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Meşhurlarm Hayatı 1 K_asa?an 4o iKi YILLIK PROGRAM 
.,_Be_n_ii-to Mussoli._n_i - Bın Lıra Alıp t· M d o· · 

Yeşilköyde 
Feci Bir 

Kaza Oldu . Kaçmış ımanın o ern Dlr 
Yirmi Dört Saatini air Ec.;biŞirketin Hale Getirilme Kararı ___.:..o---

Bir Çocuk Traktör 

Nasd Geçiriyor ? M~:.~::lli~~!":~d:,k.t Su'' ratle Tatbı·k Edı·ıı·yor 
kasasından mühim miktarda. para ça-

Maximilier d'Autrich'e karşı a- /'-""/'/''/"/'"1~;."·"'/~/""'-'....,.~ lar::ık ortadan kaybolan bir ecnebi 
yaklandığı zaman kıt'alarmm ba- ' Sfoıyor IUussoliniye ait olan lıu hakkında tahkikata başlamıştır. ld -

Altında Can V.erdi 
Dün Yeşilköyde bir facia olmuş, 

ta.rla aktaran bir traktör bir çocuğun 
başını ezerek öldürmüştür. Hadise 
şöyle olmuştur: 

şında vurulan ımeşhur Meksika ih- ' hatıraları anlatana göre, bugün- dia sudur: İ:Jta.nbulda ticaret yapan 
tilfilcisi Bcnito Juares'in hatrrasm- ' kü ltalyan. hükfunet reisi sü- !ste~ Karpet Enrak şirketinin Çe-
dan alınan ilhamlar Benito ismi • ratten, tehbkeden ~ok hoşlı!~u- koslovak tebaasından Şarl Salzer is-
Mussolininin ilk ismi olarak kulla- yormu1'j. minde bir müdürü vardır. Bu adam, 
r.ılmaktadır. e şirketin kasasından 15gün evvel 4 Obin 

Şafakla beraber Mussolini yata- Sabahleyin erkenden kalkar, lira kadar para aşırdıktan sonra bir 
ğından pijamasile fırlar fırlamaz, Romaya gider ve derhal vazü'e- denbire ortndtın kaybolmuştur. Şir-
Roma kapılarında çıkan sudan bir ket mümessilleri, diin müddeiumumi-sine b~larmı;>. ilk görü~tüğii a-
bardak iç:er. Her sabah içtigıv· o su- liğe istida ile müracaat ederek suc;lu dam muhaf ızlarrn şefi imlş. 
'.'u dostlarına da tavsiye eder. nun Çekoslovakyaya' kaçtığını ve bu • • • • ItalYan şefinin banyosu dolar- i devletle de aramızda adi mücrimlerı.n 

Muşsollnt öğle Y. emeklerini at- 'ad · · b t ol ken, yirmi senelik sadık berberi, ı esı ıçin ir itilafname mevcu -
lesi sofrasında sUkooct içlnde ı · · Dominico Rossi çabuk çıkan ve pek duğunu bildirmişler ve getirti mesmı 

sert olan Mussolininin sakalını tı- yermiş. istem.islerdir Müddeiumumilik, müra 
,..,,,..,.,.,. ~1"""""'""' ' lh bi raşla meşguldür. Uzun zamandan· caat arzuhalini Sultanahmet su -

beri şefinin haline alışık olan Do- mez. Yemekle~ hemen daima mey- rinci ceza mahkemesine vermir;tir. 
minico Mussolini asabi ise, birşey va ve sebze ezmelerinden ibaret- Dün hakim, davacı sirketin mümes-
sormaz, işini bitirip hemen dükka· tir. Az yemek yiyen Mussolininin sillerini çağırtarak t;hkikata başla -
nma savuşur. Keyifli olduğu sa- evvelce çektiği mide ulSerinden do- mıştrr. 
balılar istediği şeyleri sorar ve ko.- • layı rejim 'Yapmakta olduğu zan- ----o1----

nu~:~;:dan çıkanMussolinidaima :~~.m~:~~e~,§~a:~ ~~~;~ v~r: Bir İngiliz Şilebi 
bir parça üzüm yedikten sonra sa- hangi bir içki öğle sofrasında gö- Balta Limanında 
at altı buçukta atma allar, dağ, ba· züken şeyler değildir. 
. yır ve hendek atlıyarak s~n sürat. Oğle yemeğinden sonra istirahat Rıhtıma Bindirdi 
le koşturur. uykusuna yatmaz, şekerleme de b. 

ltalyan şefinin pek doludizgin de- yapmaz. Gazeteleri, mecmuaları Evvelki akşam Boğaziçinde ır 
Vam eden at gezın. tilen' 1·çı·n, ı'htiyat d'kk t' · k deniz kazası olmuştur: 

b·zzat okur, 1 a ını çe en yer- Karadenize transit olarak geQıuek-
tavsiyesinde bulunanlara şöyle ce- }eri kalemle çizer ve dosyalarrna 

te olan Ingiliz bandıralı Swenbi is-
vap verir: koydurur. 

_ Atları, bana lazım otan hafif rninde bir vapur, akşam saat on se-
tehlikeleri doğru beni ko§turduk- E vinde kansilo politikadan kiz buçukta Bıılta limanı önünden ~e 

çerken sulara kapılmış ve sahile .!og-
ları için severim. ve devlet işlerinden konuş- ru sürüklenmiye bnşlamıııtı:-. Gemi, 

Y ine kendi ağzından dinlen. 
miş, küçüklük çağının teh

likeli yarışlarından birini de ahbap 
la.rına böyle hikaye edermiş: 

- Bir gün ağ ile tutulmuş kuş
ları çalıp, sahibi tarafından daki· 
kalarca takip edildiğimi, bir nehre 
kendimi atmağa mecbur kaldığım 
halde avımı elimden bırakmadığı
mı hatırlarım. 

Bazan asabı çok gergin olursa, 
atlarını bıraktr, yarış otomobille
rinden birini alır ve çılgınca sü
rer, kilometreleri ve dağları uçar 
gibi aşar. Bu gezintilerinde arka
sında muhafızlar yoktur. Esasen 
muhafız polislerden hiç hoşlanmaz. 
Sarayının bahçesinde gözüne ili~ 
tikleri vakit pek hiddet eder. 

At veya otomobil gezintisinden 
evine dönen Mussoliniyi sekiz bu
çukta siyah, kapalı bir otomobil 
Roma kapılarına doğru saatte YÜZ 

kilometre süratle akıtır. Onun se
kiz buçukta Romaya doğru hare; 
ket ettiğini bilen n-:.;;.•rlar saba.h
kavaltılarmı ayakta tamamlıyarak 
bir dakika geç kalmamak çaresine 
bakarlar. Çünkü Mussolininin her 
ııabah hangi nezarete ineceği son 
dakikaya kadar malum değildir. 
Tam Roma kapılarını geçerken dai
:rna şoförün yanında oturan şef 
ilci kelime ile emreder: 

- Harbiye nezaretine! 
Yahut: 
- Dahiliyeye 1 

Yahut: 
- Hariciye nezaretine! 
Saat dokuzda Dahiliye Vek2.1etin

de Karabinyer kıtalarmm kuman
danı Mussoliniye raporunu vermiş.
tir. Kumandanla birkaç dakika gö· 
rilştükten sonra faşist rejiminin 
selamet ve emniyetini emanet et
tiği emniyeti umumiye müdürü Ar
turo Bocehini ile haşhaşa bir oda· 
ya kapanır. Oğle yemeği.ne kadar 
onunla konuşur. 

M ussolininin öğle yemeği, ek
seriya tam sade bir aile 

sofrası şeklinde ve yumuşak bir 
hava içinde Yenir. 

mak adeti değildir. Hatta bir gUn 
bir Amerikan muhabiri çekinerek: fazla süratlc seyretmediğı ·.çin, ce-

reyan, gemiyi göz açıp kapayıncıya 
- Karınızla politika konuşur kadar sahile atmı§tır. 

musunuz? Sualini sorduğu vakit, 
Faciayı hisseden gemi süvarisi, ge 

Mussolini gülerek şu kati cevnbı miye tam sürat vererek sula ·ın akın-
vermişti: tısmdan kurtaracak yerde, demir at. 

- Asla! nuya teşebbüs etmiştir. Fal:at, bu 
öğleden sonra da hemen i~lcri- manevra hiçbir netice vermc-miş ve 

ne koşan Museolini bazan ikindiye lng:liz şileb1 ınüthiş Oir gUfUltU ilA 

dpğru boş zaman bulabilirse he- Balta limanmda eski Balıkçılık cns
men kendlni 4'f>Q1'8'. •erir titüsü olan Damat Feridin yahsının 

Ak§am yemeğinden sonra Mus- rıhtımına bindirmiştir. çarpı§.ma çok 
solini, kendisi için, okuyacak ve şiddetli olmuş, rıhtım tamarren par
sevdiği muharrirleri gözden geçi- çalanmış, bir ağaç kökünd'3n kopa -
recek birkaç saat bulur. rak devrilnılştir. Vapur da hurnun-

Tercih ettiği muharrirler; Sorel, 
1 dan yaralanmlştır. 

Jules Guerdo, Hegel, Napo yon... Gemi süvarisi, gem.inin aldtı;t yara 
Bilhassa Napolyonu dalına ve dik- nın sefere mani olacak derecede ol
katle okur. madığını görmüş ve sahile bir dirdiği 

Mussolini okurabilecek birkaç yerde sular derin okluğu ıiçjn derhal 
Saati getirinceye k'adar, öğl.eden manevra yapmış ve yoluna deıanı e· 
sonra faşist partisinin umumı ka- derek Karadenize çıkmıştır. 
tibi Starace'le uzun boylu görUş- Hadiseden haberdar olan Deniz Ti-
müştür. Ondan sonra sansör nazın caret müdürlliğli dün müsademe ma· 
Alficri ile sa~tlerce gazeteleri tet- hallinde tetkikat yaptırmıştrr. ~ngillz 
kik etmistir. 'Mussolininin saatler-- vapuru, Akdenize geçerken turada 
ce tetkik edilen gazete!erin parça. durdurularak tahkikata devam olu • 
}arından ziyade biitününe. göz gez. 
dinnek ve umumundan bır kanaat 
edinmek huyn vardır. Onun için 
Alfieri ile çalışması epey sürer· 

• 
N azırlar!le kısa, s:rt k:lim~-

lerle konuşur. Golgesı halı-
ne getirdiği damadı dış bakanı 
Kont Ciyano ile de diğer nazırlari
le görüştüğü tarzda konuşur. Be
raberce otururlar, Londradan, Pa
risten, Nevyorktan gelen telgraf
ları okurlar. 

ltalyan sefirlerine • çekilen tel-
grafların, emirlerin müsveddeler~
ni, mütemadi kalem tutmaktan bı~ 
çimini kaybetmiş parmaklarının a
rasında ki stilo ile bizzat kendi ya. 
zar. Gününün iki saatini mecburi 
ziyaretlere, küşat resimlerine a!1r
mrştır. Hususi katibi Sebastıani 
gideceği yerleri vakti gelince ken
dine hatırlatır. 

Galatada Açılacak Meydanın 
Asfalt lşi 

nacaktır. 

Fatihteki 
Yangın 

Nasıl Çıktı ? 
Evvelki gece, Fatihte bir yangrn 

olmuş, iki ev yandıktan sonra söndü· 
rülmü;;tür: 

Ateş, Sofularda Tayyareci sokağın 
da 6 numaralı Münevverin evinden 
ve bu evde kiracı olarak oturan Sii -
leymanm katından çıkmıştır. Süley· 
man, tava içinde yemek ısıtır • 
ken etrafa sıçrıyan kıvılcımlar 
kaplamaları tutuşturmuştur. Yanı;pn, 
yamndaki belediye odacılarından Ah
medin evi de tamamen yandıktan 
sqnra söndürülebilmiştir .. 

Suçlu ne diyor? 
Polis, tahkıkatım bitirerek Süley

manla 14 yaşındaki kızını suçlu ola • 
rak miiddciumumiliğe vermiştir. Sü
leyman müdafaasında şunları söyle
miştir: • 

Yeni Römorkörler ve Son Sistem Vinçler 

ısmarlandı, Bir Ferribot iskelesi Kurulacak 

Ali isminde on yaşında bir ç~ cuk, 
tarla süren bir traktörün yanında 

oynarken, makinist çocuğ11 görmeden 
traktörü işletmiş ve Aliyi altrna al
mıştır. Büyük tekerlek, ç0cuğım tam 
kafasından geçmiş ve eznnştiı. Yav~ 
ru, derhal Ermeni hastanesine kal· 
dırılmışsa da biraz sonr:ı. ölnıllştUr. 
Tahkikata müddeiumumi muavinle • 
rinden Fehmi el koymuş \'e tabibiadil 
Enver Karanla beraber !:ıadise yerin· 
de de vaziyeti tetkik etmiştir. 

Suçlu, bugün sorgu hakimliğin~ 
verilecektir. 

---o---

Bu Ay İçinde 
5,000 Göçmen 
Daha Geliyor 

Güzel Sanatlar AkaJemiıine kaClar uzatılaca'ı olan 
T opane rthtımının bugünkü vaziyeti 

Bugünlerde Romanyada.n memle .. 
ketimize yeniden göçmen kafileleri gQ 
lecektir. Bükreş elçimiz, B. Hamduı .. 
lalı Suphi Tannöver, göçmen nakli .. 
yatı işleri hakkında bir muharriri.mi 
zc şu izahatı vermiştir: 

İktisadi kalkınmamızda deniz tica
ret işlerine hususi bir ehemmiyet ve 
r~ hükumet, limanlarımızın ıslah ve 
İlll}ası faaliyetini süratlendirın.iye ka
rar vermiştir. Bunun neticesi olara.k 
İstanbul limanının iki sene zarfında 
bütUn tesisat ve teçhizatile modern 
bir hale getirilmesi mu•rafık görUU
müştür. 

Salahiyettar bir makamdan öğren
diğimize göre, yapılacak işleri daha 
çabuk başarmak prensibi üzerinde ye 
ni bir program hazırlanmı;ı ve bu prog 
ram hükumetçe de tasdil: edilmiştir. 

Dört milyonluk in,aata girişildi 

Liman işletmesinin hül:umetçe ida 
resine başla11nıüı ı::rrala.rd<.'lo ., '· niilt 
... ı. •n~oıer, gerekse tesiımt, teşkilat 
ve vesait noksanlığı yüzUnden !stan -
bul limanının geçirdiği bııhran, ~k • 
tn.rma ücretlerinin 200 kuruştan 50 
kuruşa indirilmesi, su ve hammaliye 
ücretlerinin makul hadlerde tespiti, 
tahmil ve tahliye tarifelerinde halk 
ve tilccar lehine tadiller y:ıpılma.cıı ve 
yeni vasıtalar temin edilmesi suretile 
bertaraf edilmiştir. · 
Şimdi İstanbul limanını miicaviri 

olan denitıerin en faal bir merkezi ha 
Jine getirmek maksadile yeni tesisat 
işine ehenımiyet verilmektedir. İlk 
planda 4 tnilyon Iire.lık inşaata girişil 
miştir. Rrhtımlarm tamiri ve yenilen 
mesi işi hayli ilerlemiştir. Karaküy
den Tophaneye kadar olan nhtnn, 
temelleri takviye edilerek, eni geniş
letilerek ve üzerine yeni vinçler ko
nularak tamir edilmiştir. 

Bir aydanberi de Sirkeci nhtrrnı 
üzerinde ayni faaliyet devam etmek
tedir. Topaneden güzel sanatler Aka 
deı:nisine kadar olan rıhtımın tamir 
ve inşası işine de önümüzdeki sene 
içinde başlanacaktrr. Senebaşmdan 
itibaren antrepolar inşaatı programı 
geniş şekilde tatbik edilecektir. 

Hazrianda Çöpçülerin 

Sayısı Artırılacalt 
Hazirandan itibaren iş kanunu be

lediye çöpçUlerine de tatbik edilecek 
tir. Bu takdirde çöpçüler günde an-
cak sekiz saat çalıştırılacak! trdır. 
Halbuki sekiz saatlik çalışma ile şeh-

Mumhane antreposunun temelleri 
atılmıştır. Bunun yanında 4855 met
re murabbalık saha. üzerindeki bina
da tadil olunarak ikinci bir antrepo 
vücuda getirilecektir. Antrepoların 

arkasındaki cadde üzerinde bulunan 
bina son sistem bir atelye haline ko
nulacak, yanında da geniş bir otomo-
bil parkı açılacaktır. 1 

Sarayburnunda bir lerribot 
iıkelesi inşa edilecek 

Liman işletme idaresi, önümüzde
ki sene içinde Sarayburnunda bir fe. 
ribot iskelesi inşa edecektir. Bu is
kele yapıldıktan sonra Avrupa ve A
nadolu trenleri arasında feribot na.k
livatı başhyacaktrr. Yine l3araybur-
nuna:.t. ............... u. .. ~--co..La. ua.vı;ı.~ --
antrepo ile son sistem soğuk };lava 
tesisatını havi bir depo yapılacaktır. 
Sıcaktan bozulmıya müsait maddeler 
burada muhafaza edilecektir. 

Önümüzdeki yılın inşaat işleri ara
sında, Eminönü yolcu salonu yanında 
yapılacak yeni antrepo da vardır. 

Bu antrepolarda iş, mihaniki tesi
sat vasıtasile görülecek, hamallık ta
mamen kaldırılacaktır. 

Vapurlara kömür vernıek ve bo -
şaltmak için bugün tatbik ,,ıunan ~ok 
iptida~ usulün tarihe kaV'l.lduğunu da 
yine yeni senede görebileceğiz. ÇUn
kü, bu maksatla Avrupadan son sis
tem sabih vinçler getirilecektir. 

Limanda iş hacmi genişledikçe ve
sait ihtiyacı artacağından buna karşı 
şimdiden tedıbirler ahnmıştrr. Mevcut 
Iara ilaveten 150 ınavna yaptnlmakta 
dır. Vapurlara süratle su vermek için 
Avrupaya su tankları ısmarlanmak 
üzeredir. Ayrıca yeni roınorkör ve 
vinçler ısmarlanmı§tır. 

Bu programın tatbiki iki sene jçin 
de bitirildiği takdirde, limanımız nok 
sansız ve modern bir hale gelmiş ola
caktır. 

Şehrimizdeki Armatörleri 
Sevindiren Bir Karar 

"-Bu yıl Türkiyeye gelen göç• 
menlerin sayısı 10,000 i bulmuştur .. 
Ayrıca bu ay içerisinde yeniden 5,000 
göçmen daha gelecektir. Romanyadan 
anavatana gelmek için sıra bekliyeit 
tam 110,000 kardeşimiz vardır. Bun 
lar 3-4 sene içinde tamamen buraya. 
getirilmif olacaktır. 

Deniz Harp Mektebinln 
162 nci Yıldönümü 

Heybelideki Deniz Harp mek .ebi • 
nin 162 inci yıldönümü bu aynı 18 
inde büyük me.rasip;ı).e kutlanacaktır. 

na~a erkanı, mütekait deruzcilen· 
miz, eski mezunlaı: ve mekteP.,taJe • 
besi ile talebe velileri çağırılacaklar 
ve sabahtan ak§ama kadar muhtelit 
eğlenceler tertip edilecektir. 

Sovyet Sefaretinin 
Yeni Ba,katibi Geldi 

Açık bulunan Sovyet sefareti ba.ş.. 
kft.tipliğine, Sovyet Rusyanm kadm 
diplomatlarından Bayan OTga Nikitıi· 
na tayin olunmuştur. Bayan Nikitinli 
yeni vaı.if esine başlamak ti zere, dün 
şehrimize gelmiştir. 

Odun ve Kömür Gellynr 
Kış mevsimi geldiği için son haft 

la.r içinde şehrimize mühim mikta 
da odun ve kömür gelmiştir. Bu a 
rada, geçen ay içinde Bulgaristanda 
limanımıza muhtelif kayıklarla 1 
milyon 315 bin kilo mangal köm 
getirilmiştir. 

~" 
D ün sabah, limanı kesif .bir ıis kapl 

mııtrr. Sis yüzünden ilk postalar 
arızalar olmuştur. 

• 
Devlet nıüesseaelerile Tilrk mües

seselerinin hariçten alacağı motörlü 
gemilerle bunlann yedek parçala.rm· 
dan 940 senesine kadar gilmrük res· 
mi altnmıyacağı hakkındaki haber, 
şehrimizdeki armatörleri çok sevin • 
dirmiştir. 

M enıucat ve trikota.J ~~ı:ı-ayii mümess 
teri dün sanayi bırlıııınde toplanmı 

lardır. Bu toplantıda. n1üesseseler_inin çal 
ma saatleri için iç talımatnaınelenne esas 
lacak noktalar görüşülmü§tÜr. 

• 
Ş işli • Fatih arası!1d~ !ltobüs işle 

mesine izin verılmıştır. Bu ha 
iıliyecek otobüsler de Izmirdcn gelme 
dir. 

rin istenildiği gibi temizlenmesine im 
kan olamıyaca.ğından her mınta kada 
ikişer ekip bulundurulacaktır. Bu iti 
barla temizlik amelesi çoğaltılac:tktrr. 
Belediye, yeni yıl bütçesine im mak
satla fazla tahsisat koyacaktır. 

TUrk vapurcuları, layihanın Bü
yük Millet Meclisinden bir an evvel 
geçirilmesi için allkadar maka~ar 
nezdinde teşebbüste bulunmıya karar 
vermişlerdir. 

• 
K aymakamlar dün vilbctte topla 

rak zehirli gazlardan korun 
için alınacak tedbirlere ait hazırlıkları 
den geçirmişlerdir. Yann da hava te 
kesinden korunma komisyonu toplana 
tır. 

Zevcesi Dona Rachele en küçük 
evlatlarının huzurile kocasının ne 
kadar rahat ettiğini bildiğinden 

küçüğü öğle sofrasından eksik et. 

Galata rıhtımı üzerinde Deniz Ti
caret müdUrlUğü 'ile Merkez Rıhtım 
hanı arasında açılan meydan ve cad. 
dede yanılacak olan asfalt işi dün 
ihale edilmiştir. lnşaat dört ayda bi· 
tirilecektir. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisil 

1 145 I Cilt 1 Cüz ı ·295 

- Ben geç vak't eve geldim. Re
fikam hasta olduğu için tebdilhava
ya göndermiştim. Yanımda yalnız 14 
yaşındaki kız.ım vardır. Dıvar dibinde 
bulunan söndürülmüş kömürle ye -
mek IBittım. Yiyip yattık. Kömürü de 
söndürroüştüm. Gece birdenbire oda 
mızdan ateş çıktı. Ve uyandım. 

Diğer taraftan çöp amelesi iç:n Ka 
dıköy mıntakasında yaptırılmasına 
başlanan b:na, mukavele şartlarına 

aykırı görüldliğü için belediyeccı yık
tırılmıştır. 

Müteahhit, binayı yeniden ve iste
nildiği şekilde yapacaktır. 

Diğer taraftan araba çıka;nıyan 

semtlerden atlara küfe takılmak su
retile çöp toplatılması mahzurlu görül 
müştür. Çöpler, yerlere döküldlığü ve 
koku yaptığı görülerek bunlaı ın ye
rine galvanizli kaplar kullanılacak-

Yurtta Bugünkü Hava 

Y eıilköy meteoroloji istaıyonundan a
lman maHlmata göre, bugün :yurdumuzda 
hıı.vanm garp ve cenup mmtakalarmda kıs
men buluıJu, diğer yerlerde az bulutlu 
geçmesi ve rüıgarların umumiyetl_e şark 
iıtikametinden hafif kuvvette esrnesı rnuh· 
temeldir. 

....... ,,.llftlllfl_fl,..~tıııaıtlOO 

11 inci ay 
Şaban: 28 

Arabi 1356 

Gün: 30 

Güneş: 6.34 - Oğle: 

ikindi: 14,44 - Akşam: 1 Kuponu r<.uponu , ___ , 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cüz 71h kuruştur. 

Müddeiumumilik, suclu baba ile kı 
zı birinci sorgu hakimliğine vermiş -
tir. Sorgu haki.mi, suçluları serbest 
bırakmıştır. Tahkikata gayrimevkuf 
olarak devam edilecektir. trr. 

DUNKU HAVA 
Dün hava kısmen açık geçmiş, riizgar 

sarktan saniyede 2 metre olarak esmiştir. 

Yatın : 18,38 - lmsik: 

Baro=~ · ,62:5;;;wi~7U:;,""ı;;;ret e 
ı 9, en az 7 ,5 Hntigrat olarak kayded 
tir. 



4. 11 - 937 TAN 

ISPAMY A HARBi · BiTiYOR MU? 
Çin Ordusunun Bir 
Zaferi Söyleniyor 

Bir Japon Kolu 
ihata Edildi 

Hataycla Haks1Z 
lıler DüzeDyor 

Antakya, 3 (TAN) - YUkaek A 
cemiyeti reisi Şeyh Manıfun oğ: 

Nasrettin, 'l'Urkiyeye geldiği lçıin 
Us~ke memurlan tarafından 
vkif edUDıiftL Yine ayni gencin a
beyiat izzettin aleyhine de yoktan 

sebeple bir cinayet davası açıl • 

k
Fakat Yeni delege, bu hareket-

n annn-·-ö -'"' ve mantıksız olduğu-

~ rer:~=kutu tahliye ettirmiş, 
.__,JrDta~tir. claki dava da sukut 

3 

fi.EK 



4 

, 

'.]\~ı~ahkemeler.de 
. .. 

Şile Cinayeti 

Mevkuf Bulunan Beş 
Suçlu Hakkında 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER • 

TAM 

'~--- 8 Teşrinisani Pazartesi akfamı 
~ - 11 - 9ST 

-----· Kazaya Uğramamak içi 

ELMAN'ın Çivili Yerlerden Yürimel 
Eldeki kanun ve talunatnameı 

müsait olmadığI için belediye, ca 
MISCHA 

Y A v· lo R •t ı· delerde çivisiz yerlerden yürüyenle 
Karadeniz Talebe egane IY0 n esı a I ı den para cezası aımamıya başlamı 

Birliğinde s AR y s tır. Ancak muhtelif vasıtalarla 
!Karadeniz Talebe Birliği Genel A ı· nem asın da caddelerde bulunan polislerle halk 

Sekreterliğinden: kaz edilecek, beheme'hal çivili yerle 
Birliğimiz yıllık kongresinin .1 k .. , ____ ,_ den geçmeleri temin olunacaktır. ven ece tir. Biletler satılmakta ~ tl:l'ftaTI1TC11.tedir. A~ ediniz. 
~ıı~n~~-ds~li~~~---·~••••••••••••••••••••• Hal~çM~z~rler~ ~~ 
nönU Halkevinde yapacaktır. Kara - tehlikeli olduğu, çünkü nakil va 
denizli ve Karadeniz liseler.inden me-

p••••Kahkahalar kralı En son ve en gil?.el filmi olan•••••• talannm buralarda silratlerini kıs 
zun bütün arkadaşların o gün Hal - Ml.[TOll G iÇ lfZLD M mıya :mecbur tutulmadıkları, fak 
kevinde bulunmaları. n'un EITFBllDE çivili yerlerde bu gibi vasıtaların e 

Sizi eğlendirecek, ka tııa kabla gilldüre<:ektir. vela halka yol verecekleri ve ağır gj 
-------Yakında T 'V R K sinemasında 4ecekleri için kaza ihtimalinin onl~ 

------------------------------------------------~ neceğianJatılacaktır. 
1 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Dğer taraftan boya ile lşaretlem 

Dün akşam 

Beraat Kararı Verildi s a M E R 
SiNEMASINDA -tecrübesi iyi netice vermemiş, b 

Ağırceza mahkemesi, geçen yılın Temmuzunda Şilenin Ker
'Vansaray yolu üzerinde itlenen bir cinayetin muhakeme.ini bitir. 
mittir. Mahkemede, Ali, Necati, Huan, Davut Mehmet, Molla 
İbrahim adlı bet mevkuf suçlu bulWllmlftur. iddia tuduıe: 

fil defa gösterilen 
Komikler Kralı 

IERNANDEl'ln 
Gayet eğlenceli ve neşeli 

Su.* 20,38 da yalar çabuk bozulmuştur. Bu ay 'çi 

1 S l Z 1: ö Y L E de şehirde yeniden birkaç geçit ye 
G E L 1 y O R S A sivilenecektir. 

S perde Se'-a~a F i B 
• ·~ llT ec ir Kaza -- - Molla Ibrahimin Gülsüm ismindeki 

Mevku.t/arı kızını Şevki oğlu Ali isminde bir de-
' ~ likanlı kaçırmış, sonra da hapse mah 

G J. idim olmuş ve hapisanede yatıp çık-e z uır en • mıştır. Bu kız, bir mUddet sonr.a su~
lulardan Alinin kardeşile evlenmiştir. 

Gör!a lşltl. 
Söyleme!. 
süperf'.iniini gören seyircilerin 
kahkaha tufanlan salonu ile be-

Selçuk. (TAN) - Bura i.stasyo 
Saat 29,30 da n nunda feci bir kaza olmuş. Sandıkl 

A T t ş nm Dolandere köyU.nden 38 yaşmd 
ııı Mehmet oğlu Hasan İstasyon mer 

B O C E C 1 venlerinden düşmilş, sol gözü üzer' 
4 perde komedi den yaralanmak euretile ölmüştür. 'an Jarma )ar Bu suretle de hadise kapanmıştır. J 4 u~ Lı Fakat, Gülsümü kaçıran Ali, bir 

-0--

Üçer Ay Hapse 
gUn yanında yengesi Rukiye ile bera
ber, Kervansaray köyünün ilerisin -
deki fasulye tarlasına gitmiş, Ruki
ye, tarlada meşgulken Ali asker o
lan kardeşine mektup göndermek U
y.ere yola çıkaran oradan ayrılmıştır. 
Bu sırada da fundalık ve çalılıklar 

arasında pusu kuranlar, ateş açarak 
Aliyi vurmuşlardır. Ali bir gün son
ra ölmliftil.r. Olilrken de beni vuran
lar, düşmanlanm olan .Ali, Necati, 
Hasan, Davut Mehmettir." demi§tir. 

raber bütUn Beyoğlu caddesini 
çınlattı. 

Bu filmde: Alamod MEX!CANA 
şarkısı da dinlenmektedir. 

, ..... -------- 40 aıtilıt - 10 atnlw:Jıendan mürekkep 

HARRY FLEMiNG TRUPU Mahkum Oldular 
'.Adliye jandarma karakol kuroan

aanı Ali onbaşı ile Ahmet ismiııdc bir 
~andarma, Oın'er, Hüseyin ve Remzi 
ııdlı üç mevkufu tevkifaneye götü
recekleri yerde Topkapı dışındaki dut 
luğa gotürdükleri, orada kadınlarla 
buluşturarak rakı içtikleri iddiasile 
tevkif edilmişlerdi. Asliye birinci ce
za mahkemesi, dün bu davayı neti
celendirmiştir. Suçu sabit gördüğü i
çin ikisine de Uçer ay hapis ve üçer 
ay memuriyetten mahrumiyet cezası 
vermiştir. Suçlular, Uç aydanberi mev 
kuf oldukları için derhal serbest hıra 
kılmışlardır. 

.~diniz, candan gülünü~·~ ve 15 AMBASAIİR KIZ .. 11 SEViMLi ERKEKTEN MOREKKEP 
Ertuğrul Sadi Tek K O n T 1 n E n T " L A M 8 A S A D ö R C A Z 1 • 

SÜMER ıiNEMESINA 

~~=; Bu cuma günü TEPEBl'I gıeoEN'ı'ode Cumartesi nume-tıneeı Pazar (gündüz) gefiyoralr ve 89 a 1 rolarına b'lt-1ıyorJ Umuma S E F tLL ER ......... ____________________________ ~ ........... 

Şile jandarması ve miiddeiumumi
liği tahlcıikat y&PllDf ve Alinin isim
lerini IÖyledilrleri ad••'•n tevkif e
derek ağır cesa mab'lre!neı!ône ver -
ntiftlr. 

Mahkeme, 25 sayfalık bir branıa-

Beı Sene Hapse 
Mahkum Oldu 

me ile hi.diaeyi tahlil etmif, neticede 
mevkuflarm suçsuz olduklan utİc.'e
sine vararak hepsi hakkmda da be
raat karan vermiftir. 

Halkevinde Temsiller 
Beyoğlu halkevinden: 

400 milyonluk ÇlN'm merkezinde müdlıit fed&kirlrlda ,._ ahnm.t 
AŞK - HEYECAN - GOZELLIK - JSY AN - HARP - ÇINLI RUHU - ÇINLI FEDAICARL1CI 

Bq rollerde: 
DUn ağır ceza mahkemesi, altı ya

emda bir c;ocuğa hastalık aşılama da
vasını neticelendirmiştir. Suçlu An- PAUL MUNi vo 

ve 20 bin figüran ~ Ali isn1fnif~ ~~ gençtir. Ma -
navlık eden Ali, kapı karşı komşusu 
bulunan Viktoryannı 6 yaşındaki kızı 
Gülizan dükkanına alarak kendisine 
hastalık aşılamıştır. Zührevi hasta -
hklar hastanesi de suçluda bu has
talığı tesbit etmiştir. Mahkeme suçu 
sabit görerek Aliye beş sene hapis 
cezası vermiştir. Mahkflm 38 lira da 
mahkeme harcı ödiyecektir. 

Evimizin g&terlt tubeıll --QS 

yılı ikinci devre temsillerine 1, 11, 37 

tarihhıden itibaren bal'•mlfhr. Tem
siller her cumartesi saat 20,30 da ve 
her pazar saat 14,30 da Beyoğlunda 
Nunıziya sokağında Parti kurağm -
daki salonumuzda verilecetttr .. 

KOÇUK - BUYUK - HERKESİN GöRMESI LAZIMGELEN BlR SA.N'AT" DEHA ABiDESi 
Ayrıca programa ilave olarak: TARlH KURULTAY TOPLANTILAIUNIN bütiin tabil&b. 

Numaralı koltukların evvelaen aldın iması. Tel. 44289 

'sARiY .HARRYdebikirBAuR KORKUSUZ 
S• d Bayan HARRY BAUR, RIKA RADiFE A D A .M Doktor Goreli 

Beraet Etti ınemasın a Ye JAQUELlNE LAURENT ve GEORGES RIGAUD 
BUyUk bir Franaız fllntl tara.fmdan fevb]ade yaratılan Şaheserini Takdim Ediyor. Gayri fenni usullerle hasta tedavi 

etmek suçundan UçüncU ceza mah
kemesinde muhak me edilmekte olan 
doktor Gorekin hakkındaki duruşma 
bitirilmiş, beraetine karar verilmiştir. 

Belki her şeyden malumatları bul'llnduğu halde, 
belki yukarıda gülen bu kadınlan da yerlerinden alıp 
buraya onlar getirdikleri halde, iki herif Mükerrem 
aorunca omuz silkmişler, "- Bizim hiçbir şeyden ha
berımiz yok!,, demişlerdi. Mükerrem vaziyetin fe
caatini hemen anlamış, Nilzhetin kcndisile karşılaş 
malan ve beraber bulunmaları için bir takım adi ka
dınlar getirmit olmasından başka hiçbir ihtimal ha
tırına gelmemişti. Fakat yine merdivenleri çıkara~ 
h r 9 yı gozlerile görmek istemişti. Ve Ust kattakı 
odaya girince ifret masasmı, jki düşkün kadını ve o 
kadınların yanında Nüzhetle iki arkadaşını görmüş
tü. Ni.ızh t ne ırmış, ne de utanmıştı. Sade yanında 
duran ve ycru kadını, kibar rakibeyi görünce kendi-
6ine sarılan kızı iterek ayağa kalkmıştı. Saçları k'anş 
mış, yakası paçası perişan ve gözleri biraz kanlı, ona. 
dogru g lm ş, Mukerreıni bu vaziyette, iki külhanbe
yile ikı oro pu karşısmda ve bu iki orospudan birinin 
!Y rine olm k Uzere kollarına almak istemişti. 

O ger ç kilmiş yalnız Nüzheti değil kendi kendi
ini de h yrette bırakan bir kuvvetle delikanlıyı ıte
ek: - Bırak dokunma! diye haykırmıştı. 

K ndi ı zorla ahkoymıya cesaret edememiflerdi. 
F t acaba bunu pek ıstemişler miydi? Ve merdi
v nleri ko rak inmiş, bahçeyi yine koşa kop geçip 
kırl ra fırl mış, gecenin zıfiri karanlığmda tek başı
na kas baya, vine dönmüştü. Ah bu dönüt! Bu dö
l Uşü Miıkerr m ebediyen unutmıyacaktı. Ayağı tat
lara ç rpıyor, ayaklarına dikenli otlar batıyor, her 
tarafı kaplıyan bodur çalılıklar üstUne hep kapana
cak gibi oluyordu. Bazan da kulağına sealer, ayak 
s sleri geliyor, arkadan geldiği ve gittikçe yaklaştığı 
h'ç şüphe vcrmiyen ayak seslerini katiyetıe duyuyor 
du. Nü h t o ha)\ llt kı'ııklı herifleri: "- Burada 
kalmadığı i in bir ceza görmiye hak kazandı. Haydi, 
k up kend' 'ni yakalayınız. Bu kadar yaverliğini et 
t n z: Onda sizin de hakkınız var!" diyerek arkasm 
d n aldıram z mıydı! 

C.C-yir'in sefahat maballelerile batakhaneleri... LYp)an ... ihtirastan ... Oyun ••• içki ••• ve kadınlan •• 
Albn için mücadeleleri - taa'Vir eden büyük bir Fransız ialmİ· 

biveteD a FOX JURNAL· Bu eenenin alunond kürkler vesaire-

YA1.AN: NAH!D ~IRR/ 
-36-

Herifler bu simsiyah gecede, bu kırlar w dağtar Bir daha, biraz daha hızlı. Yine hiç blr aes çıımna· 
ortasında kendisini yakalarlanla ne olacaktJ? Hay- mıştl. 
kırsa duyacak kimdi? Hem haykınşlarmı duyup gel- Yarabbi, bu uğursuz gecede her,ey mi abl gtde-

1 · b _ _.. ___ .:a.. --ı..ü? ~ ... -...ı -"'ilmHı ·- bir m· san, canlı bira-se er, gecenm u saatinde kırlar ve dağlar u.na.•- ~ - "-· ~ "7 T~ 
bulunuşunu nasıl anlatacak, bu garip yollculuğu ne dam. bir dtlşman muayene eder gibi stmmyah gece-
şekilde tevil edecekti! Din bu llimalyah ve bir öUl kadar sessiz evine bak-

Ve o zaman, imdadına gelmiş insanlara giki.n kap- JIUIU. Bu ev )'olı:aa bot muydu? Bu evdeki iki kadm, 
tıran herifler ne diyecekler, neler hikiye edeceklerdi? Seniha da hizmetçi de dl§an mı çıkmışlardı?. 
Neler anlatamazlardı! Amma nereye gidebilirlerdi? . 

Zonguldağın sırt üstünde ve kırlara en yakm ev- Mtlkerrem bir iki kere daha, artık adeta bızlı hızlı 
lerinden biri olan evine Kapwdan yarım saatte mi, kapıyı vurmuttu. Sonra, sanki kocaman bir anahta-
bir saatte mi, on saatte mi varmıştı? Hakikaten bil- nn ilk araytfta hemen oeplerde bulunmaması, ele der 
miyordu. Bu o kadar uzun, bu o kadar müthiş bir hal geçmemesi kabilmiş gibi, birden gelen bir Umit 
yol, bir yolculuk olmuştu .. 

ve heyecanla ceplerini tekrar karıştırmış, teker teker 
Nihayet kapkara, hiç bir penceresinde ışık görülr 

yokla.mlf, bakmıştı. Ve artık yorgun, atık tamamen 
aniyen, hiç bir tarafından ses gelmiyen kapkara ev. ümitsiz, kapmm Eı§lğlne çömelerek beklemişti. 
Ve kapmın anahtarını çıkarmak il7.ere elini mantosu U&akta, qafıda, $&I'Şllılll ıpklan tek tU)t yanıyor-
nun sağ cebine götürmüş, anahtan daima koyduğu du. Fakat etraflar!ıdaki evler tamamen ~ksız, kap-
bu cepte bulmayınca bütün ceplerini kanştırmıg, fa- kara idi. 
kat hiç birinde bulamamıştı. Almayı mı unutmuştu, Seniha ile Şerife dışan çıkmıe bulunduklanna gö-
yolda mı düşürmüştü? Bereket ki, Şerif enin uykusu re nereye gidebilirlerdi? Evde insan varsa kapı ça-
hafif olduğu gibi zaten tetikte beklemek te i~ydf. ~ duyulmaması kabil değildi. Birden MUker-

Likirı, uykusu pek hafif olduğu ve tetikte bekle- remin hatmna Senlhanm Halide haber vermiye ptmiş 
diği halde, bu sefer Şerife kadm duymuyordu. ve Şerifeyi beraberinde sUrttklemiş olması ihtimali 

Bunun üzerbıe, geldiğini ve kapıyı açamadığını tek geldi. Llkln Kapuzda karşıla§tığı Babneden aldığı ıs-
rar haber vermiş, halifçe, çok haftf çe, tıkırdatır gibi tll"ap ve sonra oradan bu evin eşiğine vannciya ka.. 
yine kapıyı plmıştJ. dar ~ği dakika veya saatlerin, o müddetini ta-

Ve yine hiç bir ses duymamıştı. yin etmek gayrikabil zamanm de~ti kendisini 0 ka· 

dar harap etmigti ki, batırma gelen bu lhtiınal bJr 
taraftan &ittikçe daha mUmkiln görftndüğil halde at.. 
ğer taraftan da buna ll.kayt kalıyor, bu ihtimal mu,. 
hakkak~ fey&e hayatına gelecek felaketleri dtlfllıı
miye lUzum görmüyordu. Türlü rezalet ve mmibet 
her taraftan gittikçe yaklaşan bir sel olarak kendisi· 
ni ku.,ataa bile ve tuşatacaksa bile, o nefeinl bu kapr 
eşiğinde adeta emniyette buluyordu. 

Ve Wrden, Kapuzda kalmachğına esef etti. Kelkf 
ka91nlaa.ydı ! Evet kaçmamalıyftı. Fakat Nüzhetin 
Olmak için defll. 

Belki o kadınlardan sonra sırası r,elerek kendisi.ıl 
NUzhete vermek için değil. 

Fakat orada bulduğu erkeklere, hatta kendini ge 
tirip götiiren o ıki adama ve NUzhetin ön Un de koll ı
rını açmalıydı. Bu suretle ona anlatırdı ki, nazamıda 
bUyttk bir kıymeti yoktur ve Mükerremi kollarına a
l&bilınek için bir erkeğin masallardaki şehzadeler ka
dar gUıeI oımuı icap etmez. Hayır, sadece erkek ol
ması kafidir •. Başkalarına rastgele, on dakika evvel 
böyle birşey hiç hatırında bile yokken Mükerrem kol
larını açıverince, NUzhet kendisine verilen §eyde ve
renin hiç bir değer görmediğini anlamış olurdu. Ya
zık, bu deni Ntizbet almalıydı! Ve belki de varbğı
nın derin, kendisince kabil değil farkedilemiyecek 
kadar derin VfJ gizli bir yerinde adi ve gali• bir şeıı.. 
'9etiıı haarett de titrlyerek, MU'kerrem Kapuzdan he
men kaçm19 olmasına yanıyordu. 

Ataltda birden iki gölgenin belirişi. Bunlann iki 
kadın giilgeıl ôldutlarmı Mükerrem farketmiş ve bir 
u aonn. da ~rtımceet ile hizmetçi Şerif eyi tanmııştr. 

A)'p kalktı ve kalkarken kendisini mUthtş yor
gun hluettl. Eve girmek, uyumak! Gecenin ayazın
da her tanı.fı buz kesilmiş, şimdi titriyordu. Onlara 
doğru gitmeden ve nereden geleblieceklerlni · art~k 
hiç dUf{lnmlyerek bekledi. 

(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0--
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 

Tilrkiyc 

~ 

ABONEBEDEU 
Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 > 6 Ay 1500 ıt 

400 ıt 3 Ay 800 > 
1!0 > 1 Ay 300 > 

Millctlcrarasi posta ittihadına dahil olmı
Yan memleketler için 30-16-3.S liradır. 

[GONON MESELELER11 

Avrupada Yükselen 
iki Ses 

.Anıerika Cümhurreisi Roose,·elt'
ten sonda bu hafta Ingilterede Lloyd 
George'un, Fransada llerrJotınun se
si Yükseldi. 

Lloyd George, Avam Kaınaras~?' 
ilk ce~inde Jngiltere hükilrn~tmın 
harici siyasetini şiddetli bir Iısanla 
tenkit ederek: 

- Tehlike büyüktür, gözünüzü a-
!;m, diye bağırdı. . ~ 

Lloyd Goorge'a göre lngıltere lıllluı 
meti ispanya meselesinde gayet f e
na bir siyaset takip ederek Italyr.yı 
adeta teş,·l.k ve teşci etmiştir. Musso
Uni dinamik bir devlet ada.mıdır. Ro· 
ma. imparatorluğunu ırorma.k içiD 
metodik bir ta.rlda adnn adım ilerle
mektedir. Dün Habeşistanı almıştır. 
Bugiin ispanyayı işgal etmekteclir. 
Yarın Cebeliittank Boğazını kapata
cak, ölıUr gün l\'laltayı işgal edccel•, 
daha öbür gün Filistinin tal<Simini is

tiyecektir. 
Llo:vd George, bu tehlikeyi muhak

kak addediyor \'e lnglJiz hükiimetini 
bir an ewcl ı5iddetli bir siyaset taki
biır...e davet ediyor. 

Fransa.da Radikal Sosyalh•t Parti
sinin kongresinde Reis Herriot da a
~ağı yukıın a)·ni şicldctte bir nutuk 
söyleıniştlr. J"ransız devlet ~damı da 
artrk 11\Usa.mahıınm Ronona gelindiği
ni, bunııa~ fazla ricate imkan olmadı
~·~ s~tliyerek, ~einl Müdahale Ko-

i. .. - • r • -
varmadıgl takdirde, artık Frarısaııın 
Pl1!ae hududunu a~riık aktif bir si
yaset takip etmesi lazım geldiğinde 
's rar etınl5tir. 

d Deme.k ki, Fransada dn, lnglltPre-
1 e ele tehlikeyi görenler ve giisteren
.er Vardır. 

1 
Fakat tehlikenin bu kadar knti o-

uşu, İngiliz ve Fransız hiil{fımetleri
ni harekete getinniye kaf! ~elmiyor. 
işte iki üç gtin l~inde bir karara va.r
nıası beklenen Ademi Müdahale Ko
lllltesı aradan iki üç hafta geçtiği 
halde hU.la müzal[ere ile mec;guJdi.ir. 
Itaıya, askerler:ıai !:6kece~ini ı-öyler
k~n bir taraftan Isı>anyay:ı :ısk"r 
gondermi31e devam etmeliteiJlr. ltal
l'a hedefine cloğnı emin ve kati aclnn
Jarla ilerlemektedir. 

ltalyanın hedefi ııniz:.ıkAre:ri uzat
J'olaık ve bu ara.da (sp•myada kati bir 
Znferle davayı bitirmektir. 

• 
Roma • Berlin 
Mihverinin Yeni 
kararları 

Denıokrnsilerin lktctı bir yiikselen 
Sesi, Almanya \'e ltalyayı k~rkutmı
ya. kafi gelmiyor. Bl!akis oınlur de
nıokrasnerin artrk laf sö:\'•cmekten 
b~ka bir §ey npamıyaC'ak. halde f,u
lunduklarma kanidirler. Onlann bu 
actz ve za11urmdaın istiludı>ye karar 
Vennfşlerdir. Bu Jmrarlal'ım adJJlı a
dun tatbik etmektedirler. 

'Bertin - Roma mihverinin, Von 
Rib"beııtrop'un son Roma serahati es
nasmıda, tatbikine karar ,·erdiği nok
talar Şunlardır: 

1 - ltaJya., Almanya ile Japonya 
o.rasınd:ıki ittifaka girecek \ 'e Brük
selde Dokuzlar Konfemnsmd:ı tın it
t~fakı temsil ederek iiçiinün menfaa
t;m mtidafaa edecektir. Bilhassa Jt:ıl
ya llP Almnoyaıun Japonyaya siliih 
\'t' lYl'\h"~mat sat'llasma mAni ohnek 
ist"'r lers<> len ul ctmiyecektir. 

2 - Filist!nde .lngiltere aleyhinde 
Araptan tahrike de,·ıım edeceklercUr. 

3 - Fraın.~ılar Minorka adalarmı 
işgal etti1'1 takdirde, General Fran
co'ya krndilerile mesnı miinasebette 
oldu~ içim Alman v~ ltalyan asker
lerini kendi getirttiğini \'~ fakat IR
panyol toprakJarırun ecnebi bir dev
let tarafından işgaline müsaade ede-

TAN s . 

"Galatcuaray,, Li•emizin "Mektebi Sultani,, zamanından kalma ananevi bir "Tt:ınbur,, a vartlı. 

Bu tanbur veya ~'Trampete", ilk temeli, imparator Vçüncü Napolyon nizamlanna uygun olaralr 

atılan bu kültür yuvannda talebemizi derse çağırıyor, teneffüse çağırıyordu. Burulan fU kadar 
•ene evvel bu güzel yuvaya müdür olan B. T evlik, aksak taraflarını gördüfii için bu "T anbur,, u 

lafvetti, yerine, bütün Türk liselerinde kullanılan "Elektrik :zili,,ni koydu. işte, bugankü bu yazı, 

. m~:-mm 
ASRI MÜESSESELER 
Adliye Veklleü, 11 ya§mdan 18 

yaşına kadar nıaJıkôm r.ocuklan ıslah 
etmek için Edirnede bir ıslahhane 
yaptırdı. Müddeiumumilere yaptığı "T b . k "Zil · b" b ·b·d· an ur,, ananesıne arşı ,, ın ır ceva ı 2ı ı ır, 
bir tamimde de bu ~ocuklann şimdi

• • 

BiR GALAT ASARA YLIY A 
den sonra ha.pisanelere değil, bu ıs
lalıhaneye gönderilmesini bildirdi. 
Mahküm !;Ocuklann haplsaneden ıs
la.lıhaneye ge~I, içtimai iş saha
sJDda, fenni, içtimai muavenet sa.ha
sında atılmış 90k llert bir adımdır. 
Hatü Avrupa.om daha birçok mem
leketlerinde tatbik edilmlyen bu u
sulün, memleketimize girişi büyük 
sevln!J)erle karşılanacak bir hadise
dir. Yalnız, ~ocuk ıslahha.nesile bera
ber, çocuk mahkemelerinin de gir

ESKi MUDUR. CEVAP 
C umhuriyet guetesinin 

24 Birincite9rin 1937 
tarihli nüıhasında birinci ıay· 
fada "Kendi kendimizi ten-
kit,, sütununda "Galatasara
yın tanburu,, başlıklı bir yazı 
göründü. 

Bu yazının birinci fıkrasında; 
tanbur kelimesinin fransızca davul 
manasına geldiği, bu kelimenin "Ga 
latasaray lisesi için ancak fransız
ca aslından aynen alınmak suretile 
ttirkçeleştirilmiş gayet munis bir 
söz,. olduğu ve bunun "O mektebe 
mahsus anaıne halinde bir vaziye
tin mana cihanı bir ifadestni teş
kil,, ettiği en başa kaydedildikten 
sonra Galatasarayda sınıflara ve 
diğer yerlere giriş, çıkış kuman
dasının, vaktile, "A vniyesinin ku
kuletası ~rkasına düşmüş, etine 
dolgun beşuş davulcunun değneği 
ile acele acele gürliyen davulun 
mevzun ahenkli tekerleme gürültü
sü ile,, verildiği "hüzün ve hasret
le,, anlatılıyor. 

ilk fıkranın yalnız edasında se
zilen bu "hüzün ve hasret", ikinci 
fıkrada kelimeleşiyor, cümleleşi -
yor ve acılaşıyor: 

"Son yıllarda zaman zaman mek 
tebin içine girip çıktıkça veya o
nun önünden gelip geçtikçe bize hep 
mektebe bir sükfıtilik arız olmuş 
gibi geliyordu. Biz mi öyle görü -
J V.6. "4W..i."J J U."1 ....... ıt.~4_.l\.U.\ıı .... 6~ _..., "'h tı..w"'- v 

garip bir hüzün ve hasret mi çök
müştü? Yıllardır bir türlü sırrım 
keşfedemediğimiz bu vaziyetin se
bebi meğer şu imiş: Bilmiyoruz kaç 
sene evvel bir aralık mektepte mü
dürlük etmiş bir zat, Galatasarayın 
davulunu kaldırarak yerine :lJil ika
me etmiş. Bu yenilik hiç te mühim 
bir şey değildir, fakat Galatasara
yrn eski halini ~ilenl~r _iç.:O .. mek. 
tebin anane halındekı hır guzelli
ğini ortadan kaldırmıştır.,, 

U
•• çUncü fıkrada da: 

"Davulla zil arasında ne 
muhafazakarlık vardır, ne de ye
niHk. Yalnız bize öyle .geliyor ki, 
davulun ahengi, mektebın mazisini 
. tik' ale daima bağlı bulundurur • 
ıs o "O 
d D nildikten sonra rada her u.,, e d f 
gU .. nde yedi sekiz e a çalınan 

t nb gu ı·nsana sanki mektepte ilk an urun ... 
d .. ül davulun sesını ıdame etti-

ov en di-· b' i hissini ver gı,, ınaen -r yormuş . . d ~ i 
aleyh ıışerefli mo.zılerı uza .~gı n s.. 
bette kıymetleri yükselen boy~e ir-

f il Selerinin bazı basıt a-an m esse .. 
l . . bile baha bıçılmez an-nane ennın w •• 

1 tika kıymetinıi haiz,, oldugu soy e-

niyor. . 
Buraya kadar yalnız bır tek es-

ki Galatasaraylının, Gala_tasara~ 
k. t b hakkındaki tahassu es ı an uru . . .. el . 

rü ile birtakım tuhaf duşunc erı-
. b' 'fade.si olan yazı, son fık-

nın ır ı .. . iri Galatasa-
rada ansızın "butün es .. 
raylılarm,, sesi oluveriyor ve §OY· 

le bitiyor: . 
"Bütün eski Ge.latasarayl_ılar n-

kt b. 0 gUzel ve 
ca ediyorlar: Me e ın 
munis tanburu iade olunsun.,, 

B 
ir garıetenin ba.Ş sayf asma 

bu yazıdan 
basılmış olan . 

. "nünde btttün - efkarı umumıye 0 

eski Galatasaraylılar namına -
yükselen rica, kabul olund~:;~ : 
Iunmadı mı bilmiyorum, ği k 
bir şey varsa, eski ve yeni pek ço 

ınlyeceğiru lli.n etmesi için t;aJJmat 

verilecektir. 
4 - Alnuınya mtistemJeke mesele-

sini şiddette ortaya atacak ve Jtalya 
bu hususta kendisine yardım edecek-
tir. d 

Ya111l Almanya. ve Jtalya Lloy 
George'tm bildirdiği pmgramı tatbik 
ile meşg111dttr. 

M. Zekeriya 

VERiYOR· 
YAZAN: M. Tevfik"~ 

(GALATASARAY LiSESiNiN ESKi MVDVR~J 

Bu yazının muharriri, diyor ki: 
Kendisinde bütün "Eski Galata
sarayhlar 11 namına yüksek ses· 
le bütün memleket ufuklarına 

seslenmek salCihlyetini bulan o 
eski Galatasarayb "Galatasa· 
rayın mazisini istikbaline bağll 
bulunduran .. mukaddes şeyin . 

"Davulun tekerleme gürültüsü .. 
o~duğunu söylüyor ve o~un 

yine iadesini istiyor! 
Galatasaraylıların da bu yazıyı 

fuzuli bulduklarıdır. Bense, "Gal~ 
4------J- C..---- _ , _ _ .~1-·"'+llil.r in 

"mektebe çöken garip bir hüzün 
ve hasret,. in gftya "yıllardır bir 
tUrlU sırrını keşfedememiş,, se 
onun sebebini ancak yeni öğ
renmiş görünen bu Galatasaraylı
nın garip yazısını son derece kıy
metli ve dikkate lA.yik buldum. 

Galatasaray lisesi müdürlüğün -
den ayrıldığım ve bilhassa tanburu 
mektebin müzesine kaldırttığını 
gUndenberi yıllar geçU. Fakat ba· 
zı Galatasaraylıların, bu tanburlu, 
zilli gürültüleri bir ttirfü ~eç~:di. 
Bunlara olsun, hakkımdakı diger 
güIUnç dedikodulara olsun bugüne 
kaçlar gülmekten başka bir karşı· 

Irk vermemiştim. Fakat zararlı bir 
taassubun yıllarca ardı arkası kesil
meden ağız dolusu söylendikten son 
ra n · ayet bir mühim memleket 
meselesi haber veriyormuş gibi bir 
gazetenin baş sayf asmda haykır
dığını görünce bu meselede daha 
fazla susmanın bir suç olacağını 
anladım ve o masum ve dokunaklı 
olmıya çalışan düğümlü yazının son 
işaretini vermiş olduğu tehlikeyi 
ortaya koymayı kendime borç bil
dim. 

M ek~ep . t~nburunun sesi: b~
nım ıçın de azizdir. ÇUnkil 

bana orta tahsil vermiş olan mü
tevazi müessesede ae - esld ta
birle - evkat cetveli bir vasıta ile 
tatbik edilirdi ve ihtimal memleke-

AMERiKA KARiKATÜRÜ : 

-=---

Mii.talrbel luırbin bir provaıu! •• 

tin bu gibi bir çok müesseselerin- mest çok temenniye değer. 
de de o zaman vaziyet ayni idi. Bu • 
günse bu, memlekette tanburla ya- Asri müesseseleri, asri te§ki18.tJa,.. 
tıp kalkan, tanburla derse girip, n medeni memleketlerden alırken., 
çıkan hiçbir mektep yoktur. Hatta şüphesiz bunları memleketin lhtiy~
yalnız Galatasarayda kalmıg olan lan.na, lmki.nJarma uydumıak :mec
son tanburun rehavetli "tekerleme burlyetkıdeyiz. Fakat bu müessese
gürültüsU, ,yerine otomatik zillerin lerfn esas hatlarında ilmi bir mahi
asabi ve kudretli sesi ikame edileli yeti, teşkilat metotları, lhni tedavi 
de seneler oluyor. uslleri \•ardır ki, bunlan aynen aıa... 

Tanbur yerine zil konması, o ka- biliriz. Türkiyede cürüm işliyeın bir 
far tabii, o kadar kenrliliğinden ol- çocukla., Amerikada cürüm işliyen 
muş bir şeydir ki, bu, hiçbir zaman bir çocuk arasıında içtimai 5era.it iti· 
hiçbir mektebimizde mesele olma- barile cürmün saikleri değişebilir ve 
mıştır ve bunu yapmış olanlar, ne bu çocuğun ruhi, dimaği tedavisinde 
mühim bir yenilik diye yapmışlar, deği!}OOek hiçbir şey yoktur. Çocuk 
ne de aziz bir ananeyi yıkmak töh- ve kısan ruhi ve ilmi tedavi nokta
met ve laneti altında kalmışlardır. smdim. her memlekette ayni şeydir. 
şu halde, bir eskıi Galatasaraylının, Bu sebeple bu mem.leektıerin toorlt• 
kaldırıldıktan yıllarca sonra hem beden g~miş ilmi metotlarını aJ.ma.. 
de "bütün eski Galatasaraylılar,, 
namına "Davul,, !arının iadesini mız malııurlu değil, faydalıcla 
memleket efkarı umum.iyesi önün- • 
de yüksek sesle rica etmesi ne de- Ma.lıkUın, mücrim çocuklarm df .. 
mektir, ne ifade eder? mağl, morali, sosyal tedavileri \'e bu 

o yazıyı sadece manasız bulmak, çocuklar i~in ~rlan ıslahlıaneler en 
fazla ve fuzuli olarak lfttufkar ve ziyade Amerikada ilerlemiştir. Batta 

Amerikada bu müesseselerde çalışa. gafil davranmak olur; bilakis o 
cak, bu çocuklarla uğraşacak lider .. 

yazının derin bir mlnası vardır leri, muallimleri yetıştinnek için bir 
kötü, batıcı ve tehlikeli bir ma· de "Içtirna.i iıı:, Social Work mektebi 
nası. Bu mesele hakkında hiçbir :.- ' 1 diği ". • 

vardır. Bu mektep, yeti5t r ıçti .. 
şey· bilmeden, hiçbir izaha kalkış- mai iş amelesine,, mütereddi cocuğun 
m.adan da akla ilk gelecek olan §U 
hükümdür: psikolojisini, bu tereddiye sebep o .. 

Bu tanbur, başka tanburdur! lan morali, ve i~tlmai sebepleri, ve 

F 
ilhakika bu ilk dil§Unceye 0 bu hastahklarm tedavi usullerini öğ· 

retir. Edinıede a~ılan bu asri ıslalı. 
yazıyı yazan eski Galata. -

saraylı ve onun gıibi dügünenler, te- haneye bu mektep ı.ıısıtasile bir mü. 
halükle derhal gu mukabelede bu- tehassıs getirtmek :ve sırf bu mUe& 
ıunacaklardır: sesede ~alışmak üzere buradan b1l 

"Elbette bu tanbur, ba9ka tan- mektebe talebe göndermek, bu asr. 
burdur. Oteki mektepler, öteki m~k ~üesseseyi ta.mamll~ ~ri bir hale ge. 
teplerden yeti§mi§ olanlar tanbur- tırecek ~k kıymeth hır tedbir olW' 
ıarının veya. böyle tanbur gibi aziz j__ Sabiha Zekeriya ' 
ananelerinin, "m!na eihanl b.irer 
ifade,, olan ''baha. biçilmez ant~ka,, 
lannın değerlerini takdir edeme -
miılerse, "bilmiyoruz kaç sene ev
vel bir aralık mektebimizde müdür
lük etmiş bir zat., bir yaban kaba
lığı, bir pi.rofan duygusuzluğu 
ile "mektebin anane halindeki bu 
güzelliğini kaldırmış, , sa ve ne bir 
eski Galatasaraylı olan şimdiki mü· 
dür ne de Kültür Bakanlığı bu feci 
har~keti yıllardır h!la tashih et
memişlerse bütün bunlar nihayet 
kendi takdirsizliklcrinden, çekin -
genl4klerinden ve aldırış etmemez
liklerinden başka bir şey değildir. 
Biz Galatasaraylılar, biz bil.tün es
ki Galatasaraylılar, şerefli mazimi
ze taparız, bizden olmıyanlara da 
gayet haklı olarak yüksekten ve 
istihfafla bakarız; çUnkü biz baş
kayız, başka, üstün ve her diledi
ğini yapmıya kudtetli, mümtaz bir 
zümreyiz. Binaenaleyh o tanburda 
başka bir tanburdur: biz onun se
sini tekrar duymak dçin seneleri gü 
rülttlelrle doİdururuz. O tanbur 
bizim için mukaddestir, onu isti -
yoruz ... ,, 

Bu cevap, o yazının Batır altla
rmm, satır aralarının sadık, fakat 
belki eksik bir tercilmesinden baş
ka bir 3ey değildir. 

M ektep batıralarma, mekte • 
bin muzırlaşm.ıyan, feyizli 

olmakta devam eden ananelerine 
bağlılığı herkes anlar, fakat bu 
tanbur dava8ml, imzasını 0 acayip 
yazının altma tereddiitsUz koyacak 
tek Galatasaraylrdan ba.şka hiç 
kimse anlıyamu. Zira bu tan bur 
davası li.lettayin masum bir has-' . . 
retten, herbangı aziz bir hatıraya 
tabii bir bağlılıktan ibaret alelade 
bir meBele değildir. Bu marazt ve 
muzır karakteristik lrazdan biri
dir. 

Esas mesele, ne tanbur, ne zil 
dir. Esas mesele, tanburu kaldıran 
ve zili koyanın bir yabancı, bir ya
ban olmasıdır. Yani tahamnıuı e-

dilemiyen, Galatasaraydan gayri 
bir mektepten yetişmiş bir Türkün 
başlarında bulunması ve bunun ha 
tırasmın devamıdır. 1 

Zira, maalesef bazı dar görüşltl 

Galatasaraylılar, benim oradaki 8 
aylık müdürlüğümü bir nevi i§gal 
felaketi gibi telakki ve yadetmekte 
ve bu acayip hınçtan aldıkları kuv
vetledir ki, feryat eylemektedirler. 

Herkes içinde yetiştiği - her 
köşesi aziz hatıralarla dolu - mek
tebini sever; herkes doğup büyü. 
düğü kasaba veya şehri de sever;, 
bunlar gayet tabii duygulardır. E
vet amma bu gayet tabii kasaba 
veya şehir sevgisi, bi~ yerd~ _mara
zi bir inkişafla kör bır yerWık gay
reti halini alır da: "Bizim kasaba~ 
nuz bizimdir; başka kasabalılar-

' . dan memur kabul etmeyız; 3a vet 
gelirse ne yapar yapar onu attı • 
rırız!,, şeklinde azmış bulunursa, 
geniş, tam ve zengin bir vatan sev 
gisi yanında bUyük birliği tehlike
ye koyan böyle dar, böyle geri bir 
kasaba sevgisini kim hoş g::ırcbilir? 

o halde, bakın ftimdi o yazıyı 
birkaç Galatasaraylı, Galatasaray
lıların taassup ve iftiharla bir bay
rak gibi dalgalandırdıkları şu for
müle: 

"Galatasaray, Galatasarayhla. 
rmdır; oraya Galatasaraylıdan 
bşkası müdür olamaz; olursa at-
tırırız!,, 

Bu meşhur ve maalesef hakikat 
Ölan sözü, yukardaki geri kasaba
severlik üadesi Ue mukayese ı;t

miyeceğim. Yalnız P:>htün okuyu • 
culardan bir mektep sevgisınm b:ı
zan nasıl bir üfürülmüş!üğe varmış 
olacağı üzerinde yalnız bir dakika 
dikkatle ve ibretle durup düşün • 
melerini rlca edeceğım. 

Bundan sonra Galatasaravm 
meşhur tanburunun ne za

man ve neden mektebin müzesine 
kaldırılmış olduğunu efkan umu

(Arkasr 7 incide) 
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Futbolde Tek Seçiciye 
Niçin Daima Taraftarım ? 

Fransız Takımı · 
Hollandalıları Bıı 
Sayede Yendi 
(YAZAN: EŞREF ŞEFiK > 

Futbolde tek seçiciye evveldenberi tara.ftanm. Ha
fızam benı aldatmıyorsa, tek seçici tab;rin.t bundan 
beş sene C\'Vel ilk defa ben kullanmış ve o zaman ~a
lıştığım gazetede bu usulü fırsat düştükçe mildafaa 
etmiştim. 

Tek aeç:ciye taraftar olduğumdan, tek sP.çici ile 
.. ldare otun110 Avrupa futbolilnü merakla takıp ederim. 

Franıız mWi takımının eskiden Aouıturyaya İtalyanlar tek seçici Pozzo'yu futbollermin ba..~ma 
karfı yaptığı bir maçtan getirdikten bOnra geıi kaldıkları seneleri beşer beşer 

l atladılar. Hugo Mayzel yaşarken, A
l vusturya futbolünün tek seçicisi va-

1 

ziyetini muhafaza ederdi .ı'..ı:oan ~u~~ 
holünün de tek idarecisi ve antrenoru 
Otto Nerz'in direktiflerill! daima ile
ri doğru gittiğini görüyoruz. Macar-

Ankarada Daimi Bir 
Muhtelit Takım Olacak 
Ankara mmtakası futbol ajanlığı,--

sık sık yapılacağı haber verilen tem- '" "~"""' 
su~ müsabakalar için d~ bir muh- ~ Sıra Kadınlarda ~ 
telıt takım kadrosu tespıt etmek dü -
şünces"ndedir. 

Bu muhtelite seçilecek futbolc!.iler 
antrenörün emrine verilecek ve mun 
tazam bir surette çalıştırılacaklar - ı 
dır. Ekzersfa~ere devam ve diğer hu- j 
suslan temin için sıkı müeyyideler : 
temin edilecek ve yabancı takımlara 
karşı kuvvetli bir şekilde çıkılabilme 
si için yakın şehir muhtelitlerile te -
m aslar fazlalaştmlacaktrr. Kadroya 
girecek futbolciiler lik maGlan ilerle 
dikten sonra seçilmiye başlanacak
tır. 

Futbol Birincilik 

Maçları için ı 
~ ı 

Ankara, 3 (Tan muhabir"nden) - 1 

1 
Milli kümeye dahil olmıyan mrntaka 1 
lar arasındaki futbol birincilik nü- 1 

• 
sabakalannda umumi merkez namına 1 
bulunnuya memur edilen Kemal Ha -
lim, İbrahim ve Saim Ankaradan mın 

taka merkezler"ne hareket etmişler
dir. Bu müsabakalara iştirak edecek 
olan 22 mmtaka Samsun, Manisa, A
dana ve Afyon merkezlerinde ve An
karadan gönderilen zevatın huzurun 
da maçlar yapacaklardır. 

Grup birinciliğini kazananlar Ka -
nunuevvel;n 11 inci Cumartesi gilnU 

An.karada final müsabakalarını ya -

pacaklardır. 

--o--
ikinci Küme Fikstürü Du 

Akıam Yapıhyor 
Evvelisi akşam mıntaka başkanı 

\Tal• Muhid:iin üstündağm riyasetin 
de toplanarak lik maçlarına girmiye 

karar veren ikinci küme klüpleri bu 

akşam m.mtaka merkezinde toplana 
rak !iğ maçlan fikstürünü tanzim e

deceklerdir. 

Saha meseleleri halled'ldiği takdir 
de bu p:!zardan itibaren her üç stat 
ta ikinci kilme maçlarına başlanacak 
tır. 

Avrupada Serbest 
Güreı Müsabakaları 

Münih, 2 (A.A.) - Buradaki sirk
te on binlerce seyirci önünde yapılan 
.Beı. best güreş Avrupa şampiyonası -
nın birinci gilnündelG neticeler şun
laı hr: 

YARI AGIR: 
ltalyan Umbe.-to Silvestri, Fransn 

Hanry v ermeersch )i, Isvec;li Atel 
Cadier, Alman Paul Böhmer'i, Macar 
J osef Palotes Isviçreli Karl Hegg. 
lin'i sayı hesahiJe yenmişlerdir. 

AGIR SIKLETTE: 
Isveçli Vils Akerlindh Çekoslovak 

Jeosef Klapuch'i, Alman Kurt Horn-

Profesyonel olnrağı söylenen 
Moody- Willı 

Nevyork gazetelerinin bildirdikle -
rine bakılırsa, Amerikanın en meş -
bur kadm tenisçisi Moody - Wills te 
yakında. profesyonel olacakmış. 

Bu şöhretli kadm tenisçi ile profes 
yonel müsaıbakaları yapmak üzere 
diğer iki amatör kadın tenisçinin da
ha profesyonel olacakları yazılmak
tadır. 

AL L O 1 

AL L O 1 

I Tekirdağll Hüseyin 

1 

Hintli ile Güreşecek 
Teklrdağlı Hüseylnin Hintli De 1 

güreşmemesi üzerine Ta.kslm sta 
dma gelen halka karşı doğru bir 
hareket etmediğ.nt yazmıştık. 

Dün matbaamıza gelen Tekir
dağlı Hüse~in çok müteessir ol
duğunu, Hiıntll ile güreşmeme

sindeki kabahatin yalnız kendin
de olmadığını söyledikten sonra 
şu sözlerini yumaldığDlllZI rica 

ettl: 
"- Mademki arzu ediliyor, 

ben lliııtll ile de, Mülayimle df' 
tutuşmıya hazmın. Once Hint- 1 

Uye çıkamn, Hintliden soınra U~ 
gttn farkla Mülayimi de tutanın. 
Yalnız bu iki güreşimi orga.niza-

ı 
törlerln hesabına yapmak iste
lnlyo:nım. Btttün menfaati Ha
va Kuriununa terketmek şartlle ! 
yapa.mn.,. 

lar milli takım kaptanı aalahiyetiııi 
seçme komitelerine mensup olan bi
rine havale ettiklerindenberi işlerini 
düzeltmiş görünüyorlar. 

Tek seçici usulünü kabul eder et -
mez büyük bir fark gösteremiyen bır 
Fransa kalmıştı. G. Bareaux'nun iş 
başına getirildiğindenberi Fransız 

futbolünü neden birdenbire yükselte 
med"ğinin sebeplerini okuyup ar~tır 
makla meşgul olduğum şu sırada 

Fransızlar iyi bir galibiyet kazandı· 
lar. Tek seçicinin faydalı olduğu bak 
kmdaki kanaatimin Fransa dolayIBi 
le sarsılmadığma memnun oldum. 

Sırf tek seçiciyi kabul ettikleri için 
Fransızların da eskiden daha iyi bir 
şeyler yapmalarını bekliy.wdum. E
ğer Holanda gaUWy.su ır~ 4'1~ 
cmın bazan pek parlıyan ve birdenbi
re sönen alevlerinden blri değilse bu 
nu tek seçicinin eseri olarak kaıbul 
etmek icap edecektir. llerde yapıla -
cak Fransız temsili maçları bize bu 
nokkyı da aydmlatacaktrr. 
Fransız galibiyetinin ehemmiyetini 

ve geçen senelere nazaran olan kuv
vet farkını iyice belirtmek Uzere ~im 
diye kadar Holanda ile yaptıkları maç 
larm kTsa bir tarihçesini buraya ilave 
edeceğim: 

1908 senesinde Holanda Fransayı 

4-1 mağlup etmişti. 1922 senesinde 

Holanda Fransayı 5-0 yenmiştir. 1923 
~nesinde yine Hola.nda. 8-1 galip. 
1932 senes=nde Holanda 4-3 galip. 
1934 te Fransa Holandayı5-4 mağlup 
ediyor. 1936 da Tekrar Holanda Fran 
sayı 6-1 yeniyor. 

Nihayet geçen pazar Fransız milli 
takımı 40,000 seyirci ile dolan Amster 

dam sahasında 3-2 galibiyeti temin e
diyor. Holandanın kendi sahasında 
Fransızlar tarafından yenilmesinin 

şu noktadan da ehemmiyeti vardır: 

Küçük bir memleket olan Holan -
dada milli takım kadrosuna seçifobile 
cek oyuncuların her on beş gUnde bir 
davet edilerek tek idarecinin nezare
ti altında idman ettirilmeleri milın -
kün olmaktadır. Senelerdenberi tat
bik olunan bu usulle Holanda milli 
takımının beraberlik hassası çok ar
tırılmıştır. 

Halbuki Fransanm ne coğrafi va
ziyeti, ne de spor idaresinin bünyesi 
böyle bir kolaylığa imkan vermemek 
tedir. 

Fransız tek seçicisi bu seferki ma
ça giderken hücum oyuncularından 

ikisini muavin ve müdafaa hattına 
koymak suretile de sahsi buluşunun 
iyi bir hareketini gÖstermişti. 

Tek seçiciye taraftanm demekle 
yalnız ta.birini kastetmiyorum. Eğer 
bizde bu işi, anlayışı, idare kabiliyeti 
ve miZacı itibarile ha:Jµtile başarabile 
cek birisi varsa, futbolUmüzUn düşük 
lüğünden çok şikayet edildiği bu sıra 
larda şu usulü bir de bizim tecrübe et
memizi pek isterdim. 

Fakat acaba öyle bir insan buluna 
cak mı? 

~~'-~"~~~~~~lllL?ll!l KLL I tlll&LLlllli•ll~~~~~ 1 Aı-ı: ... erlka.rı Hikayesi 
~--l!lil:IU..~,~~~~.~~..tar#"..IW'#..@'~...VA.7~~~"'~~~,~~ 

Vak~a şu meşhur elli katlı 
bma yanarken onun sön~ 

dürülmesine siz de iştirak etmişti
niz!. Geçen sene batan denizaltı 
gemisinde siz de vardınız!. Oradan 
sağ kurtulan yegane adam siz
diniz!. Bindiğiniz şimendifer 
üç defa kaza geçirmişti. Ço
cukluğunuzda çay kaşığı yutmuş
tunuz!. Büyük zelzelede mucize ka· 
bilinden kurtuldunuz! Meşhur su 
basknımda paraşütle atlamak su· 
retile boğulmaktan kurtuldunuz!. 

Fakat şehrimizin belediye reisi 
seçimlerinde bulunmadınız!. İşte 
bunun için de hayatın ne olduğunu 
da.ha bilmiyorsunuz!. Daha çocuK
sunuz!. 

Şehrim.izin ıbelediye reisi seçin: 
terinde iki esaslı namzet vardı: 
Genç avukat Çez ve bakkal Cek
son. !kisinin de kazanına şansları 
aşağı yukan, biribirine müsavi idi. 

Çez iyi namuslu bir delikanlı idi. 
Şehrin halk tabakalan kendisinden 
çok şey bekliyorlardı. 

Bakkal Ceksondan halkın lehine 
esaslı bir ıslahat beklenemezdi. Bü 
tün hırsızlar, bütün serseriler on -
dan yana idiler .. 

Fakat ... Cek!on belediye reisi ol
mayı çok istiyordu. Belki siz ço
cukluğun uzda uzun pantalon giy
meyi, delikan1ıhğınızda ilk öpücü
ğü bu kadar ihtirasla .istememiş -
H-:-1 
w.uız; •• 

Amerika.da bir insan bir şey is
terse ve parası da varsa, güneş bi
le ona güler yüz gösterir .. Çünkü 
bu memlekette güneş altından.dır. 

C ekson pişkin bir adamdı. 
Bu seçim işinde gayet pra

tik olarak hareket etti: Ona rey 
verecek1ere dükkanında geniş bir 
kredi açmıya, rey vermiyeceklere 
de kredi açmamıya karar verdi. 

Fakat bu kadarı kafi değildi. 
I(p..-..1; adamlarına: "Bütün şehri i-
yice bir taramalarını,, emretti. Bu 
şu demekti: Adamları bütün şehir 
halkını teker teker yoklıyacaklar, 
kendisine rey vermek hususunda 
nazlananlara, ayrıca. rey ~ 
1.111t::r"uu1ar tektır euece.ıderdı. 

Çez zengin değlldi. Fakat para
sının kıt oluşuna karşılık aklı pek 
çoktu. Ceksonun zayif noktasını 
çok iyi biliyordu. Onu bu noktasın 
dan yakalanııya karar verdi. Cek
son, herkesten eaygı ve itibar gör 
mesini pek severdi. Hatta, denile
b~lir ki, paradan sonra hayatta en 
sevdiği şeyler bunlardı. Kendisile , 
alay elilmesinden, hakkında dedi
kodular, rivayetler çıkarılmasın -
dan pek korkardı 

Cekson bir gün dilkkamnda otu
rurken telefonu çaldı. Ahizeyi eli
ne aldığı zaman şunları işitti: 

- Allo, Mister Cekson, siz misi
niz? Burası 1'şehrimizin günü,, ga
zetesinin idarehanesidir. 

- Memnun oldum, efendim, 
memnun oldum. Size nasıl bir hiz
mette bulunabilirim?. 

- Mister C.kson tereddüt etti
ğimiz bir nokta hakkında fikrinizi 
almak istiyoruz. Mesele şu: Eli -
mizde bir resminiz var. Resim çok 
güzel. Yalnız bunu gazetemizin han 
gi sayf asma basacağımızı bir türlü 
kararlaştıramıyoruz. Acaba birin
ci sayfaya mı bassak, yoksa üçün
cü sayfaya mı?. Allo, dinliyor mu
sunuz?. 

- Evet, evet, Ser, dinliyorum. 
Yalnız bir sigara yaktım da .. 

- İşte böyle Mister Cekson. Bi
rinci sayfaya CUmhurreisinin res 
mini koyuyoruz. Burada umumi 
mahiyette siyasi haberler var. Ü
çüncü sayfamız ise, bild!ğiniz ü
zere, şehir haberlerine ayrılmıştır. 
Bu bakımdan resminizi üçüncü say 
faya koymak daha muvafık ise de .. 
Diğer taraftan .. 

- Evet, diğer taraftan?. 
- ... Diğer taraftan siz o kadar 

hürmete layık bir şahsiyetsiniz ki. 

C ekson heyecanından s;gara
sıntn yanmış tarafını ağzı

na soktu: 
- Ben, dedi, 44Şehrimizin GUnü,, 

gazetesini her vakit takdir eder 
ve ona hususi bir teveccüh besle
rim.. Fakat açıkça söylemek la -
zımgelirse bu sualiniz beni hayret
ler içinde bıraktı. Çünkü siz de bi
liyorsunuz ki, bütün şehir reyini 
bana veriyor. Hatta vilayet mikya 

CEZ VE 
mağile Çezin 
lunduğu t 
gösteriyor, v 
katle Çezin · 
ne bakıyordu. 
sonunda, ziy 
verene bir s 
konıplimanlar 
çarak sözünü 
tirdi ve yerin 
turdu. 

CEKSO 
[ ~:TI;;~ ! 
~~~ 

F-sasen Cümhurreisile son görüş
memizde ... 

Cekson o kadar büyük bir palav
ra savurdu ki, telefon ahizesinden 
bir kahkaha duyuldu. 

Cekson bu.z gibi oldu. Bu arada 
ahizeden gayet vazıh olarak: 

- Seni gidi koca palavracı seni! 
Sözlerini duydu. Bu sözlerden 

sonra telefon kapandı. 
Ertesi gün bütün şehir, Çezin te

lef onda Ceksonu nasıl atlattığı na
berile çalk,alanıyordu. 

Bir araya gelen zeka ve teknik, 
Ceksona yaman bir oyun etmişti: 
Çez rakibine basit bir radyo • te
lefon oyunu oynamıştı; Ceksonla 
konuşmıya başladığı zaman ahize-
yi şehir l'adşpsunun mikrofonile 
..... ..... .J: • . .,,, ! 

G enç avukat bu sözlere k 
ne diyebilirdi?. Şehrin 

seçme, en gUzide bir tabakası 
şısında kendisine izafe edilen ' 
pek,, lik sif atına karşı nasıl ce 
verebilirdi? Cekson, avukatın 
mini anmamıştı. Binaenaleyh 
ye istemesine imkan yoktu .. 

Şu dakikada zafer bakkal 
sonda idi. Herkesin dudakla 
ince ve gizli bir tebessüm lola 
yordu. Hatta şehrin valisi ken 
tutamadı: 

- Keskin zekalara bayılı 
dedL 

Çez evine giderken, neşeli z 
larmda eksik etmediği şarkıyı 
rıldanmıyordu. Yarın bütün so 
çocukları, arkasından "köpek,, 
ye bağıracaklardı.. Böyle bir l 
kapla belediye reisi olmak imk 
yoktu. 

Vakıa daha dün Ceksona "pa 
.:t --- -----· _____ ..., - -

rmı, onun gUlünç sözlerini, r~ öbür gündü. Son koz bakkalın 
vasıtasile bütün şehir halkına din- linde idL 
!etmişti. 

M eydanlarda, kahvelerde rad
yoyu dinliyen halk bu işe 

kahkaha ile güldü. 
Ertesi gUn "Şehrimizin GUnü,, 

gazetesi, kendisine atfedilen ve şe
hir radyosunda işitilen bu konuş
mayı gayet kati bir dille tekzip et
ti. Bu tekzibin altında kendilerini 
alet vaziyetine sokan avukat Çez 
hakkında da va açılacağını bildiren 
bir de fıkra vardı. 

Bu tekzip Ceksonun vaziyetini 
büsbütün güçleştirdi.. Havadisi bil
miyenler de bunu gazetenin tekzi
binden öğrenmiş· oldular. 

Cekson, bu dedikoduların önüne 
geçmiye, mukabil bir oyunla hal
kın f krini bir ba.'7ka tarafa çel -
miye karar verdi. Bunun için de 
fırsat kollamıyıa. başladı. Çok geç
meden bu fırsat da çıktı. 

Avukat Çez bu yakınlarda dok
tora tezini verecekti. Tez aleni idi. 
Herkes gelip tezi dinliyebilecek ve 
münakaşaya işt;rak edeb=lecekti. 
Çez, bu tezini, seçim propaganda
sı için bir vıasrta olarak kullanmak 
istiyordu. 

C ekso~ da bu tezi dinlemiye 
geldı. O da münakaşaya iş

tirak etti. Münakaşadan sonra zı
yafet faslı başladı. Cekson. genç 
doktor Çezin şerefine kadehini kal
dırırken şu nutku söyledi: 

_Çok muhterem Mister Çez, 
muhterem centilmenler!. Kabili . 
yetil ve müstait hukuk doktoru
muz Mi~ter Çezin ''Külhanbeylik 
ve bununla mücadele., mevzulu te
zini derin bir alaka ile dinle
diın. Mister Çez, dünya kuruldu
ğundanberi bugüne kadar külhan
beyliğin tarihçesini büyük bir il
nıi salahiyetle tetkik ve tahlil etti. 
Fakat burada ufak bir fıkraya 
dokunmakhğıma müsaade etmele
rini rica edeceğim: Muhterem dok
tor külhanbeyllğin tarihçesini ya
parken telefonla yapılan külhan
beyliğe temas etmeyi unutmuş! .• 
Telefon, her vatandaşın evine açı
lan bir kapıdır. Bu kapıdan rastge
le her köpek burnıunu sokup ev sa-

Çez evin~ gelince masası b 
geçti. Bir şeyler yazdı. Vakıa 
yazdığını öğrenemedik, fakat 
zısı çok sürmedi. Yalnız bu 
dar çabuk yazdan bu yazıların 
!erine gönderilmesi epey zah 
icap ettirdi. Çez yazdığı şeyl 

zarfları üzerine yazı makinesile 
iki kelimelik bir adres ya.zdı. 

lan hizmetçisine vererek şe 
içinde iki adrese gönderdi. K 
si de, gece yarısı olmasına ı-a w 

garajdan otomobilini çıka..-dı. 
vela telgrafhaneye, oradan da 
zim şehre civar diğer iki şehre 
landı " 

Ancak sabahleyin 
nebildi. Sevd;ği 

evine 
şarkı 

mırıldanarak soyunmıya başla 

hemen uykuya yattı. Ancak öğ 
doğru uyanabildi. Tatlı tatlı g 

dikten sonra elini telefona 
33-83 numarayı açtı: 

- Allo, dedi, palavracı Ce 
evde mi? 

Ahize, adeta boğulur gibi ·· 
di: 

- Bu ne rezalet?. Sizde hi 

tanına yok mu? Bu kaçıncı oluy 
Burada ne Cekson var ne de p 

racı var!. Ev sahibi burada y 
deniz banyolarına yıkanmıya 
ti.. 

Çez ahizeyi yerine koydu. K 

kendine: 

- Demek, her şey tahmin 
ğim gibi cereyan etmiş, diye . 
lendi. 

Elini, keyifli keyifli, gazete 
mesine uzattı. Oc; şehrin gaze 
sinde, en görünür bir yerde şu 
nı okudu: 

ı-;-AL~~;;;;-
I İsmini taşıyan köpeği bulan 

t 
ve yahut nerede olduğunu Dil 
direne: 

100 Dolar 

mükafat verilecektir. Her zaman içiı 
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Radyom uzun, Sesi Güzel 

Türk tersanesinde, Türk işçisinin emeğile yapılan motörlü 
I gemilerimiz, ebedi bir Türk gölü olan Van gölünde makine. ı nin tatlı sesini çınlatıyor. Ve bu gemiler kıyıdan kıyıya va

tandaf tafıyor. Çok yakın bir istikbalde ilkmektebinden fa
kültesine kadar, bütün tahsil derece/erile alakadar büyük bir 
Vniversiteye kavuşacak olan Van diyarından en yeni resim
leri burada veriyoruz: 

Tüccar Artisti 
Nasll Okur? 

E lr gün, bizim radyo stüdyo-
suna girerken, sayın Ba

yan spikeri selamlamak için mik
rofona doğru bakmış, gözüme ilişen 
nıanzara beni yerime mıhlamıştı. 
kapının yanı başında durarak dik
kat ettim. Ara sıra bana ıbir takım 
oyunlar oynıyan gözlüğümü çıka
rarak camlarını bir kere daha par
lattıktan sonra mikrofonun önün
de duran artisti tanımak istedim, 
fakat tanıyamadım. Genç bir adam 
dı. Fakat yüzü mürelerde tesadüf 
olu.nan birtakım mermer suratla
rı andırıyordu. Hani müzelerin dı.3 
salonlarına bir takım kafalar sıra~ 
larlar. Ekserisinin yüzündeki hat
lar zamanın tahripkar elile siliIUlliş 
yanakların göçmesine ve çukurlaş
nıa.sına mukabil burun fazlaca fır
la.mış, çene düzleşmiş ve bütün in
hınalarmı kaybetmiştir. Sanki bn 
kafaların biri bir müzenin dış sa
lonundan kaçmış, bir canlı gövde
ye yapışmış, gövdedeki can o lm-
faya sirayet etmiş ve bu tam var
lık mikrofonun önüne geçmiş! 

Y erimden kımıldanamryor VE. 

dıkkat ediyordum. Acaba 
!ben mi yanıhvordum, yoksa bu 
akşam hakikaten bir harika mı 
VUku bulmuştu? Hayret içinde i
ditn. Radyo artistlerinden bir üs -
tadın yanıma yaklaşması ve hayre
timi sezmesi üzerine derhal kula -
ğına eğild.m ve mikrofondan IJir 
hayli uzak bulunmaktan cesaret a

~rak n:ıer gördüğümü fısıldadım. 
da dıkkat etti ve 
- Teşbihin yerinde! dedi. 

oa D ~ek gözüm de gözlUğüm de 
. na ihanet etmemi!lti. Henüz yeni 

gorduğüm bu sımayı yakından gbr
lllek :için ilerledim. Uzaktan, de -
~in ht~~if ettiğ'.m heykel kafası gi
h. gorunen artist yakından da ayni 
k ıs3j vermekle beraber eski hey -

.el kafaları gibi yüzünün çizgileri 
sıı nıniş, yanaklarının çukurlaş _ 
llıası yüzünden ve çenesinin düz • 
~eşmesi dolnyısile burnu büsbütün 
11."ı:i fırlamış bir kimse değildi. Bi
lakis yakışıklı bir gençti ve sana
t~n derin istiğrakı içinde gülüm _ 
sıye gülüuısiye, tatlı tatlı okuyor
du. 

Bu genç bizim radyomuzun 
tikC'nr artistid'r. Ticaret 

erbabının "Elkasibu Habibullah 
iltifatına mazhar olduklarını bili~· 
li.ın. Kazanan her insan, şüphe yok 
kı, Alla.hın sevgili kuludur. Ticaret 
erbabının kazanmaları muhakkak 
sayılageldiğinden bu sevgili kulla
tın en sevgilisi olarak tanmrmslar 
hatta bu en sevgili kulların ilk sa: 
fına geçirilmişlerdir. Ben de bu ak
Ş.aınki artistimizin böyle bir sevgi
lı kul olduğunu di.işünerek biraz 
daha dikkat ettim ve o zaman mü
telerde görülegelen kafalardan bi
tinin bu gence nasip olmasının da 
ilahi bir sevgi eseri olduğunu an
ladım. 

Daha evvelki yazılanmda i
lim, fen ve sanat arasm-

dak· ·· b ı·· ı munase etleri bulmakta güç-
Uk çekmemiştim. Ticaret ile gü-

tel san t' b' 'b' · b -a ı ırt ırme aglamak a-
caba gu·· .. d .. ., z . ,... ç mu ur. annetnnyorum. 

1"".,.0 t .... d "'" vu~ın en Tannnm esasen 
aevgil' . 1 . . ısı o an hır kula, sanatın ka
tı .... , 
J. b: ~.,.T,... ıı rnıııqy kachr tab:i ne o-

k~ lır. Hatta ticar"t ile sı.uıati i-
ız h . 

emşıre derecesinde akraba 
sııVnınk hiç te hata olmaz. 

Bence, asıl mesleki tir,$lret olan 
eanatk· 

1 
ar, asıl mesleki sanat 

o an t·· . uccardan daha yülrnek 
hır· 
k.. ın!'!an savılmak icap eder. Çün-

u .art:st tiic·car, sanatini ticaret 
sevıvesin . d" e ın ·nnez. Fakat sanat 
narrnna t · . 
t• t" ıoaret vapan artıst. sana-

l ıcarct lllertebesine ylikselte -
ınc-~.. l• 

Bntn b n u mukaddemelerden son 
l'a tliccar artistimtzi biraz daha ta-

••••••••••••••••••••••••• 

YAZAN: 
•• 

Omer Rıza 
DOÔRUL ! 

...................................................... f 

Radyo arlistlertmizclen 

V stat tamburi Dünü 

~---------ı 

Kemençe üslatdı Kemal Niyazi 

kulu olan bu genç. Bay Muzaffer 
Dgardır. Temin ederim ki, onun ti-
caretle meşgul olduğunu öğrendik
ten, ve onun. ticaret işle-

Ne yememeh?! 
(Başı 3 üncüde) 

- Caııı boğazdan getir l lJemeıniş

ler midir? 
MüLarekler 11ereden geldiğini söy

lediıkleri şu canın nereden rıktığını da 
haber verselerdi, çıkmada.o evvel o
radan ihracatı keser "mürgü ciıu:n 
kafesi bedenden U!,\masına,, nılı:U o-

lurduk. 
imdi insan yemedcın yaşıyamnz di-

ye her aklına geleni yemek te cah de
ğildir. !Ualfun ola ki, bu fani cibt'.nda 
"Dünya bir yağlı kuyruktur, yiyelıi
lene a.5k olsun,, nasihatini kemc?ine 
umde sayıp her şeyi yemiye kal~-mal\, 
mide imtilasma sebep olmasa bile 1 ıa
fa.ka.m demi mucip olabilir. Biına.1~11-
a.leyh, her şeyden eV\•eJ aklına gel'!n 
herzeyi yememek gerektir· 

Haram ~·ememek ise ötedenberi a
talanmızm verdikJeri öğiitlerin h-ı
şıdır. Rüşvet yemek zoka yutmak de
mektir. Dayak yemek i~in de dayı
mkh olmak gerektir. Vii("Urlü nahif t ' 

lanlara tavsiye edemem. Mahkeme~ e 
düsmek iste~1iyemler bir kazaınıp lıt~ 
ye~emelidirler. Zekii erbabı için u
hşverişte göz açıp kazık yememe'( 
gerektir. Bu ölümlü dünyada ba.'f-' 
dinç olmak istlyenlcrin en ziya.de dik 
kat edecekJeri şey biribirlerini yeme
mefrtlr. 

Zift yeyip yememelc elde olma 1ı 
ğmdan olba.pta bir gfına ke13.m et
medim; amma hak yememek, karaci
ğeri sağlam olsun, olmasın bepimiziın 
boynuııa bo~tur VCSRPlam. 

rinden, ticaret hesaplarmdan 
ve tict.ı.retin sürü sürü galile
rinden baş kaldırdıkça musikimi
zin özlü eserlerine emek verdiğini 
anladıktan sonra kendisini iki kat 
sevdim. Hele onun notasını karşı
sına alarak tatlı tatlı okuyuşu, be
ni ancak o zaman, iki kat niestet
ti. Neden mi? Hayatını çalışa ça _ 
lışa kazandıktan sonra, sanate vak 
fedecek vakit bulan ve ıbu vakti 
başka yollarda israf etmiyen genç
leri takdir ederimde ondan! 

-~- ~~~O"'"!!!~~~-_!!!~ •• •••••••• 4 "!-~~~~~~~----~ --· 

M uzaffer, mikrofonun önüntle 
biraz xkıntı ve sıkıntı çektiği 

ni ifade eden bir tavırla okur. Fakat 
bu rkmtı ve sıkıntı sesini mikro
fonun icabatına uydurmak ıztrra
rmdan ileri geliyor. Dinleyici, 

• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• onun bu ıztıranm katiyyen 

hissetmez. Çok geçmeden onun, da-· 
ha ~ahat ve daha ferah okuyacağı
na ınanıyorum . Çünkü çalıştığı ve 
çalışmalarmı daima ileri götürdii

• Bugün Van göliimiizde ralıJt:ın "BitUs1 • gemisini yopan rşçiler 

ği.i besbelli! Onun takdir edildiğini 
ve sevildiğini yakmdan görüyor ve 

• 
il bu takdir ile sevginin kend"sine 

kuvvetli tesvik teşkil ettiğini, oku· 
yuşunda sezdiğim muttarit tekamül il 
den h:sscdiyorum. 

B ay Muzaffer, radyo artist
. !erimiz arasında yeni nesli 

temsıl edenlerdendir ve hiç şüphe 
yok ki. bu nesli temsil edenleri 
ilk safındadır. n 

• 
il 

il 

~ 

~~\ . :. 

Bu gencin istikbal için ne vadet
tiğ 'ni bilmiyorum. Çünkü musiki 
benim mesleğim değil. Fakat 1s : 
tanbul radyosunun iyi ve kuvvetli 
elemanları arasında bugünden mev
ki_ al:ın b~ kıymetli artistin çahş -
trgr trıkdırde amatörlfüfün bütün 
heyecanı ile bağlr olduğu bu sana
t e g-Uıel hizmetler ifa edece<Yi mu-

m "Bit'is,, gemisi miihenımel bir vaz:yette göle indiı Uiyor 
b 

h:ıklrak sayılır. 

Bay Muzaffere r:ıdyoda refa -
l•:1t edPn heyet, gecen yazılarımda 
~mlattr;;ını zathırdan müteşekkil . 
Neden yeni bir sima yok? diye sor
mayın. Çünkü bütün simaları say 
mış ve giküm yettiği kadar anlat
mış bulunuyorum. Her olruyucuyrı. 
ayn bir heyet teminine lüzum ve
ya ihtiyaç bulunmadığı iç:n isimle
r'ni d::ı.ha evvelki yazılarımda say 
d ıırım füıtatıardan ayrrlan hevetler 
okuyuculara göre tefrik edilmek
tedirler. 

B'ly l\Itmıffore ref1 kat eden he
yet Kem"ni Re~at. Kamıni Vecihe, 
Udi Cevdet gibi ktymetli üstatlar
dan müteşekkild:r. 

Tüccar. artistim ize hem ticaret; 
hem sanat havatmda bü,·ük muvaf 
fakıyetler te~enni ederim. 

Mer<teplerdeki Fakir 
Çocuklara Yardım 

• 
il 

Himaye heyetleri, geçen sene ilk • 
okullarda 7200 fakir talebeye bak -
mıştır. Bu sene bu miktarın on veya 
on beş bine çrkarılmnsına çalışılacak- • 
tır. Himaye heyetleri birliği, bugün 
bir toplantı vanarak vardım vaziye
tini tesbit edcc.eklercfu. • 

- - --o -

lstinye Dordarında Çaltı 11n il 
işçilerin Müracaati 

Hükll.metçe satın almaL Ist;nye 11 
Dok şirketinin ışçi ve rr..-:· .urları .17en 

dilerine şirket tarafından hlçbir iltra· 

miye verilmek istenilmediğini öne 
sürerek iş bürosuna müracaat etı 1iş
lerdir. Büro, burada çahŞanlarm va

ziyetlerini tetkik edecektir. 
---oı---

Kadın lıçi Çahıtıran 
Sanayi Müesseseleri -

• 
• 
• 
• 

Fazla kadın işçi çalıştmı.n :1azı sa

nayi müesseseleri, kadınların r:aJısırıa g 
vaziyetleri iş kanunu ile tesbit edil-

miş olduğu halde, ince ışlcrin ıierl:: - • 
mesinde bazı zorluklarla karşılaştık
larını ticaret odasına ı,. ôirmislerdir 
Oda meseleyi tetkike başlamı~tır. • 

Bartında Tifo • Bartın, (TAN) - Burada tifo va
kaları görülmüştür. Hastalığın mih- • 
rak noktası olan Kırtepe mahallesi 
halkına tifo aşısı yapılmıştır. Hükli.
met tabi li "ne nler e • 

Bu. gemimiz ilk sefeıinJe mehtaplı bir gecede ..• 

"Van,, da yeni imar ese~lerinden: Asri otel ... 

• 
il 

il 

il 

il 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
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BirGalatas 
hya Cev 

(Başı 

miyeye arzedebiliriın: 
1932 - 1933 ders y1lı 

doğru - kabul etmemek 
rıma rağmen - Galatas 
müdürlüğüne gönder· 
burun kaldırılmasx. ilk y 
lade işlerden biridir. Ba 
kılan hadiseleri içinden a 
olmak İÇ'ln Galatasaravd 
!ar başlamaz kendimi · 
kadar gördüğüm son 'de 
ket ve yumusaklığa r 
sinsi. koyu ve kurnaz bir 
va içinde bulmuş olduğu 
detmeliyim. Tanburu kal 
diseler de işte: 

1 - Muallim arkadaş! 
run bir türlü vaktir.de 
d1ğmdan şikayet edip d 
dı. 

2 - Muallim nrkadasl 
- ellerinde saatleri - k 
da tanburun ~almasını b 
miye başlamıştım. 

3 - Şişman. y~lı ve 
tanburcu sık Slk uyuya 

4 - Bazı Galatasaray! 
lerim, bu yaşlı ve aziz 
vaktinde uyandırmıya v 
mıyorlardr. 

5 - Mektebin cephesi 
yük saat iyi işlemediği i 
ve cep s:ıatlerinde birlik 
dilemediği gibi tanburcu 
dığı zamanlarda o bozuk 
ati tarafından aldatılıyor 

O koca müessesenin 
işlemesini imkansız kllan 
maddl. manevi engelleri 
lede hükümsüz brrakabi 
otomatik zillerle büyük 
atinin tamirinden başkn 
idi? Ben de onu yaptım i 

Ş imdi bütün makul 
daşlara soruyoru 

Herhangi bir mektepte 
bir müdür, hatta müesses 
karda saydığım zorlayıcı 
rin hiçbiri olmadan sırf 
tik ve daha masrafsızdır 
bur yerine otomatik.zil k 
saydı en hafif. en g eçici 
bezeye uğrar mı idi? A s 

mi? 
O halde bazı Galatas 

bu tanbur davasını, yılla 
man ve mukaddes bir yar 
Iiye, fitilliye işletip dur 
nihayet içlerinden birini 
yıllarca sonra bir gazete 
da deşip akıtması, alelad 
hemmiyetsiz ve sathi bi 
midir? Elbette değil. 

Ben, bu tanbur - zil m 
değil "mühim bir yenilik 
bir yenilik yapmış olduğ 
bir an aklıma getirmemi 
cak zaruri ve faydalı bir 
ğıma kanidim ve kaniim 
mesele hakkında Gala 
kaldığım müddetçe tek t · 
oradan ayrıldıktan ~onra 

ve ardı arkası kesilmedE'n 
laflar, sitemler. tarizleı·. 
dinledim: hatta - inanm 
ma - meşhur bir "Plfı.v 
bir kısım Galatasaraylıla 
bir ağızdan ve o mukadd 
run '~mevzun ahenkli t 
g-iirültüsU .. ile davulu il~a 
düre lanetler yağdırdıkla 
duydum. 

Ş 
ıındi, bütUn bunlar 
nihayet ('ıımhuriv 

o son şaheserden sonra ba 
an Galatnsarayın "Tanbu 
ini kaldırmış olmakla cid 
him ( ! ) bir iş yapmış oldu 
mi ve gııruru gelire:" maL 
mez miyim? 

Bunı.nla beraber bu ta 
rültilsUni.in, artık az"!Tn b 
sııpla nasıl sürdürüldüğtin 

dükten sonra - pek umulı 
ma - yarın veya bir gün 
tırılmış "Avniyes'nin kı 

arkasına dfüımtis et\ne ao 
şuş davulcunun .. eski t ant 
mryn başladığ!nı \'e "Cul"" 
~"ki vazmm altına \mza~r 

dütsU? koyahilen Galatas 
ziller takarak bu giiriiltü 
d:ı bir cezbe ile h::ıykırışrp 
ğmı duyarsam aslfı şasmı: 

'1.iira 'ke ıdinde "bütün eski 
saravlılar .. namına yüksel 
1-ıütün memleket ufukların: 
mek salahiyetini bulan o e 
latasarayh, "Galat<ısaravıı 
sini iRtikhalinP b?.;.lı hıılu 

mukııddes ~evin "davulun 
me gürültüsü.. olduğunu 
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(BAŞMAKALEDEN llABAAT) 

Turk 
ldeoloiisinir:ı 
Yolu 

Programın 
Ana Hattan 

(Başı 1 inci sayfada)' 
dan adliye mekanizınamu.da tadilit 
yapılması ihtimalleri; 

Münferit hakimlikler meselesi vece 
zaevleri işi; · 
Kadın ve çocuk ma.hkfunlarm ıs-

(Başı 1 incide) lahhanelere ve fabrikalara yeıleşti-
memleketlerde fena neticeler veren rilmesi. 
yıkıcı ve müfrit usullerin taklit edil- llıtuat 

meaini ve sunf surette mnıf kavgalan Ekonomi hayatımızda endUstrileş-
yaratılmuım istemek ancak dar g~ meyi hızlandırmak; 
rüşlil dimağlarda yer bulabilecek bir Muayyen sahalara maksur ol-
arzudur. rnak üzere ikişer, Uçer senelik prog-

AtatUrkUn dediği gibi, cümhuriyet ramlar çizmek. 
rejimi yurdumuzda huzur ve sU.kO.- Esnafa ucut kredi .temin etmek ve 
ııun en iyi yerleşmesini temin etmiş- bu iş için hususi müesseseler kur -
ör. Her türlil çalışmalarm temeli de, k ma. 
bu huzur ve slikundur. Bu sayede ya- Ziraatfe ' · 
rmı tahmin etmek, yarın için çalış- Toprağının bereketi ' ve ha~kırun 
mak ~ümkUn olu~. . . ekseriyeti itibarile zira.atçi olan Tür-

Bu ilk şart temın edildikten sonra 1 kiyede renobere temin edilecek ko -
rejim, Türk milletini, layık ?lduğu 

1 1 
kl . 

. f . . ayı ar, . 
medenıyet ve re ah sevıyesıne var- Ziraati halkın severek kullar acağı 
dırmak için en esaslı bir mücadeleye kin 1 '1 cihazlandırmak. 

da hi b. 1 dil ma e er e , 
atılml§t.Jr. Bu yol ç ır enge - Yüksek ziraat enstitüsü ve mlima 
•ilnmiye yer bırakılmamıştır ve bı. ·1· ·ımt müesseselerden mezuıı olan li .... Slll 
~kılmıyacaktır: ~ce • mazı°:ın °- gençleri köylere yaymak, muyyen 
nilmilY.e çıkarabildigı son eng~ldi. Bu- seneler içinde köylUnUn ihtiyaçlarmı 
nu da bir taraftan kudret, bır taraf- tespit ettirmek ve derhal cezri karar 
tan da cahillere karşı uami şefkat larla filiyat sahasına geçmek. 
göstermek suretile ortadan kaldırdık. Kültür İfleri 

B Uyük davamız, "en medeni ve Bunlardan başka kültür hayatımu 
müreffeh millet sı:atile v~:ıı- da yine büyük Önderin temas buyur

fımııı yükseltmek,, olduguna gore, duldan zaruri meseleler etrafında da 
düşüncelerimiz ve hareketlerimiz da- kabine programının tafsilltlı ma.dde
fma ilerdedir ve ilerde kalacaktır. A- ler ihtiva edeceği anlaşılmaktadır. 
tatUrkUn dediği gibi, fikirler ve ha- Milli lktuat Vekalet! 
reketler daima beraber ylirUyece~. lıurulacalı mı? 

Türk mllleti, ileri hareketle~ın Ziraat ve iktisat Vekilftlerinin 
eeviyesini yüksek tutmak için düşün- birleştirilmesi suretile bir mHli lk
celerde temelli bir inkılap ya~m~k tısat Vekfileti teşkili hakkında bugün 
ve d"namik idealleri hayata hakim lerde ortalıkta dolaşan haberler efka
kılmak ihtiyacnu duymuştur. Bu ha- umwniyede geni, bir alAka. uyan· 
reketli ideall~ri anlıyaoak, anlaU:cak: ~ırmıştır. ~ugiln için bu me,'ZU hak
nesilden nesıle yaşatacak nesıllerı k d ,. vet veya ''hayır,, demek 

• . d U U • ·ıe ın a e " yetiştirmek ıçm e ç nıversı mu- ü ldln olmamakla beraber temaYfil 
biti kuruyor: lstanbul Universitesi i- m m göatermekted1r ki, sanayii mil-

yileştirilecek, .. Ankar~ . inkişaf ettiri- fu~~ren her memlek~ gibi Türkiye 
lecek, Van Golü sahil~nde de Şark de endüstri ana mevzuu etrafındaki 
için bir kültUr merkezı kurulacaktır. birtakım işleri merkezileştirmek yo
Bugüne kadar olan gidişin ve son nut lunda her gün yeni adımlaı · atmak
kun bize ilham ettiği düşünce ~udu~: tadır. Şef Atatürkün bu son nutkun. 

Türk gençliği mUcadeleye: ~nkıla- da işaret buyurdukları ve bilhassa şu 
ba, ileri harekete ait her ihtıyacmı cümle ihtimali ıkuvvetlendirecek ma
ve her mlnevt zevkini inkılip bay- biyettedir: 
raklan altında temin edebilir. Buna "Ben ekonomik hayat denince 'T.i
aykırı düşünmek ve menfi düşünce- raat, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve 
Jere esir kalmak ııuretile hiçbir kıy- bUtün nafıa işlhini, blrlbirin:len ayn 
met yaratmıya, Türk milletinin var- düşUnWmeai doğru olmıyan bir kW 
tığına ve insanlık ideallerine hiçbir sayarım . ., 
eey ili.ve etmiye imkan yoktur. TUrkiyede bir millt Iktısat Veklle-

Ahengi bozan her hareket, kendi ti kurulunca memleketin Urtısadt ha
menfaatleri ve emelleri namına ara- yatı üzerinde müessir bir rc·l oynı
mızda ikilik ve ayrılık uyandırmaı yan münakale işlerinin (le l:Ju vek_l
lstiyen yabancı muhitlerin ekmeğine Jete bağlanması tabU görWrr ektedir. 
yağ sürer ve kendi ideallerimize mut- ermişti 
laka zaran dokunur. Pratik düşün- müspet, milli yolu bize göst r. 
mek kudretine sahip olan, normal Eğer inııanlıp bağlılık duyuyo~k 

bu idealimiz bakmıındu en dogru ruhlu bir vatandaşın başka türlü dil- da Türk 
· yol, inkıllp bayraklan altm eUnmetıine ihtimal tasavvur edemı- ideolojisinin zaferi için çarpJŞtnalrtır. 

)'~tUrk, elbirliğile yürilyeceğimfa Alamet Emin YALMAN 

Uzak Şark 
Davası 

TAN 

Hava 
Kurbanlarımız 

(Ba.,ı 1 incide) (Bafı ı incide) 
geldiğini anlatarak şunlan ilA.ve et- sa da btltUn gayretler boşa çıkm13, 

·----PASTiL FOR=-. 
miştir: hiçbir cevap aım•mamıştır. Bu berbat havalarda sizi öksürükten, nezle 
"- Milletler arasında uzlaşma yo- • Anlaşıldığına göre, "Can - 5,, Iznik 

lu ile halledilemiyecek ihtilillar ve gölünü geçer geçmez rotasını değişti- ve bronşitten koruyacak yegane ilaçtır. 
rememiş, Sılacık köyU üzerine gelin- 1--------------------------nizalar yoktur.,, 

Konferans umumi heyet celseleri
ni aleni, komite celselerini hususi su
rette akde karar vermiştir. 

Amerilıanın •ÖZÜ 
Bundan sonra, umumi münakaşa 

başlamış ve ilk evvel Amerika mu
rahhası Norman Davis söz alara~. 
1922 senesinde yapılan dokuz devlet 
muahedesinin Uzak Şarkta sulbü te
min için imzalandığını anlattıktan 
sonra "müşterek hedefimiz, sulhtlir, 
Çin ile Japonya arasındaki mesat 
birliğinin inkişaf edebileceğine ve bu 
mesai birliğinin dostluk ve müteka
bil itimat dahilinde inkişaf etmesi la
zmı geldiğine kanriz,, demi§tir. 

lngiltere .•• 
Ingiltere delegesi Mister Ed~n ~e 

Amerika mur:ıhhasmm sözlenne ış

tirak etmiş ve "maksada varmak .i
çin güçlükler varsa bu gilçlüklerın 
bizi maksattan ayırması ican etmez. 
Bilakis bu, maksadı tahakkuk ettir -
mek icin elimizden geleni yapmıya sa
ik olmalıdır,, demiştir. 

Daha sonra Fransa Hariciye Na
zın söz almış, "ümit ettiğim gibi U
zak Şarkta harbi durdunruya mu • 
vaffak olacak olursak yalnız hesap
sız insan hayatım kurtarmış olmıya
cağız, ayni zamanda semereler vere
cek bir örnek vücude getirmiş olaca-
ğız,, demiştir. , 

Daha sonra aöz alan.Italyan mu
rahhası Aldovrandi, nikbin olmadı
ğını göstermiş ve platonik neticeler
den sarfı nazar edilmesini, realitele
rin nazarı itibara almmasmı tavsiye 
ederek iki tarafın doğrudan doğruya 
temasını temin etmenin muvafık o
lacağını anlatmıştır. 

Sıra Çintle 
Çin namına söz söyliyen B. W. 'Koo 

sulbü temin etmek için bey -
nelmilel kanunun ve dokuzlar mu -
ahedesi hükümlerinin tatbiki lazım 
geldiğini söylemiş, daha sonra Çinin 
vaziyetini izah ederek Çn dahilinde Ja 
pon düşmanlığı bul 'ıduğunu, fakat 
bu dUşmanlığm Japon milletine kar
gı olmayıp tecavüz siyasetine karşı 
beslendiğini söylemiş ve bu tecavüz 
siyasetinin on senedenberl durmadan, 
dinlenmeden devam ettiğini ilave et
mittJr. 

Tavaaut! .• 
Konf eranam bugUnkU celsesinde 

hakim olan zihniyet ml\dahale değil. 
tavassuttu. Japonyaya kartı zecri 
tedbirler tatbiki mevzuubahis edil · 
memiş ve düşUnWmemiştir. 

Mister F.den, buglln 'M. Delbosla 
öğle ye•ıeğim yemiş ve daha sonı·a 

Amerika murahhası B. Norman Da
vis ile de görUşmUştUr. 

ce ya yere inmek maksadile yahut ta 
istemiyerek alçalmıştır. Tayyareyi 
saran sis, etraftaki arazinin tayyare
ciler tarafından görülmesine mani ol
muş ve "Can - 5,, köye 15 dakikalık 
mesafede bulunan yilksek bir tepeye 
çarpmıştır. Çarpma, çok müthiş ol
muş, evvela tekerlekler parçalanmış, 

sonra pervanesi kınlan tayyare hur
dehaş bir halde taklalar atarak te
penin eteğjne yuvarlanmı§tır. Bu es
nada zavallı pilot Ekrem başından 
çok ağır yaralarunış, makinist ve 
telsizci Sami de feci şekilde ezilerek 
ölmüştür. Yaralı pilot, kazayı müte
akıp ancak bir saat yaşamış, sonra 
o da hayata gözlerini yummuştur. 

Tayyarenin düşüşü, Sılacık köyün-

PASTiL FOR 
Hançereyi temizliyerek ök· 

sürüjü ge~irlr, göğüse ra· 
hatlık verir, ses kısıklığını, 

nezleyi izale eder ve ağız· 

daki fena kokuları da ahr. 

Pastil For kullanınız 
den g()rülmtiş, kazayı haber alan ~a- #•••••••••••••••-••••••-.._ ramürsel kaymakamı ihsanla mud- ~ 

deiumumi ve jandarma kumandanı T U R K A N T R A S ı• T 1 
derhal otomobillerle gece kaza ma-
halline koşmuşlardır. Vazife kurb~ı 

ııehit tayyarecuerin üzerinde 131 lira Maltızlarda ve her nevi madeni sobalarda yakılabilir 
para bulunmuştur. Bu paranın Is- GILKRIST VOKER ve Kaı. L T d. Gala 

tanbuldaki havacıların maaşları ol- Sahf Merkez·ı .· yolcu ..ı_ on. u kar9111nda; Tahir Han 
duğu anlaşılmıştır. 'l 5 ıncı kat. Tel. 44915 

Genç tayyarecilerin cesetleri, bu •••••••••••••••••••-••••••• akşam Stlacık köyünden Karamür -
ıele getirilmiştir. 

Mübarek ,ehiller için 
lzmitte cenaze ihtilali 

lzmit, 3 (Tan muhabirinden) 
Evvelki gUn Ankaradan lstanbula 
gelmekte olan Devlet Havayollan 
tayyarelerinden "Can - 5., in Kara
mlirselde Sılacık köyU koyu civarın-

NEOKALMINA 
GRiP • NEZLE • NEVRALJi 

BAŞ ve DIŞ ağrlları • ARTRITIZM 1 

da uğradığı kaza hakkında §U tafsi- --------------------------18.t alınmıştır: 
Havanın çok kesif bir sis ile örtU

lü olmasına rağmen yollarına de
vam eden tayyarecileriıniz tay
yarenin Iznikle Karamürsel ara
sında seyri sırasında henUz tesbit e. 
dilemiyen bir sebeple ve ağlebi ihti
mal kesif sisin tesiri altında Kara
mürselin arkasını çerçeveliyen da. 
ğın üzerinde Sılacık köyü clvarmda 
bir tepeye çarpinıflar ve şehit olıriU§
lardır. 

Bu kahraman hava gehitlerimizin 
cenazeleri dUn akşam geç vakit UssU 
bahrinin istiklll romorkörU ile §eh
rimize getirilmi§tir. Bugün öğieden 
evvel namazlllfl Fevziye camünde kı
lınarak bir askeri krtaınızm elleri ü
zerinde hüknmet memurları, mek -

Baı, di§, nezle, grip, romatizma 
•• beltiin ainlarmızı derhal keaer. 

icabında ıUacle 3 ICa .. ahnablllr 
lılm ve manaya dikkat. Taklidlerlnden ıaliınıntı. -tepliler, zabıta ve on binlerce halkın ===========----===============

göz yaşlan arasında çok hazin me- kada tehir bandoau matem m&l'll çal ~ ve orada yapılan ınera8il!lil 
rasirnle Şehitlikte sureti mahsusada dığı halde şehitleıimlzin Türk bay- de valimiz, nafıa direktörü ve ja.ndar
bazırlanan yerlerine gömUlmUşlerdir. raklarma sanlı olan tab11tlan ve bu- ma kumandanı tarafından aziz 18 • 
Başta Ankaradan, Istanbuldan ve nu on binlerce halkın takip edişile lz- bitlerimiz ve hldise hakkında nu • 

•ehrimizdeki bilumum müessesat ve mitte §imdiye kadar yapıbnamıg bir toklar söylenmiştir. Şehir matem s..· 
teşekl<Ullerden gelen çelenkler, ar- cenaze alayı olarak mezarlığa kadar çindedir. · 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFl AKDENiZ KAPLANLARI - No. 26 B ReaN•J: 

MONIF FEHiM 

Kumandanı, karşısına çıkan kalabalığa §Öyle laaykırmıştı: 
- Ne var! .. Ne oluyor?.. . 
Yine bu anda on beş kadar Türk si lahf()ra kumandanlarmm ikı tara

fına doğru yayılarak epeyce uzun bir müdafaa hattı kurmuşlar, ağır tü
feklerini fırtınalı bir deniz gibi dalgalanan halka çevtrm1tlerdi. Yerliler 
de bu ölüm habercileri önünde donup kalmqlardı. 
Takımın kumandanı bir bakışta vazi1eti oldukça kavram11, bu kalaba

bğm iki genç Türke laldırmakta olduğunu anlamı,ıı. Salman ile arkada-

ına: . b" 
_ Siz buraya plfplz ! Dedi. Salman yurddaılarmm, gökten dUşer gi ı 

ta Atlas dağlan dibinde, Akdeniztn dış kapısı eşiğinde karfISına çıkı-

vermlı olmalarmdan pek hotlanmış, bir saniye önceki korkulu durumla 
rmı bayağı unutmuştu. Tanrıyar ise kumandanın sözünU dinliyerek ya,. 

nına yaklaımakla beraber, elinde tutmakta olduğu mah.kO.mu da bera
ber getirmeyi unutmamıttı. Kumandan yine o sırada gözUne ilişen Fas 
askerlerinden birini de çağırarak sordu: 

- Bu gUrUltU nedir? 
Yerli aaker telltla anlattı~ 
- Kadı, eksik•mal tartan bir bakkalı pazar yerinde kolundan asmıştı. 

Bu iki Türk gelip herifi indirdiler, çavuşumuzu da vurdular. işte, orada 
kan içinde yatıyor ... Belki de ölmilo ttır! .. 

Kumandan bu izahat Uzerine halka ~yle hitap etti: 
- Bana baknuz dindaılarım; bu iki kiti memleketinizin yabancısıdır, 

buranın Adetini, kanununu bilmezler. Onlar yine Bizi korumak, lspanyol 
düşmanlarınızdan namusunuzu, dininizi korumak için gece ~dUz ölüm
lü denizlerde dola.şıp dövüşen kardeg lerlnizdir. Haydi 9inıdı dağılınız; 
ben gerek ola.nı yapacağım. 

TUrk kumandanı, yaralı çavuıu görmi7e bile tenezztll etmiycrek iki 
genç TUrke döndU: 

-Haydi bakalım, deniz kurtlan; benimle beraber biraz hUkfunet k()o 
nağına geliniz! 

(Arlpm var) 
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INlasoO doğdu? ... NasoO yaşca<dlo '? ... Nasoo lb>ati:o? 

Dr. Temo, Yeni Bir Fırka 
Kurmağa Karar Vermişti 

-6-

- Bana, emniyet edin. Yardım 
gösterin. Bir fırka teşkil edeyim. 
Sizinle beraber yürüyeyim. Hatta 
nıuhtelif sebeplerle cemiyetten u
zaklaşmış olanların, tekrar cemi
yete avdetlerini temin eyliyeyim ... 
Eğer bana yardım etmek işinize 
gelmiyorsa; hiç olmazsa beni mu
halif addet.meyin. 

Demişti. 
Talat Bey, bütün bunları dinle

dikten sonra Doktor Temoyu tas
dik etmiş; 

- Hakkın var, doktor. Fakat 
henüz zamanı değil. 

Diye cevap vermişti. 
Doktor Temo, ittihatçılarla hiç 

bir şey yapamıyacağını anlamıştı. 
Artık kendi başına çare aramıya. 

başlamıştı. Ve her ne olursa olsun; 
bir fırka teşkilini kararlaştırmıştı. 
'(Selameti Umumiye) Cemiyetine 
:mensup, bitaraf, menfaat ve şöhret 
hırslarından azade birkaç arkadaş 
bulduktan sonra, hükfunete müra
caat ederek (Fırkai lbad) isminde 
bir frrkanm teşkiline izin atmıştı. 

Doktor Temo, fırkasının prog
ta.rnını, (Demokrat) lığın en özlü 
esaslarından alınıştı. Yalnız fikri 
(Osmanlılık) hülyasına saplanıp 
kalmıştı. Bu program ile; Türk, 
lnüslüman, hıristiyan, musevi un-
8Urlarm 0 esnada alevler saçan mil 
lt gaye ve ihtiraslarını, (Fırkai 
lbad) ın bayrağı altında söndüre
c:eğini sanmıştı. 

Ibid fırkaaınm teşekkül etmesi 
~e, muhtelif unsurlar arasında ga· 

P bir his uyandırmıştı. Bunlar 
d.a; bu Yeni fırkayı lttihatçtlara 
~ıddetıe muhalefet ~ecel[ sanarak 
~:haı Doktor Temonun etraf mda 

~Uhim bir kütle toplanmıştı. Bun
varın arasında en halis vatanper-
erıerle; Ittihatçılardan memnun 

oırnı l 
1 

Yan ar, (Başkım) cı arnavut • 
tr, en ateşli milliyetperver arap-

Doktor T emo'nun )'eni 

re.aiml.erinden biri 

vela (Yarhisar) torpitosunun 
sonra d b' k ' a ır aç geminin (Ayasta-
fan~s~ a giderek hareket ordusu
na ıltih~k etmesinde kıymetli hiz
metler ıfa eylemişlerdi. 

(Hareket orduS'U) isyanı bastı -
rarak ?zaktan ve yakından bütün 
muh~lıfleri, ve bilhassa (Abrar fır 
kası) erkan ve azalarını bir hayli 
sarstığı halde, bu fırkanın men· 
suplanna ilişilmemişti. Yalnız ta
bii olar~k fırka, faaliyetini d:rhal 
tatil etmişti. 

nazarı dikkatlerini celbetmişti. Ay 
ni zamanda, bu kalabalık arasında 
fırkaya giren, ve şaklabanlıklarla 
çehre ve mesleklerini (Demokrat
lık) maskesi ile örtenler, Ittihatçı
lara hoş görünmek için birtakım 
müzevirliklere girL<;ımişlerdi. Bu iki 
yüzlil ahlaksızlar, bir taraftan De
mokratların etraflarında dönüp do 
taşıyorlar .. Hatta, onlaın neşriyatı 
na yardım ediyorlar; diğer taraftan 
da gizlice ittihatçılara sokularak 
Deımokratlar aleyhine birtakım ya~ 
!anlar uydurarak, kendilerine sem 
menfaatler teminine çalışıyorlardı. 
Demokrat fırkası umumi merkezi
nin işgal ettiği binaya muttasıl bi
nada, (Başkım Ikombit) ismindeki 
Arnavut klübünün umumi merkezi 
bulunuyordu. 
Komşuluk hasebile iki klübün er 

kanı, arada sırada biribirile temas 
ediyordu. işte bu temaslar, ve bu 
temaslarda konuşulan laflar; fırka 
cılık namı altında casusluk yapan
lara menfaat sermayesi teşkil edi
yordu. 

Ittihatçılar, artık Demokrat fır
kasından şüphelenmiye başlamışlar 
dı. Esasen, bütün unsurlara müsavi 
haklar bahşeden (Demokratlık) tan 
ho§lanmıyorlardı. 

Nihayet bir gün Dr. Temo, ltti
h~tçıla.rı~ ~~rkezi umumisine git
mış; bır ış ıçın Talat Beyle görüş
mek istemişti. Talat Bey, doktorun 
söylediklerini dinledikten sonra· 

' - Be Doktor!. Bırak şu Demok-
ratlığı. Senin başka işin yok mu?. 

Diye cevap vermişti. 
(Arkası var) 

(EKONOMif 
................ :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:-:---------------------------......... .:.. ... ..:. ...... J 

Günlük 
Piyasa 
Samsun teslimi yüz elli bin 

kilo arpa kilosu 4,08 kuruştan, 
ve Bandırma malı Bandırmada 
teslim elU bin kilo arpa kilosu 
3,3.5 kuruştan ihracat i~in satıl- • nuştrr. : 

• t 
Adapazan san mısırla.rmdan f 

195 biıı kiloluk bir parti ~uvallı 
olarak iskele teslimi 4,05 kurus-

: tan satılmıştır. Bu mısırlar ye;li ı 
ı sarfiyat içindir~ : 

i Tekirdağ nuntakasmın kuş-

1 

yemlerinden 55 bin kiloluk bir 
parti ihracat içiın çuvallı olarak 
kilosu 7 ,25 kuruştan müşteri 

bulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Türk Borcu 
Dün Biraz 
Yükseldi 

Dün Borsada Unitürk üzerinde bi
raz iş yapılmıştır. Paristen telgraf 

gelmediği için 14,15 lirada açılan U
nitürk 14,37,5 liraya kadar yiikse

lerek 14,30 lirada kapanmıştır. Çi

mentolar 11,05, Anadolu tahvilleri 

40,15, mümessiller 39, hisseler :!5, 

Merkez Bankası hisseleri 95, Ergani 
95,5, Sıvas - Erzurum 100,50 liradrr. 

Bir sterlin Londra borsasında sabah 

147,10 ve akşam 147,18 frank gös
termiştir. Borsamızda bir sterlin 62-l 

- 627 kuruştur. 

SiLOLAR HEP DOLU 
Tüccar. Bekletilen 
Mallar İçin Esash 

Kolayhk istiyor 
Bu sene mahsullerim~zin bereketli olması ve yurdun ak 

k.. 1 . k d en uz 
oşe erme a ar uzanan demiryoJlarmın piyasalara hergün ··z. 

lerce vagon mal dökmesi neticesinde silolar ve depolar tama.:en 
dolmuştur. Haydarpaşa gibi en mühim bir ihracat ihtiyat amba-
rı olan depo ve si!o teşkilatının b;le ihtiyaca kafi gelem d. w • •• 

··ı k e ıgı go. 
ru me tedir. Bununla beraber Haydarpa,aya mal gönderen A-
nadolu tüccarlarının mallarını koyacak yer bulamadıkları ve va
gonlarda bekleterek verdikleri ardiyeler yüzünden mallarını ha
zan zararına sattıkları görülmüştür. 

Tüccarlar, Haydarpaşada alınan 1 
~ilo, ardiye, depo paralarının çoklu
gundan, bazı toptancıların fiyatları
na mal vermek mecburiyetinde kaldık 
!arından da şikayetçidirler. 

Istanbul en mühlm bir ihracat ve 
istihlak merkezi olduğu halde bir çok 
tüccarların Izmire mal gönderdikleri 
görülüyor. Bunun sebebi, Izmir de
miryollarmda ötedenberi teamül hali
ne girmiş şöyle bir vaziyet vardır: O
rada Basmahaneye gelen mallar, va
gonlardan boşaltılarak çuvallara dol· 
durulur ve bir ay müddet hiçbir üc
ret ve ardiye parası alınmaz. Bu ko
laylıklara mukabil Izmir piyasasının 
lstanbula göre darlığı vardır. Ana -
dolu tüccarlarının lstanbulu tercih 
etmeleri için !zmir hattında yapılan 
kolaylıkların Haydarpaşada da tat -
biki veya burada bir ay müddet faz
la görünüyorsa bunun 10 - 15 güne 
indirilerek kabulü lazımdır. 

Ihracat mallarımızın korunması ve 
tüccarlarımızın zarara uğramama . 
ları için buna şiddetle ihtiyaç hisse
dilmektedir. 

Dün hiç zahire gelmedi 

14 Bin Balya 
Yapağı ve 

Tiftik Sattık 
Son iki gün içinde piyasanın en 

mühim işi Sovyetler tarafından satın 
alındığı tahakkuk eden 13_14 bin 
b_al~al~k biiyük bir parti yapağı ve 
tiftıktır. Anadolu, Izmir ve Trakyaı 
n:-aııarrndan olan bu büyük parti i.ı 
çın Sovyetler ticaret mümessili, tfic
carlanmızla mukaveleler imza et• 
miştir. Bu malların 12 bin balyası ya. 
pağı ve iki bin balyası da tiftiktir. 
Fakat, bu muamelenin henüz borsa.ı 
mızda kayıt ve tescil edilmemiş ol• 
ması ve evvelki günkü borsa satışla
rında kilosu 60 kurustan yalnız bin 
balya gösterilmesi piyasada göze 
çarpmakta ve sebebi anlaşılamamak .. 
tadır. Borsa komiserliği de bu son 
satışların borsaya kaydedilmemest -
nin sebebiıti araştrrmaktadır. 

Sovyetlerin aldığı Anadolu vapa
ğ'ılarmın fop Istanbul kilosu 61 -
62. Izmir ve Trakva tip ve nevilı>r\n\n 
de kilosu 67 - 68 kuruş bulunduğu .. 
nu alakadar tüccarlar söylüyorlar. 

ar, (fedakiı.ranı millet) cemiyetinin 
~ağılması üz.erine kendilerine iş bu 
datnıyan ktirt siyasetçileri, Make
rı. onyaıı Bulgar komitecileri, (Eli
l OS) ve (Adelfos) teşkilatı mensup 

(1326 senesi mart ayı) na kadar 
faaliyet gösteremiyen fırka, o ta
rihten itibaren tekrar harekete geç 
mişti. Bu sefer fırkanın ismi değiş
mişti. Doğrudan doğruya (demok
rat fırkası) isq;ıi kabul edilmişti. 
Yeni merkez, şimdiki İstanbul lm: 
orta mektebinin karşısındaki kagir 
bina idi. Biri, lstanbulda Aksaray
da; diğerleri de Rumeli ve Ana.do
luda olmak üzere on beş klüp açıl
mıştı. (Şirvani zade Mahmut Ta
hir Bey) in idaresinde de (Türki
ye) isminde bir gazete çıkarılmış-

tı. 

Neşriyat, iyi idare ediliyordu. 
Kaç Türlü Delilik ? 

Dün piyasamıza Anadoludan h'iç 
zahire gelmemiştir. Evvelki günden 
kalan mallar dün satılmıştır. Bancln·
ma buğdaylarından 25 ton kilo~" 6 
kuruştan, Adapazarı buğdaylan 1 -
2 çavdarlı olarak 6,02,5 kuruştan, An 
karanın sert buğdaylarından 15 ton 
yedi kuruştan, sıra sertler ise 5,30 -
6 kuruştan verilmiştir. Susam 16.30, 
iç badem 81, iç fmdık 35, beyaz pey
nir 35,20 - 36,05 kuruştur. Çav<lar 
4,22,5 kuruştur. 

Tiftik üzerinde d<> hazı pazarlıkla?' 
vanılmakta olduı'!u ·~·r-i.ilmfü=:tUr. An
~ak. heniiz bnı::ıka alıcı görünnıC'1: .. 
ı'!ind11n daha ucuza mal almak ic!n 
Snvyetlerin angaimnnlara girif'lrnek 
istemedikleri anla.ı:ııhyor. "' 

arı; Hmçaklar, Taşnaklar da var
dı. 

Doktor Temo, kendisine müraca
~~ edenlere fikrini açıkça söylemiş-

- Hüsnü niyetle bize iltihak et
inek istiyenlere, fırkamızın kapıla
rı açıktır. Fakat, şahsi ve hususi 
eıneııer besliyenler, bizden uzaklaş 
1llllar. 

beihişti.. Daha fırka kapısmm 
eşiğinde söylenen bu sözler, ittihat 
~lları baltalamak ümjdi ile yeni fır 
tı aya koşanların çoğunu uzaklaş-
tı:nıya kili gelmişti. Doktor Te

~o; - O sırada pek taşkın muha
.;:eı yapan - (Mizancı Murat 
la Y) ile, (post kavgası) ndan do
l Yl ittihatçılarla arası açılmış 0 • 

kan (miralay Sadık Bey) i de fır
b aYa a~arak programsız ve dik 
aşlı hır muh1Jlef etin önüne geç -
~ek istemiş ise de, ·bu iki zat, fır
da riyaseti meseles;ni paylaşama • 
tkları için arada bir itilaf husule 

getirilememişti. 

F ırkanın ilk teşkilatına dahil 
lı olanlar arasında, belli baş-

. şu zevat göriilmekte idi: Muhar 
rır Mahmut Sa.dık Bey - içtihat 
:~~aa ve mecmuasının sahibi Ab 
k . h Cevdet Bey - Cevdet Paşa 
Me:;:nes.i Emine Semiye Hanım -
Be arrır Şahabettin Süleyman 

Y- Dokto N" · B at ş··k . r ıyazı ey - Fu-
u ri1 Bey B . 
u zatların h" b" . . k' lefetı 

1 
ıç ırı, çır ın muha-

fırk e ekelenmemişlercU. Nitekim 
ın· :nm teşekkUIU üzerinden yir
(~l-ı::~:n kadar geçer geçmez, 
tü ) Patlar patlamaz; bil -

t
. n muhalifler, Asilerin tarafını il
ızanı ettikl la.k" . ert halde: bu zatlar, bi-

ıs ısyanın ba.stınJması t,.ln t>ok 
ea~t ·· ~ ~ l?ostermieler .. Ve hatta, ev-

Suya, sabuna dokunulmuyordu ... 
Fırka iş1eri de iyi gidiyor, demok-
ratlar ~Unden giine coğalryordu. 

Ancak şu var ki; fırka, menfaat 
esasına müstenit olmadığı için aza
lardan fazla birşey alınamıyordu. 
(ittihat • Terakki Cemiyeti) gibi, 
varidat mcmbaları da yoktu. Onun 
için, gerek neşriyat ve gerek fırka 
masrafları ıç:n çok sıkıntı çekili
yor. Doktor Temo; bütün açıklan, 
Darülaceze nıüdiriyet ve sertaba
betinden aldığı aylıklarla kapatı-
yordu. 

Fırka, ittihat - Terakki Cemiye
tinin nüfuz ve kudretile rekabet e
decek derecede kuvvetli değildi. mec 
lisi mebusanda, ancak tek bir me
busa maliktL o da, (Görice mebusu 
Şahin Naki Bey) di. Fırkanın, her 
türlü menfaatten azade ve safi bir 
içtihat ile çalıştığını gören ateşli 
gençler, birer birer (Demokrat bay 
rağı) altına girmektelerdi. 

B u sırada, (19 haziran 326) fır 
kaya, o zamanın en ateşli 

ve en münevver gençlerinden biri 
iltihak etmisti. O da, (tenkit) is
mindeki edebi mecmuanın sahip ve 
muharriri, (Bezmi Nusret Bey) di. 
O tarihte Babıali caddesinde fazi
let ve sevimliliği ile temayüz et
miş olan bu şirin genç, bilhassa fır 
ka tarafından seçilmiş; davet edil
miş; fırka idare heyetine intihap 

edilerek kendisine bir davetname 

gönderilmişti. 

Bezmi Nusret Beyin fırkaya gir 
mesi, Demokratlara uğur getirmiş
ti. Izmirde, (Hamit Suphi Bey) in; 
Aydında da, Şevket Beyin reislik
leri altında iki şube daha tesis edil
mişti. .• Rumelideki şubeler de, epey 
ce kuvvetlenmişti. 

Fırkanın böylece inkişaf eserle
ri göstermesi, derhal ittihatçıların 

Arapça bilenler, delilik en az yet· 
miş türlüdür, derler, fakat kendi· 
Ierinin de - po&teki sayanlar gibi • 
bir türlü deli sayılabileceklerindeo 
korkarak hepsini söylemezlerdi. Es 
ki bir Türk müellifi, şüphesiz, a
rapça bildiği halde deliliğin em.'111· 
nı saymak cesaretini göst~nniş, ·an
cak - aklını büsbütün kaybetme
mek için olacak - etli altı türlü de
lilikte durmuş. Bu Türk müellifi. 
geçen on dokuzuncu asrın başında 
Bursa.da Müderris Mehmet Sa.ittir. 
Deliına.me başlığı ile yazdığı risa
lesini Tıp }'al'ülterande profesör 

Süheyl Unver eline g~inniş, tıp 
dünyası mecmuasında, sayf alan -
nın klişelerile birlikte neşrediyor. 

Bursalı müderrisin pek zarif bir 
adam olduğu a.nlaşılıyor. J)e1ilik 
tariflerinin daha ilk satmnda gö
rülüyor ki, müellifin maksadı deli· 
liği tasıııif değil, bısanlann karak· 
terlerini göstererek herkesin az 
!;'ok deli olduğunu anlatın.aktır. Bu 
ilk satır deliliğin tarifidir. Kendi· 
sini cennetlik sanaıılann hepsini bu 
smıfa solruyor; fakat, o zamanda 
da cenınete ve cehenneme inanını· 
yanlar bulunmuş olacak ıki, onlar& 
da Delinamesiıode bir yer göst~r -
mel< için elli altı türlü delilik say
dıkta.ıı sonra, hala kendini akılb 
fa.rzeden bir kimse kalmasın diye, 
bütün dünya hakkında: 

Herblri bir gôına deli ••• 
Sözünü ilave ediyor... Bu zarif 

risalenin yazılmasmdaııberi yüz 
yıldan ziyade g~miş olduğu halde 
- tarifleri şimdiki heklmllğiıı ta
riflerlııe uymamakla beraber - fi· 
kirleri psikoloji bakanından yine 
doğrudur. Yalnız tabirlerin çoğu 
değişiyor. Dil daima değişen dina· 
~k bir şey olduğund&D, şimdiki ta
bırlerlıniziın o .mmankilere büsbü
tün uynumıası da tabiidir. 

Meseli. o zamanda, gözlerlne stil'-

me çekip bezenenJere cebi pak deli 
derlermiş. Şimdi de öyle yapa.nla
mı cepleri yahut çantalan pak, 
yani t~ta.kırsa da şimdi biz onla
ra. asn bayan, yahut asri genç de
riz. 

Bunun aksi olarak sanğma ve 
giydiği libasa nizam 'venniyenlere 
tartağaıı deli denilirmiş. Şimdi sa
rık. kalmadıysa da, şapkaları , . ., 
eJbıseleri düzgün olmıyanlara biz 
felezof deriz. 

• !_f Uellif iın "Ev, bahçe ve mülk e
din.İl' haramdan dive tarif etti~ . ,, ., 
kimselere o zama.nda se\'da.vi ddi 
derlermiş. Şimdi biz fü•le zatlorin 
kurdurdukları apartmıı~larm önün
den g~erken, deliliği hiç hatrnnu· 
za getirmeden, kapılar1111n üzerin
deki isimlerini hürmetle okuruz. 

l:ine o zamanda daima li.fzenlik 
• ed~nlere ve çok söyliyenler zır m. 

deli denilirmiş.Böyle yapanlar, her 
vakit olduğu gibi, zamanımızda da 
çoktur. Onlara sadece geveze rlP.
mek hafif düştüğünden o ta.bir ıb
ya edilmiye 11eğer. 

Bizim şimdi sinirli dediğimiz, mü 
ellifi.n tarifine göre kii.h akılhlık 
eden, ki.h delilik eden kimflelere o 
zamaaıda dem geldi deli denilirm•ş. 
Bu ta.bir de ~·ine ihya edilmiye la
yık olacal< derecede hoştur. 

Sokaklarda sakız çiğniyerek ge· 
zeolere şimdi biz bir ad bulamıyo
r:uz. O zamanda böylelerine oy
na.dan deli denilirmi,. Bu da l.,iıu.i
ze yarayacak bir ta.birdir. 
Dövüş ve ta.'n etmeyi sevenlere 

o zamanda koş dallı deli derler
miş. Sporun adı yeni olmakla bera
ber sporculuğun her devirde ıne\'- 1 

cut olduğunu bilirsiniz. 

MUHTELİF 
MADDELERİN 
SATIŞLARI 

Patateı:lerin fiyatlarında biraz yük 
selme olmuştur. Adapazar malların
dan bir No. lu iri patateslerin kilosu 
6 - 6,20, 2-3 numaralı orta ve kii
çük boylar 3-4,20 kuruştan toptan 
satılmaktadır. Battal fasulyeler ı3 -
14. Selanik fasulyesi 11 - 11.20, u
fak çalı fasulyeleri 8--9 kuruştan sa 
tılmıştır. 

Bol sarmısak geliyor 
Adapazarı, Balıkesir, Bandırma 

mmtakalanndan piyasaya bol sar · 
mısak getirilmiştir. Adapazar malla
nnm toptan kilosu 8-10. Balıkesir 
ve Bandırma mallarının ise 11 - 12 
kuruşa. çıkmıştır. 

Kabuklu ceviz toplanıyor 
Suriye ve Mısır için piyasamızdan 

kabuklu ceviz toplanmaktadır. Bu 

iki memlekete serbest dövizle mal 
gönderdiğimiz için bu hafta mühim 
miktarda ceviz ihracatı olacağı söv
leniy.)r. Yüzde on beşten fazla c;ürü 
ğü olmamak sartile satılan cevizlerin 
kilosu 8-9 kuruş arasında verilmiş
tir. 

'•Yı: Ni KiTAP~ • 
Aradığınız her kitabı ve iyı 

cırtasiye çeşitlerini YEN! Kt 
rAPÇida bulabilirsiniz. Altı ku
ruşluk posta pulu gönderenlere 
kitaplar hakkında mektupla iza
hat verilir. Taşradan siparıs a 
tır ve gönderir. · 

O zamaııda.nberi adı değiş•ol•~ .. n 
yalmz bir türlü delilik vardır: Söy
ledikleri sözleri kafiyeye uydo.-aıı
lara, yUz yıl önce, yine şuam deli 
derlermiş .•• 

l.....!ı::prıhııl ı\,,k~ır-" r:ıflrl.,~i 1'1o <e,:--

Akhisarın Tütün Satııı 
lzmir Akhisanndan aldığım12 bir 

telgrafa göre, bu tiltiin merkezin1e 
son günlerin tütün satışları c:ok ha
raretli bir vaziyete girmi5ti.r. Dün. 
Akhisar tütünleri 75 - 120 kuruş a
rasında verilmiştir. 

--0-

Takas Komisyonunun 
Kararı 

Takas işlerini gören ve Tiirkofis
te toplanan takas komisyonu bugün
den itibaren takasa ait ihtilaflarda 
ekspertij işlerinin de Türkofiste ya.. 
pılmasma karar vermiştir . 

Manav gaita 
Tufanı Andlran 
Yağmuılar 

Antalya (TAN) - Bu sene sonba,.. 
lı~~ yağı~urları erken başlamış, teş
rınıev\'elın ortasında dolu ile kan
sık yağmur düşmüştilr. Bazı yerler
de doluların büyüklüğü fındık ve 
kestane cesametini bulmuştur. Bilhas 
sa Manavgat kazası dahilinde yağ
murlar adeta tufan şeklini almıstır. 
B.~l e~nada, Beşkonak nahiyesinin 
Duzagaç köyünden 25 yaşında Fat
ma b. d'~ • ın ıgı eşcğile beraber bo°'ulmuş 

l l5 sığır, 7 ~eygirde ayni akibete uğ: 
ranuştır. Bır evi bütün esyasile bera
ber sel götürmüş, Akseki - Manav-
gat arasındaki kara ocak köprüsü 
~nkılmıştır. Miihim olan bu köprünün 
inşasrna başlanılmıştır. 

Vilayet makamı Manavgat kayma
kam vekili olan jandarma bölUk kt•· 
mandanını buraya çağırmıs ve ~ey • l laptan zarar görenlere yardım ted • 
birlerini ittihaz eylemiştir. 
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1 e Çırpmıyorlardı 
- Seyyidena !. Oidde halkı, zatı 

necibanenizi görmek için sabırsız
lıkla bekliyorlar. 

E mir Abdullah, bu sözlerin is
tihdaf ettiği manayı der -

hal hissetmişti. Ve anlamıştı ki; 
haris nazarlarla aç kurt gibi etra
fı koklıyan, ve her şeyden kendi -
}erine bir hisse çıkarmak istiyen
lere küçük bir ders vermek lfı.zını 
gelmişti. Gülümsiyerek, onlara doğ 
ru yaklaşmış; 

- Cidde hnlkmm sabırsızlıkla bi-
zi beklediğinden bahsediyorlar. 
Memleketimize neşeli bir günde gir
miş oluyorsunuz. Bu da, istikbal 
için fnli hayırdır 
1 Demi ti. 

Cin fikirli ve kılı lnrk yaran Mus 
tafa Sabri Efendi ile Zeynelabidin 
Hocanın renkleri, hafifçe sararmış
tı. Bu sözlerle, ne kastedilmek iste
nildiğini anlamışlardı. Artık, halkın 
göstereceği ihtıramdan kendilerine 
bir hisse çıkarmıyacaklardı. Ha.lbu 
ki ötekiler, bunun farkında bile ol· 
mamışlardı. 

Rıza Tevfik Bey, kamarasına çe 
kilmi§ti. Orada, derin bir hayal i
çinde idi. Bir aralık, Şaban Ağa da 
aşağıya inmiş, onun kamarasına gl 
rerek: 

- Ne düşUnUyorsun, doktor. Ha 
di hazırlan.~ on dakikaY.a kadar 
sık'l<-ağız. 

Demişti. 

Rıza Tevfik Bey, tatlı bir tebes
sümle cevap vermişti: 

- Haç zamanını düştlnUyorum., 
Binlerct ve yüzblnlerce ha.Ik .. onla 
nn karşısında, elime şöylece bir 
bardak zemzem alarak .. ve (Hace-
rül - esved) e do.yanarak o kesif 
halk kitlesine karşı bir konferans 
vermenin zevkini düşünüyorum .• 
Işte; bUtün dünyada, bir anda meş 
hur olmanın SUTI ımuvnffakıyetı ... 

Şaban Ağa, bbynunu bUkUp Rı
za Tevfik Beye baktıktan sonra, sil 
ikfıtu ihtiyar etmiş .. Sessizce çeki
lip Mtmiştı. 

Mustafa Natık Paşa da gliverte
ö.e, Muhittin Paşaya hitaben şu söz 
!eri söylemekte idi: 

- Bakınız, Paşa Hazretleri ... Şu 
knrşıki sahillere bakınız.,. Ne yazık 
ki, Osmanlı hUkUmeti zamanında 
1'· -"lları bir türlü tahkim etmiye 
muvaffak olamadılar. Halbuki, ben, 
buraların tahkimatına memur ol
sam, şu iki noktaya yapacağım is
tihkamların, dünyanın en kuvvetli 
filolannı bile buradan geçirmem ... 

Bütün eskerlik hayatında bir ba 
taryaya bile kumanda etmemiş; 
,(313 Yunan harbi) nde, topçu mu 
nllimi Almanyalı (Gromikof Paşa) 
nın maiyetinde (Yenişelıre) girel" 
ken arttırdığı üç adet mermiden 
!başka, yakından top sesi işitmemiş 
olan Mustafa Natık Paşanın, bu 
sözleri kalın sesi ile yüksek perde
den öylcmesi, s<>'Jepsiz değildi. Mak 
sadı çok iyi türkçe bilen istikbalci
lere işittirmek, onlar vasıtasile de 
Celiiletmeap Meliki Hieaz kralı haz
retlerinin kulak.lnrına kadar isal et 
mekti. 

göstermişti: Onlan, istikbalcilere 
göstererek: 

- CeUi.letmeap Hazretlerinin has 
misafirleri .•. 

Diye takdlın etmi§ti. :Ancak on
dan sonra, istikbalciler onlara bir
az alaka göstermi~erdi. 

Hocnl.ar, ne kadar dindar ve i -
manlı olduklarını göstermek için, 
doğruca kabcye gidip yüzsürmetk .. 
Ondan sonra, kendiler'.ne tahsis 
dilecek ikametgüha çekilip yerleş. 
mek istemişlerdi. Fakat onlara: 

- Evvela, CeUUetmeap Hazret
lerinin huzuruna çıkacaksınız. Son 
ra, serbestsiniz. Arzu ettiğiniz gibi 
hareket ederainiz. 

Cevabı verilmişti. 
Doğruca Kralın sarayına gidil

mişti. Burası, lstanbul sarayları ka 
dar büyilk ve muhteşem değilse de, 
yine onların na.zarı dikkatlerini cel 
bctmiştl. Her taraf ta, beyaz ve 
mor renkte gömleklerinin üzerine 
fişeklikleri asılmış, ayakları çıplak, 

göğüsleri apaçık, zeki ve çevik as
kerler beklemektelerdi. 

Zabitlerin siyah çuhadan sırmalı 
elbiseleri, bunlarla tezat te§kil edi
yordu. Bu elbiseler, Abdülhamit 
devrinde, Osmanlı ordusunun giy
diği elbiseyi andırıyordu.. Arada 
bir fark varsa, bunların başmda 
ipek kefyeler, ve bu kefiyelerin üze 
rinde de sarı sırmadan akellcr bu
lunuyordu. 

Saray kapısına girerken, birşey 
nazarı dikaktlerini cclbctmi§ti. Za
bitler: 

- Selam dur! .. 
Diye, türkçe kumanda vermişler

di. 
Mustafa Natık Paşa, dayanama

DU§tl. Yanında bulunan Muhittin 
Paşaya eğilerek: 

(Arkası Yar) 

BULMACA 
Dlinkil bulmacanın hal edilmt5 şekli 
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e SOLDAN SAGA: 

1 - Şıklık - !sim 
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2 - Bir nevi çalgı çalan - Eski si 
18.h - Erkek adı 

MEMLEKETTE BAYRAM ŞENLiKLERi 
Cümhuri;yct Bayramımız, bütün yurtta büyük merasim ve 

tezahüratla kutlandı. Bayram günlerinde birçok yeni eser
lerin temel atma ve açılı, mercuimleri yapıldı. Bu büyük gü
nün inhbalarını a1ağıdaki resimlerle tesbit ediyoruz. 

GünUn Program Ozü 
Saat 12,30 Plakla Turk musikisi 12.SO 

Havadis, 13,05 Muhtelif plak neşriyatı 
14 SON. ~~~~~~~~~ .... 4~~~~~~~~~, 
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111anisada Vali ve Kumandan gerit resmini takip ediyorlar 

izci kızlarımız geçit resnıind e 

'Aclapazarında bayrama iştirak eden kalabalık 

Muğlada Atatürk anıtı' mercuimle açılıyor 
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• 
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Akşam Neşriyatı: 
Saat 18,30 Plakla dans musikısi 19 Ço. 

cuk tiyatrosu: Saz ve neşe: Kurt ve kuzu. 
19,30 Spor musahabeleri: Eşref Şefik tara
fından 20 Bay Muzaffer ve arkadaşları ta
raf mdan Türk musikisi ve halk şarkıları 
~0,30 Omer Rıza tarafından arapça söylev 
20,45 Fasıl saz heyeti 21,15 Orkestra 22,15 
Ajans ve borsa habl'rleri ve ertesi gıinün 
programı 22,30 Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları 23 SON. 

• BuglinkU program: 
SEI\'FONILER 

21,15 Bükrcş: Senfonik konser (Alelc
sandreskonun idarcsinde)-

JIAFlF KONSERLER 
6,45 Paris kısa dalgası: Plak konseri . 

7,10 Berlin kısa dalgası: Sabah konseri 
(8,15: Devamı) 9,20 Paris kısa dalgası: 
Plik konseri. 9,45: Keza. 10,30: Keza. ıı. 
50: Keza. 13: Keza. 13 Berlin kısa dal· 
cası: Hdif musiki (14,lS: Devamı). 13,10 
Bükrcş: Orkestra (14,30: Devamı). 14, 
15 Paris kısa dalgası: Konser. (15: Ke
za)" 17 ,45 Bertin kısa dalgası: Eflenccli 
mu.silrl. 18,'50 Bcrlin kısa dalgası: Eğlcn
cclı muailci. 19,20 Liypzig: Orkestra, Sop 
ran, piyano Brahms, Schuman, Reger 
19,45 Bedin kısa dalagsı: Askeri 
konser ve konuşmalar. 20,10 Liypz~: 
Mandolin ve Bandoncon orkestraları.. 20 
10 Kolonya: Hafif ak&am musikisi. 21 
Liypzig: Kiiçiik solist konseri. 23 Stok
holm: Hafif musiki. 23,10 Bükreş: Eğlen 
celi Plik musikist 23,30 Stuttgart, Kolon 
ya: Eğlenceli halk musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER 
. 20. Peşte: Buttikay'ın (Gümüş martı) i
s~~ ~Pcreti. 20,15 Brüno, Prag: Operet 
rovusil. 21,20 Pra.g, Brüno: Musikili rad
yo temsili. 21,25 Viyana, Graz: Sarkı ve 
operet musikisi. 

ODA MUSlKtst 
16 30 p . 
. ' arıs kısa dalgası: Sesli kuartet 

(Pı~no, viyolonsel). 18,30 Peşte: Piya. 
no tıiyosu. 23,30 Viyana, Graz: Eğlenceli 
kuartet musikisi. 

RESlTAI4LER 
18·30 Bertin kısa dalgası: Bayan Egli 

taraf.ından ş~rkılar .. 21,30 Stokholm: Şar 
kı, pıyano, vıyolonseı. 22 Lliypzig, Sarab 
şarkıfarL 22,lS Bctlin kısa dalgası: Şar. 
kılar .. 

İstanbul Yed.inci icra Memurlu°'un 
mi dan: Hüseyin Hüsnünün uhdei t~ar

rufunda olup 549 lira 89 kuru§ muka
b~lind7 vakıf paralar mUdUrlilğüııe 

• birincı dereceae 11.poteldi olan ve Sa • 
dullaha ikinci derecede ipotekli olan 

• Beşiktaşta Köyiçi mahallesinde İmam 
zade (halen şehit Asmı) sokağında 
eski 72, yeni 90 numaralı kArgir bir 

• bap hanenin tamamı açık arttırmaya 
vaz' edilmiştir. 

g Hududu: Tapu kaydına nazaran bir 
tarafı maan ferağı icra olunan mahal 
ye bir tarafı Yordanın menzili ve bir 

• tarafı yine maan muamelesi icra o
lunan diğer tnahal tarafı rabii mez-

• kUr Imnmzade sokağı ile mahduttur. 
Mesahası: 63 metre murabbaı olup 

bina 50 metre murabbaı Uzcrine inşa 
8 edilmiştir. 

Muhammen kıymeti: 1950 liradır. 
• Evsafı: Bodrum katı: Zemini çi • 

mento şaplı bir mutbak; oduriluk, kö
mürlük ve bir dolap ve kuyu. 

• ~min kat: Blr taşlık, bir hela, bir 
sofa iki oda. 

• · Birinci kat: Bir sofa, iki oda, bir 
hela. 

İkinci kat: Bir sofa, bir balkon ve 
• bir taras. Dahili aksamı ahşap kısım 

lar boyalıdır. Elektrik tesisatı var _ 
• dır. Birinci katın şahnişi olup bina 

ka.rgir ve zemin ve birinci kat pence 
releri demir parmaklıklıdır, 

• Hane tamire muhtaç değildir. 
Arttırma şartnamesi ll.ll.937 ta· 

• rihine mUsadif perşembe gUnU dairc-
Halkın, Emir Abdullaha yaptığı 

coşkun tezahürat arasında karaya 
çıkmışlar .. Hükumet dairesinde ve 
rilen mükellef bir ziyafetten sonra, 
otomobiJlcre binerek (Mekke) ye 
doğru yollanmışlardı. 

3 - Haleple Şam arasında bir is- • 
tasyon - Yumru 

l de mahalli mahsusuna talik edilecek 
tir. 

• 9.12.937 tarihin~ müsadif perşem-

Hocalar, derin bir endişe içinde
lerdi. !kide birde, birbirlerinin ku
laklarına eğilerek: 

, - Zeki şeyler .. Çok zeki şeyler .. 
:Allr 'ı vere de bizlere bir oyun et
l!l" ~eler. 

nıyr fısıldıyorlardı. 

Urdün Emiri, son derecede neza
k ve misafirperverlik göstermek
te d 'vam ediyordu. Fakat bu hare
! , h -ı.rı daha ziyade üphelen 
d' ·, 'lr; daha temkinli bulunmıyo. 

•' .. ') hı. 

'·kp) de de parlak bir istik
z.rlanmıştı. Urdün Emiri , 

burada da coskun bir halk kütlesi 
tarafmd n karşılanmıştı. Fakat bu 
gürültü arasındn, (efendiler ve pa 
§alar hazerntı) nı göstererek: 

- Bunlar da kim?. 
Diye soran olmanu§tı. 
Urdiln Emiri, burada da nezaket 

4 - Namus - Yağmurun sonu 
5 - Kimse - Telefon çağın§ı 
6 - Eski bir imparatorluk Unvn

m - Gazetemiz - Bir emir 
7 - üye - Bir nevi süsleme sa

natı 

8 - Işık veren - Nota 
9 - Kıymetli hububattan - Gök. 

10 - İtaatsiz - Caka 

e Y\JKARil'AN AŞAGI: 

1 - Bir çeşit çalgı çalan 
2 - Dört tarafı su - Tekdir 

• 
• 

3 - İçi başka, dışı başkalık - Va lıl 
gonlann yanaştığı yer ı 

4 - Yer - Çiğne! 

5 - Memeli deniz hayvanı - Eh-
li hayvan 

6 - llave - Kemer 
7 - Ağlayıp bağırmak . 
8 - Boş yer - Keskin silah 
9 - Renk - Acı - Bağışlama 

10 - Hariciye memuru. • 

Aydında ortaokul bisikletçileri geçit resminde 

Kayseri Valisi bayramCla kıtaatı teltif ediyor 

be günü saat on dortten onaltıya ka-
• dar - Yedinci icra dairesinde yapıla-

! 
cak birinci arttırmada arttırma be
deli birinci derecedeki ipotekli alacak 

• lısınm matltlbunu temin etmek üze. 
re muhammen kıymetin yüzde yet • 

• miş beşini ·bulduğu takdirde üstte bı· 
rakılır. Aksi takdirde en son artıra· 
nın taahhüdü baki kalmak üzere ar· 

• bnna daha on beş gün müddetle tem 
dit edilerek 24.12.937 tarihine mlisa-

• d!f cuma günü ~an:ede yapılacak lkin 

1 
cı arttırma neticesınde birinci dere • 
cede ipotekli alacaklısının matlfıbunu 

• temin etmek üzere en son arttıranm 
Ustünde bırakılacaktır. 

Yirmi senellk vakıf icaresi ve taviz 
• bedeli müşteriye aittir. 2004 numara 

lı icra ve iflas kanununun 126 mcı 
• maddesine tevfikan haklan tapu sicil 

lerile sabit olmıyan ipotekli al~cakh· 

• 
larla diğer alakadaranrn ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını \re hu 
susile faiz ve masarlfe dair olan iddia 
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İstanbul ikinci icra memurlub'llll 
da.n: Ölü Prodromos Mayidis vercs 
sinden istikraz olunan paraya muk 
bil ölü Harikliya K urpa ve kız kard 
§İ An.ika Kur:pa tarafından ipotek 
dilen ve Anika Kurpa ve Harikliya. 
resesine intikali JRzım gelen Büyilk 
dada Madende Salhane sokağında e 
ki 54 yeni 1-3-4-11 numaralı bj 
tarafı kumsal caddesi ve bir tara 
Salhane sokağı ve iki tarafı 33, 35 N 
lu hanelerile mahdut ve tamam 
(15552) hisse itibarile Harikliya v 
resesine isabet eden (1944) hisse il 
ve Anika vercsesine isabet ede 
(1944) hisse ki, ceman (3888) hisli 
si satılığa çıkarılmıştır. 

Mezkur gayri menkulün evsafı: l 
No. Ju mahalin zemini çimento v 
çamaşir yalağı ve ocağı havi bir nıu 
fak, bir kilar, bir hela ve zemini mal 
ta taşı döşeli bir taşlık ve zemini to 
rak bir ahır . 

Birinci katta: Ahşap merdiven il 
çıkılır. Bir sofa üzerinde üç oda va 
dır. Bir numeralı evin zemini harn 
çimento döşeli bir t~lık üzerinde 
ki fürün ve yeni mutfak olarak kul 
anılan harap bir mahal ve birinci ka 
ta bir sofa üzerinde üç oda, bir helil 
mevcuttur. 

lki numeralı evin zemini taş döşel 
bir taşlık üzerinde bir oda, bir he!ô. 
bir ocak mahali, bir kömürlük var "I 

dır. 

Mezkur arsa içinde mermer bil 
zikli bir kuyu mevcut olup (3) No. 
lu mahal zemini toprak, üstü tamire 
muhtaç ahşap döşemeli ve ortasınd 
ahşap .bölme ile ayrılmış ahır malıa 
lidir. Binaların harici gcrgir ve dah · 
aksamı ahşap ve mlihtacı tamir b. 
haldedir. 

Umum mesahası (1733) metro mu 
rabbaı olup (378) metro murabbaı 

bina ve bakiyesini arsalar teşkil et .. 
mektedir. • 
İşbu gayri menkulün temo.mina Ug 

yeminli ehli vukuf tarafından (2500) 
lira kıymet takdir edilmiş olup birin• 
ci arttırması 6.12.937 tarihi
ne müsadif snlı günü saat on 
dörtten on altıya kadar dairede 
yapılacak ve verilecek bedel mu
hammen kıymetten işbu hisseye isa
bet eden m.ıKdarm % 75 şini buldu
ğu tekdirde en çok artıranın üstüne 
bırakılacak ve aksi takdirde en çok 
artıranın teahhüdU baki kalmak şar
tile artırma on beş gün daha temdit 
o~unaralt 22.12.937 tarih.in Utla .. 
dif Çarşanba günU saat 14 ten 16 ya 
kadar tecdiden mUzayedeye devam 
olunacak. Bu müzayedede verilecek 
bedel takdir olunan kıymetin hisseye 
isabet eden mikdarm % 75 §ini bul
madığı takdirde artırma 2280 No. ıu 
kanun hUkUmlerlne tabi tutulacaktır. 
~~ırma peşin para iledir. Artırmağa 
ıştirak edeceklerin gayrimenkulün te 
mamına takdir olunan kıymetten his
seye düşen mikdarm yüzde yedi bu
çuğu nispetinde pey akçesi veya ulu
sal bir bankanın teminat mektubunu 
vermeye mecburdurlar. Go.yrimenku .. 
lün nefsinden doğan müterakim ver 
gi ve tanzifiyc ve tenvirlye ve vakıf 
icaresi ve % iki büçUk resmi delıali
ye ıborçluya ait olup bedeli müzayede 
den tenzil edilecektir. Yalnız yirmi se 
nelik vakıf icaresilc tapu har~la.n 
müşteriye a.ittir. 

2004 No. lu icra ve iflas kamınun 
126 ci maddesine tevfikan tapu secil· 
lerile sabit olmıyan ipotekli alacaklar 
ile diğer alakadarların irtifak hak sa 
hiplerinin bu haklarına, hususile faiz 
ve masrafa müteallik olan iddiaları
nın ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müspitelcrile birlik 
te dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicillerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin pay 
laşmasından hariç kalırlar. 
Artırma şartnamesi herkes tara

fından görülebilmek için 16-11-937 
tarihinden itibaren daire divanhane
sne asılacaktır . 

Daha f a.zla malfımat almak istiyen 
lerin 934/2860 numerah dosyasına 
müracaatla ve vaziyet ve takdiri kıy 
met raporlarile tapu kaydini tetkik 
etmeleri lazımdır. Artırmıya iştirak 
edeceklerin işbu gayrimenkule ait bil 
tün malUmatı öğrenmiş ad olunacak 
lan ilan olunur. (2568) 

lannı ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı mUsbiteleriyle birlik 
te dairemlze bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde haklan tapu sicilile sa 
bit olmayanlar satış bedelinin paylaş 
masmdan hariç kalırlar. Müterakim 
vergi tenviriye ve tanzifiyeden ibaret 
olan belediye rusumu ve vakıf icaresi 
bedeli mtizayededcn tenzil olunur. Da 
ha fazla maliımnt almak istiyenlerin 
937 /2220 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahalJen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu görUp anlryacakları 
ilan olunur. 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

I - Idaremizin Çamaltı tuzlasmda şartname ve tablo §emasma uygun 
olmak üzere yeni bir Elektrik Santralı tesisi işi kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeyc konımuştur. 

II - Bu te ... satın montajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli sif 
lzmir 95000 lira ve muvakkat teminat 6000 liradır. 

-ID - Eksiltme 9 - XII - 937 tarihine rastlayan Perşembe günU sa 
at 15 de Kabatc.şta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktlr. 

IV -Şartnameler 475 kuruş mukabilinde Inhisarlar levazım ve müba -
yaat şubesiyle Ankara ve lzm.ir Başmüdüriliklerinden alınabilir. 

V - Isteklilerin. fenni şartnamede yazdı takatta bir gazojen tesisatı 
yapımış olduklarına dair resmi vesikalarım ve Şartnameye uygun olma 
üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltm 
gününden en az 15 gün evveline kadar lnhisarlar Tuz fen şubesi Müdür 
lüğüne vermeleri milnalmsaya girebilmek için dahi eksiltmeden azam 
2 gün evveline kadar tekliflerini muvafık bulunduğuna dair mezkür şu 

k 
e 
-
i 
. 

beden vesika alınalım 13.zımdrr. 
VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V nci madded 

yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi makbuz veya mektubu 
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat 14 e kada 
yukarıda adı geçen alrm Komisyonu Reisliğine makbuz ımukabilinde ve

e 
-
r 

rilmiş olmalıdır. (B.) (6960) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme U. idaresi Hanları 

-Muhammen bedellerile mi.ktar ve .vasıfları a~ağı~a yazılı (7) gurup mal 
zeme her gurup ayrı ayrı ılıa~e edilme~. şart~e hızalarmda yazılı gün v 
saatlerde Haydarpaşada gar bınası dahilındekı satınlma komisyonu tara 

e 
-

fından açık eksiltme suretile satın alınacaktır .. 

-Bu işe girmek istiyenlerin hizalarm_da yazılı muvakkat tcıminat ve kanu 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksıltme günü saatine kadar komisyon a 
nıüracaa.tları lazımdır. 

Bu işe ait r;ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 30,000 kilo hurda dökme muhammen bedeli 1350 lira kk t t 

nıinatı 101 lira 25 kuruş olup 8-11-937 pazartesi günü saat 1:;1~va a e 
2 - 200,000 kilo ateş toprağı muhammen bedeli 5000 li a. kk t 

-
. t 375 lir 937 rt . .. ra muva at e 

mına ı a olup 8-11- paza esı gunü saat 10 da 
-

3 - 53 kalem mflhtelif cins alat ve edevat muhamı:ı b d ı· 4954 li . t 
371 1

. en e e ı ra 
29 kuruş muvakkat temına ı ıra 58 kuruş olup 8-ll-937 . ·· 

·· t 10 d pazartesı gu -nu saa a. 

-4 - 50 adet demirden yol açrklık gabarisi ve dev ·ı t· h b . . er a e ı mu ammen e 
deli 1225 lira muvakkat tem.matı 91 lira 88 kuruş olup 8_11_937 Pazartesı 
günü saat 10 da. 

5 _ 2300 adet üç renkli el işaret feneri 100 adet 1 h" t f · . . • e ızme enerı mu 
hammen bedelı 4340 lıra muvakkat teminatı 325 lira 50 k 1 ll-11 
937 perşembe günü saat 10 da. uruş 0 up 

6 - 30000 adet muhtelif cins eğe, biz, marangoz kalemi balt k zma 
k .. k . h b ' a, a ure.' çekıç ve varyoz sapı mu aırrunen edeli 3879 lira muvakkat teminat 
290 lira 93 kuruş olup 11-11-937 perşembe gil_nü saat 10 da. 
! - 440 adet tahta el arabası muhammen bedeli 1650 lir kk t t 

nıınatı 123 lira 75 kuruş olup 11-11-937 Perşembe gUnti saa~ ~u;:. (~45~ 

-

-

' 
ı 

-

ÜSKüDAR • KADIKÖY ve HAYALiSi 
HAt TRAMVAYLARI TORK ANONİM ŞiRKETiNDEN: 

Şebekelerimizde Dk ve Orta mek teplerle Lise talebelerine tatbik edil

lnekte olan tenzilii.tlı bilet ücret tari fesi, 15 Ikinciteşrin 1937 pazartesi 

gününden itibaren, şirketimizce usulü daresinde tenzilatlı gezi varakası 
Verilmek şartile, Yilksek mektepler talebesine de teşmil edilecek ve yük

.Sek mektep1er talebeleri için şimdiye kadar tatbik edilmekte olan tenzi
latlı tarife nynı gUnden itibaren hü küınden kaldırılacaktır. 

lstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
Istanbul Ceza ve tevkif evleri için mübayaa edilecek 18000 kilo 

:mangal kömürü ile 250 çeki odun ayrı ayl'I açık eksiltmeye konmuştur. 

kömürün muhammen bedeli 900 lira olup muvakkat teminatı 67 lira 50 

kuru§tur. Odunun muhammen bedeli 800 lira olup muvakkat teminatı 60 

liradır. Şartnameyi görmek istiyenler tatil günlerinden :rnaada her gün 

Sirkeci Aşrrefendi sokak No. 13 de Istanbul c. Müddeiumumiliği Leva-

2tın dairesinde görebilirler. Eksiltme nin 19-11-937 cuma günü saat 14 de 
lıstanbul C. Müddeiumumiliği Levazım dairesinde yapılacağı ilan olu-

nur. (7460) 

Eyüp Tereke Ha.kimliğinden: 

930/108 Sakıt hanedandan Veliaht Yusuf Izzettin karısı Cavidan 
terekesine aid Fransız ressamları tarafından tahminen yarım asır ev. 
\tel yapılmış ikisi Prenses, birisi oyu ncu kızı resmini havi yağlı boya üç 
bUyük kıymettar tablo 8·11-937 günü kapalıçarşıda Belediye mezat ma
hallinde satılacağından alakadarların görmeleri ilan olunur. (7439) 

SARIYER TAPU SİCİL :MUHA • 
F'IzLJGINDAN: Sarıyer kazasına ta 
bi Uskumru köyünde kilise ve kule 
llıevkiinde eski ve yeni 19 N. lr tarla 
Sahibi 1smail bu gayri menkullinü 
ahara satmak için idıı remize mtira
caat eylemiş ve bu yerin tapuda kay 
dı bulunıı.."l1adığından senetsiz tasa~·
l'Uf ahkamına tevfikan senede bağla 
nacağmdan gerek eşhası hakikiyeclen 
ve gerekse eşhası hükmiyeden bu yer 
hakkında tasarruf iddia eden varsa 
ellerinde.ki tasarruf vesikaları ile bır 
likte tarihi ilandan on beş gün zarfın 
da Sultanahmette tapu dairesinde Sa
rıyer tapu si~il muhafızlığına müra
caatıa.rı ilfı.n olunur. 

İngilizce öğrenenlere müjde! 
Y. Ziya Kalafat oğlunun 

INGILiZCE KONUŞMA 
Kitabını alınız. Fiyatı 50 l\uruştur. 
Tevzi yeri IKBAL ltütüphanesidir. 

Stajiyer ve yeni hukukçulara 

M U J D E 
İzahatlı kılavuz 
Hukuk tatbikatı 200 Kuruş 
İzahatlı kılavuz 
Ceza tatbikatı 100 Kuruş 
Beheri için ti çer kuruşluk 
posta ücreti 6 Kuruş 

306 Kurıış 

TAN 11 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
28 - Teşrinevvel -1937 Vaziyeti 

A ·K T 1 F 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 19,558,399 
BANKNOT • • • • • • • • 
UFAKLIK • • • • , 1 • • 

Dahildeki Muhabirler: 
i 

Türk lirası • • • • • • • • 
Hariçteki Muhabirler: 

27,510,452,7 4 
12,968,781,-

767,163,57 

724,163,07 

Lira 

41,246,397,31 

724,163,07 

PASI F 

Sermaye • • , 
ihtiyat Akçeai • 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

• • • • • 
• • • • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Lira 

l5,000,000,-= 

2,105,172.401 
6,621,180ll0 4,516,007,70 ' 

158,748,563,-

L.205.500.22 
29,503,34 

,326,770,71 

ALTIN: Safi kilogram 6,544,598 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler • • • . • • • • • 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • 1 • 

34,561,774,27 

Deruhde edilen evrakı nakdiye . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • , , . 

Deruhde 
bakiyesi 

edi. evrakı nakdiye · 
• • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altın olaralıı 
ilaveten tedavüle vazedilen • • • 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 

' 

13,577,480,-\ 

145,171,083,-

H<ıZine Tahvilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılığı • • • • • • • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • , • • • • 

Senedat Cüzdanı: 
HAZ!NE BONOLARI 

T1CARI SENEDAT ~ 
.. 1 1 • 

• • • 1 • 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

(Deruhde edilen evrakı nak
A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(TabvilA.t (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat • ı 

Avanılar: 

Altın ve Döviz üzerine • • • , 
Tahvilat üzerine • • 

Hissedarlar • 
Muhtelil • • • 

• 
• 

1 1 • • 

• • • • 
• • • • 

Yekun 

İstanbul 7 inci icra memurluğ!ln • 
dan: Hatice, Ahmet ve Şaziyenin uh
dei tasarrufların olup Mehmet Aliye 
1000 lira mukabilinde ·birinci derece
de ipotekli olan Kasımpaşada Sirkeci 
Mruslihittin mahallesinin Zenzirlikuru 
caddesinde eski 25 yeni 27 numereli 
sağ taran Hayri dUkkam ve '68.hçe 
ve arka tarafı 6 numereli bostandan 
müfrez faile ve hissedarlannm süp
rüntülük mahalli ve sol tarafı fanğ
lerin hanesi ve cephesi tariki aın ile 
mahdut furunun tema.mı tapu kay· 

h--

dıria göre açık vaz olunmuştur . 
Kıymatı muhammenesi 2500 lira -

dır mesahası 443 metre müra;bbaıdrr 
evsafı: Bina ahşapdı cephesi oame -
kan olup zemini şaph bir dilkkan ve 
arkasında bölme ile geçilen bir furun 
kütüğü ve bir odunluk asma katında 
zemini çimento şaplı bir hamur odası 
bir oda bir hala bir sofa ve ayrıca bir 
küçük odası vardır elektrik tesisatı 

mevcuttur 20 mi senelik vakıf icaresi 
t aviz 1bedeli müşteriye aittir. 

~ 

158,748,1563,-

13,577,480,- 145,171,083,-

~.100,000,-
38,924,322, 75 42,624,322, 75 

37,984,563,02 
41, 765,850,24 3, 781,287 ,22 

83,143,991 
8,473,585,42, 8,556,729,41 

4,500,000,-
16,472,436,-

335,622, 756,05 

19,000,000,-ı 

12,000,000,-
vazd. 

;;..._--·----il 
Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz. T aahhüdatı: 

682,361,94 
' 1 

bakiyeleri 1 • • • 1 1 • • 31,888, 758,49 

Altına tahvili kabil dövizıer , ·ı 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 

-'----·---
Muhtelif • • • • • • • • •• 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Yekun 

İskonto haddi o/o SYz Altın üzerine avans% 4% 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanllğı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

176,171,083,-

15,050,135,10 

32,571,120,43 

90,209!237,4~ 

335,622,756,05 

Eşyanın cinsi Mikdarı Tasmlanan tutan tık teminat EKSILTMENIN 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

Dürbün 160 tane 8960 00 672 00 
Sahra telef onu 66 ,, 4092 00 307 00 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın hiza larmda gösterilen zamanlarda kapalı 
2 - Şartname ve evsaf komisyon dadır görülebilir. 

Tarihi günü sae.tl 
9-11-937 Salı 11 de 
9-11-937 ,, 15 de 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

3 - Isteklilerin ilk teminat olarak vezne ımakbuzu veya banka mektup lan ve kanuni vesikalarile teklif melt 
tuplarmı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galata eski ithal!t gümrilğü binasındaki komisyona ver
meleri. (7262) 

Nafıa Vekaletinden : 
Aşağrkl cetvelde partl miktarları yazılı olan eeman 172949 adet nor~.al ve 189 adet ln~liz makaslık 

kayın travers altı parti ve 16 ikinci teşrin 937 salı gUnU saat 10,30 dan ıttbaren ayrı ayrı eksiltmesi yapıla
cak surette kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada vek!let malzeme eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Her partiye ait eksiltme şart
namesi ve teferrüatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada vekfilet malzeme mtidürlü
ğllnden alınabilir. !steklierin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektuplarını cetvelde hizala
rmla gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre vekaletten alınmış malzeme müteahhitliği vesi
kası ile birlikte 16 İkinciteşrin 937 salı günü saat 9,30 a kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne ver
meleri 18.zımrlır. ( 4048) (7351) 

Miktarı 
Muhammen Muvakkat Şartnamesi 

t 
Arttırma peşindir. Arttırmağa iş

irak edecek müşterilerin kıymeti mu 
anımenenin % 7,5 nisbetinde pey a.k 

çası veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icap eder. 
Müterakim verği, tanzifat, tenviriye 

Partiler Normal 
~et 

!ngiliz ma
kaslık Adet 

bedeli teminat bedeli Kesileceği devlet ormanı 

h 

v e vakıf borçlan borçluya aittir. Art 
ırına şartnamesi 2.12.937 tarihine 

müsadif perşembe glinil dairede ma
halli mahsusuna talik edilecektir. Bi 
inci arttrrması 9.12.937 tarihine ınü~ 

t 

r 
s adif perşembe günü dairemizde sa

t 14 den 16 ya kadar icra edilecek· a 

t 
s 

tir Birinci arttırmada bedel, laymeH 
muhammenenin % 75 ini bulduğu 
aktirde üstte bırakılır. Aksi taktirde 
on arttırmanın teahhüdü baki kal

t 
s 
k 

mak üzere arttırma on beş gün daha 
emdit edilerek 24.12.937 tarihine ınü 
adif Cuma günü saat 14 den 16 ya 
adar dairede yapılacak ikinci arttır 

t 
i 
d 
f 
n 
f 
d 
t 

Lira K. Lira K. Lira K. 

I 45136 189 104663 30 6483 17 

n 16366 37641 80 2823 14 

IlI 15085 34695 50 2602 16 

rv 30835 70920 50 4796 03 

v 24003 55206 90 4010 35 

VI 41524 95505 20 6025 26 

Eksiltmelere hususi orman sahipleri de girebilir. 

Nafıa Vekaletinden: 

5 23 Kocaeli vilayet Geyve ve kazasın. 
daki Karagöl ormanı. 

1 88 Kocaeli vilayeti Geyve ve kazasın~ 
daki Gümüşdcre Hanyeri ormanı 

ı 73 Kocaeli vilayeti Hendek kazasın
daki Aksu Göksu ormanı. 

3 55 Kocaeli vilayeti Hendek kazasında.
ki Çamdağı Atbaşı ormaru. 

2 76 Kocaeli vilayeti H:arasu kazasında. 
ki Molla Hasan Pınarı ormanı. 

4 78 Kocaeli vilayeti Hendek kazasında 
ki Keremali Harakli üstli ormanı. 

Derincedeki travers fabrikası sahasmda iki§er odalı bir çift lojiman ile 
birer odah lojim.anın ve bir işçi barakası ile umumi helanın ve bir ma.kine 
sundunnasınm inşaları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 10-11-937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü sa
at on beşte Demlryollar Inşaat dairesindeki münakasa Komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

2 - Bu binaların muhammen bedelleri mecmuu 17850 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1338.75 liradır. 

Sootler b rbirını lok P edıyor v~ h616 s.oboh eyın 
loze bır kuvvetle ko kobı mek ıç n b ze lôz m 
olan 56k n bır uykuya b r ı..r ü kov-wjOmıyoruL 

lıte burada 

. İLAN: 2 Teşrinisani 937 salı gi.lnü 
bıraderinı mütekait kaymakam Adi
lin Yanınd 

Yozgad Ağırceza reisi İbrahim 
Beksimetçioğlıunun bu eserleri esas 
evrak ve zabıt ve karar nümuneleri
ni ve içtimai ceraim ve gıyab mua -
mele ve kararlarını ameli olarak gös 
terir. Yozgadda Saat kulesi karşı -
smda kitabcı Celal Tunusluoğlundan 

ma neticesinde en çok arttıranın üs
Unde bırakılacaktır. 2004 numaralı 
cra. ve iflas kanununun 126 inci mad 
esine tevfikan haklarım ve husisile 
aiz ve masarifile dair olan iddiaları 
ı illn tarihinden itibaren 20 gün zar 
mda evrakı mtisbitelerlle birlikte 
airemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
aktirde hakları tapu aicillerile sabit 
lmaya.nlar satış bedelinin paylaşma 
mdan hariç kalırlar. MUterakim ver 

.o 
4 - Mukavele projesi, münakasa şartnaımesi, Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, bina projeleri vesair evraktan müteşekkil bir takım müna
kasa. evrakı 90 kunış mukabilinde Demiryollar Inşaat Dairesinden veril
mektedir. 

VALi DOL imdadımıza yeti~irl 

an ayrıldım. Maaş clizda.-
nımıa tatbik Uh .. .. b .. ad . d d' m rumu ır erım e-
:r mezkur mühürle bugüne kadar 
~~seye borcum olmadığı gibi bu -
gunden itibll.l"en de zati mührüm.le 
auhur edecek bir borç senedinin hük
mü yoktur. Beş"ktaş Köyiçi Maşuk 

isteyiniz. 

lar sokak numara 33 Kaymakam mü
tekaidi Halil Asaf. 

s 

1 
b 
h 
9 
e 
k 

gi, tenviriye ve tanz.ifiyeden ibaret o
an Belediye rüsum ve vakıf icaresi 
edeli müzayededen tenzil olunur. Da 
a fazla malumat almak isteyenlerin 
37 /601 numarah doşyada mevcut 
vrak ve mahallen haciz ve takdiri 
ıymet raporunu görüp anlayacakla

rı ilan olunur. 

?S - Bu milnakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazma mecbur oldukları vesaik ile 
fiat teklifini havi zarflanm ve 937 takvim senesi içinde muteber Nafıa 
Vekaletinden verilmiş mUteahhit vesikalarını mezknr kanunun tarifatı 
da.ireslııde hazırlıyarak ımUnakasa saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Demiryollar ln§aat Dairesi Arttırma, Eksiltme ve ihale 
komisyonu başkanlığına vermi9 olmaları lazımdır. (4002) (7281) 

Onu bır kere lecrübo edınız. Zararsız ve 
sinirlen leskın edıcı alon bu ıloç uyku.uzluğa 
lr.or\ı umulmaz lıır dev6dır. 

VAUDOL: damla, tablet vd'hap 
ha ındo ~er oczarede bulunur. 



c::== ız 

insan vücudü dişlere 
muhtac;drr. Dişlerimizin 
de RADYOLIN'e ihti-

yacı olduiunu 
unutmaym 

o·şler Niç;n. Çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yalnız Yem.eklen l 
hazma hazırlamakla kalmaz ayni zamanda yemek saatleri t 
arasında dişleri temizlemeğe de yarar. Fakat bu, temizlik 1 
kafi değildir. Dişlerinizi çürümekten kurtarmak istiyo:sa- ; · 
nız sal>ah, öğle ve akşam R AD Y O L t N kullanarak tabıate 1 

yardtm etmelisiniz. 

R
. ·.·.-A·... ·.·o ·.v.. .· a·· · .. ,.·.:·.c'!>~:~·,, ...... ·N·. ··. .. ~. . . . . . , . . . . ::, .' .. ~ . 1 ' 

:,,,ı>'·. .' > .. KU, u.:ANiN~..,. ,· · .•. · ... •·· ... ·· !. 
'·\· . . ~ ' 

Sabah, ögwle ve akşam her yemekten ıonra günde 

TAN 4 • 11 • 937 , ............. ,,< ................................................................. ... 
• ' -' ~ ,. • ._ i ' '- f • I 1.' · 

'------~ 
, 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden . 

Fatih Hrrkaişerif Yamalı sokak 34 
N. oda Ömer kızı Emine 30.9.936 ta

rihinde Sandığımıza bıraktığı para 

için verilen 91483 numaralı cüzdanı 
kaybettiğini söylemiştir. Yenisi ve
rileceğin.d.en eskisinin hükmü olmıya

cağı ilan olunur. 

#• D tH~.AN ~AMİ ., 
Bakteriyoloji Laboratua~ı 

Umumi kan tahlilatı frengı 
noktai nazanndan (Wasseruıan 
ve Kahn teamülleri) kan kürey· 
vatı savılması Tifo .ve ısıtma 
hastahklan teşhisi . idrar. bal · 
~am. cerahat. kazurat ve su tah: 
lilatı. Oltra mikroskopi, bususı 
aşılar lstih:r.an Kanda üre. şe 
l{er. Klorür Kollesterin miktar· ~ 
lıınnın tavini . Divanyolıı Nn ıı. • 

~ Tel 209~1 ~ 

İstanbul Birinci Ticaret mahkeme

sinden: Merhun bulunan 199 aded 

ittihadı milli sigorta şirketi hisse se-

.Vitamin -Gıda -l(alori- Sıhhat 
Pirinç • Yulaf • Mercimek • Buğday • irmik - Patates · 

Mısır - Arpa • Bezelya • Çavdar • Türlü • Badem 

HASAN özlü unlarile 
üç defa •diflerinizi fırçalaymız. 

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

1

----· nedatı ve 100 aded Iaminyer Jıjsse se 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

NEZLE 
Kırıklık, baş, diş, 
ve adale ağrıları 

n seri ve en kat'i 
şeki de yalnız kaşe 

GRiriN 
ile geçer. 

. Havaların serinlediği bugün-

lerde alacağınız ilk tedbir 

evinizde bir kaç 

GRiPiN 
bulundurmak olmalıdır. 

.......... ;.. .............................. ~ , 
SÜMER BANK 

U UMi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
i L A N 

Bankamız ve müessesatınm idari te~k=Jatına Lise ve Tic11P.-

nedatı 100 aded İstinye dok ve atcl-

ye hisse senedatı ve iki aded ittihadı 

ıp.illi sigorta şirketi hisse sene -

datı kuponu satılacaktrr. Almak ısti· 

yenlerin 4-11-937 perşembe günü sa 

at 10 da İstanbul borsasında ha.zır 
1 

bulunmaları ilan olunur. (1546) 

BU ö~lü unlarla yavrularınız çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, tombul, canlı, kemHtleri kuvvetli, ada
leleri sağlam olur. lshal olmazlar. HASAN OZLU Utı\"LARll.,E yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıla
rın ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN OZLU UNLARI nefasetini on sene muhafa
za eder. ·Daiına tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Baska marka verirlerse almayınız ve al
danmayınız. 

HA SA N M AR K A S 1 NA D 1 K KAT. Bütün eczaneler ve bakkal1arda bulunur. ................. ------------~---------------~ 
'\ • .... . ....... • . ~ ı 1 ... ,: • • ' '· ~. J> ı "• , ' 1 • • 1 j 

ERViN 
Sinir ağrsları, asabi öksürükler, asatii 

zayıfhk, uykusuzluk,· baş ve yarım baş 

ağrısı, ba~dönmesi, bay91nhk, çarpıntı: ve 
sinirden ileri gelen bütün rahatsızhkları 
giderir. 

,' j.. , ~ , •} r • 'ı '• \' ;-; >, 'r I' • ' 

'Türk Hava Kurumu 

BUYUK PIY ANGOSU 
24. cü Yeni tertip başlamışhr .•• 

Birinci Keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 3 o. o o o Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000. 10.000 Liralık büyük ikra-· 
miyelerle .(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır •• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALA. 

RIN USARELERINDEN ISTlHSAI 

EDll.,MIŞ TABii BiR MEYV A TU

ZUDJJR. Emsalsiz bir feo harikıası 

olduğundan tama.men ta.ldid edilebil 

mesi mümkün değildir. Hazımsızhğ 

nıide yanmalarını, ekşiliklerioi ve 

muannid inkıbazla.n giderir. Ağız ko 

kusU11u izale eder. UmuınJ hayatın 

intizamsrzlrklarmı en emin surettf 

ıslah ve insaruı bayat ve caiDlıhl,; 

bahşeder. 

lNGD.,JZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 
ret Mektepleri mezunları ve teknik teşkilatına ise San'at mek- 1 ı ~~~~~~~!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!~~~~~~~~~~~!!!i!!!!!! 
teplerile Teknikum ve Yüksek Mühendis Mektepleri mezunla- j J.IUSUST ŞAQTLAQ!t;_IZ J..t.Al(K'IND.A 

GIŞELE:RIMiZD~N MALUMAT ALiNi 2 
rı alınmakta olduğundan bu evsafı haiz olmayan1arın Banka- ı ,,-...... -.."""""""'l!!!lll"lllllfl(lll!lll'll'lll'l!"'9!'111!"!1~~~~~~~---• 
mıza i' ta!ebi hakkında müracaatta bulunmamaları ilan o-

___ iiiiıiiiiiiı:u ... r. İİİİİİİİİİİİıİIİİİİiııi-..__....._ __ ....__...., ı l 

GQiP~ tlEZLE., BAŞ VE DiŞ, Ki RI K. LI !'<. 
BüTüN AGRILAQI DINDllUQ.. • 

Basur meme:erınin ANTIVIHUS 
iç ve dı, basur memelerinde, baıur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmİf fistüllerde, kanayan basur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle •ifayı temin eder. 

ŞARK ISPENÇlY ARI LA.BORA TUV ARI, ISTANBUL 

-..~ ....................... , .... 1!111 ....... ; 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALİM iSTANBUL- KAJ2Al(0Y PALAS - ALAL[MCi ~A 
Gazetecilik \.'e Neşriyat Türk Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 


