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Filistinde Yeni Çarpıımalar 
Kudüs, 25 (A.A.) - Filistinin şimalindeki haydutla

rın takibi hareketi bütün gece devam etmiştir. Kırk ka
dar Arabın ölmüş olduğu tahmin edilımektedir. Muharebe, 
hududa yakın Akki ile Safet ve Hayriye arasmdaki dağ
larda vulrua gelmiştir. 

Atatürkten Gazianteplilere Kızılaym Yıldönümü 

ur U UŞ yı onumun e Yurtta Parlak 

Büyük efin ihtisasları Merasim Yapıldı 
Ankara, 25 (A.A.) - Gaziantebin kur

tulUfunun 16 ncı yıldönümü münuebetile 
Halkevinde yapılan büyük . toplantıda, 
Gaziantepliler ile toplantıdaki bütün halk 
namına Atatürke qağıdaki telgraf çe

kilmittir: 

Büyük Kurtancı Atatürk 
Ankara 

Gaziantep kurtuluşunun 16 mcı yıldönUmü 
nü kutlamak için bugün Halkevinde salonları 
doldurup taşan binlerce baJk t.oplandı. Milli ta
dhimlzln Anafarta, Sakarya gibi p.nlı sayfala
rmdaa biri olaıı ve geçen seneki yıldönümünde 
cihan değer takdir ve Utifatmızla en büyük mü· 
klfatı kamıuuı ve yine siz büyük kurtarıcıdan 
alınan kuvvetle başarılan Gaziantep müdafaası
na dair kahramanlıklar aııddı. 1'arihlmize bu 
şuıb kahramanlık misali gibi bir çok şeref des· 
tanlan kazandıran ve her gtlnUmUzti bir kurtu
luıt bayramı haJine getiren büyük lmrlancıya 
minnet ve t.azlmJerini SUıDmıya beni memur eden 
Gaziantep1Uerbı ve t.oplantıdald bütün halkın 

duygulanna tercüma.n olmakla kendimi dlinya
nm en bahtiyar insanı addeder sonsuz saygılar
la ellerinizden öperim büyijğüm. 

Ali Kılı~ 
Büyük Şefin cevaplan 

Ankara, 25 (A.A.) - Atatürk, Halke
vindeki Gaziantepliler toplantısına afağı
daki cevap te1 grafını göndermi9lerdir: 

Ankara HalkevinJe Gaziantep Saylavı 
B. Kılı~'a 

Gaziantep'in inkıli.p tarlhlmizde silinmez ve 
unutulmaz sayfa teşkll eden yüksek kahraman· 
lıklarmrıı 16 mcı yıldönümünün kutlanmakta 
olduğunu müjdellyen telgrafmızı aldım. 

Bundan duyduğmn sonsuz zevk ve saadeti 
şimdi orada huır bulunan bütün kıymetli. fe
dakir arıkadaş.lann bilmelerine del&.letinlzl rica 
ederim. 

Gaziantep ve Gazfanteplfler, cidden bUtlin 
Türkiyenin en hahtbsıdır. ÇUnkU TUrklyenln 
her köşes'1ıde thtllal ve inkılap, hakiki Türklüğe 
kavuşma mücadelesi obn1L5tur. Bu meya.nda 

Soğuk, Kar ve Fırtına 

yalnız Gazlantep'in büyük Türk milletinin yUk
sek Kamutayuıca Gazilikle, muharlpllkle linvan 
almış bulunması için elbette sebepler vardır. 

Yalnız ve yardımcısız bırakılmış olmalanoa 
rağmen sadece mahdut Türk kahrama.nlanmı
zm Gaziantep'in yüksek kahramanlariyle bir
leşmesiyle en ka,·i zannolunaın hasmı ordusunun 
çok faik ve mücehhez lıuvvetlerinden kutsal 
yurtlarını ı~ahram.a.nca kurtarmış obnalan, işte 
bu, onlara ma.nevi bir pırlanta kıymetinde şimdi 
t.aşıdıklan ünvanı nrmi. 1ir. O heyecanlı kah
ramanlık günleriru o gün cereyan ettiği glhi 
şimdi hatırlamakta olduğuma bu telgrafnnı din 
liyecek olan bütün yurttw~ larnı emkı olmalanru 
dilerim. 

Eğer, bir gün millet, vatan, ve Cümhu
riyetin yükse kmenf aatleri icap ettirirse 
o çevre kahramanlarının geçmifte oldu
ğundan daha yüksek kahramanlıklar gös
termiye amade bulunduklarına da fÜP
hem olmadığı bilinmelidir. 

CUmlenlzln derin ve yıkılmaz l!itvAnlP ~07.le-
rinden öperim. K. Atatürk 

Kızıl ayın 
60 Yası 

' 
'' H. F . ısar ,, acıası 

Japonya, 
Şimali Çini 

:Umet Emin YALMAN 

K ızılay albmt ~ma bu
mışta. Bu hadiseye bir 

ali.ka duyınıyacak vatandq yok
tur. Kızılayı, her Türk, yakın ve 
aevimli bir doıt bilir hem de va
zif es= nden hiçbir zanıau tafllll· 
yan bir karagiin doıtu • ._ 

kur banlarınıiı cesetleri 
birer birer çıkıyor 

Memleketimizin medent hayata ait 
teşkili.tını gözden geçirdiğiın!z za
man Krzılaym Uzerlnde bUyijk bir if. 
tiharla dururuz. Kızılay muır varlı
ğın güzel bir parçasıdır. 'riirk teşeb
büs kudretinin hızı, kırtast kayrt.Iar
la kesilmediği zaman ne gü7.el eser
ler yaratabileceğimize caniı bir ör
nektir. 

"Sadıkzc:d~" ve "Şule" Vapurlarının Ereğ

li ve Zonguldağa Sığındıkları ~nlaşddı, 

Boyuna Yeni Kaza Haberleri Geliyor 

Kızılay, uzun senelerdenber:i ha
)'Irlı ve verimli çahgmala.r yoıunda 
kendi 8.J'\Pllelerini kurmuştur, Bu ana 
nelere darma sıkı mkıya sadık kal
mıştır. Cihan harbinde §ahst men _ 
fa.at hissi her köşeye sokulı;nuştu. 
Yalnız Kızıtaym kapıla.nnı daiına ka 
palı buldu. Orada geniş, feragatli ve 
Terimli bir c;a.lışma devann ettı. Ci
han harbinin. ~hedeflerden Uzak 
laf&D nrtısadf ve içtmaf faaliyetleri 
arumda yalnrz Kızılay ileri bir tek
nikle idare edildi ve gayelerini ~iş 
bh- ölçOde tahakkuk etürmeğe nıu
...rfaJı: oldu. 

., 

M Otareke aenelerfnde tı,ga1 or- uun •abahki k4rda Köprünün manzaran 
dulan ve bu -ordularm mem- Karadenizde tipi ve fırtına devam 1 --------

leket lçin&ki yardakçılan her tUrltı ediyor. Gelen haberlerde, memleketin 1 M 
lnil!f teşkillta candan dUışmandı'ar. h~r tarafında kışın bUttin şiddetile ıs 1 r sa rayı 
'l'ruş tq OstU.nde brrakmağa razı de- hüküm sUrdilğil bildirilmektedir. 
fildileır. Hele Kızılayı ele geçirip yık Açık denizlerde fırtına eski §iddetin 

lnağa pek hevesleri vardı. Çünkü, de değiUiir. BUyUk vapurlar Karade ı t k ı • d 
kızılay paralı bir yerdi. Kmlayrn to.. nizde seferlerine devam edebiliyor - $ e e r 1 n 0 
Ptı ttıfeğf yoktu. Damat Ferit btl"- lar, 

ınetlerinin burasmr kolayca vtkma - DenizeiThrin kasırga dedikleri ge- 1 Ed 
lan beklenebilirdi Fakat. liünivet c;enki fırtına.da sahillerimizde vukua S r a r •ı yor 
~ ttnAfm bile KtZThlVT yrlmuıh eli gelen kazalar etrafında şehrimize pey 
""'1"1'..,""'· TJ7.anan f'llerin hPnsi krnl. derpey malumat geliyor. Dün gelen 
dt ~T.,.,lavm mf'm1elff>te hi7.nı~tYPn haberlere göre. K'lramUrselde bir bu 
n k11rlıtr s:ok ve o kıufa.r hayırlı idi çuk tonluk Ceylan motörU, Küllük 1i 
ki, o muhit bile bunun tesirini ister manrnda bir sandal, Bodrumda dört 
Jateme% duydu. Kızılay. gi'lyg. mane- tonluk Turgut motörU, Erdek limu
\'f bir zırh tabakası altında saklı imiş nında Devrişe ait 60 tonluk bir mav 
libi tecavUzlerden masun kaldı. na parçalanarak batmış, müretteba-

Bu sayede millf lstiklil MUcadele.t tı kurtanımışlardır. 

Hankov tlemiryolu ü:ıerinde 
Japon miilraeleri 

Tokyo, 25 (A.A.) - Domei ajan. 
sının bildirdiğine göre, Japon hUkfl- 1 

meti, bugünkü kabine top:antısında, 
plan komitesi tarafından şimali Çi -
nin işletilmesi hakkında hazırlanan 
esas p.anı tasvip etmiştir. Ba§vekil 
Prens Konoye, kabinenin pa.za.rteei 
günü yapacağı ikinci toplantl8J'ndaıı 
sonra hükumetin planını imparato 
run tasvibine arzeyliyecektir. - [Harp vazlyetbae alt en son 

haberler üçüncü sayfamıUladır.] 

Ankara Muhteliti: 2 

Bükreş Muhteliti: 2 
Btikreş Muhtelltf Ue Ankara 

muhteıiti arasmda oynan.an dün
kü maç. 2 - 2 berabere neticelen
di. Bu maçın tafsilltmı ve d'ğer 
spor haberlerini altmeı •yfama
da bulacaksınız. 

~~ 
ÇALIKUSU • ROMANJN/ YENiDEN YAZDI 

Alay, BeYtUıltan hareket ediyor 
[Yazıaı 8 inci sayfada] 

T AN'ın Yılbaşı 
Hazırhkları 

Mezarllkta Yatan MualD111 

latanbul Onivenitui Edebiyat Ye Feı..Ee Fakültealııden dok
tora yaparak çıkan; 

Kitapçılarda üç telif eseri satılan; 
Otuz sene muallimlik ve mektep müdürlüğü eden ve 
6000 den fazla talebe yetİf tİren; 

Arap ve Acem f elıef e ve edebi yatma vakıf olan; 
Bir Türk hocasını Karacaahmet mezarlığında, ay!ar
danberi mezarlıklar iç.inde yatarken bulduk. 

Bu betbaht muallim, niçin mezarlığa dütmüf, neden yastık o
larak mezar laflarından Ye yatak olarak mezar'ığm 
•oğu]ı ve !tara topraklarından bafka bir yer bula
mamıttır? 

Bu acıklı macerayı muallim ıize kendiıi anlatacaktır. 
Bu bir roman, bir hayal değil, bir hakikattir, ve yü
rekler acısı bir faciadır. Önümüzdeki pazar günün
den itibaren bu Türk hocasının hatıralarını TAN'da 
okuyacaksınız. 

Hürriyet ve ltilcif Fırkasa 

Mütarekede Nasıl Çallıtı ? 

Ziya Şaldrin şimdiye kadar zevkle okuduğunuz Hürriyet ve İtilaf Fır
ka8mın en feci faaliyeti Mütareke dev:resioe tesadüf eden 
kısmıdır. Bu kısnnda fırka erki.nı arumda geçen hidise
ler, sarayla fırka arasmdak1 münasebetler, fniwım düşman 
kuvvetleri lle birlikte çabftığmı gösteret1 vesikalar ,.ealre 
vardır. Bu kısım da, İklncikiaunun Udncl Pazar gününden 
itibaren bqbyacaktu. 

Resimle Zabıta Romanı 

TAN TUrk matbuatında resimle roman tefrika eden ilk gazetedir. 
Korsanlara ait resimli tefrikamız büyük bir okuyucu küUesı 
bulmuştur. Bu tefrikalann hususiyeti okuyucuların res mle
ri kesip kolleksiyon yapabilmeleri ve güzel bir esere sahip 
olabilmeleridir. 

Yeni yıldan itibaren resimle bir zabıta romanı vermiye 
başlıyacağız. Bu roman fevkalade meraklıdır. Res"mlc veri
lecektir. Okuyucular hergtln çıkan resimleri toplayıp bir 
kolleksiyon yapabileceklerdir. 

Muvaffak Olmanın Sırrı 

TAN Y dbatmdan itibaren ıençlere, hayatta muvaffak olmak 
iatiyenlere, mütemadiyen maililp olup ta bunun ıır
rmı bulamıyan'ara rehberlik edecek bir aeri netri
yata hatlıyacaktır. Bu seri, bir nevi cesaret ve teşvik 
seromu olacak, ,evkinizi artıracak, aize faaliyet ve 
muvaffakıyet amillerini röaterecek, hayatta mürti
diniz olacaktır. 

Binin her safhu~ Km)ayf~ .. ~ğ~i limanında karaya oturmuş 
~alarile vazife ba§mda bUlduk. olan Sinop vapuru birkaç yerinden 
lıtucadeleden aonra, mllli~~u deliıiıniş olduğu için tehlikeli vazi -

(Ark:MI .\I ) · (Arlaıın 8 incide) 

Kahire, 25 (A.A) - Siyasi vaziyet 
değişmemiştir. Saray, taleplerinde ıs
rar etmekte ve beklemektedir. Al Ma 
hir Pap ile Nahas Paşa arasında bu 1 
sabah iç"n kararlaştınlan görU~me 
yapılmamıştır. Sanıldığına göre, hü
kumet, ezcümle "Mavi Gömlekli!Pr,. 
teşkilatının dağıtılması bahsinde sa
rayın taleplerini isafa mütemayildir. 
Nahas Paşa, tetkiklerine devam et
mektedir. Vaziyetin birkaç zaman 
daha sürmesi pek muhtemeldir. 8 Yılbaşı Sayı•ında 

.-- Olıayac:alt•rnız 
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}?eşilaqcılar, 1ovlandı Terkos İçin 

et, I • 
ıs rlar Yeni Makine 

• • Getiriliyor • • 1 r sını Ken 1 S 1 e Belediye . Sular idaresi, şehr~ ve
rilen su ımıktarmı artırmak içın In 
giltereye yeni makineler I8IIlarlamı§ 

ip G·· or •• 

Yeşilayın yıllık kongresi dün Emi
nönU Hnlkevinde toplandı. Evvela ku 
rumun genel sekreteri profesör Fah
rettin Kerim yıllık raporu okumuş

tur. Profesör, cemiyetin 18 yaşına 
girdiğini, bu yaşın rüşt yaşı .o!Auğu
nu, söylemiş, liberalizm taraftarları
nın "ne karışıyorsunuz, biz ister içki 
içeriz, ister içmeyiz!, şeklindeki iti
razlarına işaret etmiş ve bunlara ce
vap olarak şöyle demiştir: 

- Biz kimseye "içki içmeyiniz,, di
ye emretmiyoruz. Bir kısım vatandaş 
larnnızın beyaz su ile ellerini kana 
buladıklarmı gördüğümüz için, duyu
rabildiklerimizin kulakla.nna fısıldı
yonız. Bu, mücadelemiz cebirle de
ğil irşatladır. 

Fahrctün Kerim, raporunda hüktl
metin yardıınlanna işaret etmiş, Sıh
hat Vekaletinin 50 lira gönderdiğini, 
senede iki defa rozet toplanılmasına 
müsaade edildiğini. cemiyetin hayır 
cemiyetleri arasına sokulduğunu, na
kil vasıtalarını idare edenlerin içki iç
melerine müsaade edilmediğini söyle
miş ve demiştir ki: · 

- Şu kUçUk bUtçemize karşı kar
ımnızda rakip olarak riıllyonlarca lira 
bütçeli kosk.:>ca bir inhisarlar idaresi 
ile, radyolarda. gazetelerde kanyak 
ve şarap reklftmları, içki lehinde sü
tunlar dolusu yazı yazanlar var. Düş
man ne kadar bUyilk olursa olsun iç
ki ile mücadelemiz devam edecektir. 

Profesör, beynelmilel içki aleyhtar 
bğı kongrelerinden bahsederek Var
rııova arsıulusal kongresinin vardığı 
IJU karan tebliğ etmiştir: 

"!çki hiçbir zaman gıda değildir. 
Muvakkat enerji verirse de arkasın
dan bir yorgunluk ve inhilal başlar . ., 

Bun9an sonra Tahsin Hamdi vezne 
raporunu okumuş ve her iki rapor da 
kabul edilerek 'kongre başkanlığına 

doktor Mustafa Talii.t ve katipliklere 
de Necmettin ve lhsan seçilmiştir. 

Evvela azadan Snfiye Hüseyin 
"beynelmilel kadınlık aleminde içki 
dil§manhğı,, menuunda bir tebliğ 
yapmıştır. Safiye Hüseyin, içkinin 
her an bir kalp kırdığını, bir yuva. 
yıktığını, insarilan kanuna karşı la
kayt kıldığını, profe8örlerin ifadesi
ne göre kanserden daha tehlikeli ol
duğunu söyliyerek şu misalleri gös
termiştir: 

- Bir Alman profesörU şöyle de
miştir: "Bira Alman gençliğini suku
tn götürUyor.,, 

Fransız Cümhurreislerinden Du
merg şöyle bir söz söylemiştir: "Fran 
ilanın en bUyUk dUşm~nı Almanya de 
ğil, bizzat Fransadır ve içki seven. 
Frnnsadır . ., 

Safiye Hüseyinden sonra Latife 
Bekir de "Kadının içtimai hayatta 
oynıyacağı içki dilşmanlığı rolil,, et
rafındn bir konferans vermiştir. 

Düşman nekadar büyürse büyü
sün, mücadeleden bir an bile 
geri Jurmıyacaklarını söyliyen 

Dotor F ahrettin Kerim 

da maalesef içki dehşetli tahribat 
yapmaktadır. 

Profesör Mazhar Osman, sözünü 
alkolden eroine nakletmiş ve bu bah
histe de uzun bir konferans ve birçok 
misaller vererek sözünU b itrirniştir. 

Yapılan seçim sonunda reis1iğie 

profesör Mazhar Osman, genel sekre
terliğe profesör Fahrettin Kerim, 
ikinci reisliğe doktor Ibralıim Zati, 
muavinliğine FehmJ, veznedarlığa 

Tahsin Hamdi, Azalıklara öğretmen 
Nebahat Hamit, Safiye Hüseyin, La
tife Bekir, Aliye Rıza, Ayşe, Celal 
Feyyaz. Mustafa Talat, Nevzat Ayaz, 
Ahmet SUheyl, Habip, Bahaettin, Ce 
maJ, Ahmet Cevnt, Kutsi, Reşit, Fuat 
ve Gazanfer seçilmişlerdir. 

Yeniden 1600 Elektrik 

Lcimb sı Asddı 
Şehrimize yeniden asılmasına. ka

rar verilen elektrik ı&mbalanndan 
sekiz yUzU tellere, sekiz yüzU de 
direklere olmak üzere bin atlı yüzU 
asılmıştır. Geri kaln.n 400 15.mba da 
bir ay içinde yerlerine konacaktII'. 

Diğer taraftan milli günlerimizde 
şehrimizin ışıkla sUslenmesi için bele 
diye ile elektrik şirketi arasmdıı. esas 
itibarile bir anlaşma yapılmı§tır. Bu 
işe ait muza.kereler biran önce bltiri 
lecek, derhal tesisata başlanacaktır. 

içkinin müthif tahribatı 
Bundan sonra, Doktor Ibrahim Za- ihraç Ettiğimiz Mallar . 

ti, içki mevzuunu tıp bakımından in- Son iki günde piyasamızdan yilz 
celemiş ve alkoliln vilcuttaki tnhrlba· bir bin kilo razmol, 335 bi? ~il? çav
tmı anlatmıştır, En sonra kUrsüye dar, otuz bin kil~ s~s~m.' ık~ bın beş 
çıkan Profesör Mazhar Osman da bir yüz kilo iç fındık ıle ıkıf bın kılo ~fyo~ 
konferans vererek içki iptilasının 1 ihraç .olunmuştur. A yonun ınces 
dört runil tarafından artırııdığını ve 

1
530 kuruştan ve kabası 437,50 kuruş 

bunlnrm din ve politika, fen, iktısat, tan saWmıştır. 
moda olduğunu söylemiştir. Mazhar ---cı---
Osman demiştir ki: Moskovadan Bahkesire 

- Jtiraf edelim ki, içkiyi sevenler. Gelen Ördek 
içki aleyhtarlarını mağlüp etmişler
dir. Son birkaç senedir mağlüp mev
kideyiz. Fakat bu, cidalimize ancak 
kuvvet vermelidir. Demir bağları ar
tık gevşediği için içkiyi tutan veya 
tutmıyan politikadır. Fransa.da içki 
taraf tan olmıyan bir hUkumet mev
kii iktidarda kalamaz. Çünkü bağcı
lar kıyameti koparır. Bazı kimseler 
de derler ki: ''!nhisarlar idaresinde 
5 _ 6 bin kişi maaş alıp geçiniyor, 
bu yüzden şu kadar aile ekmek yiyor, 
ne diye içkiyi menedel:m, içenlere ne 
oluyor ki?,, Vaziyet hiç te böyle de
ğildir. Merak ediy~rs~ız.. b~y~un 
hastaneyi si~ gezdıreyım. ıçkı yu~n 
den sUrÜnenleri bir kere görUrsenız, 

0 zaman size şampanya bile ikr~ et 
sem onu alıp yere çalarsınız. içki. ~e
rakı Ista.nbulda nisbeten hafiftir. 
Çünkü, iş adamları, memurlar, ame
leler ve talebeler fazla içki içemezler. 
lsleri müsaade etmez. fakat Ana.dolu 

Balıkesir, (TAN) - Pazar günU 
şehrimiz avcılarından kooperatif kl 
tibi Ahımet Ozer Ovaköy civarında 
bir ördek vurmuştur. Bu ördeğin a
yağmdaki nlominyum halkada şu ya 
zılar vardır: 

"Moskova 53105 E." 

Süpren Köyünde 
Feci Bir Haydutluk 

Hendek, (TAN) - Ada.pazarının 

Akyazı nahiyesine bağlı Süpüren kö 
yünde feci bir haydutluk olmuştur. 
Geceleyin Sadığın evine giren üç, 
dört kişi, ateşte kızdırdıkları saçaya 
ğı Sadrğın başına geçirmişler, par -
maklnrile de ağzını yırtmışlar, son
ra vUcudünil bıça.klamrşlardır. 

Haydutlar, ölüm haline getiroik -
leri Sadığın beş altı yüz lirasını al
dıktan sonra. kaçmışlardrr. Zabıta. 

bunln.rı aram'nğa başlamıştır. 

' . 

tır. Sular MüdUrU Ziya, Ankaraya 
yaptığı son seyahatte makineler hak 
kmdaki projeyi götürmilştür. Ve 
proje Nafıa Vekrueti tarafından tas 
dik edilmiştir. Bu suretle gümrilk ~u 
afiyeU de temin olunan makineler i
çin 170 bin lira verilecektir. 

Makineler şubat ayından itibaren 
getirilmiye başlanacak ve Terkos gö 
1U yanındaki sevk kısmına kurulacak 
br. Halen burada bulunan sevk ma
kineleri f}r-hre bir günde (37.500> 
metre mikabı su temin etmektedir. 
Yeni sevk makineleri geldikten sonra 
24 bin metre mikabr su daha veri1e 
bilecek ve gilnlük istihlak miktarı bu 
suretle 61.500 mptre mikAbma c:ıka 

rtlmış olacaktır. Makinelerin montajı 
ve yeni binalann inşaatı altı ay ka 
dar sllrPt't'ktir. Gelecek eylüldPn iti 
haren şr>brin su vaziyeti. esaslı bir 
şekilde düze~rmiş olacald:tr. 

Heybelideki ıoncİaj(ClT 
Heybeliadada su bulmak Uzere ya 

pılan sondaj ameliyesi ilerlemektedir. 
105 metreye kadar inildiği halde he 
nUz su bulunamBJnI§ ve ihtimaller 
azalmıştır. 

Buradaki c:alıFmala?' bitirildikten 
sonra Bakırköyünde i~e başlana
caktır. 

1 Yerleri lr.in 
ikinci Genel Emir 

!ş dairesi, birinci genel emrin dışın 
da kalan işyerleri için ikinci bir genel 
emir daha hazII'lamaktadır. Bundn, 
münakalat isleri ile liman ve yiikle
me, boşaltma işlerinde, perakende sa 
tış yapan ticaret mUcsscselerinde, ga 
zino,bar, lokanta. sinema gibi eğlence 

yerlerinde çalışanlar için hükümler 

buulnacaktır. Mmtaka ft.mirlikleri, bu 

iş üzerinde ~imdid ctkiklere b~la 
mıelardır. Bu ~ iml'\i-

Otobüs Tahkikatı 

Devam Ediyor 
Mülkiye mUfettişleri, dUn de sabah 

erkenden eaat on Uçe kadar belediye 

de kendilerine ayrılan odada otobüs 
işine ait tahkikatın meşgul olmuşlar 
dır, Müfettişler, dUn evrak ve vesi
kalar U.zerinde tetkikler yapmışlar 
ve varidat nıUdUrU Neşetten baz.ı i
zahat a.Irruşlardır. 

---co-

Vasıta 

Sıkıntısı 

Arttı 
Lima.nnnızda vesait buhranmm he 

nUz atlat.ılamaınr§ Glması ve son fır 
tınada birçok mavnalann parçalana 
rnk batması, Liman işletme ldaresi 
ni bu yolda süratıe tedbir alnuya 
mecbur bırakmışt.Jr. ldare tara.Cm • 
dan bwıdan bir müddet evvel bir 
Türk amatörilne ısmarlanan 150 
mavnanın inşaatı, Karadeni;r.de 
hnvalnrın mUsait olmaması yüzün 
den çok ağır ilerlemektedir. Bu mav 
nalann biterek teslim edilmesi daha 
üç dört ay sUrccektir. Bunun için li
mana hariçten vasıta tedarik etmek 
zarureti bir kat daha artmıştll'. Ev
velce Pireye gönderilen bir heyet bı.ı 
radn 30 kadnr mavnanın limanımızın 
ihtiyacına elverişli olduğunu tespit 
etmişti. Liman işletme idaresi bu 
mavnalan satın almak için salahiyet 
aldığın.dan dUn idare ikinci mUdürU 
Hamit Saraçoğlu Ue idare gfıverte 
enspektörü Pireye gitmişlerdir. Bun 
tar Pireden alınacak vasıtalar işi Ue 
meşgul olacaklardır. 

iki Otomobil Çarpışh 
Şoför Celalin otomobili ile 1124 nu 

maralı hususi bir otomobil BUyUkde 
re yolunda çarpışmışlardır. Her L1iisi 
de ha.sara. uğramıştır. Şoför CelAl, ha 
fif surette yoralanmıştır. 

Antebin Kt.irtuluş Günü Tütün Staiı 

.. ''k Ş f D.. G . Görecek 
uy e ' 8 ece Genç erimi? 

A k H k • d k • Inhisarlar Idaresi tarafından ya-n ara ' a ev n e 1 pılan sondaj ~eliyesi n.~r!emektedir: 
nıpa ve Amenkanm tutiln sanayı 

merkez1erinde ve enstitülerinde staj 

""'e· ras·m· Şe ef e·n ı·r d. fe~r::~z;:~ai~:~:::~~a~~;~~en genç 1 l A. Bunların içinde tütün fabrikalar ŞU 
besi mUdUr muavini Şevket Peköz 
ile eksper Saclt Akboy Almanyaya, 
mUhendis Sabri GUltekin ile harman 
cı Cüneyt Civay Amerikaya. eksper 
Doğan, Muammer Veşher, Nezir, har 
mancı Fuat. kimyager Nurettin. zi
raat mühendisi Safa da Fransaya 
gitmektedirler. 

Dünkü toplantıda bulunanlar 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden)
Gaziantebin kurtuluşunun 16 ıncı yıl 
dönUmü mUnasebetilc .şehrimizdeki 
Antepliler Halkevinde bir kutlama 
töreni tertip etıniı:ılerdir. Törene 
19,45 te IstikUil marşı ile başlanmış 
ve açış söylevini Antep mebusu 0-
mer Asım Aksoy söylemiştir. Aksoy. 
'sık sık alkışlnnan bu hitabesinde 
kahraman Antebin milli kurtuluş ta 
rihimizdeki yerini tebarüz ettirmiş 
ve Antebin o glinlerinden hatıralar 
nakletmiştir. 

· Şehrimiroe bulunan muallim !s
mail Habip te bu münasebetle birkaç 
söz söylemiş ve bunu Antebin müda 
faasına ait Şalıin Beyin tUrküsU ta -
kip etmiştir. 

Bundan sonra, kurtuluş destanı o
kunmuş, muhtelif halk türltüleri söy 
lenmiş ve oyunlar oynanmıştır. 

Törene, hep bir ağızdan söylenen 
c;üınhur::)•otin .nnunou J'"l Tnl'l""'G• :10 ,....; 

bayet verilmiştir. 
Bundan sonra Hnlkevinin diğer 'tir 

salonuna geçilmiş ve orada neşeli bir 
mUziğin iştirakilc geç vakitlere ka
dar davetliler hoş bir vakit geçirmiş 
lerdir. Bu çny ziyafetinde de birçok 
mebuslar, mUnevver gençlik, ve bil 
hassa Antcbin kahramanca kurtuluş 
müca.delesini kendileri için bir ders 
bilen Hataylılar bulunuyorlardı .• 

Büyük Şel, geceki 
toplantıyı ~erellendirJi 

Ankara., 26 (Tnn muhn.birinden )

Atatürk, Antebin kurtuluş yıldönü-

mll münıısebctile bu gece Halltevinde 
verUen çay ziyafetini, snat 22,30 da 
!jereflendlrdller. Beraberlerinde ma
nevi kızlan SabUıa Gökçen ve maly
yetlerlndeki diğer zevat bulunuyordu. 

Başvekil B. Oelal Bayv, vekiller, 
mebuslar ve bUttin davetliler BUyUk 
Şefi evin kapısı öınUnde karşıladılar. 
Bu sırada coşkun teznhlirat yapıldı 
ve Ulu Onde.r candan alkışlandı. 

Atatürk, salonda lınlkm orta.smcla 
oturdular \'e kısa bir lıa.sbiha.lde 
bdlundulıı.r. BUyllk Şef, bu sözleri De 
kalımınan .Antebln kurtululj tarilıln
dekt elıernnilyetU mcvklinl tebarU.z et 
tirdiler ve Antep mllcadeleslnln milli 
tnrlhlmlzde parlak ahlfeler teşkil et
tiğini ifade buyurdular. 

Hn.lk, heyecanım zaptedemiyor ve 
bu sözleri, her ellmlenln sonunda sü
rekli BlluşJnrla inkıtna uğratıyordu. 

Şefin bilhassa, Türk kahramanlığı 
Uzerinde tevuldruf eden beyanntln.rı 

maşeri heyooıuıı ~ııtedllmez bir hale 
getirmişti. 

Şehrimizdeki mercuim 
Kahraman Gaziantebin 16 ıncı kur 

tutuş yıldönUmU, şehrimizdeki Antep 
liler tarafından dUn coşkun merasim 
le kutlanmıştır. Eminönü Halkevi sa 
tonunda hazırlanan bu toplantıya, An 
tepliler, Universiteliler kalabalık bir 
şekilde iştirak etmişlerdir. 

Çok heyecanlı geçen bu toplantı· 
ya, tstiklal marşile başlanmıştır. Ve 
ilk olarak doktor Osman Barlas söz 
almış, Antebin savnşmı, kurtuluşun 
nasıl kazanıldığını anlatarak: 

••- Memleket savaşında, Antebin 
gazasında Hataylılar da omuz omuza 
çalıştılar. Biz kurtulduk. Hatayın kur 
tuaıcağı saati de sabırsızlıkla bekli -
yoruz.,, demi§;tir. 

Bundnn sonra Hukuk Fakültesi 
son sınıf talebesinden Demir Dai kür 
süye gelmiş. her tUrlU vasıtadan mah 
rum bir TUrk kasabasının muazzam 
t.nl'\lP:tıtl.o .,. f.AMılr.L:a.-lo m11ı'lohhAw ftı'\,;;_..+-u 

li bir orduyu aylarca uğraştırıp nasıl 
acze dUşilrdüğtlnil mılatarak ikincikii 
nununda başlıyan Gaziantep müda -
faas:nın tarihi safhalannı canlandır 
mıştır. Demir Diı.i, Kılıç Alinin Gazi
antep kumandanlığına tayininden 
sonra geçen muharebelerin kahra -
manlık menkıbelerini de nakletmiş ve 
şöyle demiştir: • 
"- Nihayet mağrur kumandanlar 

da anladılar ki, Gaziantebe trampet 
çalarak ve marş söyliyerek girile -
mez, bu Tilrk şehri emperyalist emel 
tere boyun eğecek bir memleket de
ğildir. Antepli sağ bulundukça bu ka 
saba teslim olmaz.,, 

En son olarak, hukuk fakUltesin 
den Antepli Bedriye Araz, bu şeref 
li yıldönUmUnde duyduklarını çok 
tesirli bir dille anlatmış ve pro~m 
söz kısmı bu suretle nihayetıenınış -
tir. Fakat, toplantıda bulunmak ~ze 
re gelen ve heyecana kapılan dınle 
yici bir bayan bu sırada söz al~ış 
ve Antep müdafaası sırasında aıaga 
ralarda açlıkla ve dUşmanla nasıl mü 
cadele edildiğini çok samimi bir dille 
nakletmiştir. Kadıköy 41 inci .. ilko~ul 
da öğretmen Mediha olduğu oğrenı • 
len bu TUrk kızının samimi ve can -
dan hitabesi, bütün dinleyicileri sar 
mış ve dakikalarca alkışla~ştır. 

Son olarak doktor Rüknettin Fet
hi, kürsUyc çıkmış ve Antebin k~rtu 
tuşunun bUtUn yurtta uyan~ır~rg~ a
laka ve sevinci tebarilz ettınnıştır. 

Toplantıda buJunanl~ra. merasi~ -
den sonra Antep fıstıgı ıkram edıl
miş ve bir konser verilmiştir. Antepli 
gençler, dün gece Dağcıhk klübilnd~ 
bir balo vermişler ve kurtuluş yıldo 
nUmilnü kutlıyarak eğlenmişlerdir. 

Ayrıca ziraat fen şubesi ıslah şefi 
Zeki Akkoyunlu da Holanda, Alman 
ya, Romanya, Yunanistan ve Bulga 
rista.nda tUtüncUlük Uzerinde tetkik 
\erde bulunacaktır. 

inhisarlar Umum MüJürii 
Ankaradan döndü 

Bir müddettenberi Ankarada hü .. 
kUmetle temaslarda bulunmakta olan 
inhisarlar Umum Müdürü Mithat 
Yenel. şehrimize dönmUştür. 

!nhisarlar Umum MUdUrü, Anka
rada, idareye ait maliyetlerin indirl 
!erek gelirin artmlması, fiyatların 

ucuzlatılması ve Jnhisar mamulatmm 
kalite itibarile ıslah edilmesi gibi mU 
him prensip meseleleri Uzerinde meş 
gul olmuş, talimat atmıştır. Maliyet 
ve fiyat işlerinden başka, tUtün, iç
ki ve tuz ihracatımwn artmlması 
işi Uzerinde de Ankarada diğer alaka 
dar makamlarla müzakereler yapıl 
mıştır. 

Bundan başka. tUtun mmtakaları 
mızın tahdidi, ziraat işlerinin yeni 
bir nizam altına alınması için yeni 
bir proje hazırlan.maktadır. inhisar 
lar Umum MUdUrU ile birlikte Anka 
raya gitmiş olan tUtün işleri mUdti 
rü Adnan Halet Taşpınar da Ankara. 
da bu proje ve tütUncUlilğe ait diğer 
işlerle meşgul olmuştur. Tütün işle 

ri müdürü de bugün §ehrimize dö-
necektir. 

DQl\ 

Lokanta, birahane ve fınnlann sı 
kı sıkı şekilde teftiş edilmesi, devanı 
etmektemir. !ki neticeler a.lmmıya 
başlanmıştır. Yalnız, yine gıda mad
desi olan ve erzak satan yerlerin kon 
trolsuz kaldığı görUlmUştür. Bilha2'
sa bakkallann kafi derecede temizli 
ğe riayet etmedikleri ve iyi mal sat 
madıkları anlaşıldığından, aybaşın '" 
dan itibaren bu gibi yerler de sıkt bir 
kontrol altında bulundurulacaktır. 

[~~~~ 
M alzeme kaçakçılıfı yaptıi1 iddiaıilc 

Elektrik Şirketi aleyhine açılan da 
vaya yarm asliye beşinci ceza mahkemesin 
de devam edilecek. ehlivukuf raporu okU 
nacaktır 

• • H ariçten liıe. biti~e . ~til_ıanlamıa 
ıirecekler ıçln ııımdıkı talımatname 

iki sene daha olduğu ıtibi tatbik edilecek 
tir 

• D eniz Ticaret MildilrU Müfit Necdet 
dün Romanya vapurilc Köıtence)'O 

hareket etnıietlr 

• G azl köprOıünün dubalanndan dördil 
de önümüı:dcki cumaya ıtelecektir 

Bu suretle buraya gönderilen dubalar oıı 
dörde çıkacaktır 

• 
B iri küçük, diğeri büyük hacimde 

hepsi yaylı ve eürültilıilz oımalı: 
ilzere yeni ıiıtem çöp arabalarının yapıl 
maıma dünden itibaren baılanmııtır: 

• 
Y ol vergisi ikinci taksitlerinin önümnı 

deki aybaşında tahsil edilmesi ııutıe 
tere bildlrilmletir : 

Bu kıs:ı hashihalden sonra Ante
bln bir köyUndoo gelen EroAlu AU, 
sazı ile bazı parçalar çaldı \'e okudu. 
Atatürk b.unu Blaka ile dinlediler. 
Fnkn.t, bu müziğin bugilnkU milli 
Türk nıUzl/;..fn<len en az iki, Uç bin 
sene geride knldı~ı ifade ettiler. 
Şefin bu sözlerindeki hakikat sürek
li alkışlarla halk tarafından tekrar 

landı. 

\TAl<Vi~B~MA~ J 

Bundnr sonra cnz nec;ell hava-
la.r ~-a.Jmağa ba§ladı. Demokrat 
Şef, sık sık coşkwı bir ne5e içindeki 
halkın arasında ve onl:ınn neşesine 
lştirn!c ederl•en görüliiyordu. 

Atatürk. saat 23,45 te, gene oos
kun tezahürler a.rnsında hnlkevinden 
aynldılar. 

YURTI A HAVA V AZIYETI 

Yurdumuı:un cenup mmtakalarile Ere 
kısmen bulutlu. diğer yerler kapalı ve ya 
itılı a:eçmiııtir Yağışlar Sinop ve Elazığda 
yafmur, Eskiııehir, ~onya, Çorlu, Anka 
ra v Sivasta kar şeklınde olmuştur: Rilz 
cİrlar, Trakya, Eıe ve orta Anadoluda 
ııimalden Karadeniz kıyılarD'\da tarktan 
hafif ku~ette esmlıı, diier yerler aakin 
kalmıştır: 

Şehrimbde Hava 
Jstanbulda hava tamamen kapalı ıeçmlıı 

ve öğleye kadar kar yağml$tır: Saat 14 de 

26°Bınncı linun 1937 
PAZAR 

12 ncl ay Giln: 31 Kasm: 49 
Arabi: 1356 Rumı 1353 

Şev-1al: 22 Birlnciklnun: 13 
Güneş: 7,24 - O~le: 12.14 

ikindi: 14,34 - Akşam: 16,46 
Yatsı: 18,24 - imsak: 5,37 

barometre 764,5 milimetre idi: Hararet erı 
çok 2,4 ve en az 0,3 ıanterat olarak kaydı: 
dihni;ıtir: 

24 saat içinde yapn karm metre mursb 
baına brraktığı ıa 500 gramdrr 
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r Dünıa GazEleleıinin 1 Japon Kıtaları 
ı Birinci Saıla Hab.!!._rı_e_ri _ _, Hançow Şehrini de 
iSPANYA: 

Asilerin T eruel'i Almak 
İçin Giriştikleri Bütün 

T esebbusler Akim Kaldı 
' Londra, 25 {TAN) - T eruel'in sukutu büyük bir hadise t~şkil 

etmektedir. Dahili harbin batlangıcmdanberi cümhuriyetçilerin 
&..ilerden geri aldrklan ilk tehir budur. Zafer, yeni cümhuriyet or
duawıun ilk mühim darbesidir. Teruel Akdeniz sahilinden 60 mil 
11ıesafededir. Ve atratejik bakımdan pek büyük kıymeti haizdir. 

~RANSA: 

Tamamile Aldllar 
Nevyork, 25 (TAN) - En son Japon tebliğine göre, Hançow 
üzerine yürümekte olan üç Japon kolu, 23 llkkanund.,, tehrin iş
galini tamamlamıttır. 

24 llkkanun &abahı saat sekizde Hançow surlarının bütün ka
pılarını zaptettikten sonra bu kuvvetler tehre ginni9lerdir. Şe-

1 
birde timd~ sokak muharebe~e~i yapı1maktadır. 

Nankine ncatleri esnasmda Çinlı· ı-------------
1 ler tarafından tahrip edilen Şanghay i n g ·• ı t e re 

- Nankin §imendifer hattı Japon 
istihkiını krtalannm muannidane ça-
hşmala.n neticesinde pek müşkül şart 
tar altında ve pek kısa bir zamanda 
tamam.ile tamir edilmiştir. Bu bat ü
zerinde 23 ilkkanundan itibaren mü 
nakalat başlamıştır. 

..,-

ELEK 
Fahri işlerde 

Tembellik 
[Yazan: B. FELEK] 

Tembellik ger~i rahat birşeydir. 
Sabahtan akşama kadar şumın bu
nun derdiyle uğra.5aca.k yerde bacak
Janru uzatıp yatmak elbete daha ko
laydır. Şarlonun bir filminde omuzla
rını oynatarak: 

- Oh 1 Hiçbir şey yapmamak oe 
iyi şey! Dediğini hatırlanm da ken· 
disine ne karlar hak \.'eririm! 

Lakin ne fayda ki medeni dünya
nın nizamı bize bu rahat imkanım 
vermemekte ve tembellik zevkinJ as
gari hadde indirmektedir. 

Tembellk. f>ğer umumi birşey olsa 
kimse bunun belkı farkına varmaz. 

Bir orkestrada bütün ç.algılar ayni 
ağırlıkta ~larlar ~ e nihayet hepsi 
birde.o susarlarsa bir ahenksizlik mu
şa.hede edilmez. Wdn çalgılardan bir 
kısmı normal süratle çalı. ır, bir~ 
ta.nesi daha ağır. birkaçı dn da.lıa hız. 
lı 1 terlerse berbat blrşey olur. Parisin iaşesini Askeri 

Kamyonlar 

Temin Ediyor 

Cümhuriyet hükümeti burasını zap 
tetmekle kalbine çevrilmiş bir kılıcı 1 
kırmış oluyor. As:ıer '.Vcruel'i kurtar
mak için çalıştıklarını söylemekle be 
raber bu yoldaki bütün teşebbüsleri 

akamete uğramıştır. Zorro tepesinde
ki muharebe bilhassa şiddetli olmuş· 
tur. Cümhuriyetçiler bütün cepheler· 
de Noel gecesini neşe içinde geç:rmiş 
ler, bütün kıtalar zevketmiş!er, içmiş 
ler ve eğlenmişlerdir. Asilerin bütün 
iddialarına rağmen Teruel kamilen iş 
gal ed:lmiş bulunuyor. 

Macar Hariciye N cuın 
Kan ya 

Di2'er tnraftan Çin seyyah kuvvet 
lerl, Suiyan vilayeti hududundaki 
Yuya'yı zaptetmişlerdir. 

Kralının 

Nutku 
Dünya işleri de böyledir. Artık bu 

Londra, 25 (A.A.) - Bugün öğ- hummalı çalışma çağında tembelliğe 

Parls, 25 (A.A.) - Nakil vasrt.a· 
l&n müstahdemlerinin grevi gittikçe 
büyUmektedir. Antrepolar tamamile, 
~azalar kısmen grev halindedir. 
Şehrm ia§esi dün akşam da aske-

11 kamyonlarla temin edilmiştir. Is
luyonlardan eşya nakliyatını da as
\e.rl kamyonlar yapmaktadır. Bu su· 
!'etle işliyen askeri kamyonların sa· 
)'ısı dUn yilze çıkanlnu§tır. 

Sütçüler de dün akşam greve ilti
lıak etmişlerdiT. Bunlar hasta.nelere 
icap eden sütleri vermeğe devam e
deceklerini bildirımişler, fakat son 
tııda bundan caymışlardır. 

lnglltereden. Yapllan 
istikraz Ödendi 

Parla, 25 (A.A.) - Hazine bugiln 
)n.nstz §imendiferlerl lehine Londra 
~ ~ .:uı.....u ı.a.-. ...,~ ............ .,,,,_ ~ .. 
diyesini yapmıştır. 

Maliye naZil"l Bönnet 6tın akşam 
bu hususta demiştir ki: 

.. Bu son tediye ile alt:r milyar kıy
'lbetinde altm ırurtarılmışbr. Kam • 
biyo muvazene serınayesi bundan ev
~1 yapıldığı gibi bu tediye için de 
llzmı gelen dövizleri temin etmiştir. 
Su suretle Fransız bankasındaki ih· 
liyat altma dokunulma.mrştır.,. 

. Delbos izahat Yerdi 
Paris, 25 (A.A.) - B. Delbos dün 

•kfam lyan meclisinin hariciye en
Cilmeninde Lord Halifax'ın Ber:in 
lleya.hati ile Londradaki Fransız -
lııgiliz görUgmelerin~ ve ~rta Avru. 
S>aya yaptığı seyaha.tın neticeleri hak 
hnda izahat vermiştir. Bu izahatten 
ISonra encümen reisi Henrl Berenger 
kazandığı muvaffakıyetlerde~ dolayt 
~cllmen namına na~ tebrik etmiş 
tir. 

AMERiKA 
...... 

Deniz Tezgc2hlanna 

Ait PlcSn mı Çabnmıı? 
San Fransisco, 25 (A.A.) - Fede 

ta.ı gümrük memurları dün San Fran 
•isco'da hareket etmeden evvel Ja • 
l>on bandıralı Tat.suha MAru vapu • 
tunda bir araştırma yapmışlar ve bir 
ldamm üstünde bazı mektuplar bu. 
tarak müsadere etmişlerdir. Hüviye
ti mektum tutulan bu adamın tize. 
tinde çıkan bu mektuplar Bremerton 
a\rnerikan deniz tezgnhlarmm faali
)eti hakkında bazı analtlmatı ihtiva 
tbnekte idi. 

Japon Bahliçı Gemileri 
Tefti! Edildi 

Vaşington, 25 (A.A:.> - ~urad_a 
dola.şan bir şayiaya gore Kalif ornı
nnm cenubunda manevra yapmakta 
<>lan muhriplerden miirekkep filotil
la sahillere yakın bi:r mesafede Ja • 
t>on balıkçı gemilerini teftiş etmiş • 
tir. 

Bu filotilla zahiren zararsız gibi 
törUnen bu gemilerde torpil kovan· 
ları bulmugtur. Deniz ma.hfellerinde 
hu kovanlarm bir iki dal!'Jka içinde 
lturuıabilecekleri söylenmektedir. 
ltemnı mahfiller bu haberi ne teyit 
'e de tekzip etmektedirler. 

ÇEKOSLOVAKY A: 

Bir Tayyare Parça· 
landı, Üç Kişi Öldü 
Prag. 25 (A.A.) - Camyd ismin· 

deki Ai.r - France Kumpanyasına ait 
bir tayyare Praga gitmek üzere dün 
saat .15,55 te Viyanadan hareket et· 
tikten sonra siste yolunu şaşırarak 
Kasherske Hosy'nin cenubunda Bo
hemyada yere düşerek parçalanmış· 
tır. 

Tayyarenin Çek olan pilotu Wleh
ke ile Fransız olan telsiU:Si Astsne 
., ... r-1 .... ıa .. ~on Pro0ğk hi .. ~'"'kAt ka 
za neticesinde ölmüşlerdir. 

Tayyarenin dilştüğü nokta ancak 
bugiln öğle za.ma.nı tespit edilebilmiş 
tir. 

lzmir Belediyesi Otobüs 
Yerine Trambos Ahyor 
lzmir, 25 (TAN) - Belediye, 12 

otobüs yerine 12 trambüs almıya ka
rar vermiştir. Trambüslerin tercihine 
sebep, iki kapılı ve oturulacak 22 yer
li olmalarıdır. 

lstanbul Belediyesinin Hazirandan 
itibaren bizzat otobüs işleteceği hak
kındaki haberler üzerine, evvelce bu
rada çalışırken arabalarını Istanbula 
götüren otobüs sah:plerinden bazıla
rı, tekrar lzmire gelip çalı11mak için 
müracaatta bulunmuşlardır. Beledi
ye, buna müsaade' etmiyecektir. 

Macaristan 
ve Tuna 

Devletleri 
Budapeşte, 25 (A.A.) - "Pester 

Lloyd,, gazetesi, hariciye nazın 
Kanyanın beyanatını neşretnıelı:tedir 
Hariciye na.zın demiştir ki: 

Japon menabiinden öğrenildiğine 

göre. Japon kuvvetleri saat 14 te 
Hançev'a da girmişlerdir. Geri.U • 
yen Çin kıtaları Tsingtang nehri Ü· 
zerindeki büyük köprüyü dinaap.itle 
uçurmuşlardır. 

Amerikanın yeni notcuı 
Panay hidisesi hali. Amerika ef • 

kanumumiyesini meşgul etmektedir. 

leden sonra saat 15 te, kral Altıncı 
Georges radyoda bUtUn Britanya iım 

para.torluğu milletlerine hitaben kı
sa bir nutuk söylemiştir. 
Babasınm noel mesaJ1armı mevzuu 

bahsederek söze ba§hyan Altmcı 

Georges, taç giyme merasiminden 

sonraki bu ilk noel münasebetile. im-

Dün Amerika bahriyesinin raporu paratorluk milletlerinin gösterdikle-
neşrolunmuştur. Bu rapora gö- ri muhabbet ve sadakatten dolayt 
re Japonlar Amerikan top • kendisinin ve kraliçenin minnettarlık 
çekerlerini bile bile bom • hislerine tercüman olmuş ve dünya-
barlıman etmişler, ve sahile kaçan . .. " . 

Macaristan dostlarına karşı sarsıl tayf 1 d ·t 1 _ t . t t nm bırçok kıtalanna çoken Geçım-a an a mı ra yoz a eşıne u • 
maz bir sadakatten mülhem ol1:'1akta mu.şiardır. Mitralyöz ateşine, Japon sizlik ve korku gölgeleri,, ni 
cbr. Macaristan bu dostlukları ıdame motörleri de · t' t.k t · lerd' z · ı bilhassa kaydederek "Noelin bi· b'" .. bet' . ış ırıı e mı.ş ır. a\'l 
ettikten başka utün munase. erıdn at dört ölü ve 11 i ağır olmak Uze;e ze getirdiği sulh ve iyilik mesajına 
de faal bir sulh siyaseti takıbine e · 50 ı d ı - ·· · 

yara ı ır dognı donelım ve nihayet bu zihni -
çalışma.~tadır. .. .. Amerika Japonyaya ikinci bir no yetin muzaffer olmasına çalışalım. 

Bu cumleden olarak kuçuk antant ta gönderilmesi meselesini düşünü • . " 
ile girişmiş olduğumuz müzakerekri yor. Son nota ile verilen Japon temi- demiştir. 
hatırlatmak isterim. ller<le de bizi natı harb~ b~cmtianbcti veri Kral, nutkunu, bütün Britanya im 
Roma protokolu devl~tlerine ve A!· wn t.Am' ""1 \) yılmakta.dır. paratorluğundaki tebaalarına sıhhat 
manyaya rapteden baglann daha zı- Japon~" ·:ı;~ 1ı mensuptan - ve saadet temennilerile bitirmi§tir. 
yade sıkılaştırılmasına çalışacağız. nın tevkitıne de~ edili 
H. b" trik "ft' k Tu yor. ıç ır en a veya ı ıra ve eza 
na havzasında siyasi havayı iyileştir 
meyi istihdaf eden siyasette müşabe 
de olunan bazı gayri müsait alamet· 
ler, bizi yolumuzdan aı:ııa döndürmiye 
cektir. 

Bu gayretlerimiz, neticesiz kalsa 
bile - ki buna samimiyetle müteessif 
olacağız· bedbin veya asabi olmamız 
için bir sebep göremiyorum. ÇünkU 
bu ihtimali nazarı itibara almış bulu 
nuyoruz. münasebetlerimizi bütün 
Tuna. devletleri ile normal bir şekle 
sokmakta.ki arzumuz gayet samimi • 
dir. Fakat mutlak surette bir anlaş· 
ma peşinde de koşmuyoruz. 

Hariciye Nazın, nihayet Roma pro 
tokolu devletlerinin önümüzdeki se • 
ne başlarmda Budapeştede toplana • 
ca.klannı söylemi§tir. 

Haiti Katljamı 

Tahkik Edilecek 
Port - Au - Prince, 25 (A.A) -

Raiti Reisicümhuru Stenio Vincent' 
nın bir tegebbüsü üzerine Dominik 
hükumeti, Dominik şehirlerinde katle 
dilen Haitililer meselesinin sulhcuya. 
ne bir şekilde halledilmesi için Ame. 
rikalılardan mürekkep bir tahkik ko 
rn!syonun toplanmasını derpiş eden 
1923 tarihli Londra muahedesi ile 
1929 tarihli UZlagma itilafnamesin.i 
tatbik etmeği kabul etmiştir. 

Geçenlerde DJmin"k Cilmhurreisl 
R.ujillo, Amerika, Meksika ve Küba 
tarafından yapılan tavassut teklifle
rini reddetmişti. 

iki Yeni Rekor 
!stres, 25 (A.A.) - Tayyareci Bel 

lon ile kadın tayYa.reci matmazel 

Chandon 6,50 silindirli ve iki kişilik 
bir tayyare ile 2000 kilometre üre -

rinde sürat rekorunu kırmışlardır. 

Saatte 249,930 kilometre katetmiş -
lerdir. 

Bernay, 25 (A.A.) - Tayyareci 
Henry Boris, dün 6,5 litre silindirli 
ikinci hafif tayyarelerle yüz kilomet 
re üzerinde beynelmilel iki rekor kır 
mıştır. Bir kişilik olan birinci tayya 
re ile saatte 331,736, iki kişilik olan 
ikinci tayyare ile de 330,760 kilomet
re katetmiştir. 

Mzszr Buhranı Ifad Bir Safhada 
M ısır Kralımn hususi kabine 

şefini, hükiimetin reyini al· 
madan tayin etmesi üzerine Mısır
da saray Ue hükumet arasında 

başlıyaıı ve gün geçtikçe hid bir 
mahiyet aldığı görülen ihtilaf, Mı
sırdan gelen en son haberlere göre, 
kati bir safhaya ginnl'}tir. 

lhtilii.f, billıassa Uç nokta. üzerin
dedir: Mısır Kralının (1) yiiksek 
mernurlan, (2) Mısır Ayan Meclisi 
8.za..~mdan Uı;:t.e birini tayin etmek 
salıl.hiyetini muhafa7.a etmek iste
mesi, (3) Mavi Gömlekliler admı 
taşıyan ve Vefd Partisine bağlı o
lan gençlik t~kllatınm feshi üze.. 
rinde ısrar etmesi. 

lfükfimet Kralın bu salahiyetler 
üzerinde ısrannı, hükfimet salalıl
yetlerine teca\.·üz saydığı i~in bu 
noktalar üzerinde uysalca hareket 
etınek istememiş ve bu esas üzerin 
de sarayla müzakereye girişmiştir. 

IU,önce müzakerelerin anla.5ma. 
ile netlcelenmesl bekleniyordu. Fa 
kat anla..51'an iki taraf ta nokta.i 
nazan üzerinde ısrar ettiği için böy
le bir netiCf'ye varda.ma.nuş, niha
yet Mısır hükumeti de \.1\ziyet hak
kında bir karar \'ermek için, L~ti
nat ettiği Vefd Partisi Parlamen
to gnıpunu toplamıya lüzum gör
müştiir. 

......... , .......................................... ...... i YAZAN: ? .MER RIZA DObRUL i 
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Kabinenin uz0ı0 bir içtimamdaıı 
sonra bu kararın verilmesi ihtiJl.. 
fın içinden çtkılmaz bir mahiyet al
dığına işaret ediyordu. 

V efd Partisinin ParUunento 
gnıpu, fırka lideri ve hükô· 

met şefi Mustafa Nalıas Paşa ve 
hükftmeti hakkıııda kati itimat 
beslediğini \.'e başka bir Vefd hü
kfimetinin ~iline mUsaade et 
miyeceğinl göstermiş, ve böylece 

mesela doktor Ahmet Mahir Paşa 

gibi diğer bir Vefd mensubunun 
riyaseti altuıda diğer bir Vefd hü
kümetiniıı iş başına gelmeslıne ra.
zı olmıyacağmı anlatım,tll'. 

Bir aralık saray Ue Vefd hUkik
meti arasındaki Uıtilaf dolayısiyle 
Na.has Bsşanın çekilmesi ve yeri
ne yine Vefdcl olmakla maruf di
ğer bir zatın hükfiınet teşkil etme
si He lhtiliifm lzaleslne doğru gidil
mesi düşünülmüş ise de, Vefdin 
Parlamento gnıpu tarafından veri
len karar, bu imkanı kaldırmıştır. 

Mısırda bo mühim dahni lhtill
frn, beynelmllel vaziyetin, bilha.1!'& 

Akdetıiz vaziyetlnin müşevveş ol
duğu bu sırada vukuu, büyük bir 
&lika uyandrrmasma sebep olmuş. 
tur. Anla§ıJan Mısmn müttefild o
lan lngiltere de bu yüzden mesele 
Ue al&kadar olmuş ve ihtilafm ba
nş yolu ile te.<Jviye edilmesini tav
siye etmiştir. Fakat sa.raya men
subiyetiııden bahsedilen ve bu tav
siyeyi Mısmn dahili işlerine müda-

hale sayarak lngllterenin MıSTr se
firi Sir Miles La.mpson'un bu suada 

Mısır Kralı Ue bu bahse dair görüş. 
mesi aleyhinde yazı yauıı Mısırlı 

bir gazetenin hüktimet tarafraıda.n 
toplattınlması, iki taraf kuvvetinin 

blrlbirlııe karşı vaziyet almakta ol
auğunu anla.tmaktadu. 

B ondan başka F..zhere mensup 
medraııe talebesinin saray ö

nünde hülcfimet alf'yhinde yaptığı 
bir nümayiş SD"aSmda Kralm bal
konda görünmesi ve nümayi~Jleri 
selamlaması da kayde değer bir 
hi.dise görülüyor. 

Ru ~,eşit nüma;\işl4!rt> niima)işle 

.. 
mukabelde bulunmak kolay olmak 
la beraber, Vefd Partisinin bMise 
çıkarma.rn~ için böyle bir muka
belede boJurunadığı t-emI.n olun
maktadır. 

Neticenin ne olacağı heoüz belli 
değildir. 

Acaba Kral hükilrnetı azil ve 
Meclisi feshederek yeni bir hilkii· 
met tayin eder ve intihabatı yeni
lemeyi bu hükiimete mi bırakır? 

Yoksa ba.ska türlü mü hareket e
der? Kral hükUrneti azlettiği tak· 
dirde gelecek intihaba.~ yme \'efd 
Partisi kazandığı takdirde vaziyet 
ne malıfyet alır? •• 

Bütün bunlar büyük ve i~lnden 
kolay kolay çıkılmaz meselelerdir. 
Muhakkak olan bir nolda. saray ile 
Vefd'in arasının açılması Mısınn si· 
yasi hayatında mühim bir inkişaf 
teşkil eder. Hadisenin nereye kadar 
varacağını keşif ve tahmin etmek 
güç değildir. Fakat büyük bir inşa 
siyasetini ta.kibe başlamak U7-ere 
bulunan, hatta başlamış olan Mısı
nn izami huznr ve sükfuı içinde 
~alışmıya muhtaç olduğu şUphe 
götürmez. 

Kardeş Mısınn süratle huzura 
kavu,ma.c;mı ve i.za.mi hızla ilerle· 
ınesini temenni ederiz. 

müsaade edecek bir sistem tasaV\'Ur 

edilemez. 
Amma dlinyada tembeJ bulunduk
~ -ki adetleri pek te az değildir
bu yüzdeın ötede beride aksaklıklar 

görüleceği şüphesizdir. 

Bu aksaklıkları, aybkb işlerde pa
rayı veren idare ·veya §ahıs hemen 
görlir. Tembele ilıtar eder; ceza ve 
icap ederse yol verir. OnUD iç.in için
de tembellik ateşi yana..ılar, bu kor
lw sebebiyle bu ateşlerini dışan vu
ramaz ve tembelik 7.e\'klerini tatmin 
edemezler. 

Lii.kin fahri yani parasız işlerde 
meseli hususi cemiyet ve kiüplerin 
ve bunlara benzer kurumlann işle
rindeki tembellik pek çabuk bertaraf 
edilemez. Bunlardan çoğunun n ı ·m
lan sık sık kongreler topla.nmasma 
mUsait olmadığı gibi kongrelerde de 
birşey yapılamadığını gören ekseri
yet bnzaıı bu ı;ibUeri ha ıboş bırakır. 
Böylece fahri isimin çalışma ve ça.
lı tınna müenideşl o işi listtine alae 
adamın vicdauma, karakteriiıe ve 
boynuna asılan vebali takdir edip et
memesine miinhasır kalıl". 

Hele azasının hepsi tembellik ama
törlerinden mürekkep olan lıeyetler, 

divanlar ve komiteler hiç kimse tar. 
fmdan t.edirgln edilmeksizin bir es
rarkeş kahw.sinin hamu~luğuna dar
lar, uyur ve horlarlar. 

işte bir cemiyet içinde en muzır .. 
damlar bunlar gibi yalnız kendi vic
danı. kendi karakteri ve kendi vebal 

telakkisinin kontrolü altında buluna
rak fahri işler deruhte etmiş ve Ustti
ne aldığı hu vazifeyi de ılık bir t.em
bellik mestinin tatlı dalgalarına feda 
etnıi5 olanlardır. 

Güneş Klübünün 
Ankara Şubesi 

Dün Açtldı 
Ankara, 25 (TAN) - Bugün saat 

17,30 da Ankarada kurulan "Ankara· 

Gilneş.. k1übünün umunıt kongresi 

Yenişehir Parti binasında toplandı. 

Kongre başkanlığınG Bolu Saylavı Ce 
vat Abbas Gürer seç!Jdikten sonra in 
Uhaba geçildi ve idare heyeti göyle 
kuruldu: 

Reis: Cevad Abbas Gürer Bolu say 

lavı, reis vekili: Fazıl Oziş Iş Banka

sı gubeler direktörü, umumi katip: 

M. Emin Dahiliye Vekaleti matbuat 
müşaviri, ka.: Rifat Bostancıoğlu, 

Ali Rıza Oktay. Süleyman Rıza Kap-

tanoğlu, Cemal. 

Klübün umumi kaptanlığında le 
Bankası kontrol §efi B. Ahmet Ferit 
seçildi. 

Bundan sonra kongre reial 
Cevat Abbas Gürer, "Timsalimız. gü. 

oeşimiz, Atatürk ve onun kutsal altı 
umdesini gösteren altı şu'edir ki kır
mızı zemin üzerine sarı oklarla göste 
rilmiştir., dedi. 

Bunun üzerine Atatürke yeni teşek 
külün en derin saygılarını arzedcn bir 
tel yazısı gönderilmesi sUrekli alkış • 
lar arasında kararlaştmldı ve kongre 
ye nihayet verildJ. 
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Sahte Mühürleri Nasıl Hazırlamışlar? 

Dek nhk Mühürünü 
Taklit Edenler 
T e kif Edildiler 

Hukuk Fakültesi Dekanlığının ve b&fkatipliğinin, İstanbul 
Erkek Lisesi müdürlüğünün resmi mühürlerile damgalı kağıtla
rım yapan ve yakalanan suçluların sorgulan Sultanahmet Sulh 
Oçüncü Ceza mahkemesinde gizli olarak yapılmıf ve dördü hak
kında da tevkif kararı verilmiştir. Bunlar İstanbul iskan memur
larından Şevket, işsiz takımından ve sabıkalılardan Hikmet, çin
koğraf Gabriyel, matbaacı Takfordu. Suçlular, dün Birinci Sorgu 
hakimliğine verilmitlerdir. 

1 
Hadisenin çok karışık ve çapraşık 

D . . f k . J . . tafsilatı vardır. Bu sahtekarlık, iki o r 1 ş l u ov l z sene evvel başlamıştır. o vakit Hik
met, çinkograf Gabriyel ve matbaacı 

V k · .., Tnkfora milracaat ederek üç mühür 
1\.. Q Ç Q Çl 'ıgz yaptırmış ve Uç takım da ba.~hklı 

kağıt bastırmıştır. Bu mühürlerden 
V } birisi hukuk fakültesi dekanlığına, i-
l a /J m ış la r kinci dekanlık başkatipliğine, üçüncü 

Polis dün gümrükteki beşinci asli 
ye ceza mahkemesi mtiddeiumumili -
ğine bir döviz kaçakçılığı dosyası ver 
miştir. Ha-disenin Esa.t, Rupen, Osep 
ve Kamıran adlı dört suçlusu vardır. 

Beyoğlunda su terazisi sokağında 
62 numarada oturan Ahmet Fahri 
:Manaoğlu, polise müracaat ederek 
Esadm Kamırana Uç yUz dolarlık sah 
te bir çek verdiğini ihbar etmiştir. 

ldd:tı.ya göre bu çeklerden birisi 
'.Amerikan bankasına ibraz edilmiş, 
ikisi de bir sarrafa verilecek dolandı 
nlmak istenmiştir. Müddeiumumilık 
bu ihbarı tetkik etmektedir. 

--o---

Adliyeyi Yakan 
Suçlu Müşahede 

Altında 
Usküdar adliyesini yaktığı iddiasf

ıe tevkü edilen Beykozlu Nureddinin 
muhakemesine dün ağlr ceza mahke 
mesinde devam edilmiştir. Suçlu ge
çen celsede kendisinde akıl hastalığı 
!bulunduğunu iddia ettiği için dün 
mahkemede tabibiadilin verdiği ra -
por okunmuştur. 

Bu raporda Nureddinin aklında ve 
isabında bir bozukluk olmadığı bildi 
rilmekte ve kendisinin günde iki defa 
sara nöbeti geçirdiğini söylediğinden 
l>u da ancak müşahede ile anlaşıla
bileceği için adli tıp işleri müessese 
sinde müşahede altına alınmasına 
lüzum gösterilmiştir. Mahkeme, bu 
rapora göre, Nureddini derhal mü -
§a.hcdeye göndermiye karar vermiş, 
dosyasile beraber müddeiumumiliğe 
teslim etmiştir. Müşahedehane mü -
diirlUğünün vereceği rapora göre tah 
kikata devam edilecektir. 

DükkCinı Delerek 

Tütünleri Çalmış 
Sultanahmet sulh birinci ceza hii.ki 

mi dün, sabıkalılardan Ligor Kefalo 
yu tevkif etmiştir. Ligor Kefalo, Sir 
kecide Aşir Efendi sokağında tütün 
cü Alinin tütüncü dUkkanmı gece del 
miş ve tütünlerini çalmıştır. Ligor 
mahkemede kendisine deli süsü ver
miş, bir aralık: 

- Bay hakim, ben fermanlıyrm. 

Mazhar Osmandan raporum var, de
miştir. 

Ligor Kefalo hırsızlıktan birkaç 
defa mahkum olmuş ve bir gün elleri 
kelepçeli iken bir polisiı! üstüne hU
cum etmiş ve yaralamıstır. Yakında 
:muhakemesine mevkuf olarak devam 
edilecektir. 

Teşekkür 
Şişli Marmara kliniğinde vefat eden aziz 

babamın ölumil dolayıs le yazarak ve söy 
liyerck taziyet lutfunda bulunan ve cena 
z;eye bizzat ışurak etmek zahmetini ihtiyar 
eden biıyuklerimc, dostlarıma ve arkadaş 
tarıma; merhumun hastalığı esnasın~ bü 
tun gayrctlerile ıhtimam ve emeklerim sar 
feden dcgerli doktorlarına acılı yüreğimin 
ıukranlarmı ve ailemin ve benim minnet 
lerimizı muhterem ga.zetcnızin sahifelerinde 
arzederim: 

Hasan - Ali Yücel 

sü de erkek lisesi müd:.:rlüğüne ait
tir. Hikmet bu mühürlerle faaliyete 
geçmiş, tramvay şebekeleri için paso 
dağıtmıya ve ayni zamanda Fatih 
askerlik şubesi reisinin. hukuk faki.il 
tesi dekanının imzalarını taklit etmi 
ye başlamı§tır. Kendisine Naki v& di 
ğer adile Taki ile Lütfi ve Kemal de 
yardımcı olmuşlardır. Faaliyetleri de 
vam ederken bir gün Hikmet ve ar
kadaşları yakayı ele vermişler ve de 
kanlığa ait mühür de polisin eline 
geçtiği için hepsi ağır ceza mahke -
mesinde sorguya çekilmişlerdir. Ne
ticede yalnız Hikmetin suçu sabit ol
muş, bir sene hap:s cezası almıştır. 

Gabriyel, Takfor, Naki, Kemal ve 
Lfı.tfi de beraet etmişlerdir. 

Yeniden işe başlamışlar 

Ele geçmiyen iki mühürle, başlıklı 
kağıtlar beraet eden Nakinin elinde 
kalmıştır. Hikmet, mahkumiyetini bi 
tirdiktcn sonra hapisancdcn çıkmış, 

Nakiyi bulmuş. mühürleri ve kfı.ğrtla 
rı alarak işine tekrar başlamıştlt'. ls 
klindaki bir işini takip ederken de 
memur Şevketle tanışmış ve ona: 

- Senin bana lıiiyük hizmetin ol
du. Ben ,de sana tranıvaylardan bir 
paso alayım. Zaten sen de fakUlte -
nin namzet talebesisin demiş. Ve bir 
gün ona hukuk fakültesi dekanı Fu
adin imzasını taşıyan ve tramvay şir 
ketinc hitaben yazılan bir tezkere ge 
tirip vermiştir. 

Şevket, tramvay şirketine gitmiş, 
bir fotoğrafile beraber tedkereyi ver
miştir. Kendisine bir hafta sonra gel 

mesini söylemişlcroir. Şirket, tezkere 
deld mühUr ve imzadan şüphelenmiş, 
dekana telefon edilmiş ve işin sahte 
liği anlaşıldığı için polise haber veril 
miştir. Şevketin geleceği gün polis 
beklemiş ve gelince yaltalamıştır. O, 
hadiseyi olduğu gibi anlatmış ve po 
lise Hikmeti yakalatmak için söz ver 

diği için kendisi muvakkaten serbest 
bırakılmıştır. Şev~et, Hikmeti aramı§ 
ve nihayet Topka{>ı haricinde bir yer 
de bulmuş ve ona: 

- .Arkadaş demiş, işin farkına 

vardılar. Ne yapalım? 
Hikmet, bu haberi şöyle karşıla -

mış: 

. - Eyvah yandık. Yakalarlarsa üç 
sene hapiste yatarız. Hemen Anado
luya kaçalım. demiştir. 

Anadoluya kaçarken 
Halbuki Şevket, onu polise teslim 

etmek için söz vermiştir. Oradan be 
raberce Aksaraya gelmişler. sonra 
da Anadoluya kaçmak için Haydar -
paşaya geçmişlerdir. 

Şevket, kendisin.den ayrılıp ta poli 
se haber vermiye fırsat bulamamrş. 
nihayet tanıdığı bir adamın yavaşça 
kulağına: 

- Sen polis ikinci şube müdürilne 
telefon et. Beni söyle. Biz Kadrköyün 
de oteldeyiz. Gelsinler yakalasınlar, 
demiştir .. 

O gün Anadolu trenini kaçırmışlar 
ve otele gitmişlerdir. Polis burada 
her ikisini de yakalamıştır. Bundan 
sonra da Takfor ve Gabriyel de bu
lunmuş müddeiumumiliğe verilmiş -
lerdir. Hakimin huzurunda Şevketle 
Hikmet hadiseyi olduğu gibi itirafa 
ettikleri için tevkif edilmişlerdir. 
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Geceyarısı 
Zurna 

Çalanlar 
Polu evvelki gün, ak,am 

B eyoğlunun yan sokakların-

ı
• da saat 20 den sonra davul 

zurna çalmak mretile hal
kın rahatını bozan altı gen-

i 
ci yaka!ıyarak mahkemeye 
vermiştir. Bunlar, Ceza Ka-
nununun 546 ncı maddesi
ne göre 30 liraya kadar 

1 muhtelif para cezalarına 
i mahkum edilmi,lerdir. Ka
S nun~n bu mat/Jetine göre, 

l gürültü veya velvele ile mu
tat hilôlına olarak çan ve • 

S bQfka alet çalarak gürültü 

i yapanlar gündü.z de olsa bef 
liraya kadar para c~sına 

ı 
mahkum olmaktadırlar. Sa
at 20 den sonra çalanlara 
ve gürültü edenlere verile-

i cek ceza 30 lirayı bulmak
tadır. 
~ .................... . 
Komünistlik Davaları 
Dün ağır ceza mahkemesinde iki 

komünistlik muhakemesine devam 
edilmiştir. Birinci davanın sekizi mev 
kuf olmak üzere on suçlusu vardır. 
Mevkuf suçlular Ali Ferruh, Mch -
met, Mustafa, Ali Metro Mustafa, 
Hristo, Reşat, Ahmettir. Hasan ve 
Halit isminde iki genç te gayriınev
kuf olarak bulunmuşlardır. Bu dava 
da, şahitler dinlenmiş. gelmiyenlerin 
çağırılması karnrlaştıktan sonra ikin 
ci davaya başlanmıştır. Bunun suç
luları da NaazJım Hikmet, doktor Hik 
metle arkadaşlandır. Hepsi de gayri 
mevkuftur. Bu ce ede muhakemeleri 
neticelenmiş, Ahmet 
RemzıBe 

için dosyayı eay ıstemiştir. 

Muhakeme, bunun için talile edilmiş
tir. 

1 

<ÇDPIL·AIK 1 

MARLEN DiETRiCH Yakında 

MELEK Rejisör: 
ERNST' lUBITSCH 1 Sinemasında ,----· GöRECEC1NlZ EN GOZEL BiR FiLM : •----•il\ 

ŞAHANE BiR MEVZU lÇlNDE ŞAHANE BlR AŞK 

Biiyiik ~şk: 
Fransızca sözlü Bat rollerde 

B<LA~K ~A~lb.~ 

R N A lb. O V 
MELEK Sinemasında 

Seanslar: ıı - (Tenzilatlı matine' 2- 4.15 - 6,30 - 9 M V 

tSTANBUL BELEDiYESi ŞEHiR TIY ATROLARI 
T epebaşmda 

DRA.M KISMI KRAL LiR 
BU P1YES1N SON 7 TEMSiLİ 1Ç1N BiLETLER 

P AZARTESINDEN iTiBAREN SATILIYOR. 
....................................................................................... 

istiklal Caddesinde 

KOMEDi KISMI BiR KAVUK 
DEVRiLD • 

1 
Her Yer 50 Kuruş 

--LOR EL - HARDi-... 
Periler Dirarında 

En fazla muvaffak olmuş ve en millt em.mel TURKÇE SOZLU FILIM 

Pek yakında S A R A Y Sinemasının 
Büyük zaferi olacaktır. 

• Av:;~:. Set.karycı. 
Umunll heyecanı Uyanıdırmış ve Paris sergisinde birinci 

kazanmııJ 

Sinema· 
sında 41 " 
mükafat1 

Flor;ınsanın debdebe ve ihtişa -
mı - 10 binlerce figüran - Milt 
hiş ve muaZz:ım mizansen . 
SEZAR BORJIY A'nın zehiri -
LUKRES BORJIYA'nm ateşli 
ihtirası. 

81...Iii!Sitlı:-.-ıcıl . 
DAVASI 

Halkla birleşen bir kahramanın 
zulme karşı isyanı. 

Aşk - ulüm - Macera 
ve Tarih 

Emsalsiz filminin ilk iraesidir. Bıı.ş rollerde: farlak yıldız .. u••••• Bugiln saat 11 de tenzilatlı matine•-••••-": 

oANtELLEDARRtEux-cHARLESVANEL-PlERRE 
1 

Viyana Operetlerinin·---. 
MlNGAND - YVETIE LEBON - JEAN WORMS 

Y l · · T •••• I En ~" ... En cana yakın ... ve en fazla valsli er eruıızi evvelden aldırınız. elefon: 41341 s-· 

Namuslu Kadın 
,-

2~~~~:~~" 1 NOVOTNl'de 

La Bohem ·
1 

;;;;;;;ı;;; 
iki Sinemada başlıyacak ve tenor TITNKA'nın iştira.kile 

ALEM O AH Mükr~.~~~~ç~zik 
VE masalarınızı evvelden 

tedarik ediniz 

M 1LL1 
Dün Takforla, Gabriyel hapisaneden 
müddeiumumtllğe istida göndererek 
bu hadiseden dolayı vaktile beraet ka 
ra.n aldıklannı söylemi§Ier ve tevkif 
lerine itiraz etmişlerdir. 

ERTUGRUL SADi 
rEK TiYATROSU 

KADIKOY 
(Süreyya) sinemasın 

da yarın gece: 
HAMLET 

filmini yaratan 

Henry Garat .. Raimu ve Meg Lemonnier 
Onümüzdeki çarşamba akşamından itibaren 

S CM ER Sinemasında 
•••••• • Yeni Seneyi tes'id edeceklerdir. 

-------~ ... ~~~~~~ ............... i 

Bugün S !!.u~ gU'! ~ .. r.~.d.~inemasında 
MARLENE DIETRICH'in 

Fransızca sözlü 

KIZIL iZDiVAC 
Büyük aşk •.. Heyecan... ihtiras filmini görünüz. 

Bueiin saat il de tenzilatlı ınatine •----~ 
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TAN 
Günde&k Gazete 

Ne nimresmi, ne de resmi bir vazife almadan Almanyaya bir tetkik 
seyahati yapmış olan sabık Fransız Baıvekili Flandin Parise döndü. 

--<>-- Almanya - Fransa münasebetleri ve Avrupa sulhünü temin için Maika Tramvaylan 
rAN.m hedeft: Haberde, fikirde, T e_ --Lı &l 

beır --..ıı ... temia. .. a.n .. n-ı, emimi • 1 h kk d Al h .. k"" t d 1 ·ı h 11 t amamea .-y.-.. efn 'I"'.,._. "'".... ~ ıstenen ıart ar a ın a manyan.ın u ume a am arı e uıusı e-olmak, karliD guetelll olmıya Kaçkada oturan bir okuyucumu 

çaı!:-ttır. maslar yapan sabık Baıvekil, edindiği intıbaları bir makale halinde ~~ tramvaylarmm seyrek it-

-ABONE BED·.ıı:.ıA~··- nesretti. Bu mühim makaleyi aıaqıda okuyacaksanız: tediği hıaJrkmda ötedenberi fikayetllr 
Ttlrld,.. Baaebl yapılır, yudir. Fakat, nedenae, hiO 
1400 Xr, ı ime 2IOO Xr, tesiri olmaz. Halk çok sıkıntı çekiyor. 

§~~~;.1 Sagv lam Avrupa Sulbü;:;·§::::~ 
ılır: Abone bedeli JNlliadlr, Aclr• detit birden her nevi araba geçer. Fakat, 
tlrmek 15 Jaarattar, Cnap lem mektap lıfaçka arabaar bir ttlrltl gelmez. Oto 
lan 10 bna1ak pal llb..t ilamdır, 

Münakaı•ı 
[Ycacın: iti. Zehriya] 

BQytlk llillet Mecltairwle Deab 
..,kMI aylbw mHukere edilirken 
IDebaliardM Derç ftıtıer ......... 
llJle llHlfl1d olaeak olan bir möwe . 
... .merkeslDI Allkarada t.ı. et-
...... mteum• ••em17or. Buau 
he•+a IJlr t1ık11D llareınıbtara yol _....... ............ ~ 
...._. olılbllecellDi llÖJl.tişor ve •ra
Jor: 

- ... Bank'-- merkeslal Dl-
- AUanda Jmruyoraamf 

Vekil Jdlnti1e gellyor ve 111 cevabı 
hriJoı': 

- JllGWr ........ De fuJa harei
lala ftl'IDllk, ae de bugtinlba ltbal .,-. 
.... ........ gibi bir ltl7at ;roktur. 

Ba cevap B. ·~ Tilrker'l tatmin 
etmit mltllr, bilml)'orm. F1lıkat •na
._ emle eevap tetldl etmedlil ma
ltelr!raktır ..... Bllnkumın merke
.... Anbnda balmadurmanm birçok 
idari llebeplerl olabblr. Bu sebepler, 
..... merkednln Ankarada bulua-
•eemden dopbllecek ba kabil ~
auten mum gösterecek kadar mti
ldm de olabillr. Fakat bu yWen bir 
takma lıarCll'ah muraftarma katlan
...., ve itlerin. lstanbulla Allbra 
&rumıla ma'=•en al'Ul'eU 1'1dn· 
.... r!P • _ _._.__ •-"'-- .,...... ..... ........... ~ ........ 

Umumi IÖS eiylemielr; bir t.enlılt 
•eya ..... bir ..... WUd!r ede
rek amaml bllkömlerle mahetabt llU8 
tnnnak kolaydır, fakat c1a'fayı hal
letme. ve aaaUn eevapn bnüdmak 
istmcllll -.,pffnl ayallduv. 

• 
Dersler llffncı 
Mektep 
kapa11111e1malıcltr 

..._,_ ota MD8 enel 8'-n A-
lllerllrada Gar1 .. ..,..... ...., 
lllellteplerlll ~ ,.... den ... 
............... tutup -- lo............................ 
b1et ...... o vsldt lfllırla ...... 
- " •• 'ı ÇoealdUa ........ 
putdar, büOfJlel' JOlllDlll. ~ 
........... tebllkel yerlerde ..... 
...,., .... ltlJa*• ......,.. llillikler .... ~ ......... ~ ... ......... 
ÇoatMına ha vulyetl m .......... 

11 dli" , ..,. ......-. ve o 'taldt 
.... ...., .. ...,.t1Jlellir ........ 
h atmll: MekteP ,..... oJmıap ,.._ 
._ atretea bir yer dejPdlr. Mektep ._... ............ . 

Ba fldrclM ........ olarak o., 
........ , Jeal ---- ,....... 
..... ..... ..,..... glbatlm J'lrad 
tin .,.....,. malat.ellf içtimai feall
htlula ........... Den bittik
'- 90lll'a ~ eitmdlnnelı ve 
.,.. ... iPii tefkDAt yapdm'J. Oe-

Alı'Manya seyahatimin esaab he
defi, Alman tıoktainazarmı Fran
sız efkln umwnlyesine ihbu ede
bilecek malflmatı öğrenmekti. 

Almanya harp neticesinde 
kavbetti~ Afrika mUstem

Iekelerini istiyor. Bu husustaki Al
man nolrtainu,m Lord Hallfax'a 
izah olunmllftur. l'ra.nm htlkft
meti son Londra temularmda 
Lord Halifax'a bildirilen tey1erden 
1ngUiz na.zırJan marifetile haber
dar edflmfttll'. Londra mllzakere-

18rhıden IOlll'& rıetl'edllen resmi 
tebllfde ll'ranm ve lnglllz htıkft
metlert mUstemlekeJerln ladeei 
haklmıda mtlapet veya meııft bir 

flY 16ylememekle beraber umumf 
tentyenin bir maddm olarak na • 
zan itibare alınacağını blldinlller. 
Şu da ahittir ki, 1936 yazmda 

doktor 8clıacht Paris ziyaretinde, 
Almanyanm Milletler Cemiyetine 
avdeti i~ Afrika mtıstemJekelerl
nhı ladetdnl Leoıi Blum'a htlkbıe
tlnhı o husustaki l&llJrlyetint haiz 
9larak teklif et:mfttlr. ll'akat, o gtln 
denberf vaziyet tamamen ~ 
ml$tir. Son zamanlarda ttalyanın 
da Milletler Cemiyetinden oekflme-

telt!l'I toplMtdar, poe clenlerl, -
.......... tertip ecJllmll, mektepı - bir odam, O)'lll)'IMÜ bir Jert )'Oktar. 
-.... ., ......... a.tetlcl bir ..... ~ analur tpedlr. Çola 
'- o...._ llObldara _...ma Ye toda bldr-

18 1eM enel A....,..._. bir kua- l'Dnlarl llserlnde yavar1anmıya ..... 
.. , .. batlv• ba bU'eket bagttn ldbndar. Bu oocnklan ba k6ttl tenlt 
-... __...,. ,..,......... Orada lobae dtltmekten ~ l&amchr. 
._ 8ehlrde IDcmetdeP blllalan &eee -. ._ de den blttlldm 10nra 
n.dls .-m. Mektep avhdan ber IDektebl ...,.........k, kalmalı iR1J811 
.._ ~ emrtaclecllr. llek- OOCUklan mektept.e alıkoy.mü, olllar 
len pee1er1 mnldtin bir ~ ı.. lcla o1'DDlu ve elJeaeeler tertip et
li) et merbddlr. Blsde, Balknleıt- lllek ve ba nretle mekt.el>I elen barl
'bı, m wtl&tllerlala ve balk mektep et.de de ite J'UV bir mtlee1eee baU
....... Japtqll 111 omda melıt.eplô ne koJDudı ook fa1dab olar. 
tapar. ~ vulfelerl mahltlerln 

Ba f1s1ft1en M lliyade bls llltlfa- la~ IÖN teldJ abr. Blade 
te ..... , ... Sut -- ........ be- bllb ... G9rJ'de teartlbe eda. meli· 
....,_ IDllıtepler de DpelUJOr. Ço- tep~ ihtlyao ftl'dır. Mektep 
...._.., ......... lılnıldz7or, Ba tıO- ~bir...._...,_. ......... 
........... blrf'Ot-• "'8de -- melidir. 

B. FLANDlll 
sine bakılırsa. Almanyanm Mlllet
ler Cemiyeti misakında yapılacak 
tadilit mukabili olarak bile kol-

lektif mnlJet Blstendne emntye. 
celi filklr bir ıurette auJqdmaJı. 
tadır. 

Alm•nfv keıicmllfnden c!U-
daklarm ucuiıa gelen bu 

ıuali fU noktalara dikkati celbede
rek karpl17orJar: 

Jl'raııaanm muahedelerle temin 
eclilmeie çalıfdan atatllkoyu muha 
faza için bug(lne kadar takip etti
ği muhafazaklr zihniyet, taribt ia
tthalenin ve bugthıkU vaziyetin icap 
ettirdifi zihniyetle taban tabana 
zıttır. Frama, doğrudan dolru • 
ya menfaatleri mevsuu babaolamı
yan milletlerle yaptıiı anlaşmalar
la bir nevi vasi vazlY'ttine girmif 
bulunuyor. 

Almanlar, aralarmda halli ook 
mUtldll meaeleleri olan koJDfulari-

-----------------------.... le. MJlteller Cemiyetini k&r'lfbr
madan iki taraflı muahedeler ak-

\ . "'- __ .--..' .,.....,. ..... - ... 

KARIKA TORO: • 

Ptına7 wam6o11ınan lapan tanar.lerl "1mıhnJm 6.ı.nl.
iiurine Japonya taniye oerl7fll'. Falıal Amerllıa: 

- Ben 6ayle lıiiçiiAlillılertlen lilôn lao,laıınaam, ilyor. 

tetmek auretne her ili yoluna koy
dukl&rmı da aynca illve ediyor
lar. 

Ve nihayet Almanlar diyOl'lar 
ki: 

Sar'cla yapılan N)'ilmm aka • 
binde FühreriD ilin ettigi gibi, 
bundan böyle A1manyanm Fraıı
adaa arul ve hudut mleeleleri 
hı kkmda hiç bir talebi olmıyaoak-
tir. 

Dd millet arumda cıkabilmut 
muhtemel mtRleleriD oebıi vuıta 
lara mtlraca&t etmeden halliııe ta
raftar bulUD&D Almanya bu auret
le l'ranunm ali ve hayati menfa. 
atlerini baltalamak Diyetinde de
flldir. l'&Jıat Franauım da Almuı
yanm hayati menfaatlerbıt gllttil
fll yolda enpl olmamumı talep 
etmektedir. 

Tablatlle b8yte bir muahede kar
flhkh emnf,.et ... 8mine &kto
hmabllir. Ve muahecteye baflana
cak lellhlarm tahdidi hakkındaki 
bir taahhtıtname bu antqmaıım ga 
rantl8hıl tetkil edeblHr. 

Frama. muide çok fıCI .UU
ta hayallere uğremıftır. 

Qok ta fuat kaçınmftır. Bilhu
- ıuma i8tinat eden b&r ıaare
lret ihtimal lht1yat8mbktlr. Fakat 
mütemadi '* ltlmıtmalık ta aylli 
clencede makul obm1Ul bir 187• 
clir. 

Bam bldlselerin wJnmna meni 
olmak için epey kuvvetli olmlh
dır. Yabs delDlz. lfJl'fklmiz olan 
lndlzlerle beraber bir cl&n'fl"I 

koyarım.., 

• 
llta Köyllıi•ün Derdi 
Biga oJruyucutanmıMan Şe•lr.el 

Aydoz yolladıil mektupta diyor ld: 
"Blpda toprak yazmıı baflıyalr • 

danberl birçok köytuntın tvtuma ele 
ğerlnden fazla krymet konmuttar. 
Tarla aJım satımı c;ok dtlfktln oklu .. 
fundan ve mahsul de para etmedtfia 
den tarlalara kOMD ytlbek kıymet 
ytızthıden fazla arazi vergisi vermı,ıe 
mecbur olan köyıtı, yanayakıla tiki: 
yet ediyor. Yum IODUDda, verglll 
nin tahakkukunu havi köytnye, teb 
llğ edilen ih'banıamede, itiraz edl1elıl 
leceği yazrbdır. 

Mağdur olan klSylU, kanuni hakb 
m kullanıyor. Ve bu müddet içinde 
konan vergiye de itiraz edlyora ' 
ekseriya bir netice Çıkmıyor • ., 

• 
IC•rwm ve D•111a• 
Çıkaran Kiimirler 

Zonguldakta oturan acenta Meli 
met Çivi imiah okuyucumuz IUnlaıı 
yazıyor: 

.. Ankara belediyeelnln bir illmm 
okudum. Yeni yılbqından itibuell 
Ankara ,ebrlnde kunım ve dUlll&lt 
oıkaran kömttrlerin yakılmuı yaak 
ediliyor. Bu illn beni biraz hayrete 
dU§llrd11. Yalnız, Ankara belediyelll, 
bir noktayı unutmııttur. Ankara pıa 
rmdalti lokomotiflerden çıkan du • 
man ve kurumlar iıe olacak!. BlrlaJI; 
lokomotifin garda bulunduğu ~ 
Çıkan dumanlar, Ankaranın ttst-qm 
kaphyor, zamıediyonım. Belediyenla 
yaptıfl illna, ,ehrin hava ve 11hhaıt 
tini koruması itibarile gllzeldJr. Yal
nu fUDU biliyorum ki, Zonguldak 
kok fabrkaamm c;tkardıfı kok k&mtl 
rtı bUtttn Tllrkiyenln mahrukat lhti
yacmı kqılemaktan çok Ulaktır..; 

• 
l!lektrlk Şirketi Me•url .. 
n•a Resmi l!llalıe Lb 
Emirlb ftetitpqada Şirin 80~ 

ta 81 numarada oturan Ştlkı'll imsalt 
okuyucumuz yazıyor: 

.. Ji:vinir.de oturduğunua zaman,• 
kitli vakitaiz kapınız çalınır. Kim o, 
diye soraramız. Alaca.ğmız cevap: 5 
lektriktir. Kapıyı açarlJDJZ, memura 
ne imdiftnl sorarsnnız. Ya kont:ıı~ 
gelmitth'. lgerlye girecektir, ve yall1lf 
para istiyecektir. Fakat, gelen sabi 
1irk11t memuru olduğuna dair b1r 8i 
meti yoktur. Bu yüzden bazı ~ 
memurların, bazan evleri dolan4Jr 
mak t.eebbtlsUnde bulunduklarml il 
tiyoıııs. Binaenaleyh şirket memurt 
roıa reamt bir elbise yaptırmabdll 
Çok kazanan elektrik şirketi, herlu 
de bundan lciz olmua gerektir." 

yapabiliriz. Hakild ve emmyetlt 
bir sulhu temin ed cek umumi bir 
çare bulmak Uzere buttln allka
darlarla ve kendi kendimize yapa 
cağmuz dampıalardan ne netiCf 
çıkarsa çıkam, vaktimizin pek ~ 
oldutunu ve ıUA.hlanma yaJ'lllle 
çrlgm bir hale gelen A vnıpanm 
iki mihveri ortasında, Bulhun ee. 
newedeld nutukların ninnisi Ut 
u"1JD&lrta oldufwıu unutmama. 
bylz. 
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utbol A. ntreıiman 
fl: n .e ikan Sistemi Ha 

Futbolde takım idmanı meselesi Avrupa m:lletlerini hayli me,
gul etmektedir. Her millet kendine münasip gördüğü idman sis.
temini terl<etmemekle beraber, Avrupanın her tarafında billhyan 
yeni çığıra doğru gözlerini dikm'ş bu unuyor. Bu çığır Amerikan 
antrenörlerinin Avrupalılara aşıladıkları idnıan telakkisinden 
doğmuştur. 

Amerikalılar her sporda tatbik edilecek bir idman prens:pi o
larak şu kaideye riayet ediyorlar: 

Şanıpıyonlar ıdnuuı snhnlnruHln 
kabiliyetlerinin en on hıuldini sar. 
fctmezler. Ruhi bez~lnliğt: dil5medcn, 
enerjisinin en parlak kı nuru müsn. 
tıaka gilnline saklaınaJıdırlnr. ldmnn
lann yoruculuğu, u.ı•ınluğu ve dere. 
cest daima müsabaka şru·tlannın du. 
nunda knlmalıdır. 

Bundan dört, beş SPne evveline ka 
daı. Avrupalılar ıdman!arm! müsa. 
baka şartlarının dahd üstüne çıkar. 
mnk üzere çnlışırlr.rdı. A.vrupadn ça. 
lı§an antrenörlt?rin kano.tlerine göre; 
bu çocuk idmanda ne k:ıdar yorulur. 
sa. maçı o kadar natif hissederm'ş ... 

a 
• 
ım 

Bu zihniyetle har~hct eder. A vru. 
paJıja.rın ekserisi hatall tdmanlarınt"l 
zararlarını pek açık görmiyc başla. 
dııar. Yeni b:r tarz ı:nılınatf üzere et. 
rafl~rına baktılar. O ı:ıırn.larda lngıhz 
idman sistami bilyük ,ı.r i.:;chaıe ge. 

Franıız milli takımile ltalyan talumının Pari teki son maçLrıntl.ı 
ltalyan muhacimleri rakip kale önünde 

c;irıyordu. Boks ve ytiuue sahalarına vamı meselesini, yani şemayı bir mU. de sebebi birdenbire anlaşılamıyan 
sirayet edemiyen Anıenkan zihnıye.. ehassıs heyet murakabe etmekte ı. form sukutlarına son zamanlarda sık 
ti, lngiıterenin birinci sırJf futbol ta. mi§... sık şahit olduğumuz için bu yazıyı 
kımannda bakim olmıya b:ışlamışu. Bazı taknnlarnnızm birkaç ay için yazdım. · 
Meşhur Arsenal takunı:ıın ~ms zi. ==============~~============== 
~aıetlerl esnasında me,şbur lngilız 
lutbolcülerinin, zann&lildiği ((.bi, 
m.:tç oymyarak futbt.ll idnıaru yapma.. 
dıkııın anlaşıldı. Gördil .er ki, Ingı!iz 
k;r sahaya çıkıyorlar. bir ıkl ~ JD vu. 
rup, birkaç tur koştuktan :ıonra asıl 
ehemmiyetli idmanlarını jimnastiğe 
ha.s1 ediyorlar. 

Fransızlar, bu A,.,e:rikan tarımı 

tek seçicileri G. Borreax'nun tavsi 
yesılt- m.lli takımlarına da kabuı et. 
tiler. Diğer birinci smtf t.akmuan da 
o tarza yavaş yavaş yanaştılar. 

Avusturya idman .Arzı '"ı<!nfü eski 
ttiyadTDJ tamamen boz n.ı'i vazıyette 
göriinmUyor. Amer.ka1J ıdmıu siste. 
mın; yarı yarıya benınıse:nış 'azıyet

te bıı!unuyorlar. Macarla"" bu husus. 
u daha geri kalmış halde>dir lcr. 

Hafta Maçları 
1 in Tahminler 

BugUn Istanbul lig maçlıı.rmm seki 
z!ııci hafta mUsabaka!anna Uç stat"'1. 
birden devam edilecek. Bu maç
lar içinde ehemmiyetli olarak ye
gane ma~ Beşiktaş,_ Vefa karşılaş. 
ması gösterilebilir. Lig maçlan bida. 
yetinde yaptığı muvaffakıyeUi müsa 
bakalarla puvan cetvel :nde dört bU.. 
yUk klübUmüzle mUsavi giden Vefa
lılann geçen sene milli kümeye da. 
hil olan klilplerle yapacağı maçlar 
ligin son haftalarına kalmıştı. 

1 -ı 
Otobüsün içindeki kalabalık bir 

küfeye do durulmuş odun yu 
ğınınn benziyordu. Otobüs yürü
dükçe :Mösyö .Mericourt ta sallanı
yordu. Fakat o kendi sarsılmasına 
ehemmiyet: vermiyerek diğer yol
cuların zıp zıp sıçrnyışlar.ına için
den kahkahalarla gülüyordu Sır
tını bir kenara iyice sağlam bir şe 
kilde dayamıştı. Vücudunun ağır
lığı da müvnzenesini temine yarı· 
yordu. 

Mösyö M'ericourt göbekli oldut;'ll 
na göre vakti hali yerinde bir a
damdı. Ustübaşı temizdi. Iri göbe
ğinin üstüne hPT bir yolcu düşüp 
lastik bir top gibi itildikçe bu hare
ket onun canını sıkıyordu ise de 
bu vaziveti asabiyetle karşılamı
yordu Bilakiı:ı kendisinin böv'e 
hallere maruz kalmayışı onu keyif 
lendiriyord u. 

Sol tarn.fmdn.. kaı:;kctli . kıravat
srz. cılız bir ndamcağ•z yavaşça et
rafma bakmdı Kulağmrn arkasın 
da sakladığı bir ızmnrit parçasını 
dudakhırma i}iı:ıtirdl Rnnra parma
ı'bn• ka1dırarnk Mösvö Merircourta 
bakarak liıiihali bir tarzda bovnu
nu hliktil Mericourt buna gayet 
terbivPH bir tavırla: 

- Memnıınivetle. rica ederim 
hir cıııni"P heldevin ! 

Dedikten sonra kendi kendine: 
- "Şimdi ben sıma küçük bir 

ders verevim cie ~ör! .. cFve mml
danarak yine kendi kendine ilave 
etti: 

- lnsan1ar binöirivle kardeştir 
ler: ve hepsi yekdii'!e'rine müsavi
dir. Bunu ivice bild;l{im için ken
dimden memnunum!., 

M encourt daha henüz sigara-
sını bltirrmemişti. Ellerini ce 

ketinin ceplerine dald ırarak gU
mUş çakınağını çıkardı. Eldivenli 
eliyle çakmağı yakımak istedi. ise 
de çakmak ateş almadı. Güldü ve 
eldivenlerini çıkarıp yirmi defa ka 
dar parmağını çakmağa sürdü. 
Fakat yine çakmak ateş almadı. 

Beriki yani fıkaracık ızmariti 

ağzında sabırsızlıkla beklemekte 
idi. Mösyö Mericourt: 

- Amma da aksilik! diye ho
murdandı. Ve adamı süzdü. 

Herifin bir haftalık tr~lı suratı 
asıktı. lri burnundan ve donmuş el 
terinden başka görUnUr bir tarafı 
yoktu. Gözlerini bile kaldırıp bak
mıyordu. 

-.. 

yan etmeyip sanki alacağı imiş, 
gibi sigarasının yak ılmasmı bekli
yordu. Nihayet kibritini ve tabaka 
smı bulan Mericourt adama bir si
gara uzatarak: 

- Sizi bu kadar beklettiğim için 
affınızı rica ederim! dedi. 

Otelti cevap vermıiye lüzum gör
meden bir sigara alıp ızmnriti tek 
rar kulağının arkasına yerleştirdi 

8 u .sırada Mösyö M~ricourt•un 
mgarası yansına inmiş ve 

dağılan ktiJler etrafa saçılmıştı. 
Adamcağızın sigarasını yakma

dan ~vvel birkaç saniye beklemek 
icap etti. Sigaraı:ımr yakan kıravat 
sız adam başını salhyarak: 

- Amma da nezaket ha! Oive 
mınldandı ise de Mösvö Mericourt 
buna kaI'§I mUstehziyane cevap 
ver.di: 

- Birşey değil Mösyö! Sizi ımem 
nun ettiğim için bahtiyamn. 

Mcricourt. adamm bu tavrına. 

karşı şöyle düşündii: 

"Terbiye ve nezaket bir lükstür. 
Belki ben de işsiz ve fakir ve sefa
letin ezdi~i biti nlsaydım bu kadar 
tatlı dilli olmazdım .. ,, Bıze gelince; buraya g• tirttiğimiz 

antrenörlerin kıymeı:foı ÇıJc:ukları pes 
tile çevirmelerile ölçme~teyiz. Ekse
risi alaylı olan futbol antrcnö~leri. 
nıizin tanzim ettikleri ıdmaıı!ann her 
biri bir maç değer. Esasen oyuncula. 
ra nohut taneleri gibi ter doktürmi
yen antrenörlerin marifetlerine pek 
inanmadığımızdan, gelen ecne?iler 
maaş aldıkları yerleri tatmin için. 
yapmak istemeseler bile. o yola sn. 
pıyorlar. Vakıa futbol cem'i bir spor 
dur. Onun idman sa..~alnrının ekr.e
risi cem'i olmak gerektir. Oyuncula 
rm ayn ayrı tahammUllerı, ~ünyele. 
ri, kabiliyetleri gözönüne alınarak 
çalıştırılmaları müşkUldür. l"ı:ı.!tat bu 
cemiliğin derecesini tayin etm"k la
zımdır. Bize gelen antrenörlerin elle. 
rine verdiğimiz futbolcU adedi düzii. 
neleroe olmad.ğına nazaran aldıkla
n para mukabilinde her çocuk için 
ayrı ayn bacaklarını yordukları ka. 
dar, akıllarını yormalarını da ıstiye. 
biliriz zannındayım. 

Evvelki hafta Galata.saraya ve ge. 
çen hafta Fent?rbahçeye mağlflp o. 
lunca puvan cetvelindeki vaziyeti sar 
sıldı ve beşincilik mevki ne dUştU. 

Şimdi önünde iki mühim maçı var: 
O ' "bUs biraz gittikten sonra 

1 karşıdan gelen kocaman bir 

'ı--------------ı 

Mösyö Mericourt. otobUsün müz 
iç sarsıntılarına rağmen paltmıunu 
ve ceketini cıknrdı. Bu hal kanı1-
sında beriki bir mazeret bile be 

Beşiktaş ve Güneş ... 
Bu iki maçı kazanırsa milli küme. 

ye girmek iht:mali tekrar belirir Fa 
kat bu iki maçı kazanmak için çok 
çalışmaları ve bütün varlıklarını or. 
tnya dökmeler! lazımdır. 

!Kuieii Güreş Bükreş 
şamoiqonu oldzı Muhteliti: 2 

Vakıa sıkı idman ilk devirlerimle 
gençlere bir plşkinl'k verir. Fakat 'o 

yükseliş devri durduğu tamanlar. ay 

ııi idman derecesi muhafaza edilirse. 
genci kavurur. Pişmekte olan bir 
e.ıemanla kavrulmak üzere bulunan 
elemanın ahvnıırden anlamak ve pek 

ihtiyatlı hareket etnıek elzemdir. 
Klüplerin verebilecekleri para ile 

tatbikat sahasında olduğı.. kadar na. 
zariyat sahasında da mükemmel hale 
gelmiş olan bir antrenör getirtmek 
müşkül olduğuna ve kaVUrt.acak ele. 
man1anmız da bol olmadığına göre, 
alaylı antrenörlerin yalnız idman şe. 
ınalarını murakabe edecek bir tekn k 
heyetin bulundurulması hayırıı olur. 
Bovle bir ihtiyat tedbirinin lll?.umu
nu bize Italyan!ar bir misal ile ver. 
miş bulunuyorlnr. 

Beşiktaşın bir iki maçtır oynatma. 
dığı bazı oyuncularını bu hafta Ve. 
faya karşı oynatacağını ve sahaya 
şöyle bir kadro ile çıkacağını bnber 
aldık: 

Mehmet Ali _ HüsnU Faruk _ ı ltilerin bu hafta Galatasaray karşı. 
Feyzi, BUlent, Fuat ....:.... Hayati, Rıd.1 sında muvaffakıyetli bir netice almı. 
van, Hakkı. Şeref, F.şref. ya çalışacakları tabiidir. Fakat lig 

Siyah - Beyazlılann çıkara - maçları bi.dayetindenberi rakiplt?rine 
caklan en kuvvetli takımları bu kad k:>laylıkla gol atan Sarı • kırmızı mu 
r:> olduğuna göre, Vefa maçına aza. hacimlerin karşısında tutunmak ta 
mi ehemmiyet verdikleri anlaşılıyor. bir hayli güç iştir. 
Normal vaziyet siyah beynz1ılann ga 
!ebesini icap ettirmektedir. G ONEŞ - SULEnlANlYE: 

BEYKOZ - TOPKAPI: -~artaıa;da çıkardığı~ıar. 
Şeref stadın.da Beşiktaş - Vefa 

maçından evvel ynpılacak olan bu 
kar§ılaşma heyecanlı olmaktan uzak. 
tır. iki hafta Ustüste Milli Küme
de oynıyan klUplerle berabere kalm1. 
ya. muvaffak olan Beykozlular, ge. 
çen hafta biraz gevşemelerinin cf':r.R 
smı EyUbe mağlflp olmakla gördüler. 
Işi biraz gevşek tutmanın feci akıbe
tini gören Beykozluların bu hafta SI

kı bir oyun çıkaracaklan ve Topka. 
pıyı kazanacaklan tahmin edilebilir. 

FENER - 1. SPOR: 

Fener stadında yapılacak olan bu 
karşılaşmanın saha avantajına sahıp 
olan bu karşılaşmanın lacivert takım 
leh'ne neticeleneceği limit ~diUrse de 
umulmadık mmanlarda enerjik oyun 
lar çıkararak sürprizli neticeler elde 
eden Istanbulsporlulardan her zaman 
için çekinmelidirler. 

GALATASARAY - EYUP: 

la Istanbulun en verimli futbol oym. 
yan tnkımı haline gelen <?iün~lilerin 

bu maçı kazanmakta müşkülat çek. 
miyecekleri tabiidir. 

Yenipazar Nahiye 

Müdürü Tehdit Edildi 
Gölpnza.n, (TAN) - Yenipazar 

nahiye mildürilnün evinin kapısına 
bir kAğıt asılmıştır. Bu kağıtta "köy 
işlerine karışmakta devam edersen 
kendini yok bil. Çocuğuna, çoluğuna 
sonra alem acıyacak. yazık olur.,, gi 
bi tehditler yazılıdır. 
Zabıta tahkika~a başlamış, birkaç 

kişi zan altına alınmıştır . ., 
- --o-

Kiliste Tifo Salgın Bir gazetede :>kuduğuma nazaran; 
Güneş klUbünün esk· antrenöril Do. 
nelll Italynnlar tarafından angaje e. 
dilmiştir. Donelli'nin tatbikat saha. 
ıındaltl faaliyeti tamamen serbest Geçen hafta Beykoza galip gelerek 
"1'akılm1ş olmakla beraber idman in bUtUn..naza.rlan üzerine çeken Eyüp. 

Kilis, (TAN) - Burada tifo sal. 
gın denilecak şekilde çoğalmıştır. Sıh 
hat müdürlüğü lazım gelen tedbirleri 
ittihaz etmiştir. 

Ask~ri liseler arasında Uc, hafta - Ankara 
danben devam eden.güreş müsahska • , 
lnnnın finalleri dün Kuleli lis~inde M uht e' ıt I : 2 
yapıldı. 

Ve Kuleli. şimd;ye kadl\r kazandı
ğı şampiyonluklara bir tane daha ila 
ve ederek askeri liseler güreş şe.mpi 
yonu oldu. 

Dilnktl mUsabakaların neticelerini 
yaz.ryoruz-

56 Kilo: 
1 Sunf?llr denız 
2 Ali Maltepe 
3 Mehmet Kuleli 
61 Kilo: 
ı Kemal Kuleli 
2 Muzaffer Maltepe 
3 Kemal Harbiye 
66 Kilo: 
ı ŞUkrü Deniz 
2 Cihat Kuleli 
3 Bi.ilent Maltepe 
72 Kilo: 
1 Sani Mııltepe 
2 Ercüment Deniz 
3 Osman Kuleli 
79 Kilo: 
ı Hasan Kuleli 
2 Ahmet Rıırhive 
3 NP1•c1et Maltepe 
87 Kilo: 
1 ~ııııt Kıılf'li 
2 KE'mR1 Hıırhive 

3 Cemııl MaltepE' 
Puvnn itibarile Kuleli vP ı'!ı-n:z ,;l'!P 

ve hnrbivesi 13 er puvan atmıslardtr 
Kuleli 3 birincilik kazandığı için şam 
pivon olmuştur. 

Maltepe 10 puvanla üçüncil olmuş 
tur. 
Atıcµzm, basketbol ve hentbolde-

Ankara, 25 (Tan Muhablrinden)
Bükreş muhteliti ile Ankara muhteli
ti arasındaki ilk maç bugün saat 
14,30 da Ankara stadında yapıldı. Sa 
hayı, havanın soğukluğuna rağmen 
on bine yaktn seyirci doldurmuştu. 
Takımlar alkışlar arasında sahaya 
çık t ılar. 

Hakem Kemal Halimdi. Oyunun 
ilk devresi çok heyecanlı geçti ve u
m um iyetle Türk takımmm ve Anka
ra muhtalitinin hakimiyeti altında 
devam etti. Top sık sık Romen kale
sin;n önünde Romen takımına tehli
keli dnk'kalar yaşatıyordu. Tki taraf 
ta çok soğukkanlı oynuyordu. Ok 
haftaymda taraflar ikişer gol yaptı
lar. Gollerin Uçil silrprizli oldu. 

lkinci haftnymda takımlann bü
tün gayretine ve Ustün!ük teminine 
çalışmalarına rağmen hiçbir taraf 
gol çıkarmıyn muvaffak olamadı. O
yun bu suretle 2 - 2 beraberlikle 
neticelendi. BükreŞ taknm ikinci ma
çını varm saRt 11 de vanıtcakhr. 

Bakırltöv Bnrut"Üt:Ü Ala
nında Ya ılocok Maclar 
ı - Nişantaşı spor A ve B takım 

ları ile Barut~cii A ve B tak·m:an. 
2 - Crrçm;nır B tııkımı ile Barut 

gUcU genç takrmı arasında futbol 
maçları yapılacaktır. 

ki şampiyonluklarına güreş b' rinci· 
liğini de ilave eden Kulelileri ve kıy
metli spor öğretmenleri Bay Hilsa
meddin Güreliyi tebrik ederiz. 
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kamyona çarptı; ani bir sarsılma 

ile yoJcuıar bırıbırıne gıreıek hay
kınnıya başladılar. Kırılan cam 
~es .erı, kufurıer bu haykırışmaya 
karıştı. Hemen etraftan koşuştular. 
Müthiş bir kalabalık bir saniyede 

' topıa.ıuvernııştı. Evlerin penceıele
ri açıldı. Ve meraklı çehreler biri
birlerine sualler sornuya koyuldu
lar. Otobüs boşalmış ve polisler içe 
riye dolarak bayılmış olan bir ka. 
dını kaJdırmıya uğraşıyorlardı. 

Yolcular kaldınmm üzerinde 
mütemadiyen münakaşa etmekteY.
diler: 

- Bereket versin kolay kurtul 
duk ... 

- Şoför dursaydı mUsndeme ol
ınıyacakU. 

- Kabahat kamyonun şoförün
de ... 

Mericourt istifini bozmadan in· 
mişti. Etrafa göz gezdirince kıra.
vatsız adamın kalabalığı yararak 
kendisine yol açmıya uğraştığmı 
görünce: 

- Hey arkadaş, yaralısın! diye 
bağırdı.. 

.. 11Jll:lhJ2\.((l n.Uöllı\JaE)U.i&u _,,.,UT-

1' da birkaç_ damla kan görü· 
nüyordu. Bir eliyle alnını silerek 
eline bakıp cevap verdi : 

- Birşey değil •. KUçUk bir cam 
parçası. 

- Iyi amma bu halde burada ka 
lamazsınız. Bir pansumana ihtiya 
cımz var .. Sonra da zabıt varakası 
tutturursanız tazminat ta alabilir· 
siniz. l 

Beriki yüzünU bunı§turarak <>" ; 
muzlarını silkti. 

Meric-ourt: 

- Bir eczaneye "- diın ! dly&
rek adamın kolunu tutup kendil&
rine yol açtı. 
Kaldırıma çıktıkları vakit uzan 

boylu bir polis yanlarına yaklaştı. 
Mericourt: 

- Yakınlarda bir eczane yok 
mu? diye polise sordu: 

Eczaneye girişlerinden beş daki 
ka sonra yaralı oldukça kendine 
gelmiş sUkfınet bulmuştu. YUzU 
biraz solgundu. Gitmiye davrana. 
rak: 

- Teşekkür ederim. başka~ 
şeye ihtiyacım yok.. Şmdi bırakm 
da işime gideyim. 

Mösyö Mericourt Blicennp ve 

himayeci bir ta vırla: 

- Bir otomobil çağırayım ister 
• . . ? 

mısınız •. 

Adam, M~rtcourt'un Ui.tıarma 

kulak nsmıyarak omuzlarını 
tekrar silkti ve: 

- Bir parça gelin size bir diye
ceğim var, dedi. 

Küçük bir sokağa girdikleri va
kit kıravntsız adam durdu ve: 

- Şunu alın! dedi. lçindekiler 
ehemmiyetli şeyleruir .. 

Mericourt adamın uzattığı şeyi 
aldı ve hayretinden afalladı. BU 
onun cüzdanıydı Ve onu daima vU
reğinin üstünde hiss<'dPrdi. Asla 
ırn,•hf>dı><'<'~;ni rti\ı:ıünmezdi. 

Kıravatsız adaım: 

- içinden bırşey eksilmiş değil 
dir diye mırıldandı. Bizim ihtiyn«ı

lanmız ve çoluk çocuğumuz oldU
b'll gibi elbet te sizin de vardır ... 

Sonra acele ile başını çevirerek· 
kendi halinden memnun insan!Bl'3 
has bir tavırla umklaştı. 
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ylardan Sonra Girebildiğim 
Sanatoryomda ilk Günler 

Dünyanm En 
Eski Treni 

Geçenlerde, Fransa demiryollan 
nezareti tarafından, Parisle Monmo
rcnsi arasındaki demiryolunun, baki· 

katen dilnyanm en eski demiryolu 
olup olmadığı tetkik edilmiştir. Bu 
demiryolunda işliyen trenlerin vagon 
lan o kadar iptidai, küçük ve dardır 
ki, yolcular, iki bUklUm olarak .otur 
maktadır. Lokomotifinin düdüğü bile 
yoktur. Yalnız bacasının yanındaki, 
çanın ipini ateşçi çekerek, trenin du
racağı veya hareket edeceğini ihbar 
etmektedir. 

K rrklık, şişman bir hademe. be 
nı tepeden aşağı şöyle süz

dükten sonra bir kapı açtı ve: 
- Yatağınız işte! diyerek pen

cerenin yanında bir karyola gös
terdi. 

Valizimi ka.ryolarun yanma kı~y
dum, oracıkta. bulunan bir sandal
yeye oturarak etrafıma göz gez
dirdim. Odada beyaz, temiz, üstü 
peykeli dört karyola, bir de her 
karyolanın baş ucunda beyaz, te
miz, üstü mermer b'rer komodin 
vardı. Duvarların içinde de küçU
cUk birer dolap._ 

Odanın tabanı muşambalı ... He
yeti umumiyesiyle bu dört karyo
lalık yf!r temiz, derlitoplu idi; va 
insana Urkeklik hissi aşı:la.ı:nıyor
du. 

Bu hatta iJ}Iıyen şimendüferıer, 

dünyanın en yavaş giden bir vasıtası 
dır. Saatte ancak 7 kilometre yap

maktadır. 

• 
Ezilen karacalar 

Katil, polislerin aTannJa adliyeye götürülüyor 

Deniz.e bakan pencere açıktı. Ve 
bu pencere yaz. kış, gece gündüz 
hep böyle açık dunnaktadır. 

Heybeli ıanatoryomunun bir kısmı 
tsveçte, Stokholm ile Ştozman ara

sında işliyen bir ekspres treni. bir 7.en 
ginin bahçesin&n demiryoluna inen 

14 karacayı çiğnemiştir. 

Paris Canavarı 
Hüngür Hüngür 
Gözyaşı Döküyor 

Solumdaki karyolada clliHk kı· 
ranta bir adam yatıyordu. Mavi 
gözlerinde bir ca.nlılık ve çelebilik 
okunuyordu. Bana yumuşak yu
muşak bakarak: 

- Geçmiş olsun efendim! dedi 
Bu "geçmiş olsun., bUtün yeni 

gelenlere söylenen bir "hoşamed" 
mahiyetindedir. 

K a.r§I taraf ta yatan hemen 
hemen yJrntl yaşlarında bir 

delikanlı idi. Yüzü kıpkınnızı .. Gö
rUnüşte doksan yüz kilo vardı. O
nun verenıH olduğuna yilz şahit is
terdi amma bu hastalığa tutulan
lar. halk arasmda sanıldığı gibi, 
hep öyle sapsan, cılız ve halsiz ol
muyorlar. Çoban Mehmet heybetin 
de tıa.staJar az değildir. Umumi 
bayatta, dışarıda gezinenler ara
sında nice veremlıiıler bilirim, ki bir 
çok adı Slhhatli adamlardan daha 
gürbüz. daha enerjik ve dahn -ta
biri mazur görün - sıhhatlidir. 

· DördUncü hasta da bir delikanlı 
di: onun yüzil kıpkırmızı ve vücu

du yerindeydi. 'Beş dakika sonra 
hepsiyle canciğer ahbap olmuş.. 
tum. Artık hastalara ilns"tyet pey
dahla.mıştmı. Daha doğrusu kendi 
zümrem.e yabancılık göstermek e
limden gelmiyordu. 

On dakika sonra ırŞtna.n larklık 
hademe tekrar sallanarak içeri gir. 
di. Benim hii.lfı soyunmamış oldu
ğuIIl'll görünce: 

-Pijaman yoksa getireyim, de-
di. 

Demek pijama veriyorlardı. Ha
deme b'ır sual da.ha sordu: 

_ Çamaşırın var mı? 
Demek çamn§IT da Vcrili}•or. A

li.. Biraz düşUndU.m ve nedense o
ra.nm p;januısma ve çamaşırm.a el 
sUrmemeyi daha münasip buldum. 

- Hepsi var. ~ey getirmeyin! 
Hademe şöyle hır baktı: 
_ Pekalô., sen bilirsin! 

K 
apıdan gt.rerken g;\iUrne fil;. 
şen ve biraz da bana doku

nan bu vaziyeti tşaretliyeceğim: 
Burada herkes yani bUtUn mUs

tahdemler. hemşireler vesa.ire 
-doktorlar ınustesna- hastalara 
ve yeni gelenlere tuhaf bir tı.azarıa 

r"~~t 
~ YAZAN: ~ 

J Faik Berçmen j 
ba.k.ıyorlardı. Karşılarındakinin 
hemen insanlık hUveyetlerine bile 
acemi imişler gibi... Maa.mafih 
l.a.kları yok değil.. V erom denilen 
bu !Anot hastalık, tutulandan, en 
aziz dostlarını, sevdiklerini hatta 
kardeşleri bile uzaklaştırıyor .. Ken
dim bunun çok acı misallerini gör
düın.. 

Bu vaziyet, tabii \"e bayatt bir 
kanun gibidir. Umumiyetle. basta· 
lık sefalet getı:ınyor; fa.kir üstelik 
sari ve meşuro bir hastalığa milp
teli bir a.dama kim yaklaşır? El
bet, teki herkes ondan uzaklaşll'. 

·5 anatoryomda birinci gün: 
Burada da hastane gıöi 

mütemadiyen kUr yapmak mecbu
ri. Fakat kürler verandalarda dar 
ve katı şezlonklard.a yapılmakta .. 
Sağa, sola dönmek yasak. Ciğerle
rin tam bir §Ckilde rahat etmeleri 
ve tenefüsün güçlüksüz yapılması 
için her zaman arka üstü yatmak 
1izmı. 

Kür şez~onguna uzandım. Heybe
li ile Büyükada arasmdakl denizin 
gür.elliği, çamların şirinliği insa
nın yüreğini, i9 ni dışını tertemiz 
ediyor. Nefes Aldıkça, ve ciğerle
rinlzin temiz hava ile fı.deıta yıkan
dığıru. tathir olunduğunu hisscdi
y_'.)rsunuz .. Bu şeffaf hava iştihayı 
da mUthiş aç.ıyor. 

Dk gUn akşam yemeğini zor 
bekledim. 

Yemek masası uzun ve geniş ... 
Ustünde çiçek!er var .. Ortüler te
miz. Sandalyeler geniş ve rahat.. 
Hem yemek yiyor, hem de radyo 
dinliyor ve hem de çam limanının 
güzelliğini doya doya seyrediyor
sunuz .• 

Y emekler fena değil.. Fakat 
methedilecek kadar da gü

zel ve mükemmel sayrlmaz. Yağlar, 
ıs!aha muhtaç ... Belki masraf faz
la oluyor: lfı.k.in nefasetin temini 
zaruridir. Sonra kalori lirerinden 

Hereke Gençleri Çal ş yor 

Zafer Yıldızı piyesinde rol alanlar 
Tavşancıl. (TAN) - l924 . se~e. gençler, Hereke sınemasmda "Zafer 

sinde Herekede Idmanyurdp ısmile Yıldızları., piyesini ümldin fevkinde 
kurulan ve sonradan Sümerspor klU. bir muvaffakıyetle temsil etmişler. 
))ü a.dmı nJan t,eşekkill iyi çalışmak. dir. Klilbün açtığı mahf el Hereke 
tadır. Sporun her şubeSinde çalışan gençlerini kahvelerden kurtarmıştır. 

hesap edildiği için bütün yemekle
ri yemek 18.zım. Oyle, ki insan bir 
öğlinde verilen üç tabak yemeğin 
bir ik:sinj çok zaman yiyemiyor. 
Bu, şahsi bir kabahat.. Hoşa git
miyen yemeği yememek mesuliyeti 

in.."Bnm kendi şahsına aittir. Maa- Tah Lı"sı'yecı' 1er 
mafih yemeklere biraz daha dik- l ~ 
kat edilse pek bayırlı b:r iş yapıl-

Altı kişiyi öJdUrdllkten sonra ceset 
lerini kıtır kıtır doğrayıp bir kısmını 
oturduğu evin mahr.enine gömdüğü
nü itiraf eden canavar Weidınann 
ilk defa ağlamıştır, ~':;erde, yaıd on beş gün ev- Naszİ Ç {ı/ışır? 

Paris canavannm evinde, öldürrlll 
vel sanatoryoma gitmiştim yine... ı w ~ • • ~- ğil biçarelerin cesetlerinden maada 
Hastalara f:l)rdum, hepsi de yemek· 
ler hakkında benim fikrimde ... Bu
nunla beraber iki yüz kişilik bir 
kazanda p'şen yemekte fazla nefa
set ve lezzet aramak haksızlık olur. 
Şuna da kaniim ki .. mmanla bu 
nefaset meselesi de halledilir elbet-
t:e .•• 

Y eni gelen hasta, geldikten bir 
kaç gün sonra muayeneye çağrıl 

yor; evveli mütehassıs uzun uza
dıya muayene ediyor: ve müşahe
delerini. yapı!m:ı.sı 13.zım gelen te
daviyi yazıyor. 

Mütehassıs ~fin muayenesinden 
sonra hasta bir defn da.. ylaıe çok 
hazik ve mahir bir mütehassıs o
lan, sertabip tarafından uzun uza
dıya muayene ediliyoı;. Sertabip te 
tedavi hakkındaki kanaatini kay
dediyor. 

Bu vaziyet çok şnyaru ıneınnuni
yettir. Gerek mütehassısların. ge
rek seı•talYibin hastalar Uzerindcki 
dik.kat ve şefkatleri sonsuz şükra
na ve takdire değer .. Hnstanm sıh
hi vaziyeti daimi bir kontrol altın
da bulunduruluyor .. 

Bundan başka bir de nsistan mü 
şahede ve muayenesi var. 

Uçüncü, günü hemşire geldi ve: 
- Sizi asistan istiyor, dedi. 
Vakit akşam üzeri idi. Asistan 

hoş sohpet bir genç hilkfımot ta
bipliği yapmış ve bu memuriyetin
de oldukça dehrin gennü serdi
ni görmtiş .. 

Karşısına oturttu ooni. Ve önün 
deki matbu kocaman kağıda baka
rak müşahedesine başladı: 

- Ne zam.an hastaJ.andmız? 
- Kan geldi mi? 
- Ateşiniz en çok ne kadara 

yükselmiştir? 
- Çok kra..~e çıkarıyor musu· 

nuz? .•. 

H astalığm b~lnngrcma ve 
seyrine ait suallerden sonra 

şöyle bir fasıl geliyor: 
- AnMniz veya babanızda has

talık var mıydı? 
- Kardeş1er'ınizin, a.krabtıllızın 

içinde veremli var mı? 
- Baç y~ında ana sUtUnden 

kesildiniz? 
(Bu sual pek garipti yalnız .. Hiç 

kimse hakkiyle ana sütünden ke
sildiği yaşı hatırlamaz veyahut ta 
bilmez. Maamnfih zannediyorum 
ki. bu tar7.da ınüşahed~ almak u
sulü bize Alman sanatoryomlarm
dan geçmış.) 

- Kac; kişilik evde oturdunuz? 
- Bir odada aza.mi kaç kişi yat-

tnnz? Ilfıh .. 
Sualler çok ... Bu uzun tahkikat

tan ne netice hasıl olduğunu b"iml· 
yorum. Asistan bundıın mUşteki 
idi. Yani bu mUstantikfü< işinden 
birşey crkmadıPı kanaıttinffe .. Me
sele kağıt d:>ldurmak diyordu. 
Belki haklı, belki haksız ..• Erbabı 
bilir. 

çoğu kadınlara ait bi r hayli eşya ve 
fotoğraflar çıkmıştı. lstintak hakimi 
o eşyalarla fotoğrafların sahiplerini 
araştırmakta idi. 

Katil düne kadar eşyalann ve fo
toğrafların kimlere ait olduğunu bir 
türlü söylemiyordu. Bu arada hay • 
dudun itiraf etmediği daha birçok 
cinayetleri olduğundan da şUpbeleni
liyordu. Bir taraftan poliselr araştır 
malar yaparken, diğer taraftan mils 
tantik haydudu iyilikle alarak söylet 
miye çabalıyordu. 

DilnkU istintakta Weidmnnn daha 
sakin göründUğü için ist;ntak hakimi 
eş;"'3lan tekrar katilin önüne sererek 
sahiplerini sormuştur. 
T~ yürekli haydut gösterilen eşya 

nm oturduğu evde olduğunu tasdik 
K:ı7A7.ede bir gemLn'n mürettehatmı ettikten sonra, gözü boğduğu Ameri· 

kan dansözüniln el çantasına ilişince kurtarmal< ı!'~n roket ntıhyor .. 
hüngür hUnglir ağlamıya başlamış -

Haydut, cuetlerden birini tle 
bu ağacın altıncı gömmüştü 

tır. Weidınann'in teheyyücü o kadar 
artmıştır ki, diğer suallere cevap ve
remiyeoek baygın hale düşmüştür. 
Gözlerini, anlamıyan bir adamın m! ı
nas,zlığı kaplamış ve hakimin, ağzın 
dan daha başka malumat almak için 
yaptığı bütUn gayretler bo~ gitmiş-

24 Saatlik 
Şöhretler 

Serisinden 
tir. 

Katilin nıhi vaziyetini iyi anlamış 
olan istintak hakimi sorgularını bı
rakmış ve haydudun istirahate götü
rülmesini emretmiştir. 
öğleden sonra tekrar istintağa baş 

l ladığı vakit katilin sinirlerini topla
• dığı ve her suale su gibi cevap verdl-

1 ği görülmüştür. 

ı 
Sahibi meçhul kalan dört çift ka

dın ayakkabısının, kendi elite vurup 

ı 
kestiği Janin Keller'e ait olduğunu 
söyelmiş, sahibini bir türlil söyleme

' diği çantanın da Frommere ait oldu 

Tııh1'siyc san•h"nrı olanca ürat1eri ' ğunu tasdik etmiştir. 
lle hfulise yerine yetişiyorlar.. Bulunan fotoğrafların sahiplerini 

söylememekte ısrar etmiş ve Alınan-
yadaki ahbaplannrn rahatsız olmala 
rına sebep olmak istemediğini söy:e
miştir. 

Tarsusta 
Bir Aile 
Faciası 

Tarsus, (TAN) - Ozel köyiindE" 
bir aile faciası olmuştur. Tafsilat şu· 
dur: 
Beş çocuğu bulunan ve yedi aylık 

gebe olan Emir kızı 35 ya.şlannda ŞP 
rif e. kocası İdris oğlu 36 yaşmda 
Mustafadan ka~mış ve iki evli Hacı 
Mustafanın evine gitmiştir. 

On beş senelik karısınm yaptrğr bu 
işe kızan Mu!ltafa. bir Alman mane 
ri bulmuş. Hacı Mustafanm evine gi· 
derek kapının açık kalmasını 'l'\P,itle-

l 
miş ve içeriye dalıp Şerife :le Hacı 

Btr ka.7,a.zede, bitap bir halde tahllsl-ı Musta.f ayı öldürmüştür. Katil kaç -
ye gemisi.ne alınıyor.. mıştır. 

lngfllz Smema yddızlanndnn lean 
~tulr, kencli<;lıı.i çıl!,rınca sevltı bir ln
giliz milyonerinin izdivaç teklifini 
reddettiği içJn lngUterede gü.nün şöh 
reti olmuştur. Milyoner hentiz genç
tir: S2 yat mda. 
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Kızılayın Yı'dönümü Türkiye, 
Fransa ve 

Suriye 

Soğuk, Kar ve Fırtına 
(Batı 1 incide 

yettedir. Bu vapurun makine ve ka 
zan dairesi su altında kalmıştır. Ka· 
zazede vapur yanm metre su üzerin 
de görünmektedir. 

dı.m oradan atlıya atlıya adaya çık· 
tını. Burada Mehmet Kaptan, at~çi 
İsmail, yağcı Recep ve serdümen Ne 
cati ile buluştuk. Onlar dl\ benim gi· 
bi anafor sulara düşerek buraya ~ık 
mışlardı. Mehmet Kaptanın ayağı kı 
nlmıştı. Hepsi soğuktan, yorgunluk 
tan bitkin bir halde idiler. Bir an -
lık Hasan kaptanı da adada görUr gi 
bi oldum. Fakat çok sersemlemiştim, 

K:ızıJaym klırtWufunmı 60 mcı Yb 
iönümil, dün fehıimbde bUyUk mera 
8imle kutlandı. Bu mllııuebetle. bil 
toplantı ~e bir geçit resmi yapıldı. 

Saat 13 ten itibaren davetliler Vf 

mektepliler Universite konferans sa
lonuna gelmiye başladılar. Bu arada 
yedek subay okulu, aakerf liseler, Kf. 
zılay hem.tire okulu talebeleri, DarU§ 
tala.kalılar ve Universite talebeleri
le li8eler de bulunuyorlardı. 
Saat on dörde kadar aalou tamamen 
dolmuetu, Viliyet ve .,ehir ni.mınr. 
vali muavini Hüdai Karataban ile be
lediye reis muavini Rauf ve askeri er 
kan da hazır bulunuyorlardı. 

Hitabet küraUsUnün bir tarafında 
'l'U.rk bayrağı, bir tarafmda Kızıla) 
bayrağı, Kızılay hemtireler okulu ta
lebeleri tarafından tutuluyordu. 

Merasiİn baflıyor 
Tam saat 14 te şehir bandosunun 

çaldığı lstiklil marşı ile merasime 
başlandı. Kızılay Istan bul mümessi 
1i doktor Neşet Usman şu sözlerle 
merasimi açtı: 

- Aziz arkadqlanm, mukaddes 
Kızılay cemiyetimizin alt.nuJmcı yıl 

dönümü, Türkiye Cümhuriyetinin bil 
tün şehir ve kasabalannda bugün 
kutlanacaktır. Şehrimizde de bu me 
rasime burada ba,hyoruz. Toplantı 
ya gelen arkadaşlanma teşekkür ede 
rim. 

Kızılaym a11:ıml§ senelik ha -
45 yılı eski devre -

ye rastıaır. Cümhuriyet idare.si 
aJtmda geçen on bet eenelik yeni dev 
redeki sürat ve terakki inkar edilemi 
yecek kadar bUyUkttır. Bu terakki -
nin, Atat:Urkün cemiyet ha.kkmda 
gösterdikleri yüksek teveccllh ve bi 
maye sayesinde mUmkUn oalbildiğini 
ve kutlama merasiminin ba,ladığmx 
arzederim? .. 

Bundan sonra doçent doktor Ki -
zmı Iamail, bir nutuk söyledi ve dedi 
ki· . 
~- tdıi.k ettiğimiz ve kutluladığı 

mız bayram, yurt sinesinde al~ı~~ 
cı yqını bulan şerefli bir teşekkulu -
mllzUn bayramıdır. 

Altmış sene. .. Dilnya tarihinin ağrr, 
hevecanlı ve nihayet ezici hadiseler 
le 

0

dolu olan altmış senesi.. Bütün 
'hnnhn·dıtn Türk milletinin dipdiri o
larak çıkmış bulunduğunu bir lihze 
dk dllşUnilrsek felA.ketlerin yapıcı 
bir rpl sahibi olduğunu, Kızılayın nf'· 
terle karşılaştığını •e nihayet neler 
bqarmış olduğunu kolayca anlarız.,, 
Kazım Ismail. nutkunu şu sözlcr:e 

bitirdi: 
.. _ Kızılaym, mevcudiyeti itibari 

le tema.s etmek istediğim bir nokta 
da. onun miUetıerarası teşekküllerle 
yanyana oluşudur. Cümhuriyet reji 
mi ile ortava koyduğumuz iddialar -
dan birisi de mümasil teşekküllerle 
mukayesede hepsinin daima muvaf • 
fak ve daima bakım olmMmı temin 
etmektir. Bu muvaffakıyet için tek 
ıart onu tanımak ve onu sevmek · 
tir .. 

Bundan sonra, Fatih kazası Kızı -
lay başkanı RU,tU söz aldı ve Kızda
ym, hizmetlerinden, bilhassa., harp za 
ma.nmdaki cüyUk yardımlanndan 
balıaettl 

Alay ltarelıet ediyor 
Konferana salonundaki merasim 

IMlntle bitmlt oluyordu. Geçitres 
lftirak edecek mektepler ve t..

lrkODer cbfl.n1& çıkarak, Yerlerini 

IDn 6nde band08U Ue yedek 8'1bay 
olduiu halde. yine bandol&rile 

rltkte aakerf lieeler talebeleri, it
ye grupu Kmlay helllfireler okulu 

~besi, diler Uae talebeleri, eaaf 
mı*lı:Ullerl ve bunlan da Kmlaym 
.a .. .ı .. ı11~tı tematıt levhalar ıa.,ıyan 

yon takip ediyordu. Alay H,80 
Beyazıttaıı ayrıldı ve Dlvanyolu, 
yet, Kıztlay milmeutllill, k~. 

lmlmlar, Tepebqı ve tatlkW cadde 
JDliJe Taksime kadar pldi. Alay, 

aimlf'lld4!111 geçerken limandald pmi
..sdilk çalarak M1lın1adıJar. 

-ıa]retmde, bandolar, tekrar &tik -
-.art!DI çaldı, meydana TDrk ve 

:y bayrakları celdlcH. Burada 
A YDi, hurr1anan ldlntlye çı
Kızılayın yurda kaqı berine 
bQyilk hl&metlerl anlattı. 

l)oktor Salim Ahmet te Kslaym 
l*IJıiDCltlll, yardmı1armdan NhHden 

nutuk söyledi ve buradald meraal 
nihayet verildl. 

Din, Kızılayın yıldönilmü mnnase 
e, tehriJnizdeld blltUn Halkevle 

ve Kızılay tubelerinde toplan 
yapılmış, konferanatar verilmif, 
ym tarihi, kurulUIQ ft bqardI 

f8J'efli hizmetler an•hn1', anlatıl-

~-~-.... 
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B. Cemil Mardam, 
lı · Birriği Arzusundan 
Ehemmiyetle Bahsetti 

Halep, 25 (A.A) - Paris ve Anka 
radan buraya gelen Suriye Başvekilı 
Cemil Mardanı, bu akşam 'Verilen bir 
?.iyafette söylediği nutukta,Suriyenin 
Türkiye ve Fransa ile teşriki mesai 
arzusunda bulunduğunu ehemmiyetle 
kaydetmiştir. 

Tavilr.ade vapuru nisbeten daha 
iyi vaziyettedir. Fakat bu vapur da 
dalgalarla fazla yalpa yatmı§tır. Her 
ildsinin kurtanlmasma çalışılmakta-

! dır. 
Kurtanlan ka%a%ede Sonra ne oldu bilmiyorum. 

Tırmi vatandaşm elim bir şekilde Arkadaşlardan evvela ateşçi lsma 
boğulmalarile neticelenen Hisar va· il öldü. Serdümen Necatiyi de o gece 
punı faciası etrafında bir taraftan kaybettik. Bundan sonra üç kazaze
adliye, diğer taraftan alakadar ma _ de adada topladığımız tahta parçala 
kamlar tahkikata devam etmektedir nnı siper yaparak ve biribirimize so 
1 kularak donmamıya çalı<>tık. Ertesi er. :.. 

Alay, Köprüden geçerken düdüklerle •elam/andı 

Cemil Mardam, ekalliyetler hakkın 
da demiştir ki : 
"- Fransaya icap eden bütün te

minatı verdik ve h1ristiyanlara cema
at hukukunu vermekte hiçbir mah-

Jrvadald tahlisiye teşkilatı, kazı.· sabah Mehmet Kaptanın dili tutuldu. 
yeri olan Merkepadası ile civar deniz Zavallı donuyordu. Oğleden sonra da 
lerde kazazedeleri arama.ktadrrlar. öldü. İkindiye doğru da, Recep Alinin 

Hisar vapuru kazazedelerinden, ağzından kan boşanarak öldü. Ben 
Merkepadası civarındaki kayalıklar yalnız kalmıştım. O geceyi ümitsiz 
da bitap bir halde bulunan Temel !s· bir halde geçirdim ve sabaha ka.dar 
mailin tedavisine itilla gösterilmek azğın denizi dinliyerek soğuk ve kar 
tedir. Faciadan sonra iki gün soğuk,. altında ölümü bekledim. Sabah oldu. 
kar, açlık ve denizle mücadele eden Vücudüm donmıya J>aşlıyordu. lsm
ve ölmiyen Temel, bir tesadüfle kur mak için koşmıya taşlan, tahtaları 
tanlmıştır. oradan oraya ta.şımıya başladım. FA 

Ankara Palıutaki ziyalet 
Bugün saat 17 de Kızılayın 60 m 

cı yıldönümü münasebctile umumi 
merkez Ankarapalasta 800 kişilik bir 
çay ziyafeti trtip etmiştir. 

Meclis Reisi Abdülhalik Renda. 
Başvekil B. Celal Bayar, Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şük· 
rü Kaya, Maarif Vekili B. Saffet A
nkan, Adliye Vekili B. Şükrü Sa
raçoğlu, Sıhhiye Vekili B. HuIO.si A
lataş, Gümrük ve Inhisarlar Vekili 
B. Ali Rana Tarhan, birçok mebuslar 
müsteşarlar ve vekaletler ileri ge • 
tenleri, Kızılay Genel Merkez azalan 
bu ziyafette haztr bulundular. Umu 

zur görmüyoruz.,, 
Suriye idaresi hakkında da Cemil 

Mardam şunlan söylemiştir: 
••- Millete tamamiyle itimat eden 

bugünkü Suriye hükumeti sonuna ka 
dar vaızif esine devama ve nasyonalist 
bloku haric"nde hiçbir siyasi partiye 
yer vermemiye azmetmiş bulunuyor. 
Hiç sıkılmadan söyliyebilirim ki, Su
riye, Fransanm teşriki mesaisine ve 

' Fransız memur ve fen adamlarınl!l 

yardımma muhtaçtır.,, 

Temelle beraber kayalıklara il _ kat bir zaman geldi ki kuvveti.ın kal 
tica etmiş olan kazazedeler beş kişi madı. Tam karların üstüne baygın 
idi. Bunlardan dördü, geminin kap . düşeceğim sırada tahlisiyecileri gör • 
tanlanndan Mehmet, Serdümen Neca düm. Beni kurtardılar. 
ti, Yağcı Recep ve ate~çi tsmail idi. Kaptanın caeJi gömüldü 

Bu zavallıları:n dördü de soğuğa, Kaza kurbanlarından Mehmet kap 

.ı mi reis namına söz alan Trabzon me Oniversltelilerin Seyahati 
Universite talebelerinin seyahat 

hazırlıkları bitirilmek üzeredir. 

açlığa dayanamıyarak ufak fa~nla - tanın cesedi, cankurtaran sandalla.n 
tarla ölmüşlerdir. Bu kaza.7.ede ba.şm tarafından dün adadan alınm.J§ ve 
dan geçenleri şöyle anlatmaktadır: motörle Beykoza getirilmiştir. Bura 

Tabiatle yapbğxm müthiş mücade· da hük~met doktoru tarafıdan mua· 
lede benim de takatim tükenmişti. yene edilen ceset, öileden sonra Ka• 

Abide önünde Kızı/ayın 
hastabakıcı laemfireleri 

~ ..-rc•ımcte, bır hahp 

•Öz söylüyor 
mrştır. Mekteplerde de, talebelere 
"Kızılay,, hakkında. konferanslar 
verilmiştir. 

Ankaradaki mera.im 

busu B. Hasan Saka dünyada Kızıl
haç ve Türkiyede Kızılay teşekkülle 
rinin etraflı bir tarihçesini yaptıktan 
sonra memleketimizdeki bu hayırlı 
teşekkülün muhtelif devrelerde ge -
çirdiği istihaleleri, uğradığı güçlükle 
ri anlatmış ve her tilrlU tazyike rağ 
men bu müesseseyi ya.şatmıya muvaf 
fak olanları hümnetle yadetmişür. 

B. Hasan Saka demiştir ki: 
"- Bütün dünyadaki eşit cemiyet 

lerin gıptalı takdirlerini taşıyan bu 
hizmetlere rağmen Türkiye Kızılay 

cemiyeti ,en bilyUk inkişafını ve ha 
yatının en parlak anlannı Büyük On 
derimiz Atatürkiln yarattığı Cümhu 
riyet devrinde yaşamakta olduğunu, 
burada şükranla yadetmek yapılmasi 

le öftihar edil~-· Evet. Kızılay; aoı;ıal,t 
Cümhuriyet devr ettiği -
miz beynelmilel mukavelelerle 
remnt bir surette tanmr.ruş -
tır. Bu hayır ve şefkat müessese 

Hukuk ve Iktısat Fakülteleri tale
beleri 16 Kanunusanide üç kafile ha
linde şehrimizden hareket edecekler
dir. Bu kafilelerden biri Peşteye g i
decek, seyahat 15 gün sürecektir. Ta 
lehe başına 50 lira masraf düşecek
tir. Diğer kafilelercfen biri Atinaya, 
üçüncüsü de Bilkreşe hareket edecek 
tir. Bunların seyahati de on beşer 

gün sürecektir. Bükreşe gidecek gru 
pa Doçent Kemalettin, Atinaya gide 
cek grupa da Doçent Refi ŞUkrü re
islik edeceklerdir. 

Beraet Kararı Aldı 
Tehdit suçu ile adliyeye verilen 

Kamil< hakkındaki dava, asliye dör
düncü ceza mahkemesinde netiCelen· 
miştir. Mahkeme, Karniğin beraeti -
ne karar vermiştir. 

Tam mağlup olacağım sırada vağa götürülerek gömülmüştür. 
adaya yaklaşan tahlisiye san - Adada kalan cesetler de bugün ah 
dalından ablan fişeği gördüm. Yeni nacaktır. Adada bulunan ce.eetlerdcn 
bir ümitle canlanarak kar kümeleri başka, denizde de, bir ayağı kırılmıe, 
att•ndan kalktım. Kendimi göstere · barsakları fırlamış bir ceset bulun • 
rek atılan ipi belime doladım.' Son muştur. Bu suretle şimdiye kadar 
kuvvetimi sarfederek kendimi denize Hisar vapuru felaketzedelerinden iki 
bıraktım. si sağ, be§ tanesi de ölü olarak bu .. 

Gemi nasıl parçalandı? lunmu.ş oluyor. . 
Temel lsınail Hisann batışını da Hisar vapuru kazası müna~betıle 

şöyle anlatıyor: bazı denizciler, Karadeniz Bog~da 
- Gemimiz tamamen parçatanın· ki eski dubanın kaldıntarak yerıne 

cıya kadar vazife başında kaldrk. otomatik ışıklı v_e çanlı şamandıra 
Ondan sonra süvarinin emrite denize konulmasını dogru bulmadıklarını 
atladık. Birçok arkadaşlar, ge - söylemi§lerdi. 
rn· ile beraber kavnadılar ve galiba Tahlisiye idaresi erkanından biri 
e~kaz altında kaldılar. Ben değ gibi bu sözlere şu cevabı vermektedir: 
dalgalar arasında bir müddet çabala - Eski duba çok ıpti.dai idi. Direk 
drm. Ierinde fenerlerin ışıklan zayıf ıdi. 

Bir aralık kendimi kayalıklar a.ra- Bu dubanın içinde her seferde 15 ta,Y 

.miz bugün dünyadaki Kızılhaç ve f 
Kızılay ailesi arasında temelinin kuv 
veti, teşekkUlilnUn genişliği ve şüınu 

smda buldum. BüyUk bir taşa tırman fa beslemek mecburiyetinde idik. Bu 
nun yuine şimdi dünyanın her tara 
fında kulanılmakta olan ziyalı şaman 

Kendine beyhude 
dıra koyduk. Bu §8.lllandıra otomatik 
olarak gece gündüz yanar, kampa.• 
nası da çalar. Bu şama.dıra açık hava 
tarda 12 milden, poslu havalarda da. 
7,5 milden görünür. Deniz sa.tbmdan 
irtifaı 14 metredir. Ka.radenizin en 
fena zamanında dalgalanın bUyUklü 
ğü beş metrodur. Binaenaleyh, en şid 
detti denizlerde bile bu .şamandıra• 
nın şğmın görillmemesi mevzuaba.e 
hia değildir'" f 

lü ve bilhassa sayın hükftmetimizden 
daima gördüğü bUyilk yardım teza 
hUratı ile her yerde nümune ve misal 
olarak gösterilen takdire li.yik bir he 
yet halinde arzrvtıcut etmektedir. 
Yurttaşlarımızın daiına te:r.ahür eden 
büyük ve ttikenmez itimat ve muhab 
betile de iftihar duymaktadır, Kızı -
tay cemiyeti bu takdirlere ve bu iti 
mat ve sevgiye llyik olduğumı ispat 
için mutemadiyen Çalı§maktan geri 
durmuyor. 

yere eziyet ediyor 

NEVROZIN 
varlien ıstırap çeklllr mi? 

BAŞ, DIŞ 
ağrlları 

Ye ütütmekten mütevellid bütün 
ağn, llZI, aancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı: 

NEVROZiN 
icabında günde 3 kaı• alnıablllr. 

lainı Ye maıbya dikkat. Taklitlerinden aaJmmus. 

Radyofar istasyonunun tırt:macbıt 
kopm111 olan anteninhı ta.miriDe bal 
lamnlfbr. r--' 

Sa4Jm:ide oe ŞaLı ~ 

oaprırlan balunJa 
Vaziyetlerinden bir haber a1ma -;ı 

madığı için tehlikeli bir vaziyete du.t 
tilklerinden endiee edilen Şule ve Sal 
dıkzade vapurlarmm aellmette o1du1ıi 
l&n haber aJmmJlhr. Sadr1rzade Zoa 
fuk1ata, Şule de Ereğli lim•bsn• ma 
imnııetır. , 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden)
Kızılayın 60 ıncı yıldönümü münase 
betile bugün Anknrada taşkın mera 
sim yapıldı. Saat 12 de Kızılay mcr 
kezi önüne toplanan kız ve erkek 
mektep talebeleri, gençlik ku.nınılan 
ve yüzlerce halk önde çelenkler oldu 
ğu halde Atatürk bulvarını takip e
derek Halkevinin önüne- gelmiş ve te 
7.8.hilrat yapmışlardır. Merkez binam 
önünde umumi merkez adma C<>fllkun 
bir hitabe söyliyen doktor Ragıp 
hararetle alkış1anmııtır. 

CUmlıuriyet idareai 118.Yeainde mem 
leketln kavuttuğu sulh ve refah dev
resi içinde, yurdumuzun muhtelif kö 
şelerinde zaman zaman acıklı netice
lerlle karşılaştığımız tabii lfetlerin 
kart181Dda mtıraP çe~en yurttqlan
na Kızılay Cemiyetinin yapabildiği 
yardmım dört buçuk )Dllyon ltraya 
baliğ olduğunu aöyleeem bu hizmetin 
derecesi bakkmda bir fikir vermıo o
lurum zannederim. 

Bunun haricinde. Kızılay CemJyet,i .. ______ ._: ______________ .. 

muhtemel bir harp amanmda uhde-

l'lltma fiddetlnl kaybettiii için 'ftf 
Pll1' leferleri intizamla yapılmıya bq 
ıa.nu,tır. Dllıı, Saadet Baııcbrmay&iı 
Ba.rtnı AJwhğa, lılenln Bartlna git 
mit Bandırmadan Bandırma, lıleniD 
den Dumlupmar vapmu ptmipir, 

Halkevinden sonra, kafile daha çok 
bUyUmUş olduğu halde Samanpazan 
yolile tnus meydanma gelmiş ve tö 
renin aon aafhaaı c()fkunl'Uklar içinde 
Atatürktın heykeli önllnde cereyan 
etmi,tir. Yolda önde süvari polislE'.r 
onun arkasından bir kam
yon onu mUteeaviz çelenkle siislen
mi.ş olduğu halde yaralı bir askerin 
ve bu yarahyi tedavi eden bir Kızı -
lay heDlflreeinin maketini taşıyordu. 
Ca.ddeJerde biriken halk bu manzara 
yı candan alkışlıyordu. Kızılay Uyele 
ri Tttrk bayrağım ve Kızılay bayrak 
lannı taşıyorlardı Ttlrkkuşu genc:Ieri 
de bu törene iJttrlk etmişlerdir. Za
fer lbides=nin önünde merasime istik 
ııı m&.J'fı ile başlandı m~n son • 
ra, Harbiyeden Btlrhan Cahit Kı -
bç Trük ordusu adma heyecanlı bir 
hitabe söyledi. Bunu kız Uaesiııden 
ldlçllk Ulviyi Ozbekin sözleri takip 
etti. Ve nihayet Gazi terbiye enstittl 
dndeıı Selim bu bUytlk gUiıde 
mtlnevver TUrk gençlifinin duygula 
nna terctıman oldu. Tören burada nl 
hayet buldu. . 

sine dtlfell vaztfeleıini eYYelkDerin- * 
den daha mükemmel bir Barette ya-M 1 D pabilmek için lbDD gelen btltUn vuı-
talan hamrlamakta ve bu auretıe yt1k 
sek hAmisi Atattlrk'tln ve btlytlk mil
letin teveccllh ve ltimadmı kaunmı-

ya çal1f1Jlaktadlr.,, Gn·p. Baı 
B. Hasan Saka alerial bu mtıee.e 

seye yardımda bulunan vatanct•,ıara Nevra• 
ve Dlı Ağnlan. 

Artr1t1zm. Romallllna te,ekkürle bitlrmifth'· 111t 

Çay, çok samimi bir hava içinde I~-------•••••••••••••••• geç va.kite kadar devam etmlttlr. 

Maarif MUdUrlllilncle Dl• 
llr Toplanfl Olcla -· 

Baı. di§, nezle, grip, romatizma 
Nnralji, kmldık ye bütiin alnlanmzı derhal ke.er. 

BucDn, Eğe Kandeniae. Kocaeli 
lzmire, Bun&.Jıluduıyaya, Tayyar ,1m 
rou., hmir ilmin gidecek, Karade
niaden Olmhmtyet, Ayval*taıı da 
Antalya npl1'lan gelecektir. 

Din 7İM lıar 7'114• 
Din eebrlm,iade hava kapah .PO

mı,, ölleJ9 kadar kar yatnıllbr. Ha
raret m çok 2,1, en u 0,8 anttgrat 
olarak kaydecli1mlftb'. Yetflköy me
teoroloji iatuyoDUDUD Yerdiit malt• 
mata g6re. EUltehir, Konya, Çorlu, 
Ankara ve Sıvua kar yafmaktadlr. 
A7f/uttla nelair H 4ereler laflı 
Aydın, 25 (TAN) - Buraya ve ci· 

vara çok tiddetli yalmurlar yatıYor· 
lılendeNll nehri, Çbıeçayı, diğer çay 
ve dereler tqnuştır. Menderea ve Çl· 
ne Uzerlndeld sallar l§llyememekte
dir. 

Koçarhya bir yıldmm dUşmt)şttlr. 
Bu ybden, ilkokuldaki telefonun P. 
gortuı yaıınu1, bepaca ha.sarat ol-

Dün Maarif MUdUrlUQnde Vekl
let Yttaek Tedrlat Umum lltlclUrtl 
~vadin b&lkaDlılmda bir toplantı 
yapılmıftlr. Bu toplanbda bu yı:l um 
görmeel ~P eaeıı ll8e ve orta mek
tep muallimleri berinde bir görilpne 
yapdmıt. gelecek yıl nekadar mek
tep acdm&m J.Azmıplecetl tetkik edil 
miftir. Bu arada, lise ve ortaokulla 
rm bugtlnktl vaziyetlert de incekm
miftir. 

lcabıada tiinde 3 kaı• alınablllr 
• manıJlbr. 
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10 ======================================================= TAN 

Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

BAŞ.MAKALEDEN MABAAr 

Kızıl ayın 
60 Yası 

ı . ·a (Başı 1 mcı e) 

mi hayabn her kısmında kök tutun
ca Kızılay da geniş bir inkişaf geçir 
meğe başladı. Halk, canlı eserlerini 
her gün, her sahada gördüğü bu mil
li kuruma seve seve yardım ediyordu. 

Ayrıca hUkO.met te gelir kaynak
ları l!ÖSterdi. Kızılav bnnla.r.ı ivi jifn
re etti. Bu sayede 14 senelik son dev 
re içinde 4,385,381 lira gibi memle
ketimizin ölçUlerine göre epeyce bli 
yük bir parayı dniıma yerinde olmak 
ilzere sarfetmeğe imkan buldu. 

Memleketin vakit vakit kıtlık ge
çiren yerlerinde Kızılay 872,000 Hra 
gibi bir para dağıtarak binlerce va
tandaşın afetten kurtulmasına hiz
mPt etti. MUbadil vatandaslar eski 
köklerinden kopup memlek~tt~ yeni 
den kök tutmağa hazırlanırken Kı -
zılaydan 624,836 lira gibi bir yardım 
gördüler. Göçmenlere Kızılay. öz.. 
yurda geldikleri dakikadan başltya
rak sevgi dolu biır kucak açtı. Bir iki 
sene içinde (226,449) lira sarfetti. 
Milli Miicadele sonu kurtanln.n yer
ler ahalisi 446 924 lira derecesinde 
yardrrn gördüler. Yersantısmtlnn, 

yangmdan, salgın hastalıktan fcla -
ket görenler daima karşılarında dost 
Kızılayı buldular. 

K ızılayın her giln hayatın sar
sıntılarına karşı da hasta.ne 

dispanser gibi yanh:rılan vardır. ~ 
kat Kızılayın, 60 ncı yaşından sonra 
Afet mahiyetinde olmıyan devamlı iç
timai ihtiyaçlar ve boşluklar ka.rşı
ınnda da faaliyete geçmesini isteriz. 
Belki de başka memlekeUerde bu ne
vi faaliyetler, Kızılaym çerçevesin _ 
den hariçtir. Fakat bizde mali ba _ 
kımdan muvaffakıyetle idare edi!en 
b~yük ölçUde verim veren yegane iç~ 
tımni yardrm müessesi Kızılaydır. 
Bunun kin füzılav, bu sahadaki vnr 
dımlar için de rehber olmahdrr. Kı
şın sıcak odn.srnda, kamı tok olarak 
rahat rahat oturan bir vatandaş. o 
saniyede ihtiyaç içinde kıvranan fa
kir ve muhtac vatandrt!'llarn yerinde 
bir y:>rdrmda bulunmak iı:ı+ediği ?.a
man Kızılavı. emniyet edil<>cek bir 
yard'1'Il v~strası diye k~ısmda bnl
JTltı 'ıctrr Halkm ırPrhame ini bir gc
<'.T'"l'e vasıta"I haline koymağa rn -
}1 anlar, SPfi1ll'r, U>nbe1 ım-, SPl'S<'riler 
d ~ı. muvakkat bir afet yüzUnden 
sar<'rl n ve yn:rd"ll'l anyan hakiki 
muhtnrlar KJ?.Jlavı dM"t dinHvecek 
VP n'l'\l yacak bir iltica yeri bilmeli
diı l('r. 

Kmlav 60 ncı ya_"lmdan başlryarak 
irtimni vardım boşluğunu da dol
durmnğ'a tc~ebbüs ederse vatandaş
ların sevgi ve saygısı bir kat daha 
arıt.ar ve bu hayırlı müessesenin her 

. . . 

· R.· a ·~ .y.-·9-
Buglinkü program: 

lSTANBUL RADYOSU 
OGLE NESRIY ATI: 
Saat 12,30 Plikla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Beyoğlu Halkevi gösteril 
kolu tarafından bir temsil, 14,00 Son 

AKSAM NEŞRiYATI: 
Saat 18,30 Plfıkln dans musikisi, 19,00 

Safiye: piyano ~e keman ref~atile, 19,30 
konferans, Selim Sırrı Tarcan (Omrü 
mün defteri), 20,00 Muzeyyen ve arka 
daşları tarahndal\ tfit'k" musikisi ve balk 
prkıları, 20.30 Hava raporu, 20,33 Omer 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 Bay 
Muzaffr Ilkar ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk ııarkılan, (Saat 
ayarı), 21,15 Orkestra: 

ı - Amber: Fenella uvertür, 2 - Le 
opold: Polonıa fantezi, 3 - Holmes: 
Serenade italienne, 4 - Planquette: Les 
cloches de Corne ville, 5 - Grieg: Au 
Printemps, 

Saat 22,15 Ajans haberleri, 22,30 Plak 
hı sololar, opera ve operet parçalan, 
22,50 Son haberler ve ertesi gunün prog 
ramı, 23,00 Son: 

• Günün Program Ozü 
SENFONU.ER 

18 Roma, Bari: Senfonik konser, 18,35 
Prag: Çek fılharmonisi, sopran, 18,40 Ro 
ma kısa dalgası: Senfonik orkestra, 21: 
Laypzıg: Dcrsden filharmonik heyeti, sop 
ran, tenor, keman 

llA1'"IF KONSERLER 
6,45: Paris Kolonyal: Pl!k, 7,10 Berlin 

kmı dalgası: Noel konseri (8,15: Devamı) 
9,20, 11,30 ve 13 te Pııris Kolonyal pos
tasında: Pllik mus kisi 10,45 Berlin kısa 
dalgası: K tiçiik konser ( 11: Büyl11r: or
kestra), 13 Berlin kısa dalgası: Hafif mu 
siki (14,15: Devamı), 13,05 Bükreş: Dini 
ko orkestrası (14.25: Devamı) 14,15 Pa 
rls Kolonyal: Konser nakli, 15: Keza, 15 
15: Bükreş: Halk orkestrası, 16 Peşte 

kısa dalgası: Karışık program ve Çigan 
orkestrası, 17,15: Roma kısa dalgası: 

Bando muzika ve sonra şarkılar, 17,30 
Berlin kısa dalgası: Halk musikisi (17,45: 
Eğlenceli musıki) 18,02 Bükreş: Askeri 
bando 18,50 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli 
musiki, 19,05 Pe:ste: Çigan orkestrası, 19, 
45 Berlin kısa dalgası: Bando musiki, 20 
Bükreş: Koro havaları, 20 Moskova: 
Konser, 20 Berlin kısa dalgası: Pazar kon 
seri, 20,10 Kolonya: Hafif musiki, 20,35 
Vıyana: Asker muzikası, 20,45 Bari: ltal 
yan ve Türk musikisi, 21,05 Viyana: Ne 
şeli Viyana musikisinden mürekkep popu 
ri, 21,20 Bari: Rumca haberler ve musi
ki, 22 Roma kısa dalgası: Bando muzika 
ve varyete, 22,20 Tokyo kısa dalgası: 

Plaklarla mılli musiki, 23,35 Prag: Salon 
orkestrası, 

OPJ<~RAl..AR, OPERCTLER 
9,30 Berlin kısa dalgası: (Hacnscl und 

Gretcl) isimli çocuk operası, 13,10 Roma 
kısa dalgası: Opera piyesi nakli, 20,15 
Btikreş: Operada verilecek piyesi nakil, 
20,45 Peşte: Franz Lchar'm (Die Lustıge 
Vitve) (Şen Dul) opereti, 22 Roma kısa 
dalgası: Bari: Milfino skalasmdan Boito 
nun Mefistofele operası 

tara.İa saçtığı iyiliklerden bugiin 
memleketimizde ihmal edilmiş bır 
halde olan içtinmi yardım sahası da 
istüade etmiş olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

' 

BULMACA 
DUNKU BULMAC.AMTZIN HALLI: : 

1 

2 

3 

4 

BUGUNKU BUL!\IACA 

1 ?. ~ 4 5 G 7 8 9 

ı --1.,.llı~l'I : .J: llLI 1 

111 1 111 ıTa• 
--rmı ı ı ı • •ı •-=' 1 1-t 1 -., 1 11'1 ı-ı 
~ı.--.· 1 • 

ı , .-:~~'--r-..... 

1 

.... -1!1!.ı 1 1 
e SOLDAN SA.GA; 

1 - Bir nevi örtü - Erkek adı 
2 _ ::Merdivensiz Yllka.rı çıkaran ı 

3 - Toprak kazar - Omuza alı -
1 

nnn örtü 
t 4 - !sim - Göz rengi 

5 - Uzak (Arapça) 

6 _Saman nltından su yUrüten-r
Uzak edatı 

7 _ Elbisede görUlen çarpıklık _ 
!kisi birlikte. 

8-Beyli% - Yemezler, içmezler. 
9 - Eski paşazadelerin uşağı _ 

Ticaret eden 

10 _ Beyaz haremağası _ Büyük 
ana. 

e YUKARDAN AŞAGJ: 

ı - Açık mavi göz-Büyük kılıç 
2 - Şehir için<leki yollar 
3 - Subay - Nota 
4 - lçine mum dikilir- Balı1t tut 

mıya yarar. ! 
5 - Büyük baston - Ad 
6 - Nota - Yafta 
7 - Atlarda varclır - Reklam 
8 - Elbisenin iıtine konan şey _ 

1 

Cesur (Arapça) 1 

9 - Ağacın dibi - Uğurıu 

10 - Böcek - Yemiş - Nota 

Kaynar Su ile Haşlandı 
Kasımpaşa,da Kaptanpaşa mahalle 

sinde Ali isminde birinin 5 yaşındaki 
kızı Kadriye, odada oynarken manga 
ım üstünde bulunan kaynar su Uzeri 
ne devrilmiş, muhtelif yerlerinden fe 
na halde yanmıştlr. Kadriye Şişli ço 
cuk hastanesine kaldınJarak tedavi 
altına alınmıştır. 

• 

• 26.12.937 ~ 

TOPLANTILAR 

I 

DAVETLER • 

. . . ...... ·: . ·, . . . . . . ~ 

BiOCEL ••• Cild 
istihsal merkezinden 

hüceyratı 
edilmiş cild 

i~in yeni ve kıymetli bir cevher 
28 gün zarfında · yaşh kadınları 

daha genç gösterir. 
Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalması ıçın onu 

besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı: 

25 yaşmdan sonra. 
clldinlz, kıymetli 

Blocelinl kaybet • 
miye başlar. Eğer 
hemen beslenip ih
ya edilmezse bu
ruşup solar ve lh· 
ti yarlar. 

50 yaşlarında mil
yonlarca kadmlann 
karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti
yarlamış gibi gö
ründükleri cihetle 
erkeklerin yü.zünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir alim, 

B l o c e 1 bu yeni 
cilt unsurunda cll
dinizinkinin a.ynl 
dir. Adeta besere
nlzin lii.zımı gayri 
rnüfarikidir. Cildi· 
nizi açlıktan öldür 
meyiniz. Onu 81-
ocel Ue besleyiniz 
\'O yaşlandığınız 

zamnıılarda bile 
cildinizin dalına 

taze ve caziıı gö
riinmesini temin 
ediniz. 

BIOCEL 
tesirini gösterdi 

Tecriibe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

ınalik ola.o 50 yaşlarmda 
bir kadın 80 ve SO yaşl&
nnda bir kadın 24 yaşın
da görünebilir. Genç kn
lar da hlçbir vakit göre
miyooekleri §ayam hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana Tıp Fakliltesinln profesö
lTÜ tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihap edilmiş genç hayvan -
larda gizlenmiş cild bilceyratı mer
kezinden istihsal edilmiş saf Biocel 
vardır. Bu cevher, pembe rengin
deki rokaloo kreminde cildinizi 
beslemek ve gençleştirmek için 
matlup nisbet dairesinde mevcut
tur. Geceleri yatmazdan evvel kul· 

ıanmız. Beyaz rengindeki (yağm) 

Tokalon kremini sabahlan kulla

nınız. Terkibinde "Beyaz Oksijen,, 

bulunduğundan birkaç gün zarfın

da birbirinden daha beyaz Uç ıe

vin Uzerine cildinizi şayanı hayret 

bir surette beyazlatır. Siz de hemen 

bu iki kremi kullanınıya başlayınız. 
Memnunlyetbahş neticesinden son 
derece memnun kalacaksınız. 

Biocel'li TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 

daha genç görününüz" 

Binlerce T okalon mü,terisinden müessesemize mektub ya

zanların mütahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delil
lerdir. 

(Tokalan Kreminizden bihakkın istifade ettim. Yü
zümdeki çirkin kabarcıklar zail oldu ... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun 

geldiğini itiral etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer 
olduğu halde Tokalon triirdükten sonra beyazlanmakta ve 
ulak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) 

B. Şehir l. B. M. Eşi.. Tü. Konya 
Mektupların asılları dosyalaruNzda sakhdır. 



'1938 Yiibaşı" 
HAYA KURUMU BIYIK PiYANGOSU 

Büyük ikramiyesi 

Yeni 

Çocuk Ansiklopedisi 
Salih Murat Faik Sabri M. Zekeriya 

Çocuğunuza birçok kitap alacağınıza 

bir tane alınız. Bjitün o kitapların yerini 

doldursun. Ve çocuğunuz için bütün ha
yat müddetince ona verebileceğiniz en 

kıymetli hediye yerine geçsin. Bu kitap 

Çocu~ Ansiklopedisi 
dir. Çünkü bu eser çocuğun mektep içinde 

ve mektep dıtııida okuyabileceği, her va

kit müracaat edebileceği, bir kütüpha

nedir. 

Çocuk Ansiklopedisi yalnız çocuklann 
değil, büyüklerin, bilhassa muallimlerin de 

tiddetle muhtaç olduğu bir eserdir. Çün
kü bütün bilgileri reıimlerle, grafiklerle 
anlatan biricik e.erdir. Hele derslerini 
hayat bilgisine uyrun tekilde tertibe mec

bur olan ilkmektep hocaları için en iyi 
rehberdir. 

Evinde Çocuk Ansiklopedisini bulun

durmak bir kütüphaneye ıahip olmak de
mektir. 

Çocuk Ansiklopedisi 2 büyük ciltten ibarettir. Ciltleri ıureti 
mahsuıada müeueıemiz tarafıl)dan yaptırılmıttır. Tam takmım 

fiyatı 7 liradır. Muallim ve talebeye huıuıi fiyat ve kolaylıkları

mız vardır. Ansiklopedi hakkında bir fikir tabibi olmak istiyor
sanız, aağ köşedeki kuponu doldurup idarehanemize gönderiniz. 

Namınıza brotürü.:zıüz bedava gönderilir. 

Yeni 
Çocuk Ansiklopedisi 

Tam eser iki cilttirr. !ki 1 
cildi de hazırdır. 

Elimizde mahdut mik 
tarda tam takım v~. 

Tam takımın fiyatı 

7 liradır. 
Eksik cüzleri olanlar 

eksiklerini ucuz fiyatla 
idarehanemizden temin e 
debilirler. 

lstanbulda TAN Neıriyat Evine 

lstanbulda Havagazi 

ve Elektrik ve 

Teşebbüsatı Sınaiye 

Türk Anonim Şirketi 

Miihim İlan 

Türk Anonim 

Elektrik Şirketi 

Muhim ilan. 

TAN müeueteai tarafmdan n~redilen Ço
cuk Anaiklopediaine ait brotürden bir tane 
göndermenizi ve muallim ve talebeye ait tart· 
lannızı eildinnenizi rica ederim. 

laim: • • • • • g • • • • • • • 

"Adres: • • • • • • • • • • • • • 

ELEKTRiK 

500 000 L 
• d • Istanbulda Havagazi ve Elektrik 

1 ıra ', ve Teşebbüsatı Smaiye Türk Anonim 
Şirketi, memurlarının 1937 senesine 

Elektrik Şirketi, memurlarının 
1937 senesine ait "pembe,. renkli hü
viyet kartlannm 1 ikincilı&nun 1938 
den itibaren iptal edilerek, 1938 se
nesi için muteber olmak Ur.ere "yeşil,. 
renkte kartlarla değiştirileceğini sa
yın müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında Şirke
tin unvanı olan "Türk Anoninı Elek
trik Şirketi,, yazılıdır. 

000 t 50 OOoo ait "Kiremit renkli hüviyet kartlan-
Aynca: 200. ' · • 100.000, 70.000, 60.000, 50.000 nın 1 Ikincikanı.in 1938 den itibaren 

30.000 20.00o. 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve iptal edilerek 1938 senesi için mute-
100.ooO) liralık iki adet nıükifat vardır... ber olmak üzere "Kırmızı,, renkte 

Kecide Yılbaşı Geces.i Yapılacaktır. kart1ar1a değiştirileceğini l!laynı mu3-
,. terilerine arzeyler. 

Biletler; (2,5), (5) 
118 

(IO) Liradır. Bu kartların baş tarafında Şirke-
tin ünvanı olan "ISTANBULDA HA

~t kaybetmed~n hemen biletinizi almız... _I VAGAZI VE ELEKTRiK VE TE
~~~~!!!!i!!~!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!~~~~iii!!!!!~!!!!!i!~~~~ ŞEBBUSATI SINAIYE TURK A

Elektrik işleri llcinı 
Sındırgı Belediye Riyasetinden : , 
ı _ Sındırgı kasabasın~ elektrik tesisatının santral inşaatı ve ağaç 

direkler belediyece inşa 'Ve ıhzar edilmek şartiyle Makına ve Elektrik tec
hizatiyle şebeke ve t~ferru~:ı (13,655) lira (75) kuruş keşü bedeli üzerin
den kapalı zarf usuliyle munakasaya konulmuştur. 

2 _Eksiltme 17-1-1938 tarihinde saat 15 de Sındırgı belediyesinde 
encUmen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Bu i§e ait e~ak eunlardır: 

A - Proje. 
B - Keşif cetveli. 
C - Fenni şartname. 
D - Mukavele Projesi. . 
E - Eksiltme şartna.mcsı. 
F - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
4 _ İsteyenler bu evrakı ~~dırgı Belediyesinden görebilecekleri gibi 

birer kopyesini bedeli mukabılmçie lstanbulda Galatada Selanik Bankası 
beşinci katta Mühendis Hasan Haletten alabilirler. 

5 _ Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 teminattan tutan olan (1024) 
lira (18) kuruşluk rnuvakk~t _teminatlarını ve 1937 yılma ait Nafıa Ve-

··t ahhıtlık veıf" kiı.letinden alınmış .mu e ıKa.Suu veya bu nevi işleri muvaffa-
kıyetle başa.rdığına dair k~~t:ı b~hş v:saiki ve ticaret odası vesikasını 
2490 numaralı kanunun hu enne gore ihzar ederek teklif mektubu
nu ihtiva eden mühürlü bir z~ içinde ihale saatinden bir saat evvel & 
L...::ı· R ·sı·- · e göndermelen lazımdır. 
..uıye eı ıgın . 

C\ - Postada vaki gecıkmelerden mesuliyet kabul edilmez. (8550) 

NONiM ŞIRKETI .. yazılıdır. 
Yukarda gösterilen evsafa uygun 

olmıyan kartlar sahte addedilmeli ve 
hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana ria
yet etmemelerinden çıkabilecek neti
celerin mesuliyetini kabul etmiyece
ğini şimdiden beyan eyler. 

nmEKTORLUK 

Istanbul Asliye Uçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: Silivrikapıda Şeh

remini Uzun Yusuf Yağhane sokak 
12 No. da Hacer tarafından kocası 

Beyoğlu Balıkpazarı 11 No. da Kasap 
Nezir yanında Kaloş aleyhine açılan 
boşanma davasında müddeaaleyhin 
gösterilen ikametgahından çıkıp ha
len bulunduğu mahal meçhul bulun
duğu anlaşıldığından H. U. M. K. nun 
141 ve 142 inci maddelerine tevfikan 
ilanen tebligat icrasına karar veril
miş olmakla tahkikat günü olarak ta 
yin kılman 3-2-938 Perşembe gü
nü saat 10 da Mahkemede hazır bu
lunması veya bir vekil göndermesi 
aksi takdirde gıyaben Bakılacağı lü
zumu tebliğ makamına kaim olmak 
U:r.P.re illn olunu.r. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun [ 
olmıyan kartlar sahte addedilmeli ve , 
hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana ria- 1 
yet etmemelerinden çıkabilecek neti
celerin mesuliyetini kabul etmiyece- 1 
ğinl şimdiden beyan eyler. 

DffiEKTORLUK 

Tesisatı Elektrikiye 

Türk A1tonim Şirketi 

Muhim İlan 1 
1 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim 1 

Şirketi, memurlannın 1937 senesine , 
ait "mavi renkli hüviyet kartlannın 1 

1 Ikiı\cikanun 1938 itibaren iptal e- , 
dilerek 1938 seneai için muteber ·ol- ' 
mak üzere "bej,, renkte kartlarla de- I 
ğişti rileceğini sayın müşterilerine ar-

1 
zeyler. 

Bu kartların baş tarafında şirketin 
ünvanı olan "TESiSATI ELEKTRI
KIYE TURK ANONIM ŞIRKETI,. 
yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun 
olmıyan kartlar sahte addedilmeli ve 
hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana ria
yet etmemelerinden çıkabilecek neti
celerin mesuliyetini kabul etmiyece
ğini şimdiden beyan eyler. 

DIREKTOBLUK 

SOPÜRGESi 
Her Ev Kadınına Lazım ideal bir Alettir. 

s A T i E 'd e 
~-VERESiYE SATILIR 
lstaııbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu f ••••••••••-

0 RAM KISMl 

§ saat 20.30 da 
TURAN DOT 

ı Masal 5 pfl'ritP 

OPERET KeISMI ~;m. 
Saat 20,30 da 

Bilmece. Komedi 3 perde U 

Zührevt ve cilt l:ıastalıklan 

or Hayri Ömeı 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacanı 
karşısında No. 133 Telt>fon :4358' 
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Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
\ diş, adale ağrdarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TlZMA, GRlP VE EMSALi 
HASTALIKLARA KARŞI BİLHASSA MOESSIRDIR. 

' Terkibi ve tes:nndeki sür'at itibarile emsalsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

ola.ı:ı ağrılara kartı ihtiyatlı buJunınu• :>lununuz 

1 'N icabında günde 3 kaşe allnabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

- ............ 11111 

lstanbul Liman işletme idaresinden : 
1 - İstanbul ve Trabzon limanları için alınacak vinçle.l' hakkında 15-

12-37 tarihine kadar Şartname alan muhtelif firmaların kat'i tekliflerini 
l-Mart-938 Salı gilnU saat 14 de I da.re encümeni'le getirmeleri. 

Akay işletmesinden: 
2 - 16-12-937 tarihinden sonra şartname almak isteyen Firmalar 

yukanda ilan edilen tarihte tekliflerini vermek kayd ve şartiyle fen he
yetinden bu şartnameleri alabileceklerdir, (8615) 

Nefsi Kadıköy iakeleai iç büfe 

Bo&tancı i•kelesindeki dükkan 

Yukanda yazılı mahaTierin 23-12-1937 tarihinde yapılan açık art
brmalarmda Kadıköy iskelesi iç Biifeye verilen fait uygun görülmemiş. 

.Bol"lltancı iskelesindeki dükkana da talip zuhur etmediğinden her ikisinin 

açık arttırması 30-12-1937 Perşembe günü saat on beşe uzatılmıştır. 
E OZi 

İsteklilerin şartnameleri görmek için her gün Levazım Şefliğine ve art
tırmaya gireceklerin verecekleri senelik kira bedelinin % 7.5 ğu nisbetin
dıeki pey akçeleriyle yukarıda ya.adı gün ve saatte Şefler Encümenine 
müracaatla.n. ( 8580) 

Bat, dit, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser. cabında günde üç ka4e alınabilir. 

z·• 11 ı r H 
1938 Modeli 

En eski ve bUtUn Amerika 
da en fazla rağbet bulan rad
yodur. Satış yeri: Yalnız, 
Beyoğlunda BA.KER mağa-
zar.alan. · 

O. tHSA N SA Mt ., 
Bakteriyoloji Liboratuarı 

Umumi kan tahlili.b frengl 
noktai nazanndan (WUSf>rman 
ve Kaba teamülleri) kan kUrey 
vab sayılması. Tifo ve 1111tma 
hutahkhtn teşhisi. idrar. baJ 
ııtam. cerahat. kuurat ve su tah· 
lillb. Oltra mlkroskopl, hususi 
qılar istlhzan. Kanda Ure, şe 
ker. K1orUr. Kollesterin mlkt!),. 
larmm tavinl. Dfvanyolu Nn 113 

Tel. 20981 1 -- ~~----------------

ARTIK BA$KA 
DOLMA KALEM 
ARAMAYIN 1 z 

COnlıl en son 
tekemmOliUa mOcehhez 

MONT 
BlA 
kalemleri 

Kıt'iyyen ılııHz 

ve huıneaı fulı 
mOrekkep ılıl'. 

Aynı clnıtın MONT BLANC 

!tix 
oto'"ıtilı lıurtu" hlemlerl dı 

vırdır 

••••• Y••l ı CITUltlS elıuoERLEllı 
Beyotıu, fetıklll Cad. 337 
Catata Merteba.,ı Sokak 9 ıı 

EMLAK VE EYT A· 
MERKEZi: ANKARA 

Şubeleri • lstanbul, lzmir, Burscı 

Yapılacak ve yapısına başlar.mıı meskenler için 

Vatandaşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder. 

MEVCUT GA YRIMENKULLER 

KARŞILIGINDA IKRAZAT YAPAR 

Faiz aenede o/ıJ 9.1/2 dur. Ayrıca Komisyon almaz. 

Ekspertiz ücreti ( 1,000) liraya kadar 

istekler için 1, fazlası için 2 liradır. 

A 

Gayrtmenkul ipoteği ve Esham ve tahvil.it rehni karııbğ~nda 

f)"'Jnka muameleleri yapar. Vadeli ve V erde siz mevduat alır 
(8031) 

1#•---------------____ , 
Dünya mevaddı gıdaiyesi arasutd :a en büyü~ 
mükafatla zafer nişanını, diprom donör ve 
altın madalyayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasd·ik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitam:~, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, . Buğday; irmik: 
• 

Patates, Mısır, Türlü, Bezelye; Badem; Çav· 
dar Özü Unlarını Çocuklarınıza Ye djriniz. 

Allahm yarattığı saf hububattan alınan vitamıni ve kaıonsi. ku\ 
·ei gıdaıyesi çok o an Hasan Ozlü Un1arına doktqrunuz şehadet C· 

ıer ki hayatın ve tabiatın en ınugaddi ve en mükemmel gıdasıdır 
-Iasan Ozlü Unlan çocuk•annıza tam afiyet temin eder. Neşvüne· 
nalarına yardım eder Onları çabuk bUyiltilr. Neş'eli. tombııl. basta· 
ksız yapar. Hasan Ozlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve ye 
•ek yanthr Mnthıka H A S A N mRrkRRTnll dikkat .. ________________________ lllıli 

MEYVA TUZU 
EN noş VE TAZE MEVV ALA· 

RIN USARELERINDEN iSTiHSAi 

EDiLMiŞ TABU BiR MEYVA TU· 

ZUDUR. Emsalsiz blr feo harikası 

olduğunda.o tamamen taklld edilebil 

mesi mümkün değildir. Hazonsızlığı 

mide yanmalannı, ekşllikJerilli ve 

DlUaruıid lnkıbazlan giderir. Ağız ko 

~suau izale eder. Umumi bayatın 

lntlzamsızhklannı en emin snrettA 

ıslah ve lnsaoa hayat ve ~ 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
• 

BEYOGLU • ISTANBUL 

-~ ........................................ , 

P A r ı 
\an çıban lan. el ve ayak parmaklan nın arasındaki kaşıntılar. dola 
ma, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları. 
rgenlıkler. koltuk altı çıbıınıarı. 

Tedavisını en erken ve en em in bir surette temin eder. 

«;arlı soP-nciuari IAh"ratuu::trı T. A. S. 

8ahibi: Ahmet Emin \'ALMAN Umumi Neşnyab ld&re Eden: 8. SALDI 
Gazetecllik ve Neşriyat Türk Ltmltet Strketl BaaıJdıfJ yer TAN Matbadl 


