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1 Encümenler Seçİ!Jlİ Yapzld.z 

eclis Dün 
+arian 

l""pleri 
Ankara, ( Başmuharririmiz • 

den) - Burada bir Ingiliz gaze 
tecisi ile karşılaştnn. Yirmi seneden· 
beri Kahirede yaşıyan ve Daily Te~e 
groph gazetesinin Orta şark muhabır 
liğini yapan B. Arthur Mert.on ... 

Gazetesi kendisinden Türkiyeye 
dair bir, iki yazı istemekle beraber 
%iyaretinin asıl maksadı gazeteci -
lik etmek değildir. B. Merton, mer· 
kezi Şikagoda olan Rotarian klUpleri 
nlıı yakın ve orta şark mmtakalan 
reisidir. Bu beynelmilel klüp teşki -
latına dahil olmıyan yegane memle
ket, Türkiye olduğu için Türkiye~e 
de bu yolda teşkilat yapılması içın 
hUkfımetimizle temaslarda bulunacak 
tır. 

Başvekil Celil Bayar 
Kabinenin Programını 

Pazartesiye Okuyacak 

B. Mertonun bana arila.ttığna göre, 
Rotarian klüpleri siyasetle ve dinle 
nlakası olmıyan içti.mat teşekkUller· 
dir. Maksat gerek bir şehir ve mem· 
leket dahilinde, ger ek m.illetlerara.sı 
hayatta dürUstlük, anlaşma, karştlık 
lı hüsnUncyet prensiplerini yaymak -
tır. Bunun için takip edilen yol, bir 
şehirdeki muhtelif mesleklerden her 
birinden idealist nıblu bir mümessil 
alarak ve bunlara fikir hayatına men 
sup birkaç faal lza karıştırarak haf
tada bir toplantı yapmaktır. 

y emekli toplantdar 

Bu toplantılar ekseriyetle beraber 
ce yemek yemek şeklini alır. Herkes 
kendi masrafını verir. Zaten hariç
te seyahat eden Rotarian azalarının 
bile misafir muamelesi görmemesi 
Ve nıi.işterek yemek sofrasında kendi 

Ankara, 5 (TAN muhabirinden)
Millet Meclisi bugün saat 14 te Tev
fik .Fikret Sılayın reisliğinde toplandı 
Diyarbekir valiliğine tayin edlen Zon 
guldak mebusu doktor Mitat Altıo· 
kun istifası okundu, bundan sonra Is
tanbulda evinde vefat eden Ağn me- · 
busu Ubeydullah ile, I<Utahyada çift
liğirrln kuyusunda ölü olarak bulu -
nan Ibrahim Dalkılıcın vefatları hak 
kındaki hükumet tezkereleri okundu. 
Bu saym ölülere hürmeten bir daki· 
ka ayakta sükut edildi. Bundan son· 
ra encUınenierin seçimine geçildi. 
EncUınenlerde umumiyetle değişik 

tik yoktur. Ancak Dahiliye encümeni 
reis vekilliğine Ethem Tuncel, lktısat 
encümen reisliğine Rahmi Köken ı;e
tirilmişler, General İsmet İnönü. dok 
tor Refik Saydam ve ~luhlis Erkmen 
de teşkilatı Esasiye encümenine fı.zn 
seçilmişlerdir. Nafıa encümeni reisli 
ğine de B. Aziz Samih seçilmiştir. 

Ankara, 5 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Tevfik Fikret Sılaym 
başkanlığında iki celse akdetmiştir. B. Celal Bayar 

Birinci celsede, Diyarbekir valiliğine 
tayin olunan Zonguldak mebusu Mi 
tat Altıok'un istifanamesiyle, Beya 
Eit mebusu Ubeydullahm ve Kütahya 
mebusu Ibrahlm Dalkrlıcm ölümleri 
ne dair t ezkereler okunmuş ve mer 
hum mebusların hatırasına hürmeten 
bir dakika susulmuştur. 

!kinci ~ <?lsede, en<:timenler dntihab1 
neticesi bildirilmiştir. 

Meclis pazartesi gUnU saat 14 te top 
!anacaktır. 

Kabine programı 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -
Vekiller Heyeti bugün saat 17 de Bü 
yUk Millet Meclisinde Başvekil B. Ce 
lal Baya.nn reisliğinde toplanmıştır. 
tçtima 2,5 saat devam etmiştir. Hü-

. kfunetin hazırlamış olduğu program 
bu toplantıda son bir tetkikten geçi
rilmiş ve kati şeklini almıştır. Prog 
ram içok 'llZUndur . B. Celal Bayar 
Meclisin Pazartesi toplantısında söz 
alarak bu programı bizzat okuyacak,. 
tır. 

lık1öPi'&.\hnt!PJ.Ş1 ll~.\11.~9.\ı l1ı'!~~ 
hiplerinin biribirlnin dUşünti.§Unli an· 
lanııı.sı ve hep birden muhitin iyiliği· 
:ne ait tedbirler dUşünUlmesi beklenir. 

Ankaradaki Askeri T op/antı filistinde 
Yeni Tevkifler 
ve Barikatlar ! 

Rotarirnlann başlıca gayesi, mes
lek faaliyetinin dUrUst bir mü.nada 
alınması ve insanlar için tabii bir şey 
olan hususi menfaat mücadelelerinin 
Utnumi menfaat çerçevesi içinde kal
tnasıdır. 

Dost Erkanıharpler 
Memleketlerine Döndü 

Türk iyeye hayranlık 

B. Merton ve çok zeki bir kadın o
lan eşi,memleketimiz hakkında büyük 
bir hayranlık gösteriyorlar. Burada 
bir şark memleketi beklemişler ve ile 
ri bir garp muhiti bulmuşlardır. B. 
lierton bir şark memleketi diyince 
neler anladığını bana şöylece anlat-

Ankaradan Buraya ·Dönen 
Misafirlerimiz Uğurlandı 

tı: 1 

- !stanbulda trenden indik. Şark 
Usulünce üzerimize hamallar hilcum 
etmeli, kavgalar, curcunalar olmalı 
idi. Bir hamal, bizden para koparmak 
değil, bize hizmet etmek istediğini 
gösterecek bir tarzda, bUyUk bir <ıü 
kunctle yaklaştı. Eşyamızı aldı. Diğer 
hamallar seyirci kaldılar. Para için 
lUUn:ıkaş:ı olmadı. Tarife vardı. 

Dışarda taksiler hıç kavga etmedi
ler. Sıralanna rnz.ı oldular. İyi kuru
lu bir garp muhitine yakışacak şart
lnr altında otele vardık. Istanbuldan 
aYrılırkm hesabımızı istedik. Fiyatı 
lptida1nn kararlaştırmıştık. Faknt 
Şark memleketlerinde tUrlü türlü 
ekstralar kanşt,rarak fiyatı kabart
tnak usulleri vardır. Bunların hiçbiri 
~apılmadı. 

Miıalir'erimiz dün fehrimize döndükten sonra 

Istanbulda ve Ankarada şehri dolaş 
lnıya çıktım. Bir şark şehrinde yan 
Sr,kal.larn sapmaktan korkarım. Yan 

lı doğru öyle bir kanaatim var ki, 
beni ora.rla bir tecavüz bekler, fakat 
rı:J.rkıyede muhit ve polis, bana öyle 
~ır enınıyet hissi verdi ~J, bu mcnıle· 

Anknrada yapılan Balkan Antan
tı devletleri Genel Kurmay Başkanla 
n toplantısına iştirak eden. Yu • 
goslavya genel Kurmay Başkanı ge
neral Ncdiç'in başkanlığında genel 
kurmay başkan muavini Bodi ve Ge
neral Yankoviç ile diğer zevattan "~tü 
rekkep olan Yugoslav; General :;;ı • 
kityunun Başkanlığında ikinci Baş • 

l 
etin her köşesinde korkmadan do
rtıak c ·zd· A ak .1 . b. mal memleketlerinde görülecek tarz

nı ır. ne ı en ır garp d .. k. tl k . •or veya gazete 
lnUhıti . a su une e onu~u) 

. ınsana böyle bir emniyet \·e- okuyorlardı 
rebılir. S .,, .. .. 
bındim \~nra Ha~darpaşa ~apuruna B. :Merton, Ankaradaki gordukl~-
dı. n . apurda bıne yııkm ınsan \'ar rine kada alakadar olmuştur ki, 
lık ır Şark memlcketirule olsa orta- R t :i. • klil · . :h kk da müraca-

curcunn d.. . k 1 • o ar p a ın 
nın ya oner, ınsanm u agı- .... t . . ld.#o . •rcuş memleket 

zarı Patı .· ! " ·~ .. ıçın ge ı6ını un~ , 
\'apu . ıırdı. Halbuki stan'D'M ıflft 1 • · t tk·~ dalmıştır. 

kan ve maiyetinden mürekkep Ro
men ve Yunan Genel Kurmay heyet 
leri evvelki akşam 21,30 da. hususi 
trenle Ankara.dan !stanbula hareket 
etmişler ve dün saat 13 de şehrimize 
varmışlardır. 

Yugoslav heyetine Albay Milmtaz 
ve Yüzbaşı Ihsan ile Belgrad ataşe· 

militerimiz, Romen heyetine de Albay 
Feyzi MenkUç ile Yüzbaşı Nureddin 
ve Bükreş ata§emiliterimiz refakat et 
mektedirler. 

Heyetler mütenekkiren seyahat et· 
tiklerinden istasyonda merasim ya· 
prlmamış, yalnız Istanbul komutan ve 
kili ve merkez komutanı ile askeri er 
kan tarafından karşılanmışlardır. 

Kudüs, 5 (TAN) _ Filistinde bir 
kaç ~denberi umumi yollar üzerin
de suıkastlerin ardı kesilmiş gibidir. 
Beytuahamdaki son katil hadiseleri 
üzerine belediye reisi ile şehrin eşrafı 
istisnai muhafaza tedbirleri alınma
sını istemişlerdir. Fakat polis eşraf
tan bazılarını tevkif etmiş, hUkumet 
makamlan, eski KudUsün bazı so
kaklarında Yahudi evleri.le Arap ev
lerinin arasına, muhtemel tecavüz -
lere karşı barikatlar koymuştur. 
Şubat ayında Kahirede toplanması 

beklenen Arap gençliği kongresinin 
Şamda içtimaa davet edilmesi takar 
rUr etmiştir. 

Mevkuf Arap reislerinden 50 sinin 
tahliye edildiğine dair ortaya çıkan 
şayialar tek7..ip edilmektedir. Tahliye 
için vuku bulan teşebbüsler boşa git 
miştir. 

•• . , 1 ....... 

''Tan,, ın Yeni 
Hazırııkiarı 

• • 
Gazeteniz, ıize ıık sık ;,·eni 

röportajlar, romanlar, hikaye
ler vermek için hazırlıklar ya
par. 

Yarından itiborı:m TAN'da 
Yepyeni bir röpo1·taj, bir za
bıta hikayesi bulacaksınız. Bu 
hikayenin meçhul noktaları
nı hallederken zevk ve heye
can duyacakıınız. 
Ayrıca arkada,ımız Burhan 

Felek ramazan müsahabeleri, 
lbrahim Hakkı Konyalı da 
"T .h . an te ramazan,,a aıt ma-
kaleler yaz.ocaktır. 

Yarın "TAN,, alınız. tUde;uııdaki bin kişi arasında gürül- essese erını e ı. 
eser Yoktu. lngiltcrede veya şf- f Ahmet Emın Y A LMA N 

Yugoslav heyeti dün akşam Bclgra 

da hareket etmiştir. ••••••ılllllllll ...... 
fi; ,. 
~ 

r B. Menemencioğlu Suriyeye Gidiyor '\ 
Ankara, 5 (TAN muhabirinden) - Pazartesi günü Suri 

yeye resmi bir ziyaret yapmak üzere Aııkaradan ayrılacak 
olan Hariciye siyasi müsteşarı Numan Rifat Menemencioğ 
lunun beraberinde Cünıhurreisliği yaverlerinden B. Cevdet. 
Hariciye daire müdürlerinden B. Esat, memuUı.rdan B. Rıf 
kı R~f;k ve Hususi kalem mU~Urü B. Cevdet bulunacaktır. 

o.-......-. .. ---- ... _.,.... u ------ ............ ----1 
YeniMebusluklar 
Parti Namzetleri 

ilan Edildi 
Ankara, 5 (A.A.) - Bayazıt f 

sayla\1 Ubeydullah, Kütahya 1 
saylan lbrahiın Dalkılıcm öltim- t' 
leri ve Zonguldali sayla."'I Dr. 
Mit.at AJtıoktHı lstüası üzerine 
bosnlan BayaZ1t snylavlığına 
Sıhhiye Vekaleti l\lüsteşan Hü
samettin Kural, Kütahya say
lavlığma Ba.<ıveki\let Hususi Ka
lem Müdürü Vedit Uzgören ve 
Zonguldak saylavlığma da eski 
Erzunım saylavı, tarih, coğrnf· 
ya öğretmenlerinden Necati Gü
neri Parti Genel Bı:ı.şkanlığmca 

parti namzedi olarak onaylan
mı5Jardrr. Sa), D ·eçfcUere biJdJ
rir ve illin ederim. 

S C. H. P. Genel Başkan Vekili 1 Cclfil Bayar B. Hüıamettin 
.. _, ...... u =-aSWRbı:. 

" Kız • Erkek .. in Yeni Macerası 

Erkek Kıyafetli Bayan 
elekzat Anlatıyor : 

"Allah Beni Yanlış Yaratmış.. lstanbulda 

Kız • Erkekler O Kadar Çok ki! ... 11 

"Bayan,, veyahut " Bay,, 
M elekzat işte bu ..• 

IstiUıbulun ıncşhur"La zarsonne,,u 
dUn J.zmirden lstanbula geldi. Onu, 
birkaç sene evvel dillere dolanan, so
kaklara dökülen çok garip, belki de 
gülUnç macerasile, lstanbulun her kö 
şesi tanımış, ne olduğunu öğrenmiş
ti. Hatta onu, dünya gazetelerinde 
de resimlerile, macerasının hikayele· 
rile görmUştUk 

Bir genç kız .. Fakat erkek rolü oy
nryan çok meraklı.. Hatta kız adı o
lan "Melekzat,,ı beğenmediği için ken 
disine erkek adı takmış: Kenan. 

Işte bu "kız • erkek,, son birkaç 
gün içinde I zmirde de bir komedya
nın "kız • erkek,, rolünü oynadı, fo
yası çabuk meydana çıktığı için ora
da diki§ tutturamadı ve dün buraya 
geldi. 

Sirkeci rıhtımında on kadar gaze
teci arkadaş hep Anafarta vapurunu 
bekliyoruz. Meşhur La Garsonne ge
liyor diye ... Vapur, tarücsi olan tam 

(Arkası 9 uncuda) 

Uzak Şark ihtilafı için .. 

) rüksel Konferansın da 
Bir Tebliğ Neşredildi 

Şanghay cephesinde bir Japon mülrezeai Sarı nehri geçi11f'J1 

[Harp haberleri ve Brüksel konferangına ait yeni 
tafsilat, son haberlerle b irlikte üçüncü sayfadadır.J 
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TAN 

Zehirli Gaz 
Kursları Bu 

Ay Açılıyor 

Odun Pahalı 
6-11-987 

Diplomasız 
Dişçiler Ne 
Yapacak? 

o 

Cemiyetin Dinkl 

Kongresinde Bunlann 

ihracına Karar Yerici 
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Brüksel Konferansı 
Bir Resmi Tebliğ 

lngiltere Milli 
Müd .. faa Nazırı l Jngiliz -Franco 

ı Anlasmasz !cin 
l ' ' t eş retti.. Fakat •.. 

Verilmek İstenilen Japonyaya 

1 Roma Ne Diyor? 
Notanın Metni Henüz Hazır Değil 

Brüksel, 5 (TAN) - Brüksel konferansı bugün toplanmış ve 
Japonyaya verilecek cevap üzerinde müzakerede bulunmuştur. 
Müzakerenin neticesinde neşrolunan resmi tebliğe göre, Japon
yaya verilecek notanın esasları kararl~tırılmış, fakat metni ha
zır' anamamıştır. Bugünkü celsede Çin murahhası WeUington 
l<.oo Japonya.ya gönderilecek nota hakkında ce~eyan eden şim
diki' müzakereler esnasında mevcudiyeti müşkülatı mucip olduğu 
halde hakları mahfuz kalmak tartile muvak~aten k~n.feranstan 
çekilmiye hazır olduğunu söylemi,, fakat Belçıka Harıcıye Nazırı 
Spaak Çinin çekilmemesini istemiştir. 

Antikomünist . pakt 
: Alman Murahhası Ribbentrop, bu 

Brük .. el konleransında Çin 
murahhası W ellington Koo 

Prens Otto'nun 
ardeşi 

A5Kt:ı g1QU 
'1iyana., 5 (A.A.) - Eski Avus

turya - Macaristan lmparatoru 
liarl'.ın Uçüncü oğlu ve Ottonun 
ltiiçük kardeşi Arşidük Felix, A
\'usturya ortlusuna girmiştir. Dk 
defadır ki, Jlabsburglardan biri 
A. vnsturya ordusuna intisap et. 
lnektedir. 

'f eni Hukuk Dekanı 

'I azifesine Başladı 
Yüksek iktısat ve ticaret mektebi 

lnUdürü profesör Ali Fuadın hukuk 
lt'akliltesi dekanlığına tayini hakkın
daki emir rektörlüğe bildirilmiş, ye
lli Dekan dün vazifesine başlamıştır. 

Profesör Ali Fuat, tahsilinin büyük 
bir kısmını Fransada yapmıştır. Gre
tlobı ve Pariste liseyi bitirdikten son
ta hukuk tahsiline başlamış hukuk li 
11ans1 ve doktorası yapmış, "Boğazlar 
?tıeselesi,, üzerinde değerli bir tez vii 
~Ud~ getirmiştir. Profesör Ali Fuat, 

a.t'ıs edebiyat fakültesinin felsefe li
:a~nu ve Paris ulumu siyasiye mek-

gün Romaya muvasalat etmiştir. Za
hire göre maksat Italya, Japonya, Al 
manya antikomünist paktını imzala
maktır. Paktın imzalanacağı anlaşı
lıyor. 

Sir , T homas I nskip 

L.>ndra, 5 (A.A.) - Müdafaa Na-
Harp haberleri zm tnskip diiın Darvt-ınde söylediği bir 

Nevyork, 5 (TAN) - En son ha nutukta demiştir ki: 
bcrlere göre Şanghayda vaziyet Ja "- Müdafaa Nazırhğmda bulundu 
ponlann lehinde inkişaf etmektedir. ğum bir buçuk sene içiıode 28 milyon 
Bir rivayete göre Japonlar Suçav neh lnglliz liralık silah sipariş edilmiştir. 
ri üzerinde dört bin asker çıkarmışlar Ayni müddet zarfmda Amirallik için 
dır :Müşahitler, bu adedin bildirildiğin 26, ordu için 17 ve askeri hava ıkuv 
den çok aşağı olduğunu söylüyorlar. vetleri için de 15 fabrika kurulmuş 
Bugün Şanghay ile Ousong arasında tur." 
kırk i•ki Japon harp gemisi sıralan 
mış ve bütün Japonların yeniden as 
ker ihraç ettikleri ve muvaffak olduk 
lan anlaşılmıştır. 

Şimali Çinde Japonlar Şansi eyale 
tinin merkezi olan Taiyıuan'a doğru şi 

Romanya 
Krahnın Seyahati 

I 
mal ve şarktan ilerlemektedirler. Çin Prague, 5 (A.A.) - Romanya kralı 
liler askeri karal'gihı ve idare şubele Karo! ile velia.hd Prens Michel tiün 
rini bu şehirden cenuba doğru na~det Jidlochovica'da şereflerine tertip edi
mi"Şlerdir. Japonlar adım adım ~ehre len büyük bir av partisine iştirak et-
yaklaşmaktadırlar. ınişlerdir. 

T ı ""'' __ ..__ .. _ -•- - "' __ _..,_ :a.Kşı:ı.m neneş, mısarırıt::ııa ~ı::ao:::nne 

şeh.rtiliişgaı° ettiklerini haber veriyor 1 bir ziyafet vermiştir. 
lar. Kral bugün Başvekil Hodza'yı ka 

Resmi tebliğ bul etmiştir. 
Bürksel, 5 (A.A.) - Konferans 

genel sekreterliği aşağıdaki tebliği 
n~rctıniştir: 

Konferans, Japon hükiimetinin 
Belçikanllll davetine verdiği notaya 
cevap vernıek lüzuımmu münaka
şa etmiş ,,e cevap verilmesi pren
sip itibarile kabul olunmuştur. 

Konferans dele~eleri bu cevap 
metni üzerin<le fikir teatisinde bu

lunmuslardır. 
Bruksel, 5 ( A.A.) - Pasifik 

konferamnmn, bu sabah 10,40 da 
bashyan 11 de tatli edileın, 12 de 
ye~iden ha.şiryan ve saa~ 13 te ye-

. d tatli olunan hususı celsesi ni 
nı en 11 e . 
hayet yarın sabah sa.at talık 
edilmiştir. 

Bir Japon ihracı 
Ş h 5 •AA) - KuvveUi ang ay, \ . · . . . . 

bir topçu, hava kuvvetlerı faaliyeti hi 
mayesin altında, Japonlar Şanghay 
cenubunda Hangçeu koyuna ask~r çı 
karmışlardır. Bu ameliye ile takıp e
dilen hedef, Postungdaki Çin kuvvet
lerini çember içine almak ve yahut 
Japonları istinat noktaıarınd~n çıkar 
mak teşebbüsünde bulunan Çın kuv-

Akdenizdeki 

Alman Filosu 
Gaete, 5 (A.A.) - Biri kruvazör 

ve dördti torpito muhribi olmak üze
re Almanyanm Akdenizde bulunan 
filosuna mensup beş harp gemisi Gae 
teye gelmiştir. Bu akşam başka Al 
man. ~erinin de buraya gelmesi 
beklenmektedir. 

Romanya Kabirııesinde 
Değişmeler Olı:acak 

Sofya, 5 (TAN) - Romanya ka-- . 
binesinde bazı değişiklikler yapılma-
sı bekleniyor. Fakat bu değişmeler 
kralın Prag seyahatinden bura.ya 
dönmesinden sonra yapılacaktır. 

vetlerini geri çekilmeğe mecbur et -
mektir. 

Hangçeuda şiddetli bir muharebe 
başlanuştır. Muharebenin neticesi 
daha belli değildir. 

Londra, 5 (TAN) - İtalyan gazeteleri, İngilterenin asi İspan
yaya kartı vaziyetinde bir tahavvül görmekte ve F ranco nezdine 
ticaret mümessilleri göndermek hususundaki kararı, İtalyan siya
setinin isabetli olduğuna dair delil telakki etmektedir. Bununla 
beraber lngiltcrenin ispanyadaki İtalyan ve Alman nüfuzunu kı
rarak' yerine kendi nüfuzunu tesia ebnek mi istediği sorulmak
tadır. 

n Lovoro Fascista g~zetesi "Eğer ı-
lngilterenin maksadı bu ıse, bu ma.kaa A [ 
dın elde edilmesi için pek az şansı var manya ve 
dtr.,, diyor. p / 

Harp cephelerinde O onga 
Madrit cephesinde dün sabah düş- Ek // • f/ • 

manm Arayaca mm takasında yaptığı a l ye er l 
bir baskını defettik. Berlin, 5 (A.A.) - Almanya ve Po 

Aragon cephesinde, Sabinavonico lonya hükumetleri, Almanyadaki Po 
mmtakasmda Jotalarunız, 1,190 ra - lonya ekalliyetin.in ve Polonyadaki 
kımlı tepeyi işgal etmişlerdir. Alman ekalliyetinin vaziyetlerini dos 

Villamayor mıntakasrnda kıtaları- tane bir zihniyetle tetkik etmişlerdir. 
tnız Masarado sırtı ile 609 rakımlı te Bu hususta neşredilen resmi tebliğ 
peyi zaptetrnişler ve bu suretle Ermi ezcümle şunları ihtiva etmektedir: 
tagede Magallon ~e ~onte~al Vario İki hükiimet, Almanya ile Polonya 
mevzilerini b'rleştırmışlerdır. arasında iyi komşuluk münasebetleri 

Bir asi tayyare filosu, dün öğledt'n nin istikbalde inkişafı için ekalliyet
sonra Ara.gon eyaletinde kain Barbas Iere yapılan muamelenin büyük blr 
tre mevkiini bombardıman etmeye te ehemmiyeti olduğuna müştereken ka 
şebbils etmişse de bükı1met tayyare- ni bulunmaktadır. 

leri hucum ederek iki tayyaresini au Kocaelinde Ruam 
şürmüştür. . 

Milli Müdafaa nezareti tarafından M •• d 1 • 
bildirildiğine göre dün öğleden sonra UCct 2 esı 
saat 16 da Valence sahillerinin 25 İzmit 5 (A.A.) - Tehlikeli bir hay 
mil açığında 1.merethie posta vapuru van hastalığı olan ve insanlara da bu 
na refakat et1?'~kt~ olan 75 nun:ar:ı:ıı 118.:?an ruam hastalığı ile vilayetimiz -
Fransız muhnbı bır tahtelbahirin us de ziraat vekaleti tarafından yapıla.n 
tüne birkaç kere ateş etmiştir. Mer ve baytar direktörünün idaresi altın 
milerin düşmesile yükselen su sütun da bir heyeti fenniye ile iki buçuk ıJy 
ları sahilden sarahatle görünmüştür. danberi devam eden mücadeleler bit 

Paris, 5 ~ A.A.) -::-- Bahriye N~za.ı:ı miştir. 
ti tebliğ edıyor: Dün La Carse ısmın Ruam mücadelesi eski df•viı·lt>rr1e 
deki yük vaptıru?un )n:ıdadma giden hic tathik Pdilmemiş ve ilk defa ola 
:Vantour muhrıbı hadıseden ~on~ rak Anadoluda Kocaclinde mallein 
lmertie vapuruna Valence'dan Marsil tatbiki suretiyle yapılnııştır. 
yaya kadar refakat etmiştir. Verilen 
bazı haberlerin hilAfına olarak seya 
hat hadisesiz geçmiş ve muhrip hiç 
bir tahtelbahirin hücumuna mukabe 
le etmek mecburiyetinde kalmamış
tır. 

-o---
Hasankalede Mezbaha 

Erzurum, 5 (A..A.) _ Vali. Bay 
Haşim Işcanın başkanlığında bir he
yet Hasankale kasabasında yeni ya
pılan fenni mezbaha ile büyük ana 
caddeyi ve birçok istimlakle meydana 
getirilen hükO.met caddesini açmıştır. 

-o---

Doğuda Belediye işleri 
Erzurum, 5 (A.A.) _ Hasankale 

Oltu Hınıs belediye :reislikleri kay -
makamlar uhtesine verilmiştir. 

Ha.sankaıe şehitlik anıtı ile asri me 
zarlık valimiz tarafından törenle açıl 
mrştır. -

Sabık Kral, B. Roosvelt'in 
Misafiri Oluyor 

Vaşington, 5 (A.A.) - B. Roos 
velt'in 12 teşrinisanide Dük ve Düşeö 
dö Windsör şerefine biT çay ziyafeti 
vereceği bildirilmektedir. 

---<O>---

Fastaki Hareketlere 

Karşı Tedbirler 
Paris, 4 (A.A.) - Fas sultanı, İlk 

teşrin nihayetinde profesör Allal-el
fassi hakkında hudut haricine çıkar-
mak karan vermiştir. 

Profesör, Fas milliyetçiliğinin tah
rikatmdan başlıca mesuı addedilmek
tedir. 

Umumi vali General Nogues'iI) mü 
taleası alındıktan, Fransa Hariciye 
ve müstemlekat nazırları ve devlet 
nazın B. Sarraut ile mutabik kalın
dıktan sonra Allal-el-fassi için ikamet 
yeri olarak Liıbreville (Gabon) tayin 
edilmiştir. 

----n---

KISA HABERLER 
e Cenubi Amerika sularında bir vapur 

batmış, yedi kişi boğulmuştur. 
e Ingiltere eski Başvekili Mr. Macdonald 

Cenubi Amerikaya seyahate çrkmıştır. 
e Fransa Demokratıar Birliğinin kon

gresi dün Nice şehrinde eski Başvekil Flan 
dinin reisliğinde açılmıştır. 

e Romanya Hava Nazırı Bay Irikcsko, 
Italya hava ordusunu ziyaret maksadile 
Romaya seyahate çıkmış ve dün muvasalat 

~bıni de bitirmiştir. Daha sonra ma 
atit' vekaletince Ll.hi hukuku düvel 
.A.~ademisine gönderilmiş ve Akade -i 1ltin 1927 kurslarını takip etmiştir. 
k 929 sonlarında hukuk lisansı, hu -
.uk doktorası, felsefe lisansı, ulumu 

111
Yasiye mektebi ve Lahi Hukuku Dü 

~~.l Akademisi mezuniyetlerile vatana 
d?nınuş, Agrcgation imtihanı geçir -

Briiksel Konf eransz ve Uzak Sark 
•
1kten sonra Ankara hukuk faküllc

~1. llorna hukuku profesörlüğüne ta
i ırı edilmiştir. Üniversitenin kuru
k~~llnda İstanbula esasiye hukuku 
~.ırs\isilne alınmıştır. GeÇen sene de 

~'.~ksek iktısat ve ticaret mektebi nıü-
b~tlliğüne tay'n edilmis ve bu mekte 
ın · · 

h ıdare ve tedrisatında birçok ısla 
at y 
Pr ap~rya muvaffak olmuştur. 

Yük 0 t'es.or Ali Fuatten açık kalan 
..;ı.. sel{ ticaret ve iktisat mektebi n•ü'-'Ur}'· ~ .. 
ler· ~t{Une iktisat ve hukuk fakülte -
na 

1 1.~tieat ve iktisadi meslekler ordi 
ge~s Profcsöril Bay Sükrü Babantn 

~l'~ceği söylenmektedir. 
di u uk Fakültesi idare hukuku or 
dcn~ryusU profosör Sıddık Saminin 
f ,.., .. nkatadaki Mülkiye Mektebi Pro 
" •"'Otl\iITTuı 

ted' e nakledi1eceği söylenmek 
ki ~dl?UYduğumuza göre, yerine es 
kurtun Ye Veki1i Mahmut Esat Boz 

B rüksel konferansıınıo çalış
malan ağır ağrr de,·~ e

zun sure-diyor ' 'e konferansm u 
ceğiui gösteriyor. Şimdiye kadar 
yapılabileıı bir Jş, ,Ja.ponyanm lmn
• · eddeden ferruıısa i!?tirak etmeyı r En 
notasına cevap hazırlanuıktır. 
son tebliğe görP. bu cevabm esas
lan kararla.5tmlmış, fakat metni 
hazırlanmamıştır. 

Brüksel konferansını Milletler 
Cemiyeti hazırladı. Bir ay kadar 
önce Çin hükômeti, l\lilletler Ce· 
miyetinin Japon tecavüzünü ta:~ -
bih ve tecavüz kurbaıın ohm Çıne 
~·ardım temin etmesi için teklifler
de bulunmuş, Milletler Cemiyeti, 

Çine manevi müzaheretini göste -
rerek DoJmz de,·let konferansmrn 
toplanması için de (in ayak ol:onu!} 

" .. sa ·an 

r~·~ ...................................................... . 
i YAZAN: öMER RIZA DOGRUL ! 
~··································~···················· 
münazaa.ya son vermemin çareleri· 
ni bulmak üzere,, toplannuya da.
vet etmişti. 

Konfera.nsnı toplanmasmdan ön
ce de onun bir mahkeme salahi -
yetile iş görmiyeceği ve mütecaviz 
hakknıda. hükümler venniyeceğl 
malfundu. Maksat UzaJc Şark ile 

alakadar olan devletlerin Çinde sülhü 
tenrlrı içiıo ne yapılabileceğini tetr 
kik etmeleri idi. 

Beynelmilel bir meseleli hallet -
mek iizere toplanaın bir konferan
sın, peşinden bu kadar ,·umuşak
hk göstermesi, onun kendinden hiç 
te emin olmadıf;nı, müspet bir fş 
ba. araca vma. 

gösterir. Onun için konferaruım top 
lanmasıaıda.n sonra Japonya.um tek 
rar konferansa iştirak için davet 
edileceğine dair yapılan şayialar Ja. 
poınyanın saJahiyettar mahaf ili ta
ra.fmdan dudak bükmesile karşı -
lannuş ve Japooya bu konfen.nsm 
hiçbir neticeye erişemiyeceği hak
kındaki kanaatin) değiştirmerniş -
tir. Konferansın tuttuğu hat1ı ha
reket te bu kanaati takviye eiecek 
mahiyettedir. 

B rükseJ konferansının btı~ün
lerı yaşadığr ıınrııula 1Jza'k 

Şarktaki vaziyeti de :;özden • ızak 
tutmamak lazım elir. Çlnllleı·, u-

' 
zun bir harbin bütün güçlük)( rine 

· katlaınmıya hazırlanmışlardır. Fa
kat Japonlar Şimali Çiııcle hayli • 
den bayiiye ilerlemiş bulunuyorlar. 

Bugün Japonlar Kora hududundan 
Mongoli9ta.n. batakhklanna, Siber
ya hududundan San nehir kıyıla
rına kadar uzanan saha}, ele ge
çirmiş buluınuyorlar. Burası 1000 
mil genişliğ·iode ve 500 mil derin
Jiğinde bir ülke teşkil eder. 
Şanghaydaki Çin mukaveme\inin 

yavaş ya\•aş sarsıldığı görülüror. 
Askeri vaziyetin bu mahiyeti al
dığı bu sırada Brüf{sel koınferaıısı
nm JapOD)'a ik yeni münakaşa! ara 
giri5mesi, Uzak Şark harbinin ya
\'aş yavaş .Japooya lehinde inki~a

fmn hizmetten başka bir nPti<>e ver 
mireceği muhalikaktır. l~lerin bu 
yönde yüriidüğli ise apaçıktır. 

fi.EK 
Karıştık! 

Vallahi, yine ortalıkta bir acayip
lik peyda oldu. Gazeteler, ".Erkek -
kız,, diye birinden bahsediyorlar. Ben 
"Eski - j·eni,, diye anılan mahalleuiın 
mantıksız isminden müşteki iken or
ta.ya şimdi bir de "Erkek kız,, lar mı 
çıkacak? Gerçi türkçenıizde "kız oğ
lan kız,, diye de iki zıcldı birle!)tircııı 
bir tabir vardır amma, galiba uzun 
zamandır kullanıla kullanıla alı~ıldığı 

için olinalı ki, bu söz kulağnnıza ya
bancı gelmiyor da "erkeJ, kız,, lfıfı 

illsanm tuhafı.na gidiyor. 

Gazetelerde okuduğumuz tafsilatla 
karileri ovalamak istemem. Yalnız 

bu "erkek laz,, Jar da bizim gibi, ya
ni erkekler gibi giyindilderi için ara
mıza karışırlarsa farkehniye imkan 
kalmıyacak, böylece erkek amasır a
rasında, "inas taifesinden,, hatunlar 
da bulunacak. 

Bu iş artar da moda haline gelirse 
bele bıyık, sakalın kadro harici bıra
kıldığı bu sıralarda kadınla erkegt 
nasıl ayrrdedeceğiz? Sesiınden mi? 
Ben ne davudi sesli kadmlar, ne zur
na. sesli erkekler bilirim. O öl~ü şaş
maz birşey değildir.Gördünüz mü şim 
di kılın hizmetini! Eğer bıyıl{ sakal 
olsa, bizi yalnız ncalipten olarak re. 
simlerini mecmuıı.Jarda gördüğümüz 
sakalli kadınlardan başkası aldata~ 

ma.z. (kılar da o lmdar azdır ki sıra 
bana geliınciye kadar onun veya be-
nim ömrüm vefa. etmez, gelir geç,er. 

Rivayet ederler ld: 

Vaktile bir sa.rıkh zat Istanbul ha
ricine karadaııı yolculuğa ~ılup civar 
köylerden birinin kahvesinde gecele
miş. Kah,·eciye de kendisini sabahle
yin erken uyandınnasmı sıkı sıkı 
tenbih etmiş: 

Ayni kahve)·e bir de kasketli avcı 
gelmiş. Hoca ile avcı peyke üstüne u
zarunışlar. Ertesi sabah erkendenı 
kahvecinin uyandırdığı hoca uyku 
sersemi sarığını giyecek yerde avcı
nın kasketini ba.5ma geçirmi~ ve yol:ı 
düşmüş. Bir mücldet yürüdüktoo son
ra önüne geldiği çeşmede yüzilııii YI· 
karken yalakta, başında kasketli 
liendini görünce: 

- HaJ Allah ceza!'>ınr versm? nıııı• 
veci beni u)·amlıracak yerde avcıyt 

uyandırnuş. Gide;rim i~i düzelteyim 1 

demi~ ,.e tersyüzü kahveye dönmüş. 
Kahveci:ri bulmm;. 

- Yahu! Reni uyandıracak yerde 
ne diye elil'! adammı ı0yandITdını? 

- Hangi elin adam mı? 

- Avcıyı! Kasketin den de mi fa .. 
nnmyorsun? 

Hocanın sersemlediğini anlıyan 

kahveci: 
- Amal'l. hocam! Çıldırdm :mı? Ren 

seni uvaındrrdm1. Yalmz sen yanhşW{. 
la a,·cmm kasketini giymişsin. Al şu 
kavuğu Irny başına! Hah! Geç ayna

ya bak! 
Iloca san~ı giymiş; aynaya bak

mış ,·e kendini tanımıs, nıemmın rla. 
olmamış değil amma iı;ine bir korl.:u 
girmi!'I ve kahvec•iye sormuı::: 

_ Demek, ben hazan kooclimi lm~·
bediyorum. Ş:ışımıamak iç~n acaba 

ne yapa~'lnt '! 
Kahvt>d d~ Latife olsun diye: 
_ Boynuna tıir ufak cmgır.ıılt tak! 

Şüphele~ince çmıgrrağı ~alar, sen, sen 
olduğunu anlarsın, demış. 

Jloca bu sözü sabiye dlnlemi~ ve 
bir ufak çıngırak alıp boynuna tak
mıs. Ş:ılmlm altında görüruniyen çın. 
gır.ık ancak hoca bar:;mı sal~~yı~ca 
ses veri~·or ve hoca da bu sesı ı~ltin-
ce: 

- Tamam! Ikn benim! deyip hü
"iyetini !'.ağlama bağladıktan sonra: 

- Kahveci! Bana bir nargile ge
tir! diye emir veriyormuş. 

Kahveci, hocanın bn sersemliğint 

anlattıı);ı müşteriler içindPn iki kül· 
banbeyincloo birisi hocayı lafa tut· 
muş, öteki de erlmsma gecip ya\'n!'ça 
çmgıraı"tr hocanm boynundan çöz.. 
müş ve kendi boynuna bağhyarak ho
canın kar!"ısır.ıa. gcçmi~; basla.mış çm
gırdarnıJa ! 

Hoca bir Jmkmıs, iki bakmış. Nilıa. 
yet daya.namıımrş: 

- Anlacl k he kuzum. ller'kPsi e
na.~·i sanma! işte sen, bensin. J,ft.kln 
(kendini gfü~tererek) bu kerata kim
dir? Onu diisünföTonr.n. d~mi~. 

Araba hu ~idişle biz lle. biz olclnğu. 
muzu unutın:ımak ve erkek kıztrırla 

ka.nşmama.k için boynumuza çıngırak 
ını baitlı;rn<'a~ız, dersiniz? 

B. FELEK 
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.M.ahkemelerde 
ı~------ Bu akp.mdan itibıu:ea -----...... ~--------~ İtalyanın en meşhlı1l' dans heyeti 

Floransanm 

Fındıklıdaki Kaza Kasten 
Yangın 

T epebaşı G A R D E N 'inde 
Harrı lleming 

ve 40 artistten mürekkep HABEŞ TRUPU 
THE TRANSCONTINENTAl 1'37 IEYÜSUNDI 

MiAMi .. HARLEM - HAV ANA 
New Yark'da HARLEM'in bütün yıldızlarUe muhteşem bir mizansen 

emsalsiz l:»r temaşa ve 

10 AMBA.SADOR KIZINDAN müreklep 

CAZ AMIASADÖR 
Czkarmzs ··· • • =:;.::ıı.': F L O R EL L E :a:~rr 

llLETLEI TRUPU 
9 İkinci Teşrin Salı akşamı saat 
21 de SUV ARE ve 10 !kinci Teş
rin Çarşamba günü saat 18 de 

MATİNE 

f ransız Tiyatrosunda 
iki temsil verecektir. Tiyatro gi
şeler.inde asılan programı görü- ı 
nü.z ve yerlerhıbıi evvelden aldı
nnız. 

Amelenin ölümüne 
sebep olan şof örJer 
dün tevkif edildiler 

Galatadaki mağazasını sigorta pa-

ramıa tamaan - yakm&k onçun 11er ...... Ambasadör Caz'ın ııımra1tu. y lha G · · 
-::nd:v:re:ne: ~=e:::m: Danslı dine~ KcnserDer 1 r~~ 1 $1 8C8DIZI ~.!!it 

Evvelki gün Fındıklıda amele Emini çipiyerek ölümüne aebe- vam edilmiştir. Ja.k, suçunu ka,tiyen ~lT~·dapgargünlen MAnNELER ;PESTE 
b • rd"kl · • dd" ·ı · ıa- · alın ·-' M taf inkar etmiş ve: - r11111 l = 'da:; ıyet ve ı en ı ıaaı e nezaret uu.ua an f""'Aör uıa a ve _ DUkkanrm.ı hırsızlar yakmıştır ... ••••mmm•llll••llll~••••••••••-~ ~ 
Ali, dün Adliyeye verilmitJer ve Asliye Dördüncü Ceza mahke· Kasanın zorlanmrş olması buna delil :: geçirmek için hazırlannıa. = 
mesinde sorrulan yapılmıfbr. Şoför Mustafa, mahkemede, ka.. dir, demiştir. ~ uu )IJLmN''H • ._ve ea güzel filmi !=- NATTA lstiklil i= 
ayı fÖyle anlabmftır: Bundan sonra, şahit olarak beledi- G & Aftı N•• del · 

1 
"- Olen amele, caddenin kenarın ye elektrik mühendisi Saliın dinlen - -E il ( lf 1 Z ,.. ft llii 9' 1 E B f fi DE 1 ca eSl. i 

Kutu Bir 
Turşu 

da duran kamyanıda.n ye:re inmkten miştir. Salim, hadise hakkında şunla DfPr ,,., '•: n&NÇOISE ROSAY - PIEBBE LABQtJE ;,•ım• Tel. 44914 •ıııı•r: 
sonra ben hareket ettim. Henüz beş n söylemiştir: • Meşhur Fransa komedyeni bu müstesna. 1.imıhıde, yiialerce gen~ km a?a 
on metre ilerilemede bir polis ara - Görülen bütün alametler dük- amda, dans pıofeafJri,. soma gang ste~~ ~ lıtırıuzı,. zengin mıu.htelif 
bamı durdurdu. Geriye bakınca, Emi ki.Dm kasten yakıldığı hissini vennek vaziyetlerde f evlral&de avkli ve ne§ elı bıı: mevzu içinde görünmektedir-

için nin cesedini hurdahaş bir vaziyette tedir. Bilhassa yerde bulunmuş olan 1 Pazartesi matinelerden itibaren T Ü ilk Sinem.asında 
gördük. Zavallıya. şoför Alinin araba mum ile sinema film parçaları buna 1-••••••••••••••••••mİİİİliİİİİİİİiilİiiİıı•I 
8J çarpmı§ ve benim otomobilim.in al ıUphe bırakmıyor. KaAAnm .zorlanmış :~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 

Üç Ay 15 Gün 

Hapis Yatacak 
Polis, dün, meşhut suçlar müddei 

umumlliğine Thsan isminde bir ihti 
yan ~- Suçu, bir kutu turşu 

çalmaktır. Ihsan, Sultanahmet birin 
ci Sulh Ceza h!kimıbılıı karş:rsma çıka 
rıJmış ve SOl'gUB\t yapılmıştır. 

bil& fırla.tmış. Fakat, bundan kati olduğuna gelince, bu zabıtayı şaşırt- 1 
yen haberim ~ok .. " mak ve şilpheleri hırsızların Uzerine 

Burulan sonra şoför Alinin sorgusu ~vinnek için tertip edilmiş bir hile
yapılmıştır. O da, ifadesinde şunları dir. · 
söylemiştir: Mühendisin bu ifadesine 9t)çlu ve-

"-Benim hi~ bir-şeyden haberim kili itiraz etmiş ve bu ifadenin mU -
yolmlr. Karaköyden geçerken araba hendisin kendi kanaati olduığunu, hiç 
mı durdurdular. ..Şahitlik edecek bir hukuki kıymeti bulunamıyacağmı 
Bin" dediler. geldim. Kimseye çarp söylemiştir. ! 
madmı" Bundan sonra dinlenen mahallenin 

Bundan sonra, Kadri ill!Dİ!llde bir 
şoför şahit olarak dinlenmiıJtir. Mah kçisi Şerif te şöyle bir ifade ver 

Se11enla en 9Uzeı illmi 

LEYLAKLAR AÇARKEN 

• 
JEANETTE MAKDONALD 
NELSOll EDDY 

• 
8 U G D N M E l E IC •te 

Iddia edildiğine göre, Ihsan Aksa 
~yda bakkal Nikfonm dükkim önün 

de duran bir kutu turşuyu kapınca 
kaçmıya başlamıştır. 'I'ıır,unun ~ 

dığmı gören bakkalı "tutun hrrsım!" 

diye feryadı bastırmış ve etraftan ko 
,anlar lluwıı yakalıyarak polıise tes 

keme, iki suçlunun da. tevkifine karar miştir: 
vermiştir. "- Ben gece o civarda devri:Ye ge •----- Seanslar: 2 - 4.15 - 6,30 ve 9 da. _____ .. 

myordum. Bir aralık dükkanda bir b ------------------------

1im et.mitlerdir. 
Ibea.n dUn kendisini muhakemede 

4f&yle mtıdafaa etmiştir: 
- Ben yolda giderken' bh- ~oeu~ 

Palto Hırs1Zlığı 
Zabıta, bir müddettenberi G'ureba 

hastanesine dadanan ve birçok tale
tbelerin paltolarnu çalan hırsw yaka 
lamıya muvaffak olmuştur. Bu, Halı 
cıoğhında oturan Ali oğlu Am ismin 
de biridir. Aziz, suçunu itiraf etmiş
tir. 

tursu lnıfmmnu calıp kactrğınt gar _-o-_ 

dilin. Onüne geçerek elinden aldım. Çlnlio Çalarken Tutalan 
Sabibine getiriyordum. Beni hırsız Çocuklar 
dır diye yakaladılar. Hem, benim kaç Bahaettin. Hurşit, Mehmet Ali, Ke 
tığımı söylUyorlar. Halbuki değil ko nan, Recep ve Htlseytn isminde altı 
pcak, Adliye merdivenlerini çıkma çocuık Fa.tihte Kavurmahane medre -
ya bile takatim yGk. 1ste.rseniz sorun sesinin kubbesinden çinkoları çalar 
ı><r.Jslere!" ken cürmümeşhut halinde yakalan -

Bundan sonra dinlenen pbit1erden ~ardır. 
biri de şöyle demiştir: -o--

- Ihsan cloinı aöytüyor. Haldka icra Dairesinde 

kırtı ifittim. Hırsız var zannettim. 
Derhal arkadapm Yakubu karakola 
gönderdim ve kendim pusu kurdum. 
Fakat biraz sonra kepenklerin aralı -
ğmdan duman çıkmtya başladı. Der
hal karakola koşup itfaiyeye haber 
verdik. Başka bir şey görmedim.,ı 

Muhakeme, diğer şahitlerin dinlen 
mesi i~in başka bir ~ ~~ -
tır. 

--0-

Yarall Hastanede Öldü 
G4ıçenlerde Fertköyünde bir kavga 

neticesinde yaralanan İsmail Hakkı, 
dUn, tedavi edildiği hastanede ölmUş 
tUr. MUddeiumumllik, hldise hakkın 
da tahkikata devam etmektedir. 

AÇ:n<: ~ - Kısa bir has 
talrktan sonra hayata gözlerini kapı
yan Güzin Belger'in bizzat eenuesi-

İstanbul Belediyesinden: 
1 - Fenni mua~eneleri neicesinde hiç bir suretle blla

mlmaia elveritli olmadığı ve tehrin hayatı ve sıhhati bakı
mmclan daimi bir tehlike tetkil ettiii anla9dan Kırkç~ 

~Ulu Artık tamami:ı"le. k.eailerek Mha-.e robhz v· •-
t-.. - ....-4" 11.u..JtLh • 

2 - Halkm •ilıiım kensnelı için Vilayet Hıfznaıhha 
mediainee ittihuma nıechwiyet hasıl olan ve Yükaek Sıh
hat Vekaletince tanip buyrulan bu kvar tS/lZ/937 ıünü 
Kırkçetıne sulan tehir dıtından. tamamiyle ve kat'iyyen ke. 
ıilmeık IUl'etiyle tatbik olunacak ve bundan sonra Kukçet
me ıulannm İstanbul şehrine almııaıma imkin kalnuY• 
caktır. 

3 - Keyfiyet aliıkadarlarca malGm olmak üzere illn 
olUD111'. ''8..'' "7516" 

.--Parisli Yıtdız ' 
FLORELLE'I 

dinlemek tlaer. 
Bu akşam saat 22~ da suvare 
v.e yamı sabah saat 11 de mU. -
tesaa matine olarak 

ASRi Sinemaya 
lidiDia. ~ wnda 
BAQ.Y BAUR w DANtEı.LE 
DARRlEUX muauam teDUlilleri 

TARAS BULBA 
fibnini de görin\b. -.; 

I • 
Yüksek kalitenin 

tlmaall 

- AÇIK~ -li'ra.nsız ~ 
- - • - . • .., '"' :u t:ı.;ı:: .. 

lin pençeaindea kWtulamıyariı.k vefat 
edel\ ömer Tevfiğin cenue merasi .. 
miadı& bulwı.anlarla bizzat evimize ka 
dar gelen veya yazı ile taziyede bu ... 
lunaıı ehibba., akraba ve dostlarımıza 
ailıya.n. ruhum.usla candan t8f&kklir .. 
ler ederia. 

V&ldesi: Selına Tevfik 
Ağabeyisi: Şemseddin Muhtar End 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 

ten Adliye merdivenlerini çıkarken Yeni Tesisat 
pek ta.kataizdi amma AUara.y cadde fstanbul Adliye binasında çalıpn ne iştirik, veya lbiımt mektupla ta- ----------~-----------~--

ziyette bulunan akraba ve doetlan .. NlKAB - Merbmn ttıeear lısmaiı 'E R T U G R U L i
DRAK ve PlYmKJSW 

Saat 20,30 da 
lsp8DJ'C)l Bahçelerinde 

3 Perde 
-0--

ilinde koearken adeta. atlet gibiydi. icra muhaaebeai ve vemıe dairesi, dün 
Dinknen difer f&hitler de bır8lzb den itibaren yeni şeklile galışmıya 

im Ihsan tarafından yapıldJimı eöy bqlamıştır. Bıırada yapılan yeni te
lenıişlerdir. Mahkeme suçu sabit g6 sisat sa.yesin.de, iş sahiplerinin me 
l'eM 3 ay 15 gün hapis ceusı vermiş murlarla olan teması koLayla§t.mlmıo 

mııa teşekküre ıaz.eteniziD tavusu- ATf&l'ID. lmı Ye yol mateabbitlerin - SA D 1 TEK 
tunıu dileriz. ~ den İbrahim Avşarm ~ J'lknıt TtYA'l'ROSU 

0PERET KISMI 1 
Saat 20,30 da 

tir. Ihsan derhal tevkif edilmiştir. tır. 

Ve çok masum bir eda ile ilA.ve etti: 
- Gelmesine mttsaade eder misiniz ağabey? 
Erkeğin dtıştlk omuzmn birden diklendi ve sesl 

atertlendi: - Yüzünü geytan görsiln! 
Ve Seniha bir taşma, bir isyan ve beliti bir ağlama 

bekledi. Fakat Halit bafka bir _,eyden bahsetmeğe -. 
de gfictt olmayan değil, buna hem de füzum görmi
ven bir adam edasile deminki aöztı tekrar etti: 

- Şimdi avukat Hikmet beyi buldurun. Hemen 
beni .,.;ı._ w ı..:... e--. ..... ege gıellMll. 

İçinde durmadan hayaletler Jmdclayan ve dı,an 
:va korlruiı~ emette bir koku gönderen lO§luğa döoer .. 
iken, hafifçe mınlde.ndı: 

- Alılaha mmarladık ! 

~a her gün gel. Bent l!lakm yalnız bırakma!,, gi 
bl sozler söyleme~ Senihanm gelip gelmemesi o
nun için birdi. HaH>uki kardeş muhabbetinin ne oldu
ğwıu bilen bir insan olsaydı, onun kollarına atılarak 
bu büyük fellkethı utıraplanm bir dakika olsun avu 
tup unutmak ihtiyacmı duyar, Senihayı k&r§Ismda. 
görilr g~ boynuna aanlarak hıçkıra hıçkıra ağ
lardı. Böyle 1eylere lilzum römemiı "paranız var 
mı? Ne ile geçineceksiniz?., ıibi bir 'sual ise hiç har 
tırma ~lmemişti. Her gün lıendiaine ikıi övün yemek 
yollamalarım kabul ettiği bir evde bu JeIDeğin D88Il 
pişeceğini düşünmek h\b!Jn.a gelmiyordu. 

Seniha onun ka.naım bir bqlıa erkeğin kollarında 
yakalamıya giderken keındiainden otada.r yabancı bir 
eda ire ayrılmasından içleniei gibi, timdi de böyle so 
ğuk ve biglne da.vranıxıaamdan kmlmıltı. tçıtnde ha 
yaletler kımıldanan loşlukta Halit ağır afir kaybol
dukta.n sonra da, dudakları gerile gerile uzun uzun 
arkaa.mdan baktı. Sonra, yav&IÇ& dönerek, sessiz• 
dmılarla iaşlıkta yürüdü. 

Orada bir iki jandarma. ve poül'e beraber ayalr. ta
kımından birkaç insan vardı, bir kötede de dUn gece-

EŞİ: Dişta.bilbi Adlt Belger ile Sanatıklr Şadinin oğtu Gazanfer AKSARAY DA 
BABASI: Adana ttlttn fabrikuı mU- Ka.rac61oilmım dihl&n din r&tih B U G il C 1: :A~BÖCEOl 
dttrll Halit Tuğlu Belediye Dainıalnde yapılmıttır. K I L l B I K 4 perde komedi 

• 

llC 1 llK 
-·-Şerife kadm duruyordu. 

Hırmlık için evlere girmek gi'bf, adam l'anllmalt 
gibi. Il'Z& teca.vtız gibi sebeplerle yakalanıp itile lrJlııı 
kıla. getirilmiş olan ve hepsi .de Halit.Je beraber haf 
talarca, aylarca, belki semeelrce burun buruna. Y8I& 
yıp çile dolduracak bu sefillere, herhaMe kardıefbı• 
verecekleri ıztirapar için Seniha kalbinde bir dakika 

gr.rip bir sevgi ve adeta minnetle baktı. Sonra, JIDJU 
da kendi kendine durup durup ah eden bıizm.etçi, hı.. 
nadan dışarı çıktı. Yine o vıcık vıoılr çamurlu çayın 
geçti, yokuşu hızlı hızlı çıkarak eve döndü. 

Vakit h6.l'l erkendi .. Sokaklarda bir tanıdığa rast
lamadı. 

Avukat HUseyin Hikmete daha sonra haber yolb
yacak, belki de kendi gileeekti. Fakat onım kabul e 
deceğini ummuyordu. Daima nftfuzlu ve mtllrlm hı
sanlarm ve mUesseeeJerin işlerini üstüne alan bu ada 
mm, artık btr daha kalbur tıstnne çrk:ımya.cak olan bu 
adi katilin hatm için madene! Sadettin gibi b;l' plı
siyeti keııdiaine dÜ§tllan etmek istemiyeceji muhak 
kaktı. 

Mutlaka. Istanbul şivesiyle ve gayet muntaum 
cUmlelerle konuşmıya çok dikkat eden müstantiğin 
Şark vilAyetlerinden olduğu ytlzU.nden ve lisanından 
pek belli_,Ydl. Fazla olarak gence de benatyordu. 
Mektepten yeni çıkm.ıa olacaktı. Senihayı büyWr. bir 

eekt blır etajerle beraber odasınm. yeglııe ztnetiıd 
teşkil eden kırmJZI kadifesi Adeta beyazJapıt geniş 
ve pek .eski bir koituğa oturttu. 

- Hanımefendi, sizi ful& Yormamıya ve müt• 
.air ~ elimden geldiği kadar ç~ 
efeııdim. Blraclerinizin itadeeine dair baZl 111Utem .. 
mim izahaıt lfttfetmenizi rica ediyorum. 

Seniha elini çeneslııe dayuq ve ellııdekl beyaz 
mendil yüzün~ yansım kapa.mıftı. BUyUk siyah 
gö3leri pek derinden gelen bir ll}ılıla yanıyordu. Bu 
kadın yüzüııUn yegine gUzeı ~ olan bu gözlerin ken 
di ytlztlne böyle parlak ve sabit baikş, beyas mendil 
de ytlslln birçok ~er ve kwnırlarmı kapayınca, her
halde hayatı tamamen kuru ve macerasız ıeÇIXÜf 
mnstantiğe farkedilir bir heyecan geçirtti. 

Seniha gözlerinde hep 0 aa.bit ve parlak lbalu,ıa: 
- Buyunm eorun da ne biliyorsam söyliyeyim Be
yefendi! demişti. 

- - Evvell usulden oldıu~ için bir noktayı tespit 
edelim: Zatı senJyeniz Halit Beyin hemşireaiainiz, 
değil mi ef erııdim ?' 

Seniha kuvvetle, tA içten, şu kadar iri bu kuvve
tin nereden ve hangi membadan geldiğıi. biraz esrarlı 
kalarak ceva.p verdi: 

- Evet, a.na baba bir, öz hemşiresiyim ! 
- Peki efendim, Mükerrem Hanımın maktulle 
Kap~. telW ettiklerini ne vakit ve han2i veeile 

Seniha yüzünün y&rlSIDl kapıyaıı mendili hinieD
bire çekti. Bir om'QZ\Jllu ka.ldırmlltı ve bu kaldırdığı 
omuza bquıı eğerek çok pv&f, fa.kat hig tereddüdU 
0lmıyan bir sesle mukabele etti: 

- Böyle biraeyden kattyen haberdar deflldim 
efendbn. Hat.ti. timdi de Mükerrem Huıımm günah. 

lir bir kadın oJdutmta w brdetüni aldattığına ki 
tiJrea hWmıedemiyonıım.. Ağabeyimin feci bir yaniq 
neticeainde bu cinayeti .işlemif olmasından çok kor• 
ku,ormn. 

Eski zaman terbiyesi görmilg fstanbullular gibi 
konu,mıya mer&ldı genç mUstaııtik büyük bir nay-. 
ret içinde ka.lml§tı. O kadar ki, yeni cümleleriniıı 
lliisllne, nipmma itina edemedi: 

- Aman haımn, nasıl olur! Mükerrem Hanımın 

maktulle buluşmak üaeıre Kapuaa taşmıp durduğu 
nu siz kendiaine haber vermlgsiniz. Biraderinim 
ifadesi böyl~ ! 

- Ben kendisine bu ~lda hiç bir ihbarda bulun
madmL Mükerrem ~m Kapuza gittiğini ben 
kendim bilmiywd~ ki ağabeyime bildireyim. Esa
sen. tekrar ediyorum. Mükerrem Hanrmm o zavallı 
gençle bulupı&k Uzere K'.apuza gittiğine veya ken 
diaiyle batka bir yerde buluştuğıuna kat! bir şekilde 
fU anda da kail değilim. 

Fa.kat mUatantiğin Ş&fkmlığı geçmişti. Artık yine 
muntazam ve uzuu cümlelerle konuttu: 
• - Zatı ıeniyenizin bizzat hal>er verdiflnbi bira
deriniz iddia ediyor. Hatta bunun üzerine Kilimlide
ki ocağa gidiyorum. diye gece eve gelmlyerek 9u
piaki yazthanede kalDUI olduğunu söyUlyor. Cin~ 
yet gecesi, haremi evden gizliden çıkıp Kapuza gl 
der gitmez aiıı hizlnetc;iyi yammza alarak yamhane
ye gitmı,, hareminin Kaposda bulundutuııu kendi· 
RinP. haber vermisısiniz! 
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Doktorluk devletleştirilmeli mi 7 .• ileriye 

ru yürüyen Türkiyede devlet, fertten 

doğ

çok 
-0-

'l'AN'ın hedcfı: Haberde, fikirde, 
her ş.eyde temiz, dilrlist, samimi 

olmak, kariin gazetesi olnuya. 
çalışmaktır. 

önce geliyor. Esasen hekimlik bir ticaret işi 

burada, başka olmadığına göre, ilk suali 

-<>- bir ifade ile, tekrar edelim: 
ABONE BEDELi 

~ürkiye Eaıebi 

DOKTORLUK DEVLETLEŞTiRilMELİ Mi? 1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 > 6 Ay 1500 > 
<ÇOO > 3 Ay 800 > 
150 > 1 Ay 300 > 

Milletlerarast posta ittihadına dahil olmı- H E K • M L 1. K B • R 
,:~:::·:;~:::~::·:, 1 1 
Milli Birliği Yapmakta KAR VA iT AS 1 
Üniversitenin Rolü 

y==::mıe~:Çtnu::e::ı~ OLABı· Lı· R Mı· ?. 
nıııttır. Bun1&r garp kWtüriinö aldık-

tan sonra memleketlerine dÖll.er, o- c ümhuriyet Halk Parti-
rada milli kwttlrün, milli blrllğin ya,- • . 
ratılma8ma lıJzmet ederler. Bu gen~- ıının şiarı Devletçilik-
lerln ~ğu Çin üniversitelerinde yer tir. Son Kurultayda parti pro
al1D1ttla.rdır ve Çin üıniversfteleri Çio gramını izah için söylediği 
ınilU blr!!ğinin ve yml Çin kültürti- nutukta Genel Sekreter Recep 
nün teme'.ı.inl atmır:;lardır. Peker fiili olarak hükumetçe, 
ıaponya bu defa ka1'3ısmda milli rt' d ı 

hlr ideal ile blrlblrine kenetlenmiş pa ıce ev etçi olduğumuzu 
~tin bir Çin görünce şaşırdı. Çin sarih bir tarzda ifade ebni,
§imdiye kadar kum gibi dağınık bir tir. Fakat bizim devletçiliğin 
nıiıllettl. Japonya mukavemet gör- temyiz edici vasfı fertlerin 
mf'kslwln kola) bkla istediği saJıa.yı ıahsi tefebbüslerile becerebil
işgal edeblliyordu. Bu defa Çin nm- dikleri itlere müsait ve hatta 
kavemet gösterince Japonya şaşrrdı ı k 
Ve aebeilnl tetkik ettL Bu temelin on arı oruyucu olmasıdır. Bu 
Çin önlvenltelerl ve bu tınlversltele· noktayı da gozonune getir
l'e harlçt.e okuyup dönen gençler ta- dikten ıonra bizde sıhhi dev
l'afmdan atıldığını öğrenfnce, h111cmı letçilik hududu nedir; serbest 
iinlversitelere çevirdi. Japon ta;n·a- hekimlik ve serbest sıhhi mü
l'eleri derlıa.l faali) ete geçtiler. Nan- eaaeseler inkitaf edebilir mi? 
kin, 'l'ientsln, Tung-chi ve Şanghn · Ekonomi sahasında olduğu gıbi 
lini\·ersltelerlnl yakıp yıktılar. Diğer- sağlık sahasında da devlet vcla
lerini bombardoDan ettiler. lçlerimle yet ve kontrol hakkını kullanır. 
Bağlam kalam yalnız Pekin üoiver- Halk sağlığına faydalı olmak için 
8ltesidir. o da Japon askerlerinin 

devletçe yapılması gerekli işleri ih-
kootrolü altındadır. mal edemez. Saltanat Türkiyesinin 

KilltUr, topla snsutunllabilir mi? en ziyade ihmal ettiği saha halk 
Universlte biııala.rmın yıh,lması Çin· 

sağlığı idi: 
de daha zengin bir milli birliğin tc- Cümhuriyet Hükumeti kurulur-
kevviimüne hizmet edebilir, fakat i 

ken bu işi en önemli bir lazime o-
lim ha: atını dnrftnftt!ımz. Bu sadece larak telfıkki eden Atatürk kabi
Yim&~u\a:~~~. almıy~ ~·~mak---""g_ib~l ...-_...,~-

Bu miinasebetle Atatttrlcün ~on bir vekalet ayırmış ve on ild yıllık 
llutkunclan üniversitelerin ehemmi- hükfımetinde Ismet Inönü sağlık ve 
leU hakkındaki şu bir.kaç satm ah- sosyal işlerile çok yakından ilgi 
lorum: göstermiştir. Bugtin için memleke-

tin şumunu ve çok derin sağlık ih-
"Memleketin büyük kalkınma tiyacı ulusça ve hükfimetçe tama

•avaıının ve yeni çatısının is- mile tesbit edilmi tir. Bu ihtiyacı 
lediği teknik elemanları yetiştir- gidermek için sağlık mUesseselerıni 
rtıek, memleket davalarının ide- çoğaltmak, hekim sayısını artırmak 

k lazımdır. ofojisini anlıyaca ve anlatacak, 
rteailden nesile yaşatacak fert 
Ve kurumları yaratmak; iıte bu 
Önemli umdeleri en kıaa zaman
da temin etmek, Kültür Vekale
tinin üzerine aldığı büyük ve a
lır mecburiyetlerdir. 

"lıaret ettiğim umJeleri, Türk 
«ençliğinin dimağında ve Türk 
"1ületinin fUurunJa daima can

lı bir halde tutmak Vniveraite
lerimize ve yülrıek okullarımıza 
diifen vazileJir.,, 

• 
lngilterenin Franco'ya 
konsolos Göndermesi 

E vvela ~ilmek lazımdır ki; bu 
gün mevcut kazalaı ın hü

kumet hekimliğinde bir çok açıklar 
vardır. Garbi Ana.doluda hekimsiz 
şehirler vardır. Böyle devrim yap
mış d·ğer uluslara en kısa yoldan 
yetişmek mecburiyetinde kalan bir 
memleket kazasının hayat bekçi i 
olan hekimden mahrum olma ı ne 
demektir? Bana. diyorlar kı: Cül
ture itibarile geri kalmış, hekim 
ihtiyacı duymamış bir halka hekim 
göndP.rmekte IJe fayda vardır? 

Prl. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 

olmak ta o kadar candan dileği

mizdir. Yirmi beş yıl sonra Türki
yenin ilce ve komUnlerinde hekim 
meselesi halledilmiş davalardan ol
malıdır. Hekim gittiği yerde halka 
bakım ve sa hk koruma ihtiyacı 
duyuracaktır. Hekim sayısı mem
leket refah ve kUltUr seviyesile bir
likte artacaktır. 

Ş imendifer siyasası, endüstri 
hareketleri ve zorla okutup 

yetiştirme hareketi ile bırlıkte he
kim ve sa ·ıık ihtıyacı doğuyor. Is
ta.nbulu gözönünc alalım. On yıl ev
vel polikliniklerde bu hareket var 
mı idı? Bugün de\ Jet Poliklin:.k ka 
pılannı hergi.in açık bulunduruyor. 
Polıkliniklerin bu müsaadeklir 
lığı Istanbulda binden fazla. 
hekimin ayni zamanda husu 
si muay nehane sahjbi olma. 
sına mani oluyor mu? Her §eyden 
evvel hekimlığin bir kazanç vası
tası, bir ticaret i§l olmadığını an
ilamak ve anlatmak 1 zımdır. 

B ütün bu gibi teşekküller 
halkta hekime karşı ala _ 

kayı kuvvetlendirir, 0 vakit mev
cut hekimler bile ihtiyaca )$afi gel
mez. 

Fak~t her şeyden e\"veı wmmıun 
mrnıafıine lılzınet ile mükellef o
lan heldmin bir dc\·let müessesesi
ne bağlı olması \'e esas i . larak o 
a.zif • biln şı o 

' C) 
1 ıesi ve oradan ayrıldığı 

7:"manda serbest.çe s.alıpb~mesl bi
zun memlekette serbest hekimlikle 
<levlet sıhJıiyeciJiğinin i i bir telifi-
d• ~ 
ır. 

Ayni şeyi mUesseselerde de gö
rüyoruz. Sağlık Vekfıletimiz bir ta
raftan halka yarar devlet mües
seselerini tekamül ettirip sayısını 
çoğaltırken ferdi te§ebbüslerle açı-

lan müesseselerin de tekfi.mUUerile 
alakadar olmakta, onlardan da hi
mayelerini esirgememektedirler. 

Hususi muhasebelerden, beledi
yelerden yardnn gören doğum ev
leri, sağlık yurtları ve sanatoryum
lar da mevcuttur. Bazıları Sağlık 
Vekfiletinin en tabii vazifesi icabı 
olarak halka doğru ve halkın ih
tiyacile çok yakından alakadar o
larak çalışma sahasındaki verimle
rinin artmasile teli.şlanarak mem
lekette serbest hekimlik ölUyor di
ye söyleniyor ve bizim de Sihhl dev 
}etçilik yolundaki yazılanmızı ten
kit ediyorlar. 

H ekim, evvel! sanatinin yük
sek icabı olarak gayren -

diştir; devletin kendi tekamülU i
çin sarfettiği fedakarlık çok bil
yüktür. Servislerimiz, seriıiyatla

rımız bizim için en kutsal bir ma
bettir. Buralarda topladığımız şe
ref ve buralarda edindiğimiz mi
nevi kudret ve kuvvetle halka kar
şı yapmakla mUkellef olduğumuz 
vazifeyi doya doya yaptıktan ve 
tıpkı muayene hanemizde çalışır 
gibi polikliniklerimzle meşgul olduk 
tan sonra arta kalan zamanlan -
mızda serbest çalışmak yolunu te
lif eden Tilrk sıhhi devletçiliği he
kim huzur ve refahını da gaye bil
miştir. 

Devletçilikte en ileri giden ve 
~ahst tasarrufu ilga eden Sovyet
ler ittihadında dahi devlete ayırdı
ğı iş saatinden dış zamanlarda sa
at üçten sonra hekimler bir onovar 
mukabilinde hasta kabul etmekte
dirler. 

B ugün Istanbulda mevcut he
kimlerden serbest denilen 

zümre ancak 20 - 30 kişiye mün
hasırdır. Diğerlerinin hepsi dev
let müesseselerile ilgilidir. Bu su
retle memleketimizde sıhhi devlet
çilik ve artakalan zamanda ser -
best çalışma telif edilmiş bulunu
yor. Yeni teşkilat sıhhiye kanunu
ile hekim maaşlarının artırılacağı. 
nı ve bilhassa devlet hekimlerinin 

sıhhat müdürlüklerinde 90 liraya 
kadar maaş alacaklarını mütehas
sıalar maaşının artacağını ve hem
şirelerin istikballerinin temin edi
leceğini sevinçlA öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bir gün gelip bütün hil
kftmet hekimlerinin bir ev sahibi 
olma1an ve birer dispansere malik 
olmalan, bu suretle hekimin ya.ga
ma kaygusundan uzak bulundurul
ması, çoluk çocuğunun geleceğinin 

temin edilmesi, diğer hekimlerin 
dahi birer devlet mUessesine bağ
lanarak terfihlerinin temin edil -
mesi ve bu suretle menfaa~ bağlı 
olmıyan ve halk tarafından yalnız 
bir hayat mUnclsi olarak karşıla -
nan ve acaba bu hekim benim pa
ramı mı almıya çalışıyor zihniye
tile karşılaşmıyan, halkın ihtiyaç
larını tamamen tatmiı ettikte-"1 son 
ra serbest çalışmasmda kimsenin 
gözü kalmıyacak bir hekimliğin vü
cut bulmasını da nekadar candan 
istediğimizi SÖ!•lersek içimizden ge 
len duygulara tercümanlık etmiş 
oluruz. 

GÜZEL 
Sinema kumpanyaları ikide bir 

bu serlevha ile reklam yaparlar. Rek
li.m olduğu l~in ehemmi~ et ver.meyiz. 
Fakat güzel eser, kulalı.-tan kulağa 

:rekli.mını kendisi ) apar. Ne sinema 
kwnpaııyas1111n reklii.nıma, ne b'llZe
telerin t;cfaatine ihti;\·aç gö terir. Balı 
sedeceğinı. "Sarı koleler,, filmi de 
bunlardan biridir. San köleler, bu, 
gUn vatan topralda.rmı kurtarmak 
için toprağı dişlerlle ısım ısıııı ölen
lerin, makhur \'e mazlfım Çinin, Çin
linin roınamdır. 

• "Sa.rı Köleler,, toprağa bağlı Çin 
köylüsünün, ekmeğini ve katığını çı
ka.mıak için toprakla, tabiatla, kıtlık
la, açlıkla mücadelesini, scf aletin e
slrl~1lrdlği bir milletin iztira.bım o
kadar canlı, oka.dar :reınkll 'eriyor ıld, 
siz de, Çinde, topralda didhıeo esir ve 
fikir Çin köylÜ8Üllün azabuu bera
ber ya.5ıyorsunuz. Hele kadın, se\ gi
slnde, kanlığmda, analığında daima 
esir mahlfıkun htirabmı, az söyllyen 
fakat her sözünde yft§anmış ve ıztı
rabı çekilmiş bir hissin lfadesbıl ve .. 
ren insan; esareti ) &'il) an, hazmeden, 
isyan etnıiyen mahlôkun hayata maz 
Uinı mutavaa.tı, her kahra. ba.5 eği
şi, bir köle ruhunu, bir esir hayatmı 
gözlerinizde canlandıran saheser bir 

tip. 

• Eğer gözleriniz sinema perdelerinde 
çıplak bacaldannı sallıya.n bar artist
lerini, dejenere cemiyetleı•1 sarbot 
mecllslerinl, in91lnbkla.ıının üzeDae 
binblr :maske geçiren asri ıunuzıan 
görmekten yonılmuı>sa. pirinç tarıa.. 
lannda toprağı elle.rlle ıauayan, ır.en-. 
gin bir tabiat dekoru içinde, büyük 
eervet hazinelerinin üzerinde eıo ipti
dai şekilde hayatla ınüeadele eden e
sir bir milletin asabım, yepyeni bir 
mevzu olan Çin hayatım, Çin aşkını, 
Çin köylüsünü, Çin zenginini, Çin mü 
cadele&ini nren "San Köleler,.i sey
rediniz. 

San Kölelerin rekli.nunı ya.pıyo .. 
nun. Fakat o~ kumpanya namı
na cleğil, bir~ namma. Umır 
zamaııdanberl sinema filmlerinde bu
k.rnMhğmı kuvvetli mevzu, ta.bü de
kor, hisle, filai, hayatı biribirlne ınec 
r.eden eserin yüksek sanati namma. 

Sabiha Zekeriya 

Bayılıncıya Kadar Dövmüt l j 
Yenimahallede iki kadın arasında; 

bir yaralama vaka.sı olmuştur: 
Nümune caddesinde 117 numaralı 

evde oturan Hamdiye isminde bir ka 
dın. kiracısı Hikmetle kavga etmiş ve 
bayıltıncaya kadar dövmüştür.. Bu 
sırada Felvink isminde ihtiyar bir ka 
dm araya girmek istemiştir. Hamdi 
ye, onu da başından maşa ile yarala. 
mrştır. Hikmetin ~'arası ağır olduğu 
için hastahaneye kaldırılarak tedavi 
altına alınmış, Hamdiye Adfyeye ve 
tllmiştir. 

lngllteftnln, ispanyadaki göoUllU
lert geri çekmek için mllzakenı cere
hn ettiği bir sırada, General Fran
eo•ya konsolos göndermiye karar 
~l'lneel bir sürpriz (lbl geldi. 

Bu sözler tenkide tahammül e
demiyecek kadar zayıftır. Devletçi 
ve halkçı olan cumhuriyet hUk
meti halka sağlığıp değerini an
latmak ve onun sağlığını korumak
la mükelleftir. Bir yurtta§ olarak; 
değil kazada, köylerde hel?~ bu
lundurmak en bUyilk ideahmızdir. 
Bugtln memleketimizi bir Almany~ 
bir Isviçre seviyesine çıkarmak bı
zim için ne kadar asil bir uı.kU ise 
o memleketlerin üç, dört hekim b~ 
rmdıran köyleri gibi köylere sahıp 

Bu işi bir ticaret va ıtası haline 
koymak fikrile alfıde olanların mes 
leğin yüksek perestışini kırdıkları 
ve !Uzum uz yere me eğimize düş
man kazandırdıkları muhakkaktır. 
Hekimliğin hiçbır meslekle kıyas 
kabuı etmiy"n ve d ğeri ölçülemi
yen bir meslek olduğunu gbzönUn
den ayırmı) arak onu bir ticaret ve 
kazanç işi gibi tclilkki etmelerinin 
doğru olmadığını ve bu tarzdaki 
telakkılerln hatalı olduğunu da he
kim olmıyanlar.a anlatmak lazım
dır. Bu bakımdan mem ekctte d s
panserlerin çoğalması, poliklinikle
rin artması, devlete ait hastane ve 
müesseselerin çoğaltılmasını herkes 
ten evvel hekimlerin alkı lamaları 
gereklidir. Vatanda lann sağlık ih 
tiyacmı gidermek, sağlık durum
larını daima incelemekle mükellef 
olan hükumetin hekim me Ieğinin 
yükselmesi ve hekimlerin terflhi 
bilhassa devlet ve hükftmet hekim
lerinin kaymakamlık merkeıJerin
de bir dispansere malik olmalarını 
temin etmesi ve köyler arasında 
gezici sağlık teRkilfıtı vücude getir
mesi serbest hekimliğin inkişafı
na mani olacağı kanaatinde deği
llm. 

Eminönündeki Posta Kutulan Ne den Kalktı 1 

llalbukl bu hidJse, lngilterf\nln 
lapıanya me&eleelnde ta.kip ettiği sl
)'aeetln m tabU tezahürıerlndeu bl-
11dtr, 

lngtuz htlkftmeti. ispanyada hil· 
~Derin mmaffer olııuuınıa ta
~ değllcllr. Ademi Müdahale Ko
nılteıerl, Franunm elini ayaimı bağ
~ müzakere ve konferanslar hep 
lıtlldunete filen yardım edllmeslnfl 
balııı olmak için idi. Gljon"wı 19ga
U..deaı sonra General Franco•nun mu-
1.aftertyetı ihtimalleri arttı. General 
::-co. bugünkü tekllle lspany:ı3 a 
ildın olursa, ya?na ltalya \'e Al· 

lnaiaYaya karşı minnet borcu besliye. 
Cleık. lrıgiltere) e karşı aksi bir vazi
~et alaeaktJr. lngiltere bu ihtimali 

111dlden kartılamak \'e yarın kunıl:n-• hllbnkün Franco Jıükôme
~deın istediklerini koparabilmek 1-
~ n hk adımını atmak mecburi) etini 
t UYJntı.-.tur. Fral!co'ya konsolos gön-el'ft...1_. A 

--=:1qe asi hilkfinıeti resmen tanı-

mak için hazırbk yapıyor demektir. 1 
lngUterenln Franco'dıan lstiyeceğl 

!JeY, §lmalde lngiliz .ennayeslnin iş
lettiği biJt,ok madenlerin, Almanlara 
verilmemesi Franco blikftmetlnio 
munhuıran' Alman ve ttalyaıı nüfu
zu altında kalmamUıdll'. General 
Franco için de lıtgllt.ere gibi bir dos
ta ihtiyaç vanlır. Çünldi bugiln ken
disi.ne yardım elimi uzatan yabancJ 
devletlerin yann kendi baŞIJla b1r be
li kemlmelerl ihtimali vardır. Onlara 
karşı Jngiltere ile t>lblrllği etmek, htt
hülı.-funet"ınbı dahildeki me\•kiinl kur
tanruya :yardım edecektir. 

Bu ·sebeple lngllterenln harelietin
de sürpriz mahiyetini halz bir şey 
yoıktur. Hidlseleri olduğu gibi gör
mek lazımdır. 

M. Zekeriya 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
" E - mınönilnUn sahil kısmile Ye-

nicami karşısındaki köşede sabahlan 
gayet erken ve akşamlan da geç vak 
te kadar posta kutulan bulunu
yordu. O civardaki esnaf, tüccar ve 
ahaliden istiyenler Eminönündeki 
Pastahanenin kapalı bulunduğu za. 
manlarda mUstacel ve pullu mektup
larını bu kutuya atarlardı. 

DUn sabah Usküdardan köpıilye 
geldim. Saat sekize yirmi vardı. Ya· 
nımda müstacel olan ve zarfı da pul· 
lu bulunan bir mektup vardı. BWl\J 
her zamanki gibi mevcut olduğunu 
zannettiğim kutulardan birisine at· 
mak istedim. Maalesef kutularm ye 
rinde olmadığını görllnce açık olan 
Eminönü Posta merkezine uğradım. 
Mektubumu buradaki sabit kutuya 
atacaktım. O esnada vazifesi başında 
bulunan memur, henüz muayyen za 
man gelmediği için mektubumun ku 
tuya atılmasına müsaade etmedi. 
Bu yilzden yolum olmadığı ve vazife 
min başında da erken bulunmak mec 
buriyctinde olduğum halde nacar Is 

tanbul posta merkezine kadar gide 
rek mektubu oralardaki kutulardan 
bi~e attım.,, 

TAN - Acele iti olanlar ~ btl
yük kolaylıklar tftnJn eden po9ta ku· 
tuia.nnm niçin kaldınldılou bUmlyo
ruz. Fakat, banlann her halde t.ekrar 
yerlerine ~onmuı faydalı olacaktır. 
Posta ve Telgraf 8-fmücltlrlötttnön 
bu h118U8ta naan dlJrkatlnt celbede
riz. 

• 
Akay, Av Hayvanlannda• 

Bilet Alıyor 
Mesajeri Maritlm vapur kumpan. 

yası memurlanndan Ali G. Okan a
dındaki okuyucumuz bize gönderdiği 
bir mektupta diyor ki: 

"-Ben ava meraklı bir gencim. 
Iki köpeğim var. Tabit köpeksiz ava 
gidilerniyeceğini herkes bilir. Halkı 
avcılığı teşvik maksadile Belediye 
ve Devlet Demiryolları bu hayvanları 
rilsum ve navlundan muaf tutmuştur 
Halbuki Akay Idaresi beher köpekten 
10 kuruş gitme ve 10 kuruş gelme bi· 
leU olArA.k 20 kıını~ VP. A.v~mm tn • 

feğinden de 2,50 kuruş alıyor. Hele 
bu sonuncusuna hiç aklım ermiyor. 
Bu ıuretle iki köpekli bir avcınm 
yalnız Haydarpaşaya gitmesi için 4~ 
kul'U§, kendi navlunu ile beraber 7:1 
kuruf sarf etmesi lazım. Avcılığa ve
rilen ehemmiyet ortada iken Akay ı. 
daresinin avcılara ve eşyalanna bi• 
raz daha tenzilat yapması li.zmıgel-. ., 
mez mı ... 

• 
Belediye Pulları Güçlükle 

Tedarik Edileblllyor 
Bir okuyucumuz telefonla bize ıun 

lan söyledi: 

'
1
- Bazı pul bayileri, belediye pul 

lan almak ıstiyenlere karşı yersiz ve 
aebepaiz zorluklar çıkanyorlar. BıU 
yorsunuz ki belediyenin on paralık vı 
beş paralık pullan vardır. Bunlar 
ilanlara yapıştınlır. 

Bazı bayiler beş paralık pulu lst 
yenlere "yok!" cevabını veriyorlar ve 
on paralık pullard:ı.n vermek istiyo 
lar. Bu yolsuz muameleye nihayet ve 
rilmesini belediyeden istiyorum.'' 
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Spor Seyircisini 
Kaçırmamak için 
Dikkatli Olahm 

• Bir ıporun en büyük kuneti aeyirciainin çokluğundadır. Han-
11 ı~run seyircisi vana o ıpor ileri gider, merakbıı Çoialır ve 
ıenıtler. Hangisinin seyirciai az iıe o, zoraki yürür. itilmek ve 
türüklenmek iıter. Bunun miaallerini ıerek memleketimizde, 
ıerek A vrupada her ıpor tubesinin olduğu yerde ıördüiü seyirci 
ratbeti ile ölçerek kolaylıkla bulabiliriz. 

Fransız Deglan 

Portekizliyi Yendi 

TAN 

Hastaları 
ölduren 
Bir ilaç! ~ 

Amerikan doktorla.nndan ML'J- ~ 
sisipUi A. S. Calhoum, bütün il- ~ 
tılıap ve kan bozukluğuna karşı ! 
bulduğu zehirli bir Uicl hasta
lanndan yirmisine §l1'lllP et
miştir. Keşfettiği llicnı tlfa ve

receğine kani olan doldor, şmo- ~ 
galaııımış hastalanndan OD ÜÇÜ· 

6 - 11- 937 

Muharrir Esat 
Mehmedin Karısı 
Aşıgına Kaçmış 

Almanca Eserler Yazan Esat Mehmet, 

Mussolini için Bir Roman Hazırlamıı 
Yakında Viyana hukuk mabkemeainde batbyacak olan bir bo

pn~a davası Viyana kibar mabafilini pek fazla alakadar etmek
tedır. 

Fransız ıazetelerinde okuduğumuza göre, almanca eserlerile 
tanınan muharrir Eaat Mehmet'in kanıı, çapkınbfı ile töhret ka
zanmıt olan romancı Philip Müller ile Amerikava kac;mııtır. 

Hintli ile 
Mülayim Tekrar 

-ı Bizim memlekette böyle halkın rağ 
betine mazhar olmuş sporların ba
şmda gUree gelir. Daha doğrusu ge

ntin zehirlenme lrazl giisterdlk
lerlnJ dehşetle aııJaımş ve teda
vilerine başlamıştır. Zehirlenen 
hastalardan yedisini ancak kur 
tarabUen dokfor, aıtııınnm öltt
nrilnti çaresiz bir vaziyette seyre 
nıahkfun olmuştur. 
A~ resimde, llicı keşfe-

Almanca eserler yazarak Berlinde 

l ltlks bir h~yat sUren muharrir 'Esat · ' 
Mehmet bır gUn kendisine lazım o
lan bir daktilo için gazet.elere ilan 

Karsdasıyor 

lirdi. 
Bir taraftan milli bir sporumuz ol

ması, diğer taraftan daimt heyecan 
uyandırmuı ve uzun uzadıya kaide 
ve nizam öğrenmiye hacet kalmadan Deglan Portekizliyi 
aeyredilebilmeai, hele geni§ halk ta- yere çarparken 
bakasının kWfetl!izce yapacağı bir Profesyonel serbest güreş Avrupa 

Hintli pehlivan bu pazar MWAyim- spor bulunmaaı itibarile güre,, batkı- şampiyonluğunu, Bulgar pehlivanı 
Je bir intikam maçı yapacaktır. Tak- mızın merak damarlarına iyice nüfuz Dan Kolof'u yenerek kazannuş olan 
aim atadmda, futbol maçlarından aon etmiftir. Geçen yıllarm Balkan güreş Portekizli Perreira, Fransız şaınpiyo
ra gece elektrik 111ğmda olacak bu mUsabakalarmda stadyom kapU1111m nu Deglan'a yenilmiştir. 

! 
dea doktor zehlrl hastalara şı
rıınga etmeden evvel basta bakı-

~ erslle göriililyor. ' 

"""""' ~' 
veriyor. Müracaat eden kızlar ara
sından Erika Hoewenstein'i seçiyor. 
Kanı Musevi olan Erika, muharrire 
işık oluyor. Ne yapıp yapıp kenrlini 
~ikahla aldınyor. 

Erika Hoewenstetn, muharririn ka 
nsı olduktan bitaz sonra Musevilerin 
Almanyadan çıkarıımaıan başlıyor. 

bıtikam maçı dolayısile gt1reg merak- kırılması, halkın bu spora kart olan Portekilzi geçen sene Deglan ile 
Jılarmdan bazdan biz.e telefon etti - milli meylini pekala gösterebilen can- karşılaştığı vakit onu da yenmişti. 
ler. Tekirdağlmm da ayni Hintli ile lI bir misaldir. Bu sefer aralannda intikam maçı yap\ 

Kansile beraber Almanyayı terketrni 
ye mecbur kalan muharrir uzun bir 

1 
tetkik. seyahatinden sonra 'Viyanada 
yerleoıyor. 

gUreşmiye razı olduğu halde neden Bu rağbet, sadece amatör güreş - m1'lardır. 
o mUsahakanm yapılmadiğmı sordu- lere değil, ciddi olduğu zannedilen Güreş bir saat iki bUçuk ıia -
lar. profesyonel güreşlere karşı da mev- kika sürmüştür. Fransız pehlivanı 
Tekirdağlmm Hintli ve MUIA.yimle cuttur. Nitekim bundan bir iki ay Portekizliyi havaya kaldırarak yere 

gllre§miye bir eartıa razı olduğunu evvel Tekirdağlı HUseyinin Cenubf çarpmak suretile mağlilp etmiştir. 
yazmıştık. Başpehlivan Bava Kunı- Afrikalı Vanderveld ile yaptığı gü - ====---==·========= 
mu menfaatine gilreemek istiyordu. reşte, en heyecanlı bir futbol maçın- rin sistemlerinde ve halkı alakadar 
Bunun için Tekirdağlı - Hintli gU- dakinden daha fazla seyirci vardı. eden unsur ne ise onun eksilmesinde 
reeini muvafık görilrlene Bava Ku- Lakin sanmamalı kl, bu seyirci her aramalyız. 
rumu tertip etmek haJrkmı habııtir. geye rağmen, het falaoya, her engele Profesyonel güreşlere gelince; o
KWAyimin intikam maçım Blntliyl rağmen vefalıdır, sadıktır ve daima nun da idare tarzı, hasımlarm seÇiliş 
buraya getirtenler tertip etmekte - eldedir. Bunun böyle olmadığım aon ve nr.ııaşımıış sistemleri, nihayet 
dlrier. hldlseler göstermiye başladı. seyirclleriıı bundan da bezmesini in-

---cn 932 den 935 senesine kadar yapı - taç edecek tekil aldı. Falan gUn gil-
lıte, ha.talarını yanlıflılda 

ölüme mahkUm eJen 
bedbaht doktor Diinya Kupası lan 4 Balkan güreşinde her sene a- reşeceği illn edilecek fılAn pehlivan 

Sofya, 
5 

(TAN) -Avrupada dtln- dedi artan ve nihayet stadyoma sığ- hastahğmdan dolayı çıkmadı. Birdi-
J& futbol birinciliği için muhtelif mıyacak hale gelen seyircilerden bu ğer gün güreşeceği ilin edilen fa- -=======-===---==-
memleketler blribirlerile kaqılqmak sene Izmirde yapılan güreş mUsaba- lanca pehlivan da hiç gelmedi. Bun- lımirde 938 Fuarı 
tadniar. Ayın 

7 
alnde de Çekoslovak- kalarmda eser görülmedi. Balkanlı lan görenlerin yavaş yavaş profes- Haz•rhldarı 

n mım takımı. dünya kupuı için gllreşçiler bu u.hada güreştiler. Bu- yonel güreşlerinden de sıdıklan sıy- Izmir, 5 (Tan muhabirindenl 
Bulgarlarla Sof yada karfılaşacaktır. nu hin1r gaseteleri dtthuliyenin pa- nlmak ve bu y\\~ b6y1e ant tnld- Birbuc;uk tyh~i1 A wtft\Rnm ,,,,,,,, 

Bildirildiğine göre her ild memle- halılığına atfettiler. Ali.kadarlü' da -.arlar veren tiu sporu seyretmelt 18- telif merkeslerincle şehircilik t~tkık
ket takmı1an çok hBZll'l•nmJl)ardır. Izmirde gttretin rağbet görmediğine tememek ihtimali vardır. ıeri yapmakta olan belediye ve fuar 
ÇekoalOvak futbol takımı buraya bu hükmettiler. Bu yüzden yapılan 12 Halbuki güree bizim memleketin komitesi reisi doktor Salih &hçet, 
gün geliyor. ' bin lira murafa mukabil 800 lira ha- propaganda 11porudur. Dışarda spor yarın sabah bun.ya gelecektir. 

-0--

lclman ŞenkRlderi için 

Muharririn eski dostlarmdan 1'\..... 

mancı ve bikiyecl Philip MWler Esat 
Mehmedin evine muntazaman deva- · 
ma başlıyor Viyananm en tanınmış · 
evli kadınlarını bile bqtan çıkarmak ; 
ıa eöhret kazanınıt olan MUller Ba-. 
yan Esadm da aklını çeliyor ve Eri-' 
ka'nın kocasından meharetıe sakladı- Bayan Eaat Erika 
ğı hissi macerayı bir g'1n F.aat Meh· 1:::-
met farkediyor. ve hemen eaki çap- I Og Günde 14 MHyon 
kın dostunu evınden kovuyor • .. 

işin asıl ,ayanı hayret bmı bu-1 Kilo Titun 
radan başlıyor. Ekseri affedilm' k Izmir, 5 (Tan muhabirinden) 
dınlar gibi kocasile beraber ~u :. ~ttlıı ~~yasası açıldıktanb~ Uç gUu 
turmıya razı olacağı beklenen genç ıçmde tutfuı satışlan 14 milyon kilo
kadın çantalarını toplıyarak Aşıkının yu bulmUftur. Fiyatlar 75--94 kun11 
peşine düşüyor. Hikayeci Müller A- arasındadır. iyi mallar .124 kuruşa 

kadar da ,atılınıtt.ır. Ikmci kategori 
merikanm ırinema hayatım yakından tüttlııtln 12 milyon kilo olaca.ıh umu-
~ ieia Loa .Ancelosa oi.~..,;.ii.. -

6

' --- 11ı)'or. fn)ple&r tdarml aamma da mil,. 
Ucu .r.ö UUl U<i uı O.J o. ilC:U. • • ' - .:J : •• -- -- _ ... "' .. 

Tevkif Edildi 
Herkes FAat Mehmedin talik da

vuı açacağını um.arken kadmm ko
easmdan tiklyet davası açtığını hay-
retle görüyorlar. Jzmlr, (TAN) - Oz kızı 14 yqm 
Kadın ıiki.yetinde, kocumın dal- da Zineti kirlettiği iddia edilen Omer 

ma eziyet ve cefa çektirdiğini, ken- ceza mahkemesinde bu snadı reddet 
dini yalnız bir odaya kapadığını iddia miştır. 
etmektedir. Bu iddiaya Viyana ki~ Mahkeme, mevcut delilere dayana 
Aleminde gUlmektedirler .Çunldl bir :k hakkında tevkif karan verimif 

odaya kapanan kadmm Merkezi Av · 

Şehrimiz mekteplerindeki beden t.er 
biyesi muallimleri, dtlıı öğleden sonra 
Maarif MUdUrltlğ\lnün reisliği altında 
KD liaeebıde toplanmlflardır. Bu top 
laıatJda. 19 Mayıs idman ŞenWderinin 
pogr&mmı hazırlamak bere iç 1Dşi 
ilk iki .komisyon ae~. Talebe 
nm bayrama kadar eeuh tekilde ye 
tlftiri1meei karar'lqllıllt1. 

81lat oldu. AC18IDI lstanbulda çıkar- lrudretimJzt en kolay bununla tanıta 938 fuarına beynelmilel vaslflara 
mak için gUreolerl burada da - a- biliyor ve Un alıyoruz.Onun için gerek uygun bir şekil verilirken Avrupanm 
p.ğı yukan - tekrar ettiler. Llkin amatör, gerek profeayonel gUreşlerf muhtelif eehirlerinde tetkik edilen 6 
buradaki güreşler de birkaç bin lira tertip ve idare edenlere bundan son- fuarm plA.niarmdan istifade edfücek 
masrafa mukabil 600 liradan fazla raki teşebb\lslerlnde çok dikkatli ol- tir. Reis, pazartesi gtınti 9ehir mec
hasılat bırakmadı. Görüldü ki, geçen malannı ve seyirciyi kaçırtacak gey- lisinde seyahati hakkında izahat ve
yıllarm kapılan kıran seyircilerinden leri - is~~erek hıtemiyerek - yap- recektir. Sonra da Ankaraya gidip 
artık eser yok. Bu rağbetsi:;J.iğin ae- maktan ıçtmap etmelerini, bu gibi 13a3vekile izahat arzedecektlr. 
beplerinl sade biletlerin pa1ıalılıimda eeylerde saçını. ağırtmış birisi sıfatile 938 Izmir fuannda AtatUrk dev
göremeyi&. Çllnldl Ietanbuldald fiyat hatırlatmayı bır sporcu ve bir mem- nın mUz.esi ve sergi sarayı gibi 100-

lar seçen J1llanlaD yWaıek değildi. leket vazifesi bildim. dern iki bUyUk mtıesaeeenin temeli 

Bunu gllretia kaliteeinde, güreKile- B. F. bu yıl atılacaktır. 

nıpanm en çapkın adamile i.fi bu de- --==-111::::1-===---===---==--
reee pişirebilecek fırsat bulacağına Mehmet, Mussolininin hayatını ro
kimae tnanmıyor. Bu vak& ttalyada man tarzında ve büyük bir kitap m,. 
da a\lka uyandırmıltD'· ÇUDkil Eaat linde hazırlamıltı. 

1 

Y-nı 
ALI Rl.ZA SEYFi m Ak DENiZ kAPLANLARI 

!(umandan Tannyara bU11bllttbı ya kJqarak y\1mqak bır sesıe: 
- Oğlum dedi. Ne eöyledime hotgördUm. Mademki misafirim olmu 

10rsun, haydi iskeleye, yoldqlannm olduğu yere kadar sizi seli.metliye 
')'im.işittiğime göre Bizin reisbıiz Deli Bayram Reiamil öyle mi? 

Tannyar cevap verdi- - Evet, hem Relı!limlz, hem de babamdır. 
'.1.ilrk kumandanı birdenbire durup çocuğun yUzt1ne baktı: 
- Doğru söylüyorsun, bre Kurto ğlu; nasıl oldu da Deli oğlana o ka 

dar benzer olduğunu ~im, Bayramın aenin kadar oğlu oldu ha! 
Bana bak delikanlı. babana: Budak oğlunu gördüm denin, vakti oluna 
-.na yıllarca önce Italvan. lın>anvol dvuruna ovnaclılmm ovunlardan 

blrkac;mı anlatır. 
1588 ytlı yazında, temmuz ortalar uıda Ingilterenin bugün de bUytik 

ve çok önemli deniz merkezlerinden olan Plymouth llmanm a bir göz ata 
lım. O tarihte bu Umanda kUçiik bir Ingiliz donanmam yatıyordu. O 1di 
çük Ingfüz donanması, lspan ya Kralı ikinci F'ilip'in lngil 
t.ereyl zapt.etmek, protesta Inglliz milletini kırbaç ve engizisyon işken.' 
ceal altında t.ekrar (hak dini) ne aokm.ak için aylardanberi hazırladığı, 
(Yenilmez Donanıııa) adım verdiği biiyU.k. korkunç donanma ile tarihi 
bir savaş yapacaktı. • 

ispanya Kralı ikinci Fllp'e gelince : o, zenginlik ve rıvvet, uker ve 

- No. 28 m Reıumı: 

MON1F FEHiM 

.n&h be.kınımdan dünyada eşi bulunmaz derecede biiyUk, Adeta nihayet 
siz kaynaklarla dolu bilyük bir imparatorluğun bir dediği iki olmu bil 

_kilmdan.i~. Bu adam bUtUıı Avrupayı kendi htikmU altına almak Iursmı 
taşıdğ gıbi. bu istelini ne olursa olsun tatbik edecek derecede inadı dı 
vardı· 

Filip~~ baba.Ilı Be,lnci Şarl (Şarlken) devrinde Fraasada Birinci ll'ran 
aova gıbi onurl~, cenk9( bir Kral 1sp anyanın zoruna kar9I dumuya u1 
raf!llll• o devnn en bUyUk padiphıolan Kanuni Silleyman da Franaayı 
koruyarak denizden, karadan tspaıı ya ve Ailnanyaya saldırmıştı. 

(Arkut var) 
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tiJMDmaca 

Bu an peteği.o (petek) 
her deliğinden yaluız bir 
kere g~erek bütün pete~i 
dola.5ı:p ok işaretli ve üs
tünde "Dışan,, y~Z8il de
likten nasıl çıka.bilir? Bu 
yolu resmhı üstiine çi:dp 
resmi bize yoUayıruz. 

Doğru çözenlerden (:10) 
kişiye kıymetli birer hedi
ye verilecektir. 

... , .. :·;,; ·.~-. . ... ______... . :rl> r .. , .... .. ---.. .... z 

EGLENCELI ANAHTARLAR 

-(il 

TANrn Çocuk ilavesi 

Köpek Balıkları 
A vusturalyada deniz kenaralrındar 

ı gezınti ve anyo yer erın e aıma . ............. , ~. ·. · · · · . . . • ~ k . . . b ı . d d . \o> .• , ·lR'~:.ııı »<•t<• ....... ~ .... 

... ,, " ---~ 
bekçiler bulunur. Bunlar oralarda~;;;,~.ır;' , _ .. 1 2 ; : 
banyo yapanları köpek balıklarından 
korurlar. 

Ne korkulu bir deniz banyosu de-"""-~-.,~, ,. 
ğil mi ? Bunu duyunca içinizden he- ıt~ 
piniz, hele denizi çok sevenler, bi- ~ 
zim kıyılarımızda böyle zararlı baj.ık 
larm bulunmayışına kimbilir ne ka
dar seviniyorsunuz. 

Ta.bil haklısınız. Köpek balığı bi
zim palamutlarımız, üskumrularrnuz 
gibi koaly kolay tutulup, seve seve ye , öteki köpek bahkla.n gibi mavi kö
nilen zavallı bir balık değil, insana pek balığı da. Aden körfezinde pek 

zarar veern bir hayvandİr. çoktur. Tuhafı şurası: bu balıklar ıle 
Bu balığa Avusturalyada, Atlan- ni.zde gördükleri herhangi bir Avru.: 

tik okyanusunun şimalinde, Hint de- palıya saldırdıkları halde yerlileıe 

nizindeki Aden körfezinde çok rast- hiç dokunmazlar. Bunun için yerliler 

lanır. 1rlan<la ada.sının Garp tarafla~ suya raaht rahat dalar ve yüzerler. 

rmda. ki a~rk denizl~rde_ de ~uıu~ur.I Bir de , 'güneşlenen köpek balığı" 
Fakat İngiltere sahıllerıne hıç ugra- adında ayrı bir cins vardır. Bunlar 

dığı görülmezdi.. pek büyüktürler. Boyları 7 - 8 met-
Geçenlerde ne.dense köpek balıkla- reyi bulur, bazan da geeçr. Atlantik 

rı İngiltere kıyılarını da görmek me- Okyanusunda bundan daha büyük kö 

rakma düşmüşler. Orada küçük lta- pek balığı yoktur. Bu balığı 1r1anda 

yıklara saldırmışlar. Evet köpek ba- adası açıklarında avlarlar. Kara ci

lığı insana saldırr. En büyük zararı' ı ğerinden çok faydaı lbir yağ çıkarır

da budur. Hatta bunlardan bazıları, tar. Bazan bir tek balıkta bu yağ
bir eğlence yatına hücum ed;p, yat dan bir ton çıkarılabilir. 
salonıunun camlarını krrmışlar. Artık Bu koca balığa niçin "güneşlenen" 
içindekilerin halini siz düşünün. adı verilmiştir, bilir mjsiniz? Çünkü: 

Kayıklara ve yata hücum eden bu bu balık güneşli havalarda d~ni~ 
balıkların köpek balıkları olduğu mu yüzüne çıkar. Boylu boyunca güneşe 
hakkak. Fakat hangi cins (köpek uzanır, hiç kımıldamadan durup gü-

balı~ ld··,_, bil" . Çün" k"" neşlenlr. 
gı) o u.ıuan mmıyor. u: Vücudü çok iridir amma bu cins 

köpek balıkları bir ttirlü değildir. pek zararlı değildir. Kendine doku-
Bazı cinsler pek büyür. Bazıları o nulmadıkça, yahut ta dokunuluyor 

1 Bu gördüğünüz anabta.rlar bildiğirı iz bir deste anahtar değildir. Onlarm kadar büyük değildir. (Mavi köpek sa.nmadıkça kimseye saldırmaz. De
adlan "eğlence anahtarları,, dır. Ni çin bu adla çağnldrkJanw merak et- balığı) denilen bir türlüsü ancak 2,56. nizde sürü halinde dola.şan ufak ~a
tinizse yukarı sol köşedeki açıklı:ktan başlayıp bu anahtarların çizgileri 3,56 metre boyundadır. Sırtı kurşu- Irkları ve ufak deniz hayvanlarını 
arasından kaleminizle yiirüye yürüye aşağı sol köşede görünen delilden dı- nimsi mavi renkte olduğu için bu ad avlıyarak yaşar. ı 
şan çı:Jumz. Bakrnız ne kadar eğlene ceksiniz. ı takılmıştır. Karnı beyaz.dır. Mavi kö Fakat eğer kendine ya bir ilişen o-

Bunu arkadaşlarınıza. da sonın. Bakalım yapacaklar mı? Resmi çıka.- pek balığının ağzı . ekseri köpek ba- hır, yahut ta ilişecekler sanarsa vay 
np bir ioce muka.vvaya yapıştmruz. Evde küçük misafirlerinizi eğlendlr- lıklarmda olduğu gibi. _ alt kısmında- o kayığın haline ... Mutlaka V'll.ra vu-
mek için güzel bir eğlenceniz olmu'j olur. dır. Dişleri sivri uçlu ve üç köşelili.r . . ra kırar. İçindek'i!eri de haklar 

53 Numaralı Bilmecemiz den Hediye Kazananlar 
53 numaralı mecmuamızdak:i "Bil- ven, Dörtyol Ziraat M. teknisiyeni 

mece - Bulmaca,, yı doğru halleden oğlu Sevinç Uğur Ayata, Manisa tapu 
!erden hediye kazananların listesi: memuru Nuıi oğlu Erkut Esin, Ad'.l
BİRER BÜYÜK SULU BOYA KA-. na Demiryolu muhasebesinde Özku-
ZANANLAR: 1 ran oğlu Bülent Özkuran. 
_tstanbu~ Ortamektebinde 22 Se~ BİRER KÜÇÜK KUTU KALEM BO

rniha, Mugla, Ortaokulu 272 Alı YASI KAZANANLAR· 
Özdemir, Diyarbekir Sanat Okulunda . . - · . ~ . 
122 AJi Sıvas Kız Orta Okulu karsı- Dıyarbekır Kor 8 de bınbaşı Hamıt 
smdaki 'tuhafiyeci vasıtasiyle Kadri oğlu Fazıl Öktem İstanbul Taşmck • 
oğ1u Sabri Aydın Ortaokulunda 570 tep sokak 42 numarada F. Şengül, Ga 
Enver. ' ziantep Kar~göz caddesi tamirci Meh-
BİRER KÜÇÜK SULU BOYA KA- met vasıtasıyle M. Kemal, Edremıt 
ZANANLAR: Halkevi Kitapsaray memuru H. Ay

İstanbul Erkek lisesinde Ab
dullah, Konya Vali Muavini oğlu 

Taki Çayır, İzmir Buca aşağı mahalle 
Kemal P~a sokak 7 numarada Ömer 
Erçay, İstanbul Pangaltı Çimen So
kak 68 Iıumarada Aysan, Karacabey 
hara mutemedi Recep Kurtulanın nez 
dinde ilkokul talebesinden Bayan Mn 
zaffer. 
BİRER BÜYüK KUTU KALEM BO
Y ASI KAZANANLAR: 

Ankara General Fevzi caddesi 01-
~Pr snk::ık o nıımı:ır::ıdıt .A•lff'n Dalvıın. 
İstanbul Kız Lisesi Macide Se -

demir, Nazilli noterin oğlu Nimet Us
berk. 
BİRER BVYüK OYUNC.AıK KAZA-

NANLAR: 
Ankara Orman çiftl'.ği onuncu ya.

tı okulunda 56 Hasibe, Sıvas Erkek 
muallim mektebi müdürü vasıtasıyle 
Kayıhan Aydoğmuş, İstanbul Beym~ıt 
Azakzadeler apartımanı 14 numarada 
M. Em.in Çolakoğlu, Bursa Namaz -
lık caddesi Armağan sokağı 4 numa
rada Bürhnn Anadağ. İstanbul Kara.
gümrük 27 inci okulda 70 Mualla 
Kurç. 

BİRER KÜÇÜK OYUNCAK KAZA - İstanbul Aksaray 97 nıu.marada Vasfi 
NANLAR: Sarıgüzel caddesi Emir Buhari sokak 

Üsküdar İmr·ahor Doğancılar cad- 26 numar:ı.da Hikmet Sezai Pulcn, 
desi 1~5 numarada F ahamettin En- Ankara Çocuk Sara}1 caddesi Della.I 
gin, Zonguldak Limanı Etibank me- Karaca mahallesi 57 - 59 numara.
ıı:uru Nazım ~ek:n kız.ı Fethiye Te~ 1 da F ethi Zorcan, İstanbul Yeniposta,. 
kın, Konya Ç:ftemerdıven mahallesı ne karşısınd E H 5 . a • rzurum an • numa-
41 numarada Sabiha Çıydem, Anka- rada terzi Ömer Biçer vasrtasiyle Ha 
ra Poyracı mahallesi Hasırcı soknk 
31 a.d AJ. R a·· d"" El 4 san Mardel, Bursa ortaokulun.da 43 numar a ı ıza un uz, a-
ziz doktor Faik kızı lnci Doğru. Behçet Şen.suçu, &nöyük hükumet 
BİRER MÜREKKEPLİ KALEM KA- caddesi kunduracı H. Hüseyin kalfa-
ZANANLAR: sı Hikmet Şenkut. 

Pangaltı Bozkurt Dolapdere cadde
si 253 numarada Ara Papazgi.1, Birin
.ci ilkokulda 88 Nezihe Eskal, 44 üncü 
ilkokulda 43 Yaşar, Fatih: 11 inci ilk 
ilkokulda 13 Yaşar. İstanbul erkek li
sesinde 757 Kaya Mutlu Laleli Tay
yare apartımanı 1-23 te Yüksel Açı
kalın. 

BİRER KART KAZANANLAR: 
Şişli Abidei Hürriyet caddesi Se

vim Süler, Çatalca Ferhat Paşada 15 
numarada Fazilet, Vezirköprü arzu
halci Talip Dinç daktilosu Ahmet De 
mirkan. Sirkeci Devlet demirvollarr 

1 • 

l idaresinde kondüktör Ali Çetinkaya, 

Boyama müsabakasında 

kazananlar 

53 numaralı mecmuamızdaki "Re
sim çizme ve boyama., müsabakasın 
da kazanan üç kariimiz ve alacakları 
hediyeler: 

1 - Bursa Hoşkadem mahallesi 
Salık sokak 6 numarada Ergün. bir 
sulu boya takımı. 2 - 1stanbul Kum 
kapr Kadirga talebe yurdunda Mu
harrem. T, bir kur_u boya takımı. 

3 - MPrsin Ortaokuhııı.dı\ 608 Vedat 
Eray, bir kuru boya takımı. 

Ki.RPi iLE TÖIPU 
İKİ ·MUZİP KAR.DE~ 

BA "{RA t16 EL Di 
ı.· l GE t; Tİ BAYAN E5/'1A 

YA 13 /R /.IEDiYE VFRE
ME Ditı. 
B u T,Jl TL/ 
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2 TANm Çoculi .llıveal 

Sürekli HikCiye : 1 O 
Miki Fare, Sevgili o/ıuyuculanna 

BUBUL iLE BiBi 
hikayesini talıtlim eler. 

Zizi Hastabakıcı Oluyor gibi oldu. Kaşlarım çabp düşündü, - Hakbsm Zili, dedi. Ben seni çok men uyuyanları uyandıracaklar. Hep 
Artık Bibi kaçan askerlerini dur- düşündü. Sonra: sevdiğim için önce Şaşırdım. Amma sinin kulağı tetikte. , i 

durup düşmanı m&kineli tüfeklerle - Babacığım, dedi, ağlama, ölen- ıimdi kendimi teı>_ladım. Git, izin ve- General Bibi'nin gözüne uyku gir
korkutmuştu. Saldırmaktan vaz ge. ler ölmüş. Fakat bunlar ölmiyecek. riyorum. Sade izıin değil sana bütün miyor. Yer altında kazılmış koca b~ 
çen sinek ordusu böceklerin karşısın- - Nasıl ölmiyecek, kızım. Onları lazım olan şeyleri de vereceğim. (Çın çukurda etrafına subaylarını topla,.. 
da acele acele siperler kazıp yerleş- kim kurtarabilir. Çın) a güzel bir (Kızılay) kur. mış, önlerinde savaş meyda.n.mm ko-
mişti. ' - Ben, baba! caman bir harfitasr. Gizli birşeyler: 

Günler geçiyor, hergün tekrar tek- İhtiyar ilbay bir kızma, bir de elin koııutuyorlar. Ne mi~ Dinleyiniz söy, 
ı-ar savaşa girişiliyordu. Fakat ne bö deki sayısız yaralı listesine baktı. Kı liyeyim. 
cekler, ne de smekle bir karış ilerli- zı çok genç ve çok ufacık bir böcekti. Küçük General diyordu ki: 
yemiyorlardı. General Bibi bundan Bu kadar yaralıyı nasıl kurtarabilir- - Düşmana önden saldırmıyaca-
çok memnundu. Çünkü: onun bütün eli?. Olacak şey değil. Zizi galiba ma- ğız. Böyle yaparsak çok ölü veririz. 
istediği "böcek yurdu,, na düşman sal söyleyip ihtiyar babasını avutmak Biz gizlice arkalarını çevireceğiz. 
ı > . _ < e ::> - - . c • > ı istiyordu. ttbay: Yenmek için başka yol yoktur. Fakat 

- Amma yaptın Zizi dedi, sen kü- ne yazık ki daha iyice hazırlanamar 
~--t-1 çUcük bir böceksin. Şimdiye kadar dık. Şimdilik bu çevirme işini biraz 
~ =' _ 1 Çın Çın' dan dışarı adım atmadın. sonraya b~acağız. Ta ikinci ordu· 

1 ~~ - - 11o 1 Tek başına bu kadar yaralıyı nasıl muz hazırlanıncıya ke.dar. 
kurtarabilirsin. - Ağlama babacığım! Bir subay sordu: 

O ~aman Zizi düşündüklerini an- Ertesi günü bir çalışmadır baş- - o halde (Komutan) ım o vakte 
lattı. Iadı. Kamyonlar hazırlandı. Sargılar, kadar ne yapacağız. 

- Ben, .dedi başka memleketlerin sedyeler, çadırlar bulundu. Küçük, - Düşmanı olduğu yerde tutaca· 
kitaplarında gördüm. Savaş başlar kahraman Ziziye de bir kat hastaba- ğız. Arkamız kuvvetlenince onların 
başlamaz kadınlar ordunun ardından kıcı elbisesi yapıldı. Bu elbiseler "Zi- arkasına sarkacağız. ~ 

._ ____________ _, gidiyorlar. Kamyonlarla ilaç, sedye, z.i,, ye 0 kadar yakıştı ki aynada az Böcek general bu gilzel plBftllan 
General Bibi ka~an sargı götürüvorlar. Orada çadırlar kalsın kendini tanıyamıyacaktı. .. kurup dunıyonlu. Amma acaba o 

askerlerini vurdu kuruyorlar .Harp meydanında yarala- Yola çıkmadan önce bu elbiseleri- ay l§Jğl 8'tmda öbür yandaki si
nanları bu çadırlara taşıyıp yaralan- le babasının yanma koştu :· nek ordusu oyuyor mu idi! Ne ge
m sarıyorlar. Ilaç veriyorlar. Az za- - Gidiyorum, babacığım Tanrıya zer. Orada şimdi bir çok ha.zırbklar 
manda iyi ediyorlar. Bizim Çrn Çm) emanet ol. Ben savaş yerinde ağrıları \'&r. Kim bllir ne yapmak istiyor
ımızda yazık ki böyle bir adet yok. srzılan dindirdikçe senin de yüreğin- JaıoT 

ayağı bastırmamaktı. Sinekler yerle
rinden bir adım bile yilrilmedikçe kü
çük Generalin bu istediği oluyordu. 
Bir yandan da gün geçtikçe askerleri 
savaşa alışıyorlar, tecrübeli birer er 
oluyorlardı. Böcek yurdunwı iç taraf 
larrndan gelip ilk savaşa yetişememiş 
olan erler de birer birer orduya katı
lıyorlardı. 

Fakat savaş gittikçe kızışıyordu. O 
tenlerin sayısı hergün biraz daha ar
tıyordu. Böcek yurdunda bir yığın 
ann_e baba oğulsuz kalıyordu. Bu, çok 
ııcı uir haldi. 

İhtiyar ilbay bir gün oturmuş. ölU
lcrin listesini okuyordu. İçeriye kızı 
Zizi girdi. Baktı ki babası kocaman 
bir kağ1tta birşeyler okuyor. Yanma 
yanaştı. İlbaym. bu kağıdı okurken 
ağladığını gördü. Tabii çok mahzun 
0ldu. 

- Babacığım, dedi. bu kağıtta ne-
ler var: Ben de okuyabilir nriyim? 

- Okursun yavrum. 
- Neye ağlıyorsun , baba. 
- Al bu kağıdı oku. Neye ağladı-

~mı anlarsın. 

Zizi kağıdı aldı. Acele acele bir göz 
gezdirdi. Orada yüzlerce isim yazı
lıydı. 

- Babacığım bunlar kim? 
- Kim olacak - Zizi, savaşta ()len 

genç böcekler .. Ne kadar genç an. çe. 
kirge, kelebek, tırtıl, ağustos böceği, 
kulağa kaçan, karınca ölmüş baksa
na. Hepsi de genç, giizcl böcekler. 
Bunların yerini tutacak böcek bir da
ha nereden yetişir. 

Listenin öbür yüzünde baska bir 
a.d yığını vardı. 
KU<~ük Zizi sordu. 
- Ya bunlar babacığım, bunlar da 

ölmüş mü? 
- Onlar da fümüş demektir, kızım. 

Çünkü : Y,cırıtlanmırılar. Bakacak kim 
sckri yok. Geriye dönemezler. Ergcç 

Fakat bunu yapacağım. Hemen bu- deki SiZi dinecek, dedi. -· 
günden başlayıp kendime gönüllü yar İhtiyar ilbay yaşlı gözlerle küc:;ük \FAY DALl BiLGiLER : 
dımcılar bulacağım. Bütün Çın Çın kızım süzdü. Bu yaşlar keder değil 

da düşmandan canı yanan ne kadar sevine:: yaşlarıydı. Böyle kahraman\ K t K ı 
anne, kardeş varsa onlar da benimle yürekli bir kızı olduğu için ilbay hem ana sız us ar 
ır - ~ - 1,! s,e ( • :. ~ - gururlanıyor, hem de yaralıların he- _ _ _ , __ . ~ • .. 
~~-" . ·. ~. . • '• ~ sabına seviniyordu. Çın Çın'ın bü_yük-
~~~~-- - le.~i _?'urdu. kor~~~tan başka bi.rşey 
~ ~ · duşunmedıklen ıçın akıllarına sıper-

"'z.; lerde çarpışan askerlerden başka kim 
se gelmemi~ti. Yaralıları, hastaları 

--=:::ı;,,,,,, - _ı hesaba katmamışlardı.. İşte ilbayın 
küçücük kızı büyüklerin urnıttuğu bu 

, , ... _ büyük işi başarmıya g.-diyordu. Ba· 
~J bası nasıl öğünmesin, sevinmesin! 
~~·j Md · · - Acaba Savat ey anı 

Düşmana yeniden hücum Ne Alemde? 
Karsllıklı siperler. Yani toprağın 

gelirler. Yalpız sen bana ~z~n. ver. içine kazılmış çukurlar. Bu yanda bö-
tıbayı düşünce aldı. Bırıcik , n~~lı cekler, öte yanda sinekler. Hepsi de 

kızını harp yer ine yollamak, ne g uç, kimbilir çarpışa çarpışa ne kadar 
ne acı şeydi. Başka hiçb ir çocuğ u yorgun düşmüş. Gece, artık kimse 
yoktu ki onu avutsun. harp etmiyor. Her tar:tfta bir sessiz-

- Olamaz, Zizi, ~edi. Sen onlara lik var. Ay doğmuş. Size bu ayın so
nasıl gider, o kadar zorluklara nasıl hık ışr<Yında böcek siperleri nasıl gö· 
dayanırsın. Sonra sen ölürsen ben ne rünüy;r anlatayım Erler yorgun ve 
yapanın Senden başka kimiı\ı var,....------------,--, 
benim? 

Zavallı bunları söyler söylemez dr 
çocuk gibi hıçkırmıya başladı. Zizi 
babasına büsbütün sokuldu, tatlı tat 
lı: 

~ Babacık! dedi, darılma amma pı;~:;f:t:~f------:E 
sen hep kendini düşünüyorsun. Hal- ~--c-~~ 

buki Çın Çın'da tek evlUdı olnn bir 
sen değilsin ki.. Ölen gençlerin bab3 
sını eli.işi.in . Sen yurdunu benden ç0k 
seversin bilirim. 

Bu sfizlcr ilhavı utandırdı. Öyle ya 
harp zamanı he~kes kendine düşen 
isi görm<'livd' ! Yoksa yurt elden gi
derdi. Nazlı mazlı onun da kızı gitme 

Sigaranın küllerini halıya 
silke silke: 

Develruşu gibi uçmayıp koşan bir 
cins kanat.sız ıkuş vardır. · Bu kuşlar, 
yaradılışları, ve biçimleri ile devcku
şundan büsbütün başka ve görülme
si merak uyandıncı kuşlardır. Fakat 
devekuşundan çok küçüktürler. An
cak bir tavuk büyüklüğündedir. 

Bu kuşların ne kanadı, ne kuyru-
ğu ve ne de a<öprücük kemiği vardır. 
Başları küçüktür. Pençeleri dört 
parmaklıdır. Tüyleri defne yaprağı -
na benzer. Uzun gagalarının başları-
le birleştiği yerde iki burun deEği 

var. Boğazlarının altında uzun ve bel 
kemiklerine müvazi ibikleri vardır. 
Bu ibiklerin altı çok ince tüylerle 
kaplıdır. Resimlerini gördüğünüz bu 
kuşlar Avwıtralyada ve Yeni Zeland • 
ta ormanlı ve karlı dağlarda yaşar
lar. GOzlcri geceliyin daha çok gö-
r lir. Yeri eşerek in yapar ve bu inler 

orada ölüp gidecekler: .. . . . . . liydi. Bunu düşüniince sigarasının 
r_ küllerini .sevin,Çle halı va silke silke: 

dalgın bir uykuda. Yalnız nöbetçiler 
uyumuyor, etrafı gözetliyor. Çünitü 
di.i~man geceleyin baskın yaparsa he-

de yumurtlarlar. Yumurtıarı kendi 
vücutlarına nisbetel çd c büyüktiir. 
Her yumurta kuşun hemen dörtte 
biri kadardır. Bunların adına Kfrvl 
diyorlar. 
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iİTE~ .B UN >U 
'sil.MiyoAD'UM ! 
~ 

Otomobil 

Kazaları 

Anlar 
Sağır mı? 

• , Bir Alman ·bilgini arılar üstünde a.
Dünyadaki otomobil kazalarım en raetırmalar yapmış. Arıların sağır 

çok Amerikalı şoförlerin yapbğı sa olduklarım meyd:uıa çıkarmış. Bu sa
mlır: Bu yanlış bir. d~~· ğır ~ biri·biyle nasıl anlaştıklar 

1 lfm aslı §U: BUyük Britaıryada. rma gelince bu bilgin diyor ki· arılar 
r.a. __ _,,__;1__ • A.&U~IAAUAU daha çok otomobil kua. kendi aralarında kendilerine mahsus 
m olur. bir takım işaretlerle anlaşırlar. Mese 

Doktorun 

Tavsiyesi 

- Cigara içiyor musun? 
- Hayır doktor. 
- Ne yazık; ben de sana cigara 

içme iyi olunun diyecektim. 

Kuruyan 

~ Mumlar 

Seyis 
- Haniya sen iş anyordun? Bey

gir sürmesini bilir misin? 
- Çok iyi bilirim. Tam iki yıl her 

gün onar saat 16 beygiri birden ve 
bir arada sUrdümdü. 

- Nasıl olur bu böyle bir mane: 
de mi? 

- Evet ya! Tahtadan beygirler 
manejinde. 

1 Fakat bugün bütün memleketler la: bir arı arıların beslenmesine yarı
arasmda otomobil kazasından en çok yan bir çıiçek bulunca hemen çabucak Anne - Kaya bu mutbahm hali ne 
iıısan ölen memleket; Hindistanda kovanına döner bulduğu çiçeği diğer böyle? Bu yere akan şeyler, bu koku-

Antikacı 

Dükkanında 
Bom"-y şehridir. Denilebilir ki bu anlara anlatmak için b~mı sağa so- lar ne'! 
tehir bu yüzden rekor kazanmıştır. la sallar. Kovandan çıkar. Kovandaki Kaya - Bilmem anneciğim. Bana. ı 

~ Her çeşit araba ve otomobil ele ani~ da onun. ar~asından uçuşarak ç~~ıdan mum al dememiş mi idin, 
alınarak hesap edilirse bu memleket yenı bu1tman çıçege konar, çiçeğin ba gıttım aldım. Gelirken yağmurdan 
te 10.000 araba veya otomobile 

70 
lmı alınıya ~aşlarlar. Her işte böylece ıslandılar. Kurusunlar diye havagazı 

kaza düşmektedir. arılar kendı aralarında anlaşırlar. fınruna koydum ben birşey yapına-

Müşteri hiddetli hiddetli - Hani 
sen bana bunu sahici fildişindendir, 

diye satmıştrn. Halbuki taklit imiş. 
Antikacı - Olacak şey değil. Ben 

fili öldUrUp dişlerini kendi elimle sök 
müştüm. Herhalde bir yanlışlık olma. 
lı. Durunuz bakayım. (Biraz düşünür. 

Sonra) belki bu fil takma dişli idiysE 
ona bir diyeceğim yok. 

! Bu nispet Londrada on binde 30 _:r ~ ":/J: dun. 
Lve Amerikada ise ı4 tür. 1 Bir Dalganın l'-:.~~ Yüzme _§ 

Sessiz Gürültücüler Ağırlığı 

'.Amerikanın bir tehrinde halk; 
araba ve otomobillerin, fabrikaların Bir dalganın ne kadar ağır olabile
ma.klııelerin ardı arası kesilmiyen ceğini bilmem aklınızdan geçirdiniz 
gürültUsUnden bıkıp usanmışlar. Ve mi? Bunu hesaplamak sanıldığı kadar 
bunun önüne geçmeğe sözbirliği et kolay değil. Bu kadar ince bir hesabı 
nıişler. Kongre denilen bir toplantı aklından gec:;irenler de pek az. Bir 
giinil ayırmışlar. O gUn o toplantıda. dalganın ağırlığı demek, denizin 
söz söyliyecek vekillerini şehrin en ya bir nhtmı duvarlarını yahut ta 
sessiz, en uslu tanılan adamlarından büyük kayaları sıkıştırması demektir 
seçmişler amma seçim yüzilnden bilirsiniz ki gemilere yollarını göster 
ahal!i arasında ufak tefek mınltilar mek için denizlerin belli, baflı yerleri 
da olmuş. ne fenerler yaptlmıştır. Mühendisler 

Nihayet büyük toplantı günü geJ bunlarr yaparlarken cienizin en kaba
miş çatmrş. Saylavlar toplantıya · gf nk ve fırtınalı giinlerinde fenere çar 
rerken ayaklarından ses çıkmasm pacak dalgaların ağırlığım hesaplar
diye tabanı kauçuktan ayakkaplan lar. Az fırtınalı havalarda fener göv
giymişler, derin ·bir sessizlik içinde desinin her (30) santimetrelik dört 
toplanmışlar. Bir de ne baksmlar köşesine çarpan bir dalga. parc;asnın 
söre başlama vakti gelmeden bir da ağırlığı (bir buçuk ton - 1500 kilo) 
kika evvel saylavlardan birisi tel8-5la imiş. 
nutkunu söylemeye başlamış. Bunu Çok fırtınalı havalarda da bu ağır· 
gören başka birisi, (bu adam) daha lık üç ton - 3000) kiloyu geçermiş. 
vakit gelmeden neden söze başladı Dalgaların ağırlığı şaşırtıcıdır. Yaş
diye söylenmiş, derken söze başka lı deni?.ciler bazan bir dalgakıranı 
birisi daha karışmış iş büyümüş, hep dalgalarm saldırışmdan korumak için 
'biribirine girmişler, biraz sonra tokat önüne 30 ton (30,000) kilo ağırhğın
tekme faslı başlamış. c!a kayalar konduğunu görmUşlerdir. 

Duyulmamış Bir iş-
Toplantıda umulmaz patırdılar, 

kavgalar olmuş. Şehirdeki gürültüye 
çare bulmak için toplanan bu uslu 
ve sess:zıerin toplantısı gürültü yü 1 Bilir mis:niz. Bizde hiçbir iş gör
zünden hiçbir iş görmeden dağılmış. llliyenlere, aylak gezenlere "sinek av-

lıyor,, derler. Halbuki başka bir mem 
lekette sinek avlamak para kazandı-

• • . ran ki.rlı b!r iştir. _ ı 
Meksikada (50,000) adam hep si-

~TA N 
ÇOCUK KLOBO 

ISlM: 
MEK fEP ve No: 

....... -· _ ........... . 
MEMLEKET: 
ADRES· 

~u kuponu doldurup bızr- yo lla· 
rmız Mukabilinde görıderet:efimiı 
lza lıartını ahr almaz Tan Coculı il ltliihHniin ~"~"' nhırcnnuP 

nek avlamakla gec;inirler. Bu memİe
ketin .sinek avcılarının biricik düşün
celeri; ılineklcri avlamak onlan sinek 
meraklılarına satmaktır. Omın !ç·n 
burada sinek avcılığı değerli bir ka
zanç işi sayılır. Meksika yerlileri elle
r inde ince örülmüş ağlarla durmadan 
ormanları dolaşırlarmış, b~ birgiln 
akşama kadar ya hiç avlanamazlar. 
ya da pek az avla dönerlenn~. Bu a
ralık s'nek satışı tavsamış evvelki ka 
dar kazanamıyorlarmış, c:ünkü sine
ğin bir lriloau ;.,izim paramuJa iki lira 
yadUŞrnüp. 

Bilmiyormuş . -
Kır bekçisi - Şu yazıyı okumadın 

mı? Bak ne yazıyor? 
"Burada yüzen boğulur. ,, 

Çocuk - Ben yüzmek bilriıiyorum 
ki ... Neden boğuluyormuşum. 

Hakkı Yok mu? 
Doktor - Ne diye benden bahşiş 

lstb'orsun. Bana ne iş görd,iin ki.. 
Dilenci - Daha ne yapayım. Bu 

memlekete (grip) i ben getirdim, 

Çok Güzel Yazarmış 
- Yazdığım ilk yazıyı gazete mü

dürü hemen kabul etti. 
- Bu, bir şiir mi, yoksa blr hava

Ökçede 
Lcistik? 

ractı 
~ 

- Çetin, bugün sınıfta ayaklarını 
sıranın üstüne koym~un öğretmen 
de sana ceza vermiş. Hakkı var ya! 

Çetin - Hiç te hakkı yok babacı· 
ğım. Ben ayaklarımı sıranın Ustilne 
koymadım ki. Lastiğim kaybolmuştu 
Bir· şeyi defterime yanlış yazmı9tım. 

Ökçemdeki 18stikle silmek istedim. 

Şaşırhcı Sual 
- Kaç yaşındasın yavrum? 
- Ben de bilmiyorum. Annem ben 

dis mi idi. 
- Hayır bir abonman 

idi. 

doğduğum gün (26) yaşında imiş. 

mektubu 'ı Şimdi de (24) yaşında. Y~nm Biz 
• hesaplayıverin. 

Resim Boyama Müsabakası 

' 
Bugünkü tabJoda da bir yeııülik var-:-Öir çi~~eğl, bir ağacı, insan~ hay-

vanı;.. BAJnlar gibi daha pek çok ~y leri boyarken ister ist.emez kendi 
renklerini vermek lizl::n. Mesela: Bir gelinciği tutup yeşile boyaya.m&uı· 
ruz ya. Fakat bugünkü tablomuz bir süs olduğu için onu istediğf.niz renk· 
Jerde yapabilinfnb. Yeter ki güzel olsun. Boyalar birlbirine uY&un. 

Kim daha güze~ boyarsa en güel hedl)"eyi o alacak. ikinci, Uçtincüyt 
de aynca birer hed!ye verilecek ve resimleri gazetenizde basllacaktır. 
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Erkek Kıyafetli Bayan 
Anlatıyor: Melekzad 

lvlelekzal gaze~ecilere anlutıp duruyor 

(Başı ı incide) alakadar oluyorsunuz. Sanki İstanbul 
•aat 9,30 da Sirkecı rıhtımına arka- da ben.den başka erkek kıyafetinde 
•ını vererek yanaştı. Oldukça şiddet- gezen kadın yok mu? Ben size haber 
1i bir yağmur yağıyordu. Bu macera vereyim. Bir tane Ortaköyde var. 
l>erest, bundan evvelki macerasında Hem o ol:lukça güzel bir kız. B r ta 
tazetecilere bir hayli eziyet etmiş ve ne de Sultanahmette. Ne olur biraz 
llıUşkülatla resim aldırmıştı. Bu se da onların maceralarını ö~renip yaz 
fer yağmura rağmen ne pahasına o- sanıza. 
lursa olsun onu elden kaçırmamıya Hep birlikte vapurdan çıktık. o e
karar verdik. Evvela bazı arkadaşlar vıne gitmek ii7.ere bize veda <'ttiktcn 
Vapura gittiler. Ben ve birkaç arka- sonra bir tR ksiye athyarak Sirkeci· 
daşım rıhtımda beklemeyi tercih et den uzaklaştı. 
tik. 

1 
R. S. 

Belki kıyafet değiştirerek sıvışab!lir ===========-~= 
~ye korkuyorduk. Gözümüzü dört 
'çtık. Sandallarla vapurdan çıkanla
l'ı adamakıllı gozden geçiriyorduk. 
lfemen bir saat kadar böylece bek· 
ledik. Vapurdaki arkadaşlarımız da 
lra sıra geminin arkasına gelerek i· 
terde bulamadıklannı söylüyorlardı. 
.\caba kaçtı mı diye merak içinde i 
~n Foto Cemal, onu elinden sımsıkı 
A.kalnmış olduğu halde Anafarta 
\İtpunınun arka tarafında göründü. 
~izj çağırdı. Hemen sandalla vapura 
t~tik. O, geminin vinç makinesinin 
lltında siper almış. biraz telfışlı ve 
lnUtebessim bir tavırla bizi samimi 
tekilde karşıladı. 

Şık bir erkek elbiıeıi içinde .• 
Üzerinde iyi bir terzi tarafından 

.U.kilın'ş koyu nefti renkte şık bir er 
b.isesi vardı. Gömleği. kravatı 

v~ hatta çorapları da elbisesinin rPn 
r.ne eşti. Başında koyu lacivert bir 

0tr şapka, ayağında da yepyeni kır, 
~tıı renkte bir iskarpin vardı. 

Son maceran 
llemen sordum: "Nasıl oldu bu ma 

Cera? Ne olur, bizi fazla üzmeden şöy 
le etraflıca anlatıverin. ; 

1 
tlıerini arkasına bağladı. Ve demır 

~re yaslandıktan sonra gülerek tabii 
"ll' kadın sesile söze başladı: 

- Ah, siz gazeteciler, ne mübala
fcı insanlarsınız. Ben İzmirde kimse 

1
1e nişanlanmadım. Onu oradaki rncs 
ektaşlarınız uydurmuşlar. Ben, lzmi 

l'e, büyük panayın görmek için git • 
~im. Sonra orada uzaktan akra -

rrı olan, Kemalp• kazasında öğ
l'etrrıen Kezibanm evine gittim. Kon 
~~ kız muallim mektebinden mezun 
~r hocadır. Zayıf, sanşın ve güzelce 

'bir kızdı o ... Akraba olduğumuz için 
'rltadaşlığımız da hayli eskidir. Son 
l'a Reziban, benim bundan evvelki ma 
~ramı, aslımı ve kız olduğumu b·lir 
~ten bundan evvelki maceramın kah 
~anı olan bayanın da arkadaşıdır. 
U ı her Uçümüz de Kurtuluşta tepe 
•tUnde yanyana evlerde komşu otu
~duk. Bu itibarla benim onunla ni 
9'lllanmam ve sevişmem mevzuu bııh '°1

arnaz. 
~O, böyle karışıklığa aldanır mı hiç 
tn~ 'ayialar benim, nüfus tezkere • 
l{~n Yanım"da olmamasından çıktı. 
le 6Yde, jandarmalar bana nüfus tP.z
~!'enıi sordular gösteremedim. Sl)n 
c:l heni tanıyanlar oldu. Ve bu şekil 
e hakiki hiiv=vetim mPv•fana çıktı. 

lfte kız - Erkek 
d Biraz yürlidü. Bir şey söylemıy-01· 

ll. 

Ben vine sonnıya b~~ladım. 
d - Peki, bun1an evvelki maceramz 
b~n bahsettiniz. O zaman hakikaten 
rn:k ~vanla n~anlandımz ve evleıı
dırıı ıstedin1z. Siz b;r k,z.,•mz. Bir ka 

G ~ nasıı evlenecekt'niz? 
Ulttrnsemiye başladı: 

b'J~ Canım. dedi, siz iRin hakikRtini 
çok kVor gi1ıi konu..,uvorsunuz. B::!n 
'"'e • UçUklUğUmdenberi erkekli~e ;; 
c. n'ri ,, 
8eei hirn. ~cukluğumdanberi kız elbi 
ho•u ç gıvmedim. Erkek olmak c;ok 

., rna gid' lıg ıyor. Fakat Allah beni yan 
Cel~~ratrnış .. Hani ka.bil olsa akla 
!'ak ıyecek fedakarlıklara katlana -
dert erk~k olurdum. Hem çok rica e-

m. Sız niçin benimle bu kadar çok 

Nazitii 
Haoisanesi 
lamamiandı 
Aydın, (TAN) - 44 bin lira aar· 

file Nazillide yaptırılan 100 kişilik 
hapisanenin inşaatı bitmiştir. Yeni l:li 
na, icabında 200 kişiyi barındırabile· 
cek tertibatı haizdir ve bir eşi de Ber 
gamada yaptırılmıştır. 

Hapisanenin 12 mahkum koğuşu, 
10 atelyesi, yemekhane vesaire ola
rak kullanılmak için de aynca odala
rı vardır. Mahpusların ziyaretçilerile 
konuşacakları yer hususi bir şekilde 
yapı1mı!Jbr. Aynca, müdür ve kalem 
ndalari14'1 t.P-vkifane Ye CtU::ı:iİyan dai
releri de vardır. Başgardiyan odası 

bütün hapisaneyi gözönünde tutabile 
cek bir yerde ve şekilde yapılmıştır. 

Burada da ayni tipte bir hapisane 
yapılacaktır. Yeni Aydın hapisanesi 
300 kişilik. fevkalade hallerde de 500 
kişi alacak şekilde inşa edilecektir. 

___ o ........ --

Gedizde Yeni Halkevi 
Gedfz, (TAN) - Bu yıl bir Halke 

vi açılması için hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Beşiz~er 
Tıpatıp 
Benziyorlar 
Amerikanın herhangi bir müzesin 

den fazla ziyaretçisi olan Kanadalı 
beş kardeşlerin bUyütüldükleri evi bir 
hafta da ıiki yüzden fazla doktor ve 
ruhiyatçı ziyaret etmektedir. 
Doğduklan günden beri alimleri 

ve doktorları Şa!?ırtacak kadar biribi 
rine benzedikleri içjn fen il.lemine ye 
ni yeni buluşlar getirilmesine . se~~p 
olan beşizlerin biribirinden tef rık ıçın 
dadıları dahi daima yanılmaktadır. 

Bir insanın parmak izlerinin di~e 
rine benzemesi iht;mali olmıyacagı 
nazariyesini dünyaya kabul ettirmiş ı 
olan Bcrtillou'un kaideleri yalnız beş 
kardeşlerde çUrUmüştür. 

Beşizlerin parmak izleri tamamen 
biribir'nin aynı olduğu gibi, ayak ta 
banlannın i?Jeri de çizgisi çizgisine 
yekdi3'erine benzemektedir. 
Kanlannın tahlil'nde de ayni neti 

celeri veren beş kardeşler, bütün fen 
ni nazariyeleri altüst edecek benzeme 
ler göstermektedirler. 

Bugüne kadar ikiz doğan çocukla 
rm biribirinden farkedilmesi için ka 
bul edilmiş olan kulak şekillerinin 
ayrılışı da beş kardeşlerde gözUkm~ 
mektedir. Beşizlerin kulaklan, ayıll 
yükseklikte ve tamamen biribirine 
benzemektedir. 

Aylardanberi aralarındaki ufak 
farkların ayırt edilmesine çalışan~ar 
nihayet bir fark bulabilmişlerdir: 
Dört kardeşin saçlarındaki kMrcıklar 
sağdan sola olduğu halde Marie isim 
lıisinin saç kıvnmlarmm soldan sağa 
olduğu görülebilmiştir. 

Rasathane 
Mudurunun 
Tetkikleri 

-o--
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Şehirlerimizin Miknatisiyet 
ve Arz Cazibesi Dereceleri 

Tesbit Ediliyor ı 
Manisa, (TAN) - lstanbul rasat 

BUGDAY 
PIYASASI 

iSTEKLi 

Amerika İle Ticaretimiz 
Sekiz A. yhk ihracat 
ve ithalatımıza Ait 
En Son Rakamlar 

hanesi müdürü Bay Fatin ve arkadaş 
ları buraya gelmişlerdir. Rasathane 
müdürümüz, Uşak, Kütahya ve Balı 
kesirde olduğu g;bi burada da mık 
natısiyet ve arz caz'besinin derecele 
rini tay!n ettikten sonra Izmire gide 
ccktir. 

Bay Fatin d('m;ştir ki: 
.. _ {.;~akta bir harHa nirengi mer 

kezi tesis ettikten sonra Kütahya ve 
BalıkE'sir tarikiyle Manisaya geldik 
Nıreng! memleket haritasının ec;asla 
rından bırini teşkil eder. Anadolunun 
gar bın<lP. böyle daha üç nokta '!ardır 
ki, o:11ar da Söke, Balıkesir ve Kor 
ku r>J ndedir. Bu noktalar ve bunun 
eımmli noktalar üzerinde memleket 
naritas· teessiis edecektir. 

Bu sene yapılan Uşak harita baz 
noktasının resathane heyeti tarafın 
daıı arz cazibesi miktarı He arz mık 
natıs anasırı tayin edilmiştir. 

A .. zın caz:besi bütiin medeni mem 
leketlerin sık sık noktalannda tayin 
ı-dilmişl ir ve bu şebeke günden güııe 
srklaştırılmaktadır.. Bunun faydası 
bir kerre şekli arzın tayinine yaradı 
ğmdan büyük ilmi ehemmiyeti vnr 
dır, !:n.:ndnr. başka bir memleket bari 
taf;mın gayet sıhhatli olabilmesirıi 
t~min ı~ın o memleketin cazibe mik 
dannı tayin etmek lazımdır. 

Cazibe miktarı tayin olunmamış 
memleektlerin arzın şekline tabi olan 
sathı malüm olamıyacağından 0 mem 
leketin haritaı:;ında aranılan sıhhatte 
mın ec1il"mez." 

Kar Yağıyor 
Erzurum, 5 (A.A.) - Civar uzak 

dağlara yağan kar gittikçe yakınlan 
beyazlaştırmaktadır. 

YENi NEŞRIY AT 
YAIUMAY - Yarımay mecmuası· 

run 1 lkinciteşrtn nüshası gayet za 
rif renkli bir kapakla intişar etmiştir. 
içinde birçok mütenevvi yazılar var
dır. 

Dün piyasamıza on iki vagon buğ
day, yedi vagon arpa ve bir vagon 
çavdar gelmiş ve hepsi satılmıştır. Amerika ile yeni ticaret müzakere- j 
Gelen mallar çavdarlı olduğu için !erine yakında başlanacaktır. Bu mü. 
5,3:;-6,07 kuruş arasında verilmiş- nasebetle, 1937 senesinin ilk sekiz ay 1 
tir. Piyasa isteklidir. Fiyath.r kendi- lık müddeti içind~, eylfıle kadar A
ni maıhafaza etmiştir. merika. ile yurdumuz arasında yapı-

Demiryollarır.da 

Taşınan Yolcu 

Miktarları 
Yainız arpa ve çavdarlarda 3-5 lan ithalat ve ihracat muameleleri. 

para kadar yükseklik olmuştur. Ar- nin yekununu muvazeneli olarak ve
palan 4,12, ve çavdarları 4,30 ku- riyoruz: 
ruştan ihracatçılar satın almışlardır. Amerikadan ithalatımızın kilo mik 
Dün 15 bin kiloluk bir parti Kara- tarı 61, 782,053 tür. Kıymeti de 
biganın yumuşak kırmızı buğdayı(Kı 11,073,147 liradır. Amerikaya ihra
ztlca) kilosu 6,07 kuruştan müşteri catımız 48,241,718 kilodur, kıymeti 
bulmuştur. Çuvallı mısır 41,75 ku. de 5,795,523 lirayı bulmuştur. Ame
ruştur. Antalya susamı çuvallı fop rikadan ithalatımız, umumi ithalatın 
16,30 kuruştan yirmi bin kilo ve Ban yüzde 15,91 nisbetinde, ihracatımız 
dırma nohutlarından çuvallı olarak da umumi ihracatımızın yüzde 8,68 
otuz beş bin kilo 6,5 kuruştan alıcı-· nisbetinde tespit edilmiştir. 
lanna verilmiştir. ihraç maddelerimizin 

Cümhuriyet Buğdayı

nın Ekimi Artıyor 
Adapazan mıntakasmda yetiştiri

len ve yavaf yavaş bütün köylerde 
ziraati geni§liyen Cümhuriyet buğ

dayının Şile ve Bursa mmtakalarrn· 
da da ekilmesine başlanmıştır. Bu 

neviden şileye 30 bin ve Bursaya 15 
bin kilo tohumluk gönderilmiştir. 
CUmhuriyet buğdayı köylülerimiz i
çin yemeklik iyi bir nevidir. Randı
manı da en kuvvetsiz tarlalarda yüz
de 1~20 ve kuvvetli yerlerde 40-
56 nisbetindedit". 

Altın Flyatlan Yiiksellyor 
Borsa dışında yapılmakta olan al

tın satışlarmda yilkeelme devam edi
yor. Dün geç vakit bir Türk altını 

1078 - 1080 kuruş arumda satıl -
mıştır. 

son piyaaa liyatlan 
Bazı ihraç maddelerimiz, Amerika 

iç piyasalannı yakından alakadar e
diyor. Bunlarm 31 mart 1937 tan. 
hindeki fiyat cetveli ile 27 birinciteş 
rin 1937 tarihli fiyat cetvelini veri· 
yoruz. Bu rakamlar, altı ay içindekı 
fiyat değişmelerini ve son piyasa va
ziyetini gösteriyor: 

31 Mart 27T.evvel 
1937 1937 

Buğday (Beher 
Buşeli) 142 3/ 4 
Mısır (Beher 
Buşeli) 

Yulaf (Beher 
118 3/ 4 

Buşeli 116 
Kahve (Libresi 9 1/ 4 
Şeker (Libresi) 3,55 
Pamuk (Libresi) 15,10 
Lastik 26 1/ 2 
Petrol 116 
Bakır 17.02 
KUI'§1Jn 6,95 
Kalay 64,75 

95 7/8 

58 1 /8 

73 3 8 
8 7/ 8 

3.17 
8,33 

11 11/l6 
116 
10,57 

5,50 
47,62 

Devlet Demiryollarınm çıkardığı 

bir istatistiğe göre, 1935 senesi ha
ziranından 1936 senesi haaranma ka 
dar bir sene içfnde Aydın hattı ha
riç olarak trenlerde seyahat eden yol 
cuların miktarı 3 milyon 977 bin 889 

olarak tesbit edilmiştir. Aydın hat • 
tında taşınan yolcuların miktarı da 
1,761,758 kişidir. Bütlin hatlarda 
13,232 ton bagaj eşya ve 11,084 ton
luk mesajeri eşyası naklolunmuştur. 
Erzurum hattı ile Aydın hatt1 hariç 
diğer bütün hatlarda hayvan vagon
larile taşınan kasaplık hayvanların 

miktarı da 235,250 koyun ve keçi 
ile 10,352 kara sığır ve dana gibi bil· 
yük baş hayvanlardır. Bu hayvan • 
!ardan en fazb miktarı lstanbula ge
tirilmiştir. 

\ 
AVDET - Şişli emrazı asabiye 

hastanesi direktör ve emrazı asabiye 
mütehassısı doktor Hüseyin Kenan 
Tunakan A vrupadan dönmüştür. 

~·YEni KiTAPÇr -
Aradığınız her kitabı ve iyı 

kırtasiye çeşitlerini YENİ Kİ· 
TAPÇida bulabilirsiniz. Altı ku
ruşluk posta pulu gönderenlere 
kitaplar hakkında mektupla lza. 
tıat verilir. Taşradan siparış a· 
lır ve gönderir. 
lstıırı~ı1 t\nlnırn r~nilf'ı:i No S\ !'ı ... ................... .. 

--~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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BANKO Di ROMA ' 

A. ş. TEDiYE OLUNMUŞ SERMAYESi: Llt 200.000.000. iHTiYAT : Lit. 44.258.172,98 
GENEL MERKEZ Ve GENEL DIREKTORLUK - ROMA 

31 Ağustos 1937 Tarihindeki Vaziyet 

MEVCUDAT DÜYUNAT 

Kasa mevduaL 
Senedat, hıtzine bonolan ve 
ibrazında ödenecek evrak 
Röporlar 
Borçlu muhabirler 
Teminatlı hesabı cariler. 
Esham ve tahvilat 
Banka iştirakleri 
Gayrimenkul emval 
Muhtelif borçlular 
Esham mevduat hesabı carlleri 
Ticari kabuller borçluları 
Kefalet borçluları 

Dahili hususi ht:saplar 

Yekün 

Lit. 464.439.600.47 

1.687.993.624.92 
80.774.283.25 

1.113.192.920.69 
433.054.281,51 
185.887 .162.90 
36.278.516,20 
80.558.261,01 
42.lM.811,93 

115.545.100,-
70.779.~80,13 

115.927.451,66 

L. t. 4.426.581.494,67 
3.356.009.890,63 

Lit. 7. 782.591.385,30 

Sermaye 

Ihtiyat akçesi 
Hesabı cari ve tasarruf mevduatı 
Esham mevduatı 
Alacaklı muhabirler 
Tedavülde çekler 
Adi çekler 
Muhtelif alacaklılar 
Ticari kabuller 
Eşhası salise hesabına kefaletler 
Evvelki devrenin kir bakıyesi 
Dcvrei hazıranm safi kan 

Dahili hususi hesaplar 

Yekiın 

Lit. 200.000 000,-

44.258.172,98 
1.166.772.481,45 

115.545.100,-
2.432.608.356,50 

162.284 .663,11 
5.705.453,30 

99.817.469 56 
70. 779.480 13 

115.927 .451,66 
3.469.683 43 
9.413.179,55 

Lit. 4.426.581.494.67 
3.356.009.890,63 

L'it. 7.782.591.385,30 

Sendikter 
ALMANSI-G.ALIMBERTI 

GARELLI - GARRONE - MARTIRE 

Murahhas Direktör 
VEROI 

Baş muhasip 
NAZARETH 
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İstanbul Asliye Altm.cı Huku) 
mahkemetlfnden ~ Y edlkulede :lmralıoı 
ttyaa bey caddeainde 156 mımaradı 
Yorgtya GUlya tarafından .Beyoğh 

rv;id;id;~··· sa·~···ı;~;y~ ···ı BULMACA Belçikada Türk , 
Dlnktt IJl!htıacanm bal edllmlı teklJ 

ı 2 s 4 ıs 6 1 s 9 ıo Tütünlerine Radyo 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YAZAN : S. S. No. 76 

T esrif at Nazırı Pek Tatlı 
Gelmisti ' Bir Haberle 

' Valulettinln, Clddeye ya.klaftliı· - Gör11yorsUJ11U&, uizim.. z... 
vallı Kra1m etrafı, bombot .•• Qtııer 
ken, yalnız bembeyaz diılerini gô&
teren bu çıplak ayaıklı adamlarla, 
'koca Bicaı Krallfiı idare edil--. 
Fevkallde •ki bir zat olaıı, celf.. 
letlfl Kral Hazretleri, bunu herkes 
ten iyi takdir ettitl için, biaden 18 
tifade etmeyi anu buyuruyorlar .• 
ŞehislAmı ile.. l.clune, bendeniz 
gibi nazın ile .. Hocaef endi hazret 
leri gibi Ayan i.zaat.. JJ89& hazret
leri gibi topçu kumandanı ile böy 
le komple bir htlkOmet erkim ne
rede bulwıur? .. Göreceksiniz. Üç 
sUn sonra, 1Ue ne teklif edeCek ! .. 
J'azl& kehaılet göatermif olmıywymı 
ama.. belki de .• ve belki de, DUll'l& 
rmı uleclerek, yem bir kabine tef-o 
kili için bu r.bdi lcize emir vere-
cet. 

na dair pim haberler; onlarm a.; 
binlerini tekrar eski eiendilerine 
çevirnıbJti ZeyneW>idin Hocamn 
e'lllnde, umumi bir içtima' akdede
rek, vasiyeti IOD bir tahlilden p
çirmi§lerdi. 

Kendi kıymetlerini 1* kat dü& 
yjlkslltmtk '9iJl, Vahdattinl ıyt bir 
~ i«ikbal e4eceklerdl. Ve, 
Kral ile araıarmda. cereyan edecek 
oıan nl\lakentl btlytlt bir dikkat 
ve lllebafftl• idare ederek, &deta 
hllltet maeı.l btrmde kendile
rine bir ıııUrakabe ha.kkı temin ey .. 
liywcelderdl. 

Artık, hü ve baldkatt 4aba ya
kından gören.. ve ınlralay Bacbk 
Bey gibi bir meemba. eeneteroe 
tılnet ettif1ne necıamet göeterell 
l&ban Ala. bu mecnunan• huly. 
!ar k&l'fll1Dd& kendini tutamJYarak 
b ına gWtıyor: 

- Eyvah.. yllldl Blaı zlür. 
Diye, llOylenlyordv.. 

• Erteel a:tıah Tetrifat Hum, 
pek tatlı blr handlsle plmift' C. 
Wetmeap lıfelflr BuretJeri: aablk 
Şehisli.m MUBtafa Sabri D-11 
Hazretlerine, yls •• Z.yMllbidin Ho
• ile Rıza Tnfik :&.Je, _._,, 
!lı(mıtafa Natık ve Kubittln hfpr
tara. aıtmı, ... dtlerieriae 4e. lmku 
meckllye ma&t tah8ia llUDiftL 
~ Ayni umanda, ı.tuatafa Sabri E
fdi tıe Zeyne1'bidin Hocaya, em
Wd mllOOllneden birer ev fhsar 
.anmıttJ. Diler mia!lrlere de, Sa· 
ray clvarlDdald hususi nWl8.fhiıa 
..a. birer oc1& ~ Antt 
.-ı ... .....,.. .. ,..... .... 
.U ;yl~eOLJçr&, - tatıyenı~ ~e, 
~yen.ak verll~~erlni pl
ttrmek içiD. ..n;&'tt'l8cı p4ert .. 
t.oektl. 

Bu halJer, Vabdetthıiıı Mattadan 
lılreketJ mtljdellnden daha tatll 
Wr tealr huaule getirmişti... Tem· 
~hocalar, kalplerini meserret
ten garkeden bu tebşir karşısında 
... te vakarlanm güç zaptederek; 
'8lit bir lil9la te,ekkUrler eder· 
ka; doktor Rm. Tevfik B9J keıı
... tutamun19; 

- GördUnilz mU. ...,,. Ja1.. 
Ulnclan?. itte, Jaymeqlnublr dl
Jt, buna derler. Halbuki Kral l'ua\ 
llaretleri. bizim Jaymetimbl tak· 
& edemedi. Bızi bir gUn aarayma 
U.et ederek, bir fincan kahve bile 
tclrmedl.. Ne ile p.yet günün bi
tta4e Hicaz Bafveklli olursam. Jıfı. 
m htlkbıetine karfı takip edece
llaa llyueti, ben bilirim. 

Diye bağırmıltL 
Bocalar, bu sözler karpmıda do-

M bknJtlardı. 
- l'eyleaof!. Artık een, enikonu 

luflttm Böyle saçma sapan sözler
le Jaem kendi ayarmı ortaya döke 
'lt1n • Hem de blzl&'l gölden dü 
llftcelaıbı. Ya, WL. ya, buradan 
ttldl cıt. 
~~doktoru fena 

• Jlepeı neıfll ı • •l,ıer41. Artık ta-
tlll ve }kbalbt, ......... gl11er yttz 
s&ıtermi19 ~ hWmıet
mlllerdi Baıu, .... 8'in için, 
!.Vahdettlni bile mıutuvermlt1erdl 

Semen hel'lb. ~ :İc-
r_,ının evlıaiD aMJnshld tlt odada 
toplanıyorlar .. ı. taraf. imaretin 

ddetiilden _,.. _,... JUU"bn. 
onlar bu ilerin oclada bir tik ..ıe 
an.p anyorlardı. 

Bu 1111al, fU ima cUmJeclen k
l'etti: 

-Bu kadar in'am ve ihun mu· 
k linde, acaba bizden ne himıet 

l'yecekler? .. 
Fakat bu kısa sual, bir mttam• 

ma haline girmifti. En butt ff/1-
lere bile bin bir kulp takmıya alı,. 
JDlf olan bu adamlar, bu llU8le de 

en çrlulamIY&c&k kadar uzmı 
m Herle mukabele etmekteler-

dl. Halbuki; b111Ua.l bir tek kelime 

.. °'"' ftl'llellD'dt - thuıet.. 

vahdettlnln. hayırdan ıtyade gfr 
\!ofuran zeklsı; burada, ııeldıanm 
çok iyi kullanmayı bilen MekkeH. 
ıer aralllllda. hlç .Uphem pek e&
nWı kalaeaktr. Belki de; TWd ne 
11:~ hlklye.t, Kekke Knlmm 1a 
rayında am bir hakikat olaeaırtı. 
Eğer Vahdettin, bot bulunur da, 

karga rol\lntl ~t ıcn tcUve
rlrse; bumuı siyam, 11.ndilerine do 
'kunaca.ktL Tabiidir ki. Hicu ıva. 
lmm ut&k kendilerine hiç bir ibti
:yacı IWmıyacaJ&tı .. Bu kldar tuet. 
ve Ulram il• buraya Ptirtıdikleri 
halde, hepdnhı de bl1"er 11,u mar
ıuee bindirilerek Clddqe 8GJlde. 
rUmelerine ve oradan da, lıeıiuuı
gi bir poeta vapunma lrk&p ecW&
rek huı!11t barieiDe sevkedilmeleri-

ne tıbtimal vardi. 
iN ibtima1. onları titretmi,t.ı. 

Bttttln t1mit ve hayalleriAiR fe• • 
'k~ olarak, bulb ellerine pgir
dikleri saadeti çarçabuk kaçuma
mak tçln, çok mahlraııe bir siyuet 
kullanmıya karar vermitlerdi. 

T atlı ümitlerle bekledikleri, 
Vahdettin, 338 teneei Klnu 

nuevvelinin on tlçUnde, (Cidde) top 
rald&l"llla ayak butl. Yanında oi· 
'lu Pnm Ert._ ile Sertaıb

0

bi Re 
f&t Pqa, ~cısı Ya\Ye!' 
Pap, ~ ZcfJ,\. Bey ve 
aiter' maiiitl laalkı ~ 

Va!ldettin, vapurda bir htıldlm• 
dar pb1 i9tik:bal edilmemı.ti· Kral 
...,.. (~) • le .... 
ra giden vali, onu alllllf, karaya 
nakletmişti. İkinci smıf maiyeti 
'halkı ile, eşyaları bir zambuk ile 
arkad&n gelmişti. 

Kral Btlllyin, Jıleltkeden Cidde-
ye blındtti· Fakat V lhdettinl islıe
ı.4a llartılamidılı gilbi orllaala 
ıaalka ...... _.. et. meJdln-. 
rllmemtftl. 

Vabdettbı. eler mıjrlti keskin 
btr nuarıa tetidk f,ılecek kadar 
uyanık o1Mydı, (ç81 lfyuflert) ftiJ1 
pek heu.plı hareket etmekte olduk
larım görebilirdi. Fakat şimdi o, 
"8yUk bir heyecu içinde 141. Afü· 
1arım hentız bastığı ıu topraklar
\ia, htıkUmran olup ola.mıyacağım 
c1Ufl1Dmell, ona bariz bir gafiet 
vennı,ti. 

Kral Hüseyin; sabık htlldlm
dan, oradaki kö9ldlnde 'bek

lemi§ti Ve ilk kareılaştıklan daki
'kada: 

- Af bu)'lll'IU'8U1lUS, fe\'ketme
ap ! .. Sizl, llyık oktujmlm tekilde 
ıatiklbal edemedllı. 8'& da, ısebepeiz 
değil .• Evvell, abp.lıaaeleri, (mü
tenekkiren) ıseyahat buymuyorsu· 
nu:z. Sonra ıda, balkmımn kulakla 
n, bazı çirkin dedikodularla clol
•Uf.• Mal'-1.ı aeni7enlz; burul i§
lek ıNr iskele. Ber clDa hWdlmetıe
re ve mlll.tlare menmp birçok ge
miler gidip geliyor. Bunlar da, dai
'lna yalan Yanlit baıberler getirl
Yol'·· Hallı, bu sözlerin teeiri altına 
p;yor .. Oamı lQln... 

Vahdet.tin, lleDdelemlttt Bt1yQk 
tmitlere kaplarak ihtiyar ettiii 
bu :yolculufun..daha ilk medıaJMn. 
.. dUtQncelerine brp inen bu da.r
'be, onun fikrini altilst etmigti. 

Kra1m bu a6zleri; apaçık ol&
'tat: 

- Halt; 8e1lin f&ham, ve buglln
Jdl vutyetln hakkında. k&fl ... 
de malbıat u.htbidir. Mevldlnl 
'bil. Ona göre hareket et. demekti. 

7.ekl ve kumu kral, Vabdettl
nhı cevap vermemlne meydan bı
nJnnadp, .W~: 

-NMll ..,,utmeap! .• Yollarda ......... 1 _,_ 
( ....... ..., 

3 

4 
5 

6 

Raihet Fazla 
BrUkılel .ergtshıde Tttrk tiltihıleri

aiıı ka.tandıg, mtMLftaktyetln iyi is
tismar edilemediği hakkında.ki yazı
m üzeriDe alü•darlar ıu malftmatı 

••rmillerdir: 
'l'lırt aig4ralan A vrupanm her ta-

tafmda bUytlk btr O()bret sahibidir. 
Fakat bfıı:ok memleketlerde inbisar
ıarm mevcudiyeti, diğer btrÇok mem· 
Jeketlerde de ithal edilen stgaralar-

BUGOR11 9tJUfA(JA dan yüksek gtımrUk resimleri alın· 
7 1 9 1f ınast mUşktll şartlar doğurmaktadır. 

...:....:.~..=.....;~...---~~ inhisarlar idaresi, bu ikinci kısım 
ınemletetlerde TUrk stgaralannm re
'facmı ıu suretle teıııin etmektedir: 

Bu memleketlerin maruf firnW&
tile anlqmalar yapılmakta ve menı
leketiınlzde harmanlanmış yaprak 
ttltunıer oraya ganderflerek idarenin 
markalatl altında mahallinde imalit 
fapılmaktadır. Bu uaul muvaffala-
1etli neticeler vermiştir. 

Brllksel sergisini ve bu sergide 

e SOLDAN SAGA: 

'l'Urk sigaralarııım bUytik bir rağbet· 
le karşılqmaaı üzerine BelçikamD 
fn tanmmıı tırmalarmdan birile an· 

1 - Nezaketli - RıB lqma. imzalanmıştır. Şimdi Belçfka-
2 - lylniıı lyisl - Q1reyaft eden da ytızde yüz Türk tlitttnttnden ve 
3 - Odanm Dst tamıı - ~ s&c:ak 1nhfsarlar idaresince memur edilntie 
4 - Gırtlak 'ir TUrk ha.rmancmm nezareti al -
5 - İçki - Kraliçe tmc!a yapı1an ve Tttrk tnhlsat ldare-
6 - Minarenin tepesinde - Tam sinin tirmasile ıatılan aigara.lar bU-

pia ,.Uk ra~ g6rrnUttUr. HenUz k18& 
7 - Yan keke - Kurum - Şikar bir mftddet geçmiş oımasma rağmen 
8 - Vlllyet - Slblll vakti ıatış miktanmn ayda d6rt bin kilo-
9 - Kamıt çalgı _ Nota. - Sayı fU bulmam elde edilen muvaffaınyetl 
ıo- Hepli birden izaha kltayet eder. 

e Y\JKABDAN AŞAOI: 

l - Safi, temi& - Cilıu 
2 - V&lde - Biribiriıü tutan 
3 - HendeH ıaUlaAI 
4 - lılahkemelercielı çıkar - Gü-

Ml koku 

8 - Erıc• tllni - Gök 
6 - Kım.e - Dahi, da 
7 - Tatımm ad4J - Ufak tefek 
8 - Rüstemin baıbam - Gıda- T1 

yatroda vazife 
9 - Balıkçı 11tılahı - Sual 

ıo - Y&l'lş teknesi - Tenefffts et-
~~· 

DERSLDIM 

Slllfkede HükOmet 
Ko11ajı Neden Yandı 1 

Silifke, (TAN muhabirinden) -
HtlldUnet konalı yangınında. binanın 
lst katmda bulunan Maliye, Kayma 
kamlık ve nüfus idaresine a.lt Em"&k 
ve defterlerden hlç biri turtanlama 
ınıştır. Yangın ıece 1aat 19,IS ta gö
rü\mUştür. BUylik gayret sarfedile 
rek atetin pek yakm olan Ztr&At Ban 
tasma ve diğer evlere sirayeti anten 
mittir. Ya.nan bina, Hult\si oğltt Meh
met isminde bir vatandaşa aittir. A 
teşin sebebi hentts betti deftldir. Meh 
'ftifit M <Al-~ 
ret aıtına aJmnlfl&rdtt. 

................... 

... , ........ s 
... ıue ..... ,... •ıı'kW 12,11 

Ha.... llM ....... ,_ ....-f1aU 
14 '°"

. Ak .. m lf111'17ab: 
SM& ..... PM1ile ... wUdel ıt o. 

maa ,.... • ...,.._ Hala ~ 
uı.• a..ı.,_, Dr ..... AlıııMI. • -
4i ...... -.. .............. Tlrk 1111 .... •e halk ......., •M O- ltlla waf.
dad -.,.. ..,._ IOM 'msltet " arka
datlaiı tanf 1._ Tlrls •ırNd n Mil 
tarlDlan (-.t '"'1) 21 U o.t-lra 22,U 
Aj- •• borm .....,_. ft lltell ..... 
prOSJ'- 22 ... Plllda tololu, ~ ff o
per.t pucaJan 2S IOll. 

Glllla ......... Od 
8ENl'O!fll.D 

21 Llnsis: PillataıoaUıı ta1nm (ttal
yaa ve Alman ~- netle 
riftden). 23•%0 Vlnna eenfonik orkettn 
ve piyano (Dreaıen). 

Hafif Konserler: 
5•45 Parla bu dalca11: Sabah koneeti 

(P1l_ld:a>· 7,15 Bedia 1ıc ... dalca91: Halıf 
mııaiki <3,15: Devamı). 9,20 Parla kısa 
dalıaaı: Plllıc. 9,45: KezL 11,50 KezL 13: 
KezL 13 Berlln kJI& dalcaıı: Hafif mui
lr:t (l4.15: Dnanıı) 13,10 Biilıret: (Stra 
-. lanD l'Wdarmdan beti H,15 Biikrtt: 
Roaım mulkiaı ~. 14.15 Pari9 luu 
dalcaaı: konser nakli. 15· K --L•: l7 . • omer ........ 
45 Berlin ırı .. dalcuı: Hafif musiki. 18,02 
Bükreı: Plllıc mıaaıkiıL 18,50 Berlm 1ma 
dalpl1: Aklanı muaıımı. lt,10 Pqte: \.i 
ı•n orkeııtrua.. 20 Berlin L-- ...._ •· • 
V- .L b' .......... tı • 
narıtıa ır aaat. 20,20 Bratiaı..a, Pras: 
Orkeatra konıeri. 21 Kolonya: Karıtık 
hafta ıonu proıraınL 21,30 Bükret: Et
lenceli pllldar. 22 P-te• k ıı. rl . .... . oro .. oıııe • 
22,30 Vıyana: Orkestra ve . er• . pıyano -y~ 

kovalıcı) 22.45 Bülıcrq: Sıllice.a orlldU• 
11. 24. Pette: Çiıan orlı:estr 

OPERALAR, OPEllE'fÜB 
16,30 Parit ima ctaıa-1: iki ldicflk rad 

yofo~k temaıli. 21.15 Praı: (La Veııclan 
ıe) ıaımll operet. 

BESITAl.I.EB 
18,15 Berlin kısa dalaau: Halk prkıla 

r1. 19,05 Kolon:ra: Pbaaao -itiıei 
DANS MUSDU81 ' 

11: Peıte cilt. pbano caa. 11,H: •D 
ref .. 21,30: BetliD '* dalcaaa (latinbat 
te bol rozler.). 23: Stolıcbolaı. 23,06· p 
te. 23,30: L~ypziı, JColoaya. 23,35: P,--: 
Briino, vesaıre. q 

ka.k 14 9 numaralı han~ 
lira elynm OcametatJu m• 

UD&ll llaft'J Troba1aJdıl ..., 
an ilatar ve bofanma dant 

kikatı için 30.11.937 tarihlıl 
Salı glntl 1Ut H olarak ı. 

1mif ve mtc1clelaJeyhin ikam• 
meçhul olmul buebl1e davet 
bir DÜ8llUI da mahkeme dival 

talik kıllllllUI oldupnda 
~ tayin olumn mezld 

Nane so 
m111rt111 

laal bal 
ldDe açıl 
mn talı 
lllllladlf 
)'in edJ 
pbı 
yenin ..... 
g8D ve IUtte mahkemede hazır ba 

lümma tebUt yerinde olma 
l1lıı o1umır. 

lwımaat 

Usere 

,_ 
T 1 

Dr. lhtan Sami -
FO AŞISI 
pan.tlfo butalıldanıaa tu 
ak için te.ırt llat'l muatl 

k emın taze aşıdır.Her ecza 

nto ve 
talmam 
yeti pe 

ulun ur. Kutusu45kuruştur. nede b 

Beyoğl u Sulh Hukuk Hakimli - · 
elce Feriköyünde Ay den: Evv 

caddesin de Orta Kır ıokak 39 num 
tururken halen lkametg· h evde o 

meçhul 
Cemil, H 

olduğu anlal}ılan Arife: 
üaeyin veaaire ile mU.te 
tuarnf olduğwıus i'em 
kıamı mabaHeNmıı OrtalQlı 

iken mu 
birinci 
IOk 
mtllıe 

ııumaralı 

lei '11Y11 
mU.y 
tırmanın 

ağmcla eski t3 mUktrrer '3 ve 
rrer ve yeni 73, 39, 7lS ve 7 

iki dökkin ve Ud halle 
için verilen karar ii7.e 

edeye çıkanldıjı ve birinci 
30.11.937 Salı gttntl 

! 

H ten l 5 '8 ve Urinc1 artt•.-.n•a•• 

15.12.937 ~ gtlnU 1a&t 14 
dar icra edllecefl tebliğ 
kaim olmak üzere UAıı 

15 ee Jra 
kanıma 

ııur. 1. 

ul Elen Birllifndell: 7 latanb 
t9f1'İD 1937 taribine rutıa.yu · 

Paur fÜDÜ .ut H ınttsdeld 

tan saat 17 buçuğa kadar ,.ı ı 
tihabatr yapılacajı BlrJI heyeti fn 

m1z huma bildirilir. 

Saball, öğle ve akıa• lier .-•ten sonra gii•cle 
defa flrsalaclıiı•ı• Nkdlrcle dl1l.,..ılzl11 Htlamltiı 

~MMin Ye9ilin hcwkesın ıın
lıyablleceği bir tarzda yazdığı ders 
lelim laim1i bir kitabı inti,ar et -
miştlr. IKitap tuavvufun canlı nok 
talarmdan, islimiyetin ruht, ahll
ld, ve itlkadt meselelerinden bah-. 
setmektedir. 

Hastalıklann 
Keşif kolu: Kırıklık 

ve timellli._ •alel CJ•llna. --
Satış Mahalli: Bayuıt Hakkak

lar çaJ'llSIDda bUtln kitÇcııarda 
bulurmr. 

Kış Yaklaştı 
ElhieeJ• Mir il.tiJatlarmaı 
timdiden Galatada lllefbur 

EISELSYIR 
Büyük elbiae mapzaımda 
Her yerden UCUZ ve TE,. 

MiNA TLI alabilininiz. 
Şu cetvelden bir fikir edi· 

aebUininiz. 

ERKEKLERE = 
PARDES0LER=. 13 
pABJJllBIJLB t9~eabl 181 ~ 
MUŞAIJBALAR~. 11 
i<ADl"LARA 

IANTOLAR Yllnlil 101~ 
PARDESOLERoabardin 1511~ 
IUŞAMBALAR~:kt. 10112 
WUŞAIBALAR=. her 23 
ÇOCUMLA•A: 
PARDESDLER Gabardin 7 
IUŞAMBALAR ~ 61 f 

Erkeklere ıllDU'lama 
KOSTUMLERI en iJi 
lmmqlardan iki prova 
Ue 28tti' 

TAKSiTLE 
dahi muamele vardır. 

GALATADA KARAKOY 

EKSELSYOR 
lıfaluumda 1&blmaktadır. 
~ plen Bip&rif mektupla 
rma e konulmalrd1r. 

NefeD1zi aöndttren 

çahpanır.a. mlnf 

olan ıanWrF 

GRiPil 
ne izale edillia. 

Bu •Yede bir çok büyük huta
ılklara tutulmak tehlikeaini ele 

lnlemlt olunmna. 

GRIPIN 
Bütün aln, ıızı ve aancılan ı.. 
Mr, bat ve dit ainlarma, na
leJ•• ~pe, romatizmaya kartı 

biU... miİellİrdir. 
ı.-ı .... tlad• 3 kaı• 

allnablllr. 
lılm ve markaya dikkat 
Taklldlerlndu sakınını• 

Diflerdekl leU. paeı ve ke&kileı 

1 

ald~ 1eriDin lltthablanmHmı m 
temizler, apel mikroplan imlaa ağDda daimi lllhhat, daimi 
eder. Dft1erin çtırUmeshıi, ve elif et- 4a1m1 gttı.elllk 1U'&tlr· 

Fotet,::=:•3 ~ !9 ..... ve lıer yenıektH -
TI'falamayı •••ol •••eyin& 

NEQKALMINA 
&RIP • NEZLE • NEVRAUI 

BAi ve DIŞ ağrılan • ARTRITIZ 
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AKTiF 

IHisse senetlerinin ödenmesi isten
ttnem·ş olan kısım 
'Kasada ve Bankalarda bulunan 
'Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdan:ia bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

!sterlin Ş. r. 

5.000.000 - -
5.063.396 16 5 
1.165.856 7 3 
4.099.971 3 4 
3.625.021 13 10 
7.134.128 15 7 
1.999.331 4 

475.241. 6 11 
590.320 19 1 

50.964 12 -

29.201.232 18 5 

Kuyuda mıuvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

PASiF 

Sermaye 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 
Tedavü1de bulunan ıbanknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesapl:ır 
Kabuller 
Müteferrik 

!sterlin Ş. P. 

10.000.000 

1.250.000 - -
304.452 14 9 

273.057 9 
15.151.988 16 9 

1.450.938 17 2 
475.241 6 11 
298.554 2 1 

29.204.232 18 5 

Her ~eye kızıyoruz, hiçbir ~ey bizi 
nemnun etmıyor, fc\aı en leno<ı: 
bütun etrofımızdokıler bu çok köıü 

tobıotımızdon dolayı bızcien uzokloııyorloı;. 

işte burada 

VALIDOL im"dadımıza yetişir! 
Onu bir ke~c tecrube edıniz ı ondan selhro 
dünycıyı bır kcıt daha guzel görecehınız, 

VA L 1 D O L : do"11o, ıoblet ~• 

hop holınde her eı:zonede bulunur. 

11 

1111111111 

KR • 
1 -

Uütün cihanda elli senooir daima 
üstün \'e eşsiz kalmışbr. 

KRE BALSAMIN= 
Büvük bir bilgi l'e uzun bir tec-. -
rübe mahsulü olarak \"Ücu<le ge- = 
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir. _ 

KREM BALSAMIN = 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 

G. DELLA SUDDA 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla. = 
değil, sıhhi e\'saf mm Loodra, _ 
Paris, Berlin, Nev-York GüzeIIik il 

Te her evin demirbaş ilacı ;;. .. _.-:=-'----"--iL _ _,,__.....,,__Enstitülerinden yüilerce krem = 
Türkiye Umum Müdürü 

PH. GARELL! 
olan KARDOL bayılmala- • arasında birincilik mükafahnı il 

= DiKKAT: ka.zammş olmıı.kla. isbat etmiştir.= 
ra, asabi Öksürüklere, sinir f'J KREM BALSAMIN Gündüz için yağsız, gece için yağlı= 
bu.hranlarına, meraklanma. ve halis acıbadem kremleri olarak = 

Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 
A lara ve asabi titremelere Hl dört nev'i vardır. -

karşı yegane devadır. =KREM BALSAMIN Otedenberi tanrnmı~ hususi vazola-= 

:~------~~==~~=====~~~~~~~~~~~· ~~~~~~~. =mahsusada. imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşnnağa elveriş- _ 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: - eh -\REVUE saatıarı terakkıyatı fenntyenln en ali hususi tüpler derunünde dahi sattlmaktadır. Fiatga daha ven ol-

Taınamına (184450) lira kıy j bir hela ve bir mutbak vardır. ' h - =_dugu~ kadar pek kullanışlı ve zarif olan --son ıcadlarile müceh ezdlr. 
met takdir edilmiş olup parayva çev-

1 

Ta.ras katr: Zemini karasiman ı" E u E • KREM BALSAMIN tüple~i bütün nevil.erile tı:mnmış, ec-m 
rilıx_ıesi.~e k.ara_: veril.en B:yoglunda kenarları demir parmaklıklı ve - ıa ıtnyat ve tuhafıY.e magazalarmda = 
eskı Huseyınaga yenı J_<uloglu mahal ~ıvar korkuluklu bir tarast.'ln .bulunur. 
lesinde eski caddei kebır ve Alyon ve ıbaret olup soka°'a tesadüf e- rsaatının bugünkü 'tekamül hali\ 

ıA.ğaçeş.mesi v_e yeni Ali.yon ve İs~iklfıl den_ kısmın üstü ö;tülüdür. Hu _ SO sene ilk tecriiD• n~tlcealdlr.' 
dd ı. - d ki 183 ıs~ 18 - 2 3 Modeller en son ve zarıf şeklldedtr.' ca esı sofiagı~ a es • D, ' s~sı • • 4 No. lar: Pasaja nazır dük-

20, 1 ve yem 199, 201, 203, 17, kan olup zeminleri ahşaptır. Hususi REVUE saatları tanınmış saatcııarda 
18, 19 numaralarla. murak. - ~ ~?·: Dükkan olup zemini ahşap ve satıımaktadır. 
k A d ı h 1 Ü t k U""u"'f deposu ı İıotanbul, Bnhçekapı, Taş han7 sırınct kat 22.1 ı Telefon 2\854 

am n<l o u anı namıy e s u rsmen demir çerçeveli camekan 
maruf hanın nısıf hissesi açık arttir- dır. Hususi 6 No.: Diikkan olup ze
maya vaz'edilmiştir. Tapu kaydına mini ahşap, içinde bir asma katı ve 
nazaran gayrimenkulün hududu: Do- camekan vardrr Hususi 7 No.: Dilk
ğusu 1, 31, 35, 36 parseller, Kuzeyi: kan olup 6 No. nun eşidir. Hususi 8 
yol ve parsel 3, Batısı: 3 ve 30 par- No: Büyükçe bir diikkiin olup zemini 
seller, Güneyi: Yol 3 ve 31 ~ar~eller. ahşaptrr. Hususi 9 No.: Dilkkan olup 
Evsafı: Gayri menkul 17 dukkan ve 8 No. nun eşidir. Ağaçeşmesi soka _ 
2 apartmandan ibaret olup, İstiklfil ğma demir kırma kepenkle örtülii cep 
caddesinde 199 No. lu dükkan: Zemi- hesi vardır. Buradan 22 No. alır, ha
ni ortasından iki basamakla ayrıl- len boştur. Hususi 10 No.: Zemini 
mış iki kısım üzerine mozaik parke ah§ap bir dükkan olup Alyon sokağı
döşelidir. İstiklal caddesinde 203 No. na cephesi ve kırma demir kepenk
lr dükkan: 199 No. h dükkanın eşidir. leri vardır. Hususi ıı No.: Zemini ah 
Zemini ahşaptır. :Dükkanın içindeki şap lbir dükkan olup halen depo ola-

~-~~ ... otla merdiveni kont.rı!laktır • .rak kullanıl_]Jlaktadı...,."1ıff'luıı! 2 o~: 
İstiklal .caddesinde 201 No. lı metlıal; Alyon sokağına cephesi olan apart ~ 
l3uradan Alyon sokağına kadar uza- manlann methalidir. Bu methalde 
nan zemini çimento şap ve iki set üze bir oda. olup biri merdivenle 1 inci ka 
rlne mebni bir pasaja girilmekte olup ta çıkılır. 1 inci kat: Bir koridor üze 
pasajın her iki sokağa demir parmak rinde 11-12 No. lı daireler vardrr. ıı 
hklı büyük kapıları vardır ve hususi No. dairede: Bir antre üzerinde biri 
olarak 1 den ıs No. ya kadar methal camekanla bölünmilş 3 oda ayrıca ı 
ve dükkanları havidir. Hususi 1 No. koridor üzerinde yine 1 oda, 1 mut
l3ir antre ile merdiven altında bir ka bak, ı hela vardır. 12 No. lu daire de 
puC'U odası olan apartman methali bir antre ve bir koridor üzerinde 4 
olup mezk\ır apartmanın, 1 inci ka- oda 1 hela ı mutbak içinde termosi
tında: Bir sahanlık üzerine camlı bir fonlu bideli musluk ve emaye küvet 
ltapı ile zemini karesiman ve pasaj bulwıan bir banyo dairesi vnrdır. 2 
üzerine gelir b.ir taras ve 1 ve 2 No. inci kat: Bir sahanlık üzerinde 13-14 
hı daireler vardır. 1 No. lu daire: Bir No. lu daireler vardır. 13 No. lu daj
antre üzerinde İstiklal caddesine na- re: 11 No. nun eşidir. 14 No. lu daire: 
zrr iki küçük bir bilyilk oda ile 12 No. nun aynıdır. 3 üncii kat: Bir 
4 sabit dolaplı bir koridor üzerinde sahanlık üzerinde 15-16 No. lu daire 
ayrıca 4 oda bir banyo, helası bulu - ler vardır. 15 No. lu daire: 13 No. nıın 
nan bir mutbak (mutbağm zemini ka esidir. 16 No. lu daire: 14 No. nun e
rasimcn ve banyonun zemini karakire şi olup yalnız banyo •yeride odadır. 4 
ve etrafı fayans döşeli, bideli ve e- üncü kat: Bir sahanlık üzerinde 17-18 
irnaye küvetlidir.! Sokak cephesinde No. lu daireler vardır. 17 No. lu daı
ki odalar ile antre ahşap paııke döşe- re: 15 No. nun aynıdır. 18 No. lu d~i
lidir. Ve meı.kUr odaların cepheleri re: 16 No. nun eşidir. 5 inci kat: Bir 
Vitrin camekan-dır. 2 No. lu daire: Bfr sa.hanlrk üzerinde 19-20 No. lu daire 
antre ile sokak cephesine nazır iki o- ler vardrr. 19 No. Iu daire: 17 nin eşi 
da ve bir salon ve ayrıca bir koridor olup 6 odnlrdır. 20 No. lu daire: Bir 
Üzerinde üç oda, bir banyo, bir hei3., koridor üzerinde zemini karasiman 
bir mutbak olup evsafı 1 No. lu d:ıi- döşeli sa.bit kazan ve mermer tekneli 
tenin aynıdır. 2 inci katta: 3 ve 4 No. bir çamaşırhane ile ÜG oda bir hela 
lu daireler vardır. 3 No. lu daire: 1 vardır. Buradan tara.saya çıkılmakta 
'.N'o. nun ayni olup yalnız sokak c~p- drr. Taras katı: Bir kısmının zemini 
besindeki odalar vitrin camekanları ka.rasiman bir kısmının ahşap olup 
Yoktur. 4 No. ıu daire: 2 No. nun ay- aksamı panjur kaplıdır. Korkulukla
nıdır. Bu dairede de vitrin camekan n kamilen demir parmaklıklıdır. Ön 
Yoktur. 3 üncli katta: 5 ve 6 No. lu ve arka kısrmlarmda beş tane ikişer 
daireler vardrr. 5 No. Ju daire: 3 No. tonluk saçtan mamul su deposu var
tıun aynıuır. Yalnız koridor üzerinde- dır. Hususi 13 No.: Dükkan olup ze
lti odalardan ilcisi birleştirilmiştir. 6 mini ahşap ve içinde bir asma katı 
'.N'o. lu daire: 4 No. nun aynıdır. 4 ün mevouttur. Hususi 14 No.: Dükkan 
cU katta: 7 ve 8 No. lu daireler var- olup 13 No. nun aynıdır. Hususi 15 
dır. 7 No. lu daire: 5 No. nun aynıdır. No.: apartmanlara ait servis merdi 
8 No. lu daire: 6 No. nun aynıdrr. venlerinin kapusudur. Hususi 16 No. 
' Yalnız bu iki dairede şahniş olma Dükkan olup zemini karasiman döse
~ıp zemini çinko etrafı demir parmak lidir. Hususi 17 No.: 16 No. nun :ıym 
lıkır birer balkon vardır. 5 im~i kat- drr. Huısusi 18 No.: 16 No. nun aynr
ta: 9 ve 10 No. lu dairelerle ayrıca bir dır. Bu üç dükkanı muhtevi olan ktS 
koridor üzerinde sab't kazan ve ocak dır. Bu üç diikkanr muhtevi olan kı
lı nıerıner tckne1i camacıırhanEt. 5 kil- srmda iki helô. ve bu iki helôJnrın ü
çi.ik oda, bir heltı. ve 9 No. lu daire ci zerinde .bir oda vardrr. Bu di.ikkanlar: 
hetindcn de yine sabit kazan 'Ve ocak zerinde bir oda vardır. Bu dükkanla
lr ve mermer tekneli bir c;amasırhane nn dıvarları ist::ınpa. tavanları karton 
ile 4 oda ve bir hela vardır. 9' No. lu piyerdir. Dükkanlar biribileindcn de
daire: Bir antre üzerinde üç oda ve mir cerceveli camekanlarla ayrılmış
~ir .kor.idor üzerinde yine bir oda, bir tır. Bodrum katT: Binanın altmr işgal 
d ela: bır mutbak. lbir banyo mahallin eden bodrum 15. 12 No. ıu kaprlar ve 

en ıbarettir. 10 No. Ju daire: Bir nn- 2. 3. 4. 5 No. lu dükkanların ic;indeki 
tre ve b!r kor:dor Uzerinde Uç oda ve büfeden girilmektedir. Zemin çimen-

Yüksel< Mühendis Mek ebiArtt~ ve 
. . Eksiltme Komisyonundan : 

v Mektebınuz malzeme laboratuvarı için 24 adet granit taşlarmın kesme 
ge mahsus şartnamesi mucibince destere alınacaktır. Beherinin muha.m. 
men bedeli 28 Hra olup ilk teminatı51 liradır. Eksiltmesi 27-12-937 
tarihine r~stlıyan Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Istcklilerin 
şartnamesın.~ g~rınek için hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün 
ve saatte Gumuşsuyundaki Mektep binası dahilinde müteşekkil Komisyo 
na müracaatları ilan olum,ır. (7507) 

i.stanb~I ~nhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Hükmü Ikıncıteşrin sonunda bitecek olan müskirat sabcılarmm ruhsat 

teskerelerinin yenileme muamelesine 15-11-937 gününde başlanarak 
10- 12-937 Cuma ak~ına kadar devam edecektfr. 

Ruhsat tezkerolt;rfüi tecdit etmek isteyen ::;atıcıların tayin olunan gün 
!erde eski tezkereleriyle Kabatnşdaki Inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğüne 
müracaat etmeleri ve 10- 12-937 tardhinden sonra tezkerelerini yenile 
nıiyerek içki satanlar ·hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. 
(7425) 

to olup pasajın altına isabet eden u- çit mahallile yekdiğerine vasledilmis 
zun bir koridor üzerinde demir tel bulunması ve bu sebeple binanın ziy~ 
kapılı ve içinde kalorifer, kazanı ve ve kullanma kabiliyeti ve hali hazır 
sıcaık su tertiıbatı bulunan bir bod - emlak piyasasiyle, vazi'yet zaptında 
rum odasile apartmanlara ma.bsus 20 tafsilcn izah olunan getirdiği icar na 
adet demir parmaklrk kapulu kömür z:ırı itibara alınarak Hey' eti umumiye 
lük vardır. Koridorun üzeri yedi ta- sıne (184,150) lira kıymet takdir edil 
ne kafes dökme demir kapaklı aydm miş.tir: Arttırma peşindir. Arttırma
lık için mazgal deliklerini ha\•idir. ya ıştıra.k edecek müsterilcrin kıyme 
Koridorun üzerinde ayrıca.asma kü· ti muhammenenin %. 75 nisbetinde 
vetli bir musluk ve ön cephe apart - pey akçesi veya milli bir bankanın te 
manlara ait iki servis merdiveni olup minat mektubunu vermeleri icap e
merdiven başlarında birer hela ve de d~~· Müterakim vergi, tanzifat ve ten 
mir kapulu birer depo ve arka apart- vırıyeden ibaret belediye rüsumu ve 
manlardan bu koridora jnen merdivc vakıf borçları borçluya ait 
nin başında adi ocaklı halen kömür· o~up bedeli müzayededen ::en-
lük olan bir deposu vardır. Apart - zil ı o unur. Yirmi senelik ta'-
manlara mahsus olan kömürlükten viz bedeli müşteriye aittir. Arttır-
üç tanesinin içinde saç ocak bulaşık ma şartnamesi 5.11.937 tarihine mü-
yıkama mahalleri olup 2, 3, 4, 5 No. d. 
lu dükkanlar tarafmdan muıtbak ola sa ıf Cuma günü dairede mahalli 
rak kullanılmaktadır. Gayri menku- mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
lün umumi evsafı: Binanın İstiklal arttrrrnasr 8.12.937 tarfüine müsadif 
caddesine nazır ı inci, 2 inci, 3 üncü çarşamba günii dairemizde saat 14 
katlarında şahniş ,.e ayrıca 2 inci ve ten 16 ya kadar icra edilecektir. Bi-
3 üncü katlarında demir parmaklık rinci artırmada bedel birinci derece
korkuluklu mütenazır iki balkon var de.ki i~otekli alacaklının matlubunu te 
dır. Yine mezkur cepheye na.7..rr ze - mın ~ mek üzere üste bırakrlır. Aksi 

. k v takdırde son a ttı t ahh"d·· mın at mermer kaplamalı ve diger . 'r rmanın a u u 
katlar müzeyyen oyma alçıhdır. Arka ~kı kalmak üzere arttırma on beş 
kısmın esas merdivenleri ve sa.hanlık 1 gu~ ~aha temdit edilerek 23.12.937 
ları mermer korkulukları demir par- [ tarıhıne müsadif Perşembe günü sa 
maklıklı ve güpeşteleri ahşap, ön ta- , a! 1~ ~en 16 ya kadar dairede yapıla 
'raf apatmanlarm esns merdivenleri c. k ıkınci arttırma neticesinde, birin 
ve sahanlıkları mo.znik, korkuluklar cı derecedeki ipotekli alacaklının mat 
demir parmaklık, güpeşteler ahşıı.p - lu:bunu temin etmek üzere en çok art 
tır. Servis merdivenlerinin basanıak- trranın üstünde brrakılacaktır. 2004 
ları ve Sahanlıkları mozayik kokurluk No. lı icra iflas kanununun 126 mcı 
ları d?n:1ir parmaklıklı \'e demir gii- ~add~sine :evfikan hakları tapu si-1 
peştclıdır. Binada elektrik, tcrkos. cillerlıe sabıt olmryan ipotekli alacak 
havag::ı.zı. kalorifer tesisatı mevcut- larla diğer alakadaranm ve irtifak 
tur. Fnkat kalorifer ve sıcak su tesi- hakki sahiplerinin bu haklarını ve hu 
satından halen caddeye nazır apar - susiyle faiz ve masarife dair olan id
tımanlar istifade etmektedir. Hu<lu- dialarınrn ilan tarihinden itibaren 20 
du: Tapu kaydına uygundur. Mesa..lıa gün zarfında evrakı müsıbitelerile hir
sı: Hey'eti 'lımumiyesi (858,65) metre likte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
murabbaı olup bunun 177 metre mu- Aksi takdirde hakları tapu sicillerile 
rabb~~n~~ pasaj, 65 metre mura:bba- sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
ında ustu açık hususi 5 No. Jıu diik- !aşmasından hariç kalırlar. Daha faz 
kan ve mütebakisinde de bina vardır. la malfunat almak istiyenlerin 936/ 
Kıymet: Gayrimenkulün bulunduğu 2018 No. lu dosyada mevcut evrak ve 
ma.ha!lin mevkii ve serefi ve binanm m.ah~llen haciz ve takdiri krymet ya 
1stıklal caddesi ve Alyon sokağına ol pıldıgınr görüp anlayacakları ilan o
masr ve aralarında muntaz'l.Ill bir ge lunur. (1615) 

INGll..IZ KANZUK ECZANESJ 
BEYOOLU - 1STANBUL 

••ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı • • lstanb ul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
Mezun bulunduğu İstanbul Diş tabibleri mektebinden almış olduğu 

20 Teş~i~.isani 1340 tarih ve 68/363 m.ımaralı Diş tababeti diplomasınx 
kaybettıgı anlaşılan 1310 yılında lstanbulda doğmuş Kopernik zam .. 
goçyan'a Sıhhat ve Içtima.i Muavenet Vekaletince ikinci nusha olarak 
dipoma verilecektir. 

Hükmü kalmayan yukarda numara ve tarihi yazılı eski diplomasi 
her kimin elinde görülürse derhal alınarak Ankarada adı geçen vekal~ 
te gönderilmesi veya bulunduğu yerin Sıhhat Müdürlüğüne yahut Hü .. 
kfımet tababetine teslim edilmesi ve elinde tutulan kimsenin de sağlam 
kefalete bağlanarak ad.mm bildirilmesi alakadarlarca bilinmek üzer() 
ilan olunur. 

GQiP,. NEZLE,. BAŞ VE DiŞ,. Ki RIKLI K 
BüTü H .A.G~I LAQI DİNDİAİQ... 

Mustafakemalpaşa Belediye Riyasetinden : 
1 - Musaddak projemiz mucibince 89,000 lira bedeli keşifli M. Kemal

paşa kasabası elektrik tesisatının şimdilik nısfını yaptırmak §artiyle açık 
eksiltmeye konu1muştur. 

2 - Eksiltme 8-11-937 Pazartesi günü saat 14 de hitam bulacak ve iha
le M. Kemalpaşa kazası Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata ait evrak ve projelerin birer kopyaları Istanbulda Galata
da Selanik Bankası beşinci katta :Mühendis Hasan Haletten ücreti muka
bilinde alıp görebilirler .. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler tahminen yüzde 7,5 teminat ve ihale
yi müteakıp yüzde on beşe iblağ teminatlarile ihaleden bir saat evveline 
kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye talip olanların Nafia Vekaletinden musaddak vesaiki 
hamil olması meşruttur. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler M.Kcanalpaşa Belediyesine müracaat 
edebilirler. (7236) 



12 

HASAN 
Yarım yağll gece ve deniz kremile 

Menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMi 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikeleri izale eder. 
tiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

ptamin Sac Eksiri 
Size tam bir gençlik 

ve saçlarınıza yeni bir 

hayat kazandırır! 1 

OPTAMIN SAÇ EKSIRI 
Saç dökülmesinin 

kat'iyetle önüne geçer 

ÇAGLAYAN GAZiNOSU 

MT1iiTf y f memitiüüöA iM E~f 
Bu akşamdan itibaren seanslarına 

Tel: 40335 
başlamıştır. 

Trabzonda Yapılacak ATATÜRK Anıdı 
Müsabaka. Şartları. 

Trabzon ilbaylığından: 
1 - Trabzonda bir Atatürk anıtlı yapılacaktır. 
2 - Anıt Projesi 1 Birinciteşıin 937 tarihinden 1 Mayıs 938 ayı sonu 

na kadar müsabakaya konulmuştur. n: -:. T-~~~l~r bu hususta Kültür Bakanlığı Yüksek Oğretmen Genel 
ektorlugu ile lstanbul Güzel Sanatlar Akademisinden mufassal malu 

mat alabilirler. 
4 - Trabzonda yapılacak olan At atürk anrtr bir portre heykeli olına 

1:j Trabz~nun milli mücadeledeki ro !ünü ve Atatürkün Trabzonu mUhte-
1. 2'.,~a.n arda teşriflerinde halkın heyecanlarını üade eder h bır abıde olacaktır. ma iyette 

5 - Bu abide için azami 140.000 li k d rfedil kti' 6 M" b ka ra a ar sa ece r. 

] 
-.. usa a ya en az İstanbul Güzel Sanatlar Akademisini bitirmiş 

o an Türk heykeltra.şları girebilirler. 

7 -:- 31 Mayrs 1938 günü akşamına kadar maket ve projeler İstanbul 
dtla Guzel Sanatlar Akademisi Direk törlüğüne teslim edilmiş bulunmalı 

ır. 

8 - Ma~etler en az 1/ 50 biiyüklü ğünde olacaktır. 
9 - ProJeler anıdrn nihai şekil h k k d . . . olmalıdır. a m a tam b:r fıkır verecek vuzuhta 

10 - Anıt kaidesinin blok halinde mermerden ve heykel ile kabartmala 
rm bronzdan olması şayanı arzu ise de bu cihet heykeltr lann takdiri 
ne bırakılmıştır. aş 

11 - Proje ve maketler Güzel Sanatlar Akademisinde Tür' k ba 
k • ·! d · ... . ve ya n 

er sanat aı ar ~n teşkıl olunacak JU rı heyetince tetk'k dil k b' · · . . . . .. . ı e ere ırmcıye 
10"0 ve ık n"ıye 500 lıra mukafat ve rnecektir 

12 - A~ı~ ~aprlacak mahal tam bir müste~i şekilde kabul olunmuştur. 
/>. rut rrıahallınm fotografları ile mevzua esas olacak vazılar Kütür Bakan . .. .. -·· 

TAN 6 - 11- 937 

RCA B 6T·4 
Elektrlkll göz ile 
mücehhez bir ,.superhe· 
terodyne"dir.latasyon isi· 
mlerlnl ihtiva eden ışıklı 
ve genış kadran. Fevka
IAde tenzllAtlı fiyatı, 12 

170. -

Radyo satiasında malik olduAu tükenmez teknil< menbaları 

sayesinde RCA her vakıt "ilk olarak tekmil dünya müşterile· 

rine en mUheyylç icadları arzetmiştlr. 

Tekmil sair markalar. bunlan yaınız takip ettiler • 

. RC~ birçok icadları meyanında ilk olarak: 

Dinamik oparlCSrU, 

Elektrik şebeke cereyanile i•liyen ilk radyoyu, 

ilk çelik lambaları 

ilk göz ayarını 

icad etmiştir. 

Dünyanın en buy ü k teşkifAtına malık R C A 

tarafından vUcude getirilen bir abizeye malik 

olmaktan dolayı tam manasile 

m a ğ r u r .o 1 a b i 1 i r s i n i z • 

romatizma .. 
9rıp, 

derhal 
nezle, Baş, diş, 

keser. ve bütün ağrılarınızı 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir 

isim markaya dikkat. Taklidlerinden salo"'nız. 

rı 
Basur memererini ANTIYIRÜS ile teda 

iç ve dıt basur nıernelerinde, basur memelerinin her tü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan basur 

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin 

ŞARK lSPENÇty ARI L.ABORA TUV ARI, 

4 ---

Eskişehir Vilciyeti Encü~eninden : 
~---------........................ ... 

Idarei hususiyeye ait Nafia, Kültür, Hususı Muhasebe, Hastane Deva
irile Talebe Pansiyonu, llk Mektepler ve Kütüphane ihtiyacı için 166,5 
ton Sömikok kömürü şartnamesi mucibince açık ~ksiltmeye konmuştur. 
Beher tonunun bedeli 28 liradır. Muvakkat temınat 355 liradır. !hale 
15-11- 937 tarihine ımüsadif Pazartesi günü saat 15 de Makamı Vila
yette toplanacak Daimi Encümen tarafından yapılacaktır. (7277) 

• 

• 

A .JL t i\Jl 
H Ü A <C O 

U 1-1 t 10 D i N 

~EK 
KAYMAKLı LOKUM KESTANE ŞEKERLEME 

AMBALAjLI ÇEŞiTLi LEZiZ LUKs 

Bahçe 
KARAMELA ŞEKERİ 
kapı · Galata· Beyo{llu . Kadıköy 


