düne girişmiştir: 

Ankara, 26 (Tan muhabirinden}
Buğday ve kömür de dahil olduğu 

halde, bütün maddelerimizin ihraçtan 
önce kontrol müsaadesine tabi tutul· 
ması Vekiller Heyeti tarafından ka -
bul edilmiştir. Fakat bu kararın tat 
biki için bir talimatname yapılacak
tır. 

--0-

Se.rbest ve Müstakil 

Bir Avusturya!. 
Viyana, 26, (A.A.) - B. Şuşnig, 

"Üç Avusturya, namında bir kitap 
ne§retmiştir. Başvekil bu kitapta ser 
best ve müstakil bir Avusturyanın 
mevcudiyetinin mutlak bir zaruret 
oldu<7undan bahaetmektedir. o 

Kadifeka le de 

Ağaçlandırıhyor 

Izmir, (TAN Muhabirinden) - Bu 
yıl belediye Kadife Kalesinin teşçiri
ne ehemmiyet vermektedir. Geçen 
sene Kadife Kalesine dikilen yabani 
zeytinlerin sahasıi genişletilecektir. 
Bu kısım, Sinekli denen eski mesire 
yerine kadar uzıyacak ve tamamen 
ağaçlı bir mıntaka olacaktır. Urlada 
lçmeler civarında yabani zeytinler
den mühim bir kısmı aşılrğa hazırlan 
maktadır. Menemenin Emiralem na
hiyesine bağlı Süleymanlar köyünde-
ki Deliceler de bu köye müstakil bir 
gelir kaynağı haline getirilecektir. 

Kelkitte Kadın 

Yüzünden Cinayet 
Kelkit, (TAN) - Sidrike köyünde 

kadın yilzUnden bir cinayet işlenmiş
tir. Karayın oğlu Ağa isminde biri, 
HUseyinin 17 senelik karısı Anahatu
nu kaçırmıya karar vermiştir. Bu iş 
için arkadaşları ile tarlaya geldiği za 
man Hilseyin ve arkadaşı Temelle 
karşılaşmışlardır. Aralarında ağız 
kavgası olmuş, sonra iş büyümüş, 

tabancalar patlamıştır. Bu arada Te 
mel kalbine yediği kurşunla ölmüş
tür. Temelin dokuz çocuğu vardır. 

Noter, icra, Nüfus 

Daireleri Umumi Biı 

Teftişten Geçiriliyor 
MUdeiumummk, noter, icra ve ntı

fus dairelerinde umumi bir teftişe 
karar vermiş ve mliddeiumumi mua
vinleri de işe başlamıştır. 

Müddeiumumi muavinlerinden Sab 
ri Beyoğlu ikinci noterliğin!, Necati . 
İstanbul dördUncU noterliğini, Ata ie 
ra dairelerini diğer muavinler de r.U· 
fus memurluklarını tefti§ eylemekte
dirler. 

Istanbul !kinci Iflas Memurluğun
dan: Istanbulda Bahçekapıda Vplto 
hanında diş levazımı ticaretile iştigal 
eden Rafail Fa.racinin tasfiye mua
melesi bitmiş ve mahkemece iflasın 
akpanmasrna 25·11-937 tarihinde ka· 
rar verilmig olduğu illn plunur. 

(2237) 

Istanbul !kinci lflas Memurluğun· 

dan: Müflis Kemal Nasınm tasfiye iş 
leri bitmiştir. Mahkemece iflasın ka· 
kapanmasına 25.11.937 tarihinde da· 
rar verilmiş olduğu ilin olunur. 

(2243) 

Istanbul lkinci Ifliı.s Memurluğun· 
dan: Müflis Hasırcılarda ticaretle 
meşgul iken lflasi üzerine mallannıD 
tasfiyesi yapılan Leon S. Botonun oıu 
amelesi bitmiş ve mahkemece iflasın 
kapanmasına 25-11-937 tarihinde ka 
rar verlimiş olduğundan keyfiyet nan 
olunur. (2242) 
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BULMACA 

l 

2 

3 
4 
5 
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8 

9 

BUGUNKU BULMACA 

ı ?. a 4 5 6 7 8 9 10 --• 1 1 1 1 1 1 J_ 
2 _ı 1 ı•ı •ı 1 1 
3 • 111 •ı 
4 1 1 ı•ı 1 l 
5 •ı 1 1 1 • 
6 ı•ı l 1 1 l 1 1 

7 1 ,. 1 1 1 1 1 1 

b • 1 1 1 1 1 

9 1 1 ••ı 1 1 l •• 
1~ 1 1 1 • •ı 
e SOLDAN SAGA; 
1 - Köpek - Orta oyunu 
2 - Adam beklemek için gizlenen 

yer - Rüzgar 
3 - Yemiş pazarı 
4 - Patlayıcı madde - Namaz 

kıldıran 

5 - Meşhur film firması - Dele-
rek içini boşaltmak 

6 - Renkli ve kıymetli taş - U-' 
za.k işareti 

7 - Telli çalgı - Tamir işleri 
B - Maruf casus kadın 
9 - Büyük - Baş 

10 - Eski Rus askeri - Sorgu 
e YUKARDAN AŞAGI: ' 
1 - Organ - Krrışık 

2 - Giilünecck .derece garip -
Nota 

3 - Hükumdar ikametgahı - Sı-

cak memleket yemişi 
4 - Büyük - Erkek adt 
5 - Sille 
6 - Büyük - Iplik tomarı 
7 - Sınav 

1 l 
[ 

KÖMÜR 
SOBALARI 

SATiE 
de 

resi Ye 
! ~I ~-------~~iiiiiiiiiiiiiii~~~ 
tm"llım1CN*Rlımti=esm1 aa .... &'_.mıı ............................. 11:. 

Doktor Ar.anıyor 
Mühim bir müessesenin Şarki Anadoluda şimendifer güzergasında bu
unan işletme idaresinde çalışmak üzere bir doktora ihtiyacı vardır. Bu 
doktorun birinci sınıf emrazı dahiliye mütehassıslarından olması ve 
icab;nda operatörlük yapabilmesi lazımdır. Talip olanlar yaşlarını, 
muhtasar tercümei hallerini ve istedikleri ücret mikdarını bildiren 
talepn~melerini (Posta kutusu 216 Ankara) adresine göndermelidir. 

lstan~ul e~met yapıcılar cemiyetinden:· 
Müddetini bitiren İdare heyeti azalannm msfrnı tebdil için 2-12-937 

perşembe günü seçim yapılacaktır. Cemiyet mensuplarınrn seçim gUnü 
saat ondan on altıya kadar Türbe Babıali caddesinde 10 numaralı Esnaf 
Cemiy.et.leri birleşik idare merkezine hüviyet cüzdanlarile bir:ikte gelerek 
reylerını kullanmaları rica olunur. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
15-12-937 Çarşamba günü saat 16 da Nafia Müdürlüğünde (2055) lira 

keşif bedelli Ha~köy Gümrük Muhafaza Deniz vasıtaları tamirat atöl
yesinde yapılacak elektrik tesisatı, alet'erin monte edilmesi. ve tezgahla
rın kuvvei muharrekesine ait işler açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (155) liradr. 
İsmklilerin en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idareıe

rinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
yazılmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (7999) 

611--------•• Dünyanın Meşhur Şekercisi •--------••m.. 
Ali MUHİDDİN HACI BEKİR 

Akide 
Bayram şekeri 

60 
80 :ı 

Fıstıkll lokum 
Kaymakb lokum 

120 
120 

kuruş 

il 

Satış yerleri: BAHÇEKAPI - BEYOGLU - KARAKöY - KADIKÖY 
Ta,radan sipariş için: ALI MUHiDDiN Bahçekapı, 1stanbu1 

Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 
KATRAN HAKKI EKREM 

1937 SELANlK beynelmilel 
sergisi tarafından 

AL TIN MADALYA 
ile taltif edilmiş olan 

ASÇIBAŞI markalı 
LÜKS ve EKSTRA 

MAKARNAlAR 
En iyi malcamalardır. 

Siparişlerin doğruca fabrikaya 
verilmesi rica olunur. _ .. 

ESKi OSLOPTE MOBiLYA 
VE HER NEVi ANTiKA 1 
Eski Türk eserleri, gümüş, tahta. 

bakır, Beykoz vesair işler'e eski yağ 
'ıboya tablo, gravür, proselen, fa
vans vazo ve biblolar, bronz heykel
ler, her nevi salon tezyinat e~yası ve 

Bayramda Yalnız 

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacaktır 

llanlarmızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım etmiş olacakamız. 

Müracaat yerleri: lstanbulda, Postahane karşısında Kı
zılay satış bürosu. Telefon: 22653. 

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

ı 
lç ve dı• basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

ilf haplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle ,ifa311 temin eder. 

Lui Kenz, Lui Sez, Amoir gibi eski 

üsluplarda mobi
1
yalar alıyorum. ı inhisarlar Umum MüdürJüg· u· ·nden ı 

Beyoğlunda Polonva sokağında il•••••-•• .. •-••-••••••••••• .. • 
Merkez apartımanı (2) Nv. ya mü-

B - Gözünü kapayıp kendinden 
gP.çme - Duvarda eşya ko
nacak tahta 

9 - Nota - Bir taraftan alıp ö
teye koyan 

Kadın ÇoraJ>ı Yap n ye~----~-"- _ra_c_aa_t. -----
I - Şartname ve nümunesi mucibince 15000 kilo bel ipi pazarlıkla sa.

tın alınacaktır. 
II - Pazarlık 9-XII-937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 16 da 

Kabataşta Levazım ve MUbayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

10 - Bilgi - Deri. 

Istanbul Altıncı icra memurluğun
dan: Bir kıta ipatek senedile Seyful 
!aha borçlu bulunan Meşhedi Abdül
kerimin varislerinden Hüseyin ve Sa 
kine ye. 

Olü babanız Abdülkerimin hali ha 
yatında Abdülali oğlu Seyfullahtan 
karzen ahiz ve istikraz eylediği 400 
liranın maa faiz ve masarifi icraiye 
tahsili için mumn.ileyhe ipotek ola -

Satanların Nazarı Dikkatine: 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
16 Ağustos 1937 tarihli Resmi Gazete ile neşrolunan (!pek ve suni ipek 

kanın çorapları Standard Nizamnamesi) nin 15 nci maddesi veçhile fab. 
rika ve mağazalarda mevcut Standard harici ipek ve suni ipekten mamul 
kadın çoraplarının odamızca damgalanması işine bugünden itibaren baş
lanmıştır. Alftkadarların bu nevi Çoraplarrnı damgalatmak ve izahat al
mak üzere Oda Sanayi Şubesine müracaatları ilan olunur. (8011) 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
rak irae olunan Mahmutpaşada eski Ve e 
Mengene Yeni Çiftesaraylar sokağın 
da eski 14 yeni 23 numaralı maa bah 
çe bir bap haneye dairemizce icra kt 
lman vazıyet ve yeminli üç ehlivukuf 
tarafından takdir krlman 3270 lira 
kıymet hakkında 103 cü maddenin 
tatbikmı alacaklı istemiş ve tanzim 
kılman muhtıra tarafınıza tebliğ edil 
mek üzere gönıdetilmi.ş ise de müba
şiri tarafından verilen meşrruhat ve 
zabitaca yapılan tahkikatta bu gayri 
menkuldeki ikametgahıruzı terk eyle
diğiniz ve ikametgahınızı da dairei ic 
raya bildirmediğinizden mezkur da
vetiyenin merci hakimliğince bir ay 
müddetle ilanen tebliğine karar veril 
miş olduğundan işbu kıymet ve va-

si tme komisyonundan : 
Eksiltmeye konulan iş : Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastane

sinde yaptırılacak paviyon. 
Keşif bedeli: 43289 lira 44 kuruş. 
Muvakkat Garanti : 3246 lira 71 kuruş. 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesinde yaptırılacak o1an 

paviyon kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 10-12-937 günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçti

mai Muavenet Müdürlüğü bin~sınd.a kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Mukavele, Bayındırlık ışlerı genel hususi ve fenni şartları Proje 

ve ke§if. hülasası ile buna müteferri diğer evrak 217 kuruş bedel ~ukabi
linde komisyondan alınabilir. 

3 - İstekliler cari seneye ait Ti_caret Odası vesikasiyle bu işe benzer 
3?,~00 lir:ı1ık iş yaptığına dair Naf~a Vekaletinden almış olduğu müteah
hıtlik vesıkasiyle muvakkat garantı makbuz veya banka mektubu il b' • 
likte ihale saatinden bir saat evvel tekliflerini havi mektuplarını kom~s : 
na vermeleri. "7833" Y 

ziyülyet hakkında ibir giina itirazınız p•-~-~ı:--...ımiiiiıiiıililll• .. ••lllıiliiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİI 
olduğu takd'rde bir ay zarfında daire s o 
mizin 935 ' 1832 dosya numarasına M E R B A N K 
müracaat etmeniz lüzumu ilan olu -
nur. c2246) 1 Genel Direktör. Uğünden: 

MÜTERCiM ARANIYOR 

A6mu:rnı TfSJ<iN v~ ıZf:lLt ~oto 

= 

Genel Direktörlüğümüzde istihdam edilmek üzere Türkçe 
ve İngilizceyi bihakkın bilir ve bu lisanlarda bilhaaaa teknik 
mevzuları tercüme edecek kabiliyette bir mütercime ihtiyaç 
vardır. Alınacak memura iktidarına göre 200. 250 lira ücret 
ve ayrıca muayyen Ankara pahah!ık zanunı verilecektir. Ta
liplerin 5 Birinci Kanun 1937 tarihine kadar Bankamız Per
sonel Servisine veyahut İstanbul tubemize tahriren veya tifa-

• hen muracaatları. ••••••Iİlıilllİm• 

REVUIC •atını lateylnlz. 
Cine, model ve fiyat hueueunda dlfel" yUkeek 

ma,.ka ... ııe,.ıe mukayeae ediniz. 
Kuııananıa,.dan bir fikir edininiz. 
Işte. o vakit nlQln hel"keeın 

REVUE 
eaatırıı te,.cıh ettığını anhyacakaı · nız •. 

Umumi Oepoeu: fa tarı bul, Bahçe Kapı, Taş Han 22 Telefon·: 2ıss4j_ 

Beşiktaş icra memurlu~na Zfhni, 
Rifat Kamhi, Edvin Kamhi va
sisi Jozef Kamhi, !sak Kamhinin şa
yian sahip olduktan Ortaköyde Vi -
ran namı diğer Vatman ve bahçe so
kağı eski 20-20 yeni 20-26 No. lu altın 
daki iki dükkanı havi kft.rgir hanenin 
tamamının sahipleri arasında kabili 
taksim olmamakla şuyuun izalesine 
karar verilmiş ve mezkiir hane daire 
mizce açık arttrrmaya çıkarılmıştır. 

Evsafı - Zemin katında bir kot'i
dor, bir mutba k ve bir hela, arkası 
şahsı aherlerle müştereken kullanı
lır aydınlık mahal 

1 nci kat - Uf ak bir sofa, Uzeri 
dolaplı ve caddeye nazır iç içe iki 

oda. 
2 ci kat - Ufak bir sofa üzerinde 

bir hela bir oda, bir çinko döşeli da
raça, bahce sokağında 26/ 1 No. ıu 
dükkanla Vatman ve Bahce sokağın 
da 20 No. lu diğer bir dükkan demir 
kepenkli. 

Hududu - Bir tarafı 18 No. tu ha 
ne bir tarafı 24 No. lu hane cephesi 
bahçe vatman sokağı arkası Kahya 
Nesimin bahçesi. 
Mesahası - 80 zira miktarında -

dır 

Krymeti - 2000 liradır Şartname
si 25 11.937 de divanhaneye talik edil 

III - Şartnameler parasrz olarak hergün sözü geçen şubeden alınabi· 
lir. 

IV - İsteklilerin paıarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü• 
venme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8020): 

Dıvlıl Damlryofları '' limanlart işletme u. idaresi Oiniirı 
Muhammen bedeli 4500 lira o~ an Afyon Döner köprüsü Çukur lksa mal· 

zemesi 28-12-1937 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satrn alınacaktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin 337.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağrtılmaktadır. (7990) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
15-12-1937 Çarşamba günü saat 15 de Nafia Müdürlüğünde (10,000) li· 

ra keşif bedelli Jstanbul çocuk hastahanesi beşinci pavyonda yapılacak kat 
ilavesi inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. • 

Muvakkat teminat (750) liradır. . 
İsteklilerin en az (6000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarele

rinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia }.füdürlücründen 
yazılmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (7991) ö 

miştir. Dellfıliye ve ihale pulları müş iiii!i!~~~~~~~~~!i!!!!!iiiiii!~~~~!i!!!!!~~!!ii!!!!!!!!!!!!~~~ 
terive a;d olmak üzere Salı günü fl-
28.12.937 saat 14 den 16 ya kadar 

1 

satışı yat>'lacaktrr. Muhammen kıy • 
meti C'/ı 75 buldu~u takdirde ihalesi 
icra edilecektir. AkRi takoiirde en son 
arttrranm teahhiidü baki kalmak sar 
tile Carsamba milsadif 12.l.938 gil~ti 
saat 14 den 16 va kadar ikinci art -
trrma neticesinde en çok arttıranm 
ihalesi icra edilecektir. 2004 No. lu 
kanunun 126 ncr maddesi mucibince 
ipotek ve diğer hak ~ahipleri faiz ve 
masarife dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile yirmi trlin icinde bildir 
meleri aksi halde hakları tapu sicili
le sabit olmanrkca satts bedelinin pny 
laşmasmdan hariç kalaceklan ve faz 
la. maJi"•mrıt rıtmak istivenlerin Cl::ı.ire 
mizin 37 /22fi9 No. lu do!lım~tnıı. mU-
racu.tlATI illn olunur. (2248) 

ürk Hava Kurumu 
1 

BUYUK PiY ANGOSIJ 
ikinci Keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Büyük ikramiye 4 O. O O O liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Lirahk ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ed" · ımz ••• 

KAYIP: Kemahtan aldığım nüfus t !!!!!ii!!l!!~llllll!!!!~lll!iii!iiii!!!!~iiiiOiiiiiiiiii!iiiiiii!~iii!iiiii~~~~iiiiiiiii~~iiii!ô"'--...,..iiiiiiiııii v 
tezkeremi kaybettim. Yenisini ala -
cağımdan hükmü yoktur. 
Kemahın Zoga kövünden Kadir oğlu 
Ahmet Dirican. 

Üsküdar Birinci Ortaokul Direktörlüğünden : 
?kulumuza a~: r~smi.~nühür, 10-11-937 günü tstanbulda zayi olmuştur. 

Gaıp olan bu muhrWl hukmü kalmadığı ilan olunur. (8014) 
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RCA'riın tam bir tekemmül ile ı,ıediölnl gtsrmek sizin için ne hof bir zevktir. Be~endlS}lnlz programı din· 

ler,ken muılklnln ve setin tekmil inceliklerini ferkediyoraunuz. Ahizenin yUkaek ha11aslyetı Hyeılnde tekmil 

dUnya lstHyonlarını dinllyeblllyorsunuı:. 

Hiçbir makine onun kadar Hhlbinl bu derece memnun ye··mas)rur etmemı,tır. Tekmil R C A modeller! kendi 

ıınıfları dahilinde en yUkaek kaliteyi temıil eder 

ve herkes_l!! ırzuıunı ve kesesine uygundur. 

Havalara güvenmeyiniz l 
Ani hararet değitiklikleri aizi nezle ve grip 

tehlikeıine maruz bırakabilir. Fakat; 

Vücudünüzü bir kale gibi 

müdafaa eder. Gripin 

sade soğuk algınhğından 

mütevellid rahatsızhkları 

değil, baı, dif, sinir ve 

adale ağrllarını da 

geçirir. 

icabında günde üç Kaşe ahnabilir 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla ''GRIPIN,, iıteyiniz. 

Prof. Faik Sabri · Duran'ın 

SiYASi 
TÜRKİYE 

ve TABii 
HARİTASI 

Mikyası : 1/2.000.000 

Viyana Coğrafya enstitüsü mat baasında basılan bu harita en son 

vilayet taksimatına göre smırland ınlmıştır. Ayrıca Coğrafi mevkileri 

kolay bulmak için alfabe sırasile bir endeks de ilave edilmiştir. Du

vara asmağa, masa üzerinde çalış mağa ve cepte taşmmağa müsaittir. 

Arızlar canlı ve bariz renklerle te barüz ettirilmiştir. 

Bütün mektep talebelerine olduğu gibi tüccar, avukat yazihanele -

rinde, Şirket idarelerinde, daireler de bulundurulması lazım ve her smıf 

halk için faydalıdır. 

Kanaat KitatievinCle 50 KUruı fiyatla satılır. 
~ .................................. ı 

• • --1 BALSAMiN 
~ Bütün cihuJda elli senedir daima • 
- üstün ve eşsiz kalmıştır. = 
~ KREM BALSAMIN • 

KREMi • 

I~ 
• 

Büyük bir bHgf ve uzun bir tec- • 
rübe mahsulü olarak vücude ge- • 
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir .• 

.. 

BiR KAŞE 

NEOKALMiNA 
3RiP e BAŞ ve 

ARTRıTıZM e 
BÜTÜN 

D Ş AGRILARI tt NEVRALJi 
ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 
AGRILARI DıNDiR•R 

nAlıM~IZLıl 
Hayatın zevkinden insaııı mahrum eder. 

Pertev Karbonat komprimeleri 
Çok temiz hi - Karbooattan ve toz karbonat almakta.ki müşkülat gfü 

önünde tutularak yapılmJştır. 

Osmanlı nankası 

1 LAN 
Şeker Bayramı mlinasebetile Os • 

manlı Bankasının Galata Merkezile 

Yenicami ve Beyoğlu şubeleri Kanu-
.. _______ Her ecza.nede satılır 1

•------.. nuevvelin 4 üncü Cumartesi ve 6 ıncı 

Sahıbi: Ahmet t}ınln YALMAN. Umumi Neşriyab ldare Eden: s. SALIM Pazartesi günleri kapalı 'huhına.cak
Gazetecilik \.'e Neşriyat Türk Limltet Sirketl. Buıldığı yer TAN Matbaası tır. 

' 

• • 
• 

KREM BALSAMIN 

-----------•oiKKAT 

· öhretini söz ve ııarlatanlıkla • 
leğil, sıhhi evsafının Loodra, = 
'aris, Berlin, Nev-York Güzellik• 

Enstitülerinden yüzlerce krem • 
arasında birincilik mükifatmı. = 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en b;..;_,c; _,..,.,drr. 

Kepekelri ve saç dökülmesini teda 
vi eden tesiri mücerreb bir ilaçdır. 

KAYIP: Roterdam'a 3.9.37 tarihin 
de sevkettiğimiz 301.850 kilo Türki
ye Çavdarına ait T. C. lııtanbul Tica 

ret ve Sanayi Odasından verilen 
·8348 sayılı Menşe şehadetnamesi za
yi olduğundan ve yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Galata, Omer Abit H8Jl No. 13: A. S. 
PATRlKtYOS ve MAHDUMLARI 

kaz&llmış olmakla lsbat etmiştir • 

Gündüz için yağsız, gece için yağlı= 
ve halis acıbadam kremleri olarak • 

• iört nev'i vardır. _ 
- KREM BALSAMIN Otedenberi tanınmış hususi vazola- . 
• . . •. . nnda satıldığı gibi son ?efa su~et 

• KREM BALSAMIN 

=mahsusada imal ettirdıgımız gayet şık ve beraber taşımaga elverış· = 
• li hususi tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven ol- • = duğu kadar pek kullanışlı ve zarü olan = 
• KREM BALSAMIN tüple~i bütün nevil_erile tB:,nınmış, cc-· 
- za ıtnyat ve tuhafıye magazalarmdıı = 

.bulunur. • 
_ INGIUZ KANZUK ECZANESi = 
11111 BEYOCLU - tSTANBUL 'il 
•ııııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı. 

Ankara Tiyarto Okuluna 

Kız Talebe Ahnıyor 
Ankara Tiyatro Okuluna kız talebe alınacaktır. Arzu edenlerin aşağı· 

daki şartları haiz olmaları lazımdır: 
ı - En az orta okut mezunu olmaı... 
2 - Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 

İsteklilerin 2 Birincikanun Perşembe günü saat 11 de tstanbulda Ş&
hir Tiyatrosunda İmtihanları yapılacağından bu tarihe kadar Şehir Ti· 
yatrosuna müracaatları ve o gün tiyatroda bulunmalan ilan olu
nur. (4342) {7950) 


