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BAŞM U H ARR lRl: AHMET EMiN YALMAN 

Parti Grupunda 
1 

Başvekil B. Celal Bayar 
Programının . Ana Hatları 

Ozerinde izahat Verdi 

Genis 
1 

ileri 

Her Yerde ve Her Zaman 
SOGUGA KARŞI 

TABiİ KANYAK 
Son sayfadaki ilinı okuyunuz. 

ve 
Görtis 

1 

Başvekilimizin Beyanatı 
Yuksek T ezahurat ve 
lttif akla Tasvip Edildi Polu müze.inde Seyit Rızanın ıah.i eJ)'CUUlın teıhir .eJilJiği köıe 

4t • Ankara, 6 (A:A.) - CUmhuriyet 
~lim•f Emin YALMAN Halk Partisi Kamutay grupu bug'.in 
_

1 
_ _ .ı d • da' d 6.ll.937 saat 10,30 da Trabzon mebu-

A ~· aıre ıre o- H .. su asan Sakanın başkanlığında top 
)8.flYOrum· Mueueaeden landı. 

müeue.eye gidiyorum. Maba- Söz alan Başvekil B. Celll Bayar 
chm, her tarafta yapdan itleri sürekli alkı§larla kilrsüye gelerek 
ayn ayrı görmekten ziyade umu- s.ıı.937 P&Zarteai günü B. M. Mecli-
1111 ruhu ve cereyanı kavra- sinde Yeni kabinenin programı hak -
lbakb km~ ~apacağı beyanatın ana hatla· 
M~~lretin buradan görünen man ~. Uzerınde parti grupuna izahat ver 

Bir Çatı Altmda iki Yeni Eser 

Jandarma Yüksek Subay 
Okulu Ve Polis Enstitüsü 

118.rası, bir inpat yerindeki manzara Bund l 
dır Bazı .iller temel halindedir. Satıh . .an sonra aöz alan bazı hatip e 
ta. · .. rUnU.r taraf ktur Diğer bazı nn Yenı kabinenin programına ait te 
ı go ıl ı:e~ Bir ilçlln ya,natı dinlendikten sonra umumi be 

cU
armmk ya.p ~ .. ,_-H~ yet yliksek tezahürat ve ittifakla Baş 

ıamm g&wı:u ça;~~. kil. 
AnkaradaMerasimle Açıldı 

Her kötede b1r fikir l&boratuvan w lJl beyanatını tasvip etti. 

na tesadüf ediliyor. Buralarda malft PGZGTtaİ ruzncımai 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -

Jandarma subay okulunun ve yeni 
polis enıtitilıünün açılış merasimi 
bugtın saat l:S,30 da yapıldı. Tören -
de, Kamutay reiat AbdWhalik Ren -
da, wldller, pnıreeör Bayan Afet, si-

inat toplanıyor, tecrübelerden netice :Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
çıkanhyor, yeni kıymetler yaratılı B. M'.. Meclisi pazartesi gilntı saat 14 
~or. te toplanacaktır. Meclisin o gilnktı ruc Parti Grapanan 4iinlıii toplan

lllUIG ri,.. --Bütün buradaki temaslanmd& var namesinde fU maddeler vardır: 
lığım lraNı•t ....... 1 ""° Y~&'n'& mellmaa mecliat B. HOM111 Sah y_ul ve idari .mftltetJarlar, mebuslar, 

lanı.k ve sırf canlı ihtiyaçlar gözöniln 
de tutularak ne ya.pılmıpa iyi yapıl 
lnışbr ve iyi verim almak im.kim el 
de edilmiştir. F.lldyi 1111ah ve tamir 
Yolunda ne yapdmıpa. neticesiz kal 
lllı§tır. 

liiFnTi;'fnİıfiiijllnr•a;ı.lımMliillliiallrf--·.aQAuı..r.,....__. 1 
" 
0'1'~tll1i& 

mcı 1 Aamı Gündüz, ordu müf etti§i Orge-
maddeainin kaadettiğl husualara mün rapor: ar. · 

.&,,. .... """'- 12 ..... ,_,, ,.._,A, h" neral ll'ahrettin Altaıy, jandarma u-
ıhasır olmak üzere husus! bir kef!Llet ...,.,, ... ı &ıı.u& ~ .. ea.u vmaı Bayar, u 
sandığı tesial hakkındaki kanun llyi- ktllnet nammiı. eöz alarak beklenen mum komutanı Naci, Emniyet işle-
hasmm geri verilmesine dair aa,ve- mühim nukunu okuy&cakır. ri umum mUdilril Şükrü, vekaletler 
Wet tezkeresi, B. Celal Bayar, HarJa ierli gelenleri hazır bulundular. 

3 - Yor.gat mebusu Emin Drama- K • • Merasime, ihtiram kıtalan başında 
anananu zıyaret etti ibulunan jandarma band ldı 

nm bir takririniılı geri verilmesi h=ık- Ankara, 6 (Tan muhabirinden) - ğı latiklll Marşı ile başl=~~u~;jan: 
kmdaki takriri· .. Başvekil B. Celll Bayar, bugiln l84t danna subay okulu kumandanı kur-

Bunlardan batka Van goıtı işletme 12,30 da Hava Kurumuna gelmif ve (Arkas 9 cuda) Poli• En•titüii Ue Jandarma Mektebinin umumi ma~ 
B ugiln Kemalist TUrkiyenin 

karpmıda Yeni kıymetler ya 
l'atJnak için hudutsuz fll'8atlar var 
dır. Geri Jralmamız gibi en aleyhte bir 
lınili bile lehte bir lmil haline çevire 
biliriz. Yeniden yapmalıyız. 

idaresinin 932 malt yılı son hesaplan yarını saat kadar Fuat Bulca ile gö- 1 un 
n:a ait mutabakat beyanıı&ıneaile, Ka ril§mU,tUr. ----------·----------------------------

KOMUN IZM E KARSI -İJ'°iığÜn - J~ponlar Sık~şı~ Vaziyette Ankarada birtakım mtleaetıeler 
tördUm ki dünyanın hiç bir yerinde 
lrıiali yoktur. Niçin?. Çl1n1d1 başka 
bıemleketler her ite bizden evvel atıl 
~ ve dünktl fikirlere göre ortaya 
birtakım eeerler çıkarmışlardfr. Bun 
lan yıkıp yeniden yapamazlar, ancak 
lalaha çalıfabilirler. 

Biz onların meaeli otuz sene evvel 
)aptığınd&n başlıya.rak bugtlnün sevi 
~ adını adını gelmiye mühtaç de 
filiz. En son tecrilbe ve derslerin ne 
ticeaini doğrudan doğnzya tatbik ede 
biıecek vaziyette:r.iz. 

insana en büyük ilmit veren nok 
ta, genç müteha88ıslar arumda yurt 
ta en iyiyi, en mükemmeli tahakkuk 
ettirmeyi ideal bilen çok kıymetli un 
•urlar yetişmekte olmasıdır. 

Alman a ltal Ve 1 AN' da Çın Cephesını Arkadan 
y ' ya TAN, bugünden itibaren Vu ğ Uğ orlar 

J . A d 8. ::::;:r, birçok yeni rma a raşıy aponya rasın a ır 
0

• AJtıncı oayfamızdaki ş h 1 c b bA e d 

lt
•ı A f 

1 1 
d okubıhneceli zaHb~k.. b~ayeaini Gn CJ ay lft enu UCJar ISln e 

a m yunuz. • ayenın me- Çok Şiddetli Bir Harp Basladı 1 za an 1 ~· d~ğümünü çözmek, sizi 
eglendırecektir. 

• Muharririmiz Suat Der
vit'in muhtelif ıınıfta genç 
kızlarımızla görüterek ha
zırladığı meraklı ıerinin ilk 

Y&zısını yedinci sayfamızda 
bulacakıınız. 

• Arkadatımız Burhan 

O rtalıkta görünen bu gUzel isti
datlardan en büyük verim al

rn~~ istiyorsak ilk şart şudur: Hepi
bliziıı görüş za viyemizi milli birlik 
\'e ahenk esası üzerine ayar etmemiz 
~e .her türlü menfi ve şahsi dilşünce-
erı tasfiye etme~ lazımdır. ' 
b ltariıerimizden bir, iki tariz mektu· 
~.aldık. Diyorlar ki: 

Roma, 6 (TAN) - Bugün, ttaıya -
Almanya - Japonya araamda konımu
Dizmle mücadele için aaat 11 de Cbigi 
Baraymda bir protokol imza edilmiş· 
tir. Almanya namına Fllhrer'in fev
kali.de mıurahhaaı Von Ribbentrop ile 
Alm.anyanm Roma sefiri Von Hassel 
Japonya nlmma Roma sefiri Botta, 
İtalya n&mma Kont Ciyano merasi
me iştirak etmiılerdir. Protokolun 
lmzaaından sonra Uç devleti temsil e
den delegeler Sinyor MUSIOlini tara
fından Venedik sarayında kabul edil
mişler ve B. MUSBOlini B. Botta, Von 
Ribbentrop'a St. Maurice ve Lazare 
nl1&n1armm büyük salip rütbelerini 

Felek, ıizin için eğlenceli 
müaahabeler hazırlamı,tır. 
Bugünün ilk müHhabesini 
betinci sayfamızda okuya
caksınız. 

Yapılacak işlerden bahsediyorsu
llUz. Ya dün iyi iş görWmedi mi? Ya:U için hazırlanan faaliyetleri ileri 
d~ek düne karşı bir tariz değil mi-.,, 

l'U ~k ınilletinin millf gayelere doğ
hıaı evaın eden ve bir saniye bile şa
tnU ar Uzerinde durnuyan fasılasız bir 
sın~elesi vardır. Dünle bugün ara
hıeıar ~fark tasavvur etmiye ve~
lnn rinde durmıya, millt ,..ıı. 
hiçbx:. baknnından, hiçbir sebep ve 

hak Yoktur Ortada .U vn 
lbenfI b' h · ~ ır aasasiyet uyan 1'. 
tiyenıerı şüphe ile karşıl jlcap 

(Arkası 8 ) 

..... 
Vermiştir. ~ Binbaşı Htisameddbı Bllgesü 

Protokolün aalan A k ı · v H , k Şanghaya· cİıJar mahallelerin harabeye tl3nert 1ft.rıt%a1'aa 
İmza olunan protokolun metni ıu· s er ıge azır f Nevyork~ 6 (TAN> - Uzak Şark rece serttir. Fakat Japonların Honchl 

d~: hbe N 1 harbine dair alınan en son a rlere oda yaptıklan ihraç hareketlerinin 
'1talya bu protokol ile 25 tıdncl- o t a r 1 göre, Şaughaym cenub~garbisinde vu muvaff akıyeti, vaziyeti tamamile df!-

tetrin 1936 tarihinde komUııJat enter Erkek ve kız talebenin askerliğe kubulan muharebeler ÇQk ciddi ve Ja ğittirmiştir. Bunlann hedefi Çin c~p-
naayonaline kartı Almanya ile Ja· hazırlık ders programına daya _ ponlar için tehlikeli bir mahiyet al - besini arkadan vurmaktır. Bu yüz • 
ponya araamda aktMDmlf olaıı iti- narak verilen notlardır. mıştır. Japonlar Soçov nehrini birkaç den Çinlilerin Canso-Sungiang battı· 
Wa iftirak etmektedir: Ciltli olarak satılmaktadır. 

1 
noktadan geçmişler ve ilk hatlarım na ricat etmeleri icap edecektir.Fakat 

Relch hUkftmeti, İtalya htlkbıeti Tevzi Yeri: Kanaat Kitabevi Honchio'ya götürmüşlerdir. Bura • Çin cephesinin bununla da kurtulma 
"" Japonya İmparatorluk hükftmeti •••••••• •••-= j da şidd~tli.m~harebeler vuku bulmak ar muhtemel sayılmıyor. ÇünkU ,. • .,_ 

(Arkam 8 incide) tadır. Çınl:lerm mukavemeti, son de- (Arkası s in~ideı 
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Dünyayı idare Edenler Nasıl Yaşarlar 1 SIRKETE 
SON BiR 

iHTAR 

Romen Heyeti Gitti lstanbul 

Y 1 • f · J • • AnkaraHava ••• 

Amerika Cümhur onan ı mısa ır erımız 5 f 1 • e er erı . 

Reisi Raasevelt'in de yarın burada olacak -0-

Sabah Ankaraya 

Gidenler Akşama 

G ·~ i sıl Geçer? Karaköydeki eski durak ye-
rinin kaldınbnası üzerine Kara.
köy Köprüsünün Galata tarafın
da bir durak yeri yapılmıştı. Fa
kat, Tramvay Şirketi, burasmı 
Eminönü sayarak o şekilde bilet 
kestiği i~n belediye, şirkete lh-

Dönebilecekler 
Devlet Hava Yollan idaresi, An

kara - Istanbul tayyare seferleri 
programın.da yeni bir değişiklik yap
mıştır. Bu değişikliğe göre, lstanbul
dan sabahleyin tayyare ile Ankaraya 
giden yolcular öğleden sonra kalka
cak posta ile ayni günün akşamı şeh
rimize dönebileceklerdir. 

A merika Cümhurrcisi Roose
veıt, her sabah sekiz buc« 

ğa doğru uyamr. Mühim haatalığ;n 
dan kurtulahdanberi erken kalk -
ma.1c &det1n1 terketmişrtr, Gözleri
Ili a-çal' açmaz kendinden evvelki 
CilmhtuTei1Jleri gibi yatağından fir 
lamaz;. saat doleuz buçuğa kadar U· 

~lf halde dinlenir. O esnada 
kahvaltısı bir tepsi içinde yatağına 
getirili~ tfç fincan stitlU kahvesi· 
ni içerken hususi katibesi gtinllik 
muhmratun yüksek sesle okur. 

Saat dokuz buçuğu çalarken, 
Cilmhurreisinin muhaflzı polis mü 
tekaitlerlnden T.homas Qualtırs o
duma.- girer. Bacaklarmdan mh -
met çeken Roosevelt~ giyinmesi· 
ne oda. hizmetçi&iyle beraber 
~·ardım eder. Cümhurreisi, ya -
nında bir hastaba'kıcı bulundur
madığı gibi beyaz sarayın dokto
runu pek nadir refakatine ahr. Has 
talıktan sakat kalmış olmasma rağ 
men vücut arızasını en a7.. belli et
mek muvaffakıyetini harikulade 
beceren bir insandır. 

Saat onda CUmhurreisini mesai 
odasrıta giden bir tünelden beyar 
saraya geçirirler. Orada biri mat
buata, diğeri siyasi işlere bakan 
iki katibi kendisini karşılar. Bir
kaç ay.clanberi reisin oğlu James 
Roosevelt umumi katiplik vazifesi
ni görmekte ve on sekiz vekllet 
ve kafemi mahsuslarmın riyueti 
cümbu:ı:la. olan işlerini idar.e etmek,. 
tedir. Babasının yanındaki vaziye
ti gittikçe ehemmiyet peyda eden: 
Jame. ROosevelt'in mcsuliyeti her 
hafta biraz daha. artmaktadır. 

Ctimhurreiai hiç olmazsa günde 
bir defa: milate.p.rı Cordel Hiıll ile 
~r Birçok S ıyasl şa:haiyetıeıi 
• llt\ldimet adamlarmı kabul e -
er:- 1"aıtıı~ ~veır1 te.remıatıa 
•ğtaşmayt sevmeZj pratik esas hak 
'iınd&.ki 1ranaa.ti ve.sdikten llOUl2 

teferı1latmı meni a.rlcadqlimna 
biram. 

A merika Cümhuı:ıreisi her giin 
yanında; yirmi senedir ~a

Ja,an Irat besi I.ehand'a birçok hu
IU!f mektupfar yazdırır. 

Amerikalılar, Mis Lehand'ın yir 
mi senelik tecrübe ve alışkanlığı 
dolayısile Roosevelt'in üslubwm 
ve hatta fikirlerini fevkaliı.de laav
radtğını. yazılan melltupfarm k~ 
miıı ta.ra.fuıdaıı. not et.üdldiğiAi aa 
cak Cürnhurreisile katibesinin far
kedeb!leceklerini söylerler. 

Cüınhurreiei Tcpei içinde gönde
rflen öğle yemeğini bürosunda yer. 
Alelumwn öğle yemekleri, bir kap 
aıcak yemek, bir surahi aüt ve bir 
mandovi~ten ibarettir. Reis içki ıç
mez. Resmi davetlerde dahi şarap 
kullanmaz. Yalnız resmi akşam zl
yafetlerinde, yemekten evvel ken
di ellle hazırladığı bir kokteyfi ~er. 

Climhtrrreisi mesai odasında ek

lll!Tt aJqam g~ nkitlere kadar mq 
pi olur. Bazı g1i:aler iliısi çabak 
lıitirine, beyaz saraym pa.rkmdaki 
J'ÜZID~ ha:vuzmıda abam yemeğ.jı
dm end bir par(a. yiizer. Rooae
ftlt'in bacaktan tut:madığmdaıt, 
,ani kendimı.i yümıe havuzuna 
ideta atarlar. Yalmz kollamım 
kıınetile iyi denilebilecek kadar 
Jiiar. 

Ç alışma ıaaatleri Dihaye& -
nince:. kit.ip ve Utibeleri

IÜ yanma ~- Ramiyetten i
ri. faalı n nazik bir IOhbet. claki
bl:anm yaşar. O aman berlra • 
tediğ gibi konaıpır, ülma ~ 
Jeri ania:tTr. Falrat bu hmtu9f 98at-
1erinde bile Cümhurreisi olduğunu 

l
tarda bulunmuştu. 

Tramvay Şirl<etinln bu tebllga 
a aldmş etmediği ve bu istasyo
nun hali. Eminönü mıntakası ~ 1 

Bundan sonra şehrimizden Anka
raya her sabah saat 10 da bir tayya
re kalkacaktır. Ankaradan da hergün 
saat 14,10 da Istanbula bir tayyare 
hareket edecektir. Yalnız. Pazar gün 
!eri yapılan seferler kaldırılmlŞtır. 
Bundan başka, Pazartesi sabahlan 
saat 7 de şehrimiz.den hareket eden 
tayyare de bundan sonra kalkmıya
caktır. lstanbuldan 10 da hareket e .. 
decek tayyarenin yolcuları, saat 9 da 
Karaköy postanesinin önünden kal .. 
kacak otobüsle Ycşilköy meydanına, 
getirileceklerdir. 

yılarak halktan ona göre fazla 
ücret ahndığı yapılan fPki.yetler
den anlaşılmıştır. 

Belediye, dün Tramvay Şirke
tine kati ı;ekllde ve son olarak 
tebligat ) apnuş ve Köprüdeki ts. 
~onun Karaköy sayıbna81D1 
bildirmiştir. 

Romen lıeyetl, rılatunJ• uğurlanıyo 
General Papagos'un reisliği altında 

bulunan Yunan heyeti, Salı günü Ro
manya vapuru ile Pireye hareket e
decektir. 

Amerika Cümhurreisi 
F ranklin Roosevelı 

etrafındakilere unutturmıyaca.k va 
kar ve temkine maliktir. 

Beyaz sarayın resmi ziyafetler 
haricindeki akşam yemekleri pek 
sadedir. Cümhurreisinin zevcesi 
lüks ve karışık yemeklerin kocası
nın sıhhatine yarayacağına ka'li 
olmadığından, ekseri pi1'7.0la ve 

jambon hazırlatmıştır. 

istinyede 
Bir Amelenin 
Feci Ölümü 

General Şkityu'nun reisliği altında 
bulunan dost Romanya Erkanı Har
biye heyeti, dün saat 1,30 da kalkan 
Romanya vapunı ile Köstenceye git
miştir. Romanya Erkanı Hnrbiye He
yeti, Tophane rıhtımında, Istanbul 
Kumandan Vekili TUmgeneral Os
man Tufan, Iatanbul Merkez Kuman
danı General İhsan Ilgaz, heyetin 
mihmandarları, Romanya konsolosa· 
nesi erkAnı tarafından uğurlanmış
tır. 

Yunan heyeti yarın 
Anluuaclan aelecelı 

MiMılirlerimu KayseriJe 
Kayseri, 6 (TAN Muhabirlnden)

Yunan Erkanı Hal'biye Reisi ve mai
yeti Kayseriye geldiler. Vali, Kor ko

mutanı ve kala;balık bir halk kütle.si 
tarafından karşılandılar. Hükfunet 
konağını, Korkomutanlığı ziyaret et
tiler. Oğle yemeği, Sümer Bankın bez 
fabrikasında. yendik~n sonra tayya
re fabrikası gezildL Ve şereflerine bir 
çay ziyafeti verildi. Misafirlerimiz, 
ak§am treniyle Ankaraya döııdi:iler. 

Bu yeni sefer programının tatbiki· 
ne dünden itibaren b~ıttn". ~ 

ı 

Gü111riik Tarife Kanununda 
Det.iıiklik Olmayacak 

Gümrük tarifeleri üzerinde yenJ 
d~kHk yapılacağı hakkındaki ha4 
herler doğru değildir. &dece, güm. 
rük kanununun bir kısım hükilmle4 
rinde bazı tadiller olaeaktlr. Bunun 
için hazırlanan layiha. M.eclia encü
menlerindedir. BG layiha kanun hali· 
ne geldikten aonra. usul ve muamele 
bakmımdaır bir~ok kolaylıklar temin 

Amerika Cümhurrcisini eğlendL 
ren ve- mefgul eden meraklardan 
biri de. pul koleksiyonudur. Hafta
da birkaç gün yatak dairesi kısmın 

daki hususi odasına kapanır. Daki
kalarca biriktirdiği pullarını sey
r~ düzelterek zevklenir. Ba
zan da. ayni odaya hususi dostları
m çağırır, gecenin pek geç saatle· 
r.ine kadar hararetli hararetli ka. 
DUlurlaı:. 

Dün sa:bah lstinye Dok Şirketi ima 
18.thanesinde feci bir kaza 0ınıuştur. 
Ameleden marangoz İbrahim oğlu 1z 
zet havuzda bulunan "Galata,, vapu
nınun üzerinde çalışırken birdenbire 
müvaz.enesini kayb~ ve düşerek 
beyni parçalanmak 91.1retile ölmü,t.Ur. 
İzzet, dUşerken tamir edilen vapura 
çarpmak suretile kafası parçalanmış 
ve sonra da denize yuvarlanmıştır. 

Dost Yunan heyeti de yarın öğle 
üzeri hueuat bir trenle Aııkaradan 
§ehrimize dönecektir. 

Tarih SerCJİSİ 
Büyük Bir 

Rağbet Görüyor 

El Arabaları 
için iki Yeni 
Tip Seçilecek 

edilmiş olacaktır. 
-O 

MHllinller Ara11Mla 
Yapılan Nakiller. 

E aki dO'stlamıı !le'Ver. Onlan 
hatırlamak ve aramak için 

da.ima: müsait aaatler bulmuştur. 
Yalnız doetlarmd8:n nasihat aldığı 
hakkında çıkan şay.iala.ra ı:ağmen 
CUmhurreiai kendisine nasihat ve
rilmesini: sevmez. İcabında,. nasihat 
ve tavsiyeleri kend:.si ister. Müsa
adesi' ve arzusu olmadan nasihat 
vermek heve$e kapılmış olan ah
bapiannm ekseri ~1zlarının payı
nı vermiştir. 

Cüdurreisi ier sene vereceği 

verıinia beyannames'ni senenin '!!l 
son güı1iindc verir- 'ZS.000 dolar 
tahsisatı olduğundan vergiyi ona. 
göre alırlar. 

Roo11evelt Cümhurreisliğine ait 
vazifeleri o husustaki çalrşmasını 
pelr severek ifa eder. Ahbaplarına 
şöyle dermit: 

"'Sevilen bir meşguliyet ve va
zife katiyen insanı yormuyor,, 

Amerika CümhWTeisi Franklin 

Roosevclt .Kanunusaninin yirmi dör 
düncü günü 56 yaşma girmiş ola
caktır. Bu sene de diğer seneler g! 
bi 5& meı aenesini kutlamak iize. 
re müi:mmı.el bir pasta hazniana
cakllr. Cümhıırreisinin annesi oğ -
lwıun Yat değiştirirken nefia b. r 
pasta,!ıazırlatmak ve etra.fma. top 
lanarat şen bir alqa.m yemeği ye
mek ideüni em bq aenedir terket 
mediğini övünerek anlatır. 

Roc>Rveit çok faafh fra.nst7.Ca ko 
DllŞUl'. Merammı framJIZca anlat
mak üzen f.ınatlar kollar. Fransız 
mtıharrir'lerininı eserler"ni yatağına 
girdiği zaman okur. Takdir ve be
ğendiği bir feyi ifade · çin en ziyade 
lml1'andığı keilme, "fevkalade,, sı
fatıdır. 

Bir gin Rooeevelt'in ilri saatte 
'*fenalide,, kelimesini yirmi altı 
kere sarfettiğini saymışlardır. 

!stinye JıÖlisi cesedi denizden çıkar 
mış ve müddeiumumiliği de haberdar 
etmiştir. Müddeiumumi muavinlerin
den 1lısan, tahkikata başlamış, tabıbi 
adil Bay Salih Haşim da cesedi mua-
""""' ohn İAtir. 

Kamyon Altında 
Şoför Alinin idaresindeki 3389 nu

maralı kamyon, Pangaltıda yolun bir 
tarafından diğer tarafına geçmek is
tiycn Nişan isminde birine çarparak 
ağır surette yaralamıştır. 

Ma•laltta yüklü bir 
araba parçalanclı 

Şoför Bekirin idaresinde bulunan 
bir kamyon, Maslakta Srvaslı Rızanın 
kullandığı sUt ytlklU arabaya ~ 
rak parçala.ml§tır. Bcygirlerden biri
nin dört ayağı kırılmıı. arabacı Rıza 
da sol kolundan yaralanmııtır. 

Halkın ve mekteplilerin fevkalade 
rağbeti karşısında DolmabahçedC'ki 
tarih sergfat :mttddetsız ôta.rak uzatıl
nıUltu:;::-D= ' ...... ilk<>~~
şamba ve Cumarteaı guruerJ o: lalar-
la liseler Pazartesi günleri, yüksek 
mektepler Cuma gUnleri, halkta Sah 
ve Pazar günleri sergiyi gezebilecek· 
\erdir. Ancak mekteplerin sıra ile 
sergiyi görebilmelerini temin i'lin bi
rer liste yapılmaktadır. 

---o---
Denlz Müesseseleri 

Müdürleri Ankaraya 
Çağırılac:aklar 

Deniz Bank hazırlıklarile ıne6gul 
oınıak üzere §chrimize gelmiş o!an 
lkıtsat Vekaleti nakliyat umum nıü
dürü Ayet Altuğ, dün Ankaraya dön 
müştür. Nakliyat umum müdürü, bu
rada Deniz Banka dahil olacak mü
esseselerin idari ve mali vaziyetleri 
hakkında hazırlanan projelerle meş 
gul olmuttur. Ayet Altuğ, ayni za
manda Deniz fabrikalar ve havuzlar 
idaresine de giderek burada Van gö. 
lÜ işletmesi için hazırlanan maızt:. 

Seyyar satıcılığın eski §ekline ıü

bayct verilmesi ve sırt hamallığının 

kafdırilması Uzerine piyasa.ya türlü 

diye, piyas da b0y1e garip ~ekiller 

gösteren arabalarm bulunmasına ta
raftar olmadığından iki çe§it üzerine 
tek bir araba tipi numunesi kabul e

dilecektir. Bunlardan birisi diğer nıe
deni §ehirlerde olduğu gibi, bisikletli 
arabalar olacaktır. Satıcı arabanın 
yanındaki bisiklete binerek arabayı 
el ile itmlye lüzum kalmadan &Urec.ek 
ve yanındaki arabaya da iırtediği mad 
deyi koyarak aatacaıcıır. SU arabalar 
ayni renk. boya ile bir tiple ye btt· 

yüklükte olacakttr. 
Belediye bir de biaiJUetlİ.Z tek bir 

araba tipi 'daha kabul edecektir. Fa
kat, bu tip için henüz tetkikler ya. 

pılmaktadır. 
___ o--

Çinili ve Merkez Rı•tam 
Hanlarının Tezyinat. 

Değiıece~ 

Kabul Edilmedi 
lıılaa.rif Vekaleti, vilayetler içinde 

herhangi bit sebeplC"'olursa ol.Sttn bir 
mu•llimin bir okultla.n diilerine ~ 
J'~~.LiilieSILU ,......, ............. ~ ....... 

let, maarif ~ tartl.fındön 
taadik edilmek üzere gönderilen ilk 
tedriaat ikinci kadrosunu bu bakım
dan reddetmi3tir. Bu kadronun için
deki yeni tayinler tasdik edilmiştir. 

Aksarayda "Fermanh Deli .. 
Konya Aksaray? (TAN) - Türieçe 

muallimi Yakup Sabrlnin gayretile 
orta okulda vücude getirilen yeni ve 

güzel aahne bitmiftir. Talebe bu sah .. 
nede Hk olarak "Fermanlı deli haz • 
retleri,, piyesini muvaffakıyetle te~· 
!!il etmişlerdir. 

HHdekte lir Ölint 

Kırkçeşme 
Suqu Her Ta
ıafta Kesilince 
Şehre gelen kırkçeşme sulan, gele

cek ayın 14 Uncü günü akşamından 
itibaren şehir dışından kesilecek ve 
şehre akmasına meydan verilmiye
cektir. Bu karar, kırkçeıme suyu 
kullanan birçok müesseseleri yakın
dan alakadar etmektedir. 

meleri tetkik etmiştir. 
De~ Bank hakkındaki projenin 

Mecıtste müzakeresi yakın olduğun. 
dan banka ile alakadar tcşckkfüler 
müdürlerinin \nıgünlerde Ankaraya 
çağırılmalan muhtemeldir. 

Şehircilik müteha&8181 Proet, liınan 
işletme idaresi ile gUınrük müdürın. 
ğünUn bulunduk'larl eski Merkez ve 

Hendek, (TAN) - Geçenlerde bir. 
gece evf m~hul haydutlar tarafmdan 
baaılarak 110yulan V'e dayak atılan K• 
maliye mahallesindeki Yusufun ka
rısı Fatma ölmUştUr. Kadının bu hl~ 
diuıden lbir hafta sonra ölmesini, Y9"' 
eliği dayağa ve korkusuna hamleden-
ler de vardır. 

Evkaf mUdürü, dün kendisiyle gö
, rüşen bır muharririmize şunları söy
lemi§tir: 

.. _ Belediyenin bu tebliğinden res 
men haberdar değiliz. Bugün muhte
lif camilerdeki 40 şadırvanda halen 
kırkçeşme suyu kullanılmaktadır. Be 
tediyenin, suyunu kestiği çeşme ve 
musluklara da terkos vereceğini zan
nediyoruz. Evkaf idaresi, mikroplu 
ve muzır olduğu anlaşılan bir suyu 
kullanmakta ısrar gösterecek değil
dir. Ancak kesilenin yerine su veril
mesi kanun icaplarındansa bunu iste
mek hakkımız olur.,. 

Darpanede bütün laaliyd 
duracak mı? 

Diğer taraftan Darpane müdOrti B. 

Bankaya devredilecek olan Deniz
yoııarı, Akay ~ibi ~üesseseler ~nü. 
dUrierinin teşkıl edılecek olan ıda-

e meclisi azalıklarına getirilecekle-
r d • ri hakkındaki haber ogru değildir. 
Bu müe~seseler, müdürleri şimdi ol
duğu gibi vazifeler~ne . ba~araklar, 
yaJnrz, Jktısat Vekaletı yerme Deniz 
Banktan direktif alacaklardır. 

--o--

yeni Çin Elçisi 
Yakında Geliyor 

Çinili Rıhtım ııaniarmın cephelerinde--=--=------=----
is . -"'~ ~ .... """", değişiklik yapılmasını temıştir, Bi- -~~İ~K~Ç~ATl~L'A'"""~, ribirne uynuyan ve .. m~ray~ çirkin ,.. 

leştiren tezyinat, Türk mımarı üsl(ı. 
buna göre değiştirilecektir. Amavutköyu ile Kuruçe5mede birer 

--O>--- ilstii kapalı tramvay darak yeri 

Kör Kuyular 
Kapanıyor 

Belediye ııehir içindeki arsa, mey. 
dan ve 80kaklarda bulunan bütün 
sarnıç, m.ahzen ve kuyulann derhal 
ağızlartnl kapattırmıya karar ver. 
miştir. Btınun için alakadarlara bir 
aylık bir mühlet verilmlttir. 

Yartta Busiink6 Ha•a 

yapılması için beledıye ılrlııete müracaat 

etmi&tir. 

• 
R ami ıı:ıhlyeti müdürlilğüne eski Çek 

mece nahiye1i müdürü Vasfi tayin 

edihniştir. 

• yorgancılar ve sıvacılar cemiyetin-
de idare heyeti seçimi dün yapıl

m15tır. Terziler cemiyetinin ıec;imi, ekseri
yet bulwunadığmdan başka güne kalın~ 

tır. 

1™ıktôciteşrin 1931 
PAZAR --

:!_eni Çocuk AnsiklopediSf 

11 1 1 Citt C ·· l l 

Fuat ta şunları söylemiştir: 
"- Sular. 5Jehir dl§ından kesilece

ğine göre, bundan böyfe bizim de is
tifade edemiyeceğimiz anlaı,ılıyor. 

Fakat. darpanenin bir dakika bile 8U· 

suz kalması imkansızdır. Aksi takdir 
de bütün faaliyeümi% tamamiyle du
rur. Buna kar31 alacağımız tedbirleri 
şu gttnlerde karariaştıracabz. .. 

Çin hükumetinin Ankara Orta 
Elçi.si General Hu mezunen memle
ketine gitmişti .. General Hu, bükCı· 
meti tarafından başka bir vazifeye 
tayin edildiği için yerine, Çinin Viya
na sefareti maslahatgUzan B. Tung 
Te Şierr tayin edilmiştir. Yeni elçi bu
günlerde memleketimize gelecektir. 

---oı--

Sopa ile Yaraladı 

y etilkit7 meteoroloji iıtaa101l1lndaıı ab
nan asalilmata ı8re, baılin 111rdmnazda 
ha.anın amıuni1etle lumıen btalııtıa 1 

l lar 
. ,. , eçme-

si ye rlizı r m ınna .. 1ıtikanıetten ki 
KaradenU~ ve ıarbi Anadohada ._::r1• 

11 inci ay Gün: 30 

Ramazan: 3 

Arabi: 1356 

Hızır: 186 

llkteşrin: 25 

Rumi: 1353 

1 }~! m~:u ı~~~:.~ ~:~ I \ 
dit f 300J turaıttar. etiz 'H'z lı:UJ"Dftur. 

Yenfkoyde oturan balıkçı Hıristo, 

balık ağı yüzünden çıkan kavga neti
cesinde Aleko isminde bir arkadaşını 
90pa tle başından ağır surette yarala
mrştır. 

'--•·-da et ı, diler mınta_.... orta klrlYette . 
ınuhteınoldir. amaı 

DUN'KURAVA 

Dün ban kısmen açık g......,.,;,, rtı • 
• -y· .. ·~· Zgar 

şimalden aanıyede Jedi metre olar·L . ... esmış 

Giineş: 6,38 - Ofle: 
!kindi: 14,42 - Ak&am: 
Yatsı: 18,34 - Imsik: 

11,57 
16,59 

4,56 

tir. Barometre 764 milimetre, hararet en 
çok 19, en u: 9 santigrat olarak kayde
dilmişti!' • 

(J 

p 

d 
l!I 

t 
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9 Zar Konferansı 
Hazırlanan Nota 

Dün, Japonyaya 
Tevdi Edildi 

J(onf eransı Tem sil Edecek Bir Heyetle 

Görüşmek Üzere Murahhaslar Tayini isteniyor 
Brüksel, 6 (TAN) - Brüksel lr.onferansı, bugün Japonya hü. 

kumetinin konferansa iştirak etmemek için gönderdiği cevaba 
kar'ı hazırladığı notanın metnini tesbit etmi' ve bu notayı Japon 
hükfunetine göndermi~tir. Notanın hulasası, Japonyanın konfe
ransı temsil edecek tali bir heyet ile gÖriifmek ve sulh çarelerini 
aramak üzere murahhaslar tayin etmesidir. ....., ı Dokuzlar muahedesini imzahyan 

~('-1~'-""'D""''::k""" .. ~ bütün devletler vazifelerini yapacakV İn dsor u u' lar, ve bütün dünyayı endişelere düşü 

ır . 'I 
ı Haftanın ! 

1 

1 
Üç Siması ı 

••• 

Avusturya. Hariciye Nazın 

Berlin - Roma mihverine bağlı kalmak 
isteroiyen Avusturya hariciye nazırının 

yarşova ziyareti buyuk bir alaka uyandır-

mıştır. 

Hükômetçilerin 
Muvaffakıyetli 
Bir Taarruzu 

Yukarı Aragon'da Asilerin Ağır 
Zayiata Uğradıklari Bildiriliyor 
Londra, 6 (TAN) - ispanyadan gelen haberlere göre bugün 

cümhuriyet kuvvetlerine mensup kırk tayyare ispanyanın en bel
Jibaflı askeri kilitlerinden olan Saragossa'ya karşı muvaffakı
yetli bir taarruz yapmış ve tayyarelerin kırkı da hiçbir hasara uğ
ramadan geri dönmüştür. Tayyarelerin bombardımanı yüzün
den Saragossa' da büyük bir infilak hasıl olmuş ve bir mühimmat 
fabrikasının yandığı anlaşılmıştır. 

Madritten verilen bir habere göre, ------------
asiler yukarıAragondaki Poziella mev B s d 
zilerini işgale teşebbüs etmişlerse de e s e n e e 
ağır zayiatla püskürtülmüşlerdir. A- ı 

?.!I' ren hap tehlikelerini bertaraf etmek 
• için çalışacaklardır. Çünkü hiçbir mu 

siler ise burada birka~ sırt~ el~ geçir-

3 2 
M • ı 

diklerini ve Cümhurıy~tç.il~rın 300 I yon 
' j maktul bıraktıklarını bildırıyorlar. 

Londra gazetelerinden biri Adem] s ı • harebe artık bir mmtakaya inhisar 
etmemektedir. Japonyanm ancak bir 
ka<; gün sonra bu notaya cevap vere 
ceği anh.şılıyor. 

Tekzip edilen şayialar 
• Çin Hariciyesi namına söz söyle· 
rniye salahiyettar bir zat, Japonya ile 
Çin arasında Brüksel konferansı ha· 
ricinde herhangi bir sulh müzakere
sinin başladığına dair intişar eden şa· 
yialann tamamile esassız olduğunu 
ve bu srrada ı-.. -.rhangi bir tavassu · 
tun imkansız bulunduğunu söylemiş-
tir. Herr Bitlerin tavassutile Çin -
Japon ihtilafının bertaraf edile· 
ceği hakkındaki şayialara kar- ı 

şı: Brükseldeki Çin heyeti ; 

Bulgar Kralı 

Bulgar kralı Boris'in ansızın Parisi zi
yaret etınesi, Berlin ve Romada iyi görül
memiştir. 

Müdahale namına ~anco Is~~n.yası- t e r 1 n 
na gönderilecek k~mısyon reısının Çe 
koslovak, Cümhunyet lspanyasma gi 
decek olan komisyon rei~inin Lehli o
lacağını haber ve~yor .. Resmi meha
fil bu haberi tekzıp edıyorlar 

F ransadan hudut harici 
edilen lspanyollar 

Salamanka hükumetine şu veya bu 
şekilde yardım etmiş olan yüz kadar 
Ispanyol, Fransanın cenubunda hu
dut haricine çıkarılmışlardır. 

Londra, 6 (A.A.) - Halkın hava 
hücumlarına karşr rnüdafaasr hak
kında Samuel Hoare ile belediyeler 
arasında teati olunan bir mektuptan 
anla.şıldığına göre bu müdafaa için 
önümüzrleki dört beş sene içinde tak
riben 32 milyon Ingiliz lirası sarfe
dilmek icap etmektedir. 

Hava müdafaası kanunu, belediye
leri bu hususta icap eden tedbirleri 
almağa, müdafaa vasıtalarını iyi bir 
halde muhafaza etmeğe ve ayni za -
manda mahzen ve sığınaklar • ıpma
ğa mecbur kılmaktadır. 

----oı----

Paris, 6 (A.A.) - Düd de Wind
sor, Amerikaya yapacağı seyahatten 
vazgeçmiştir. namına bir zat, bu şayiaların propa· 

1 
• 

ganda ajanları tarafmdn uyduruldu
ğunu ve bu şayiaların hakikatle hiçbir 

Salamankadan bildirildiğine göre, 
Ingiliz zırhlısı Hood Nasyonalist Is
panyollara ait Palma de Majork lima 
nına girmiştir. Gemi mürettebatına 

karaya çıkmak ve şehri gezmek mü
saadesi verilmiştir. Almanya - Polonya 

.AnlaJrnncının Akisl9ri 
Dük'ün katibi bunun .sebepleri hak 

kında şunları söylemL~tir: 
\>ahim ani~~a~a~ikl~ ve sadece 
b;r tetkik maksadile yapılan bu seya 
hatin sebep ve hedefleri h1kkmna ya 
Ptlan yanlış tefsir1erdir.,, 

Dük, herhangi bir endüstri meto
duna muarız olduğu, ve muayyen bir 
a!ya~i veya radikal akideyi mi.idafa:ı 
ettiği hakkındaki şayialan tekzip et
hıiştir. Dük bu tavzihten sonra Ame
t'ika seyahatinin hedefinin doğru o
larak anlaşılacağını ümit etmekte vf:': 
8eyahatin tertibine iştirak edenlerle 
kendisini davet eden endüstri sahip
lerine teşekkür etmektedir. 

---0-..,.--

R oman ya ile 
·Ticaretimiz 
Önümüzdeki Hafta 

~ükreşe Bir Heyet 
Gönderiyoruz 

.Ankara, 6 (Tan muhabirinden)
llornanya ile olan kliring işlemiyor. 
l3undan dolayı Romanyanm bizde ı 
b~ğlı paraları kalmıştır. Romanya, 
hızden mal almıyor. B'z de petrolü
hıüzu Romanya.dan tedarik edcmiyo
l'uz. Döviz mukab':linde ta Amerika· 
~an .. petrol ve benzi~ ahyoru~. Bu.n. -
ar uıcdne elbette fazla naklıye bınıinr. Hatta memleketimizde çalışan 

b ":lrnanya petrol F,'rke~i bile petrol ve 
:'l'-.'t"Ji Amcr'kadan alıyor. Bu yüz

<! ' n 1'.merika ile olan ticaret muva
~~ ıe- ·a.:ıe daima leh"mizde kalan va-
t ·-.t . 1 

· r>- : c..., ~n lmıı>tır . 

•. ~u cLfa P..oma ıyad1. baslıyacak 
r>f. ""'kere.erin ik' komc:u ,.e mütte -

1. 

1 ~ rnemlel~ct nrasındald derin dost 
ueı uyeun neticeler vereceğine bu

r ada kuvvetli ümitler vardır. Biz Ro
n:ı'.ln}'adan petrol ve kereste alabili-
tız. 13 . 
le ~. una karşı Romanyaya satab1 -
z cer.ırniz maddel'?r arasında kömür 

1 e~in, balık ve di~er yiyecek madde
~rı~ vardır. Bizimle Romanyanın ye
di ege ait zevk ve itiyatları bir gibi-

r. 
Faik ... t -1 . 

giin" ·~ur og u heyeti, çarşamba 
U Ankaradan Istanbula gidecek 

"e Iıo ~ 
1 

manyaya hareket eden ilk v-a-
Ur a yola çıkacaktır. 

~sSl11wtıvrt\<Pmı ~filt~fMfra1 
toplanacaktır. 

Belçika Krallnın 

lngiltere Seyahati 
Londra, 6 (A.A.) - Belçika kralı

nın 16 teşrinisanide lngiltereye gi
derek Ingiliz kral ve ~raliçesine zi
yaretlerini iade et_m~sı hakkındaki 
program neşredilıniştır.. . . 

Belçika kralı, 16 teşrmısarude öğle 
üstü Ingiltereye varaca;1rtır. O ak -
şam, Ingiltere kralı Belçıka kral~ şe
refine Buckingham sarayında hır zi 
yafet verecektir. Ertesi.~~ ~elçika 
kralı Belçika büyük elc'Jlıgı bınasın
da Ingil'z kral ve ]{raliçesine bir zi-
yafet verecektir. 

Hitler, Dantzicj'e Gidecek 
Dantzig, 6 (A.A.) - Bitler ile 

Goering ve Goebbels'in ya.~md~ Dan
tzig'i ziyaret edecekleri soylenılmek
ted;r. 

çın:., anası 

Çinin hakiki hakimi Çang • Kay • Sek'in 
karısıdır. Amerikada tahs il görmüş olan 
bu kadın Çinin hakiki anası ve hakiki ha
kimidir. Harp cephesinde bir otomobil ka
zası geçirmiştir. 

Bir Odun Kaçakçısı 

Vuruldai 
Kızılcahamam, (TAN) - Eldelik 

ormanının Köktepe mevkiinden o -
tuz kişilik bir kafilenin yaş ağaç ke
serek 11 arabaya yüklettiklerini gö· 
ren orman koruma erlerinden Fer -
hat oğlu Mustafa, bunları müsadere 
etmek istemiştir. Fakat, balta ve ta
banca hücumuna uğramış, etrafına 
kurşunlar da yağınca hayatını kur
tarmak için silahını kullanmak mec
buriyetinde kalmışt! r. Naticede. büvi 
yeti henüz anlaşılamıyan bir köylü 
ölmüşUir. Tahkıkata devam olunu -
yor. 

Petit Journale gazetesinin yazdığı 
-- eu .... "" ~---.. ,.. c:lvı.u.l.rı-rnllnr"f ~.d-~~,. .. 
le Nasyonalist lspanya makamatı a
rasında son günlerde yapılan bir an
laşma mucibince cenup ekspresi şim 
diye kadar olduğu gibi Hendaye'de 
kalmıyacak fakat Ispanyol istasyonu 
olan Irun'a kadar gidecektir. 

Mısırda Yeni 

ltalyan Elçisi 
Kahire, 6 (A.A.) _ Haber alın

dığına göre eski ltalyan elçisi Ghi· 
gi'nin yerine Parini'nin tayinine Mı
sır hükumeti taraftar değildir. Parini 
ecnebi memleketlerde bir faşit teşki
latçısı olarak tanınmrştır. 

Kudüste iki ln9il!J: 
Askeri Öldürüldü 

Kudüs, 6 (A.A) _Dün akşam şeh 
rin ücra bir köşesinde iki lskoç aske· 
ri öldürülmüştür. Yapılan araştırma
lar neticesinde birçok Arap tevkif e
dilmiştir. Kaçmak istiyenlerden biri 
öldürülmüş, üc;ü yaralanmıştır. 

Berlin, 6 (A.A.) - Almanya ile 
Polonya arasında ekalliyetlere dair 
aktolunan anlaşmayı mevzuu bahse
den Berliner Tageblatt diyor ki: 

"Diplomatik lisanda declaration 
der.en ve kati bir beynelmilel taah -
hüt olmamakla beraber iki taraf a
rasında kararla~an bir anla.c;ımaya va 
rılmıştır. Bu, iyi niyet besliycn iki 
komşunun ileride ı:;alışabilmeleri için 
bir esas teşkil edecektir. Milliyet e
sasi kabul olunmuştur. Ekalliyet -
ler hukukunun tesis olunacağı ümit 
edilebilir.,, 

~-· 

Delbfts, Yunan Krahnı 
Ziyaret Etti 

Paris, 6 (A.A.) - B. Delbos dün 
öğleden sonra Yunan kralını ~; -
yaret etmi:;ıtir. Bu mülakat uzun sür
müştür. 

• Londra, 6 (A.A.) - Bulgar Kral 
ve Kraliçe öğel yemeğini B. EdC:ı 
ile beraber Eden'in evinde yemişler
dir. 

Alınanya, ita/ya; Japonya Cephesi 
D ih Al:n:ı..nya ile ıt.a:y~.v? J~ 

ponya ara.smda. komumstlik 
n!~yh'mle uir pakt imza edildi. Ge
çen seneu:ı:ı 25 Sontc~r~oinde de 
btınun trpkısı olan bir paltt Aluı.ı:'l
ya ne Japonya arM. ı:ıtla imza edil
m~ti. Alman - Japon pak.~~n 
ilk maddesiyle iki taraf ıkomunıst 
enternasyoı,·;afoıin faaliyetleri lıa.k 
!unda biribirine malftnıat vermeyi, 

blma karşı a:macak tedbirler hak

kiın<la. biribjriyle dn.nışmayr, ve sı
kı teşrild mesai dairesinde bu ted

birleri tatbik etmeyi taa.Jıhüt et
mi~lerdir. Ayni paktın ikinci mad
desine ı:;öre Almanya ile Japonya, 
dahili emniyetleri komüoistlik en
ternasyooıaı:.1dn tebdidlııe maruz 

ola111 devletleri de bu anlaşma çer
çevesi içinde, yahut hu anlaşmJ1,ya 
Htilıak ile iş beraberliği yapmıya 

müşternken davet edeceklerdir. 
flihı Romada imzalanan anlaş

mayı geçen sene Almanya ile .Japon
)'!.!. a.·usmda imzalana.n pakt doğur-

t~ .................................. ~ ................ ..... 
i YAZA"!: öMER RIZA DOGRUL i ........ ~ ............................................ . 
muş \'e uıtalya fa.5ist hükumeti ik
tidar mevkfüıe r,eçtiği zamandan
beri C>üyük bir ooerji ile (komü
nizm) tehlikesine karsı mücadele 
ederek l<omün~st ent~rnasyonaliıni 
toprnJdarındPıtı uzakJa."}t1rd;ğ1 için 

Almaınya. ve Japon;ra ile müşterek 
düşmana karşı koymak üzere hu 
devletJerle birleşın.iye,. karar ver
miştir. 

B u paktın imzasHe, biitün dün-
. ya devletleriıni endişeye dü
şüren harel<etlerile mütemadiye..n 
göze çarpan üç devlet bir cephe 
kurmuş oluyoriar. Bu cephe, üç 
devletin de miiht"ll faaliyetlere gi
riştiği bir sırada kuruluyor. Japon
ya, U7..ak Şarkta biiyifü bir harp 
ile meşguldür ve bu harp lle Çin 
t.opral<:arı:nı parçalamaktadır. Al-

manya, müstemlekelerini geri al
mak için uğraşıyor, ve yeni bir ha 
rekete g~mek devrinde bulunu
yor. Anlar;ıJan bu hareket!ın ba"Ia.n 
gTCı Versay muahede!linin Alman 
müstemlekelerine ait hükümlerini 
iptal etmek olacaktır. Versay mu
ahedt>sbıin 119 uncu maddesiyle 

Almaınya, bütün miistemlekeleri ü
zerinde hakla.rında..-ı, galip devlet-
ler lehiıne feragat etmiş ve Versay 
muahedesinin 22 inci maddesinin 

tı)lkıs.ı olan Milletler Cemiyeti mJ 
sakınrn 22 1nci maddesi, bu müs
temlekeleri inkişaf ettirmek işiıni 
galip devletlere medeni bir emanet 
olarak vermiştir. Alma.nyamın bu 
medeni emaneti tekrar ele geçlrmel• 
üzere giriştiği miicarlelenin inkişaf 
etmek üzere oldu~n bu sırarla, ltal· 
ra da Akd~nizin rmıka:lderatı üze-

rinde mühim bir tesir yapacak ola.n 
işlerle meşgu~"lür. 

Bu üç devletiın tam bir taarnız 

vaziyeti aldıktan bu sırada böyle 
bir anlaşma ile aralarında çalışma 
beraberliğimi sağlamlanıaları, şüp 
he yok ki, dil,_·,ate değer bir hadi
sedir. 

B u suretle Avrupa ile Asya dev
letlerinden üçü, tevillere 

müstait bir maksat etrafmda top
lanmış oluyorlar. ispanya hadisele
ri bu te,;ııerin ne dereceye varaca
ğını pek açrk göstermekte ve bol
şeviklikle mücadele zihniyetinin 
neler icat edebileceğini anlatmak
tad!r. 

Bu bakımdarn yeni paktı, birta
krm bahanelerle müstakil milletle
rin iç işlerine müdahale için bir ve 
sile saymak yanlış olmaz. 

Acaba bu anlaşma. \'e beraher 
çalışma demokrasilerin de böyle 
bir faaliyete girişmeleri t~in bir 
yol R!,'DlllZ ınt? 
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Bir Güllaç Tarifi ! 
Güllacı sever misiniz bilmem. Ben 

onu mihaniki bir se\'k ile yerlm. ,lla.ni 
pek düşkünü de değilim. Çü..n.kü gül
lacın bizim evlerde yapılan şeklini ıs
lanmış sigara kiğ1dına benzetirim de 
ondan dolayı yemesine pek iştahlan
rnam. Güll~. Ramazan alametlerin
denclir. »skiden pastırma suculi ta 
öyle idi. Lakin eğer yalnız iffarlık işi 
ile iktifa etse açıkta kalacağım bilen 
pastırma. i~k:i sofra.sına kapağı attı
ğı için şimdi, yaz, kış, her mevsimde 
bulunuyor. işun garibi şu ki gazetele
rin Kayseride pastırma yapılm:ı.sı ya
sak edildiğini yazdığından sonra da 
bütün piyasada "Kayseri pastırması,, 
~tılıp duruyor. Şu halde ya gazete
lerin verdiği haberde ya pastırnıala
nn menşe1nde yanlışlık var. Ne io;;e 
demek istediğim o değil. Yine güllaca. 
dönelim. Hani güllfıç pek lezzetli ve 
çeşnili bir yemek ~bnadığı için o ka
dar dü!;ikün olmadığımı anlattığım 
bir yerde ha.zır bulunan luşnnlı bir 
zat kaşlarım çatıp gözlerini açtıktan 
sonra: 

- Yoo f Azizim! Güllaca Jaf iste
mem. Memleketimizin. dedelerimizin 
kıymetli bir yemeğiclir. Muhafaza et
meli, üretmeli ve onu kalbimizin bü
tün sıcaklığı ile sevmeliyiz. Çüııkü~ .• 
Baktım ki :karşımdaki zat güllaç 

işini pek ciddi tutuyor Hani beyhude 
yorulmasın diye: 

_ Şüphesiz efendim. llaklrsmız. 
La.kin bizim evde güllaç yapmasını 

iyi bilmedikleri içw pek beceremiyor
lar da muhakkak ondan dola), biz 
giilli\.çtan .••. 

- Hah! Tamam. Şimdi işin duru
munu sezdim Oyle ise bir hizmet ol
sun diye size güll~ nasll yapılır an
lataynn. Sözlerim samimidir, candan
dır ve özlüdür. 

Güllaç yapmak için, büyiik, geniş 
ve kenarlı bir tepsi alınalı. Oyle 
dar kerarh ve a,·uç i~i kadar yer
lerde güllaç yapmak, ona ihanet et-
mektir ona müsamaha. edemeyiz. , ·r Bu büyük tepsinin içi.ne ince. zarı · 
ve temiz giill~lamnızdaın birkaç yap 
rak bırakacaksınız. Bu yaprak1ann 
ara.<ıına "evh ıınuna hergün kırdı~
mz cevizlerden değil, yurdun en gu
zel meyvalanndaın olan kuru ce"iz-
1 erdcn yüz dirhem değil, 250 gram 
kadarını dö\'ilp sereceksmiz. 

Bu sözleri söylerken bizim güllaç 
ınulıibbiniaı sesi )'üksclmiye, heyeca
nı artınıya bn.-:;ladı. Tariflerinde sert
lik, hareket:erL-:.lle ı;enişHk peyda. 
oldu. Ben onun bu t:ı~kı:l alilmsı ö
niiinde ufaldım trnMhm Vl'I o rb·.ram Pt-

ti. 

_ •.. ( )ncı.an so.nra ınce, :c.a.ıu. ' :J 

şeffaf güllii~tan birkaç kat daha ko-

yacak bir daha dövlilmüş ceviz tn. . ' 
bakası ~erip bu suretle tepsinıin içini 

kat kat döşiyeeeksiniz \'e azizim kıs
kanmadan, acımadan içinde erittiği
niz bol şekerle tathlanmış ola:n saf, 
temiz, hilesiz ve anamızın ak saçları 
kadar bevaz siitü iistfüıe ı?;1"7..dirclik
ten .... Di~lmt ediniz!.,, Uç saat son-

ek., ·ık ne fazla! bu giillikı yi-ra,, ne ,, " 
ylıniz. 

Size ta,·siye ederim arkadaş.... tJ
şenmeyiniz, düşünmeyiniz ve çekin

meyiniz .. Bu giillacı hemen bu ali~.am 
yaptınnız n yiyiniz.". ~ zaman. gore-

k . 'z l•i demin gull:J.ç aleyhındekl ce sı.m • , . .. 
fikirleı '" iz tamamro de~iŞPcel<, mu • 
taleamzrrn ~·anlışhğrm kavnyacak vo 
bu yüzclen ..... 
~ "'iin bu~incfür ı?;Üllaç sözünii ir;t

tir iŞitmez ic;me bir korku geliyor. 
o oe tıırif icli Yarahbi! Güllii.ç mı, 
yangın sömlürmek mi·~ ... 

B. FELEK 

Basın Genel Direktörü 

istifa Etti 
Ankara. 6 (TAN) - Haber al:lı

ğrmıza göre, Basın Genel DirektiS:-il 
Vedat Nedlm Tör, vazifesinden iı=ti

fa etmiştir. 

Kocaeli 
tJedim 

ebusu 
Vefat 

Ankara, 6 (TAN) - Kocaeli me
busu Mahmut i "~dim Bontık bu sa
bah evinin banyo dairesinde ölU o
larak bu~unmuştur. Mahmut Neli
min musluğu uçrk kalan haı·a gaz·n
dan zehirlrndiğ: anlaşılmıştır 
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1 ehdit Suclularz 
sENENın EN MUAZZAM - EN MUDİ r; GO~,~ 7 - 11 - 937 

Yakalanan Dilenciler 
Polis dün Fahriye, Emine, Melek 

adlı üç kadını Fatih taraflarında di· 
lencilik ederken yakalamış ve müdde 
iumumiliğe vermiştir. Müddeiumumi
lik, suçluları Fatih sulh mahkemesine 

- ' Fransızca Sözlü p AUL MUNf 
Bugün ·pE Luiz RAYNER 

. göndermiştir. 

Muk • • 
1 Sinemasında ve 

• 
ır ını 

20 bin Figüran 
.. Seanslar saat 11- 2 - 4.15 - 6,30 ve 9 da 11 matinesı· t .1.tl d 

,.1,:,.,~2 enzı a ı ır. 

iletle Ya a da c·· ri et ayr m 
Münasebetile yapılan bütün merasim, Atatürk huzurunda yapılan büyük gerit res·ıml · B l 

TEKDÜGME 
sizin için dDŞOnen 

bir ~yar otomııtlijldir 

_D~n Ağırceza mahkemesinde bir tehdit davasına devam edil- J 

mıştır. Suçluları, Laz Abbasla arkadaşı llyastır. İddia ~dilen 
h~dis:, iki ay evvel T epebaşı tramvay tevakkuf mahallinde geç-

K k
• -:r en, a -

kan İttihadı Devletleri Genel urmay Ba kanları, hükumet er anımız, izcilerimizin · I . . geçış erı PHILIPS 
ve &aır muhte em merasim 

mış bır cürmü meşhuttur: Abbas ile llyas otel sahiplerinden B il • p E ve s A y s~_nemalarında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 

Abbas daha evvel ömdr Lutfin:n --------------· ti 1 ıll' · Saat 20,30 da 
Ömer Liitfiye tehdit mektupları yazarak 850 lira istemişlerdir. unun 1 . 9 O Steri I m ekt e d ·1 r ~1'11 llıl\J!\l DRAM ve PİYES KISMI 

!'ll'<>nn.da ralıc.+·- . . k im eı·r Tebı·ıg"" Memuru Bu muazzam film pek yakında Ankarada YENİ ve HALK, !zmırde ELHAMRA Beyoğlunda ŞIT.• AI ~I ~ıııı 1s 
11 ._.,.. 1' s-wgı ıçın çı an asından MİL t "E E 1 · h" n. ve r 1 1111 I ! panyol Bahçelerinde 

-b l KAZAR, !stanbulda H.1LAL, L v.e ALEMDAR, Bursa.da TAYYAh , s uşe irde YEN! ve sair bil .. k 
rn~g. er o arak bu mektubu gönder - sınemalarda gösterilecektir. yu l UUlli hl --o-S Perde 
mıştir. Ömer Lutfi, mektupları alın- T ·· U... d 
ca para tedariki için kendilerinden ecavuze gra 1 OPERET KISMI ~ffi~ffij'~\ı 
~üsa~de istemiş ve bu sırada vaziye Galata maliye şubesi teblig· memur ·~---~~--'!"~~~~~~;a-~•';!'•mEım~~~~~~~~~~~~--;;;;;; Saat 20,30 da ı \ ~~! 
tı l h be B k hk ha ') ··ı k H 1. 'k. t geçirmek · t' l ~~Er~:~~e,..dti ·

1
1
,

111
U
1
t po ıse a r vermiştir. Polis verile- tarından Ömer, dün sabah kazanç ugün, a a 1 e gu me ··• oş ve neşe ı ı ı ıaa ıs •Yen er u 

c~k liralann numaralarını tespit et- vergisinden borcu olan manav Mus- Büyük komiklerin F E R N A N D E L 1 
• En ao tıkten sonra bir gün Tepebaşmda cilr tafaya tebligat yapmak üzere dükka- komiği 1 teınsi~eri ~--•••••••••••~ 

mümeşhut yapılmıştır. DUn mahke- nına gitmiştir. Manavın dükkAnını Ga 

mede Omer Liıtfi şahit olarak dinlen latada kahveci Muhiddine sormuş, ' , •• ,. ,' a·· leme ' 1 NOVOTNI' de 
miştir. Hadiseyi şöyle anlatmıştır: fakat Muhiddin hff nedense birdenbi 

- Ben Abbastan tehdit mektupla- re yerinden fırlıyarak, memuru tokat 8 • 8 • 
8 

• • 8 8 8 • S IJ R P I Z 
n aldım. Takiplerinden kurtulmak i- lamıştır. Karısı da kahvehaneden lmp Emsalsiz filminde takdim eden Budapcşte Opera Şantözü 
çin kendilerine 150 lira verdim. Son- tığı iskemleleri Omerin üstüne atmış s u·· M E R s M A s 1 N A 

1 
R U DOLFFY 

ra işi azıttılar. 850 lira daha istedi- tır. Bu sırada yetişen polis memuru İ N E Tamamen yeni bir repartuvarla 
ler, tehdit ettiler. Ben de polise ha- mütecaviz kan kocanın elinden kur- gitmelidirler. Bu filmde: PARlS'in en güzel kadınlan... ve Yunan Opereti artisti 
~er vermek mecburiyetinde kaldım. tarmrş ve ikisini de yakalıyarak kara En lüks ve muhteşem dekorları .... ve ten, neşeli bir mevzu gör ecek ARiS HRYSOHOOS'ıuın 

Abbas, Ömer Liitfınin şehadetine kola götUrmüştür. Mu'"ddeiumumilik !CANA uh d 1·~· ni ve sevı"mlı" tenor •tı d k ve LA MEX ş , neşeli şarkı yı dinliyecek ve dansını seyre eceıu:ıı z. 
ı raz e ere : Ömeri dUn tabibiadillere muayene et Hayır B 

1 
Velhasıl her seansta salonu ba•tan balla dolduran film. Y U n K A 'nın 

- ay re s, hayır, o bize tirm1"'t:ir. Teblig· memuru, Muhittini l{lıM•lillQlm .. ••••••• T T- •••••••••••.i-.1 · i kil ğ 
50 lir d"'~l t '9 • Bugün saat ıı de tenzilatlı matine ışt ra c e lenceli numerolar 

1 a ~· am 450 lira verdi. Fa- eskiden tanımadığı halde böyle teca- iil•• ••-••••-k~ ~clann~b~w~kh~i- rireu~~asrm~ş~il~i~cl- ------------------------------------------------- ~ 
yor, yalnız 150 lirasını kabul ediyor. miştir: 
Ömer Lfitfi, evvelce otelinde çalışan - Muhiddin kahvehanesinde gizli
ve hernedense arası açılan Madnm ce esrar ve eroin sabyormuş. Tebliğ 
Firidmanın vücudünü kaldırmak is- memurunu polis zannetmiş ve bilnıi 

S iNEMASININ·~''~S!~~·~m~~a·~~lı~~--~~·a~d~~~a·n~b·~•.•h•i•~•i•r•fi•~-~-~·r•a•b•er•oyn•a•d•~•l•m•n•ımg•ö•rm•~-
nu hafta parln.k bir muvaf!akıyetle gö terrnekte olduğu müthiş dıgınız RRY BAUR - MARlE BELL-RA!MU-PlERRE. R1CHARD 

RAY 
tedi Bana şöyle bir teklif yaptı: ırBu· yerek Ustüne hücum etmiştir. 

Şaheserini yaratan, delıakar artist 

HARRY B A U R 

nu öldilrtirsen sana para veririm.,, - _ _ 
dedi Buna itiraz ettim: ''Ben adam Reis, Ömer Lutfiden şöyle bir sual 
öldürmem Fakat yaralarım,, dedim. sordu: 
Bin liraya pazarlık ettik. Ben bir gün - Madam Firidmam siz telefonla 
Mndam Firldmnn bir tatlıcıda otu - tehdit etmişsiniz, öyle mi? 
rurken yava§ça yanına sokuldum ve Ömer Lutfi şu cevabı vermistir: 
iil tle vUzUnU. burnunu 'k,. tim. Bu - Madnın oteldeki müşterilere ka 8n,·am lm ·ret ı.t. lıalci.ka.t , ...... .,..-wıeJ..~r. iitı " ıtıtbJMıı-- ~ı-tn 
işte arkadaşım da bana yardnn etti. dm tcmm cdıyormuş. "B n buram bar eaeın asd d n.. nır kaôına ol .n şkı uğrunda en şeni mezelletıere 
Sonra 150 Ura, 850 ve 50 lira olarak değildir dedim ve kendisini otelden sürliklene.n adam ••• "ELCF.ZIRl<J: Giineş, ı:ehvet, nşl< ve kan memleketi 

1 üç defa da bize beşyüz lira verdi. Mü çıkardım. Bundan mu<Fber olmuştur. , lliiveten: FOX JURNAL dünya havadisleri 
tebaki 500 lira çlaha vardı. Onu ver- Ben kendisini tehdit ettirmedim. Ab- ••••••., Bugün saat 11 de tenzilatlı matine • •••••• 
miyordu. Biz kendisinden bunu iste- basın bu kadın yaralamasmn gelince; 
dik. Tehdit etmedik. Madam Firid _ Abbas, yine bir kadın temini için kcn Bir Kadının Feci Ö lümü E R T U G R U L 

WILLM-PIERRE B~~NCliA.R-FERNEDEL FRANÇOISE ROSAY _ 
LOUIS JOUVET gıbı ~~azzam bir heyeti temsiliyenin birleşti

gı ve temsil ettikleri 

ıneması 

tahtı muhasaraya alınacaktır. SPans saatleri: Matineler- 2-4,15-6,30 
ve suvare 9 dadır. 

.. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine •• •••••I 
manı yaraladığım için Uçüncü ceza disine para vermiş, istediği olmayın Balıkesir, (TAN) - Çağış nahiye- SA D 1 TEK 
mahkemesinde bu ayın dokuzunda ca da yaralamıştır. . sinin Neı:ıgis köyünde bir ahır çök- TİYATROSU ••••••••11 ... 
mı:ııakememiz vardır. 1nsan alacağı- Muhakeme gelmiyen şahitlerin ça- müş, Mustafa oğlu lsmailuin hamile Aksarayda Buglin (Ço 50 kişilik Çigan Orkestrasını ------· YILBAŞINDA 

nı ıstcrse tehdit mi olur? ğırılması için başka bir güne bırakıl· olan karısı Hatice altında kalarak öl- cuk fabrikası) Bu gece meşhur o s TAN D kahvesinde dinlemek için 

Fedaileri varmış? mıştır. müştür. S E K 1Z1 N C 1 rc::=a ~ T 
Abbastan sonra söz alan diğer suç ------------- O D H:::a ~ IE 

ıutıy .. ~:~a;eıs, ömer Lulfinin yanını' Bugün Son Gün TURK SiNEMASINDA • 1 
d B 1 b 1 h HA c ı Mu RAT T } • • ) seyahatine yazılırken masa arınızı kapatınız. 
ld~d~o~1:P!:;ıa~1;rb~aı;1:~1~:.u~~:~ ü~;en s:u~~ ~iı:~an ( ürkçe SÖZ U M" İ N ATTA -
Enis Tahsinin kayın biraderi Hüseyin Senenin en büyük filmi, meşhur Şeyh Şamil vak'ası, Kafkasların Çar ordularına karşı kıyamı, fevkalade uracaa : istiklal Cad. 176 
Avni isminde birisini daha yaraıattı. müzik, balet ve mizansen. Oyniyan lar: 1V AN MOSJ O KIN, LIL DAGOVER ve B ET T Y AMAN - -------• Telefon: 44914 
Bize de Firidmam yaralattı, demiştir. .. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine •'•••••••••••••il' 

............... ,. 
Seniha yüzü hayret içinde dinliyordu. Koltuğa 

dımdik yaslanmış ve iki elini koltuğun iki kenaınıa 
dayamıştı. Sonra, pek yavaş bir sesle: - Biraderim 
böyle diyor ha? diye mırıldandı. 
Bunu o kadar yavaş sesle söylemişti ki, milstanti
ğin tam karşISinda oturmuş olmasaydı belki delikan
lı sözlerini duyamazdı. 

- Kendisini yarnn saat evvel isticvap ettim ve bu 
§ekilde izahat aldım. 

. - Müsaade buyurun beyefendi. O halde ben hiç 
bırşey söylememiş olayım. 

Er·keğin canı sıkılmış, siyah gözlerin demin ver
diği heyecandan da tamamen sıyrılnnştı: 

:-- Nasıl olur efendim? Kanunen her bildiğinizi 
dogru olarak tekrar etmek mecburiyetindesiniz. 
Soylediğiniz hiçbir sözü geri almıya sizin hakkınız 
bulunmadığı gibi sözlerinizi geri almanıza müsaade 
e:ın~k salahiyeti de bende yoktur. Ehemmiyetsiz bir 
hadıse knrşrsmda de!;riliz, bir katil vakası önünde 
bulun~yoruz. Bina. naleyh, çok rica ederim, hususi hiç 
bi: ~~lfı~aza ~a~ıp etmiyerek bana hakikati beyan 
edınız. Bıradennız bir kaç gecedir niçin yazıhanede 
kalıyor ve evine gelmiyordu? 

- Kansı ile kavga etmişti. 
- MUnazaanın sebep ve saiki ne idi? 
- Ağabeyim Mükerrem Hanımı çok kıskanıyor-

du. Fa~at tek:nr edeyim ld Mükcrremin ağabey.mi 
a~dattıgın.a ~aır ben hiç:bir şey, müspet ve kaU hiç 
bır şey bılmıyorum. Ancak arada yirmi .sene kadnr 
'bir yaş farkı olduğu için belki bu fark kardeşimin 
hatırına türlü ihtimaller getirip duruyor ve asabını 
bozuyordu. 

- Peki, siz şahsen hiçbir şeyden şüphe ctmemiş-
rniydiniz? 

- Etmedim diyemem, ettim. Hem de Uç aydan be
ri. Fakat bu şüphelerim kanaat derecesine varmış 

de;: ildi. 
- Peki bu şüpheniz kim veya kimler üzeıinde te-
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kiisüf ediyordu, hanımefendi? tim! dedi. Şerif eye de hemen ayni şeyleri söyle-

- Şüphelerim bir tek ikişi üzerinde idi, o adam da nıhıti 
Nüzhet Beydi. ... ":_.Biraderinizi eve getirmek için yazıhanesine git-

- Şimdi b1r noktayı kati olarak tespit edelim: Ci- nüşsiniz. Şu halde razı .~tm~ye çalıştınız değil rni? 
nnyet gecesi §Wketin idarehanesine siz gittiniz mi - Evet, hattfı. o da donmıye muvafakat etti ve be-
gitmcdiniz mi? raber eve gitmek için yola çıktık. 

- Sonra? - Evet, gittim. 
- Şu halde niçin gittiniz hanımefendi? 
- MUkerrem Hanım o gece çok kederli idi. "Git 

te kendisini getir. Hiçbir kabahatim olmadığına ye
min ederim.,, diyor, yalvarıp ağlıyordu. Dayanama
dım, aralannı bulmak ve ağabeyimi getirmek için 
yazıhaneye gittim. 

- Yalnız mı gittiniz? 

- Yalnız gitınediğir.'li, hizmetçi kadını yanıma alıp 
gittiğimi biliyorsunuz. Bir dakika evvel kendiniz 
söylediniz. 

- Hizmetçi kadınn bir şey söylemiş miydiniz? 
- Hayır, ne giderken, ne de dönüşte hiçbir şey 
söylemedim. 

- Bunu tabii ayrıca kendisinden de soranın. Fa
kat siz gece yarısı sokağa çıkmaktan ve boylu bo
yunca çarşıyı geçmekten çekinmediniz mi? Meyha
nelerin, sarhoşların arasından o saatte iki erkeksiz 
kadının geçışi biraz garip değil miydi? 

Seniha acı ve kinli bir nazarin, sanki bundan o 
nıcsulmuş gıbi müstantiğin yüzüne baktı: 

- Genç değilim, güzel değilim, neden çekinecek-

_ Sonra birdenbire yokuşun başında bizden ay· 
rıldı. "Beynim ağrıyor. Biraz ylirüyüp ha.va alm~k 
ihtiyacındayım. Yarım saat sonra gelirim.,, deyıp 
yUrüdU. Başını alıp kapuza gitmiş! 

Beyaz mendil yanan fakat nenılenrniyen, bulanmı
yan gözlerin kennrla.rı~dan geçti. Odndaki sH.ku~u 
ınUstantiğin kalemının kağıt üzerindeki behrsı~, 

0 
kadar hafif hışırtısı bozuyor, lakin, dışarıdan, bı

ribirlel'ine karışıp artan ve her tarafı kaplıyan bir 
sUrU ses, uğultu geliyordu. Müstantik dedi ki: 

_ Tabii icap edince bu ifadenizi bira.derinizin Ci
nilnde tekrar edersiniz efendim. Şimdi !ut.fen imza 
buyurur musunuz? 

Seniha ayağa kalktı. Deilkanlının uzattığı kağıtta
ki satırlara süratll bir nazar attıktan sonra. imzasını 
yazdı. 

Ve eli daha knlemt bırakmadan sordu: 
- Beyefendi, hüküm ne kadar zamanlık bir me

seledir? Bu meçhuliyet her şeyden müthiş! Çıldıra
cağım! 

- Kendinizi o kadar muztnrjp etmeyin Hanrme-
f endi. 

- Nasıl etıruyeu; ....... ? AI l"d b" d ··1 ki' 0--
d bi k 

. .J .... 1 • e a e 11' §ey egı . r-
ta a r atıl Vakası v 1 

- Evet, laki . ar · 
H eh 

. . n bırçok ta esbabı muhaffefe mevcut. 
em ş rın ıy· b" 

deruhte ett• ~ ır avukatı biraderinizln müdafaasını 
mamalısı 1; er halde böyle muztarip ve nevmit ol .. 

nız. 

Seniha dah 
kalktı. T ~ fazla dinlemek istemiyerek ayağa 

eselli etnı· lı . U 't . savaşan sö . ıye ça şan sesı ve mı vermıye 

ve sıkı b" zlerıle bu adamı karşısında pek manasız 
kurtu~a ır llla.hJUk bulmuştu. Hatırına birden türlü. 
muhaffcf~ ~.r~e~ ihtimalleri de getiren, bu esbabı 
aynca d sozu ıle kendisini avutmıyn çalışmasına, 
imkan ; velevki pek uzak bir ihtimal olarak beraet 
tada b~ an .bahsetmes!ne öfkelenmişti. Bu adam er
miyor ~katıl olduğunu, bir insan öldürüldUğünU bi!
çunu d Uydu? Hem bu insanı öldüren katil onun su
duru a llllıakıllı bilmeden, bir şeyini görmeden, adeta 
hiçb; :~turken öldürmüştü. Bu vaziyetin karşısına 
haffife s .. a~ı muhaffefe çıkmamalıydı Bu esbabı mu
yak ~z~ katili mUdafaa edecek avukatın ağzına 
ica IŞabılırdı. Fakat adliyenin ağzına bile almaması 

P etıttez miydi ? N . . 
Ya azık, lakin soğuk bir baş selamile milstantiğin 
ın;~ndan ~yrılnıış, merdivenleri inmiş, dışarı çık
ke d1

.' .Halıdin müdafaasını deruhte eden avukatın 
51 n. ıs~ne dün okudı.:ğu iki madde, Ceza Kanununun 

1 
ıncı ve 448 inci malleri birden hafızasında can-

andı Bu "k· ğı ti · d 
1 · ı ı madde, sanki bir kil. t zerın en bun-
arı okuyormuş gibi bUtUn kelimelerile, kelimelerinin 
sırt~ını tama.mile muhafaza ederek gözlerirun önüne 

l
ge .dı. ve bütün bu kelimeleri ayrı ayn düşlindü. Goz-
erının ·· u . 1 on nde evvela 448 incı madde can anmıştı. Bu 

tnadde: (Her kim bir kimseyi kasten öldilrürse 15 
~eneden 18 seneye kadar hapis cezasına mahkum o-
ur.) diyordu. Fakat asıl mühimmi 51 inci madde, 
~sbabı muhaffefe maddesi idi. 51 inci madde artık 

:Yninin içinden çıkmıyacak, beynini mütemadiyen 
torpuıeyecekti (Arkası vnt') 
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TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, 

Yeni Türkiyenin, yepyeni ve modern iki müessesesine daha 

vuştuk : Polis Enstitüsü, Jandarma Mektebi ... Yurt emniyeti için 

melli bir hazırhk ifade eden bu iki modern yuva, dünyanm 

ka
te

bu 
her şeyde temiz, dUrUst, samimt 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çalıgmaktır. 

sahadaki en ileri müesseselerindendir. Ve gayesi de ıu: 

-o-
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 :t 6 Ay 1500 :t 

400 :t 3 Ay 800 :t 

150 :t 1 Ay 300 :t 

Milletlerarasi poıta ittihadına dahil olmı
yan memleketler için 30-16-9·3.S liradır. 

foNON MESELELERi! 

Prensiplerimiz 
Buı arbdatJuınıq yeni Türklye

nin btttttn da' alanna temas eden son 
nutkun yalnız bir fıkrası üstünde 
dunnaktaa hoşlaomaktadırlar: 

"Bizim de' Jet idaresindeki aııa 
programımız, Ctlmhurlyet Halk Par-
tisi prognmudır. Bunun kapsadığı 
prensipler, idarede ve siyasette bizi 
aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat, bu 
prensipleri, gökten indiği sanılan ki
taplarmm doğmalarlle asla bir tut
rrwnahdır. Biz, llhamlanmızı, gökten 
ve gayfptqı değil doğrudan doğruya 
bayattao ahnıJ bulunuyoruz. 

.Bfzhn yolumuzu çizen; içinde yaşa
dığmuz yurt, bağrından çıktığımız 

Türk milleti ve bir de niilletler tarihi
nin bin blr facia 'e ı tırap kaydeden 
yapraldanndan çııkardığmuz netice
lerdlr.,, 

Bundan şu minayı çıkarablllr wıl· 
ylzf Binaenaleyh kalemJerlnlzl ele a
loırz. OümhurlyetçUtktan ba.'h) arak 
nekadar Parti prensibi varsa onlann 
yurt ve ha•k menfaatlerine hail uy
gun olup olmadığnu mllna~ya gl
ri.~. Eğer sizi parti esaslanndao 
aynlmakla itham eddller oluna "e
feadi onlar i.yet değildlrler. Biz h• 
yata bakarız, iJDdL.,, mukaddemesi 
ile mUdafuıma baflaymız. 

B1r kelime ile ce'\'Bp \'erelim; ha
yır! 

1'tlrklyede tac parti urdu ve hü
ıdimet onunla birdir. Böyle bir parti 
prensiplerinin katılaıımasma, don
masına, hayat ve realitelerle müna
sebet k meslne meydan veremez. 

~ Fiifmııı <Jfilteıl'tmıe~liM'ir. 
malann aJe) Jılnde) iz. Bu demek de
ğildir ki ayni iktidar kendi prensiple
rinin mütemadiyen demagojik mlina.
kaşalar malı olmasına mü aade ede
cektir. 

Herglln kanun """ nizamname tidU 
ettlğimb olur, fakat aııayasaya do
kumıyor muy11d Hayır! Bizim pn'.n
siplerlmlz vardır ve bu prensipler biz 
den, yani Kamillst olup olmamağı 

ölçmeğe yarar -bugtln lçfn ve ne. 
kadar 8iireceğl tahmin edilmez uzun 
bir zaman için- kati düsturlardır. 

OOmhorlyet Halk Partisinin tarihi 
teUllk edilecek oluna ~o görWtir ki 
preD81plerlmlsden hiçbiri hemen ko.n
mut değlldlr. Atatürk saferden sonra 

• 

l·Ier yerin 
birinci 
sınıf 
unsur 

~ '~] 
L.I~~~ 

ANKARADAN: 
M illi Müdafaa binasının arka-

sındaki sırt üstünde zarif 
hatlı bir bina var: Polis enstitüsü 
ve jandanna mektebi.. Memleketin 
emniyetinin ikiz karde§lerini ye -
tiştirmek üzere hazırlanan bu .nu 
eMeseyi görmiye çoktanberi me
rak ediyordum. Açılış töreninin Cu 
martesl günU olacağını duyunca 
derhal bir fotoğrafçı arkadaşla be 
raber müessesenin yolunu tuttum. 
Resrni günUn kala.balığına kalma
dan her tarafı gezmek ve görmek 
herhalde iyi olacaktı. 

Eskiyi ıslaha uğraşmadan yeni 
baştan yaptığımız her şey gibi, bn 
ıkiz müessese de gUzel bir eser .. 
Belki de dünyanın en ileri polis ''e 
jandarma mektebi... Umumun ve 
fertlerin emniyetini bozan unsur
lara karat öyle mUcad~l v_asıtala
.. - - 61a~.-ırmrf ;~ayıft 
ve suç istidatlannrn bunlara kar
şı koyacak müdafaa imkanları o
lamaz. 

Bina jandarma mektebi olarak 
yapılmış, sonra bir bölUğilne polis 
enstitüsü yerıe,mi~. Konferans ve 
sinema salonu, Ç&mıLflrhane gibi 
bazı tertibat her ikiai için müşte. 
rek ... 

Polis kısmında bulunan llbora
tuvar ve diğer tertibattan jandar
ma mektebi, bu mektepteki gaz o
dası ve diğer vasıtalardan da pallı 
kısmı istifade edebilecek. 

Evvela polis enstitUsUnUn direk 
törü Bay Adil Başer ile ta.ıu,tnn. 

Beraberce müesseseyi dolajmıya 

başladık. Bay Başer askerlik mes 
leğinden yetişmiştir. Sonra Viya -
nada iktısat tahsil etmiş. İktısat 
doktoru olmuştur. Askerlik ve ik
tısat malllmatını birleştirmesi do
layısile lktısat Vekaletinde sefer
berlik müdürü sıfatile faydalı hiz 
metler görm~tür. Şimdi de yeni 
müessesenin başna getirilmiştir. 

Maide bir aeyahat 

E n evvel polis müzesini göü 
den geçirdik. Burada Yeni

çeri zamanının zabıta teşkili.tından 
ba.şlıyarak tanzimat, Abdülhamit, 
Meşrutiyet devirlerinin ve nihayet 
cumhuriyet devrinin zabıta mil -
messillerinin hal ve kıyaf etn.i gös· 
teren bir manken kolleksiyonu var. 
Insan bu salonda birkaç asırlık yo-
lu birkaç dakikada giderek devir
oAn "'4.uir~ dolıu:.TVor. Bir ta1 -..rv. 
btt" trtıca kaşesi yapılacak, irtica 
devrinin hatırala.n teşhir edilecek. 
Diğer bir köşe Anadolunun son de
rebeyi Seyit Rızaya ayrılmış. Bu
raya konulacak şahsi eşyayı yıu -
kan katta gördük. Aralarında 

el yazma ermenice kitaplar, gü -
nıUş salfpler ve sair kilise eşyası 
var. Söylendiğine göre Seyit Rıza 
bunları bir mağarada bulundurur 
ve başı sıkıldıkça ziyaret ederek 
medet beklenniı. Bu hatıralar, Der 
sim dağlarının geri muhitlerinde 
Nekadar karanlık bir cehalet hü
küm sUrdUj11ne canlı bir ali.met 
teşkil ediyor. 
Yukarı katta liboratuvarlar ba~ 

·~ • 

ölçüsü ile 

E,..titünün poli. mütehauııı izahat veriyor 

J.:zndarma melrtebinin gaz Jerıane.i 

lıyor. EnstitUnUn llboratuvarlar 
şefi ve esaslı bir mual -
limi Bay Meclt bbe reh
ptrlik ediyor ve b1a1 ummadıjmıız 
bir llemde dolaştırıyor. Kendisi 
döld:~, ovvcl!. Viy.nna~ conra Lo • 
zanda polli ifleri hakkında ihtisas 
tahlili görmUı, Paris ve Londrada 
tetkiklerde bulunmu,. 

Evvell parmak izi odasına uğru 
yoruz. Dıvarlarda levhalar var. 
TUrkiyede parmak izinin yardımi
le keofedilen cinayetler hakkında 
malt1mat veriliyor. Bu odada on 
parmak veya tek parmakla par
mak izi almıya ait her şey göste
rHecek. 

Makyaj odaaı kendi başına bir a
lem.: Burada Bay Hult1si ismin -
de bır muallim muavini var ki, yal 
m.z makyaj değil, manken yapmak 
ta da ihtisaaı var. Aktörlerimiz • 
den birine de makyaj muallimi di-

• 

ye vazife verilecek. Makyaj oda
sında. kıyafeti ve yüzU değiştirmi
ye ait her tUrlU malzeme var. BU
tUn talebe burada mecburi ve ame
li bir surette ders görecek. 

Odalardan birinde mUla31arın 

her türlüsü var. Muhtelif cinayet
lere ait kurşun yerleri gösteren mil 
18.jlar hazırlanmış. Bura.da ayak
kaplannın izleri, kaza yapan oto • 
mobillerin ve motosikletlerin izle
ri gibi şeyler var. Koleksiyon git
tikçe büyilyecek .. 
İhbar ve ikamet muameleleri va 

seyrüsefer ifleri hakkında ders ver 
mek üzere ayrı ayrı dersaneler ha
zırlanmış. Telli ve telsiz muhabe
re odası da ayn .. Diğer bir odada 
silahlar hakkında nümıuneler var. 
Bir yarayı hangi tabancanın ne gi
bi bir kurşunu açtığına dair türlU 

lzmlte geldill vakit kendisine yeni hayat ve reell~Jer, yort ve '-lk th
partlslnln adı ne olacağı 110rulduğun.. tlyacı cebretUği ıaman DerlJe, dalma 
da "HaJk,, cevabını verml§tl. Atattlr- ileriye doğru karar almaktan bizi ne 
kün onu takip eden, meşhur hatk De doğmalar, ne fonnallteler, hiçbir Şey 
konuşma tumeslnde IJlmdlld parti menedemez. y oıa. bdalipçı dfllDek 
prenslplerinl nala.edecek fikirler gös- bazı slıul tefsirler ılbl ıtu veya bu 
terilemez. Hareket noktamız aela de- tarihte inkılap yid olunan bazı esae
ğişaıemJttlr. Smıfçı değil, hal~yız. lann müdafaacılığı demek değildir. 
Umumi menfaatçi) iz, öyle kalmakta- in -A---.. .._ Dinamik kelimesin 11- .... 

yız ve kalacağız. lfıat ve oportÜDİDD ile kanttmnıya. 
Bizim Parti programmuz her sene, hm. Bizim mllliyetçlliğinıizl ele IJt an. 

bir esu yerine baoka bir esu, bir lamak l&zım gelir. Taldttçllerl im bu. 
prensip yerine başka bir prensip ko- SU8ta hataya düşmekten çeldndlrmek 
narak değil; fakat bayat ve realite- itin AtatürkiiD milli ça1ıpıalara ba§
lerle milli ihti) açların ilham ettiği ..,. ladığı günden beri on mı dahi ileri bir 
b& prmsipl.~r mü~madi) ~ ~- telakki ile bizim maımuz olduğunu 
laııarak, mutemadıyen daha bızleşe- sö .1 I' iz Biz ınllliyetperverllkte 
rek bugünkü haUne gelmiştir. ~ eme 1> • la kabul 

Alenen Nakzı 
Sıyam 

vebali onların boynuna dlyerek o
rucunu tutacaksa tutar, yiyecekse 
de malıflce yer idi. ..sanlann her 
kanaatinde olduğu gibi dini bıa.

mşlarmda dıa samimi olnalanm 
özllyeıı bir adam sıfatlyle inana
rak oruç tutan lann ka.naatlerlne 
htlrmet etDJeyl yerinde bulurum. 

P i l ri • . .1 h 'll '"" tak ne hlristiya.n, ne ırkçı an yış 
rens p e mızın ası ususı gı - etme •iz· kültürcü . Bis mWlyet 

Ut olmamaktır 'e onu sola çekerek da >
1 

' din yüzk kavguı h 
ı va anınıza '\'e an -

bizim obw)~aıı kalıplara sokmak isti- n tınna rız 1 tidaller veya bugUn-
Yenlerle saga çekerek gt'.ne bizim ol- ' > • P gibi kan de
IWyaıı kalıplara sokmak lsttyenler ~il menfaati öyle olanlar taJı1ll ederiz 
aras da hi bir fark '"Oktur gU, kafa, kalb ve şuur · 

m ç ,, . U t "l"'"i bizi ...:ı-kün admı bile 
Bu b&hse hakikaten bir nihayet \'e- mme çı ıg 0 • .a uı .. a stl.rUk 

relim n· M k ,. komünizmine slle<'.ek bir şuur uyuşuldugun -
• ız os o a • . •. uza!< değildir. 

Berlin nasyoınal &0syalizmine ,.e Ro· ledıgı zamanlar 
ına faşlzmfıne hürmet ederiz. Ana h!lt Parti programımızı iyi okuyalım. 
larda mU~şa götürmez kati düs- Onun esaslan hayat ve hakikate uy
turıara dayanan Kami.llzmln ne bu gun olarak, daha uzun milddet bize 
davalara çeker "'e çekilir, ne de mü- yeter. Onun hem mekteplerimizde 
ba.kaşa.'iında iki Türk tarafın btribl- ders olarak verilecek, hem kitaplarda 
rint bu rejbn adlarlle itham etmesine izah ve tespit edllecek bir sistem~ 
hlüsaade eder hiçbir müphem tarafı kil ettiğine de ~tlphe yoktttJ'. Pren
)'oktur. slplerimiz vardır ve prenslpçlylz. Bun 

Biz doğmalara saplı kalmı~ıa<'.a~- lann bugünkü hayata uygunluğuna 
hlız gibi lbkıli.~ı vasfmın göı;ıterdlğl nuıl inanıyorsak mlllf hayatmıızm 
liı.ere geriye doğru hiçbir mtieSRese)·e ilerideki lnklpflanna oymağı da öy
hağh "almasına da lrn'kAn vermeyiz. le blr ana pl'fllSlp olarak alıyoruz.,, 
I'~ Jine bu vasıf se\ki Dedir ki Falih Rrlln ATAY 

Ş hndlye kadar kaç Bun•" 
gördtlğthn.U söy~ 

YB§mu bulununuz; bazı senelerde 
lld :Renazaa oldofunu da iddia 
etsem inaıımusmız; iş falso olur. 
0n ... için ılmdlye kadar gördU
ğtbn IWnM91!1amı adedini mttsa· 
adenlzle bir sır olarak saklıyata-
ğnn. Demesin kendine göre bir 811'
n olur da benim olmaz mıf Alel
hUSUs ben bu sım neden sakladı· 
Pnı da satdamıyonmı. 

işte söyllyemedJğbn adette gör
dtlğtlm Ramar.anlar içinde 18 ta
nealnl birinci gUnlhıdea, sonuna 
kadar tuttum. Sonra fpill uconu 
kaçırdım. Bunu n.e bir tefahor, ne 
de bir itizar olarak yazıyorum. 
Çtinktı benimle Allah arasm<lakl 
bu hesaba kulların kanşmasma 
lnıkln yoktur. 

Bununla beraber vaktiyle oruç 
yiyenleri mahkemeye göttlrUrler
dl Oruç yemek cttröm teşkil eder
ttl. Bu ~in ettrtlm olnp ilmi pek 

~ 

Yazan: ; 
B. FELEKj 

te uzak değildir. 20 - 25 Yafında
kl delikanıılarm bile hatırlıya'fle
ceklerl yakın garabetlerdendir. it
tihatçılar zamanmda alenen oruç 
yiyenler şiddetle takip olunurdu. 
Yalnız bu takibat daha eski devir
lerde idama kadar götüren bir a.
kıbet hazırbyabllir idi. Onma için 
herkes, ltt~dar devrinde yapı
lan bu (oruç yeme) cürmil takiba
tını zemzemle yıkanmış sayarak 
pek mttlı1msemes, ytyeceğlnl gizli
ce yer idi. O da Allahtuı korkma
yıp jandarmadan korkmak olduğu 
için blras da müralllk olurdu am
ma neyllyellm ki; zaman, halkı o 
yohı tuhrı!Ya icbar eder, halk u 

B lzatlhi oruca gellnce; bir ta. 
kon belllbaşh hekimlerimi

zin şehadetlerine b8ka.rak senenin 
bir ayında '\iicnde bir perhiz Jlzmı 
olduğuna da lumnm. Ha~ Vlfl, 
Karlsb&t vesaire ~bl tedavi mer
kezlerinde hiç hatalığı yokken se
nenin on bir aymda Yedlil abur 
cuburun vtlcotta bıraktıf;ı zehh'le
rf çıkarmak ve iç izanıızda yaptık
ları aşmtılan tamir etmek m..a,.... 
dlyle bir talam zmglnlerln kendl
lerlınl perlıllle ve sa içmek nretlle 
''tamir,, etttrdlklerlnl ele bizzat 

gördtlğttm için bir ~ tedavi an
Hl olan oruç yani perlılzf de bir 
tıbbi tedblr sayabUlrlm. 

Lakin, bizde hele eski zamanlar
da Ramazaıı)arda tatbik edilen 
baklavalı, börekli iaşe usulü, per
hiz ,<iyle dursun ideta pisboğaz

lık derecesini bulacak r;ekli aldığın-
( Arkası 8 incide) 

FIKRA 

Bakım ve Tamamlık 
Garp bayındırlığmm bir hususiy&

Unl hep bUlr ve tekrar ederiz: Ba.. 
lmn! Bir defa yapıp mUtemadlyea 
be1nmk ! Tilrklyede yol yapılJD&llUI 
delildir: Fakat daimi bakım tanılın 

edl1medlğl ~, her yolu bir~ yılda 
bir yeııldm yapmak lizımdır. Cöm
hurlyet hWdunetl bütün idarelerine 
bakım terbiyesi vennek için hayli e
mek IU'fettl. Hatta sekiz veya daha 
fazla bakım tealıbtidU Ue ihale ola· 
nan yollanmn vardır. Bakım, b&ym
cbrlığm bir pıtı olduğu artık aıılatd
mıştır. 

Şimdi garp bayındırhğmm ikinci 
blr zarureti lliftUnde 18rar edellm~ 

Tunamhk! 
Meseli bir yapı dışmdakl bahçe, 

içindeki etYa ve dekorasyon, ve onua 
mamaruma doğrudan doğruya tesir 
eden yaka blnalarm ahengi Ue ta
mam olur. Şehirler, daha bUytlk 
mikyasta bö)·ledirler: Bir şehir uzak
tan bakıldığı vakit, bir tablo ahengi 
göstermek lazımdır. Zevk kültürü. 
nün ve bu kültür kontrolünün Urba.
nizmde mühim bir imli olmamnın se
bebi budur. Sanat ve sanatkar! 

Yalnız vazifesine göre değil, tistö
ne kurulıacajı toprak vaziyetine, ve 
~ine gireceği manan hususiyetine, 
nihayet, birlikte başıyacağı binalaı'. 
ahengine uygun yapı! Alma.ııyada 
Rayştaga bir lokanta Dll'e etmek 
milsabakasma başlıca büyük mimar .. 
lardan dört yüz kişi iştirak etmiştir. 

Atatürk 1 Ddıaciteşrln nutkunda 
,ehlrclllk lflerlnin. tanzimini işaret 

ediyor: Birinci şart, şehircilik sana
tını tesis etmek ve bütün faaliyet.leıt 
&ehlrcl denen sanatklrlann kontroltl 

ı altına .almaktır. - Fatay 

tilrlü aletler, levhalar, sillh nUm~ 
neleri yardımile ders verilecek. 

Laboratuarlaralemi 

L aboratuvarlar bir Alem .•• 
Mikroskopların, mikrof o .. 

toğraflann, göziln göremediği şey. 
leri, meseli gizil yutlan göstere. 
cek ültraviyole aletlerinin her tUr .. 
lüsü var. Bir oda para ve diğer ev• 
rak lahtekarlığma alt, diğer oda
larda kan lekesi, kıl, elbisenin bir 
tarafına yapışan tüyler, diş karı§tı 
rılmıa bir kürdan giöi bir cinayet 
yerinde bulun&11 en küçük bir -..;. 
mareden netice çıkarınıya hizmet 
edecek tUrlU türlü aletler ve levha 
lar ders edevatı 9eklinde bir araya 
getirii.W,. Kimyahanede vaka Y• 
rinde bulunan en küçük bir teY • 
den kimya yolile netice çıkarmıya 
yanyacak eaaalJ aletler var. 

Sonra fotoğraf odası çok zen· 
gin ..• Va.ka yerinin fotoğr&flarmı 
almıya ve bunlar ilzerindekt m~ 
f eleri ölçmiye hizmet edecek tt1J'lıl 
lU türlU usullere alt örnekler, lev
halar var. Canilerin hUviyetınl ta 
yinde Adeta fotoğrafa çok az kIJ
met veriliyor. Li.zım olan fotoğ· 
raf, kulak, burun gibi hatları göa-
terecek yandan, bilhassa sağ ku • 
lak tarafından aimmış resimler ... 
Hele kulağın üzerinde çok durulu• 
yor. Başlıca kulak nevllerine adlar 
ver:bnl§, bu levhalar her yerde bu
lunacak. Bir caninin hUviyeti hak
kında telgrafla malumat verilir • 
ken bu tiplere göre kulak tarif e
dilebilecek. 

T ah.U dereceleri 

B ütün bu çeşitli vasıtalarla 
enstitü yeni tipte emniyet 

memurları ve amirleri yetiıtirecek, 
bu arada ilk, orta ve yüksek tah
sil vardır. İlk tahsil yalnız Anka· 
ra polis erleri içindir. Bunlar nl
hari olarak yarını gün mektebe ge
liyorlar, ders görüyorlar, öğle ye
meğini mtıafir ııfatile yiyerek va 
zifeleri başına dönllyorlar. Polise 
ait ilk tahsil imki.nlan memleke
tin her köteainde gittikçe çoğala
caktır. 

Orta ve yüklek tahsil yalnız An· 
kara polia enatitüsUnde verilecek• 
tir. Tahail programı ,udur: 

1) 1-12 aylık polis 11tajiyerleri ilk 
tahsile sevkedilirler. Burada 9-12 
ay ilk tahlillerini ve bundan son· 
ra da 3-6 aylık ilk ihtiaaa kuralan· 
m yaparlar. 

2) Kadrolarda Uç sene vazife 
görenler orta tahlile Bevk edilirw 
ler. 

3) Liae mezunu polisler doğru • 
dan doğruya orta tahsile sevk edi
lirler. 

4) Orta tahsil 9-12 ay ve orta 
ihtisas kursu 3-6 ay sUrer. 

<Arkası 7 Lnelde) 
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t Iki gnrııok rıııca~ , 

Evliyalara falan zaten inkılap 
tan evvel de inanmazdım. 

Manastıra girinceye kadar Allaha 
inanırdım .. Lakin Man~.slıra gitd k 
ten sonra bende ne din kaldı ne ı
man ! .. 

LiG MACLARI 
a a 
~ Senenin lig maçları bugün ~ 

Papasların manastırdaki hayat
ları hakkınd ... şimdiye kadar ne işit 
tinizse hepsi doğrudur: Papazlar da 
bütün diğer insanlar gibi birer in
sandır. Onların da karıları vardır; 
onlar da bizim gibi içki içmesini, 
eğlenmesini peki.la sever ve bilir
ler. Bütün bunlar malum bir keyfi
yettir. Maksadım bunları anlatmak 
değildir. Asıl benim anlatmak is
tediğim şey, beni dınden imandan 
çıkaran bir hldised·r .. işte bu ha
diseden sonradır ki bende ne din 
kaldı ne iman.. Sizin anlıyacağınız 
dini bütün bir givurken ı>u hidise
den sonra zındık oldum çıktım .. 

Kardeşlerim, beni dinden eden 
bu hi.dise Novodeyefski manastı
rında cereyan etti. Novodeyefslri 
manastın çok r.engin bir manastır
dı. Zenginliği bütün o havalide a
deta dillere destandı.. M.anastırm 
bu zenginliği, dini bütün gavurla
rın teberrüatile meydana gelmişti ... 
Gelen giden herkes iane verirdi. Ki 
misi para, kimisi mal getirirdi. Ma 
nastırm kasaları da, ambarlan da 
dolup dolup taşardı. Bazıları, ruhla 
rmm ahrette cehennem azabından 
halislan için getirirlerdi. Bazıları 
da, gemi ile seyahate çıkan akra
balannın "salimen yerlerine muva
~letleri .. " için getirirlerdi. Kimisi 
ş:şrnanlıktan kurtulmak için, kimi
sı de §iımanlamak için getirirdi. 

MANASTIR 

Fenerbahçe ile 
Beşiktaş Bugün 
Karşllaşıyorlar 

Bu seneki liı kurur, geçen ıene milli küme birinciliğinde biri
irinin en telııikeli rakibi olan iki takımı ilkağızda karşılaşhra

bir cilYe ıöaterdi. F enerbahçe ile Betiktafın bugünkü oyu
, bize iki talmnm yarınki kunetlerinin derecesini de az çok 
abmf olacaimdan aynca ehemmiyetlidir. 

Kuleli 
Basketbol 

Bugün San llclvertlilerin önüne 
c;:ıkacak Beyaz siyah kadroda bir ye
nilik göremedik. Befiktaş takımı şu 
şekilde c;:ıkııyor: 

Mehmet Ali - Hüsnü. Faruk - Fev
zi, Hakkı, Fuat - Eşref, Şeref, Nazım 

Rıdvan, Hayati. 
• Burada, geçen sene ekseri maçlar-a m p ıyo n U da görmecfğimiz Nazımın eski yer'ni 

aldığını anlıyoruz. Nazım gibi bir ida 

11d haftadanbeıi devam eden uke- recinin ~ t.Llunma tekrar gir 
.... -~ baaketbol.$LmP1YOılllup-m11- melli her halde Be~ hbla1'Q le-
A.ba,UJan dUn nUıR.fşt:leJlmii ve Ku- hinedir. Yalnız idpıaıtlı olması ,artila. 

pmpiyon olmuetur. Beşiktaş hücum hattının bir zaman-
Ge(lell hafta Deniz Uaeeinl mağlftp lar müessir ve netice alabilecek oyun 

Kuleli dün Maltepe l..J.ae8i ile cuları arasında soli<; Şerefi sayardık. 

~ muhtelif ıtadlarda yapıla· -
- cak müıabakalarla açılıyor. -

Günün en mühim karfılQf· ~ 
mcw F enerbalaçe • Befiklaf 
araında olacaktır. Yukarı• 

ki ruimde, bu iki takımı i 
geçen ıenelıi müıabakala· i nndan birüincle ııörüyorrız. 

""""""' ~~ 

velhasıl herkes birşey getir.r 
. ~· Papaslar da bu gelenleri 

gerı çevırmez, ha bre alırlardı. Ta-
bii bu .. getirenler eli boş Manastır
dan donmezlerdi. .. Hem eli boş dön 
melerine ne Allah, ne de Allahın ma 
nastırdaki sevgilı kullan razı olur 
!ardı .. Yani sizin anlryacağınız bu 
"getirenler" getirdikleri teYlerln bir 
karşılığı olarak Manastırda kendi
lerine bir yerceğiz temin ederlerdi 
Tab:i bu gibilere hususi odalar veri 
lir, öteki dünyanın kapısından bak 
malarma müsaade kılınırdı. 

Histlı kelim bu "getirenler ka-
rn......a ~ iit. ... ~ a..· 'or-m.11 Laıw paımtl, 

hazan da bir bq yükeeli.-li. 
Bilhassa llOllbahara dbğru Ma

nastıra olan hücum hadclinden faz
la artardı. Bu mevsimlerde Manaab 
rm gediklileri olan küçük papaalar 

•••••••••••••••••••••••• 
Yazan: 

Mihayil Zoıçenko 
Çe'riren: 

B. Tok 
•••••••••••••••••••••••• 

için yatacak yer bulunmaz, bunlar 
da, ahırlara, domuzların ve Biğırla 
nn yanına göç etmiye mecbur kalır 
tardı. Hatta bu~ bile sıkışık 
yatmak mecbunyetinde olurlardı 

Dini bütün insanların bllha~a 
bu manastıra bu kadar heves etme 
terinin sebeplerini ilk zanıanıar an-

lamıyordum.. Bu manastırın kera
meti ne idi?. Fa.kat sonraları bu
nun da sırrını öğrendim: Buma
nastırın havası, suyu, manıarası 

fevkalade güzeldi .. Burası, bir maı
nastır değil, ideta bir sayfiye idi. 
Bundan maada burada. dindar in
sanları oelbetmek için bazı hileler, 
kullanılıyor, cazip bazı "mucizeler" 
gösteriliyordu. 

Bu manastırda eenelerdenbert hiç 
konU.fIDlyanikipapaala,hiçyemek 
yemiyen bir papas ve sinek ~tmak 
BUwıiA •'lıuc.iM:, ~.)1U' bq-

ka ~~-Su.ıuu • .melderi aıniZaı. .Dcı.nac.KULWIWlU, 
dali1Hl•tıWMl'l4'ılı :""'Kaynatıl
llllf &inekleri, yani atnek btllbala
rmı sabah u.bah ao kamma içer
di .. Bu muhterem peder, bu suretle 
btıyUk bir tevuu gösterir, bu iğ· 

BIU'llla4ıacaktl. Fakat Maltepe Lisesi Geçen 11ene bu genç oyuncu şöhretine 
llDlJınına<ll2Imız bir sebepten dolayı 18.yik oyunlar göstermemişti. Esasen 

ya gelmedi ve Kuleli hükmen ga o yüzden Beşiktaşlılar bazı kaza.n.a- ••••••••••••••••• 
eayıkh. Kuleliy.i tebrik ederiz. bilecekleri oyunlan bir gol farkı.le ---o-__ kaybettiler. BugünkU oyunda Şerefın 

Beıiktaıll Nuri Geldi 
hkarada tahailini yçmakta olan 

Jlltllt&I mtıdafileıinclen Nuri talıai
bitireret ~ gelmiş ve e&o 

kllbüne glrmietir. Nuri mmtaka de 

için bir ay ceza müddetini 

JeCek ve takımmm maçalrma an 

bir ay aonra iftirak edebilecek-

Slley111a•lyell Hikmet 
Ciireı Aia•ı Oldu 

Büi biaiklet ajanı SWeymaniyeli 

llllaınetln mUnhal bulunan İstanbul 
ajaıılıpıa mıntaka tarafından 

g6aterlldiğlni evvelce bildir-

Haber aldıjmuza göre Hikmetin 

•Jıuıhlı umum merkez tarafın 
tuc1ik edilerek kendisine tebliğ 

[lllbnllt:ir. Arkadıpnııa yeni vazife 
muvaffakıyetler dileriz. 

formu bize gelecek oyunlardaki Beşik 
taşm ne derece müessir olabileceğini 

gösterecektir. 

F enerba~enin lıadroaa 
Fenerbabçeye gelince; takmımı a

şağıdaki tarzda tertip ettikleri söyle
nen Sanllcivertlller de müdafi Ya
p.mı yerine B takımından alınmış Se 
dadın konduğunu anlıyoruz. Becerik
liliği ve aoğukkanlılığı ba.kkmda iyi 
şeyler söylenen Sedadm kabiliyetini 
de bugün ölçeceğiz. 

Fenerin bugünkü kadrosu: 
HUsaınettin - Lebip, Sedat - Esat, 

Angelidis, M. Reşat - Orhan, Fikret, 
Bülent, Niyazi, Naci. 

Yukanda yazdığımız şekillerde çı
kacak olan iki takımdan birinin gale
besi oyuncularm idman kıvamlanna 
bağlı olan bir veydir. lki takımdaki 
oyuncuların ekserisi biribirlerlni çok 
tanımış oyuncular olduklanna bakı
lırsa, a.nlaşma hassasının geçen sene
ki derecelerinde olacağı tahmin edi
lir. Bu ve daha birçok sebeplerden, 
ilk galibiyetin anaht.an iki on birin 

kırkiyüllde Bu Haftaki cemi idm:uılanndaki kıvama bağlıdır 
Matlar zannuıdayız. 

Banıtcllctl alanında bu pazar çok Günef - latanbal.po. 
ecaıılı bir maç olacaktır. Gtlntın ikinci derecede müiıim ma-

KöyUn 1921 1 I ealnde tefekkUl et- çı da Fenerbahçe ıtadmda yapılacak 
eski ve kuvvetli bir kiti olan olan Güneş - lstanbulspor karşılaşma 
~an yurdu ile Barutgtıcll mdır. Mllll kiline maçlarmdaıl'beri sa

lclllen arasında 8.§8.iıda yar.ılı hada görmediğimiz Güneş takımmın 

/ki Amerikan 
Pehlivanı 

Boğaz Boğaza 
Amerikadaki serbest g\lreelerin ba 

zan pe)J vahşiyane yapıldığını fmsat 
düştükçe yazdık. 

Geçende Los Angelosta mUaabaka 
yapan iki Amerikan pehlivanı biribi
rini Ringden aşağı fırlatacak kadar 
kızışmışlar bu da klfi gebneıni9 rin
gin dışında sandalye ve yumruklarla 
boğuşmıya başlamışlardır. 

Resimde, seyircilerin boş bıraktık
ları sandalyeleri kaparak döğiite baş 
lıyan iki pehlivan görünüyor. 

bere kalan San siyahlıların Güneşe 
karşı muvaffakıyetli bir oyun çıka
racakları tahmin edilebilir. 

GalataMJTOY • T opka~ 
Taksim stadında karşılaşacak o-

lan bu takunlarıJI maçında Galataaa
raylılar ( n cezalı oyuncular yüzUn
den zayıf bk kadro ile sahaya çıkma 
sına rağmen galebesile neticelenece
ği tahmin edilebilir. 

Beylıoz - Vela 
Şeref sU:dında yapılacak bu karşı-

BiLMECELi ZABITA HIKA YELERI 

Sporcu 
Turhanı 

Kim 
Öldürdü? 

_ Bayan JWeyl ~nnt 
IWe umı boylu eamer bir ıtbel 

km. 
Ş 

lfllde Ulldl Palu apartuna.. 
JUDDl '7 numaralı dalftJllllnde 

aıttCldelumumi muavini Ferit, bu 
aparaınanda oturan maruf sporcu _ 1.,,1n1s 8'1ef 
TurballlD yenle ytld koym yatan - Eveti 
eeeecB"I tetkik ediyor. _ Turbama ~ı 

Turhall emmlnden aldıp bir _ Evet! 
k1Jrtual& ölmüttür. Elindeki gaz&. _ Utfen bllclllf"lsl söyler mi-
t.ede balll bitmek üzere bir çapru slnbf 
kellJlle bulmaeası var. - Biı1eY bOJDlyorum ki.. Ben 

Jftlddeiumumi muavlııd Ferit, merdivenden Çlkal'ke& bir tabanca 
konıtser muavini Böaeyla vuıtul- sesi duydum. (Jfahmuda göstere. 
le 6 numaralı dairede oturan ve rek) kapıya geicllCam Dm3ll Bay 
maktU)lbı ar'd&dat• ollll Mabmuda Mahmut ta geldi ve kapıyı açtılar, 
ceıbecllyor. ıaJtanlıma b ı-..a 

_ Obnedea evvel Turbanla llOll içeri girdik, ve 0 ~ 
uğun halde buldok. 

görlifeJlln 8b old m ••-..ıı- JıltlddeluınWIÔ evveli kendi ko-

yo.:01'88aıı bllmem. Yabus aktam hmcWd saate baktı. Sonra IWenin 
üzeri burada beraberdik. Dom eaatlne baktl ve: 
buçukta Tarbanm .._hal Bile - All)aşllan Turhan dokmdan 
geıeeekti. Ben bundu dokuzda evvel öldttrtibDtlfttlr. 

renç mayii içmek suretile "derunu
nu" temizlerdi. 

B u sinek hülA.sasını içmek 
keyf·iyeti şu suretle cereyan 

ederdi: Ahali sabahleyin erken er 
ken bu papasın dairesi önüne biri
kirdi. Papas yatağından kalkar, 
kapmm önüne çıkar, duasını yapar 
ondan sonra da sinek hüli.sasile do 
lu bardağı diker ve bu iğrenç ma
yii dibine kadar (gık) demeden si
neye çekerdi.. Sonuna kadar içti-

ğini halka göstermek için de barda 
ğı ters çevirir ve odaama girerdi ... 
Bu ameliye cereyan ederken halk 
tükürmiye, öğürmiye, hatta sinirle 
ri ve mideleri zayıf kadınlar kua
maya başlardı. Bu ameliyeyi seyre 
den halk, bir defasmda, itiraz et
mek istemiş, bn mayiin hakiki "si
nek hWlsaBI" olmadığım söylemif 
ti.. Papas buna içerlemiş, herkesin 
gözü önünde tutulan sineklerden, 
şipşak bir hWi.sa kaynatılmış, pa-
pas ta bunu içmiş ve: . 

- Behey gafiller, ne zannediyor
sunuz?. Allahı mı a)datmıya kalka.
cajmı?. demifti .. 

Bu hldill8den sonra bu papallD 
§()lireti büsbütün arüliıatı.. ~~ 

P,.~b~ ~~az ehem 
miyetli idiler.~ oYle ya!. Mtıteriıadl 
yen bir taem \lstünde otur ve biç 
konUIJll&!- Bunun neresi entere
san?. 

B unlardan başka bu manastırda 
tuhaf bir papas daha vardı. Bu 

papaa ayağına muazzam demirler 
bağlar, öyle yUrilrdU .• Halk bunun 
ytııily4üntı kahkahal&rla eeyreder. 
di. Sağdan soldan ona para atar, 
onun paralan toplamak için nasıl 
sektiğini zevkle seyrederdi. Maama 
fih bu papaa orada çok kalmadı.Otla 
ntln birinde köytine gittiğini işittik. 

işte btıtiln bu a.nlattığmı sebep
lerden ötürü halk bu manastıra bl. 
yük bir rağbet gösterirdi. Sonra, 
buraya gelenler arasında oldukça 
mtihim p.hsiyetler de bulunurdu: 
Baronlar, kontlar, prensler ilah .. gl 
bi.. Fakat bUtün bunlann arasında 
en hürmete ıayan fl8.h81yet, tüccar 
Vladimir tvanoviçti. 

Vladimir lvanoviç bu manasbra 
dünya kadar para tebeni1 etmitti. 
Bütün derdi gençliğinde işlediği g11 
nahlan aff ettirmekti: 

- Ben, derdi, bütün hayatımca 
günah işlemiş bir adamım. Şimdi 
de bu günahlarımı temizlemiye ça

lışıyorum ... 
Vladlmir tvanoviç yaşlı bir adam 

dı. Sakalı bembeyazdı .. Evlıyalar
dan Sen - Nikola'ya benzerdi. 

tlerde bir kal'fllllflll& olacaktır. bu eene nuıl bir kadroya malik oldu-
1 - A takunlan aat 15,30 da. tunu bilmemekle beraber takmılarm-
2 - B takımları aat 13,30 da. da Ankaradan Omer ve Samaundan 
3 - Genç takımlar u.at 11,30 da. Mutat imnlnde iki yeni oyuncu tecril-

~-- be edecekleri söylenmektedir. Rasi-

laşmanın kuvvetlerin müsavi olma
sından dolayı çok heyecanlı olacağı 
muhakkaktır. Bütün yaz müddetince 
muntazaman çalışmış olan bu iki kuv 
vetli klUbUmüztın karşılaşmasından 
çıkacak netice ilerde bu takmılarm 
hangisinin milli ktimeye namzet ola
cağını meydana çıkaracaktır. 

Süleymaniye - Eyüp 

çdd.Jlll· '.l'urhaD da nlpnllll gelln. DedlkteD sonra polise emir ver-

clye kadar vakit geçirmek .. ga,. dl: i ı;etealn buJmtM'M1DI baDetmlye .,.._ - • • • • 1 tevkif edbıb! 
ıamrttl· Dokuz buçııp doğru bir e 
talJaPtS sesi llittlm. Kottam. 1B- SORGULAR: 

Bu adam manastıra sık sık gelir 
eli. Her gelişinde arabasını manas
tırdan Uç - dört kilometrelik bir 
yerde bırakır, oradan yaya olarak 
Manastıra kadar gelirdi .. Manasbr 
dan içeri girdiği zaman kan ter i· 
c:inde olurdu .. Etrafına bakınır, ora 
daki •'kardeşleri" selamlardı.. Pa· 
paslar hemen ona doğru koşarlar. o 
nu kollarınden tutarlar, kulağın& 
binbir çeşit saçma fısıldarlardı .. 

Vladimir lvanoviç bir hafta ka
dar manastırda kalır, tekrar vehre 
dönerdi .. Fakat yine bir hafta geç
meden tekrar manastırda görünllr
dtı.. Vladirnir lvanovic;in gUnah çı 
karması da pek ömtlr olurdu. Saka 
lmı titrete titrete ağlamıya başlar: 

Tokaffa Eğlenceler Riıl Partate olması y\lzUnden niabe
ten zayıf kalan muhacim hattını bu 

Tokat, (TAN) - Halkevıi salonun
temsil kolu azası tarafından tair 

k Naf'zin "Ozyurt,, eseri mu -
aktyetle temsil olunmuştur. Ayni 
anda milli rakslar oynanmış, mu

Lutfiye ve Remzi sazla Ana
lu tllrkUleri c;almışlardır. 

oyuncularla takviye edeceği ümit e4il 
melttedır. 

Buna mukabil lstanbulspor nfsbe
ten genç oyunculardan teşekkW et
miş bir takımla Babaya ~caktır. 
Beşiktq stadında Bayn.m tumu

vaaında Şişliyi yenen Pera ile bera-

Son zamanlarda btlyük faaliyet gös 
teren Siyah beyazlılann bu maçta 
bütün enerjilerini sarfederek galebe 
elde etmiye çalışacaklan ta.hmiıı e
dilmektedir. Sessiz sedasız çaıı.an 
Eyilp takımının da Ankarada bulu-
nan bir lkıi oyuncusunu getirttiğine 
nazaran bu maçm c1a enteresan ola
cağı şilpheslzdlr. 

leyi o sırada kapıda gönftlm. Ka- ı - Müddeiumumi, Turbanın 
pıcı ııe kapıyı zorlayıp açtık, Tur- dokuzdan evvel katledilm.it ol-
baDI bu halde bulduk ve hiç bir duğunu neden tahmin etti? 
yerine Ulfmıeden karakola haber 2 - Bu tahmine göre kimin 
verdik· tevkifini emretti? 

Jftlddelumumi muavini komlse- Suallerin cevaplan, bqka bir 
re emretti. fıkra ile birlikte yann. i 

......................................................... 
.. Ah ben ne fena bir adamım: ah 
ben ne günahkar bir adamım" diye 

dövUntlr dururdu . 
(Arkası var) 
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genç Bugünün 

Aşk ve 

kızı ne düşünür, 

hakk1ndaki fikri 

ne ister? 

nedir? Bu 

Genç 
Kızlarımız 

izdivaç 

yeni röportaida şuraya sıralanan suallerin 

L.-~~~_?l_~-r~-~aca~-... ___ _j 

POLiS ENSTiTÜSÜ - JANDARMA MEKTEBi 
ideal Türk polisini yetiftirmek üzere rejimin büyük bir ese

ri olarak kurulan Polis Enstitüsü ve Jandarma Yüksek Subay 
Mektebi, dün Ankaracla, biribiri ardısıra ve büyük meraimle 
açıldı. Bu iki yeni müeHe•emizi size resimleri ile tanıhyoruz. 

- ...... 4 t!!iıı'~!!!!i~!!!!i!!~~~~!!!!!~ 
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• 
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Her Yerin Ölçüsü ile 
Birinci Sınıf Unsur 

(Başı 5 inclde) 

5) Bunlan muvaffakıyetle biti. 
renler komiser muavini olarak kad 
rolara çıkarlar ve buralarda 3 &&

ne komiser muavinliği, 3 sene ko
miserlik yaptıktan sonra yüksek 
tahsile sevk edilirler . 

6) 3 sene başkomiserlik yapını, 
olanlar doğrudan doğruya yüksek 
kursa sevk edilirler. 

7) Yüksek tahsil 12-18 ay de • 
vam eder . 

Nasıl • ikinci gençlik 

yaşıyor 
On beş gündür bir seyahate çıkınl§tım. Bu, 

öyle bir seyahat ki, şimdiye kadar yaptık
larımın hiç birine benzemiyor ... 

Bu yolculuk, Afrikanm balta değmemiş bakiı 
ormanlarında yapılan bir seyahatten daha çetin, 
:Atlas Okyanusunu tayyare ile geçhekten daha he
yecanlı, Hindin, Çinin yolculukla.rından daha es
rarlı zannediyordum. 
Ve ben "Genç kızlık alemine" bu tetkik seya

hatimi yaparken hayranlık hamulelerile döneceği
mi ümit ediyordum. Fakat bu seyahatten dönüşte, 
dümdüz ve kurak bir çölde uzu.t bir yolculuk 

Bir genç kızımız 

yapanların yorgunluğu içerisinde· ~.__.......,.,....,..._...,~ ....... --...... 
yim. Genç kızlanmw gücendirmek 
tehlikesine rağmen söylemek mec· 
buriyetindeyim ki, aralannda ge
çirdiğim veya onları takip ederek, 
peşlerinde dolqarak, onlar farkına 
varmadan yanlarma yaklaşıp söz
lerini gizli, gizli dinleyerek aldığım 
hıtibalann neticesi bende menfi
dir. 

Lalettayin on genç kıza: 

Yazan: 

Suat Derviş 
•••••••••••••••••••••••••• 

- Haberim yok!. 
KUltürlerini yükseltmek, onlar i

çin bir gaye değil midir, bilmiyo -
rum. Kendilerine kültürlerini ge
nİf}etmek için ne yaptıklannı 
sorarsanız. onlardan hemen şu ce
vabı alırsınız: 

- Sinemaya gidiyoruz. 
Çocukların, yani teşekkül etme

miş dimağların zevki, resme bak
maktır. 

• 
• 

~ · 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Polis Enstitüsü Direktörü Aclil Başer vazile bafında 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Suçlular alemine karıı seleıberlik tertibatının bir lröıai • 

• 
• 

B ol ışıklı dersaneleri dolaş • 
tık. Kıdemli polis memur 

ve i.mirleri burada talebe gibi sı· 
ralara geçmiş ders okuyorlar. Kii.
tüpane ve istirahat yerleri milkem 
mel olduktan başka yattıkları yer
de intizam, istirahat ve temizlik 
azami derecede temin edilmiş. En 
aşağı katta, bir fabrika kazanına 
benzer ince tertibatlı kazanlarda 
çok gıdalı ve çeşitli bir yemek pi· 
şiyor. Talebe, ikinci bir gençliğe 
dönmüş bir mektep çocuğu neşesi
le yemeklerini yiyorlar. 

lstirahatlerine ait herşey bu ka· 
dar iyi düşünülen tal<\ e, mesleklerin 
de hem yeni şekilde bir ihtisas Ka
zanmak, hem de ileri gitmek için 
kendilerine verilen eşsiz imkanlar-
dan elbette büyük bir alaka ile .ıs
tifade edecekler. 

llk tahsil derecesinde Türk dili 
ve kitabet, hesap. daktilo, biniCJlik. 
esliha, ceza tatbikatı, belediye ka
nun ve nizamları, coğrafya ve ta
rih, motörcülük, fenni polis hi~ 
metleri gibi dersler var. 

Orta derece ayni derslerin da· 
ha yüksek derecelerini gösteriyor. 
Yüksek kısımda ceza hukuku, me
deni hukuk, adli tıp ve sıhhat oil· 
gisi, devletler hukuku, esasiye hu
kuku ihtsas şeklinde kimya ve fi • 
zik yeni dersler var. 

- Senin için saadet ve hayat ga
~esi nedir? diye sorarsanız, anca!< 
onlarm ikisinden cevap alabilirsi
niz. Onlar da ekseriya §U \!evaoı 

G e~ç kızlanmız dünya ile a
lakadar değildirler. Kendi

lerine sorarsanız: • • Jandarma mektebinde 

Verirler: 
- Zengin olmak! 
Sekizi, hiçbir gayeleri olmadığı

ııı söylerler. Muhakkak yüzde dok
sanının beklemediği herhangi bir 
suale verecek cevabı yoktur. Şaşı
rırlar. Çtlnkn illilıllen muayyen 
'eyleri düşünmiye alışmıştır. Her 
,eyi düşünmemiştir. Düşünmek i
çin yaratılmış baş, onlarda fonksi
yon haline gelmemiftir. Yüksek ta!ı 
Bil görenlerin, lisede okuyanların, 
ve evlerinde oturanların, kibar sı
nıftakilerin, mutav8.88ıt ailedeki kı
zın ve nihayet fakir kızın hali hep
budur. 

iş hayatına atılmış olanların hı· 
raz da hayat bilgileri vardır. Fa
kat onlardan da fazla bir anlayış 
beklemek mümkün olamıyor. 

Türkiyede millet ve cemiyet fik 
rinin tamamile inkişaf eWği 

bu devirde, bir topluluğa bağlı Je
ğillermit gibi, ferdiyetçidirler. Yal 
ruz kendilerini düşünürler, kendile
rini bir yere bağlı hissettiklerini, 
bir kere de kendilerinden bahse • 
derken "biz,, dediklerini işitmedim. 

- Okur musunuz? diye sorarsa
nız, ekserisinden: 

1 - Evet, cevabını alırsınız. 
Fakat. ne okuduğunu sorarsanız, 

eaşırır: 

- Her şeyi ... Edebiyat, içtima
iyat, felsefe ... 

- Okuduğunuz kitaplardan bir 
tanesini bana söyler misiniz? 

Sporcu kız 

Bir isim ... En· son okuduğu 
nıuzun ismi ? 

Cepap verenıez. 
- Hatırlamadınız mı?. O olma

sın bir başkası olsun. Lalettayin 
okuduğunuz bir kitap ... 
-! .. 
-Hatırlamıyor musunuz? 

_ Ediplerimiz 0 kadar fena ki, 
okunmıya değmiyor. Okuyunca da 
insanın aklından çıkıyor. 

_ Ecnebi muharrirleri de be-

ğenmez misiniz r 
- Lisan bilmem. 
_ Dört, be9 senedenbe:t mem-

lekette mütemadiyen kıtap ter-
cümeediliyor. 

- Komşu Yunan milleti, krallık 
mıdır? Cümhuriyet mi? 

Cevap yoktur. 
Ben tecrübe ettim, sekiz kıza 

sordum. Muhtelif sınıftan, muhte
lif tahsil derec~indeIL. 

Yedisi: 
- Ben ne bileyim, dedi. Sekizin

cinsi: 
- Cümhuriyet, diye cevap ver

di. 
Kralın memlekete avdet etti -

ğinl söylediğim zaman: 
- Ne zaman gelmiş o .. dedi. &?n 

bu sene ikmale kalmıştım. Den o
Jmmaktan gazeteleri takip edeme
dim. 

Bu genç kızlann hiç bir 
iyi taraflan yok mudur? 

Onlann ivi tarafları da vardır. 

Bunlardan biri çalışmıya karşı duy· 
duklan sevgi ve müstakil olmıya 
karşı hissettikleri istek: onların en 
müspet ve en şayam takdir taraf
tandır. 

Hayatta kimseye yük olmamak 
kendi kendinin efendisi olmak. bu
günkü genç kızın gittiği hedef bu· 
dur. 

Bugünün genç kızının dünkü gene 
gene kıza nazaran iyi bir tarafı da 
şudur: Yalan sövlememek. fülle • 
rinde, ve hislerinde açık olmak. 

D ttnkU genç kıza terbiye di-
ye telkin edilen şey, sak -

lanmaktı. "Kabahat te gizli, ıba· 
det te !,, Fakat bugünün kızı bu 
zihniyeti bilmivor. Onun için "ka· 
kıza nazaran diğer iyi bir taraflı da 
düğünü açıkça söylUyor, bayatını 
açıkça yaşıyor, hislerini gmemi • 
yor. 

Onları tanımıya gayret ederken 
arada bir, içimde hayranlık ta 
duymadım, desem, yalan söylemiş 
olurum. Doğruculuklan. riya bil · 
meyişleri karşısında içim takdirle 
doldu. 

Bugünkü genç kızın vasati bir 
zeka gösterişinde, hayatın yalnız 
sathını görüşünde. ve idealsiz ye
tişmekte oluşundaki sebep nedir? 

KWJUr annelerde mi ? Aile oca
ğında mı? Mektepte mi? Bu tet· 
kike değer bir mevzudur. Bunu or Bromural -Knon-

• . 1 • ·ı:ı taya koymıya gayret edeceğim. 
ıınırlcrı ya•ışıııır, ııykıı)U gctırir, zararsız, tesiri hoş ve rnrnı\tllı 11

' 
1 

• ~ B rd olıııı sınırlcrın111n sııkiınunn çok kısa bır :zam:ında ı:ıuc ve bu ı.a)cdc: sızı u yazımı takip eden yazıla 11 

ycnıdcn dııu;lc:~tırcc:ck otan 11ykıın111u tcıııın eder. hepsi biribirinden güzel, hepsi bi-

• 
• 
• 
• 
• 
m 

• 
• 
• 
• 
• 

ı . 
1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Poliı müzeıinde kıy.,{ .:tleıi canlandıran bir köşe 

. 
Gedikli jandarma erba~lan, eler• dinliyorlar 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• • 10 ,,. 20 ko"'"""'">' ha.i ırip ribirinden sevimli olan genç kız • 

wrole ttıaMIC'rdC' r~C'IC' ılC' Ulllllo }anınızın ne lJemde OldukJarmJ • 
-----w----------~__._._ .. __ --"l.-1~.......Lu_d_~ s h. kendi ağızlarından ve anneleri ağ- • 

~=:..;.-'="----· _.__.....a..__.....__...-ı_,_..1._~ _____ .,J~andarma Mektebinde efradın silah deposundan bir lıöfe 

J andarma mektebinde de in
san ayni şekilde canlı ve a

li.kalı bir muhitle karşılaşıyor. Meı 
tebin müdür muavini binbaşı Aziz 
Kırmızı ve dahiliye müdürü B. 
Hüsnü Şen , bu mükenupel bilgi mü
essesesliı.1 :gezdim !er. 

Mektebin şeref MIOnunu, d4!!11'99-
nelerini, istirahat yerlerini, yatak• 
hanelerini, jimnastik ve banyo yer
lerini, çamaşırhane, mutba!c, ye • 
mekhane kısımlarını geroik. Her 
tarafta titizce bir intizam ve te • 
mizlik. Jandarmamıza baş olacak 
unsurların iyi yetişmesi ve tahsil 
zamanını iyi yaşayış şartları iç:nde 
geçirmesi için devlet hiçbir şey e
sirgememiş. 

Mektepte subaylar ve erbaşlar 

kısımları var. Subaylar, ordunun 
d ğer sınıfları gibi harbiyede yeti
şiyorlar, subay çıkyorlar. Tahsil 
masraflamı Dahiliye Vekaleti ve
riyor. Bir sene atış mektebine gi
diyorlar. Sonra orduda staj görü· 
yorlar. Bundan sonra jandarma 
mektebine giriyorlar. Burada RU

baylar için on ay ders vardır. Prog 
ramda adli tıp, medeni hukuk, dev· 
letler hukuku, esas hukuku ceza 
kanunu, askeri ceza kanunu, harp 
tarihi, tabiye, motörcülük, binici· 
lik, meslek tatbikatı, iktısat, jan· 
darma hesap işleri gibi dersler da
hildir. Her ay yoklama imtihanı. 
3 ayda bir hususi ımtihan yapılır. 
Geçen sene imtihanlarında 28 su· 
bay, çoğu adliyeden gelen mümey· 
yizler huz\Jjl'Unda parlak bir imti • 
han vermişlerdir. Kurmay Başkan 
lığı da bu neticeyi takdir etmiştir. 
Silbaylann on ayda elde ettikleri 
hukuk malfı.matı, tatbikat bakımın 
dan bir hukuk mezunundan ek • 
sik değildir. ÇünkU hazırlık esaslı, 
çalışma sıkı ve muntazamdır. Mek· 
tepten çıkanlar jandarma takım ku· 
mandam sıfatile kaza merkezlerine 
gönderilmiştir ki, bu vazife yüzba
şı vuifesidir. Bu sene kırk subay 
tahsil ediyor. 

Gönüllü erbaşlar. jandarma hiz
metini muvaffakıyetle gösteren 

erler arasından seçilirler. Program 
da umumi malfıınata, kanunlara. 
meslek tatbikatına ait dersler var
dır. Yüz erbaş mektepte tahsil gö
rüyor. 

Her iki mektebi ziyaretten son· 
ra insan memleketin emniyet te,,. 
kili.tının yannı hakkında derin hır 
itimat ve nikbinlik duyuyor. Polis 
estitUsü ve jandarma mektebi, tııı 
sahalarda dünyanın her yeri için 
birinci sınıf sayılacak unsurlar vo
tistirebileceltlerdir. 



8 

Komünizme 
Karşı 

Japonlar 
Sıkışık vaziyette 

(~ı 1 incide) 
konıilniıt enternasyonalinin Garpte (Ba..~ı 1 incide) 
ve Şarkta medeni dünyayı tehdide henin cenup kısmı, tehdit altında ka-
devam ve wlhü ihlfll ettiğini ve mev lacaktır. 
cut nizamı bozduğunu nazan itibara Şiddetli yağmurlar Şanghayın garp 
alarak ancak sulhun ve nizamın ida.- mmtakasındaki harp faaliyeti üzerin 
me.inde menfaatleri olan bütün ali- de mühim tesirler yapmış ve faaliyet 
kadar devletlerin 11kı bir t*iki me- hi&&edilir derecede azalmıştır. 
ı~nin bu tehlikeyi azaltacağından Ş~ Çinde Şa.nsi eyaletinin mer 
e~ olduklan için ve ltalyanm fa· kezı olan Taiyuan Japonlar tarafın • 
,ıst hükumetinin iktidar mevkiine dan zaptedilmiıtir. Nankinden gelen 
geçtiği zamandanbf:ri büyük enerji bir habere göre, bu 9ehrin 3imal :a
ile bu tehlikeye karşı mücadele ede- raflarında kalan bir Ç n kuvvetinin 
rek komünist enternasyonalini top _ rleat hattmm kesilmiş olmaamdan 
r~larmdan uzaklaştırdığını ve komü korkulmaktadır. 
nıst entemaayonallne karşı kendile • . Japonlar tarafından vücuda getiri 
rini müdafaa etmek arzusunda bulu- len ve Çin idareainin yerini tutan 
n~ Almanya ve Japonya ile ıulhü koruma tqkilAtı bugUn Hopei 
bırlıkte müşterek düşmana kar- eyaletinin Nanldııden aynlmasını is-
,ı koymak üzere bu devlet_ tiyen bir karar kabul etmiı ve karar 
lerle birle§!niye karar verdiğini naza- Hopei dahilindeki yetmiş Lki kazaya 
n it~iara alarak 25 lkincite,rın 1936 tebliğ edilmlştir. 
tarhinde Almanya ile Japonya arasın ----<>-----

Ribbentrop Nereye 

Tayin E ... cek? 

da komüni.lt entemaayonaline kar111 
Berlinde aktedilmiş olan mukaveleM 
~enin ikinci maddesi mucibince qe.
gıdaki mevaddm aktedilmeei için iti
lif etmişlerdir. 
imzadan .,.,. meTİyefe w~ti 

TAN 

PAZARDAN PAZARA 

Alenen 
Nakzı Sıyam 

(Bqı 5 incide) 

da, orucun vücude maddeten ver
mesi memfıl olan (rejim) yaDİ per 
llizden eser kalmıyarak maksat bu 
tara.it.an tamanıea heder oturdu. 
Şu günlerde orucun bllhusa ırk 

bayanlaroım nezdbıde bir nevi 
tiryakilik şeklinde tutuJınMda ol
duğunu, hatta bet çayı yerine en
vaı türlü pastımıa, sucuk, yeşil ,.e 
beyaz :aeytia, kapı', be)U peynir
ler. Çilek, kayısı, vifjae, e.rlk reçel
le.rl ve sbnitli, pideJI iftarlar tertip 
edildiğini i!fltiyoruın. Henib böyle 
bir yere davet edilmiş otmadaiım 
l,;ln, bu ıttarıarm. çayıanada.
kl çepl)i muhafaza edip etmedi
ğini ve orada ae gibi mevwlar ü
zerine göriişWdüğüılii doğrusu bil
mlyonun. Fmat düşerse öğrenir, 
size arzederim. 

Evet! Oruç böylece ki.h tutu· 
lan, kib ye.alim blrteY ol

dup lclndlr ki; beJdaşiye: 
- Oruea mu eeve.rsin't Namazı 

Bil? Wlderi amaa: 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Genis 
' 

ileri ve 

Goriis • (Başı 1 incide) 

eder. Çünkü bunlar ancak milli a
hengin birliğini ve mili] gayelerimize 
doğru olan mücadelemizin hcrgUn 
artan hızını istemiyen unsurlar ola· 
bilir. 

inkılap için sarfettiğimiz emekler, 
yeni bir olgunluk devn ba.zırlamıştır. 
Bu devirde memleket için çok hayır· 
lı ve faydalı ~er yapılacaktır. Ata
türk umumi istikametleri çok geniş 
göıil§lU bir nutukla ifade etmiştir. 
Yeni kabinenin programından tatbi
kat yQllanru öğreneceğiz. Hepimizin ı 
vazifesi, bütün alakalanmnı bu 
program tberinde toplamak ve bu 
nun memleket hesabına en çabuk ve 
en iyi neticeler vermesine kendi şah
si kudretimizin hududu içinde D.nill 
olmaktır. 
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NEOKALMINA 
GRiP ~ NEZLE • NEVRALJi 

BAŞ ve DIŞ ağrıları .. ARTRITiZM 

• • Vitamin - Gıda • Kalori • Sıhhat 
Pırınç • Yulaf - Mercimek • Bugw day I "k p M A .. rmı - atates .. 

ııır • rpa - Bezelya • Çavdar - TürJü • Badem. 

HASAN ÖZLÜ UNLARILE 
Madde 1 - İtalya, 25 ikinciteşrin 

1936 da Almanya ile Japonya arasm
da aırtedilmiş olan munzam protokol 
da dahil olmak UP.ere, komünist en
ternasyonal aleyhtan itillfın metnine 

Londra, & (TAN) - Bug\bı Alman 
yanın Londra sefiri Von Ribbentrop' 
un yeni bir vuifeye tayin edileceği 
hakkında birçok pyialar çıkmıttır. 

BrUDelden aı.ıan bir habere göre, 
bu zat yakında Almanyanm Roma se
firliğine tayin olunacaktır. Romadan 
gelen bir habere göre, onun Berlinde 
yüksek bir mevkie tayini daha kuv
vetle muhtemeldir. 

- Naaum •eyllyeyiaı ! Hiç ol· 
- oruç yealr. Oevaboll venniş-
~. E 

AlanMt Emin YALMAN ==== ~ Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

D 
Yüksek evsafa malik Haı özl · r. Schacht Çekiliyor lı hh tli 1 an ti unlan yavruların gürbüz tombul ve 

iştırak eder. 

• 
Geni Harbiyeliler 

2 - lşbu protokolu hnza. eden U~ 
devlet İtalyayı, munzam protokol ıia 
dahil olmak ilzere, bundan evvelki 
maddede zikredilen itilafı ilk iki dev
letle beraber imza etmiş addeylemek
te mutabıktırlar. 

3 - İşbu protokol, IA.hikalan da da Ank~, 6 (A.A.) :-- Askeri liseler 
bil olduğu halde, yukanda zikredilen den harbıye mektebıne gelen talehe
ltilifm layenfek e\lzil addedilmekte ler bugün saat 14,30 da merasimle 
dir. Zafer abidıNine çelenk koymuşlartlıt. 

~ - İşbu protokol Alman, İtalyan --o-
Ye Japon lisanlannda kaleme lllmllPI Merslncle Hafriyat 
olup bu metinlerin her biri un ...... 
addedilmiştir. Jıleı9a. (TAN)-Profell6rJ.Gan 

Protokol imzayı miltealdp meriye tane '" arJladaelan. meruhnle lıler-
te girecektir. ıln ha,a.-... Mfrl1at& ı.,tım19\ar-

fmzalar: Yoachim Von Ribbentrop, dır. Vail Hllda blr nutıak 116,ıemif, 
Clano, Hotta profeü de '11 ~ badohmun 

Gaeıeler ne Jiyorlar? en eski llllAıı ..-mı ~ 
1.talyamn l&llhlyettar muhanirle- anlataa bir a.ıüla 089'P vmnlftir. 

...... ~'"G&Jda 1'qliı J11J'Ule 
.n..•cta. yuc!rfı blrmaımeıe. ~ •- ı 

· "Siılh ID11ı1i'"l:cmmur. BugUn 200 AIA 
ailyohdan fazla 'btt liılanhk ldltlesi 
,.U.tl korumak tgln blrletmlft:ir. Bu 
klltlenm deniz mtıdafauı 2 mftyon 
tondan fU!ac!lr.,, 

VellrkaJırl (TA.İf) - Yüannarh 
k&)'Unden Abdullah Şahinin kızı ~"eh 
miyeyi wrla kagmp izini kaybeddft 
Boyaıbadm Sarıyer köyünden Çakal 
Ahmet KunıtaJ lıöytınde yakalanmıt 
ve Fehmiye tlklyetçt oldutu için tev 

kit edllmlttir· 

Alman gar.etelerl, Von Ribbentrop 
1ID yeni paktı imzalamasına işaret e· 
Clerek İngflterenin bu ytlzden Alman 
)'aya minnettar olacatmı, kendisini 
de lmparatoriufunda tehlikeden koru ~==---------
ınak i~fn harekete geçmek imlı:lnmı bu fa,iılt cepheye mukabele ederek 
elcle edeceğini anl•tıyor. "demolaulye ve aulhe inananlarm Al 

Demolcraai~ .,. aıllae manya w lta1Ja fat.ivnkıi t.p&nya • 
;......,.,... cepltai da. Japaa .... tnt Çlnde yenmek 

.... mukabil Sovyet Knanaintenıl = =llwt Mz=np!illbd .. be-

Bu omç ylyeulerla tutulJDaS• 
bahaDWd maahkaalığm derece
maı g&ltermek için ele _..... kıl
llUJMl)arm takibata u,,........ğını 
liylemek Uftdlr. 

8be -beUd evvelee ele hlkiY8 

etınl§lmdlr emme Rar•san aıü
auebetlyle bir oruç yeme Jükiyesl 
aaldedeylm: 

Galiba Uçüocü Selim de,'l'inde 
bir Ramazanda iki kişi)i oruç yer
ken yakahunıflar ve hemen --bllB.
lhmal- WI tayla edilmek tiU· 
:re mahkemeye &evketmitlef. 

Pek kmla bllmlyoram ..,.... o - ........ ,.,..... _..,. 
lıııt• ............ lılr-Yaı' 
-. • b sah..._ lllllsl ,_. 
...... ..,., tıılılr•• 1 ..... -
... ... , .. Ulda ....... b-
... ....... OIWOJ'tlllıll ada•'• ...... ,.,. ..... , r..-. la-

- ...... ..... llka.ee b• ............ ~...,.. .... -
... ı-11111...-*1'11...ı...-J .. liiW ....,., ....... . - _, 

- lloaıtt 
- Ne cledlll? 
--..ı 
- ... - .,. .....,. p&dl-

lerf - Orao,... ..,., 
- Blo .._...,.. JWll dlJe tev-

kif edlllr mlf 
-NeblleJllll ...... TDel6al 

.. hta•ıedaa. 
- Pell&J&! ............... ... 

...... etti. ...,. ... ..._, -Alala...... .. ... 

can ve sı a o masını temin eder . ' 
Londra, 6 (TAN) - Almanyanm altın madalyalar ve zaf~r ni1anl . . ~~el~llel sergılerde kazandığı 

lktlsat Nazırhgı-nı vek•'eten yapın.ak 
1 1 "h ·· ı "h anle ve bırınaıllkle ihraz ettiği diploma-aı ar a cı anşumu şo ret kaıanmıgt y 1 

ta olan Dr. Schacht bugün bir lsviç- smı isteyiniz. Bütün baltka.li e ır.. anız ve ınusirren Hasan ımarka-
re Ajansına vazifeainden ayrılmak Y ve eczanelerde bulunur. 

üzere olduğunu, dört senelik planm -· 
bütün Almanya iktısadiyatını münfe 
rit kontrole tabi tutmakla daha çok 
muvaffak olacağım kendisiyle arka
?~Ian arasında ihtilA.f ~ıktığma dair 
ıntışar eden şayiaların asılsız oldu -
ğunu söylemiştir. 

Yabuz mthlaade bayunırunız bir 
arzım var. 

- Söyle! 

- Ben Müslüman olmak WIJ'O-
rmn. 

- Al&! Hemen kfılbl lmaa etti-
relim • 

- Yalnız bir şartım var • 
- Necllr o pıt! 
- a..ı1m Ş11..,.15'rrrlr ono 

yectlğinclen ~ ............... 

·~= Cle tefk&ti-
aise IMlaıp 1189 olaraiJm. 

Kadı ufak bir tefekkttrden ~ 
ra: 

- Peki)t.! c1lylp ilk aaahldUlrQ 
affetınil- Ot.eki 4e pbadet getirip 
gftya BlristlJBD iken MU91Uman ol
duktaO şonra mahkemede.il dqan 
~· Bu işi becerene korkak 
a.rkdl• ... ~kldlr edecelkd 
bDnıeZken, o kendisine: 

- Bir daha böyle ten halt et
mtyellm. Ne l8e ba Beferllk givur 
olc1mn kee4lml lnaJ'tal'tblll. lllWö· 
..... .,.... ... tmrfardnn, c1emlş. 

Baı. dlı. nezle, grip, romatizma 
•• bUWA &inlanmzı del'hal k ..... 

lcaltııcla tlıcle 3 lcaı• abnablllr 

111111 ve 111arkaya dikkat. Taklldlerladen ıaliınınıs. --
sseıeler 

Eblltllle K0111lsyonunclan : 
. Mu.yene ft tedavi evleri illa oerralıl ve doPm aleUeriDdeıı mu.teeek.. 

kil 30 TfOI taklmJ )ı:apalı arfl& ebiitme10 kollulmUŞtur 
1 - Bbiltme 1'1-U 8l'l çarpmba s\lDil saat 15,ao da. Cağa1Q w 

1und& B1hh&t ve Iotlmal mua.-t KUdQrlUğU binaauıda kurulu k ·"' 
YOl1da J&pdacqtır. ~ 

1 - lılubammoa fl)'&t: B tr 'l'roa takımı için: 290 liradır 
8 - lluvüat praat.t: '81 Uft,dlr. • 
6 - &tekltler _...__... ve llltefİ her ilin Ko · da ·· 
15 ı.te'-m-- ~_;-::::-- alt ticaret nA .. - ıntlyOQ goreblllrler • 

- ~ .__-. __.,- ~• veıiwile 2'90 1&yılı u.. 
nunda yazılı belgeler ve bU tee yeter muv~t ooııı ..... nti akb banka __ ...,,,rmı ihal •-- m uz veya 

mektubunu h&Yl .--- e Baatfııden bir saat evvel komı. 
yona vermeleri. (7419) 

Yasan: 
ALI RIZA SEYFl m AADENIZ AAPLANLARI - No. 29• B Reuamı: 

MUNIF FEHiM 

Kral ''Fllip" lmlltiJQ cım.u. arumda lllı daimi"' alllmJı on» 
,. da aahlp balmm,.,._ ..,..,. ukerbda ...... , aiMmı, aUtB ıd-
llblan AYPUpacle en Jlbek eöbntl a•.,..tL l'UlPa daaanm• blt
ka devletlertnlrilerle ölçUlemt1eeek kadar lna"9UI l&'ldJOI'• &DCÜ 

Tlirk donanmumdan y1hyordu. Buııduı etlrl ıa-.ua KrUl4ell su. 
bet, Olmanlı lmparatonında.u Jardım 'ttıotpt, Mıkftdı lnslltert)'e 
taldıracak olan i'ilip donanm....,•n ~ l'allat OlmUllı 
cliplı bu yardmU yapam•dı. pa-

Media• Sidonia dükuı AloalD Peni de Q TED Jamende .. ola 

kortamc ve bıp clurulmu t.paııyol aoııanmı• acaba ne vakit ple
oütt T 

1Gl8 JdJ tmamuumm 1T Mi stınU Plymouth Umanmda toplıunnı 
olu lqlUa cleDis kumaJldlnlU'I kadar p.mlı Ye )'iiit denia kurtlatmı 
w kadar uma uırlar .... biç bJr vakit Bilyilk Britanya donl"IPUI 

llirar&Ja~· 
Doaanma ı...- ,.,..,. lulan illerincle dururken, bu kaptanlar 

la1lda top ....,_ ..... " JUmd• bir de •ki bicJiO'H bil' 1119,. 
il-. ela buhaDu ~ O vakitler Jı'k moda bir top O)'\llUI OJllU• ,....... 

Kaptanlar ve bir ta.kını 
biJ'doD'berie Umııuıı afruıde. tan'IJUJue lngiliz centllınenlerl top oYDUlarkea 
dl. .. Berkellin aldı ve aöıil' bUtüıı yelkenleri ıutında bir kalyon görlin· 
yük bir kısmı olduklan &aten denisde olduğundan oyunouların btl-

.A.ad gemicilerin ba Y9rlerde duraladılar. 
bl 4e Uıııana gibnekt~da görünür bir heyecan yoktu. Bunun aeba· 
tetiki olan Felement k Q an geminin ne Ingiliz, ne de lngılizlerin mUt
dadika sonra yabancı ~011lan blçhnlnde olmaması idi; ilkin birkao 
dU ki, bu teknentıı hıliliz Oll\Ul arkumdan kUçUk bir topçeker de görün .. 

Y&p18I olduğu belli idi. 
(Arkası Yal') 

• 
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Bir Çatı Altmda İki Yeni Eser 

Demokratların Çıkardığı 
Gazeteler Kapalı 'ıyordu 

Jandarma Yüksek Subay 
Okulu ve Polis Enstitüsü 

-8-

Abdullah Cevdet Bey, yazılarınn ~ 
para verilmediği için dcmokratlarrrı 
gazetesinden çekilm" şti. Fakat, yal 
ruz bir gaye uğruna çalışan gençler 
onun açtığı bu gediği, çarçabuk dol 
duru vermişlerdi. 

Fırkaya; hergün yeni, genç ve 
zeki unsurlar iltihak etmekte idi. 
Avukatlardrn, doktorlardan, Darül 
fünun talebelerinden mürekkep o
lan ı...,1 gençlerin adedi: yetmiş, se.k 
seni mütecavizdi. Bunların arasın 
da - o zaman bile çok yüksek b'r 
sanat kabiliyeti gösteren - (Muhlis 
Sabahattin Bey) ve Darülfünun hu 
kuk şubesinin en güzide talebelerin 
den (Suphi Nuri Bey) gibi genç si 
yaset 3.şıklarr görünüyordu. Daha 
tnühimi şurasıdır ki; gerek bun -
lar, ve gerek Istanbulun eski aris
tokrat ailelerine mensup olan genç 
'\"e yeni demokratlar; halk tabaka
l!ının en basit zümresine dahil olan 
azalarile yanyana ve omuz omuza 
çalışmaktan zevk duyuyorlardı. 

' 
D emokrat firkası, mühim bir 

inkişaf eseri gösteriyordu. 
Bu vaziyet, Ittihat - Terakki cemi
yeti merkezi umumisinin nazarı dik 
katinden kaçmıyordu. Hükumet ma 
kanizması ellerinde bulunan itti.hat 
çılar, herşeyden evvel Demokratla 
nn gazetelerini susturmak istiyor
lar; mütemadiyen fırkanın gazetele 
rini kapatıyorlardı .. 

Mahmut Şevket Paıa 

daha artmıştı. Elindeki gazeteyi u
zatarak: 

- Al şunu da .. oku bakalım, 
!birkaç satır. 

Diye Illlrıldanmıştı. 
BozaCI, gazeteyi almıştı. Fakat, 

okumak bilmediği için ters tutarak, 
bakmıya başlamıştı ... Hurşit Paşa 
dayana.rnamıştı. 

- Hemşeri... gazeteyi ters tutu
yorsun. 

Demişti. Bozacı, buna da derhal 
cevap vermişti: 

- Paşam. Doğru gazeteyi, her
kes okur Marifet, onu tersinden 
okumalı. 

(Selameti umumiye) gazetesi de 
kapanmıştı. Onrun yerini (Haki -
ıniyeti Milliye) almıştı .. Fakat bir 
~ gün sonr~ o da._b.til ..d-....iu.lm..,.iLliı;.uı,'_,..,,__~~m,o,kutlar lı4.a.naatır) da 
Onun yerine de (Muahede) ismin- da bir şube açmışlar; (Hu-
deki gazete geçmişti. kuku İbat) isminde bir gazete çı-

biraderi, (Genç Türk) isminde bir 
gazete imtiyazı almıştı. Bunu Ju
yan demokratlar, bu gazetenin fn·. 
kaya terki için, Kazım Şakir vası
tasiyle gazete sahibine haber yol
ln.mışlardı. 

(Genç Türk) ün sahibi, hiç bir 
fırka ile alakadar değildi. Yalnız, 
müfrit milliyetperver olduğu için, 
İttihatçılara mütemayildi. Fakat, 
idaresizlik yüzünden memleketin 
h3r tarafını saran felaketler kar
şısında, o da vaziyetten müşteki 
idi. Böyle olmakla beraber; gaze
tesini çıkardığı zaman, katiyen si
yasete kanşmıyarak, sadece Türk 
milletinin içtimai mefkuresine hiz
met etmiye karar vermişti. Ve onıı. 
bu fikri ilham eden de, o tarihte 
(Ayastafanos - Yeşilköy) de o
turan, (Keçeci Zade İzzet Foo.t Pa 
şa) idi. 

(Genç Türk) gazetesi sahibi bu 
meslek dahilinde, gazetesini çıkar
mak için hazırlıklarda bulunurken: 
demokratlar (Kazım Şakir) vası
tasiyle gazete sahibine müracaat 
etmişler .. hatta, üç zattan mürek
kep bir heyet göndermişler .. gaze
tenin, kısa bir müddet, demokrat 
fırkasına terkini istemişlerdi. 

(Arkası var) 

(Başı 1 incide) 
may albay Zeki Erkmen ve polis ens
titüsü direktörü Dr. Salih Adil Ba
şar, birer söylev verdiler. 

Nutuklardaİı sonra, dahiliye veki
li B. Şükrü Kaya : 
"- Adliyeye ı;ıirin görünmek iste

riz,, nüktesi ile Adliye Vekili B. Şük
rü SaraçoğJundan kordeleyı kesme
sini rica etti. Şükrü Saraçoğlu, bu 
vazifeyi yaptıktan sonra, mihman . 
darların delaletile evvela Polis Ens
titüsü, sonra jandarma subay okulu 
gezildi. 

Kadın kıyafetine girmiş bir polis. 
bütün davetlilerin takdirlerini kazan 
dı. Birçok kimseler, yüz h~tlarından, 
iş ve sesine kadar her halini kadın
laştırmasım iyi bilen bu polisin ev· 
vela erkek olduğuna inanmak bile is
temediler. 

Jandarma oku'u 
kumandanın nutku 

Jandarma subay okulu kumanda
nı kurmay albay Zeki Erkmcn, nut
kunda, bir taraftan jand~rma subay. 
lan gedikli erba,şlarmı, diğer taraf • 
tan polis, komiser. emniyet amirleri
ni teknik ve mesleki bilg"lerle teçhiz 
edecek olan bu binanın Türk ulusu
nun kendi iç emniyetine, kanun ve 
nizamlarının tamami tatbikatına ver 
diği ehemmiyetin bel1ğ bir ifadesi 
ve müşahhas bir sembolü olduğunu 
söyledi. Jandarma ve polis bir tek ke 
lime ile ifade edilmesi lazımsa Türk 
zabıtasının bu çatı altında müşterek 
bir gaye güderek vatandaşın huzur 
ve emniyetinıi. ve cemiyetin nizam ve 

Kulağımızın Sağhğı 
Tabiidir ki, o da yaşıyamanuştı. karm.ışlardı. İttihatçılar, bu gazete Sağırlık bu zamanda, bir bakı, dıktaıı başka., etrafında. bulllll8ill 

~nun arkasından da, sırasile yeni yi de kapamışlar .. sahibini de, ke- ma, bahtiyarlık sayılabilir: ınsa.n kimselerin seslerini de ayrı ayrı 
(Türkiye), (Yeni Ses), - ve zanne- lebent olmak üzere (Rados) ayol- radyo sesinden rahatsız olmaz ... ı. farketmiye ba.<jlar. On iki aylık ol. 
derim ki, birkaç gazete daha - çıka lamışlardt. ten sağırlık hiçbir zam.an, körlük duğu vakit birkaç kelime tekrar et 
rılmıştı. Ve onlar da birer birer ay İttihatçılara dalkavukluk etmek gibi, büyük bir eksildik sayılma- tiği için, kul.ak hafızası başlamış 
ıı~ 8.kıbete uğramışlardı. istiyen bir takım şaklabanlar, fırka nuştır. Her memlekette ve her de- demektir. iki yaşında artık söz söy-

Matbuat müdiriyeti Demokratla- merkezine tehdit mektuplan gön- virde sağırlardan büyük adamlar Ier. 
mı bu inat ve ısrarını yenmek için, dererek, neşriyatı durourmak isti- -bir rivayete göre meşhur Kom· Çocuk dört aylıktan sekiz avlık 
tizerinde (Demokrat) markası olan yorlar; bazıları da, iğrenç iftirala- pozitörler bil~ yetişmiştir. ohıncıya kadar etrafındaki sesİere 
gençlere imtiyaz vermemek maksa.- a girişiyorlardı. Fakat ne de olsa yine can sıka- hiç ~ göstermezse kulağını he-
dile müşkülat çıkarmıya başlamış- (Demokrasi namına çıkan gaze- cak bir şeydir. Sağır olaruar, ken- ın~ muteh~sıs hekime muayene 
tı. Fakat Demokratlar, !bundan da yıl telerin bütün masraftan, Yunanis- dilerine lüzumlu olan sözleri de işi- ettirmekte ihmaı göst.ermemelidir. 
lnamışlardı. Hiç ümit eclilmiyen kim tanda bulunan (Etiniki Eterya) tem~ıer, ..., .. .;;..,.. olmıyanlar da ,....._ Bu yaşta - lık 'Ç'.c.ı ~u. ..,.,. • · sagır doğuşta.o olabi-
8elere, gazete imtiyazlan aldırmış- cemiyeti ile İstanbul Rum patri.ka- Iarla konuşmaktan azap duyarlar. lir, bunu meydaına çıkarm~ tıeki-
lardı. nesi tarafından tesviye ediliyor. Onun için, kötü şeyleri de işitmiye ınin işidir, Fakat o küçük çocukta 

r . Hatta; bu yüzden, çok tuhaf bir Bunları çıkaranlar; kalemlerini daima maruz ka.lma.k tehlikesiyle sağırbk birç0k defa orta kul.akta 
~adise cereyan etmişti ... Demokrat Türk kanına batıran bir takım beraber, sağır olmamıya, kulağı- bir iltihaptan ileri gelir ve tedavi 
l.ar gazetesiz kalınca, fırka mensup mürtetler, ve vatan hainlerinden mızuı sağlığmı korumıya mecbu- Ue iyi edilerek !;'ocuk büsbütiill sa.-
la.nndan Haydar (ve yahut, Musta ibarettir.) ruz. ğır olmaktan kurtarılır. 
fa) isminde bir bozacı Arnavuda, Demekten bile çekinmiyorlardı. Sonra da kula.;, .... ..._ 1·ş1• b'-~ "·al- Ikı" Y"' d ,.,............. ~" . :~m an sonra çocuğun ~·.'iy-
~azete imtiyazı aldırmışlar; onu da İstanbuldaki (İttihatçı gazete- nıı iyi veya fena sözleri işittirmek Jenıesı laznndrr. Söylemi;rorsa, ya-
çıkarmışlardı. Aradan birkaç gün lor) in ağır başlı ve sakin davran değildir. Muvaunemizi temin et- hut ancak an.ne, baba gibi yalnız 
geçtikten sonra, o gazete de tatile- malarına ragymen, Rumelide çıka.n ti.ren de odur. Kulag-mıızm bu ış· i dudak h k are etinder de ö«renebile-
dilıniş; imtiyaz sahibinin tevkifi i- (Top - Tüfek - Süngü - Kur- bozulunca yalnız goz·· ümüzle muva~ cegıy· so··zı · "' -- en söyliyebJJiyorsa sağır 
le, derhal divanı harp riyasetine sev şun - Hançer - Bıçak - Kasa- zenenıizi bulınıya mecbur kalırız, çocuk dilsiz de oluyor demektir. 
ki için emir verilmişti. tura - Bomba) gı"bi bir takım şar göz kapanmca muvazenemız· bozu- Söz" •• ı · k soy eınek hassasırım inkişafı 

Polisler; Demokrat klübüne mü- latan komiteci gazeteler; demo - lur. Şu kadar ki, ıkulağm işittirmek Jşitmiye bağb olduğundaın çocuk e-
J'acaat ederek, ga7,etenin imtiyaz ratlık lehinde neşriyatta bulunan- işi bozulmad .... , muvaza.ne~ temin ......... d'J · 

..... .J • ~o l SlZ olmadığı halde, yalnız, 
l!ahibini istemişlerdi. Demokratlar lara kantarlarla küfürler savuru- İşinin yalnız b~ma bozulması pek sagırltkt.an pek kolay dilsiz de ola.-
da, o bozacıyı göstermişlerdi. yorlar: a.ı vaki olduğundan, onuıı sağlığmı bilir. Altı yaşma k~ar söz söyle-

Zabıta memurlan, evvela buna i- (Bunlann hepsini; bir çırpıda, kol'Wnak bakmnnda.n yaJnız sağır- dikten sonra, sağırhktan dolayı dil 
!tanmamışlardı. Fakat tahkikat ne- köprünün direklerine asmalı.) lığı düşiinmek yetişir. si~ olan çocuklar bile vardır. ÇÜll· 
ticesinde, hakikaten gazete sahibi Diye, !barbar bağırıyorlardı. Sağırlığın birde111bire gelmesi pek kti o yaşa kadar çocuk öğrenmiş 

intizamını koruyan, onların kanuni hakkında gösterdiği ehemmiyeti a
haklanna hürmet etmek ve ettirmek sırlarca süren imparatorluk devirleri 
yollarını öğreten bilgileri almak su- de dahil olduğu halde mazide hiçbir 
retile devletin daha kudretli, daha devrin gösterememiş oldugunu bu as 
bılgili ve şuurlu birer icra vasıtası o- rın ordusu, ikt; ... 3iyatı gibi zabıtası 
lacaklannı anlattı. nm da yüksek ilim ve teknik bilgilere 

Yüksek idealin ilham kaynağı olan dayanmakta, asrın bütün bilgilerine 
Büyük Şefi saygı ve bağlılıkla anarak ayak uydurmak mecburiyetinde bu
mektep inşaatı etrafında malumat lunduğunu söyledikten sonra demiş 
verdikten sonra dedi ki: tir ki: 

"- 1930 yılı haziranına kadar mu- "- Hülasa idari, siyasi adli, :->ir-
vakkat kanun ve kararnamelerle iş çok vazifelerin ifas' le mükellef bulu 
gören ve esaslı bir kanuna sahip olmr nan asrımız zabıtası basit olmaktan 
yan jandarma, 1930 yılında kabul e- ·çoktan çıkmış ve temamen ilmi, fou
dilen jandarmanın tekamülü için mü- ni bir. meselki mahsus yüksek bir ıh 
~im bir adım sayılabilen 1706 sayılı tisasa dayanan şayanı hürmet bir sı
Jandarma kanunu ile jandarma su. nıf hallni almıştır. 
baylarının ordu için olduğu gibi har- Medeni dünyanın her tarafında bir 
biye mektebinden yetiştirilmesi esa- çok yüksek ve tanınmış, müesseseler 
sı kabul edilmiş olduğundan Konya uzun zamanlardanberi memleketlerin 
subay mektebi kapatılmış ve bu· ka- de ilmi fenni kıymet ve kabiliyeti yfüt 
nunun ilk mahsulünü jandarma ge- sek bazıta yetiştirmekle meşguldür. 
çen 936 yılında 29 genç subayı kenl1ı Bizde ise imparatorluk devirlerinin 
camiasına almakla idrak etmiştir. göstermemiş olduğu bu başarıyı da 

Bu subaylar harbiyenin iki sınıfın- ancak Cümhuriyet ve Atatürk devri 
dan jandarma hesabına ayrtlm~ ve gösterebilmiştir. Cümhuriyet uzak ya 
yarsubay olduktan sonra atış okulun- kın daha birçok komşularımıza bile he 
da 10 ay, ordu kıtalarmda bir yıl staj nüz nasip olmayan bu yüksek mesc
gördükten ve jandarma meslek tahsili leyi kendine has azimle yaratmıya mu 
ni geçen 936 yılında Genel Komutanlı vaffak olmuştur. 
ğm üst katında ayni program ve ay- Kıymetli dahiliye vekilimizin planlı 
ni değerli profesörlerin derslerini ta- himmetlerile Cümhuriyet zabıtasmm 
kip ederek ikmal ettikten sonra geçen bütün kadroları az zamanda ensUta 
Temmuz ayında jandarmadaki vazife- sınıflarından geçirilecek ve esase!l i
lerinin başma geçmişlerdir. yi şöhret sahibi olan zabıtamız Umi 

Şimdi bu yeni yapıda tahsil görmek ve teknik kabiliyetler bakımından da 
te olan asteğmenler subay okulunun demeni dünya zabıtalarının seviye • 
ikinci devresini teşkil etmektedirler. sine çıkarılmış olacaktır. 
Bunlardan başka 1861 numaralı jan- Biz hepimiz en kıymetli hedef olan 
darına erat kanununa göre, jandar- bu yüksek gayeye duhul için bütün 
madan da orduda olduğu gibi gedikli medeni dünyanın ilmi ve teknık po
yetiştirilmektedir. Talebe askeri bil- lis müessese ve teşekküllerini, ı,olis 
gilerini M~tepe gedikli erbaş okulun kültürünü mütemP. diyen tetkik ve t:ı 
da tamamladıktan sonra buraya geli- kip edecek ve faydalı ve kıymetli gör 
yorlar ve bu binada meslek kursu gö- düğümüz bütün yenilikleri tatbik et
rüyorlar. Şimdiye kadar gedikli erbaş mekten bir an hali kalmıyacağız. 
yetiştirildi. Bizi kıymetli huzurlarile şereflendi 
Sayın bü~klerim, ren ve daima medarı iftiharımız ola-
904 yılından bugüne kadar geçen cak bu kıymetli müessesenin yaratıl· 

33 yıl içinde jandarma subaylanmn masma amil olan büyüklerimize bU • 
ne kadar değişici ve gayri müsait tün arkadaşlarım namına en 
şartlar içinde ve muhtelli membalar hürmetkar teşekkürlerimi ve bü 
dan yetiştirildiğini ve ancak Cümhu- tün bu şerefli varlıklarımı-
riyetimizin jandarmamıza verdiği kıy zın asil yaratıcısı olan Tür. 
met ve ehemmiyetin bir belgesi ol- kün büyük evladı Atatürkümüze -en 
mak üzere 930 yılında kabul edilen ~Prin tazim ve şükranlarımızı takd!m 
1706 ve 1861 sayılı kanunlarladır ki ederim. 
jandarmanın muayyen bir membaa Belediyeler Bankasının 
sahip olduğunu ve muayyen bir tah- yeni binası açıldı 
sil ve tekamül seyrini takip etmiye Ankara, 6 (TAN Muhabırinden)-..:. 
başladığını yüksek huzurunuzda ar- Belediyeler Bankatmm açılma töreni 
zetmiş oldum. bugün saat 13 te yapılmıştır. Mera-

Sözlerime nihayet verirken şu nok simde, Kamutay Başkanı Abdülhalik 
tayı da yüksek heyetinizin huzurun- Renda, Milli Müdafaa. Adliye, Nafıa 
ja tekrar etmek isterim. ve inhisarlar Vekilleri ıle kalabalık 
Ankaranm bir tepesinde yükselen bir davetli kütlesi hazır bulunmuştur. 
bu bina Atatürk devrinin emniyet ve Banka direktörü Süleyman Kepe. 
huzur telkin eden bir abidesi olarak neğin, bankanın kuruluşundan beri 
kalacak buradan feyiz alacak Türk beled;yelerimizin su ve diğer belediye 
zabıtası, memleketin en ücra köşele- U?lerinin yürütiUmesi için yaptığı 
rinde hakkın ve adaletin sönmez bi- yardımlar ve binanın inşaat ve te~ki
rer ışığı olacaktır. !atı hakkında verdiği izahflttan son. 

Bu sözlerimin derin heyecanını ra Kamutay Başkanı Abdiilhalik Ren 
duyarken jandarma camiasının temi- da bankanm kapısındaki kurdeleyi 
natını ve hissiyatını da yüksek buzu- keserek banka)'1 ac;mıştır. 
runuzda an.etmiş oluyorum.,, Bundan sonra kasa ve arşiv daire-

Enstitü Direktörünün terinden başlanarak bina gezilmiş, 
sözleri baş f?ehre böyle güzel ve modern bir 

Polis enstitüsü direktörü de nut- bina kazandırmış olduğundan dolayı 
kunda. Cümhuriyetin Türk zabıtası banka direktörü tebrik edilmistir. 

Tokatta Sergi Açan Kızlarımız 
llin o bozacı olduğunu anlamışlar- Demokratlar, bütün bunlara gö- nadirdir. Hemen her vakit yavaş olduğri söz söyleme}i de kaybeder. 
dı. Ve o adamı; elinde boza teneke ğüs germişler .. Gayeleri uğrunda yavaş gelir. Hatta pek çok- Dilsiz dediğimiz zavallıların bir ~o r 
leri, önünde, bir sıraya dizilmiş bo- en son fedakarlığı göstermişlerdi. lan: sağır olıruya başladıklanmn ğu da böyle, ~ocukluklarmda ihmal 
za bardaklarile divanı harp reisi Ellerinde, bir tek gazeteleri kal- farkına bile varmazlar da ancak edilmiş bir kulak hastalığının kur-
liurşit Paşanın karşısına dayamış- mıştı (Hukuku Beşer) ismini taşı- işitmeleri pek azaldığı vakit işi an- banlarıdrr. 
lardı. yan bu gazetenin imtiyazını da, larlar. Kimisi o vakit bile bu ek- Çocuk mektepte lkM kulağı da, 

liurşit Paşa bunu bir yanlışlık (muhlis Sabahattin Bey) (maruf sikliği meydana çıkarmayı onuru- bilh 
l!lan M hl. d k assa nezaret altında bulund11-mış: ve güzide bestekarımız u ıs na o undurur. Bir de kulağm iki 

C olmas b' nılmak lazımdır. Çünkü fikrinin a-
ti 

-:- . anım, bu zavallı adamı ne ge Sabahattin Bey) almıştı. ı tiyiik bir iyilik olmakla be-
rdınız ? .. Biz, gazetenin imtiyaz Sıra, bu gazetenin neşrine gel- raber, bir taraftan da, sağırlığın çdması kulağnıım sağlığına 

Sahibini istiyoruz. mişti. Bu gazete de, (Demokrasi- meydana geç çıkmasma sebep o- bağlıdır. lUektepteın çıktıkta.o 
, Diye bağırmıştı. Fakat: mesleğ;nin hadim ve müdafii) diye Iur: Kulağm biri bozulduğu halde sonra bir meslek ıYeçmek için kula-

b
. - lşte efendim .. gazeten'.n sahi· bir meslek çerçevesi içinde intişar öteki sağlam kaJdığı için inSı81l sa- ğnın muayenesi yime zaruridir. Ba-
1 budur. etmişti... Fakat bu gazetenin akı· ğırlığmm farkına varamaz. Bu hal zı meslekler yalnız sağırlık değil, 
Cevabını almıştı. beti de, öteki gazeteler gibi netice- en ziyade çocuklukta olUJ'. Küçük az işitmekle bile ili ifa edilemez. , 
Bu cevap, Hurşit Paşayı hayret- lenmişti. yaştanberi kuJakla.nn111 biri Işttn» Bumdan dolaJ, öyle mesleklere 

i:e garketmişti. Elindeki gazeteyi diği halde bunu ancak büyüdükten ginniş ola.olan, büyüdükten, ya<1-
zacıya göstererek: A rtık, demokratlann elinde, sonra aııılamış kiımeler epeyce var- landıktan sonra bile her yd kulak Tokat, (TAN) - Halkevi müze ve rife Çetin Toka t, Muzaffer özüpek 
- Bu gazete senin mi?.. bir tek gazete imtiyazı kal- dır. muayenesine tabi tutarlar. sergi kolu azasından Bayan Emıne Tokat. Şahende Yıldırım Tokat, Ad-
Demişti, rnamıştı. Neşriyatın böylece dur- Bundan dolayı, kulağln sağlığını Büti.in kulawmızrn sa~lığmı ko Gürgencin yetiştirdiği kızlarımızın el viye Seçkin Tokat, Nazire Burak T<.-
&zacı, bilA.tereddüt: ması üzerine, çarpmmıya başlamış- korumak işi daha çocukluktan ha.'· mma.k itin. ooun dışındaki, orta- işleri sergisi. halkevinC:.e merasimle a- kat, Paldze Ünalır Tokat mezun ol-
- Evet. .s lardı. Bu sırada; fırka ile alakadar la.malıdır. Yeni doğan çocuk üç ay smdaki ve içerisindeki kısnnlarchm çılmıştır. Dikiş yurdundan bu de,' re- muşlardır. Yukardaki yeni mezunları 

- _ _._ ___ c_ev_a_b...:m.:::..ı .:...v.::erm:..:.:::.:.:iş::,::t-:.:_l. _________ ~o~lan::::·~d:a~~r_.'.'.ü'..:lf~ünıun hukuk şubesi ta.- kendine gelen sesleri ayırt edemez, her birine ait ayn ayn kaideler de Muazıez Güngör Erbaa, Sıdıka D~- ve yurt talebelerini muallimlerile v 

'.TU.-~--"""-"'ILU'-1'.'!ılil.\l:J...lD-j-~d~ö~rd~U:n~·~cU~~a~.~d~a~ln!!!!;!s~a~n___::ses~lnf~~an~lıa-~--~vard::_~rr~.----~--~-------~~m::ir~N~i~k:sa~r~,~R~a:h:i~m:e~P:o~la~t~T~o~k:a~t.~~:·e:·~H:a~l~k:e~v~i :er:k:a:n~iJ~e~b:i:r~a:r:a:na~g:ö:r:ü:y:or:ıJız 
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1 Mısrrda filmlerini ikmal edip :nem leketimize dönen meşhur film yıldızı 

Kralın Sözleri VahC:lettini 
Ciddi Endişeye Düşürdü 

Akademi Mimari Şubesi şeflıgıne 

t . il mı·mar ve muharrir Profo -ge ır en . . . 
sör Bruno Taut, Akademıde mımarı- T AHIYYE MUHAMMET 

- V~'lltadan hareketimizden 
sonra, İ:ıüyük bir fırtınaya yaka .. 
lan.d.ık. (Portsait) e kadar uyuma
dık .. Şap denizine girdikten sonra 
da, sıcaktan bunaldık. 

- Keşki, Mısırda birkaç gün is
tirahat buyursaydınız. 

Kral bu sözleri söylerken göz 
lerini Vahdettinin gözleri

ne dikmiş; ve hafifçe gülümsemiş
ti. Vahdettin, adeta bozularak ce
vap vermişti: 

- Evet .. la.kin .. malum ya .. bu 
da, bir merasim ve teşrif at mese
lesi. .. 

Kral Hüseyin, Vahdettinin ze
bun bir vaziyetle söylediği bu adi 
yalandan da istüade etmek iste ~ 
mişti: 

siyah lbarut dumam içinde idi. Bu 
toplar, onun meşum devrinde,: - son 
vazifelerini g<!rdükten sonra - o
nun hususi bir iradesile düşmana 
terkedilen bataryalardan biri idi. 

!Kapıya gelmişlerdi. Birdenbire, 
bozuk ahenkli bir mızıka sesi işitil
mişti. Vahdettin, bu sefer de, göz
lerini ıbu tarafa çevirmişti. Bando 
ile askerin sağbaşı arasındaki Hicaz 
bayrağını selamlamak için elini kal 
dırırken göğleri;borulann, bombort 
ların üzerindeki paslanmış Osman
lı armalarına ilişmişti. .. Garip bir 
tebessümle gülümsemişti. Fakat f-JU 
andıi gülümsemesi değil; hüngür 
hüngür ağlaması lazım gelirdi. Çiln 
kü bu bando da onun meşum bir 
iradesile düşmana terkedilmişti 

. h. t• hakkındaki konferans-
nın ma ıye ı ... 
larma 8, 11, 1937 pazartesi gUnu sa-
at 17 de başlryacaktır. Konferansla-

. gU u muayyen saatte ra pazartesı n 
devam olunacaktır. 

Konferanslara badçten arzu eden 
lcr deva mcdebileceklerdir. 

-----0 
özipek Palas 
Oteli Açddı 

Bursada ipek fabri~a.:arı sa~ibi 
meşhur B. Sabri, Sirkecının. en guzel 
yerinde "Ozipck palas,, ismı altında 

· E srl şekilde ve bir otel açmıştır. n a k 
bütün ihtiyaçlara cevap verece rC:ı: 
rette kurulan bu otelin a<;tlış 
dün davetlilerin huzuru ile yapılmış-

tır. - k su 
Ozipek Palasın sıcak ve ısogu t 

.f . her odasında e
tertibatı, kalörı en, 

"lh ssa tereyalefonu, lokantası ve bı a .b. 
gı- m kendi vesaiti ile çıkar~ası lbgıtı 

d"kk tı ce e · hususiyetleri nazarı ı a 

miştir · · · el bir 
Sirkeci semtine bu kadar guz 

ff k olan B. otel yaptırmıya muva a . ih-
Sabri, otelin idaresini bu ışlerde b 

O ana ı-tısas sahibi bulunan B. sm 

H. alka, ve askere emir veril -
mişti. Bu resmi merasim 

haricinde, ne halk ve ne asker ta· 
rafından, bir tek alkış sadası yük
selmemişti ... Yalnız tam kapmm 
önüne geldikleri zaman, ara;ba bir
denbire tevakkuf etmişti. Birkaç 
kisiden mürekkep bir heyet, ara· r~a:;,k~m.;,;ı,:.şt~ır;,;,·========== 
ba.mn yanına gelmişti. Şehrin bele-

BULMACA 

• Kullanllan herşeyın 
ömrü kısallr! 

yalnız 

RADYDLiN 

itibaren seanslanna başlamıştır. Tel. 40335 

MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE l\IEYV ALA

RIN USARELKRINDEN ISTllISAI. 

EDiLMiŞ TABil BiR l\lEYV A TU

"ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taldid edilebil 

mesi mümkün değildir. Hıı.zımsızhğ1 

mide ya.nmalannı, ekşiltklerinl ve 

muamıid inkıbazlan giderir. Ağız ko 

kusmıu izale eder. Umumi hayatm 

hıtizamsızhklanru en emin surette 

ıslah ve insana hayat ve canlılıl< 

bahşeder. 

INGtLIZ KANZUK EC7Al'"'ES1 

BEYOGLU. ISTANBUL 

- Hakkı şahaneniz var, Şevket
maap ! Baksanıza .. biz de burada .. 
ecnebilerin gözleri önünde, size la
yık bir istikbal merasimi yapama
dık ... Hatta bu fikre binaendir ki; 
zati şahanenize çok büyük bir ih
las ve sadakat ·besliyen.. günler
denberi büyük bir sevinç içinde yo 
lunuzu bekliyen, Mustafa Sabri, 
Zeynelabidin Efendiler hazaratı ile 
rüfekayı muhteremelerini ;yanımı
za alarak, zatı şahanelerini bera 
berce karşılamak saadetinden malı 
rum kaldık. 

diye reisi ile birkaç yüksek mem~
rundan mürekkep olan bu heY.etın 
arasında, Mustafa Sabri ve Zeynel
abidin Hocalar da bulunmakta idi. 

Dünkü bulmaca.om hal edilmiş şekli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ile fırçalanan beyaz, parlak ve I 
~miz d~l~ müd~na ~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~• 

üçüncü darbe, Vahdettini büs • 
bütün sarsmı§tı. Hatta, kendini tu
tamryarak: 

_ Şu halde .. çok müteessifinı ..• 
Görüyorum ki; zatı mülük&.nelerini 
'birtakım kayıtlara riayet medbu -

Vahdettin, sabık Şcyhülisl~mı 
ile sabık ayan azasını görünce, son 
derecede sevinmişti.... Belediye :::-e
isinin: (Hoş geldiniz, muhterem 
misafirimiz) diye başlıyan arapça 
ve pek kısa bir nutkuna teşekklir 
ettikten sonra, başını sa,bık şey -

iyetinde ·bulundurmakla, külfetle• 
~e S.'>kmuş oluyoruz, diye mınl~an
mıştı ... Fakat ihtiyar kralın zınde 
r.ekisı, §U anda da işe yaramıştı. 

_ Estağfıurullah, şevketmaap ... 
Mahza siyasi dedikodulara meydan 
vermemek için riayet edilen bu ih
tiyatlar, burada hitam bulur. (Mek
ke)de; kendi sarayınızda imişsiniz 
gibi hareket edebilirsiniz. Orası, 
tamamen hür ve serbesttir. 

Diyerek, Vahdettine vurduğu üst 
Uste üç ağır darbenin sersemliğini 
biraz azaltmıştt 

Ci.ddode, üç gün kalmışlardı. 
UçüncU gün, jri cüsseli Kıb 

!'IS katırları koşulmuş bir faytona 
binerek, iki bölük süvarinin ara
sında, (Mekke) ye yollanmışlardı. 

Kısa yolculuk, arızasız geçmiş
ti. Mekke kapısının önUne bir ta-
bur kadar askerle, yalmayaklı ve 
elleri sopalı polisler dizilmişti. Bu 
asker ve polis dizilerinin arkasın-
da da, seyrek bir halk tabakası gö 
rülmekte idi. 

Halk, sakindi. Dudakların.da en 
ktlçtık bir tebessüm bile mevcut de
lildi. (Halife) liğe kıymet ve e
hemmiyet -veren.. halifeyi muhte
ıem !bir sanat ve dekor içinde gör
meyi tahayyül eden bu cahil halk; 
matrut ha.lif eyi, alelA.de zibidi bir 
kıyafette .. her gtın aralarmda do
lqan krallarının koltuğu dibine so
kuln)uş bir vaziyette görUncı;:, on-
dan bUsbtıtnıı ikrah etmişlerdi. E
ğer Vahdettin, halkın çehrelerini na 
:flz bir nazarla takibe vakit bulsay
dı; onlarm çehrelerini geren ifade
nin mi.nasını, derhal hissedecekti. 

Fakat o .. daha bili., bambatka 
baıyaller iç'nde idi. lri cUsseli ka
tırlar, kr&hn köhne arabumı, kum 
lu yolda a\lr\iklerken i çıplak ba
caklı, pulı tüfekli, perlfa.n kıya
fetli ukerleri gözden geçirerek: 

- Sölde buıılar, kralın h&ll& 
askerleri olacak... Ne t&biatais a
damlar ... Nedir, ukerin bu kıya
feti? Eğer bunlar beıılm eli!De p
çeree.. al çuhadan, göillllert 111' • 
malı elbiaelerle onlara öyle bir çe
ki düzen veririm ki ... Yazık .. ser· 
vetlerlni kullanmayı bllmiyen a
damlar, diye, içinden kralı tenltlt 
etmekte .l.di. (1) • 

hülislama çevirerek: 
- Sizi tekrar gördüğüme çok 

memnun oldum. Nasılsınız? 
Demişti. 
Fakat, bu suale cevap almadan 

Kıbrıs katırları tekrar harekete geç 1 
miş .. Mustafa Sabri Efendinin ce
vabı, gürültüye gitmişti. 

•ki gUn süren, hususi me· 
1 rasimin ve ziyafetlerin taf

silatmdan sarfınazar ediyoruz; ve 
doğruca maksada giriyoruz. 

Vahdettine, kralın sarayına ya
kın bilyük bir ev tahsis edilmişti. 
o, bu eve yerleştikten iki gün son
ra ötekilerle ilk defa olarak hu -
su~i bir surette birleşmişti. Kapı 
kapanıp ta başbaşa kaldıkları za. -
man sükutu Vahdettin ihlal etmış: ' ~ _Meşhur, darbı meseldir. Dag 
dağa kavuşmaz amma, insan insa
na kavuşur; derler. Meğer, sahih i
miş.. eWeri, lfiyette bulduğuma 
çok memnun oldum, demişti. 

Söz, bir mliddet afaki bahisler 
Uzerinde cereyan etmişti. Ne Vah
dettin, ve ne de ötekiler; asıl mak
sada girmek için cesaret göster
memektelerdi. Adeta, biribirlerin
den ~ekinmektelerdi. 

Fakat, biran evvel vaziyeti
ni sağlamlaştırmak kaygu

suna düşen Vahdettin; uzun bi.ır 

süküttan sonra birkaç kere öksU
rerek, şöylece söze girişmifti: 

- Mektubunıuzu aldım. Ayni za
manda, Damat paşadan da bir mek 
tup aldım. Her iki tarafın mülA
haza ve düşünceleri, tama.mile bi· 
ribirhıe uygun geliyor. Bu da; gıth 
snnız ve maka.mımızla ali.kadar o
lan zevatın, kiyaset ve dirayetleri
ni gösteriyor ... Mektubunuzu bana 
gönderdikten &0nra, taıb1l b&fka 
1eyter de dU.UnmtlfltbıUı:dUr. Söy
leyiniz ba>kaymı.. lllta.ne.t ve hill
fet makaınmm takviyesi için ne 
glJl çarelere teveMUl edilecek? Yal 
nu, '1emi lalbıa hitaben bir be • 
yan.name netretmekle mi iktifa e
deceli& ! Yokia, bqka tUrltt te
teıbbUllerecle ml geqeceiiz T 

Yine bir atlld\t bqla.mıetı. Mus
tafa Sabri ve Zeynell.bidbı hocalar, 
blriblrlerlnin ytlzlerine öakmıpa.r
dı. 

- Bu)'W'Wluz.. 
- Siz !buyurunuz, diye mırıldan-

mı,lardı. Zeyneliıbidin Hoca, sözü 
sa.bık Şeyhülislama. bırakln1'tı. 

(Arkası var) 

Sabah, öğle ve akşam her ye-
mekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fnçalayınız. 

-ASABI-..._ 

Kartal kazası Ma.müdürlüğünden : 
Mevkii Cinsi 

Kartal Soğanlık Köyü Arabalık Arsası 

" 
" 
" 
" 

Ev 
Fundalık 
Tarla 
Fundalık 

Kıymeti 

50 
600 
500 
250 

1 N1AIZlllK•Atzl1 1f 
2 E NıAILIAI• CIAIRL 
3 TIA'VIAIN.l•I I iL i I IK 
4 •'•ll IMı l IK l•l•le__ 
5 MIEJYl•ı•\E\CI E\. ll! 
6 i\TilEIMl.ISIOITi.lA 
7 KIE l•l t \ s l•ıc ı~JY 
s i IL\.\SIEIHIE\Rl• IA 
9 NIEli\.IMIEl. IOINI• 

" 

1250 
3000 

30000 Baş ağrıları, bayılmalar Bağ 
Yuk~rıda Mevkii, cinsleri ve kıymetleri yazılı gayri menkuller 13-11 

ıo El•! IKlAIMl l \L \E\N 
bilumum sinir nöbetleri 937 günü saat 14 de srtılacaktır. 

-T ı· olanlar yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle birlikte Kartal Mal-

BUGUNEU BULMA<JA i 1 a ıp . · u t ~-eıe · ilin KARDOL ile zai o ur müdürlüğünde müteşekkil satış KoIIUSyonuna m racaa Ç~U n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 • 1 l l ! 
2 lil 111111• 

~ ~ol~un~urg:,:_.~C7~4~S8~)~..;.;.:;:,,;,_ ____ __. __ ~-:':~~=-::7.~~;;;;.,;;;ı:;;;;;;;;;;;;;m;;-
-.~~~~!!!!!~r- -... ;;;:::: inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 

3 1 1 1 1 1 1 1 
mantolarını 10 sene garanti ve Potas gühercilesi ticareti yapan tüccar ve eınaf a 

1 LAN 1 1 ı•ı 1 1 1 ı•ı 
1 1 •• 1 \ 1 

4 

5 

6 

7 
1 1 ı•ı ili 1 1 1 
ı•ı ı•ı Ilı\ 1 1 

2441 sayılı kanunla devlet inhisarı aı;ma ~~nan potas .. ~;:~çilesi?,in 
alım ve satımını yapan tUccar ve esna aşag a yazılı hu ere gore 8. ı•ı 1 1 ı•ı 1 1 

hareltet etmeğe mecburdurlar: . ul . . A 

ı _ Ellerinde otas güherçile~ı b unan tUccar ve esnaf ıl~ n~ 

9 -ı ı•ı 1 ı•ı 1 1 1 

lv • \ 1 \ \. \ 1 ı• 
• soLDAN SAGA: 

1 _ Mendil koyanz - Zevç 
2 _ tplik sanlı - Çift 
3 _ Kumaş - Parçalarla tamir 

edilmiş. 
4 _ Bizi en çok seven -1rad 

5 _ An - Evin üstü 
6 _ En bUyUğUmtlz - Askeri kıta 

ismi 
7 _Mektup 
8 _ Derin değil - Işık verir 
9 _ ttalyada bir nehir - Balık 

tutulur - Çiçek. 
10 _ Tahtadan mayi kabı - Beyaz 

e Y\]KARDAN AŞAGI: 
ı _ Erkek ismi 
2 _ Tekrar alınmak tlzere bırakı· 

lan~Y 
3 _Gemilerin bağı. 

4 _ Başımızda yeri var. 

5 _ Ufak bir balık. 
6 _ Hasat aleti . 
7 _ Bir nevi yelek 

8 _ Fuıla. vermek 

9 _ uzuv - Yapılmış. 

10 - Tutkun - Araıbistanda bir 
memleket. 

ade ile kefaletsiz olarak satmak
aady vr Anadoluda bulunan mt4;terileri t ı . . 

. ayni teraitle kabul ediyoruz. 
ını~ahmutpata, Kürkçü Han içerisi 

BEYKO Tel;~~ 

-F tih sulh 3 UncU hukuk hikinıli. 
a hk · · ğinden: Mukaddema ma ememtı1n 

934/277 numaralı dosyaalle kUçUk 
:Necllya va.al tayin edilen Ali Ril8. 
s· bilin vefatma mebni me&kQr go-
1~ a sinnirlişte vusulüne kadar ve 
~~ı0-937 tarihhıden iti~~ ba
ba aıınesi Memnunenin vuı tayın e
dildili ili.n olunur. (1670) 

- :seyoğlu 3 ctı sulh hakimlitinden: 
seyoğlunda Bah~eli Hamam aoka-

i~!!!f.~~~=~==i~; -ında 5 nuınarada oturan Iatıpan Alr 
80 gtu...,an tarafından, Taklimde T&k81m .Beyo on a: ~., Amir 

M O A bahçesi ka11ısında apartnna -
ıııda iken Fenerbahçede Amir bey 

Lokanta ve Birahanesi :()ŞıcUnde oturan Pel'U!v Amir aıey-
S&nyer: CANLI BALIK şubesi hine açılan 215 lira alacak davaam-
Dlkı parlak bir surette açılmqtır. dan dolayı dava edilene gönderilen 
BDh11ASa meşhur şantöz Bayan daıretiye her iki adreste buluna.ma-

OLG A SANTZES dığı ve halen ikametgl.lu m~hul bu
ıunmaamdan naşi davacı vekilinin i• 

Nefis ve mökemınel p.rkılarlle teğiyle ve (20) gt1n fasıla ile ilnen 
dtnleylcllerl gaşyedece'ktlr. tebllfat icrasına ka.rar verilmie ve 

RUMEN ORKISTRASI yeırıni muhakemesi 9-12-937 saat 
M A N D O L I N A T A 9,ao a talik edilmiş olduğundan işbu 
Ruhnevaz parçalan terennüm et- gün ve saatte mahkemeye gelmediği 
mie ve b.alk son derece memnun veya bir vekil göndermediti takdirde 

. d 't'b ı..} ay zarfında bır beyanname ile ve ayrı, ayrı gosterıl-
rın en ı ı aren 1.1ır . d ıı · d b · · edilm" 

k ti .1• neşri tarihın e e erın e ulunan veya sıparış 1Ş, 
me zere ı anın . mikdar h h · ı !dar 
olan potas güherçilesinin cınsil.ve . ındı er yerde In ısar ~r bul e-
. e bildir k1 rdit TUccar anın neşrın en evvel sipariş etmış un~ 

sın ece e · · · · · 
dukl . h ilenin sipariş ve sıpa~ışın kabul vesaikini de inhisar !da.-

el ~n ~- te:~eg·e ve ınusaddak bır suretlerini vermeğe mecburdurlar4 
r enne gos ~~ . til gul . bu-

2 _ Potas güheçilesi tic~e e ~eş olanlar bu ticareti yapa 11U1ıe-
leri için inhisarlar ldafelerınden bırer ruhsat tezkeresi alnıağa mecb~ 

durlar. d 't'b rm1 
3 _ Bu !ilanın neşrin en 1 1 aren bir ay zarfında beyanname ve • 

yen ve ruhsat tezkeresi almıy~arın ellerinde bulunacak potas gühet=. 
çilesi kaçak itibar olunarak mUsadere edilecek ve haklarında kanuni ta-

kibat yapılacaktır· . . 
4 _Potas gU.herçılesi satan tüccar ve esnaf aldıkları ve sattıkları gll-

herçUenin mtıttannı ve nereden alıp lciıne sattıklarını gösterir bir defter 
tutacak ve bu defteri heran inhisar ~daresi memurlarının murakabesine 
hazır bulunduracaklar ve bu maddeyı ancak kullanacağı şekle göre ya 
mahalli sıhhat ıreyahut sanayi mUdürlükİeri tarafından tasdik edilmit 
vemka verecek ihtiyaç sahiplerine satacaklar ve bu vesikaları da talep 
vukuunda inhisar m~m~~ göstermek üzere &aklıyacaklardır. 

5 _ Potas gtiherÇilemnın memleketin bir tarafından diğerine nakli 
için inhisarlar id~sinden br nakliye ruhsatnamesi alınması ve gtıherçi-. 
lenin sevkedilecegı mahalle vardıfuıda bu ruhsatnamenin mahallindeki 
Inlıi8ariar idaresine tevdii mecburidir. 

Tezkereai!Z nakledilen. potas gUherçilesi, 244:1 sayılı kanun httkümlerine 
göre, evvel eınirde lnhıaarıar ldarelerincıt zabt ve miiBadere olunur. 

o!KKAT: 
6 - Potas gUher~ld ted&rik etmek isteyen toptancı tucca.r her de

fasında idaremize m~caat etmelidirler. Güherçile ya ldaremiz tarafm· 
dan verileeek veya hantten celp için mUaaa.de edilecektir. 

7 - Birinci madde mucibince verilecek beyannamede cins ve mikdan 
gösterilecek elde mevcut gUherçile ile bu ili.nm neşrinden evvel siparlt 
edilmit veya bundan sonra "erilecek mUsaade ile getirilecek olan potas 
güberçilesmin vürudundan beher kilosu ve kesri için bir kuruş inhisar 
resıni aımacaktlr. (7525) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Ko· 
misyonu Riyasetinden: 

Trahom mUcadele hastanesi ve dis anserlerine lazım olan 69 kalem 
ecza açık eksitmeye konumuştur P 

ı - Eksi~e ~7-11-987 Ca~ba gtıntı sa.at 15 de Cağaloğlunda 
Sıhhat ve lçtımaı Muavenet MüdUrlUğtı binalll1da kurulu Komisyonda 
yapılacaktır· 
· 2 - Muhammen fiyat: 2448 liradır 

3 - Muvakkat gat'anti: 183 ı.:..._ 60· k t 
Isteklil ara uruş ur. 

f - IsteklU er oartname ve ll~Yi her gUn komisyonda gfirebillrler. 

Tam şehre girecekleri za • 
man, tehditkar homurtuyu 

andıran bir taraka yUkselmietl .. 

0 anda boş bulunan Vahdettin, kor 
ku ile sıçrıyarak başmı ? ~rUl
tilnün geldiği yere çevirmışti. Yo
la yakın bir perde, yüksek b1: set 
"· . de bir batarya mantelli top 

(1) Vahdettin. Mekke7e cidip 7ertq- kalmıştır. Oğle yemeklerinde sa- gıyabında muhakemeye deYam oluna-
tikten ıonra, bu hiılerinl arbdqlarma an- at 12 - 13 1/2 arasmda orke11- cağı davetiye tebliğ ma.kamm11. kaim 
latnuwtır. Onlarm ma)'etlerlne atfen •- tra nefte parçalar çalmaktadır. oıınak illere tıan olunur. 

15 - azılı :~~ seneye ait Ticaret odası vesika.siyle 2490 sayılı ka· 
nunda Y •& .... er ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka makbuzu ile birltkte belli gUn v.e saatte Komisyona t:elmeleri. 7418 uzıerın , tü . 

dizilmişti. Bataryanın tıs ' ıım-
ledi:roru. ~------------

tllı 
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Kat'iyyen 
ihtiyarlamayan 
Kadının sırrı 

45 yajmda olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiçbir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumu§ak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bır 
harika! Fakat, bunun da fenni bir 
izahı vardır: O da; Viyana Üniver-
sitesi profesörü doktor Stejskal'in 
şayaruhayret keşfi olan "Biocel,, 
nam cevherin sihramiz tesiridir. 

• 

"Biocel,, , yumuşak ve buru3uksuz 

•---- O E M l 1 K T f O A R --İlll-- bir cllt için gayet elzem gençliğin A tabii ve kıymetli bir unsurudur. Bu 

G CEKLIGINE KARŞI cevher, şimdi pembe rengindeki 
ve BEL EV~ Tokalon kremi terkibinde mevcut -

H O R M O B 1 N 
tur. Siz uyurken, o cildinizi besler 
ve gençleştirir. Bu suretle her sabah 
daha genç olarak uyanır ve yUzü -
nUzdeki çizgi ve buruşukluklarm 

Tabletleri. Her eczanede arayınız kaybolduğunu görUrsUnUz. Gündüz 
.. __ (Poıta kutuıu) 1255 Horınobin Galata lıtanbul için beyaz rengindeki (yağsız) To

Bayramiç Jandarma 2 nci Alay 
Satlnalrna Komisyonundan : 

rrahmiıü 

bedel 
Li Ku. 

Miktarı Muvakkat ihale günü saat Erzakın Eksiltme 
kilo teminatı cinsi §ekli 

Li. Ku. 

65850 oo 439000 4938 75 10-11-937 15 Ekmeklik Kapalı 
Un. zarf 

ı _ 20-10-937 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konu 
lan BayrMnfçta J. 2 nci alay 1, 2, 3, neli taburları 937 ve 938 yıllan ihti
yacı olan yukarıda miktarı muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ya
zılı Ekmeklik unun eksiltme müddeti az olmasından Ankaradan ilan ya.p
tınlmadığı Ankara Türk Maarif Cemiyeti Dan işleri bürosundan bildiril
'" ğin u · ülrW.a;;,a saınlprak l~lO 0'l7 den J,o..._ıJ_..937 

Çarşamba gününe kadar 29 gün müddetle yeniden kapalı eksiltmeye çıka
rılmıştır .. 

2 - Muvakkat teminat yukarıda yazılıdır. Komisyon Bayramiçta J. 2. 
nci alay gazinosunda toplanacak ihaleye salahiyettar makamı:n tasvibiy-
le yapılacaktır. . . 

3 - istekliler kanuni belgelerle teklif mektuplarım ihaleden bır aaat 
evvel makbuz mukabilinde I<omisyona verecektir. 

4 - Şartnameler Komisyonda görebilecekleri ilan olunur. (7186) 

~ 1 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
24. cü Yeni tertip baılamıştır •.• 

Birinci Keıide 11 lkineiteırin 937 dedir. 

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 

Nafıa Vekaletinden: 
Derincedeki travers fabrikası sahıısında ikişer odalı bir ~ft lojiman .ile 

birer odalı Jojimanın ve bir işçi barakası ile umumi helanın ve bir makine 
aundurmasın~ inşaları kapalı zarf usulile münakasaya konulmu§~~ro·. 

l - Münakasa 10-11~937 tarihıne tesadüf eden Çar§amba gunu sa
at on beşte Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa Komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

2 - Bu binaların muhammen bedelleri mecmuu 17850 liradır 
3 - Muvakkat temınatı 1388.75 liradır. 
4 - Mukavele projesi, münakasa şartruı.mesi, Bayındırlık işleri g:neJ 

§artnamesi, bina projeleıi vesair evraktan müteşekkil bir takım muna
kasa evnkı 90 kuruş mukabilinde Demiryollar lnşaat Dairesinden veril
mektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu mucibince ıbrazına mecbur oldukları vesaik ile 
fiat teklifini havi ıarflarını ve 937 takvim senesi içinde muteber Natıa 
Vekaletinden verilmiş mütC'ahhit vesikalannr mezkfir kanunun tarifatı 
dairesinde hazırlıyarak münakasa saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Dcmiryollar Inşaat Dairesi Arttırma, Eksiltme ve ihale 
komisyonu başkanlığına vermiş olmaları lazımdır. ( 4002) (7281) 

Sabıbı: Ahmet t~ıin YALMAN. Umumi Ne3riyatı tdare Eden: S. SJ\.UM 
Ca1.etecilık ve Neşriyat rurk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaam 

kalon kremi kullanınız. Bütün si -
yah benleriniz erimiş ve cildinizi be
yazla tıp yumuşatmış ve on yaş genç
leşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 
genç görünmek, taze ve nennin bir 
yüze malik olmak ic;in mutlaka haki
ki cilt unsuru olan Tokalan kremleri 
ni kullanınız. 

HER AYIN BiRiNDE 
Cii."'EMiZDEN PARANIN FAiZiNi Al.. 

ANNELER 
TVRK T&CA.llBT BAHKA/I 

Biliniz ki çocuk yalnız 

meme için ağlamaz. Cok iyi 
bilirsiniz ki: Çocuğu hırçın· 
latan ıebeplerden biriıi de 
apıf aralarının ter vesaire
den pi .. rek kızararak çocu
ğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa ço
cuğu 

Nafıa Vekaletinden : 
Aşağıki cetvelde parti miktarlan yazılı olan ceman 172949 adet normal ve 189 adet İngiliz makasbli 

kayın travers altı parti ve 16 ikinci teşrin 937 salı günü sa.at 10,30 dan itibaren ayn ayn eksiltmesi yapıla
cak Ftırette kapalı zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

Eksiltme Ankarada vekalet malzeme eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Her partiye ait eksiltme §art
namesi ve teferrüatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada vekalet malzeme mUdUrlii
ğllnd~n alınabilir. !steklierin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektuplarını cetvelde hizala
rmla gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre vekiletten alınmış malzeme müteahhitliği veaı. 
kası ile birlikte 16 İkinciteşrin 937 salı günü saat 9,30 a kadar Ankarada vekalet malzeme mUdUrlUğüne ver
meleri IA.zım.dır. ( 4048) (7351) 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralaymız. Ne adi tu
valet pudraları ve ne de çok 
itina ile hazırlanmıf pahalı 
pudralar 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 

Partiler 

I 

II 

m 

IV 

v 

VI 

Miktarı 
Muhammen 

Normal İngiliz ma- bedeli 
Adet kaslık Adet Lira K. 

45136 189 104663 30 

16366 37641 80 

15085 34695 50 

30835 70920 50 

24003 55206 90 

41524 95505 20 

Muvakkat ~artnameıi 
teminat bedeli Kesileceği devlet ormanı 
Lira K. Lira K. 

6483 17 5 23 Kocaeli vilayet Geyve ve kazasın-
daki Karagöl ormanı. 

2823 14 1 88 Kocaeli vilayeti Geyve ve kazasm-
daki GUmlişdere Hanyerl ormanı 

2602 16 1 73 Kocaeli vilayeti Hendek kazasın-

\ daki Aksu Göksu ormanı. 
4796 03 3 55 Kocaeli vilayeti Hendek kazasında.-

ki Çamdağı Atbaşı ormanı. 
4010 35 2 76 Kocaeli vilayeti Karasu kazasında. 

ki Molla Hasan Pınan ormanı. 
6025 26 4 78 Kocaeli vil!yeti Hendek kazasında 

ki Keremali Harakli üstü ormanı. 

yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhassa yavruların ciltlerini 
ve ifrazatı nazan itibare 
alınarak yapdmı,tır. Eksiltmelere hususi orman sahipleri de girebiliı 

Kontrol ve doğru tarh ıçın hareketll, hareketsız' I llll•••••••••••••••••-••d••••• .. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün en "RESULTA,, HESAP MAKiNELERi 

Elverişli, seri ve emin 7 ve 9 rakamlı. Satış fiyatı 
39 dan 96 marka kadar. Sıkleti 1,08 ila 1,92 kilo. 
fü~kabetsiz en dun fiyatla en büyük iş. Ekserisı 
munzam siparişlerle 1930 senesindenberi 65000 
den fazla makine satılmıştır. Rendi hesaplarına 
çalışacak acenteler aranıyor. Muhabere almanca, 
ingilizce ve fransızcadır, Aşağıdaki adrese yazıl
ması: Paul Brüning, Ateliers de Constructions, 
Berlin N 31. Ackerstr .. 132 

..... liiıiiiiiiiiii ........... ~~-----. .......... -

Afyon Vilayetinden : 
Vilayet Merkezinde yaptınlaeak "169784" Ura 93 kuruş keşü bedelli 

Memleket Hastanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle 15 Teşrinisani 937 tari
hinde saat on beşte Daimi Encümende ihale edilmek üzere eksiltmeye 
konulmuıtur. lnşaatm ~nüımüzdeki senelere de sirayeti halinde Mali se
ne iı;inde tahsisattan fazla iş yapıldığı takdirde Ust tarafı 938 bütçesin
den verilecektir. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrl diğer evrak 8 lira 49 kuruş 
bedel mukabilinde Afyon, lstanbul ve Ankara Nafia Müdürlüklerinden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 9739 lira 25 kul'Ufbır. 
İsteklinin Nafia Vekaletinden 987 senesi için alınmış en az 100,000 

liralık müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplarının 15 
Tettrinisani 937 Pazartesi günü on beşte Daimi Encümen Riyasetine gön
dermeleri ili.n olunur. (7271) 

ı - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan bir adet güt devreli otomatik 
tabı makinesi için talip zuhur etmediğinden pazarlıkla alnıması ka
rarlaştırılmıştır. 

2 - Pazarlık 22. XI. 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 6000 Ura ve muvakkat teminat 450 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün adı gesen komisyondan alı

nabilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiyatsız teklif mektupla

rını ve kataloklannı eksiltme gününden evvel Inhisarlar Tütün I<.,abri
kalar Şubesi MUdUrlUğUne vermeleri lazımdır. 

6 - Isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte c;, 7,5 gü
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri :ian olunur. 7517 

lstantul Sıhhat ve içtimai Muavenet MUdUr!Uğünd en: 
Memın bulunduğu ls~bul Diş tab ibleri mektebinden almış olduğu 

20 Teşrinisani 1340 tarih ve 68/ 363 numaralı Diş tababeti diplomasnu 
kaybettiği anlaşılan 1310 yılında lstanbulda doğmuş Kopernik Zam
goçyan 'a Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekaletince ikinci nusha olarak 
dipoma verilecektir. 

Hükmü kalmayan yukarda numara ve tarihi yazılı eski diplomasi 
her kimin elinde görülürse derhal alınarak Ankarada adı ge~en vekille
te gönderilmesi veya bulunduğu yerin Sıhhat MildürJüğUne yahut Hü
kumet tababetine teslim edilmesi ve elinde ttıtulan kımsenln de sağlam 
kefalete bağlanarak adının bildirilmesi ali.kadarlarca bilinmek üzere 
ilan olunur. 
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KA YAK KiMDE VAR? 

Daima Pastil For 
Havalara Aldanmayın ! 

Hafif bir nezle; ağız veya burundan altnan 

mikroplar büyük hastabklara yol açabilir 

PASTil 
FOR 

Bütün bu fena ihti
mallerden korun

mak i~iu en lYİ 
il~~br. 

Dik ve sarp çıkışh Uludağına tırma· 

nan acemi bir dağcının otele gelir gel

mez ellerine hohhyarak soracağı ilk sual 

budur. 

Halbuki tecrübeli bir dağcının hiç bir 

zaman böyle bir vaziyet karşısında kal

masına imkan yoktur. Çünkü 0
1 

çıkacağı 

yer ne kadar djk ve uzun olurr-a olsun 

daima sırt çantasında Tabii Kanyak bu

lundurur. 

Tabii Kanyak yalnız Uludağında kulla· 

ndmaz. 

soğuk 

birdir. 

O, rütubetli ve 

algınhğına karşı 

nemli 

• • en ıyı 

yerlerde 

bir ted-

v v 

Daima soguga maruz kalarak çahşan 

bir aile babasına akşam eve döndüğü 

zaman sunulacak • • en ıyı şey, bir fincan 

çaya karıştırdmış bir kaşık Tabii Kan

yaktır. 

EFALiN - 1 Havalara güvenmeyiniz 1 
Ani hararet değitiklikleri sizi nezle ve grip 

tehlikesine JJlaruZ bırakabilir. Fakat; 

Baş ağrrsırJdan çok 
ıztlfap Ctl</yordlJm. 

"Sefa/in+ al(JıJt. fon -
sonra ne rahatım! 
~ 

Sonbahar' da 
Havalar serinliyor, ufak bir 

üşütme, başınıza büyük bir 
hastalık çıkarabilir. 

Bir kaşe 
• 

SEFALIN 
sizi büyük bir hastalıktan korur. 

BAŞ- DIŞ- NEZLE- GRiP 
ve bütün ağrılara karşı 

SEFALirt kullanm ız 
1 Iik ve 12 Jik ambalajlarını 

arnvımz. 

! ; . . . . ~· ·.' . 1: 1 . ' 
1 

GRiF>iN 
Vücudünüzü bir kale gibi 

müdafaa eder. Gripin 

sade soğuk algınhğından 

mütevellid rahatsızhkları 

değil. baş. diş. sinir ve 

adale ağrdarını da 

geçirir. 

PASTiL fOR 
Ökaürüğü, ne~le ve bron'>iti aza

mi sür'atle geçirir. Boğazı ve 

ciğerleri temizler ve bütün ra-

~PROFiLAKSiN-
,[ Belsoğukluğu ve Freng ıt en korur. J 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
1 ·nı ve markaya dikk sı at. Taklitlerinden sakınınız. 

hatsızlıkları önler. 

Kullanınız. memnun hlrca~sınız ! 
Kocaeli Cümhuriyet Halk Partisi Başkan-

lf ğından : . . \ 
ızmıtte Cümhmiyet Halk Partisine aıt sınema ve bilardo salonları 

1-1-938 tarihinden itibaren dki sene müddetle kiraya verilecektir. Mü
z .... yede 19-11-937 cuma günü sa~t 15 de kapalı zarf usuliyle lzmitte
ki Parti binasında yapllacak.:ır. Kira ş~r:-rıamesini öğrenmek isteyenle-
rin Kocaeli Ilyonkuruluna muracaatlan ılan olunur. (7528) • 

l, .~ r: !.... ~ ,,i 'ır~."!~l,•" •. ~ .., ~ .· , . . , . : ı • 

NERViN 
Sinir ağrlları, asabi öksürükler, asabi 

zayıfllk, uykusuzluk, baş ve yarım baş 
ağrısı, ba§dönmesi, bayCJınbk, çarpıntı; ve 
sinirden ileri CJelen bütün rahatsızhkları 
giderir. 
., • J"' • • /' •• t • • .. .. ... ... • 

Mustafa Kemalpaşa Belediye Riyasetinden: 
1 Musaddak Proje mucıbın 

- a kasabası Elektrik ce (89,000) ura bedeli keşifli Mustafa 
Kemalpaş t tesısatının "'-imdilik "54675" lıra "40" ku-

l k kısmını ya P ırmak ş rt · "' ruş u a ıle kapalı zarf usulile eksiltmeye konul-
muştur. 

' 2 _ Eksiltme müddeti ger i . . _ 
bundan evvel ılan edilmiş ise ç ~:.1-1~37 Pa.~art~sı hita~ bulac~gı 
dctı 8 Birincikanun 1937 Ç de gorulen !uzum uzenne. eksıltme mud-
ıhale Mustafa Kemalpaşa k::Şarnba ~ü saa~. 14 ~e hıtam bulacak ve 

3 - Tesisata ait evrak ası belediye Encumenınde yapılacaktır. 
tada SeJ.anik Bankasında 5v~ P~ojelerin birer. kop~_elen I~tanbulda Gala
ten ücret mukabili alını ... -~ katta Elı>ktrık Muhendısı Ilasan Halet-

. P gorülebilir 
4 - Eksıltmeye iştirak ed · . . . .. . 

% 15 şe iblağ temınatıarU ~cekler % 7,5 tem.mat ve ıhaleyı muteakip 
etmeleri lazımdır. e ıhaleden bir saat evveline kadar müracaat 

5 - Eksiltmeye talip ol n1 
iki hamil olmaları şarttır. a arın Nafia Bakanlığından musaddak vesa-

6 - Fazla izahat aiınak . 
müracaat edebilirler. (7471) ısteyenler Mustafa Kemalpaşa Belediyesine 


