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·, ~ belediyesine ait bir 
takım itlerde yolauzluk

lar ıiirc1ük. Bunlara kartı madde 
•yinitle müıpet bir mücadele 
açtık. Memnuniyetle aöyliyebili
riz ki bu mücadele halkımız üs
tünde de, yabancılar Üatünde de 
,çok müaait tesirler uyandırmıt
tır. 

Tl1rk inJolAbmm umuınj hayatta
ki temizlik ve dilrUstıUk hakkında 
be•aa ö1ç~leri ~~· Bunıara ay. 
tın bir vazıyet belinnoe bunun Ü7.e

rine derhal neşriyat Projektörleri
nin çevrtimesi. vatandaşla.mı yüre
ğine su &erpmif, Türk vataııdqmda 
~k derin olan doğruluk ve temizlik 
duygutarmı okf&DllŞtır. Zaten müs
pet bir t.emizlik mücadelesinin her 
memleketteki tesiri, vatandaşlarda 
umumi bayata karşJ bağlılık ve ala
ka. uyaııdırJD&k yolundadır. 

V abanertara -ce diinVR YÜ· 
.. waue aea Siye ifidfg as,, 

1an -.e mtınak&ta bUrriyetini en bU
yilk bir ta~ di)lle koruyan mem
leketlerin sayrb olduğunu her1·~ b; 
Jir, ()rtadak! 11~ı 1'rneft, ıun
Jarı g&ltenlıiftir ki Tlirkiyede te
mizlik mc;Werf hamubr. Her gaze. 
te, bu ötçUleN aykırı dilfeD yolsuz.. 
Juklan serbestçe mlln&kap edebı1ir. 
Fakat. bir Tllrk rueteai, bunu ya. 
parken gayenin haricine çıkmaz, 
menfi yaygaralarla IDelnleketin i&
titrarfı, gUJJel havaamı bozmaktan 
llıla bir sUl"t'tte uzak kahr ... İ§te bu 
vutflard• bir yam mOca.deJeeı örne
ii. lJllttlD yabancılar t&rataıdan 
TOrk 'alDUnıf hayatına ait bir ol

gunluk Sçostl diye k&lfılannu,tır. 
Tek tt1k yoısurJuk her llleınJekette 
ftl"dır. Fakat buıılara ~ muk• 
"'8met w mUcadele imkluı her Yer-
de yoktW'· YoJ8UZluk kar,ıaıııda u
Jliuml )l&llUiyet göaterUmeeı, gaze.. 

teıertn bunu ~tçe m.flııakaşa et
meleri, h~etiD sa.nıyeainde fa
aünte geçerek esasJı tahkikler yap. 

... n.a delalet eder ki, 'l'tırk . ID8at ~ IC}o 
timal bllnYesi ~ 90k tenıizdiı. 
-we bu umwnl teJD1Zhğe •Ykırı olan 
~ara kal'fl blliıyecfe ntuk• 
ftlllet ve tedavi istidat ve inıkanıa.. 
n vardır. 

BAS MU HAR R 1 R I: AHMET EM 1 N YALMAN 

Japon istila 
Dominyonlcirı 

Hareketini lngiliz 
istihdaf Ediyormuş 

ikisi de Henüz On iki Yaıında 
iki Çocuğun Acı Hikayeleri: 

Babam, Tımarhanede, 
Ben de Hırsız Oldum! .. 

"Beni Sinemaya Göndermiyorlardı. Ben de 
Evden Kaçarak Dilencilik Yapmaya Baıladım11 

Diin ilatle oerenlertlen 
Ot~Melek 

(Yazısı 8 incide) 

Hukuk Fakültesinin 
Resmi Mühürlerini 

Taklit Etmişler ! 
-<>--

Altı Ay Müddetle 
"Babam Haydarpaşa istasyonunda sokağında bir eve girdim, oda kapıla 

şeft.reı:di. Adı Ahmettir. Hırsızlar nndan birinin kilidini klrdmı, içerdeıı Maliye Memurluğu 
bir gün parasmı çaldılar ve babam fan:la ve gömlek giJ)i §eyler çaktın 
teessüründen aklını 03111attı. Şimdi ÇUııkil açtnn!,, Yapmıılar 
Bakırköyde tlmarhanede yatıyor. Biraz durakladıktan sonra ince du 

Benim bir övey annem var. Bana daklar arasından çıkan ince bir SES Istanbul adliyesi, dör:t sahtekarlık 
bakınıyor. Sokakta kaldım. Mektebe bu acı hikayeyi tamamlıyor: suçlusu hakkında tahkıkata başla. 
gidemedim. Topanede cıabahçı ıta.ilve "-Babam timarhanede annem Ö- Dll§tır. BUnlar, sabıkalı Hikmet, Şev
lerin peykelerinde gecel!.yonım. Bu. vey .. Ben de sokaklarda 'sürilnUyo. ket, klişeci ve matbaacı Gabriyel ve 
giln hapisanede bulunan bir adam rum' Takfor isiinleıinf tqıyorlar. 
bana hırsızlığın nasıl yapıldığını l5ğ. &'iukayeyi dün müddeiumumilik. K~dilerin~ isn~t edilen suçun m~ 
retmişti. Ben de Beyoğlunda R'·u-tal (Arkam 8 inc'de) h•yetı de Un vers1te .il' .uk fakWtesı 
========================ı== dekanlık, başkrtiı.lik ve lstanbul li 

Sokakta Can Çekiıerek Öldü! 
be!li müdürlük mUbUrlerile bunlara 
ait kağıt başlı.khrıru taklit etmek ve 
kullanmaktır. 

Suçlulardan Gabriyelle Takforun 
sorgulan gayri mevkuf olarak, Hik. 
metle Şevketirı de mevkuf olarak ya. 
pılıyor. &>rgulan birinci sorgu haki 
m1 yapmaktadır. 

Müddeiumumilik tahkik.atı derin. 
(Arkam 8 incide) 

"Sahibinin Sesi .. nin 

Londradaki Majazasın 

da 100 Bin Plak Yandı 

Parti Grupu Dün Toplandı 
Ankara, 28 (A.A) - C. H. P. Grupu bugün ''28-

12-1937,, Antalya saylavı Dr. Cemal Tuncanın re
nlit1nde toplandı~ Parti Gnıpuııu ilp}endiren bazı 
meseleler görü,üldü. 

Bir Yandan da Türk 
Bazı Zümrelere Hala 

Düşmanlığı için 
Silah Dağıtılıyor 

ve Türk Borcu 
Tahvilleri için 

"1918,, dahili istikraz tahville 
"1938,, ikramiyeli t&hvUlerile 
1933 Türk Boreu tabvillerlnla de 
bili i8t.._ tahvlllt!rlle mitbsilı4 

hD C i& lüllriıı ~ • r da.a 
Millet Mecllslne bir kanun projflll 
rllmlştir. Bu liyiha aynen dokmUDC! 
sayfada ekonomi slitunlanıınmıladlll 

Mezarllkta Yalan Muaİlim 
latanbul Oniveraiteai Edebiyat ve Felsefe Fakülteaindeu 4Wl

tora yaparak çıkan; 

Kitapçılarda üç telif eseri satılan; 
Otuz sene muallimlik ve mektep müdürlüğü eden ve-
6000 den fazla talebe yetiftiren; 
Arap ve Acem felıefe ve edebiyatına vakıf olan; 
Bir Türk hocumı Karac•ahmet mezarlıtında, aylu
danberi mezarlıklar içinde yatarken bulduk. 
Bu acıklı macerayı muallim ıize kendiıi anlatacaktır. 
Bu bir roman, bir hayal deiil, bir hakikattir, ve yG
rekler acııı bir faciadır. önümüzdeki pazar günü 
den itibaren bu Türk bocumın hatıralarını TAN'cla 
okuyacakımız. 

Çocuklara Karagöz 
TAN yılbatı mHns-ebetUe ooc'* okuyucul&n için bir eğlence tertip 

mlştlr. Bu eğleaoe ayın ikinci pazar gtmö saat birden 1 
rm Qalalollundald &nlnöntl Balkevinde ytlıpllaCaktır 8&,; 
aatkir B&aın, o gön çıocuJd&rmma Karagöz oynatacaktlr. 
Aynca ooeuldar lçflD muht.elit ettenceler yapılacak ve b 
yeler ftrlleoektlr. Bu ~ceye girebilmek için owna 
gttntl crkva.k ~ aayfammlald kupona kealp göstem._ 
Ulldlr. 

Cumartesi Nüshama~a Bu boponu kes{niz. 

Londra, 28 CA.A.) - DUn gece 
Londra .,ehrin'n en bUyUk caddelerin 
den biri Uzertnde buluna" {Sahibinin 
Seai) gramofon fabrikasının bir ma 
ğazasmda yangın çıkmıt ıe 2!50 itfa. 
iyeciııin 30 tulumba ile 4 saat mUd. 
detle çalıprıalarme rağmen atet aön 
dttrOlememiftir. Bu mağaza, tçinde 
bahme.n 100 bin gramofon pllğı ve 
birçok raayo makineleri~- ~ ................... -. .............. _.. .................................... .-.. ..... .... 

' 
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Yazan: 

Ali Haydar Mithat 

Sahadeti 
' 

[TercUmc ve iktibas 

haltkı mahfuzdur,) 

ilk İmzasız 
Bildiren 
Telgraf 

-81-

B abanun Taifte şahadetine 
. dair ilk haberi, Napoliden 

selen ımzasız bir fransızca telgraf. 
la •aldık. Telgraf §Pyto diyordu: 

, 'Mithat Paşa §ehit edildi. Ka..'ı.. 
ro.sun dlişmıı.nlar. ,, 

Tahmininıe göre, telgraf babı:ı. 
mm Avrupada iken hususi katip 
dıyc kullandığı Vnsıf Kılıçyan ta... 
rafından yo:almıştır. Bu adam is.. 
m:.nln znnncttirebUcooği gibi Er _ 
meni değil, Hırvattı. Babam mcm. 
lckete döndUkten sonra cskl Hidiv 
Ismail Pneruıın hususi kAtibl ol _ 
muştur. Sonralıırı da ·~that Pa
ınnın sadrazamlığı., diye babama 
dair fransı.zca bir kitap yazınıştll'. 

Son gelen mektuplar, evvela aç 
bırakmak, sonra zehirlemek şek • 
lindeld <f.;ıuıyct hıızırlıklarmı bize 
göstermişti. 

. Boğmak f.!~klindckl cinayet ter. 
tıbatını belli eden en son mel<tup 
henUz c!lmlze varmamıştı. Bununln 
beraber en fena haberi her an 
bekliyorduk. Bununla. ber.aber 
kara haberi almca bütün 
aile yeis ve matem içinde kaıdı. 

Bize tevekkfil tavsiye eden mektup 
ları tekrar tekrar okuyarak tesel
li aradık. 

Babam Izmirde ilk tevkif olund•ı 
ğu zaman kışladan anneme bir va
sıta ile gayet gizli bir tezkere gön. 
derm:.şti. Siyah kaplı çanta içinde 
i:>ir mektup bulunduğunu ve bu 
mektubu ya yok etmesini veya Lon 
dradn. gösterdit;ri bir adrese yotla
masım tavsiye ediyıordu. Mektup 
derhal yo'k edilmişti. 

ahadet haberi gelince annem 
bent çağırdi. Kara kaplı 

9MfaYJ açtı. Bu çantada yok edi. 
len mektuptan başka. dlğer b'irkaç 
mektuba tesadüf ettik. Bu mck.. 
tuplar Fransa.da. Gambettn'dan ba
bama gelen birkaç hususi mektup. 
tu. O zaman y~ım bu me1<tupların 
tam manasını anlamıya müsaade et 
ıniyordu. F&kııt hanedan aleyhinde 

şı çıkarıldı. Başı kesildi. Gövdesi 
yeniden gömilldü. • 

Bir ay sonra Hicaz valisi Osman 
Nuri Pnşa, beraberinde büyük bir 
kutu olduğu halde Hüsnü Paşa ile 
beraber Yıldıza vardı. Bu kutunun 
üzerinde şu sözler yazılıydı: 

Japon fildişi sanat eşyası 
zatışahaneye mahsu•tur 

Abdülhn.ntit kendi cllerilc bu ku 
tuyu açtı. lçindcn Mithnt Paşanın 
kesilmiş başı çıktı. Abdülhamit an_ 

cak bunu kendi gözlcı'Je gördükten 
sonra tabii düşman saydığı vatan. 
perverin ortadan kalktığına inana.. 
bildi. 

Bu hldiseyi Osman Nurt P~nnın 
kAUbi Maarif Meclisi aznsmdan E.. 
min Efendi benim önümde hmir 
vnlisJ ve sonraki Adliye natın Ab. 
durrahman Pfi1'aj' anlatmıştır. Ab 
durrnhman Pnşa., son derece dil • 
riist ve doğru bit adtım olmakla 
beraber o devrin icabı olarak, bu 
sözler üzerine, ~min E(endiyi oda. 
dan kovmak zaruretinde kaldı. 

AbdUlhamldin ynverler!.nden 1905 
senesinde Parise kaçmış olan bir 
paşa da bunu teyit etmiş ve AbdUl
hamldirt kutuyu açınca gör
düğü korkunç ma.nzara.dnn ür
ıtecek yerde sevinçten zıplayıp oy. 
nadığmı anlatmıştır. 

AbdUlha.mit, babamın kağıt. 
lannı da Tııüten getirtmiş 

ve yirmi be§ sene hususi çekmece. 
sinin kimsenin eli varamıyacağı bir 
köşesinde saklamıştır. Kağıtlar bir 
torbaya konulmuııtu. U~rinde ya. 
zı yoktu. Yaln ~ AbdtLhamtaln is
minin ilk harllcrini havi bir mU
hUrlc milhUrlenmişti. Abdülhamit, 
bütUn ihtiyat'klrlığına rağmen, 
hal'i dakikalarında bu torbayı y.:>k 
edememiş. saray aranırken torba 
hareket ordusu kumandam Malı .. 
mut Şevket Pa§nrun eline geçmiş. 
tir." 

(Arkası var) 

sözlerle dolu oldu&l\lnu farkedcrck -, 
anneme anlattım. o da mektupla.. Bir Mevkuf Çakı ile 
n elimden nl6ı. Kimseye söyleme.. 
memi tavsiye ederek yaktı. 

Şahadoti vcsilesile babamın ser. 
veti hakkmdıı birkaç eöz söyllyeylm: 
Dilşmanlan, babamın temiz haya
tını çekcmlyere'k tUrlU tUrlU yale.n.. 
ıar uydurmWJlardır. Hattı Glad&
ton bile bu noktada H.us poUtika. 
sının tcslrlcrlno tAbi olmufJtu. O 
zamanki Osmanlı imparatorluğun.. 
da. temiz ve vatanperver devlet a.. 
damlan bulunduğu yolunda dilşUn 
ceıert çUrUtmck maksadile bir ta .. 
lam imalarda. bulunmaktan geri 
kalmamışt1. 

Mithat Paşa.ya. babası Hacı E~ 

re! Ef end d~n Sirkec.ide'ki evi ile 
küçük bir servet kalmıştır. Ba

bam vefatında tiç evladını yetim bı 
rakmıştı. Bunun için l.zmir eytamı 
•ervetine el koymuş ve butlliı para 
ve emlak kasanın defterine gemiş
ür, HUkürnda.rlar tarafından ve. 
rilen birtakım murassa hediyeler 
ve saire on iki bin l ra, emlak şek
lindeki serveti de 15 bin lira tut • 
ınuştur. Bu yirmi yedi bin liralık 
servetten ik'l bin dört yüz lirasını 
vasiyeti mucibince lstanbul, Sc.. 
lA.n"k, Izmir ve Bağdatta vücude ge 
tirdiği ıslnhhanelere vermiş, 1600 
lirasını hademe ve uşaklarına mi
ras bll'akmışt.Ir. Geri kalan para a.. 
ile :çinde taksim edilmi§tir. 

B
abamın şehndetile AbdUlha.. 

midin kini ve dUşma.nlığt 
geçmemişti. Hicn.z valisinden ve ci. 
ııa.yetinin diğer f!.let ve vasıtaların. 
dan ölüm hak'kmda. aldığı haber • 
Jere kanaat edenı~yordu. Vehham. 
bir adrundı. lstibdadIJUll dllşmanı 
eaydığı adamın yok olduğunu ken. 
di gözü ile görmek istiyordu. 

Yaverlerinden HUsnU Paşayı bu 
91ak8atla Taife göndcrdL Orada 
MiUıat Paşa.nm mezarı: açıldı. NS... 

Arkadaıını Yaraladı 
lsta.nbul tevktfhancsfude evvelki 

gUn yine bir yara.lama hA.discsi ol. 
muştur. Arap Halil ve L1z Yueuf is. 
mindc iki mevkuf, para meselesinden 
kavga etmişler. LA.z Yusuf bir yum. 
rukle. arkadaemm dftlerinl 'kırmıştır. 
Arap Halli de sustalı çakısını çeke. 
r<ık LAz Yusufu yaralamıştır. Müô. 
dcJumumt muavini Nurettın, Tevkif. 
haneye giderek tahkikata başlamış. 
tır. 

Gümrük BaımüdiirU 
Teftiı Seyahatinde 

lstaJıbul gümrükler ba§müdürtl 
Mustafa Nuri, Edirne gümrükler mil 
dürü Zekeriya ile birlikte Edirneye 
gitrn~Ur. GUmrtlkler başmüdürli, 
Trakya gUmrüklerlni teftiş edecek • 
tir. Bulgar hududunda Kapıkalede 
y~ni bir gümrük binası yapılması ka 
rarlaştU'llmış, bu binaya ait tahsisat 
ta lstanbul gümrlikleıi emrine veril
rniştir. Mustafa Nurl, bu seyahatinde 
Kap1kaleye de giderek inşa.atı yal<m 
da başlıye.cak ola.n bu bina hakkında 
tetkiklerde bulunncaktır. 

Y llbaşı Gecesinde 
Yılbaşı gecesi için, bütün nakil va

sıtaları fevkallide blr &efer tarifesi 
tatbik edeceklerdir. Tramvay kum. 
panyası, o gece saat birden eonra da 
muhtelif hatlardan e.rabalar kaldıra 
ca.ktır. OtobUSlerin de sabaha kadar 
işlemesi temin edilectıktir. 

Akay ldtı.resi yılbaşı gecesi Kadı. 
köy - He.ydft.l'paşa. hattında saat 
12 den eonr& t azla postalar i§lete
cektir. Şirketi Hayriye de o gece saat 
birde Çengelköyünden bir, 2,30 da ve 
3,30 da Köprüden iki vapur kaldıra. 
caktil", Bu vapurlar Anad:>lu tarafın 
dalrl iskeleleri tutaca.klannr. 

Ucuz 
T erriiz 

Et ve 
Sut 

Et fiyatlarının kırk kuru§a indiril. 
mesi için belediyece yapılan tetkikler 
t~amlanmış, hazırlanan rapor ve. 
kıilete göndcrilntiştir. 

Belediye yılda 1,400,000 lira gelir J 
temin ettiği mezbaha resimlerini kal 

1 dırmanın imkansız bulunduğunu, e. 
sasen bunun et fiyntlan üzerine faz.. 
la bir tcsJr ynpmıyacağını raporuna 
ko.ydetmlştir. Et fiyatlarının ueuıla
t.ilmn.aı için en birinci çare, belediye. 
ye göre, taşıma, dağıtma ve satış ,e. 
kUlerinln değişttrilml•Bi ve ucuzlatıl
maslle mllmkUn olabtlecekttr. 

Süt İfİ için tetkikler 
Belediye, 938 mali yılından itiba

ren lstanbulun aut dcrdin1 hallede. 
bilmek için ltalya, Almanya, lsviç
ro gibi memlcketıcrdckl bcledtyelerin 
sUt ieinde hangi yolu tuttuklarını tet 
kik ettirmiştir. Ş mdi de, Avrupa 
memleketlerinde devletin &Ut iş

l~riıte müdahale §Ckillcrt Uzerlnde ça 
lışılmaktadır. Belediye hazirana ka. 
d h tunu li Zrr'lı mı bttJi k ~e 
haziranda ödünç olaraıc temin e&:.: 
ccfi pe.ra ile şehrlmlZde bir sUt fab. 
rikası kuracaktır. Bu fabrika işe baş 
ladıktan sonra lstanbullulann temiz 
ve halis sUte kıı.vu§aklwı temin edi... 
Uyor. 

Hastanelere Birçok 
Yeni Pavyonlar 

llSve Ediliyor 
Yüksek tedrisat Umum Müdürü 

Cevadın reisliğinde dUn Universite
de bir toplantı yapılmıs;br. Toplan~ 
tıda Rektör Cemil Bilsel, Tıp fakül· 
tesi dekanı Nurettin Ali, umumi ka
tip Ferit ZUhtli ve Üniversite mimar 
lan hazır bulunmuşlardır, Iki saat 
kadar süren bu toplantıda Gureba 
hastanesi civarında bu ytl yapılacak 
olan yeni hastaneler et.tafmda görU 
f1UlmUşttlr. Bu nradn. çocuk cerrahisi 
kliniği ilo 80 yntakh çocuk hastane
sinin yerleri tespit edilmiştir. 

Ytilcack todrisıı.t umum nıUdUrU. 
öğleden sonra Tıp fakültesi dekanı 
Nurettin Ali ile birlikte Haseki, Cer 
rahpa.şa ve Gurcba hastanelerine na 
ve edilecek yeni dere ve tatbikat pav 
yonlnn işini tetkik etmiştir. 

Orta Tedrisat Umum 
Müdürü geldi 

Maarif Vekaleti orta tedrisat u
mum müdürü Avni de dUn şehrimi
ze gelmiş ve tetkiklere başlamıştıt. 
Avni, bilhassa ge1cc.ek tedris yth yo 
niden açılması icnp ed~n oıta mck _ 
teplerle m<ıvcutıara katılması tlizrm 
gelen pavyonlar ve şubeler meselesi 
ni tetkik edecektir. Gelecek sene E· 
rcn'k8yündo muhtelit bir orta okul 
açılması lfı.zrm geldiği için Avni dün 
ErenköyUnc gitmiş ve bu mektebin 
nerede ve hangi binada kurulması 
tbım geleceği hakkında yerinde a. _ 
raştırmalar yapmışt1r. Bugün de 
Kartal ve UskUdar cihetinde tetkik
lerde bulunaca.ktrr. 

Antalyada Radyo 
Merakı Artıyor 

Antalya (TAN) - Burada radyo 
merakı artmakta.dır. Ça~ır bir hal
de 160 radyo ve yedi radyo acentuı 
bulunduğu teııpit edilmiştir. 

At.afürkün Anka.raya şeref verdikleri günün 18 inci ylldönü. 

mü Ankara.da parlak merasimle kutlooıdı, §Clıir donatıldı, 'Ulus 

meydanında büyük bir toplantı yııpddı ve bu seviınçlJ yıldönlliıtU 

heyecaınla ya..53ndı. Bu resimde, Ulus meydanındaki büyük to _ 

la t 
.. .. p 

Oturan ·2 
Vapur 

Tehlikede 
n J..\ ı 1:oruyoruz. 

Birkaç gUndenbcrl devam eden poy 
raz fırtınası dün gUn doğrusuna çe
vjrmiştir. Yurdumuzurt her tarafın. 
da kış orta bir şiddetle devam etmek 
tedir. Dün Edime ve Konya taraf. 
larına kar, Çanakkale, lzmir ve teh, 
rimize ynğnıuı yo.mıştır. Karadenao 
de fırtına henüz d.J-ımemiştir. 

, Hisar vnpuru faciası etrafında a.. 
1 raştırmale.ra devam edilmektedir . 
1 Hava henüz tamamen dilzelmemiŞ 

ı bulunduğu için Merkep adası ve cL 
varında. istenUdtğl gibi araştırma ya 
pılamamaktadır. 

Karagümrükteki Kaza 

Bir Kadın Kamyon 
Altında Çignendi 

Diln de kn!azcde Hasan Knptanm 
kardeşi Maksut ktı.ptan bır motörle 
Merkep adasına giderek kayalıklar. 
da ve denizde araştırma. yapmak is. 
temiştir. Fakat şiddeUi rüzgar ve 
dalgalar, arayıoıln.nn çalışmalarına 

manı olmuştur. 

Kazazedelerin aileleri için dün ak.. 
şama. ko.dıır 2500 Uta para toplan .. 
mışlır. 

Son fırtmnda Ercğlide karnya o. 
turan Sinop ve Tav:ilzado şileplcriniıl 
vaziyetinde bir değişiklik yoktur. Si. 
:cop vapurunun sahibi, gem.irun altın. 
daki yaraları muayene etmek Uzere 
lstanbuldan EreğUye dalgıç göttir .. 
mUştUr. Bu vapurun yaralarının Jta.. • 
patılması bir hayli uzun sürecektir, 

DUn sn~nh lUdirncknpıda yaşlı bir 
kndınm ölilmile neticelenen bir kam 
yon kazn.sı olmuştur. Kaı.amn tnfsi 
Jatr oudur: 

Ayvansarayda oturan 55 yaşların 
da Sofiya isminde bir kadın, evvelki 
gece Beyoğlunda ahbaplarından lspi 

ronun evine gitmiş ve geceyi orada 
geçirmiştir. Sofiya, dUn sabah saat 
11 e doğru, 16 yaşlıırmdıı Ektor is-

Ereğli limanı batı lodosa kartı ol
duğundan hava batı lodosa. çevirdiif 
takdirde iki vapurun vaziyeti de teb.. 
likeye düşecektir. Bunun için kua.. 
zedo vapurların kurtarılma.lan için 
a.oole edilecektir. 

• mlnde bir ku~la lı""atıhe çıkmış, Kara 
• gümrUğe doğru ilcrlemiye başlamış 

Gün doğrusu fırtınasına rağmen 
vapur seferleri devam etınektedir. De 
nizy~lla.J'ının Marmara hatlarına Mer 
sin ve Izntir pot:ıtnları m\1lltaunıan 
yapılmaktadır. Yo.lnız Kıı.radcniz ve 
Bartın postnlnnndn gecikmeler var. 
dır. Ankara vnııuru dn diln 24 saat 
gecikerek Karadenizden limanımıza 

tır. Atiknlipa.§a ttamva.y durak yeri 
ne geldikleri sırada genç kız, arkıı· 
dan bir kamyonun geldiğini farkct
miş,vc iht iyar kadını kolundan tuta 
rak yolun kenarına ço1<1210J• ,.,.~ ........ .. 

tir. Fakat, Sofiya nrlmya bakıp ta 
kamyonun Uzerinc doğru sUratle gel 
.ıuı;o-ı. ... __ , __ .,,..___ ı..u..ı.u~u.. ~ıı~ırtnll} 

ve kolunu ,genç kızın cUnden kurla 
rarak geri kaçmak istemiştir. Fakat. 
bUtün semeresi boşa gitmiş, karnyo 
nıın sadarnesine uğnyarak yere yu 
vatlannuştır. Sofiya, başından ağır 
bir yara almış ve derhal ölmüştür. 
Kazayı yapan araba, Ytldız garajına 
ait 3892 numaralı kamyondur ve şo 
för 'l'ıüilin idaresindedir. MUddelu· 
mumt ınuavinl Obeyt kazanın tahki 
katına başlamış, Adliye doktoru En 
ver de cesedi muayene ettikten son· 
ra görnUlmestne izin vermiştir. Şo-

Kazayı yapan şolör Talil för, nezaret altındndır. 
Amerikalının kalb sektesi 

Oda A
- ı w / neticeıinde öldüğü anlaııldı 

z a 1CJ1 1 Tepe başında Viyana otelin.de ölU 
bulunan Amerikalı F'ilip'in kalp sek 

1. (f! •• n ı· ık tc~in~ ~urban gittiği morgca tcsbit 
3 edılmıştır. 

Anlaşıldığına göre, Filip, iki sene 
önce Amerilmdnn ayrılmış, 10 ny ev 
vel şehrimize gelmiştir. Istanbula, 
birkaç gün kalmak üzere indiği hal 
de, şehri beğenmiş olacak ki, bir tür 
1U ayrılamamıştır. Büyük bir kimya 
fabrikası sahibi olan kardeşinin gön 
derdiği para ile geçinen F'itip. son de 
"rece ayyaş bir adamdır. Her ay kcr 
deşindcn gelen 150 dolar harçlığı !.ki 
Uç gün içinde temizler, sonra. s!lğa 
eola borçlanmıya başladığı görülür. 

Seçim Bitti 
'l'icaret odası seçimi dün akşam 

bitmiştir. En çok rey a.larak seı;ilen 
40, ikinci seçici şunlardır: 

Murat Fortun, Hayri Tütün, Hasan Vafi, 

Refik Ozgcn, Sait Omer, Hasan Rıza Te 

melli, Ahmet Bıcan, Hilmi Naili, Ziya Taner, 
Şerafettin Alemdar, Osman Nuri Koz:ik, 

Kerim Aktar, Ahmet Kara, lzzet Basmacı. 
Fa:th AkıUn. Hasan Sadi BerldSlı:, Rıza Sa 
Fazlı Akgun, Hasan Sadi Bergög, Rıza Sa 
dılı:oilu, Ziya Sipahioilu, Ali Uz:unköpru, 
HUseyln lzzet, Nuri Datdelen, Ziya Kınacı, 
Ferit Ganim, Ha1rl Arappoilu, Azmi Tu 
ıak, Hu Ban, Ali Memhduh, Beklr zade 
Hasan Ballhattln, Halil Murat Yenel, Bali 
Haaan Sallh11ttln, Halil M ırat Yenel, Sall 
hattln, Celll Dikmen. Halli Klçıtr, Sıtkı YU 
cel, Hırndl Baıar, Necip Serdengeçtldlr 

OlUmUn, esrarlı tarafı aydınlandı 
ğı için ceset, dün gömUiınUştür. 

o 
B19ada Yeni Bir Mektep 

Biga {TAN) - Sinekçi köyünde 
yapılan yeni bir tlkıncktcp merasimle 
açılmı, ve tcdrlentA balfl&nmıştır. 

, Mualll111lar için .... 
, Musiki Ku .. ~m 
Erzincan~ (TAN) - Bu s~ne .nır~ 

kullardaki talebe adc:lindekl fazlalık 
600 U bulmuştur. Muatılmcr l~ln Ga.\
zi paşa okulunda musiki kursu açd· 
mıştıt'. 

Bu sene 29 köyde açılart itkmektcp 
lere eğitmenler tayin otunmuş ve kl
nunuevvelin birinde tedrisata başla· 
nılmıştır. Köy ntckteplerine vek&let
tcn parMız g6n<'.larilen Uç bin kitap 
dağttılmıı,tır. Birkaç köyde yeniden 
mektep binnsı yapılmaktadır. 

~~~] 
Blt mUddettcn beri ııehrimtıde bala 

nan Harıciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Aras, dUn akşamki trenle Ankara)'& 
hareket ternlstir 

• yedlkulede bir fırmda çalııan Refik 19 
minde bir işçi kolunu hamur maki 

nesi.ne kaptırnrak yaralanmıstır 

• yugoslııvya hUkQmetl, izdivaı;tareu!aıı 
itibaren U gUn iclntle Yugoslavyad& 

balayını geçirmek istlyenlere şimendiferi• 
rinde yüzde SO tcnzilAt yapacaktır 

• Bu ayba,mdan itibaren tcmizıtk itlen 
memurlannm bilgilerini arttıtm&k 

icin Belediye her gubcde bir tertil)till kaU'sO 
açacaktır 

• B olaziçi Jiıclerl talebesinden kulıt kiti 
llk bir izci grupu bugün Romanya 

vapurile Atinaya gidecekler, senebaıı tatiU 
ni Yunanistanda geçireceklerdir 

• H ukuk Fakültesi profesBtlenn"en 1111• 
tafa Re5lt Belgesay dün Unlverlite 

konferans ınlonunda (lsbat külfeti) mf:\'Jl11 

lu b:r konferans vermiştir 

Vck(;Jet tarafından gösterllcn 20 
namzcUc altmılJı bulan ikinci scçtci. 
ler, pertcmbe gUnU saat 11 - 12 a. 
raıtmda ticaret odasında toplantıya 
çağırılmıelardır. Altmış kişilik bu 
heyet. oda meclisi aznlığı için kendi 
aralarından otuz k şi seçeceklerdir. 

YURTTA HAVA VAZiYETi 

Oç Köprü Yıkıldı 
Antalya (TAN> - Serik yolu Uze 

rinde kaya.burnu ile Cumalı arasında 
ki Uç köprü Seylfıptan yıkılmıştır. 

Serik - Manavgat yolu Uzerinde köp 
rU çayı • Cakış arasındaki §(>senin 
Uç yerini seller harap bir hale getir-
1Jliştir. 

Memleketlmb:ln Sark rnmtakaları az, 
Trakya, KocaeJI, Ege nımtakaları fazla bu 
tuttu, JUrdun dlter rnmtalı:aları kıımen ka 
pah ıeçmlıtlr Yalııları Çanaklı:ılı, lımir, 
Bahkeılrde yalmur, Edlrn• •c Kon1ada kar 
şeklinde olmuştur Rüzgirlar Or,ta Anadolu 
nun cenup mıntakasile Sarld Anadoluda sa 
kln Karadeniz kıyılarında cenuptan kuvvet 
li, Cenubi Anadolu, Trakya, Kocaeli, Mar 
mara havzası ve Orta Anadoluda Şarktan 
orta kuvvette esmiştir 

Şehrimtildekl hava 
Dün tstanbulda M"a kapalı g~çmt,, ftflt 

12 rtcl ay Günı Sl Kasım: 52 
Arabi 1856 Rumi: 1353 
Şevval: 25 Birinclklnun: 16 
GUneş: 7.25 - Oitlc: l2 15 

lki.ndi: 14.!G - Ak~am: 16.41 
Yatıt: 18,26 - lmılk: J,17 

den sonra yağmur yatmıya baıtamqtll' ı&UI 
glr Sarktan aanlyede S-10 metre harlı ., 
mı,t1r Dlin, ıaat 14 te ha\ta tazyfln 1eJI 
mili.metre idi, Sıcaklık en fazla 6,6, d -'t. 
0,8 santigrat olarak te•bit edilmittlr 
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Yine Yol Parası 
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[Ya.zan: 8. FELEK] -·Dünıa ~Gaz tel ıinin lı Teruel'deki Asiler 
l Birinci Saıla Hab~r_le_r_i _ ...... _

1 

Cümhuriyetçilere 
Sen.ede iki defa, h.8.disat beaa bu 

ı;ütunla.rda yol parasından bıalıset. 

mek .fırsatım verir. Fırsatını verir 
değil, 3.deta emrini verir. 

Romanya'da Faşist Partisi iltica Ediyorlar 
Yeni Kabine İle Londra., 28 (TAN) - Jsp HJya da en son vaziyet hakkmda alınan 

haberler şöyledir: Teruel etrafında muharebe devam etmektedir. Asile
re göre, şehrin etrafındaki muharebe son derece kanlı ve yırtıcıdır. Asi
ler mulmvemete devam ettikler"ıni. tayyareJcrintn cephe ~eristni vo <"iim

huriyet~ilere alt mevzileri homhud ıman etti~ini ha.ber veriyorlar. . Bu 
haberlere göre. l'enıel asi gr.rnim nu ile hallan mamni kuvveti ~ol• 

Buındaa ne fayda hasıl olur1 Ora. 
sını sorma.ym1 (r'ü.nkü eğer bundan 
tir ~·da b8.sd oJsa.ydıt e\."\lem ken. 
dim müst.efit olurdum. Demek kl, bu 
ya.zılardan müspet bir §eY çıktığı 

yok. .. idi 

.Beraber mi Çalışacak? 
Bükreş, 28 (TAN) - Alman en ~on haberlere göre, Romanya yüksektir ve cüınhuriyetçi milisleri n büfün ta.arruzla.n pU!iılriirtiilmtiş. 

Kralı, yeni kabinenin teşkili vazifesini m'lliyetçi, rasist hıristiyan tür. Fakat cümhurlyet,çi memhalar ile bitaraf mii.<ıalıitler Ternel'liD ta. 
fırkuı reisi Koga'ya vermi,tir. Müfrit sağa mensup Koga fırkası- manıen hükiinıet el.tnde olduğunu teyit ediyorlar. 

~ın, M:m köylü fırkasile birl~erek bir kabine letkiline muvaffak Teruel'de asilerden alman yüzler -ı-------------~-
,Jmu1 beklenmetkedir. Bu iki fırka son intihabatta beraber hare ce esir Barselonaya getirilmişlerdir. rl . k il 

\ 
Havasın hususi muha.birinde.n al- Çek Başve ili -~' \ 

ket ebnit ve aralannda bir mütareke yapmışlardı. ______ B_._T_a_ta_r_e_s_cı.ı_ dığı mali\mata göre Teruelde CUmhu \)\ ~' 
--------------

1 
Teşekkül edecek kabinenin otorite ,- I riyetçiler Papas mektebine doğru ile _.:..._ ., • ~~ 

MISIR mahiyetinde ve 'apaçık nasyonalist LEH ST AN: rilmektedir. Mektebin her tarafı çev 
olma~ır beklenmektedir. Fakat teşeb \ rilmiştir. Asi'er, karanlıktan istifade 

B. Titülucu 

Şimdi, zamanla. her göze ba:tan 
çap.razuklar düze.irkeııı, bizim kırt.a.. 

siye balı~i mahsullerindQn ola.ıı bu 
yol pw:a.sı hikayesi de in§laJlah ta.rL 
he karışır. 

t.."fendim1 Haddimiz ot.mıya.rak er. 
kek olduğumuz ve altnuştan genç bu. 
luıı.dt1eöumuz için lrer seme altı U:ra 
yol pa.rası vermekteyiz. Bu yüzden 
Şehir meclisine her gün dua. etmek. 
reyim. Çünkü bu miktan orası tayin 
etıni~t!:r. Ya lüzum görürler de 20 
lira derlerse halimiz ne olur! 
Bu parayı da. iki taksitte öderiz.llanl 
orta. halli adamlar için pek t.e hiHe.. 
dilmeden toplaına.n bir vergidir. Bir Saray ve Hükumet 

lhti16fı Şiddetleniyor 

büsün muvaffakıyetle neticelenip ne Y h d• il Evlenen ederek kaçıyor ve Cümhuriyetçilere 
ticelenemiyeceği henüz belli değil - a u 1 e iltica ediyorlar. Şimdiye kadar iki ·ı 
dir. Muvaffakıyetle neticelenmediği Bir Prensin Akıbeti yüz sivil nefer iltica etmek istemşler. 

1 giına şikayetim~ de yoktur. 

takdirde yakında toplanması bekle- fakat asiler firarilerin arkasından a- , 
. 28 (A.A.) _ B a.k§a.m nen parlamentonun toplanmasından Varşovn, 28 (A.A.) - Radzvill te~ a~mrşlardır. 

Ka.Jıire,l kolan Nabas; u vazgeçilmesi beklenebilir. Milliyetçi ailesi, Prens Michel Radzvill'in Judit Sehrin ha..ıcinclı>kı' cephede Ctimhu 
\'ukua ge ece aşa - .w.a . . rı· . üf •t o'}ar n par ud r 1 

hir Paşa nıUlakatı esnasında, Başve hırıs~ıyan :a ı;. ~ ;ı s;~ l dı Kichestov .:sminde ~ir :ah , lu~ ile riy~t krtalan asilerin taarnı:ıfarmı 
. umessiline hük& . t.ilennden ır. a u 1 uşm~ı r. evlenmek ıstemesi uzerıne prens~ ve niiskiirtmekle kalmıyarak asilerin 

kil, ~ay nı izah edecekt~et~. Son intihabatta kuvvet kazanan par sayet altına alınmasını talep etınış ol mevzilerine taarruz etmişler ve bu 
lt~ktai naza:ı~ü anlaşmazlı~ H~- tilerin biri olan ve yeni adiyle "Her du~da.ı: Os~ov mahkeme?i. eski 1 vüzden Teruelin şimali ga.rbisindek~ 1 
~unıet. b~~ ile kabine aras ncı:ı:i, şey vatan için" fırkast adrnı taştyan Pa.rıs sefıri Mıchel Chlapovskiyt pren <'ephe A,beracin istika.uıetinde Beza.s ! 
listif .. ade, ~ ...... zını· eden k"'"unın 

1 
demir muhafızların, milliyetçi hrris- · tnı -rnuna.sebatı ........ -· u esa .. h ti b kl sin muvakkat vasisi tayın. e . iş~ir.v• lve Quencava genişlemiştir. 

8f maddelerinin tefsiren tasrih olun tiyan fırkasına muz~ ere eK~~.; yaşında bulunan prenı:: şımdi nışan. Barselonadan verilen bir haber<' 
· t ektedir· Bu mesele · mektedir. Demir mu afrzlar. uçu.i< lrsile Cote d'Agure'de bulunmakta • ~öre iki Franko gemisi Kat::ılnnya a 

ınas~: ıs .em anlaşmazlığın esasının Antant ile Balkan Antantına muha- dır. çıkla.rmda Yolanda ismindeki Fra.nm2 
hall~ uzerıne, ıctalar çabuk hall d.~ı lif olup İtalya ve Almanya ile i.yi g.e d ktan 
teşkil eden no . hemmı'yetın· eb. ı e "inme taraftarrdır. Millivetçi hrristı- Ş(LI l "apurnnu durdurarak içini ara ı l 

Cektir MeseJenın e e ına ~ . 1. ~. d" : l sonra MaJurka adasına doğru gitmi · 
• . k ki bir beyanna ta yanlar i.se Sovyet Bır ıgıne üşı:nan 

en. kabme, hu u t . . me n otnıakla marufturlar. Eski hariciye ye mecbur etmiştir. 
zim ederek 1:'11nu; ~e ::ı~r:y~ tak nazırı Titulescu ansızın Viyanaya git 70 Ev Ya1tdJ Madridde Fransız Komünist mebu 
dim edecektir· u ~a ı o ayca miştir. Tedavi için mütehassıs bir su Marthy ~u Babah General Miaja t.a 
halledeceğe benzen:uyor. doktora müracat edeceği söylenmek Santiago dö Şili, 28 (A.A.) - Cas ... afrndan ket.bul edi1miş. Fnmsu: me 

SURiYE: 
Cezire VaDsini Kimler 
Dağa Kaldırmıılar? 
Beyrut, 28 (A.A..) - Suriye Dahili 
Nazın Mebusan Meclisinde yaptığı 

ye d b" ··dd beyanatta bun an ı.r ınu et evvel 
daıfa kaldırılan ve .g~çenlerde tekrar 

bul cezire valı.sı meselesini mev una.n 11 .. 
ıuu bahsederek 1?~u .e~ §iddet~e 
t . d·ıece~nı bıldinnıştir 
eczıye e ı t:o-- • 

Suriye hUkiimet, bu kaçırılma hadi 
Besinin sebepleri hakkında henüz hiç 
bir tebliede bulunmamıştı:,. 'Yalnız 
Ba.RVekil Cetnil Mardam .. hukunıetin , 
nıi.11' blok hariç olmak Üzel'e bUtUn 

• rt'lerin ve muhale-fet ea•At 
siyası pa ' ~ . ~ e 
lerinin kapatılaca~ teyıt eyıenuş 
tir. 

INGILTERE 

Piyadeye Tank Dafii 

Tüfekler Veriliyor 

tro'da çtkan şiddetli bir yangın 70 busu daha sonra Ecoicol'e giderek o 

1 
te4it Tatare~u. bugün krala istifa... evi kül etmiştir. Hasar 5 milyon Pf'· rada şerefine verilen ziyafette hazır 
smı veraunen sonra gazetc>eilere de. sos tahm.:ill olunmaktadır. 150 aile a. bulunmuştur. 
miştir ki: çık.ta kalmıştır. Ingilterenin Ma.drit sefiri olup 
"- Ayan meclisinde büyük bir ek Hendavede mukim olan Chilton•un 

seriyeti haiz bulunmamıza rağ1"'1c.n, FiLiSTiN: yakmcfa tekaüde sevkedlleeeği haber 
hükO.met. mebusan mec1 isinde ekse - verilmektedir. 
riyete sa.h~p de~ildir. Bu sebepten A Ç •1 Pariste çıkan Epogue gazetesine 
dolayı, dört senelik semereli bir ~alış r.ap eteCI eri göre tspanyaya ait Mendez Munez 
ma devresinden sonra. çekilmek rnec S • K I torpidosu A kdenizde bir torpile ça.rpn 
buriyetinde bulunuyoruz . ., urıyeye açıyor ar rak batmıştır. 

Bükreş, 28 (A.A.) - Nasyonal hı· 
ristiya.n partisi reisi B. Gogo, nasyo
naı köylti partisi ile Romen cephesi 
a.zasmdan üç zatın iştirakini temin 
ettikten sonra kabineyi teşkil eyle -
nıiştir. 

Nasyonalist hareket şeflerinden B. 
Misescu, hariciye nezaretini deruhte 
etmiştir. 

Yeni nazırlar bu akşam kral huzu 
runda tahlif edilmişlerdir. 

Denizlide Kar Yağıyor 
Denizli, 28 (A.A.) - Bugün saat 

14,30 da kar yağmıya başlamış ve 
az bir müddet sonra ka.r her tarafı 
kapatmıştır. 

Kudüs, 28 (A.A.) - Dün de şıma. 
li Filistinde Ingi1iz krta::ı.tı ile asiler 
arasında bir çok müsademeler olmuş 
tur. Matouala ile Nakoura arasında 
Suriye' hududu tamamen nezaret aL 
tındadır. Zira silahla.r:mı gömmüş o. 
la.n birçok Arap çeteleri hududu aş. 
mıya çalışmaktadırlar. 

Memleke~n her tarafında tathir a. 
meliyesi devam etmektedir. 
Nasıraya çağıninıı.ş Cllan GaJile A. 

rap eşrafına şiddetli bir ihtar yapıl. 
mrş ve kendileri 5 mıntakada mub. 
tel;f kasabalarda sakin teth işçilerin 
isimler'ıni bildirmiye davet edilmiş ve 
hilafına hareketin ağır cezalarla kar 
ştlanacağı tebliğ olunmuştur. 

Dinarda Zelzele Oldu 
Dinar, 28 (A.A.) - Bugiin 12 Yl 

12 geçe şiddetli bir yer sarsıntısı ol 
muştur. Zarar yoktur. 

..... :<ISA 
HABERLER 

• Fransada Pariı kamyoncularının 

grevi henüz nihayet bulmamıştır 

ı 
• Maruf Fransız bestekarlarından 

Ma~ri~e Reval, dün, 62 yaşında vefat 
etmı§tır 

• Eski Amerika Hariciye Nanrmm 
t cenazesi eski Cümhurrcisi Vilsonun 
} mezarı yanma gömülmüştür 
•••••••••••••••••••••••••••• 

B. HoJza 

Cekos\ovakya 
ve Lehistan 

Anlasamıyorlar 
Paris, 28 (A.A.) - Hariciye Nazı 

n Delbosun son seyahatinin neticele 
rini tetkik eden ''Populaire" gazetesi 
diyor ki: 

''Delbosun Parise avdetinden son 
ra bazı tehlikelerin zail olmıya yüz 
tuttuğu müşahede edilebilir. ttalyan 
Alman ve ttaıyan - Yugoslav muka 
reneti gayet tabii olarak Fransaya 
müteveccih olmadıktan başka Fransa 
nın dostlarını ve müttefiklerini de is 
~ihdııf etmemektedir. 
Vakıa bugünkü şartlar altında her 

:zamandan ziyade zayıf olan Çekoslo 
va.kya ile Polonya arasında sam.iın.i 

bir barış temin etmek için Fransanın 
'ıir seneden beri sarfettiği J?avretler 
henüz bir semere vermemiştir. Fakat 
r ..ehistan ile Sovyetler Birliği arasm 
'laki knmc:ıuluk münasebetleri hayli 
'vileşm'stir. 

KilGiik Antant c1Pvlt"tleri ar::ıc:ımd~ lr: 
"~i"lar tekrar sıkılaşmıya başlamış 

tır." 

Londra, 28 (A.A.) .- Dafly 'releg. 
. verilen malfiın 

aph gu.etesıne ata 
.. .. ümu" zdek.i sene zarfında p·ya 

gore, on k Roınanyada Fırka Mücade'eleri 
d krtala.rı tanklara karşı UllanıUt_ 
e h. edilecektir b 

cak tüfeklerle teÇ ı.z .: ou 

tüf k1 
tanklara. karşı çok muesaır-

e er k d" .. • 1.ıJda.Tl O a o.E' CQzi o. 
olacak ve a.grr lan mühim 
lac kt ki ıuzunıu o mat 

tı a ~ kUçilk bir seyyar tertlbat 
e birlıkte . bileeektir. 

Uzerinde nakledıle 
ING iLiZ ooNJ\NMASll\'DA 

Londra· 28 (.A.A.) :-al ~ım;aUlk 
d .. d'" cü lordu Visamır ır ercy 
or un a.rında.ki Ingiliz filosu 

l'loble, Çin sul .3:1-• t' 
~ ıay!ıı ~U-lillll§ ır. 

kumandanlı~ 

Habeş imparatorunun 

Bir Protestosu 
A ) _ Haile SelasL 

Londra, 28 (A. . 'nj imza et 
l arncsı -

$e <)s'o r.1ukave en• bir telgraf gön. 

tniş olan devletler:uktı.rnetinin dıı \ e. 
dererek Holarıda eıenames;r.i un 
ti ü1.erine Oslo mukav beŞistanm r.. 
~ eden devletlerin Ji~_...m hukukan 

Uha.........-
taJya tarafından . i tetkik etmektf" 
tanınması ı:peselesın -ğrendiğıni bil. 
()lduklarmr hayretl~-~ye bU hareketi 
clirmiştir. Ha.ile SelP" 
brotesto etmektedir· 

R o;:nc:~=~~ı:~T::: f """:;~;:N~ .. OM.ER .. Ri~-·~Ö~R·u~··· .. ·1 
Dliş ve Roma.oya krab yemi b:ir hü. f J 
kfunet:t.ı ~kili için siyasi liderlerle · t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • 
görU.smiye b&§la.ınıştır. hUKu.uıet ua.-,.ua. .ı.ki ueıa go~ier. yarduncısı ola.o :,te~eıscu. uın gun • 

Bu vaziyeti doğuran en mühim dır. cin taarnızuoa. uğramış ve birkaç 
Anın, Roma.oyada yapılan son umu. V~üncü fırka "Herşey vatııaı i.. bıçak darbesile ya.raJandıktaın son. 
nıi seçimin neticesidir. Seçimi libe.. çin,, adını taşır. liir a.mJ.ık bu fır. ra. 38 k~wı yarası aJa.ra.k ölmüş-
ra.ı bir hü.kônıct yapmış ve bu hiL ka .. IJe.ınlr muhafızlar,, adı ile ta.. tü. 
4<Utneıt s~imde muvaffak olmayı nmmakta idi. Bmtlam Romanyarun 
lllnınuştu. Romanyada 1926 da ka.. "faşistleri,, de dcı;tlliyor. Fakat .ı.ıı. 
b~ oluırum iıntihap kanıunu, reyle. .laşnauı bunlar lta.:yan faşisıtlerden 
~ Yiizde kırlmıda.n fazlasını ka. • fazla A.lman milliyet~i sosvıtJ~st•~-
zarıan partiye mecli.'lin yar mev. rine benzemekte ve Oılllar gibi rrk 
luleriııı verdikten b~.ka geride im nazariyelerine sarılıoo.Kta ve s.ya.. 
~ Yanda.o, mmmıi seçimde aldı. si görüş ba.knnmda.n da. ooıJa.n ör. 
~ :t.eyeı münasip bir pay ayınr. Bu ınek · saymaktadırlar, Bunlarm iL 
Ylb.den liberollerin ekseriyet kar derlerl Corn~liu Godreaux:'dur ve 
~ına~an bolr'eniyordu. Halbuki Romanya siyasetinin korku saçaa 
.~ratrer un,umi seç!mde yalnız şahsiyetlerindcın biridir. Çünkü o. 
~~e 30 nisbetinde rey almı!5lar mm liderliği altında hveket eden 
~ ll Yli~", 387 a.7.alı mecllsiın a.n demir muhafız!:tr, dört yıl önce lL 
dJ. 142 a.za~nm teşkil edebilmişler. berat Başveki~ Duca'yı öldürmüş, 

Bunlln .. 
bir kUa . UZerlne Bay Tatarescu 
fü._ı.._ hsyon hükftmeti vücude ge 
- uı.ayeı 9aJIŞacaktı 

1 lerd~Ya· lntih&batmda liberal. 
köyltıı ~ra gelen fırka. mllily~ 

erdi BUbia.r 1928 denberi 

daha. scımra demir mulıafızla.rm mu 
haliflerinden birka.çmı da aynJ akı
bete uğraıtmışt hatta D~mlr mu. 
hafızlar içinde lidere karşı gelen 
ve rakip fırkalar vücude getirmek 
istiyenler de bu iikıbetta:ı kQrtoJa.. 
mamışlardı. Bu fJrkB. liderinin eski 

Demir muhafızlar daha son • 
ra, Ronuınya halkı nazarın. 

da. daha iyi bir şekilde taınııuıuLk 
için uğraşmışlar ve birtakım hayır 
işlerile adlannı lekeden kıırta.mu-
ya. ~.alışmışlar ve son seçim esna. 
smda. 75 saylavlık kaz.ı.umışlardı. 

Romamyada fırka.Jarm dördüncü 
sü milliyetçi hmsti~·8Jlla.rdır. Bu 
fırka da mii1r1ıt sa~a mo.,~mptur. 

Fırlınrun Hdo.rlerioden Profesör Cu.. 
za Yahudi düşmanlığı Ue meşhur. 
dur. · 

Romail!yadaki bu frrka va'T.fvet.e 
göre, liheralforin eski hasnnlan o. 
lan çiftçilerle anlaşma.lan ve ktiçük 
fırkalara. dayaına.rak ekseriyet te.. 
min etmeleri miimkiiındü. Fa.kat 
buna. fmk3.n hası' olmadığı a.nlaşı.. 
lıyor. Çti:nkii R.omaınyada fırkalar 

arasındaki mücadele oldukça. kes. 
kindir ve çüt~iler ile Demir mub.a.. 
fızla.r ancak intihabatın devamı 
müddetiı:ıce bh mütareke yapa.biL 
mişlerdi. 

• ntillabat netit•esinde göze 
1 çarpaaı en mühim nokta, sa 

ğa mensup müfri!leriıı ku\lVetleın
meleri idi tlu oa bütiliı Avrupada 
ehemmiyetle karşılanmıştır. Çünkü 
demir muhafızların lideri, ıtoma.n. 
yanın küçük itilfı.fa, Balkan pak. 
tına ve ıuwetıer cemiyetine L5tira.. 
ki aleylıhıde olduğunu, ltalya ve 
Almanya. ile ittüak yapmak lehiın. 
de bulunduğunu sö~·liyegelmekte i. 
di. l\lilliyetçi luıistiyanlar da, bil
hassa Sovyet Bir!iğı aleyhindedir. 
E..cııkiden küçük bir küme teşkil e. 
den "Her şey vatn.n !çin... ellerin 
kuvvetlenmeleri de hariçte alaka 
nyamdıran biı hadisedir. 

Fırka vazi)·etinin bu mahiyeti af 
ması üzerine parlamento haricinde 
bir hü.ktimetin teşkJti düşüoüldüğii 
anla.5ılıyor. Bu te.5ehhüs muvaffa. 
kıyet kazandığı takdirde şimdiki 

pa.rli.ment.omın topla.nım;ra dm,.et 
olunmaına.c;ı belde-nir. 

Lfi.ki.n bu kadar kolaylık ve feraJı. 
Lıkla verilen bu vergtniD a.sıl güçlüğö 
sonradm ba.şl.a.r 

Bir kere bu "·erginin ne taha1dmk. 
ne tahsil yeri bellidir. Biı l!leDe zar. 
fında nerelerde otunu-, nerelerde ~ 
lışırsaauz hep orada adınız geçer. Zi. 
ra mahallelerde yapılan yol vergisi 
mükellefleri Ustesi içim her isim ha. 
şma beş kuruş gibi bir para. ücret ve,. 
rilir. Onun için mahallelerde bn Us. 
teleri yapanlar mümkün olduğu ka.. 
dar fazla isim yacıa.rlar. 

Böylece bir adamın iki. fiç, dört, 
beş, altı de~e adı geçebılir. 
~ bulunduğnır ve çalıştığım yer 

Ier itibarile dört deft.ere yazdıyım. 
Bunlardan yalnız bir tanesi vergL 

mi tahsU etmektMir. DiğerleJ'I sene. 
de ikişer defa benim yol parası verip 
vemıediğl:mi kontrol etmelrte ve her 
defasında vergimi falan şubeden Ve1' 

diğlın için arlık öt.eki defterlerden 
sllinmeldiğim hakkmdald talebim tt. 
z:erine defterlere "meşnıha.t verllme. 
s:ıoe.. rağmen bu hal her sesıe teker. 
riir etmekted.lr. 

Son defa ,;ine ayni şekilde bir mü. 
reaat ka.rşısmda kaldım ve 937 ver. 
gislnin ilk taksit makb~U göster. 
dlın. La.kin bunwıla iktifa edilmedi. 
935 senesi makbuzu da istendi. Ben 
her ne suretle olursa. olsun tediye et. 
tiğim her türlü vergi, barçt ve rüsn. 
mun bütiio makbuzla.nm saki.anma 
Merhum baba.mm baına öğrettiği i)i 
şeylerden biri budur. Çünkü on sme 
sonra. ad.am.da.n fa..:nın vergiyi sorma. 
lan iJıtimaJi vardır. Oouıo için 985 
ma;kbuzlarmı hemen gösterm~ 

güçlük çekmedim. Çekmedim amma 
herk!ıs benim gibi iki sene evvelki 
yol parası ma.kbuzaııu sakla.mıya.bl. 
lir. O h:aJde bu adamlardıııo vergi L 
kinci defa atmacak demektir. Bu, 
doğru mudur? 

iki Sflne evv~ı yapıldığı muh,.1~ .. 1. 

olan yoklamada gösterdiğbn maldım 
üzerine neden benim o zarnaırıki kay. 
dnna vergiyi verdiğim şerbedllme
mi~tir? 

Bunun ceva.bxın size belrt vereyim: 
Şubelerde hadise şöyle cereya.n e.. 

ıli;ror: 

Tahsildar geliyor. Vergi makbuzu. 
ınu gösteriyorsunuz. Nunı9.l"llSı.nt, ta. 
rih.i:ni ve tahsil eden şubcın.iıı ismini 
yazıyor. Bu malfimat üzerim: o şube.. 
den hakikaten böyle bir para tahsil 
edilmiş mi, edilmişse d .. kimin rut."'' 
na edilmiştir? Soruluyor. Tabii böyle 
sonılan binlerce kayıt \.'ar. Bu arada 
ya muha.berata ce'-ap gelmiyor, ya 
gelirse eksik gcliror. Hulftsa §n ma. 
hut kırtasiye bah~esini.n ~lçekleri bu 
ara.da. büyüyor, ~·aprakla.myor ,.e L 

çılıyor. Günü güni:Me vukuatın pe. 
şindeın koşan tahsil dalreleri de ora. 
'1.a.n cevap gelmt-sine intizar ederdl 
kayıtlara. dokunmuyorlar. 

Valrta ki. bir teftiş \.'e tambn Ut>! 
ı eski defterlerjn yoklan~ına ihtL 
y~ hasıl oluyor: memurlar kayıtla. 
rmda borçlu görülcın lc;imleri c;ıııkanp 
tnlısilılo.rlarr \'Priyorla.r. Onlar da 
'!e'1'P yakaınıza ~·apış.-yor. 
E~er bu mırn:rn~ l!ilz.-1 'w• hu iş 

haklı ve yerinde ise giile güle dev&DI 
etsiınlcr. 

işte ben yol para.<Jmı ,·ermektm de 
ğil, \·erdilrt.em sonra ooreum olmadı. 
~ını jspai f'tmf't°fen dolayı y1lıyonım. 



dı 

TAN 29-12.937~ 

r iınç mı Almak istemişler? 
M E iL IE K Sineması 1938 senesi HEOiYESi olarak Bu Akşam 

Dövme, Yaralama 
ve işkence Davası 
Dün Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesinde bir dövme, yaralama 

ve itkence davasına baf lanmıftır. 

BUyUk sinema müsamesinden baş lıyarak görfilme~ derecede nefis -
zengin ve gilzel bir program takdim ediyor. 

1-Mikinin 1938 ŞEN HAFTASI 
4 kısımlık tamamen renkli - Eğlenceli - 'Musikili komedi 

2-Sen ·Yumurcak 
' Sevimli 

SHILEY TEM P LE' in 
Fransızca sözlü, en son ve en güzel filmi. 

Numaralı koltuklar şimdiden satılmaktadır. Tel: 40868 

Uu/,! urıirn ııro~ra.rn: 

ISTANBUL RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI : 
12,30: PUikla Türk musikisi, 12,50: ıJa 

vadis, 13,0S: Plikla Türk musıkisi, 13,so: 
Muhtelif plak neşriyatı, 14,00: Son 
AKŞAM NEŞRiYATI : 
18,30: Konferans: Çocuk Esirgeme l{t1 

rumu namına: Doktor Şükrü Hazım (ÇO 

cukta zeki ve karakter) 19,00: Bimen Sen 
ve arkadaşları tarafından Turk musikisi, 
ı9,30: Konferans: Ali Karni Akyuz (ÇO 
cuk terbiyesi), ı9,55: Borsa haberleri. 
20,00: Mustafa ve arkadaıtarı tarafından 
Türk musikisi ve halk ıarktları, 20,30 : Davacı Beykozda oturan berber Mahmuttur. Suçlu yerinde de 

Çubuklu karakolu komiseri Mecit, polis Bedri ile Çubukluda bak
kal Seydi bulunmuşlardrr. Suçlulardan polia Fevzi mahkemeye 
gelmem·~:tir. Davanın mevzuu tudur: ~--•••••••• Tolstoy'un meşhur eseri - Beth oven'in ilahi müziği 4 •••••••••mııı1111ıı. 

Hava raporu, 20,33: Omer Rıza tarafın 
dan arapça söylev, 20,45: Nezihe ve ark• 
daslan tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Saat ~yarı) 21,15: Orkestra re 
fakatıle Bcdıiye Tuzün tarafından pı:l 

21,45: ORKESTRA Bir Palto 
Hırsızı 

Ele Geçti 

Eskiden Beykoz karakolunda bu
lunan polis Fevzi, davacı Mahmudun 
evinde oturmuş, kira vermediği için 
hakkında dava açılmış, aleyhine ka
rar alınmıştır. Sonra Fevzi bir gUn 
Mahmudun kapısını kırdığı için de 
Beykoz mahkemesi tarafından 3 
gün hapis cezasına. mahkfım olmuş 

ve tecil edilmiştir. Bundan sonra 
Fevzi Çubuklu karakolunda vazife 
almıştır. İddia.ya göre, davacı Mah
mut Uç ay evvel bir iş için Çubuk
luya gitmiş, geç vakit dönmek üze
re iskeleye gelirken polis Fevzi ile 
akrabasından bakkal Seydi, Mahmu. 

du yakalıyarak Fevzinin iskele bitişi 
ğindeki evine gelmislerdir .Burda Fev 
zi tabancasını, Seydi saldırmnsmı 

çekmiş, Mahmudu hayli hırpalamış 
lardır. Mahmut başmdıın bıçak ya
ram almasına rağmen bir elile Fevzi 
nin tabancasını öbUr elile de Seydi-

Senenin en muhteşem filmi. Edebi ynt ve mUzlk dünyasının iki üstadı nm en güzel eseri (Şopen ve Tchai
kovski'den) praçalar. 

ANliARA RADYOSU 
OGLE NESRIYATI : 
12,3 '0-12,50: Muhtelif plak neşriyatı. 

12,50-13,15: Plak: Türk musikisii) ve 
halk ıarlnları, 13,15-13,30: Dahili ve ha 
rici haberler, 16,00 dan itibaren: InkıUip 
dersi (Recep Peker) Halkevinden naklen, 

• LIL DAGOVER - PETER PETERSON (Fransızca) Cuma al<§amı T Ü R K ainemasmda • 

Dün SultanaJıınet sulh birinci ceza 
hakimi, Sirkecid,.. altı otelden palto, 
elbise ve saire çatan Ali oğlu Ragıp 
adlı bir suçlunun sorgusunu yapmış
tır. Ali, suçlarnun hepsini inkar et
miş ve: 

- Bay bd.kim, ben sabıkalı oldu
ğum için polis faillen meçhul kalan 
biltün dosyalan benim üstüme yük
letti. Ben hiç bir otelden bir şey çal 
madrm, demiştir. 

Hakim. muhakemenin mevkuf ola 
rak devamına karar vererek Ragıbı 
tevkif etmiştir. 

Maçta Tekme 
Yiyen Futbolcü 
GUneş klUbU oyuncularından Mu

rat, dUn mUddeiumumiliğe istida ile 
müracaat ederek Galatasaray klübU 
oyunculanndan Salim aelyhine bir 
yaralama davası açmış ve muayene 
edilmesini istemiştir. !ddiaya göre 
son Galata.saray - Gilneş maçında 
Salim da.vacmm göğsüne tekme at
mlf ve srhhatini bozmugtur. Mild
deiumunıflik şikayetçiyi tıbbıa.dü 
mUessesesinde muayene ettirmiştir. 
Verilecek rapora göre tahkikata de
vam edilecektir. 

Otomobil, Tramvay 
Carpı§h 

Şoför Nazilin kullandığı {Çorlu 
86) plô.kalı otomobil ile 166 numara
lı tramvay Tepebaşmda çarpışmış • 
lardrr. Her ikisi de hasara uğramış
tır. 

Kömürden Zehirlendi 
Arapcamiinde Kalafatyerinde Yıl

maz motörilnde çalışan tayfa Raif, 
kamarasında yaktığı mangaldan ze.. 
hirlenıniş, hastaneye kaldınlarak te
davi altına alınmıştır. 

nin bıçağını tutmuş ve bıçak elinde 
kınlmıştır. GUrUltüye polis Bedri 
gelmiş, bunlan karakola götürmilş.. 
tür. Suçlu, karakolda komiser Meci- 1 
din, eline kelepçe taktığını, ve beş ki 

loluk bir karpuzun başmda parça - ' 
landığını, polis Fcvzinin de kafasına 
iskemle ile vurduğunu ileriye sür -

mektedir. Davacının bu arada sağ 
kolu kırılmış, başından da tehlikeli 
surette yaralanmıştır. Mahmut, ya

rasının ağır olmasına rağmen saba
ha kadar karakolda tutulmuş, ertesi 
gUn bir sandalla Beyzoka götürüle
rek muayene ettirilmic;tir. Bir ay ka 
dar da hastanede yatmıştır • . 

Davacı, dUnkU celsede hadiseyi bu 
şekilde anlattıktan sonra reis suçlu 
lan sorguya çekmiştir. Poliste ve is 
tintak hlkimliğinde dinlenmiş 20 şa
hidin çağırılması için de muhakeme 
talik edilmiştir. 

Dokuz Komünistlik 

Suçlusu Adliyede 
Polis dUn müddeiumumiliğe do 

kuz komünistlik suçlusu vermiştir. 
Topal Hnsan, Laz Hasan, Çallı Mü
min, Tellal Mümin, Tenekeci Şahap 
Hulusi, Faruk, Mehmet ve Abbas 
isimlerindeki bu suçlular, iddiaya gö 
re, komUnistlik marşı çalar ve din-

Nalan irkildi. Biraz evvel ateş saçan yanakları 
sapsarıydı. Gözlerine hücum eden iki damla ya§ı tu 
tamıyarak nyağa kalktı: 

- Yazık J{enan! dedi. Kafamın içindeki güzel ha 
yalini mahvettin ... Artık benim için en alçak bir in 
sandan daJıa alçaksın... Çekil.:. Çık odamdan! 

Birdenbire bu kadını öldürmeyi düşündüm. Bu bi 
ricik kurtuluş çaresi olacaktı. 

#•Yarın Akşam • 
Setrc.y 

Sinemasında 
Kahkaha tufanları kopacak ... 

En41nükeınınel f iln1leri 

Türkçe Sözlü 

PERiLER 
Diyarında 
filminde yeni seneyi sevimli 
bir tarzda tes'it edecekler

dir. 
• ŞEN BiR HAFTA • 

terlerken toplu bir halde yakalan -
m~lardır. Birinci sorgu h8.kiml, tah 
kikata başlamıştır. 

- Yılbaşı şerefine: 

LA BOHEM 
Martha Eggerth - Jcan Kiepura 

ve: KALPAZANLAR Çetesi 
!ki Sinemada Birden 

BugUn Başhyor • 

Milli ve Alem~ar 
Yalnız bir hafta için -

Muallimler Arasında 
Kumkapı ortaokulundan Salim Rıza Is 

tanbu~ Erkek lisesi tUrkçe muallimlifine, 
rnu~llım mektebi resim muallimi Şükrü 
Emın ayni mektep müdür muavinliğine, 
doktor Suat Rasim Fatih ortamektebl tabi 
iye muallimliğine, açıktan Mehmet Gazi 
osrnanpaşa tarih muallimi yardanctlı#ma, 
Langa Rum mektebi türkçe muallimi Nazi 
fe Edrcmi~ ortaokulu türkçc muallimliğine 
açıktan Fıkret, Buca riyaziye muallimlifi 
ne, açıktan Necmilnnisa Ercnköy fransızca 
muallimi yardnncılığına tayin edilmiştir: 

Istnnhııı Relecliyesi Şehir Tiyatrosu 

~
~~ j :m~ D R A M K I S M 1 

11

. 
1 

~illi saat 20.30 da 
11111 

• KRAL LIR 

AKSAM NEŞRIY ATI : 
18,30-19,00: Muhtelif plak neşriyatı, 

19,00-19,30: Türk musikisi ve halk şar 
laları (Hikmet Rıza Sesgor ve arkada51ıı 
rı) 19,30-19,40: Saat Ayarı ve arapça neş 
riyat, 19,45-20,15: Ttlrk musikisi ve halk 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadaslan) 
20.ıs-21,00 Plakla dans musikısi, "2l,00-
2ı,ı5: Ajans haberleri, 21,lS-21,55: Stüd 
yo salon orkestrası, 1 - Turina: Neverie 
2 - Luigini: Allergro Non troppo et Al 
le~rctte, Andante Sustenuto - Allegrc 
Allegretto - Antino, Allegretto con Fa 
eco et Final, 21,55-22,00: Yarınki prog 
ram ve lstiklnı marşı. 

• SENFONIJ .. ER 
16,30 Paris Kolonyal: Senfonik konser 

(Haydn, Franck, Cras) 20,50 Llypzig : ııuuı 'W trajedi 3 kısım 
IO t-'h.KET KISMI 

Saat 20,30 da. 
1 

B!R KAVUK DEVRILDJ ~I~"' ıı;ırJ 'ııııııı~~ 

Senfonık orkestra ile hafif eserler, 21,15 
Bükrcş: Teodorcsko kuarteti (Beetho
ven), 22 Milano, Florans ve kısa dalgalı 
Roma : Senfoni (Beethoven, Brahma, Vi 
valdi, Sabata, Strauss). 

1

5 perde komedi. yazan: 
~Uil ır:usahipoğlu. Pazar 
gunlen 15,30 da Matine. 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Paris Kolonyal: Plak 7,ıo Berlin 

kısa dalgası: Şen sadalar (8,15: Devamı) 
9,20 Paris Kolonyal: Plak, 10.45: Keza, 
11,30: Keza, 12 Bcrlin lı:ııa dalgası: Kon 
ser saati, 12,15 Roma kısa dalgası: Kan 
şık konser, 13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
mn•:ı.: ~· • '"" • r.~.\ 13.10 Bükreş: 
-Pl!k (14,30: Devamı) 14,ıs Parıı:. ..,. 

daha ser~dir 
daha saA1amd1r 
daha keskindir 
daha dayanıkl1d1r 

Açık Teşekkür 

Müteveffa zevcim Bay Ohnnn(;S 

Gevrckyan•ın ziyaı ebedisi do\ayisile 

gerek cenaze merasiminde hazır bu 

lunup bizzat, gerekse mektupla be 

yanı taziyet etmek ve çelenk gön 

dermek llıtfilnde bulunan bilcümle 

muhterem zevata ve mücsscsata 
umum ailemiz efradı ve akrabamız 

namına alenen arzı teşekkür ederim. 

Ailesi Vahanuş Gevrekyan 

~RTUGRUL SADI 
l'ft~R TIY A TROSU 

Bu gece: USKUDAR 
(HALE> :::sw<ıoUiü0.1aıu11. 

HA !\i LE T 
7 perde 

KAYIP: 926/ 927 ders yılında Bal
mumcu yatı okulundan aldığını şeha 
detnamemi kaybettim. Suretini çı
kartacağımdan hlikmil yoktur. Raif 
oğlu Reşat. 

lstanbul üçüncü ic_ra mcmurl.uğun 

dan: Mahpus ve sat1lması mukarrer 
ev eyşasının ilk artırması 30--12-

937 Perşembe günU saat 9 dan 10 a 
ve muhammen kıymetin yilzde 75 ini 

bulmadığı takdirde ikinci artırması 
4-1-938 salı günU ayni saatte Be 
yoğlunda LUleci Hendek; Hoca Ali 
sokak Mehmet Bay apartunan 3 nu 

marada yapılaca{;11ndan talip olanla
rın mezkur gUn ve saatte mahallin

de hazır bulunacak memura müracn 
atlan ilan olunur. (3246) 

'"'" yal: Konser nakli, ıs: Keza, 15 Holanda 
lı:tıın dalgası: Filips stüdyosundan eften 
celi program, 17,15 Rnrwı kr.;2 .t .. ı ... _ .• 
Orkestra, 17 ,45 Berlın kısa dalgası: Eğ
lenceli müsiki. 18,(12 Biıkreş RO!llen mu 
sikisi, 18,35 Roma kısa dalgası: Cetra 
orkestrası. 18,50 Bertin kısa dalgası : 
Eğlenceli konser, 19, Peşte: Plik konse 
rl, 20.ıo Kolonya: Romantik musiki 
(Göts. Sohumann vs) 20,30 Roma, Bari: 
Karııık konser 21,30 Kolonya: Asker 
konseri, 21,30 Roma, Bari: Karışık musi 
ki, 23,30 Berlin kısa dalgası: $arkı ve 5i 
irler, 22,30 Berlin kısa dalgası: Sada ve 
~iirler, 22,30 Liypzig: Orkestra, pıyano, 
keman, bariton, 23 Varşova: Karışık or 
kcstra konseri, 23,35 Pe,te: Çigan orkes 
trası, 

OP.E."RALAU, OPJ~Rh'TLER 
16,30 Berlin kısa dalgası: Opera musi

kisi, 18,30 Moskova: Bir opera piyesini 
nakil. 20 Bükreş: Operada aşk sahneleri 
(Rogolski orkestrası) 20,30: Peşte: Opc 
rada verilecek piyesi pakil, 20,30 Prag: 
Vomacka'nın (UOndin) operası, 22 Ro 
ma kısa ve orta dalgası ve Barı: Operet 
neşriyatı. 

= 
_Nasıl dedim; bir kadın mı?. 
- Evet! .. Aşağıda, bahçede! 
Merdivenleri ikişer ikişer athyarak indim. Bu ge

len Vesimeydi. Yanına gittiın. Soğuk bir tavırla· 
_ Ne haber? Dedim. 
YUzüme yalvaran gözlerle bakıyordu. Çarşafının 

altından çıkardığı bir zarf1 uzattı: 
_ Sana bir mektup getirdim Kenan!., 
Tereddütle: 
_ J{imden? diye sordum. 

_ Nalandan !. Cevabını bekliycceğiın ... 

Sendeliyerek kapıya doğru yürüdüm. İzzetinefsi· 
min parçalanması, aşkımın yüzüme çarpılması beni 
büsbUtUn çığınmdan çıkarmıştı, Nalfı.ndan bu kadar 
sertlik ve mukavemet göreceğimi ümit etmemiştim. 
Uzun süren bir mücadeleden sonra nihayet onu ye
nebileceğimi sanmıştım. Yaptığım şeyin ve söyledi -
ğim sözün mltnasmı anlamıyor değildim. Acı bir ne
damet kalbimi sivri tırnaklarile pcnçeliyordu. Fakat, 
o büyük yenilişimde onun ayaklarına kapanıp af dile 
mek kudretini kendimde bulamadım. Çevirmek için 
tokmağa elimi ıuzatırken döndüm. Hıçkıran bir sesle: 

-3:>
Bu sırada sınıf zabitimiz uzaktan işaret ederek be- " .... Sakın beni görmek için mektebe gelmeyiniz. 

Kalbim şiddetle çarpmıya başlamıştı. YUzümlln 
sarardığını hissediyordum. Kendimi toplamıya çnlışa 
.. ak kaşlanmı çattım: 

- Çıkryorum.. dedim: bir daha değil yalnız oda
ma, evinize bile girmiyeceğiım .. 

Ve kapıyı giddetıe çarparak çekildim. 

S:ı.bahtnnberi açık duran pencerelerle havalanmış 
odamda serin ve temiz bir hava vardı. 

Çamaşırlnrnnı evvelce çantama koymuş, her şeyi
mi hnzırlnmıştım. YüzümU yıkadım; üstümü değiş -

tim. Beybabamla, büyük anneye veda ederek köşkten 
çıktım. Başı boş bir serseri gibi nereye ıgitti!;rimi bil
miyordum. Bu kadar ıztırap ve kederle nasıl olup ta 
ölmc>diğime şaşıyordum .. 

Kendi kendime: 

- Sefil! diyordum. Niçin bunu yaptın .. Niçin bu 
rezalete meydan verdin? .. 

Mektebe kadar nasıl geldim bilmiyorum. Beni g6-
ren birkaç arkadaşım etrafımı aldı. Hepsi hayretle, 
nem olduğunu. basıma bir felaket filin mı ~eld.ifilni 
soruyordu. 

ıi çağırdı. Yüzüme dikkatle baktıktan sonra: 
- Hasta mı.sın Kenan? dedi. 
- Biraz, başım ağnyor, dedim. 
-Öyle ise derhal git ynt! .. Yarına kadar ivi olman 

18.zım ... 
Bu ne korkunç bir geceydı ! · J:SCn hayatımda hiç 

bir geceyi böyle buhranlar ve sayıklamalarla geçir
memiştim. 

Ben bir toy çocuktum Nalfı.n; beni çildırttm, insan 
lıktan çıkardın .. 

Ertesi gün ve daha ertesi gün dersaneyc ineme

diın. Tuhaf bir sıbnanm nöbetlcrile yanıyor, yanıyor
dum. Mektebin doktoru birtakım ilaçlar verdi. 

İki gUn sonra, biraz da kendim gayret ederek, ya
taktan çıkbm .. 

O hafta mektepte kaldım. !kinci, üçüncü ve sonra
ki bütün haftalarda ayni mektepte kalacağon için ev 
dckileri - NalA.ndan baska - meraka düşürmemek için 
bir çare dUşündüm. Beybabama bir mektup yazdım. 
Bu mektupta, büyük bir kabahatimden dolayı birkaç 
ay izinsiz kalacağımı, eve gelmediğimi merak etme
melerini ve beni affetmelerini rica ettim. Ve beyba
bamm mektebe gelip hakikati öğrenmesinden korka 
rak şu satırları da ilave etmeyi unutmadım: 

ÇünkU çok üzülüyorum. Sizi görünce bUsbüttin fona 
olacağnm. Ben sizi sık sık sıhhatimden haberdar ede-
rim .... ,, 

Mektubu gönderdiğimin üçüncü gi.inU beybabam • 
dan bir cevap geldi. Bu mektup, bir nasihat ve ya
hut nezaketli bir tekdir mektubu idi ki, tam beş say 
fa tutuyordu. 

Aradan dört buçuk ay geçmişti. Bir haftadanbcri 
kar yağıyordu.Hava çok soğuktu. Bir cuma sabahı, 
benim gibi mektepte kalan birkaç arkadaşımla dcrsa 
nede oturuyorduk. Çenemi bileğime dayamış1 pencere 

den lapa tfıpa düşen karlara bakıyordum. Bu beyazlık 
acaba nerelere kadar gidiyordu? Uzak dağlar, yUk -

sek tepelere tırmanıyor muydu?. Bol gUneş ve ışık 
içinde bıraktığım yerleri kaplıyor muydu? 

Bana öyle geliyordu ki, o yerler yine öyle aydın
lık, stcak ve güneş içindedir ... Oranin insanlari yine 

beyaz, açık elbiselerle geziyor .. Sonra hayalimde, gU
neşte dağılmış bir ipek yığını görüyordum ki, yUksck 
çam ağaçlarının kokularını eme eme gelen ılık bir 
:rUzgarla dalgalanıyor, dalgalanıyordu... Birdenhir~ 
arkamda nöbetçi zabitinin gesiııf duydum: 

- Kenan, seni bir ka.dm eörmek istivor_ 
Yerimden fır18.dım: 

- Bu mektubu niçin posta ile göndermedi? .. 
- Bilmiyorum .. Belki cevabı gecikir diye.!. 
- Bu kadar nıUstacel mi? •• 
- Evet! .. Nalan yatıyor .•. 
- Hasta mı? .. 
- On beş günden beri!.. 
Acı ve ıztırap bir anda. dizlerimde tnlcat bırakma.· 

dı. Hemen oraya düşüvermektcn korkarak arkamı 
duvara dayadım ve zarfı yırttım Yüzlerce defa oku· 
muş olduğum bu mektubu ezberimden aynen kopye 
ediyorum: 

"16 Kanunuevvel 1910 
Kenan! 

Sana bu mektubu bir tarziye değil, bir a!name oln· 
rak gönderiyorum. Kabahatinin büyUklüğünü şimdi· 
ye kadar herhalde anlaınışsmdır. Bana dünyanın en 
büyük fenalığını yapmıya kalktığın yetişmiyonmuş gi 
bi en ağır hakaretini de savurmaktan geri durmadın. 
Bura.da itiraf edeyim ki, bunu senden başka birisi 
yapmış olsaydı, bu kadnr Uzülmozdiın. Sen ki, "ben· 
den ne istiyorsun?,, dediğim vakit: "Hiç! Hicbir 
şey!,. diye cevap vermiş ve bütUn saadetine bu hiçin 
illi geleceğine beni inandırmıstm. ? .• 

(Arknsr var) 

T 
h 



29. 12 - 937 

TAN 
Gündelik Gazete 
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1 GONON MESELELERi 1 

Alman Oniversiteleri
nln Butllnkü Hali 

----- -~ 

H UsnUmG yenemedltlm 
blr s'lndU. Reuam 

cloetum 1 

-
11Ha1dl eenl alwimllJe 

ıatüreflm. cu •• ı ... ı... ıa. 
rUnUn. M .. ıuı olunun. Bu lca 
tU hbnUn clatdar blru.,. el• 
dl. 

- Pelclllı dedim. 
Mektebin kapıımclan tirdik. 

Bahçede '1d Uç amele çalıtı1or 
clu. Salt ılnlrden lrCllmUt ılbl 
çallk hareketli, orta boylu, za 
yif bir adam onlara it ıöateri 
yordu. Dostum : 

- ''Müdür Burhan Toprak; 
dedi. "Seni takdim edeyim.,, 

lamen tanıyordum. Bazı eserleri 
n1 okumuştımı. Şahsen görmemiş 

tlm hlç. Hoşuma gitti. Mütevazı, se 
vimli, bilhassa çok canlı bir genç. 
Elini uutırıcen ı;ektndi: 

- ''Ellerim Wpraklı, affederti 
iliz." dedi. 

- Toprak kir deffldir; dedim. 
El tutuştuk. Beş on beylik l&f 

ltonu§tuk. Doetum laln istedi: 
- "Müsaade ederseniz arkadatı 

aıa mektebi gemdlreoefim. GU7.el sa 
ııatıarııı mettunudur.Yaınıa ~ok bed 
~- bir inundır.Biade )'ilklek bir 

MD&tk&r yetlfe08llne ln&nmu. Ta 
1ebe ltlerlnl görtUn. Bakalım o ltıY 
metil bedblııliflnden hlo btrfeY fe 
da etmiyecek mi!" dedi. 

NezakeT olaun ııntmaya bil• 
ltızum görmedim. Imanmıa kök sal 
mrt bir kanaati lnklr mı edecek 
tim. Kendi haşmetile bulutlan yır 
tarak arşa kadar 9&hlanan şimtek 
ter gibi harikulA.de fitratlara sö 
zl1m yok. Fakat alellde bir sanat 
h a.• '1JU.1a.,t1 nablt değtldtr. Kendi 
kendine Yetişmez. Emek tafer. Hlm 
met ister. Bnhaa&a tnklşafa mUsa. 
tt bir mutıık ıuuı.t.G~uı. ı:ı.ıum<.ı tJıı 
~Jr aevat: 

- "Senin de ~btnUfin maraz 
mış ya!Batrya mensup sanatkA.rb.r 
~!çek şrlbf limonlukta mı yetişir?!'' 
diyeceklerdir. 

V ~lna Garpll S81lltltAr da il 
montukta yet~e.z.Ancak et 

rafmda hayat verlct bir rtu~r e 
eer. anUnde parlak ve valtklr bir 
'31ıret ufku ~lrtrr. Ona ulaşınca 
bütun dünya saadetlerine kavupca 
fmr: en yüksek 11aton kaJ)rlarmm 
ihtiramla 1.~lacıtklarmı; aom hll 
ıtln ve aon zeNlfetten yaratılmış ka 
dmtardan ve blhakkfn anlayıştı kdir 

bitir. Bizde ise o töhret bir ... 
raptır. Renkçe, tekilce de çorak ve 
payanm mahrumiyet manarur 
'61terir· Şuur, bu mamaradan ar 
ker. istidadın meylini, umlnl lede 
ıer. Httvtyetlnt saru.r. HUBaılyeti 
nf, körletir. Artık O, yal'ltfCI bir 
sanatklr deftldlr. Metfen k&blllye 
tini oilmlnde s&kbyan bir ttırbedir. 

- Ah .. Ey tımıt ve emelden ay 
n düşmU., zavallı fitratlar, bu söz 
ltt, benden ai&e bb- selAm olsun. 

Her 11e ı-. ı.um. 

G ÜZ El S A N ATLAR 1 

YURDUNDA 

GIJul Sanatlar Alrademialnin tezhip 
lıumındo ftı~ı,anltıttn güz.Z amsrin
"•"· Altta: Aluulemüle fevkle ~ifan 

b,...iiniin ••ngleri 

Güz.el Sanatlm A
lıaclemUi, bugün, 
iyi sa'ıfan, ~lı•.I
miye ,a •fan bir 
lriiltUr OOGfı ol• 
muffaır. Şu r•i,,... 
d• Altad.ml blnca-
11nı w6riiyoru •• 

YEMi AKADEMi 
N R IYOR? 

- Zavallı çocuk; bilmediğim ne 
öfreneoeğim ki netice aana bir tevk 
veya gurur vesileai olıun 11 dedim. 
Doıtumu takip ettim. 

Onun oezakeüne mukabil ben nl 
çin sinsileştim? Niçin kendimle giz 
li gizli söyleştim? lzah edeyim de o 
koyanlar pligiş vehmetmeeinler; 
yazım fibi ıönlUnıil de üryan gör 
ıUnler: 
Bazı m~tepler vardır kJ, ml11t 

kabiliyetin: veya mqerl ihtlya.çlann 
zorile açılırlar. Askeri, mWld, trb 
bi mektepler gibi... Bunlar bereket 
li bir topraja ihtimamla dikilmiş 
nıeyve afaçlanna benzerler. Umu 
mt atAka, umumi ihtiyaç onlarm 
can feda hA.mtlertdlr. CUnkU mey 
veleri boldur. Harcı Alemdir. Her 
mideye gelir. Herkesi heveelendirir. 

G ilıet sanatlar bunlara ben 
zenıez. Meyvesine gelince, 

o da her adamın Q!antp kop~ca 
iı trLmnlı kaıbuktannı soyup 
yemesini becerebltecefi cinsten de 
flldtr. Yakın zamana kadar da her 
me,wstndtı dinin (memnu) diye 
taJttıfı btr de a!hf rti damra \Tardı. 
Onu Y'!mek •ceıy.at harici" cezuı 
na uğramakla milsaviydi. Bu ~yte 
kökleşmiş bir yasaktı kt, doğum 
da.rı; yani htlkatfn hll bahQeletin 
deıı o "tıtamılt meyveyi tatnıt1J, 
mayasını ruh:1arrnda: kokusunu ne 
fislerinde tt.el nafakası olarak ge 
tb'mfş cıoctıklardlln baha.tan, hattA 
analan tiksinirlf!rdl. "ltetdnı, hey 
kel" dive ıavtlttrvan bt1' (.'OCUh 
( dtrOeCn .. oll babAM ~at&!'dı: "Res 
sam olacakmış! Hele şu haylua. 
bak! Adam olmaya hl~ mi kabntye 
tin yok senm !'' derdi. tteuamt, hey 
keltnu:ıı insanhk ltem1nden hart<; 
bir mahlflk add~m!I Oarplner bu 
hali hoş görmedfltt. "Sa.naytf nefi 
&eye htırmett olmıyan bir mltletin 
medeniyete de meyli, muhAbbetf ıa 
mimi o1uıaı." diye sev1eııdıter. Bu 
11811e!'den ilk defıt Abdtılbtı ım.ım 
landı. Frenklerden ra8t"'1e. m1!9 
hur. gavrl meşhur bfrc:ok tablolll!' 
•tm aldı. PArilte "Osmanlı mek 
tebl" namne bfr de talebe '1J!'du te 
111 ettirdi. ~ fllremnet •• ta 
lehe a&ıderdt. Abdtlthamft ile daha 

n-AZAN: 
i Res~ 
fazla allka göetermek mecburiyeti 
ni hiAetti. İşe biraz da politika çeı 
niei kattı. Askeri, bahri tqekkUller 
na.mm& Almanyadan, lnciltereden, 
Fransadan getirtilen mütehassıslar 
ıibi ltalyadan da bot maaşlı ressam 
lat retirtti. Bazılarına ''ressamı haz 
reti ıehriyarl" gibi tumturaklı Un 
vanlar verdi. Rütbeler, nişanlar da 
fltb. ''AV!'Upa'' ilmindeıı tlrıtmeat 
ne rtğmen Frauaya talebe gönder 
mek fed&t&rhfma katlıuıdJ. 

H 1t rah1rıet eylesin. tnUtt mu 
dUrU nısam Hamdi &y bu 

oereyanı p.nimet bildi: mUMye 
merbut Olmak U1ere bir de Anıavii 
ntıfiae mektebi ac;ılmaaı fikrini ile 
ri .Urdu. iradesini istih•al etti lıııte 
ancak bu 1ebepler yUsünden 1883 
te mektep tesis o'undu. O zaman 
hocalar eberi;yetle ecnebi idiler. 
Talebeve- ftlince, parmakla bir bh
eayabilirdiniz. ~h 'Rum. Ermeni 
olmak üzere haydi haydi sekiz on 
eleneli .. 

lnayeten verllen tahsfımtla mek 
tep tıpkı bir kaplumbaia gibi sene 
teri adımladı. Trprş bpıt emekleme 
ılnden fazla a1ıl ruht, i~ manzarası 

ıtııuno kll Bilininia ki, ft&1Uım 
beykeltratm tlifbalan, nnlt iJJAD 

vilcudildür. Bu mtıkemmeı Orıı•k ye 
rine kolaua, kafaaıa iatatUler; (bUı 
nU an"a mUraoaat ioap ettikçe de, 

nqlı •kallı kaJ1N.aular intihap e 
dllirler; yani, aanatln bin zerafetten 
.U.UlmU. berrak f&Z'&br, çamurdan 
çanaklar, ı>&lekl yllalil sakUerle 
pnç ı.tidatlara llUDUlurdu. Bu aca 
ip hal yıllarca devam etti ve bu aea 
ip .mahldk dağ, tat demedi, Mefl'U 
tlyet devrine cılıs, huta bir halde 
yetfltl. Bir tanıan geldi 1d, Hamdi 
Be, bh kendi yamı8Undan 
lfrenmtye batı.nııttı. Kucafm 
dan lltklp atıvereoek bir bue&k. 
bir kfteeba.tı a.mordu. tttihatcılar 

inMfa pldllır. Zavallıyı Öl babaım 
dan aldılar. Yurtlm, oc&ktıs da br 
takmadılar. O kiralık harabeden, 
bu kiralık viraneye katdırcblat. 

Her nakil, prlbi blru daha 1&1'8tl: 
biraı daha dermandan dUttll'dU. 
Bir aralık ismi bile anılmaz olmuş 

1 tu. Derken cumhuriyet devrine ye 
tiştik. "Sanayii neiıae" de tıpkı ha 
va tebdiline qıkantın bir huta gt 
bl. FmdıkbcSa metrllk Sultan ıaray 
lırmd11n bulf\lnkU blnava nakJedn 
dl. Hl\kkmdl. .. flu.t, ihtimam p 
tertldi. 

•ı •mlııt dalma hayır ll• ~ak 
lbım plir ki, topralı nur ol 

ıwı, Namık ı.mau, hutaıım can 
dan blr tlmarcııı olmuttu. Onun ih 
tımamile )'&.Vaf yavq renıcıenmıye; 
canlanmıya batl&ds Batladı amma 
ne de oıaa oAterlermde kollkocaman 
btr yara vardı. 

Onu tam mlnuU. ııhhatlendlr. 
mele 19 n hem q:>k par&y&, h•m da. 
ha aandan, daha bulrttll ve bil. 
h ... 4aha çok anlt.)'Jllı w etraflı 
törUllU h&ktm blr helctme Uıtl194 
vardı. OllnkU, vaılle yalnız tımaraı 
lıktan ıbarat deiildi. Onu halka ta. 
nıtmak, sevdıırmek, ondan gelecek 
neale ma.oerf varlıkta cldden arzu. 
ya dejer bir ma.Jranı hatırlamak, 

htl.rmet "• refah t.emiD eylemek t'll 
tıza ed :yordu. Bu da eöylenebildığı 
kadar kolay bir ~ değildi. O za.. 
mankt kuıaatime ~re ne yapıma 
yapılsın bu milesa!8enin atisi, bir 
faninin akıbeti fl"bl kata topra.kla 
örtUlrntkti, Hatt& Nt.mık ı.maiı 
göçüp te "Burhan Toprak mildür 
oldu,. <1edı klerl gUıı, bu bıbtrl p. 
ti.ten l'M8&m dottum&: 

- D•ette ki, attık topratı da Ot 
WldU, demiştim. BUıbUtUn '111ddi
mi ketmlftlm. Bu eieldllt halta 
bünyeden ben nuaı aatıam ~ illa 
hat, gürbüz nesil verecek gUmnlı 
bir kuvvet umabilirdim. Kendime 
siaL!ce bit.bun i•te bu yaln bir L 
niltieiydt. Onu da iabal" etmek :late. 
memif tim. 

Mektebin fç kapmmda.n ıtrer 
girmez almmı aerhı ve cam. 

de~ bir hava okşadı. Dehlizlerde 

mektedlr: 
BaJ Mumffer F.'e: 
Oiımtl DM!§bllt malak-..lllde e. 

ğw aw.kat tutacagmua soylel'llellk, 
hi.ldm bu talebfnizi kabul eder. Ddn. 
et suallnla onalJllDı Jıle.dwkl bo.. 
fMl(ljımz ......_ evlllllyot, müşte.. 
~ toooğunuzun velayetini mabke,. 

mecle )'alllldea talep edeblllniım. 
Bay K. K.'aı 
Tüooanmız. AIMMlmn SÖJ~ 

nlz vwdyete göre lflisllllZI talep ede. 
blllr. l>lğer suaHınJze cevap: Odeme 
emrine on gtln r.&l'flb4a eevap et. 
mel& limndıt. Etet bu mbddet .r. 
fmda ~ ftl'IDMMlllla boroa 
bal etmlt f&nolWHll'llUDUF.. Eler, bbır 
curn yok d• de, bol\'hl olda~ 
anlaşılırsa. mahkeme ıkaran ile ea M 
yWe oııa fa1lııa ftrinılnb. 

Baysa Mürüvvete: 
OğlumdCIMI ..taka iattJeblllnl*. 

Tabii. .... edeceltlnh ınlltM', ~ 
ğdhllS1all kalıllna ile mö....ap 
Ildır. 

Bay Cemil B.'e: 
8onluj1mm 1aial avukatı eMıcaa.r 

etmn. Bu aebeple cevap 
muunım. 

Bayaa O.'eı 
Daha evJeameclinls. ............ 

adanu da MYmedllbüml llÖJ"lltind'811ı..i 

auz. M•emefih. bu fahalla M ..... ~ 
oeğinill ve evleadikka 90llN da 
şekilde ~ ...... ., 
JOl'llUllu&. SDe, ben de WI° .... 
cağımı N1çia evtent,ona ... 
allel'lne yanlan, macldet4 YWl'WMıL 

80IU'a erkek kanletinJme .. --
• meabv old.._.... ~-
aus. Fallat mı11.Hmla onapları 
olamu. Evlutk Ud ...... bavıat:ı ... 
blrlf.f;mesidlr. Sis evlenmekle 
kmdint.l. hem ele lllaoaAmm 
bedbaht edecelr-iah. Buna ille 
kmn 7oktar. Ş.a da D&ve _....._ 
ki, eğer koeanıs 9ia 'uuumclıa 
boşanma sebepltıriDdeo biri ile m 
mele etmezse, ondan boşamıma.-m 
cıa... 

Bay Reeeb'e: 
Rlktm '8tetııJe eetanra t.fell 

dr. F&l&M teoll etmlye DMWıbmo 
cllr. 

Bay Fel"ata: 
sı. avukat defb bir ~ 

batı: Babanıa bulwı ve elini 1 
Ona brtı dava etmem hic 
delfldlr. ll&buım em .. ohııı llllbt 
llğinlz için .,... yamaq ol4111Wlll 
bAdlseyi ika etmlttlr. 

Bay bkender'e: 
Davanızda avukat balunclal'aftl .... 

• mahkemede töylenaaJa. bu 
nlz her halde makul görülür ve 
hakeme de batka bir etme bınlallt. 

Ba)'aD Hatlce1e: 
Mektubunuzu aldım. su.a1tııf'lıı ... 

llÇlk olarak Y'M''•••lf• Ba ...... 
oevap verebllmeme imkill 1• 
acmk bir IHll'ette JPRDM• rica 
rim. 

Bay Tahltı 
Mibaheretl adllff')'e eall o,lalJl

IPl. bit ldmMmlla lbubakeme 
raflamu venbalfec.tk lladar ,..., 
DiMl liımnchr. Bu kllme da 

nm. 

Istanbul Barosunda a 
------~----,_.. ______ .._....,. 

tertemiz b:.ır lllk. taptaze bir 
gir dolaeıyordu. Bit iki kız, er 
tt.ı~bey~ rutıt.dılt. Baelut dik. 
musları dtnc;, adımlll'I çtJJ.t. 
~ıinfıı ete~ ıtı çalllllll 

öntımtbıden geçtiler, gittiler 
bafl&r ~önnlye alıltılttn 
bllkUIC 'baflarduı i bu 1.dımlar 
kalllanta bana n61Mf bekletle 
kin admılarda.ıl bambafb iti' 
~L Kend me biraz Qek dtt n wr 
mtye, topuklanmı biraz daha 
lam kondurmıya lttzum hı.ettim. 

Ah .. ~ muhtt. aen ne kl.d 
cBr bit Rabsın. CUllıys 814Urlr 
IU)'O aulandmrlJn 4119 
llG;ylene atıel)'llert pdm. 

(Arkut 10 ..... 
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,ı .~ lstanbul Takımı 
Romenlere Karşı 
Nasll Çıkacak? 

Futbol Federasyonu tarafından üç maç yapmak üzere davet edi
len Bükr~ muhteliti Ankarada yaptığı iki maçtan birinde berabe
re kaldı, diğerinde mağlup oldu. Üçüncü maçını da C~ma günü 
Ta.kaim Stadında İstanbul muhtelitiyle yapacak. İstanbul Futbol 
Ajanlığının bu maç için davet ettiği ve aşağıdaki neşretti ği.miz 
oyuncu kadrosundan Romen oyunculanna kar•ı nasıl b:r takım çı
karacağım bir iki eksiğine rağmen tahmin etmek kolaydır. 

Çağırılan oyuncu kadrosuna göre, 
euma günü çıkacak takım §U olabi.. 
lıtr: 

Kaleci: Güneşten Cihat, Beşiktaş. 
tan Mehmet Ali. 

Son oyunla::<h.. gösterdiği muvaffa 
kıyet bu mevkie Ohadın raLpsiz o. 
Jarak seçilmesini icap ettirmektedir. 

Müdafi: Güneşten Faruk, Reşat, 
Beşikta.ştan Hüs..ıı.:... 

'!'akımın son müdafaa hattı için 
ayni mevkide yanyana oynamıya a.. 
lışmış bulunan Güneşli müdafilerin 
oynatılması daha muvafık :se de ec. 
nebi maçlarda her zaman cansipera. 
Be oyunile temayüz eden emektar 
Hilsnünün sol mUdafJ oynatılması ve 
enerjik oyunile arkadaşlarına da gay 
ret vermesi gözönünde bulundurul • 
m&bdır. Bu mevkide bizce Faruk ile 
Hüsnü en muvafık elemandırlar. 

Haf: Haf hattı için Uç t.yuncu ça. 
ğmldığına göre, bu mevkiin oyuncu. 
Jan kendiliğinden belli olmuştur. Sağ 
haf Fenerden M. Reşat, santrhaf GU 
netten Rıza, sol haf Be§ikta.ştan Fev. 
si. 

Muhacirrıler: Muhacim battı Gü. 
neşten Rasıh, Galatasaraydan Nec. 
det, Süleyman., Bülent, Haşim. Fe. 
nerbahçeden Fikret, Naci, Beşiktaş. 
tan Hakkı, Şeref çağırılmıştır, 

Çağnılan oyuncuların son oyunlar. 
daki muvaffakıyet:eri gözönünde tu. 
tularak tesbit ed:lecek şu şekilde b'.r 

uhaclm hattı bizce en muvafıktır. 

Necdet, Hakkı, Rasih, Şeref, Fik.. 
t. Bu hattın yalnız sol iç mevkii i. 

çhı Şeref ve Sa.şim arasında bir te. 
beddül yapılabilir. Diğer mevk'lerde. 
ki oyunculan değiştirmiye kalkmak 

insicamını bozabilecek se. 
plerdir. 

Ajanlığın tebliği 

Futbol Ajanlıgmm bu maç için 
,anderd:ği tebliğ .,,.udur: 

T. S. K. Istanbul bölgesi futbol a. 
janlığmdan: 

31, 12, 1937 cuma günü saat 15 te 
BUkreş - lstanbul temsli maçı ya. 
pılacaktir. 

Aşağıda adlar.: yazılı idmancılarm 
futbol levazımı ile beraber tam aaat 

4 te Taksim s:S.dmda hazır bulun. 
aıaJan tebliğ olu:..ur 

Güneş klübünden: Cihat, Faruk. 
at, Rıza. Rasih. 

Galatasaray klübünden: Necdet, 
leyman, Bülent. Haşirrı. 
Fenerbahçe ldübündcn: Fikret, M. 

tJIR4"8-t. Naci. 
Beşiktaş klübünden: Hüsnü, Şeı·ef, 
akkı. Fevzi, Mehmet Ali. 
Takım kaptanr Beşiktaş klübün i en 

__.~,..., .. OdUr. Hakem: Nihat Bekdik. 
an hakemleri: Tarık ve Halit Oz. 
ykal. 

Adliye Vekili 

Kastamonu spora 

Fahri Reis Oldu 
Kastamonu (TAN) - Pek genç 

asma rağmen sıla ve dürüst ça. 

malan sayesinde müsbet neticeler 
ve civar vilAyetler arasnıda ol. 

ukça mühim bir mevki kazana.o 
ı.-. ı·a.t.~m"·-astamonu Spor klübil). Adliye Ve. 

il'miz Bay Şükrü Saraçoğ!unun kıy 

etli himayelerin; talep etmek üzere 

c kişiUk bir heyeti birkaç gün evvel 

rkaraya göndermiştir. 

Giden heye ti Bay Saraçoğlu Ve. 
Aletteki makamında kabul ederek 

llüs11Ü {/1qiktaş) 

Cilıat (GüneJ) 

M. Reşat (Fener) 

Galatasaray 
Güneş Maçı 

Tahkikatı 
Geçen hafta yapılan Güneş - Gala 

tasaray maçında · hakem ta.rafmdan 
oyundan çıkarılan oyuncular hakkın 
da tahkikat yapıldığını ve bu iş için 
bölge disiplin heyetinin salı günü ak 
şamı karar vereceğini evvelce bildir 
miştik. 

Dün akşam mıntaka merkezinde 
bölge disiplin heyeti dört saat süren 
uzun bir toplantı yapmış ve Galata 
saray klübü idare heyetinden Muslih 
le futbolcülerden Salim ve Eşfakı 
dinlemiştir. 

~ · 
Vadeli 

Hakikatler 
Önunde .. 

CY azan: Eşref Şefik) 
Spor Kurumunun tahs:satile- çık8J1 

mecmuanın son sayılarından birinı o. 
kuyorduk. Kapağındaki klişeye bak. 
tnn. nasilsa mevsim sporile alakadar 
bir fotoğraf olduğunu gördilğilm i. 
çin, içinde de vakte ve zamana urc;un 
bir yazı bulurum ümidile b:rinci yaJ.ı 
rağmı açtım. Asıl meseleye geçnıP
den şunu da söyliyeyim ki; futbc.ıl 
mevsiminde avcılığa, kış gtinlernde 
denizciliğe ait resimlerin o mecr'l"
nın kapağını sUsled.iğ'n~evvelce şa. 

bit olduğum için, nasılsa mevsim.inde 

ve zamanında konmuş bir fotoğratı 
görünce Um.ide kapılarak risalenin i
çine göz atmakta haklı idim. 

Mecmuanm bu seferki başyazısını 
Bay Nasuhi Esat ya~ ... 
Sayın muharrir, t>lanlaşma. elek

trikle kaplı hava, programlı ve mU. 
him işler gibi büyük kelimeler sar-

f ettikten sonra başlıyacak devrin 
tam verimli bir devir olacağını söy. 
lUyor ve şu satırları ilave ederek ma.. 
kalesini bit'.riyor: 

"Türk Spor Kurumunun yalnız 

mevcut teşekkülleri idare için değ'l, 
memlekette spor ruhunu ya.ratm8k 

ve tevsi etmek maksadile meydana 
getirilmiş olduğunu, eski ayırıcı zih

niyete harp ilan ederek müşterek mu 
vaffakıyetini U:\min etmek gerektir.,, 

Sayın muharrir, bugüne kadar bir 
;şler başa.rılamadığmı tenkitlere ham 
lederek, olimpiyat vesair hamlıklar. 
da idarecilerin Ankara - İstanbul 

arasında mütemadi g dip gelme zam. 
retinde kalmalarmdan güçlük çek.il. 
diğini ihsas eyliyor ve ş;mdi her ,e. 
yin tamam olduğunu. planlaşmanm 

başhyacağmı tebşir ediyor. 
Böylece. on sekiz aydanberi tenkit. 

yahut etekti' kli hava dolayısile bir 
şey yapılamadığını, Spor Kurumunun 
tahsisat;ıe ~ık.an bir mecmuanın ilk 
yazısından anlamış oluyoruz. 

Muharririn planlaşma nümunele • 
rinden olarak saydığı tek işin, lig 
ma.çla.rmın devamı olduğunu okuyun 
ca hayrete dilştUm. Planlaşma dev
rinin başlanıadığtnı itiraf ettiği ge. 
çen sene Ug nıaçlarmdan maada :nil. 
ti küme rnaçlannm da tamamlanrg.ış 
()lduğunu bili ihtiyar hatırladım. 

Esas ınaksadı . bir türlü çıkarama.. 
dığım o yazıyı bitirdikten sonra ~Y
le düşündUnı ve kendi kendime se • 
vindim: Allah selamet versin şu Eay 

Nasuhi Esada! Ne ister acaba düne 
kadar beraber çalıştığı federasyon 
a.rkadaşlanndan" Plinla.şmaya onla. 
nn kurumdaki mevcudiyetleri mani 
oluyordu ise, ned~ı:: bugüne kadar 
sustu? Aleme verır talkını kendi yu. 
tar salkunl kabilinden, Ttirk Spor ku 
rumunun yaratacağından bahsettiği 
bpor ruhu, meeuliyetleri kurumdan 
çıka.rılınıf insa.nlarm sırtına yükle. 
meyi icap ettiriyor? ded:.m. 

Düne ta.dar elektrikli havadan do. 
tayı pı&n.la.Şılarnacilğıru söyliyen sa. 
yın muharririn yine bundan on sekiz 
ay sonra ma.zutlu havadan ötilrü 
planlaşmanın tamamlanamadığını 
yazmıyacağmt kim temin eder? Hem 
ne lÜZUDl vardı. böyle yüksekten ko. 
nuşmıya? Dünkil ahbaplarmm hatır. 
ıaruıı kırmıyacak şekilde mUtevazfa. 

ne. bir sporcu gibi ayni hizada konu. 
şan bir yazı ile mecmuanın ilk say. 
fasını doldursaydı, ha.kkmda.n bir 
gey mi keserlerdi? 

vermek için esaslı mallımat ediııeme 
diklerini ve bu iş için daha bazı etraf 
Jr maJftmat edindikten sonra katı ka 
rarm verilebileceğini söylemişlerdir ,. 

Haber aldığımıza göre. kati karar 
bir iki gU.n zarfında verilecek ve ala 
kada.rla.ra tebliğ edilecektir. 

,.,~.atamonu gençI:ğin;n bu arzusunu 
..--·eınnuniyetle yerine getireceğini bil 

~Mİ• ve klUbUn h!mi baŞka.nlığmı 

bul etmişt.tr. 
lçtimadan soııra kendilerile göril§ 

tüğümüz heyet azalan ''henüz karar 

Hakem ta.rafından oyundan çıkarı 
lan Galatasaraylı oyuncular. eğer ce 
za. görürlerse karara Umumi Merkez 
nezdinde itiraz edecekler ve nizam.na 
me mucibince bu liafta yapılacak Fe 
nerba.hçe - Ga.la.waray maçına fı,ti 
rak edebilecıeklerdir. 
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s aatler süren bu yol uzunlu 
ğunca, ancak bir defa, o da 

vücudü ileri, geri, sağa, sola kıv 
randıran öksürük sağanacağıru at 
latnıak için vaziyetini değiştirdi. Bu 
öksürük esnasında göğsünün hırıl 
tıla.nnı ben de işitiyordum. Adeta 
kemiklerin biribirine sürtüşmesin 
den doğma bir ses duyuluyordu,.. 
Bu öksürük üç dakika kadar sürdü. 
O, tabii vaziyetini alınca. bana dö 
nerek = 

- Beni affet. arkadaşım dedi. 
Hepe.i bu kadar. Yeniden kendi 

alemine daldı. 
Bu sessizlik, onun bu susuşu a 

damakıllr canımı sıkmaya başlamış 

tı. Birkaç defa otomobili durdura 
rak onu defetmek istE'clim. Onu o 
tomobilden indirmek için kendi ken 
dltne bir düzüne sebep buldum, Fa 
kat bunu bir türlü yapamadım. 

Bu adamın başından ge«enleri eğ 
renmf'k merakr bir atea j?ibi icimi 
yakıyordu. A vnhrken sereiizeştini 
bana anlataca~ nımuyordum. 

'Saatler ilerliyor. biz ya~unın 
ve karanlJfrn arasında yüriivor 
duk. nende maden ocaktan belirdL 
Yaıhrıurdan . U:ıı:erleri kmnrzr. mavi 
birtak1m nuklarla tutuşmuş göril 
nüvordu .. Esmer tenenin üzerinde. 
ttpkr bir cadmrn gözleri gibi beliri 
yorlat'd1. Yol arkada.&ım o istikame 
te bııktı: Fak~t hiç 6"Rini eıkarma 
dr. Ben de sustuım. 

Y eniden sessizlik ve yağmur! 
Yanımızdan madencilerin 

kultibeleri kayıp geçivordu.. Hep 
duman içinde idiler,, Kınk pencere 
terinden hafif, soluk ışıklar göze 
çarpıyordu. 

Yme sinısivah bir yol, yağmur 
ve sessizlik b8.$1adı .. 

Tam saat sekizde Vaston'a gel
dik.. Ben yot'\ılmuş, a.ctlmuştım. 
Canmı bir şeyler yemek istedi. Bir 
kahveılln önünde otomobili durdu 
rarak vol arkaflıışıma baktnn. O : 

- Geldik, dedi. 
Ben haıyret etmiştirrı. Gefü:ıimizin 

farkında o1acağ·nı zannetmiyor 
dum. ı:lon biT tecrübe yaptrm: 

- 'Hf'nlrT1Je btr rmcan 1U1.DVe ıç 

mez misin? 
- Peki, teşekkür ederim. 
Bu "teşekkür ederiım" kelimeleri 

bana çok şeyler söyledi. Onun da 
kahve içmek iste'°l:'!'ini, parası ol 
madrğını. onu buraya kadar ~tirdi 
ğim için bana minnettar olduğunu 
an) adım. 

Onu davet etmiş olduğuma çok 
sevindim. Kahveye girdik. Sessiz 
ce bir sandalyeye oturdu ve bekle 
miye başladı. Bize kahve getirdi 
ler. o. adeta ellerin; JSıtmak ister 
gibi. iki eliy1e barda'1 tutarak kah 
vesini içnıeğe başladı. 

B irşeyler yemek isteyip iste 
.mediğini sordum. Bana bak 

tt; yumuşak ve yorgun bir gUIUm 
sevisle gijldil Bu lFiHUmsevis onun 
kocaman yüzünü adeta aydınlattı: 
Bu yUze nazik ve sevimli bir hal 
verdi. Bu eiUümseyiş bana ~k do 

YOLDAK 
ADAM 

l 

..... ,, ... ,, .. , ......... i 
Yazan: i 

Albert Malts 
Çeviren: 

B. Tok 
..............•.... ,.,,.: 
Kadronun daralmasından ötürü 

maden ocaklarında iş bulamadığı 
mı sana yazmıştım. Fakat bu doğ
ru değil.. Benim iş bulaımamama 
başka sebepler var. 

Maden ocakları kapandığı zaman 
ben, Goliden pek te ua.k olmıyan 
bir tünelde çalışıyordum. Bu tü 
nel vasıtasile dağlann içinden bir 
nehir geçirmek isteniyordu. Ma. 
den ocakları idaresi, bu tünelde 
çalışanları maden ocaklarında ça 
lıştırmryacağmı bildirdi Hı'" "' n~ 
bep olarak ta, Tüneldeki büyük ka. 
yalan gösteriyor. Buradaki kaya 
1ar terkiD itibarile cok tuhaf ve cam gibi bir kaya idi. Kayadan çı 
kan tozlar, bizim ciğerlerimize do 
luyordu. Bundan ötürü de orada 
çalışanlarımızın hepsi hastalandı. 
BU hastalı1c ciğer\eri yiyormuş .. 
Buna tutulanlar kısa bir zaıman 
sonra nefes darlığından ölüyormuş. 
Bütiln bunları bana doktor anlattı. 

Dik Prehkot ve Hanz Mak Ke1o 
nun evvelsi gün öldüklerinden tabii 
haberdar değilsin! .. Ben bunu işit 
tiğim zaman do~ doktora koŞ 
tum. Doktor avni hasta,ığ-yn ben de 
de mevcut olduifunu söyledi.. $i:ın 

di benim cii7erlerim vara ic::inflE>rlir. 
Tünelde ~ahı:ıan iscilerin vfüt:den 
f<>?.lı:ı"I• h11 ;;ı~ı;,..;1rn n<ıcıhı lr~a vaka 
lanmış .. Tabii bu miithis hiT" sev .• 
Dotknr. l!!avet bize birer maske veri 
levmiı:ı. ivi hir vı:ıntHl\ı:ıvon tf'rtihı:ıtı 
k'tt""'1"",'l"Ylrs. bunlann olmıyacağı 
nr !'lnvtilvor. 

Ben artrk eve rlönm;,,prP<7i1"1'1. 

r.i1ııkü 1\ncak üc dört avıık bir öm 

rüm var. Doktor böyle söyl 
Ben sana ağırlık vermek is 

yorum. Kendime başka bir 
iş aramıya çalışacağım .. Çalış 
müddetçe kazanacağıım p 
hep sana göndereceğim ... 

Artık mektuplanm eksildi 
man büyük annemin yanma 
O sana ve çocuklarına bakar . 
halde orada daha rahat eder 

Conni'nin maden amelesi o 
nu istemiyorum. Onu made 
gönderme •. 

Senin yanına geLmediğim içi 
na gücenme! .. Sen daha gen 
kocaya varmıya bak!.. 

Seni seven 
Cek Pitk 

Y azdığım mektubu ken 
.ızattnn. O mektubu 

uzun okudu. Sonra yine koyıı 

çevirerek : 
- Teşekkür ederim, arkad 

dedi. 
Sonra başını eğerek yumuş 

tatlı ~ir dmeillve etti: 
- Kendimi çok fena hisse 

rum. Karıma da acıyorum. Za 
çok iyi bir kadındı. 

Uzun müddet sustu. Sonra 
di kendine konuşur gibi 
dt: 

- Hiç ölmek istemivorum. 
Gözlerine baktım. Yavaş y 

onlardaki canhlrk sönüyordu. 
ta onları karanlık bir gece 
mışb. O yine kendi 8.lemine 
mişti. 

Daha uzun müddet bövle 
ce oturduk. Ona çok acıvord 
na olan sevgim. ve onu bu ha 
lrnnhrıı '!{arşı olan kinim gi 
artTvordu .. 

Daha bir müddet bövle o 
tan ı::onra o sessiz~e verindf>n 
tı. Rir ~pt;,...,p sövlf>mf'kl'li7.İTI 
ya vih•ilıfü Rarnvr acb. kı:ıra 
ve vaEhııunın icinde kavboldn. 

kundu. Kalbim burkuldu. Kal'l!f1mda .---------·-------------------ı 
bir ölü dirildi zannettim. "Zavallı" 
dive havkmnak istedim. 

GUlümsemesine devam ederek 
konuşmaya başladı; iri ve tütün 
den karann•ş diı,lerini gördüm: 

- Arkadaş, dedi. sen çok ivi bir 
ııdıt.msm! .. Ben sana çok m.innetta 
rnn. 

- De*1nez. dedim. 
O. bana bakmTV8 devam etti . Bıı 

.. Si ni'Nfı>"11lpT' cınvlpmf>k ;ı:cf'piflı;;nı. 

f~kat bh· türm bun,. kanı?' vereme 
rttğini ıı.nhvordum. Nihavet: 

- Senden bir rfoam var, dedi, 
bunu va par mısrn?. 

- Memnunivetle. dedim.. 
o. sakin bir eda ile konuşuyor 

du: 
- Eve bir mektun va7l'dmı. Fa 

kat yazını cok kntü. Sen bunu te 
mize cf'ker m;sfn ?, 

- Hav hav. dedim. 
Gnmmsiverek : 
- Bı:ık ne ivi. si'1: Mnfnbı ivrl'E" o 

tmmak vRzmak billvorsunuz! df'di 
Sonra mavi ~ömlf'c7;nfn '?'ö2'sünü 

açarak nr11ıian bir klğıt çıkardı -ve 
bana uzattı. 

·K ağıt ıslaktı. ts1ak elbise ve 
ekşi bir ten kokusu koku 

yordu ... Mektubu temize çektim. 
MektuP.t4 §Uillar yazıyordu: 

"Sevgili kancığmı! 

Türk Otelciliğinde 
ileri Bir Adım 

Birkaç sene evvel memleketin mü. 
nevver bir evladı, Istanbul en yüksek 
smıf bı.r otel sahibi olsun ve bu ote. 
li de bir Tür .ı. yaratsın diyerek bir 
mücadeleye atılmış, Beyoğlunun en 
merkezinde bir otel açmış, bu ideal 
ve teşebbüs uğrunda da. bütün bir 
servet sarfetmişti 

Bu misal diğer bir teşebbüs sahibi 
Türkü, otelcilik sahasında gen:ş bir 
te§ebbüse ablmaktan menetmemiş -
tir. Yeni teşebbüsün hedefi, şehrin 
lsta.nbul tarafında en yüksek ölçü. 
lere uygun bir otel kurmaktır. Ozipck 
Palas bu arzudan doğın.uştuı · 

Bizce yer iyi seçilmemiştir lstan. 
bul ta.rafının bu kadar güzel tıır 
otel1 açık, manzaralı bir yerde ku. 
rulsaydJ elbet~ daha iyi olurdu. Fa. 
kat şehirlerin merkezinde kurulmak 
mecburiyetinde olan büyük otellerde 
her kolaylıkla beraber manzara rla 
temin etmek her vakit mümkün ola. 
mıyor . 

Dün özipek Palas, Türk gazeteci. 
lerini bir &·aya boplıyarak bir öğle 
yemeği yedirdi. Gazeteciler, otelin 

her tarafmı gez::Uer. Temiz, 
zam, rahat banyolu ve banyos 
Lar, iyi ve muntazam servis .•• 

Hele yemek kısmı çok dikk 
betnıiştir. Yeme'tt< en mühim 
olan yağ meselesinde, otel k ' 
itimat etmiyor. Her gün en 
mak.:.nelerle kendi yağını çık 
ve yemeklerde bu yağı kullanı 
Mutfağa ait bütUn tertibat, 

olacak kadar muntazamdır. 
İstanbul tara·mda kurulan 

zel Türk otelcilik teşebbüsünü 
mak lazımdır. 

Biz bu satırları ni'lt:ıyet 

si bir ticari teşebbüs mahiyet· 
lan bir işe reklam oi.sun diye 
iyi bir Türk teşebbfüıünü tan 
ve yaşatmıya hizmet maksadi 
yoruz.Dün gezeteciler oteli gez 
~~nra gördülllerı temizlik ve 
mı o kadar takdir etmişlerdir 
zamettin Navr. otP' direktörün 
lediye müfettişi tayin Pd.ilmesirı 
rin umranma hizmet edeceğin, 
naat getirmi§, diğer gazetecilc 
bu fikri alkr~l::ımrı::lsırnrr 
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BiR VEREMLiNiN HATIRALARI: 

Tedavi Günleriıiı 
S ana.toryomda ilk hafta: Her 

hafta sonunda hastalar tar 
tılıyor. Burada mühim meseleler 
den biri de kilo alıp vermektir. 
Kilo almak insanın oldukça ma 
nevi kuvvetini çoğaltıyor ve ümit 
siz.iği azaltıyor. 

Bir hafta içinde iştiham mtikem 
mel bir surette açıldı. O suretle 
ki verilen yemekler beni doyurmu 
yordu. Bazı günler aç hile kalkıyor 
dum. istih.kakımdan fazla da ye 
mek is~ye cesaretim yoktu. Ce 
sa.retten zıya.de hakkım yoktu. 

Bütün gayem, maksadım sana 
toryomda kalacağım bu dört ay i
çinde ar.amt istifadeyi temin et
mek ve çi:kttğnn vakit te çalışabi
lecek bir vaziyete gelmekti. Bana 
tatbik olunan tedaVinin çok fay
dasını görUyordum. Fakat buna 
mukabil göğsümde - plevrede _ 
toplanan su ümitlerimi kınyordu. 
Şimdiye kadar beş aıo litre su ~ek 
tikleri halde bu uğıursuz mayi tü 
kenmemiş bilakis yeniden çoğal
mıştı. 

Gezdikçe. kımıldadıkça, eğildik· 
!fCt dolaştıkça göğsümdeki suyun 
Iakur tukur etınesi içimi hoplatl
yor beni müthiş korkutuyordu. Çüı. 
kil bu yüzden yanıbaŞtmda birkaç 
kişinin çırpınarak öldüğünü ve dok 
tortarm hiçbir şey yaparna.dıkları
nı görmüştüm. Olüm korkusu za 
ten hiçbir nn beni bırakmıyordu. 

B ir hafta zarfında aşağı yu 
kan hergün bir başka mu

ayene faslı var. Sertabip muaye. 
nesi, ımiltehassıs muayenesi a
suitan muayenesi. bu umu. 
mi muayenelerden başka IAboratu 
ar muayeneleri geliyor: 

l - Balgam muayenesi - (Bal 
gamda verem mikrobu taharrisi) 

2 - Kan çökmesi - (Bu mua
yene çok mühimdir. Sıfıra neka
dar yakın olursa bünyenin -daha 
doğrusu kanm okadar kuvvetli bu 
Junduğuna delildir. Kan çökmesi 
adeta hastanın iyilik ve fenalık 
grafiği gibi bir şeydir.) 
S) _ l{üreyvat muayenesi _ (kan
da mevcut küreyvatı haınramn ve 
beyzanın adedi .. ) 

4) Sıtma muayenesi _ 

5) idrar muayenesi - <Yani . ~ 
ker ve albom.ıD mevcut olup olma 
dığı) 

Hulasa. basta gayet dikkatıi bir 
eurette süzgeçten geçiriliyor. BU
tün bu muayenelerden tnaksat, Y 
pıla.cak tedavinin .şeklini tayin et~ 
meldir. Vücuttakı mar8.2;j haller 
malfim oıunca doktor artık tered 
dütsüz bir halde hareket edebm. 

yor. 

• lk hafta iştihaınla berabe 
1 manev1 kuvvetim de arttı~ 

Sebebi: balgn.Dl muayenesinin ne. 
ticesini henışireden ~onınca: 

_ Balgamınızda mıkrop Yok, de 

di. ·r ı ·ı Bu ba.ber beni az ası e sevindir 

di. çok iyile..5Jlliştinı. Yani :mikrop 
çıkannıyordUJJl· Fakat fazla Se\rin 
miye gelmez .. bu hastalık Pek a1. 
çak ve haindir. insanı arkadp.n vu 
ran takımındandır.-

- TeşekkUr ederim hemşire .... 
Peki. kanım nasıl? .. 

_ Dört.. yani fevkalade kuvvet 
r sıhhatli bir adamın kanı da an 
~ bukada.r olabilir. 

_ Yine teşekkiirler .h~re .. 
Ali... Demek k~ vazıyetım :mu. 

kem.mel .. 
"" . bir ricam kaldı henışi. - ~enı 

re.. al bom in f aıa.n.. . . 
_ Yok yok .. bir şey~nız yok ına 

kında sapsaglam çıkar. 
§allah. ya 
smız. i . b. d b 

Uboratuar bcmş resı ır en . ~ 
. 1 k bir peygamber gı hı 

na hır me e . d Ne nurani ne 
görUnmiye ba~la. ı.bi yu .. zü vardı. 

ti f .k sevımh r 
m ş 1 ne · hayırperver na 
Onu bir mUj?ecı .. lik mabudesi gi-
ha doğrusu bır iyı . • 
bi görüyordum şimdi· 

ksulluk ve ısfı-

A nlaşılan yo c:ı evde 
bsJl8 yarsını~. 

hıkım:~aıdığn'n yedi sekiz ay 

Bir hastanın ciğerleri röntgen fotoğrafı üzerinde 
böyle tetkik ediliyor •• 

~ "" ,,,. ,......,,,...., """'l"'\I "~ k d J , çı sam hiçbir şey en korkmam 
~ YAZAN. ~ gayri, diyordum. 
( . ~ 

~ 
Bu suretle bütUn gün hiç kmııl-

Faik Berl!men ~ damadan, konuşmadan yatıyor-
3' ' dum.. Maksadım çabuk kilo almak 

~""'""""""""~~ şişmanlamak gürbüzleşmekti. 
içinde demek fevkalade iyileşmi
şim .. Ne garip tecelli! Şu halde Az· 
railin sempatisini kazanamamışım. 
lyi .. zaten o da benim sempatimi 
kazanmış değildir. 

Laboratuar hemşiresinden bu ha 
vadisi alınca. sevinçle odama dön 
dUm. Kendimde bir hafiflik bir çe 
viklik, sonsuz bir haz duyuyo~ 
dum. Hele tartı günü bir buçuk ki
loda artmış olduğumu görünce bu 
sevincim büsbütün arttı. 

Artık hergü.n durduğum yerde 
kollarımı, göğsümü, yanaklanmı 
yokluyor ve kendi kendime: 

- Eh, şişmanlıyorum. Buradan 
şöyle iriyan bir delikanlı olarak 

Malatyah 1 

İki Cüce 
Ba a Oğul 

' 

Darende (TAN) - Baba - oğul ild 
cüce buraya gelmişlerdir. Malatyaya 
bağlı Arha kazasından olan Hamza 
15 yaşındadır ve boyu 98 santimetre 
dir. Babası 45 yaşındadır ve boyu 102 
santimdir. 

Bir kilo artabilmek için neler 
yapmıyordum. Bunları yaparken 
de, beri tarafta bir dirhem et kay 
betmek için bin lira kaybetmiye 
teşne modern ve şık bayan ve bay 
lan düşünüyor ve hangimize acı. 
mak lazımgeldiğini kestiremiyor • 
dum. 

Y edi sekiz gün zarfında mu • 
hiti, öğrenmiye ve tanımıya 

çalışmıştım. Sanatoryomda yarısı 
kadın diğer yansı erkek olmak üze 
re yüz elli basta vardı. 
Bulunduğum katta on dört kişi 

yatıyordu. Hemen hastaların hep
si ayakta mükemmel bir şekilde ge 

.ziyor, dola§ıyor, konuşuyor oku -
yor ve yazıyor bir vaziyetteydiler. 
Ağır hasta hi~ yoktu. Zaten pren
sip itibarile sanatoryoma ağır has 
ta alınmıyordu. Dört ay zarfında 
ölecek hastalar kabul edilmiyor -
du. Böyle müracaatlara karşı: 

- Buranın havası yaramaz! .. 
Ve yahut: 
- Bu hasta için tedavimiz yok, 

gibi nazikane reci cevapları verili- • 
yor .. 

Bu usul çok mantıki ve yerin -
dedir. Hem iyi olmak istidadında· 
ki hastaların maneviyatı sarsılmı 
yor ve hem de bo§una ya.tak işgal 
edilmiyor .. Maamafih bu kaidenin 
de istisnası olmuyor değil. Bunu iti 
raf etmek gerek .. 

Sanatoryoma sedye ile getirilip 
te Uç gUıı sonra ölen hasta gör • 
düm. Maamafih bu istisnalar kırk 
yılda bir olan çeşidinden; bu itibar 
la "18.şey,ı hükmündedir. 

S eviye itibarile sanatoryom
daki hastalar hastaneye 

nazaran daha yukarıdadır. Mesela 
bizim kattaki on dört kişiyi göz· 
den geçirelim. 

Iki Harbiye talebesi, bir harbi • 
ye mezunu, üç lise mezunu. bir ha· 
kim. iki tüccar zade, bir terzi, iki 
lise talebesi, bir köylü .. Bir de ben. 

Grafik oldukça münevverlik ir· 

Hamza ilk.mektep mezunudur. Gü
zel resim ve ayna yapmaktadır. Ba
ba • oğul civar kazalarda dolas~rak 
ve yaptıktan resimleri, aynalan sa
larak geçinmektedirler. 

tifaına doğru yükseliyor. j 
Diğer katlarda da vaziyet aşağı 

yukarı böyle .. Ekseriyeti ilkmek -
tep muallimlerile talebeler, işçiler 

Vezirköprüde 
Halk evi 

1 
VezirköprG (TAN) - Buraya ge

en Sarnsun valisi Fuat Tuksal. O!°'ta 
~rni ~ahallesindeki hususi muhase · 
H ve aıt eski C. H. Partisi binasmm 
tUalkevi yapılmasını milnasip görmaş 
d r. Bu bina, Halk Partisi tarafın • 

1:.kii'aıanmışttr. ·ve tamir ettirile-
ır. 

teşkil ediyor. 1 

Fakat burada, kim olursa olsun 
doktorlann muamelesi herkese bir 
dir. Hiç kimseyi tefrik etıniyorlar. 
Bu demokrat hareket doğrusu be • 
nim çok hoşuma gitti Zaten bura
nm adı "Halk sanatoryomu., dur. 

nk hafta üzerimde çok müspet 
ve iyi intibalar bıraktı. Yavaş ya· 
vaş burada sıhhatimi kazanacağı
ma lraııaat beslemiye başladnn. 

1 

1 

Sa garip dünya : Çin Harbi Devam Ederken: 

Film Gibi 
Bir Macera 
Bulgar gazeteleri, 28 yaşında Pen 

ko Tençef nammda bir Bulgar gen. 
cinin, sınema artisti olmak maksa. 
dile gittiği Berlinde geçirdiği mace. 
ralan yazıyorlar. 

Japon imparatoru 
66 Milyon Japona 
Nasll Hükmeder? 

Tençef, iki sene evvel Bulgaristan 
da yabancı bir film kumpanyası ta
rafından Bulgar sahillerinde bır film 
çevrilirken, bu film.in rejisörlerinden 
olan Hans Albers ile tanışmıa ve 
bundan bir kartvizit almıştır. 

Tençef sinema artisti olmıya çok 
hevesli olduğu içın. bir gün Bulga. 
ristandnn kalkıp Berline gitmi§ ve 
orada karşılaşmıya :muvaffak olduğu 
Hans Albers'in tavassutu ile Ufa 
stüdyolarında kendisine bir iş veril. 
miş, fakat b_u..rıa mukabil aldığı ile. 
rot çok az olduğundan geçinmesi L 
çin zorluk çekiyormuş. 

Japon İmparatoru, 66 milyonluk tebaasına senede ancak 21 lte. 
re görünür. Ve Mikado'nun hususi hayatına girmek her kula nasip 
değildir. Bugünkü İmparatorun sarayına giren yegane beyaz 
adam, maruf bir Ameriah doktor Wheley Groves'tir. Bu zat bu. 
günkü harp münasebetiyle, birkaç sene evvel girmit olduğu Japon 
sarayından ve Japon İmparatorunun hususi haybndan bahseden 
bir makale yazmı,tır. Bunu bu sütunlara avnen alıvoruz: 

Bir zanıan gelmiş ki, talihi yüzü. 
nü güldürmüş, Tençef Berlinde bır 
barda çall§an bir Bulgar kadının sa 
yesinde Anna Luiza namında zengin 
bir Alman kadını ile tanışmış. Luiza, 
genç artistleri himaye etınesini çok 
severmiş. Bu sebeple A.nna Luiza, 
yeni dostu olan bu Bulgan birkaç ay 
himaye ederek bakmış ve nihayet bı. 
karak Tençefi sıokağa atmıştır. 

Bundan sonra Berlinde N. Hristof 
namında bir doktor, evmden b'fi. rad 
yo makinesile bazı kıymetli ~yanın 
çalındığı hakkında Berlin zabıtasına 
şikayette bulunmuştur. Zabıta, bu. 
nun üzerine yaptığı denn araştırma. 
lar neticesinde bu eşyaların Penko 
Tençef'in çaldığını ve Bulgaristana 
gittiğini tesbit etm•ı;ıtir .. 

Şimendiferini iki dakika geciktir
diği için Harakiri yapan tebaları, bir 
emrile c-anmı feda edecek binlerce 
gönüllüsü olan ve yer yüzünde Alla 
hın nümunesi sayıl~ Japon lmpar! 
torunun, değil hususi hayatına, sara 
yma girmek her kula müyesser ola 
mıyacak işlerdendir. 

Ben imparatorun yaşadığı odalar. 
girmiş, lmparatoriçeye takdim olun 
muş, çocuğunu tedavi etıniş yegane 
beyaz adamım. Bu mühim tesadüfü, 
Japonyanın pek genç veliahdi Prens 
Akihitonun kuvvetli bir bronşit hasta 
lığına medyunum. 

Japonyada oturan Amerikalı ve Av 
rupalılar arasında çocuk doktoru ola 
rak epey şöhretim yayılmıştı. Japon 
imparatorunun, veliaht Akihitonun 
muayenesini bana emrettiği haberini 
alınca gayriihthrari derin bir heyecan 
geçirdim. Kendine tapan tebaasına 
ıiahi senede ancak belki bir kere ken 
dini gösteren · imparatorun yaşadığı 
S!lrava gidecektim. 

Tayin edilen saatte sivah kapalı 
bir otomobil geldi, beni evimden aldı 
lar. 

Saray bahcesinde Mikaao 

Berlin zabıtasının te§ebbUsU üze_ 
rine Te.nçe!, Bulgar polisine sinema 
artisti olmak bevesile gitmiş olduğu 
Berlinde yaptığı bu hırsızlığı itiraf 
etmiş ve çaldığı bu eşyayı da Berlin. 
de satarak paralarile Bulgaristana 
döndüğünü söylemiştir. 

İçinde mükemmel golf sahası, fov her çıkışında yol \istünde kimsenin 
kalade parkları ve harikulade havuz Julunmaması dint adetlerdendir. • 

Bugünün 
Fotoğrafı 

Eskiden fotograf makineleri basitti: Ani 
hadiseleri tesbit edemezdi, Bug{ın yeni ma 
kincler düşmekte bulunan bir testiyi o vazi 
yette tcsbit edecek kadar hassas olmuııtur 

Yukarıdaki testi, suyu döklilc döküle dilııer 
ken, ayni makinenin objektifine derhal ikin 
cl bir hareket verilerek düşme anı da teıbit 

ediliyor 

Dü5tüktcn sonrak\ kati vaziyet te şudur : 
Kırıl~n testinin parçaları, etrafa sıçrıyor' 

ve su da ortalığa ny'ılıyor 

lan olan saray bahçesine girdik. Yı 
lankavi yollan geçerken, etrafımda, 

rlünyanm hiç bir tarafında rastlaya 
nııyacağım, dantela gibi işlenmiş par 
km rengarenk kugulanru seyrettim. 
Sarayın kapısı önünde otomobil 

den indik. Put gibi duran, mumyalar 
r;ibi gözlerini bile kırpmryan mor el· 
'liseler giymiş dört hademenin bekle 
tiiği bir salona alındım. 

Japin dinlomatlarmdan bir nazır ku 
lağıma E!ğildi, imparatorun huzuruna 
·ıkarken adet vcçhi1e iki kere yerlere 

'radar Reverans yapmamı nazikfıne 

ıınlattı. 

Hariku1 iı.de ince bir zevkle dö~en 
-niş salonlardan, Cin ve Japon vazo 

! rill"' <>"Ö7. kıtmasttran, ı?'Önİil hRVlrvıı r 

l
r koridorlardan geçerek imparatorun 
·•ıınma vRrdtk. 

lmtmratnrice 

66 milyon halkın can verircesine 
•aptıklan imparator, gözlük1eri. sa· 
:le ve mütevazi hali ve basit kostümü 
~e pek iyi bağlanmamış kravatı ile 
; r e-nz kırpm·asile binlerce kişinin 

Harakiri yapacağı bir hiikürndardan 
iyade bir Darülfünun profesörüne 
~ziyordu, Elimi sıktı. Veliahdin mu 
,venesini rica etti. Ve beni Prensin 
oda.sına çıkarmak üzere imparatoriçe 
fagakoyu çağırttı. ' 

Çin iş'cmeleri kadar narin ve zarif 
'lan imparatoriçe içeri girdiği vakit 
rmparator kadar tabii ve nazik tavır 
't olduğunu hemen farkettim. Henti? 
')tuz yaşlarında bulunan lmparatori 
ı;e Japonyaya dört evlat yetiştiren 
1ir valdedir. 

Japonya veliahdi Akihito dört ya 
<ıında. pek zeki bakışlı ve dikkati ce1 

~decek kadar çabuk anlayışlı. istik 
•rılde kendisinden mühim şeyler bel< 
"'nebilecek bir cocuktur. 

Henüz iki yaşında olan küçük ka,.. 
1e.şine bir baba şefakati ile ikide bir 
·,$1.kıvor. Büvi.ik hemşiresi Prenses TP 
'"U on iki yaşındadır Ortanca kız kar 
lp.ısi güzel Prenses Taka yedi yaRm1 
'1itirivor. Japonvada da l?iizel Pren· 
"''S lakabı takılmış olan T:tka sinema 
·<ı 7,ivııdP mPrnkh {!nrtinüyor. 

124 ;;",..;; hiiMimdar 

imparator Rirohito Teikoku Ten
"10 Japonyanm 124 U~ü hükümdarı 

J ~ır. Diinvanm en eski hanedanına 

1 -nensuptur. 
Tik imparator Japon ad~arına ypr 

•qtii?i vakittPnberi S?ökten l?'elen bi• 
··uvvet halinde telakki edilmişti. O 
-.JA.kki hata devam ediyor. 

O kadar ki. Japon imparatoru an 
cak muayyen törenlerde senede yirmi 
bir defa dışan ~ıkar. lmparatonın 

Hatta bir kere mühim inşa.at işle <--.: 
ındcki amelenin grev için toplantısı 
nı dağıtamıyan polis kuvveleri, impa 
ratorun geçeceğini haber verince meJ 
landa kimsenin kalmadığn:u görmüt 
erdir. 

Bir defa da lmparator ipek c:ı:ın:ı:y 
;nin en kesif olduğu Kiryu şehrini 8' l 
zecekti. Millazım Houdo imparaı 
torun sevaba ti esnasında takip ol~ t 1 
"ak yollann programa uygun olmu 

1azifesine tayin edilmişti. Yarı yold 
1"ülff.zim otomobilin yanlış bir yol 
~aptığını, o yol üstünde de halkın bi 
~eyden haberi olmadan gezindiğ· 

lphşetle görmiiştür. lmparatorun 
i~i yolların boşalblmamasrndan k 

1lni mesul addeden MU1P.zimin avd 

J.'eoaası ustunde böyle bir kudr 
ılduğu halde imparator hakiki bir 
im derecesine varacak kadar o 
nuştur. 

Kendisi bütün idari' mesuliyeti 
mlahiycti nazırlarına devreden kn 
lU imza.ladığındnnberi Japonyanr 
1üttin mesuliyetlerden uzak ilahi ~tti 
·efi olarak kalmıştır. 

Maamafih bu vaziyeti, her gün 
-ıden gece yarılanna kadar çalış 

·ma engel teşkil etmiyor. 
Japonyanm en yüksek kudreti ola 

'mparator her sabah saat altıda 
·t\'"Or. Kendi kendine tıraş oluyor 
·iviniyor. Yatak odasında ba.cıka 
'lsana tahammül edemediği için 
rnş olur ve giyinirken yalnızdır. 

Saat yedide sabah kahvaltısını 
11aınlamış oluyor. Saat sekize kad 
'l.m bir sast jimnastik yapıyor. J 
ıstik yapmadığı sabahlar bir sa 
i golf oynamıya hasrediyor. 
Saat sekizden itibaren dosyaları t 

·ik ediyor, hükfunetten gönderilen 
orlan okuyor. kanunları iınznlıy 

Saat 20-19 geçe imparator sa 
Kadar Tokyo radyosunu dınlıyq 

ı.pon havalan arasında dünya haJ 
\islerini takip ediyor. f 

Rad}'"Odan sonra sevdiği nnthropcı 
f{ique tetıtiklere başlıyor. Kablettar 
"levirlere ait meseleleri inceden in 
ve araştıran, mütemadi okuyan b: 
'laratorun o devirlere ait bazı eş~ 
, tetkik için kullaııdığı altın pertş 
~iz daima masasının Ustünde bulun1 

Hiç '!lir Avrupalının ve hiç bir AJ,, 
ikalınm havsalası alamıyacak kad 
"haası üzerinde mutlak hfıkimiY' 

bulunan bu İmparator vazifesir 
·e vaziyetinin haşmetine rağmen 
·ıa veliahdinin bir illete duçar o 
:evazi yaşıya.n bir profesör gibi J a 
mru;ına çalışan alim bir babadtr. 



~ .cIDEN MABAAr ç. r . • ın r acıasının 
ısıplerde Bilô.nçosu 

. ıkrar 
(Bqı ı lnelde) · 

O kuyuculıı.rnnızdaki bu endişe, 
eski rejimlerden miras ka

lan duygı.ılarm bir mahsulüdür. !n
kılAp idaresinin esas vasfı, geçici 
hislerle değil, devamlı prensiplerle 
lıareket etmektir. On beş senelik bir 
laınan i~inde bu kadar bUytik mu
..ı'f akıyetler elde edilmesinin ve ha.
tici &lemin gözünde bu kadar ,e
refli ve itibarlı bir mevki kazanıl
masının sırrı, prensiplerin ve haya
bn içindeki hakikatlerin icabına gö
re yol tutulmasından ibarettir. E
l r biıtün gaı.eteler bir olup bir §ah
am veya dairenin yaptıklarına men
IJ ve müphem bir fekilde hücum et-
1eler hUkfunetimiz katiyyen köri.lkö
rllne harek~te sUrUklenmez, böyle 
l>fr heyecan havasını, haksız telAk
kllerin veya şahst menfaati zede
lenenler tarafından ortaya atılan id
dialann yaratması, nazaı1 olarak 
pklll mUmkUndUr. Bir bUkflmet, 
)leyecanlı neşriyata kapılmak yolu
nu tutal'l5a istikrarını kaybeder, ve
rimi azalır. 

Fakat ister bir gaute, isterse 
fert halinde bir tek vatandaş m\15. 

bir yolsuzluğu delillerile beraber 
orta.ya koyacak olursa hUkflmetimiz 
derhal harekete geçer. Hassas ka

unf ölçUlerle hareket eden, olgun 
1DUf ettişleri vaartaaile iti araştınr. 
~arıtacak netice kal'ŞlStnda memle

et menfaatinin icabı ne ise onu ya-

Tllrk inkıJA.bmm kuvvetli ta
rab, şahıslara değil, pren

}tere dayanmasında.dır. lnkılA:bın 
ttığı umumi bayat içinde pren

pler devamlı bir şekilde yilrUr, ibu 
nsiplere uygun olmıyan hareket
ve fahıslar derhal tasfiyeye uğ

. İnkılap idaresi bu bakımdan ner 
tmtihanı, hassasiyetle ve muvaffa

etle geçirmiştir. Yüksek prensip-
·n daima hakim ve sağlam kala

ve umumi menfaat bakmım
bir vaziyetin icabı ne ise mut
yapılacağına her vatand~ tam 

emnivet duyabilil'. 
Ahmet Emin YALMAN 

Alaylarımızda 

Sancak Töreni 
Denizli. 28 (A.A.) - DUn tayyare 

da alaylara sancak verme töre 
ordu müfettişi orgeneral Izzettin 

ann buzurile ve parlak bir su.. 
yapılmıştrr. Havanın katlı ve 
olmasına rağmen halk ve mek 

erden kalabalık bir seyirci nıe
de hazır bulunmuşlar ve hatip. 

heyecanlı söylevler vermi§lerdir. 

Katil Tutuldu 
111111 ............ ,s (Tan) - Güzel köyilnde ka 

Şenfeyi ve aevgilisi Hacı Musta 
fi öldUren Mustafa yakalanımttır. 

(Bqı ı incide) 
dan sonra Portekize ait olan ve Hong 
Kong'un 50 kilometre gs.rbinde bulu.. 
nan Macoo'nun on mil cenubu garbL 
sindeki Vongnau adasını işgal etmiş 
!erdir. 

Panay hAdis<?Si kapanmış olmakla 
beraber Amerika efklrı umumiyesi 
Japonyaya karşı derin itimatsızlığn 
muhafaza etmektedir. Amerika Ha. 
riciye Nazın Hull, Panay mukabilin. 
de istenı~<:ek tazminatın henüz tesbit 
olunmadığını söylemiş ve Amerika
nın Çindeki imtiyazlardan hiç birL 
ni terketmi,Yeceğini ilave etnllştir. 
Blr aMlık Panay meselesinin iki 
taraf arasında gizli bir Mlaşmaya 
vesile olduğu şayiası çıkmı,, fakat B. 
Hull bu şayiayı tekzip etmi§tir. 

Japonyanm İngilizlere ait Lady 
Bird gemisini bombardıman etmeleri 
tilziinden tarziyesi bugUn lngiltere 
nin Tokyo sefirine verilm~ir. Times 
bu münasebetle yazdığı makalede Ja 
pon izahatının mukni olmadığını yaz 
makla beraber bunların kabulü lehin 
de müta.lea dermeyan etmektedir. 

Ştınglıayda 

Japon askeri makamlarının Şang 
haydaki beynelmilel mmtaka beledi 
ye meclisini memnu silahlar taşıyan 
lar hakkında §iddetıi tedbirler almıya 
davet etmeleri Avrupalıları bir hayli 
korkutmuştur. Ingiliz müdafaa mmta 
kasından atılan bombalar dolayısile 
söz söyliyen salahiyettar bir Japon 
belediye meclisinin esaslı tedbirler ala 
rak memnu silahlan kaldırması 18.zım 
1e1diğini söylemiştir. 

Japonya ve ita/ya 
Romada çıkan Giornale d'Italia ga 

"etesinde bir makale yazan Sinyor 
Gayda, Japonyanın istila siyasetini 
terviç ettikten başka J aponyanın 1n 
giltere ve Amerika ile mfüıavi bir do 
nanmaya sahip olması lbımgeldiğini 
nUdafaa etmiştir. 

Pariste çıkan Figarp gazetesi bu 
münasebetle yazdığı bir makalede, 
Japon genişlemesinin lngiliz domin 
yonlanru, bilhassa Awstralyayı is 
tihdaf ettiğini yazıyor ve Popolo d'l 
talla'nm Japon genişl.emesinı tertiç e 
den yazılarına işaret eder~k. bu yazı 
lann Italya - Japon ittifakmm haki 
k1 mahiyetini gösterdiğini l!Öylüyor. 

Çinli amele Japon 
hizmetinde çalı,mıyor 

Londra, 28 (A.A.) - Reuter Ajan 
sının Singapurdan aldığı bir habere 
~öre, Malacca'daki demir madenlerini 

letmekte olan Japon mUesaeselerin 
de çalrşa.n 700 Çinli amele bundan 
sonra. Japonlara hizmet etmiyecekleri 
nı söyliyerek işlerini bırakmışlardır. 

Çocuğu Döven Hademe 
Biga (TAN) - Ortaokulun kapr -

sındaki zili çalan bir çocuğu dövdUğü 
için, okul hademesi tbrahim, cUrmU 
meşhut mahkemesinde kırk gün hapi 
ıe mahk\ım olmuştur. 

Otobüsçüler Mahut Delege iki Çocuğun 

B•Jd.k] . . Garo Türk hudu- Acı Hikayeleri 
Soğuk algınbkları her 

türlü hastahklara yol 

açabilir. Fakat bir kaıe 

1 ı erını d b k (Ba§ı 1 incide) 
U oyunca ara- te henüz 12 yaşında bulunan Mehmet 

A 1 t 1 k il t Sedat adında bir çocukcağız anlatı_ n a ıyor ar Q ar yap JrJyOr yordu. Kendisi hırsızlık yapmaktan 
(Ba.sı ı incide) suçlu olarak polis tarafnıdan yaka _ 

OtobUs meselesi hakkında yapıl
makta olan idari tahkikat dünden L 
tibaren yeni bir safhaya girmiştir. 
Tahkikat evvelce beled yede yapıldı
ğı zaman otobils işile alakadar olan
lardan bir kısmının büsbUtün iş ve 
güçlerinden olmamaları için belediye 
ye gidip mUf ettişlere ifade vermedik. 
lerl, diğer bir kısmının :ise bUtUn bil. 
diklerini anlatamadıkları anlaşılmış. 
tı. Bunun üzerine Dahiliye Teftiş he. 
yeti reisi Tevfik Talatın başkanlığın
da çalışmıya başhyan teftiş heyeti 
evvelce ifade veren otobUsçiller'i ye
niden bir kere daha dinlemiye karar 
vermiş, hepsini dUn vi1ayete çağırtmış 
tır. Sayılan kırk bire varan bu oto. 
bilsçUler vilayetteki sorgular esna -
sında bütün bildiklerini açıkça an
latmıya başladıkları içln diln hepsi. 
nin yeniden dinlenmesi mUmkün ola 
marruş, bir kısmının ifadelerine mU
racaat işl bugüne bırakılmıştır. Bu 
arada otobUsUne fazla yolcu aldığı i
çin 26 aydanbert otobUsçUIUkten alı. 
konulan. kendisine birçok zorlukılar 

çıkartılan Eyüp - Keresteciler hat
tı otobilsçüler;ndcn Melek te dün 
vilayete gelmiş ve müfettişlere bil
dikle;ini anlatmıştır. Melek evvelce, 
çok çekindiği için belediyeye gideme. 
miş, fakat dUn v'ılayette, önüne açı. 
lan serbestiden istifade etmiştir. Bu 
şekilde, mUfettişlere yeniden izahat 
vermek istiyenler, vaziyeti biribirle
:r".mden duyarak çoğalmaktadır. 

Müfettişlerden B. Ali Seyfi diln 
sabahtan öğleye kadar vilayetteki 
heyete iltihak etrni..,, öğleden sonra 
belediyeye giderek 'kendisine tevdi e
dilmiş olan te~kik safhalan üzerinde 
uğraşmıya devam etrtı ştir. 

Hukuk Fakültesi
nin Mühürler1ni 
Taklit Etmiş er 

(Bafı 1 incide) 
leştirincc, eskiden ae- ayni şekilde 
taklit ve ll&btekarhk suçlarından do. 
layı bir aene hapse mahkflm olan 
Hikmetle arkadqı Na.ldnin bu 8ahte 
mUhUıierle maliye mUfetti§llği lmtL 
hanına girdikleri ve daha evvelden 
imtihan suallerini elde ett.Uderi i~ 
imtihanı kazandıklan ve neticede 
tam altı ay iki yüz elll§er lira aylıkla 
maliyede çalı§tıklan anlaıılmıştır. 
Mah'kflmiyetle neticelenen birinei ha 
diaede yalnız sahte dekanlık mührü 
bulunmut. ba§kltiplik mWırOnün de 
varlığı aniaşılmI§tı. Yeni yakalanan 
mUhUrler arasında bir de lise mUhril 
vardır. MUhtıreiller allkadar daire. 
den resınJ tezkere olmadıkça mUhUr 
ve klişe yapamıyacaklan için Hile. 
metten de böyle bir tezkere istemiş.. 

görülmemişken, delege Garo, bu te~ki lanmış, adliyeye verilmişti. 
latı günden güne kuvvetlendirmekte- 12 yaşındaki Mehmet Sedadrn iki 
dir. Bu adamlardan ekserisi sabıkalı suçu daha var: Karakolun nezaret. 
ve müteaddit suçlardan mahkftm ol hane kapısını kırarak kaçmış ve so. 
muş kimselerdir. Türklere düşman kağa çıkar çıkmaz da bir arkac1ı..5ını 
kim varsa, bu teşkilata girmiye davet dolandırmış . 
edilmektedir. Bu adamlar, zaman za- 12 y~ındaki Mehmet Sedat hak. 
man Türk köylerine musallat olmak kında bu Uç suçtan dolayı tahk kat 
ta ve cşyalannı gazpetmektedirler. yapılıyor. 
Karbeyaz ve Alekent köylerindeki 
Türk tebaasının mallarını yağmadan 
çekinmemişlerdir. Mezraa, Safariye 
köylerine de birçok defalar sr18.h ata 
rak girmişler, halkı tethiş etmişler
dir. 

Menli propagandalar 
:Antakya, 28 (Hususi) - MUstem 

tekellerin menfi propaganlalan şid
detle deva.m etmektedir. Delege Garo 
Tilrk olmıyan memurlan toplıyarak 
kendilerine direktifler vermekte ve 
bilhassa şu şayiaların halk arasında 
yayılmasına çalışmaktadır: "Yeni an 
laşınalar yapılmış ve bunun neticesi o 
Jarak Hatayda Fransanm nilfuzu art 
mıştır. YUksek mahkemeler kurul 
muştur. Bu mahkeme reislerinin tayi 
ni Fransız Reisicllmhurunun ta.sdikm 
dan geçecektir. Delt>ge Hatayda hU 
kümetin teRekkUIUnden sonra da eski 
si gibi vazife görecek ve Antakyada 
kalacaktır." 

Halbuki, Sancak hakkında kabule 
dilen esaslann hiç birinde böyle bir 
kayıt mevcut değildir. 

Suriye Başvekili 
Beyrut, 28 (A.A.) - Başvekil, Pa 

ris seyahati ve Türkiye bükumetile 
yaptığı müzakereler hakkında pek y'.i 
kında mecliste beyaLatta bulunacak. 
tır. 

Kaçak Odun 
Götürürken 

• 
Adı, Ali .A)dağ, yaşı 12 .. Yani, ağ 

zı henUz silt kokuyor. 35 yaşında 
Mehmet adında bir adamın tecavüzü 
ne uğradığını iddia ettiği için Adliye 
doktoru tarafından muayenesi yapıl
mak Uzere diln müddeiumumiliğe ge
tirilmişti. 

Ve Ali Aldağ, henUz çok kısa öm 
rUnUn son hikayeciğini föyle anlatı 
yordu: 

"- Bayım .. ben sinemayı, hele 
Kovboy filmlerini çok severim. Sine 
maya gitmediğim gUn uyuyamam .. 
Halbuki babam, annem beni sinema 
ya göndermiyorlar .. 

Nihayet on gUn evvel evden kaç 

tım. GUndUzlerl hamallık yaptım, di 

lendim. Akşamlan sevdiğim filmlere 
gitmiye başladım. Fakat geceleri ya 

tacak yerim yoktu. Köprüde bu boya 
eı Mehmetıe konuştum. O, bana : 

- Seni ben cvla.tlık yapayım. Ak 
şamları sinemaya git. Geceleri de gel, 

evde yat, dedi. Fakat bana tecavüz et 
ti. Nihayet babaın beni aradı, buldu,. 
Şimdi dava ediyorum. Fakat sinema 
yı da bir türlü bırakamıyorum. Ba 
bam göndenniye karar verdi. Gönder 

yın. e ka - ı mezse çacagım .. ,. 

Adliye doktoru çocuğu muayene et 
ti. Verilctek rapora göre suçlu Meh 
met hakkında tahkikata devam edile 
oektir. 

GRiPiN . -
Muhtemel rahatsızlıkların hepsini 

önlediği gibi nezle, grip, bron§iti de 

kıaa bir zamanda izale eder. Harareti 

sür'atle düşürür. 

Gripin, ağrıların amansız dilfm8m .. 
dır. Diş, baş, sinir, adale, romatizma., 

mafsal evcaında kat'iyetle tesir gös
terir ve g1lnle Uç taneye kadar emni .. 
yetle alına.bilir. 

lca.bında günde 3 kate alına.bilir. 

lsim ve markaya dikkat. Ve her 

yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

lzmir Hapishane 
Ba!katibi Tevkif Edildl 
lzınir, (TAN) - Hapisane b~la 

tibi Necati, rU§vet aldığı iddiasile 
tevki! odllıniştir. Başkatip, mUret • 
tep bir tuzağa dUşUrUldUğUnU ve mi. 
sum olduğunu iddia etmektedir. 

Vezirköpril, (TAN) - Gümüş Ha 
cıköye bağlı Çal köyünden Hüseyin 
ormandan kaçak odun götUriirken, 

----------------------------, 
an şeyhi,SWr:llAdek.i oro;ı~ .k.Pnım.a 

krtasından Hüscyine rastlamıştır. 
ıtôy1U Hüseyin, dur emrini Ciinlcmc 
diğinden asker Hüseyin tarafından 
sol bacağından vurulmuştur. KöyJü 
Hüseyin Amasya hastanesine gönde 
rilmiş, yaralıyan hakkında Gümüş 
füıcıköy mUddeiumumiliğince tahki
kata başlanılmıştır. 

ler ve suçlu böyle bir tezkere getir. 
miştir. Hikmet bu tezkere meselesini 
şöyle itiraf etmiştir: 
"- Evet.. Ben böyle bir tezkere 

yazdım. Altma az okunur bir şekil.de 
25 kuruşluk bir nikel parayı mühUr 
gibi bastım .• , 

Tahkikat birkaç güne kadar biti
rilecek ve hadise mahkemeye intikal 
edecektir. 

El AL~I A 
Grip, Baş ve Diı 

Nevralp, Artritizm, 

Ağrlları, 

Romatizma 

NEVROZiN 
Baş, dit, nezle, grip, romatizma ve bütün ainlarmızı derhal 

keser. icabında günde üç kate alınabilir. 

Ressamı: 

MUNIF FEHiM 
Yazan: 

'.ALI RIZA SEYFi AKDENiZ KAPLANLAR/ - No. 59 m 

Genç Salman, sol kolu boynundan asılı bir Qev gibi heybetli ve azamet
dw-uyordu. Bakışlarında sert, keskin bir ifade vardı. Bir dev gibi cü.s

ada.m, uzak denizde, giden dil§ınan dona.nmasmın arkasından bakı
u. Belki, bir §eyler dUşUnilyordu. Fakat, halinde, bir endişenin ba-

izlerini okumak güç değildi. Yp.nındaki adamlara §öyle bir göz gez. 
Bir §eyler söyliyecekti. Sonra.. vazgeçti. Başını, awçlarmm ara .. 

alarak bir müddet dilşUndU. Tekrar, uzun uzun denizi seyrettL 
Ba"VnLm111- sert vUzO. biraz acıldı. Onda. biraz evvelki endl§ell hal h&e 

.. . 

men hemen kaybolm\lltu. Uzak denizlerin beyaz köpüklerine dalmış, o
rada, ıule.rın arasında bir teyler arar gibi, bakıyordu. Dudaklarının u
cwıda, tatlı bir hayale dalan lneaıılara mahsuı bi.r gizli tebessüm kıv
nlıyordu. YUzUnUn adalelerine rahat bir gevşeklik geldi. Elini, demir 
parmaklığa dayamış, derin bir dilfünoe içinde idi. Biraz sonra konuş.
mak arzusu duym1.11tu. 

Kaptan, birdenbire, kogarak Bayramın yanma geldi. aceleci ve eneli~ 
şeli bir lisanla: 

• 

- Reis, dedi, ben İngilizlerin yaptığı manevradan bir şey anlamıyo
rum. Acaba, iki dUşman fırkasının arasına mı girmek istiyorlar? Bana 
kalırsa, bu iyi bir i§ değil.. Siz, bu harekete, nasıl bir anana veriyo:rBu .. 
nu.z, Reisim?.. • 

Kaptan, Bayramın gözlerinin içine bakıyor, ondan ikna edici bir ce-o 
vap bekliyordu. Kaf asm.ın içindeki ihtimalleri sıralıyarak, kendi kendi· 
ne muhakemeler yapıyordu. 

-... 

' 
l 

ııe 

çe1 

~ 
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No 50 Yazan : Ziya Şakir 

' 'Israr ediyoruz, hesaplar 
f 8yiki1e t~ tkik edf'meli,, 
Bu garip vaziyet karşısında , (mü 

ııevverler: in gözleri, Sadık BeyE' 
çevrilmişti... Hesap .meselem orta 
ya çıktığı vakit, çehresi endişeıı 
bir ha.I alan Sadık Bey, Gilmülcil 
neli Ismail Beyin; 

- Bu meselenin mUzakeresi de 
hitam buldu. 

Sözlerini işitir işitmez, bUyUk 
bir sevinç hissetm~.. Simasmd& 
bir neşe ve inşirah belirmişti.. o 
muzlanndaki ağır yUkU bir tarafa 
atan bir adam gibi ağır ağır yerin 
den kalkarak. --'lnUzakere yeri it 
tihaz "'edilen- bahçeyi tel' ketmiş .. 
memnun ve mesrur bir halde, ika 
metglhma çekilmişti. 

Münevverler. bu vaziyet karşısın 
da şaş•rnıışlardı. ÇUnkU. mUzııkere 
ye başlanmadan evvel cereyeo e 
den halleri biliyorlardı. 

Müzakereden evvel, araya btrta 
kım propagandacılar girmiş.. Si\ 
dık Beyin taraftan olan murahhas 
lan birer tarafa çekerek: 

-~-_,..,. __ _,.....-~~~~ da - tıpkı İttihatçılar gibi - fır

Berat M~busu l•mail Kemal l>ey 

irattan fazladır. BUtün açıklan, 

Sadık Bey kendi Ckisei hamiyet) 
inden kapatacaktır. 

Mlinevverler ~ırmrşlardt. Muh 
telif yerlerde ve mahf ellerde. Sa· 
dık Beyin ve arkadaşlarının Dir(}ok 
suiistima.llerinden bahsettikleri ;_ 
çin, şimdi bu netice karşıs·nla, R.
deta müfteri vaziyetinde kalmış· 
!ardı. 

Sadık Bey taraftarlan ise: 

kayı idare edenlere kıpkızıl birer 
düşman kesilmişf~rdl 

Bunlar, artık Ittihatçılarla birle 
şemezlerdi. Onun için kendilerine 
yeni bir kuvvet aramak mecburiye 
tini hissetmişlerdi . 

Bu işe ilk evvel Doktor Rıza Nur 
Bey atılmıştı ... Arnavutluk isya • 
nınr körükliyerek hem ittihatçıla
rın (Sait Paşa) hUkQmetini devir 
mek; hem de Hürriyet ve ltili.f 
Fırkasını ele geçirmek için Arna
vutlukta isyan eden unsurların ej~ 

ba.şılan ile muhabereye başlamış 
tı. 

Arnavutluğun nUfuzlu şahsiyet 
lerinden (Yakovalı Rıza Bey) Si 
nopta menfi iken Rıza Nur Bey ou 
zat ile anlaşmış.. Arnavutlukta 
hükumeti iskat etmek için kendi:5i 
ilf' <Besa) la~mrş idi. Rıza Bey, 
affolunarak memleketinf gittik • 
ten sonra. derhal harekete geçmiş 
ti. Birçok TUrk askerinin kanına 

• 1 
ve canrna mal olan ısyanı vUcuda 
getirmişti. - Evvelce de arzettiği 
miz veçhile - Hürriyet ve ttil8.f 
frrkasına mensup Arnavut mebus 
lardan bir haylısı da, bu isyanı kö 
rükelmişlerdi. lşte şimdi Rıza Nur 
Bey. maksadına muvaffak olmak 
için, bütün bu eski dostlarile mu 
habereye girişmişti. 

(Arkası var) 

Bulgaristanın 
Sebze ve Meyva 

ihracatı 
Bulgar İstatistik Umum Müdürlü 

ğü tarafından neşredilen bültenlere 
göre Bulgarlar 1937 senesinin on bir 
ayı zarfında harioe 55.204 ton mey
va ve sebze ihraç etmişler ve bun .. 
dan 392 milyon 897 bin leva almış
lardır. Bu rakamlardan anl~ıldığı -
na göre sebze ve meyva ihracatı, 
Bulgar ihracat listesinde dördüncü 
gelmektedir. 1937 sebre ve meyva 
ihracatı geçen 1936 senesine nisbe -
ten, daha çoktur. Geçen sene Bulgar 
lar 44.823 t()n sebze ve meyva ihraç 
etmişler ve bunlardan 363 milyon 
522 bin leva. almışlardır. 

Patatesler Niçin 
Bozuluyor? 

BaZJ mıntakalarda yetiştirilen pa
tateslerin piyasada bozulduğu görül 
müş ve bakkallar cemiyeti ta.rafın -
dan Ticaret Odasına şikayet edilmi~ 
tir. Patates cinslerinin ıslahı ve ka
itelerlnin vükseltilmesi için tetbir ı.ı 

lınmast odadan istenmiştir Bo?:ukhı 
ğun cinslerden ziyade standart usu
lünün iyi tatbik edilmemesinden ileri 
gelebileceği de düşlinillmUş ve bu 
yolda tetkikler yapılması muvaflk 
'{örillmüş1 ür. Ayrrra cinslerinin iı:: 

lahı ir.in a,, Ziraat Vek!letine müraca 
at edilecektir. -Motörlü Vasıtalar 

Kullanma Kursu 
Aydın (TAN) - Halkevi, sanat 

okulu öğretmenlerinden Mehmedin 
idaresinde bir "motörlü vasıtalar kul 
tanına .. kursu açmıstır. 

Kiliste Bahar ! 
Kilis CTAN) - Burada ayva ağt;ç 

tarı çiçek açmaktadrr. Bahar gülleri 
de açmıya başlamıştır. 

- Dikkat edin. •. (münevverler\ 
gürühli. Sadrk Beyin mevkiini sar"9 
mak için. onun hakkında bazr dediko 
dular ıuyandll'acaklar. Kendisin .. 
den, inceden inceye hesap sora .. 
caklar. Halbuki Sadık Beyi he!'=· 

niz, biliyorsunuz. tanrvorsunuz. 
Tam minasile. (Allah adamı) dır. 
Şu gök kubbenin altında onu11 ka
dar namuslu. onun kadar haktan. 
hukuktan korkan kimse yoktu?'. 
Değı1 frrkanın on parasına, (malı 

Karun) a bile tenezzül etmez ... 
Ondan hesap sormak, hem ayıptır; 
hem de günahtır .. Görelim sizi .. Sa 
d•k Beve sadakat gösterecek gtin, 
bugündür. (Münevverler) in çanla. 
nna ot tıkamak ic:in. hesap bahsi 
gelince. derba1 kapatın. Hep bir a· 
ğızdan bağırın. . 

Dive. sıkT sıkı tal1mat vennişler
di Böylece de. <MUnevverl~r) in 
en kuvvetli sitB.hmı lnrnıaıc isf:.A.. 

- Biz. demedik mi? Karda leke 
vardır; Sadık Beyde yoktur. Fosforu Nerede Buluruz? 

mişlerdi.. 

F 
ı'kat (münevverler) . ilk AA.Ş 
kınlık geÇtikten .. Ve Sadık 

BP" de. mu?:affer bir lrnı!l'landan sti
bi ha.şmetli bir vakar ile çekilip 
ikametg8.hma gittikten sonra: 

_ Hayrr .. bayır.. Bu mesele 
bövte kolayca kapanamaz. Hesap 

glSriltmeli. 
Diye. kızılca bir kıyamet kopar-

mışlardı. 
Amasya nrurahhtısı ve kongre 

kAtlbi Rodoslu şevket Bey Yerin. 

den fırtryara.k: 

G k sadık Beve. gerek ar. 
- ere .. 

kadaşlarrna eınnivetımız var Hep. 
. stu 8 damlardrr. Ancak 

aı de. namu ' rti 
k'. bu besaP ~ö lmelidir. 

"'1 var ~ · para fşlerile alaka.cıar 
Bu sure e. btereme) nin 
olan (fuvanımU n~ 

1 bir kat daha teyit e-
muslıuluk arı . bilhassa bu nokta 
dilmetnlr ... Bız.edi oruz. He.sap &r6 
üzerinde ısrar Y 
rtılmestni ısuyoru~ 

Diye bağ•rınıştı. 
Gü~ltUlil ve ka~a~arrı;rk bir 

hur etmışti. Her ka .. 
ınUnakaşa zu kselnıişti. Ve son. 
fadan bir ses .:vU bir noktada bir 
ra.bUtfin bu sozler, 

l~mi!lti: aesap görlilnıe.. 
_ Evet.. evet. .. 

n. . ekil atan bu talep 
UmumJ bır ş görülmesinin a -

ka~rt1mda. hesRP Ukiıtıu ihtiyar 
levhinde oJanlar h~ mlir.akereden 
etmişlerdi .. Kısa ır ·aterdi 

k rarı verrnı.,, . 
eonra. ~ a J'h Paı=a Hazretle-

- Damat Sa ı valisf Snfivet-
rq{' ~hnlr llık00ı:t1 e memur oldu .. 
ti,, Bevefendi bu. ış edecekler. 
lar Hesabı tetkık t devam 

k bir saa 
Hesap. • anca bir faaliyet 

eden • hayrete ş~ra; l'h paşa ve 
le tetkik edilmiştı. a 

1 

018 
kon-

1 nam , 
Safiyeddin Bey eı: eı;yıece bildi· 
gre heyetine, netice 

ri1mişti: asraf 
- Heeap, görütıııftgttlr. M , 

Diye bağırmışlardı. 

Münevverler, partiyi kaybet
mişlerdi. Bu vaziyet. Sa-

dık Bey ile arkadaşlar1nı bir kat 
daha yükseltmişti... Nitekim, oi· 
raz sonra idare heyeti seçimine 
başlandığı zaman, Sad·k Bey ile 
onun havarileri, pek kolayca rey 
almışlar .. lrlare heyetini tekrar e
le geçirmişlerdi. 

Fakat .. ·Rıza Nur Beyin rivaye
tine nazaran - meselenin hakikat 
ve içyüzU. böyle değildi Sadrk Bey 
ile arkadaşları taraf·ndan çok sui 
istimal vukua getirilmişti. Fakat, 
Salih P~a ile Safiyeddin Bey, fır
kanın şeref ve hnysiyetini siyanet 
etmek için, kongre heyetine böyle 
söylemek mecburiyetini hissetmiş 
terdi. 

Nitekim. kongre h ;tnm bulupta, 
başbaşa ka.1d:kları zaman, bu zat
l!lr yanavak•Ia: 

- Suiistimal. müthiı;ı.. hesap 
denilecek bir.bir şey yok. 

Demişlerdi: 
Bilhassa Safiyeddin Bey: bu me

Belevi parrnnğma dolamış olan Ro
doslu Revket Beye: 

- Ne. sen sor .. Ne. ben sövli· 
yeyim ... Biz. adam olmayız ... Bu. 
hesap d~i1: bir kımıhatnk 

Demtc; .. Rrza Nur Beye de, ayni 
sözleri tekrar etmişti. 

• ttihatçılar, büyük bir dik -
1 katle itilafçılan takip edi 

Yorıaroı. Fırka erkanının böylece 
biribirine girmesine katıla kaWa 
g\lIU.yorlar: 

- Artık bu f rrka ynşıyama.z. 
Yakında inhilal eder. Bırakalım. 
~e halleri varsa görs!in'er. 
h Diyorlard•. Ve bu düşUnUşte de 

ata etmiyorlardı. 
Bu gidişle. itilafçılann kendini 

topartamate.rı, blribirine sarrlmala 
rı, ve hakiki bir varlık göstermiye 
~UVa.ffak olmaları mümkün değil 

ı dı. ~n kongrede uğradıklan hezi
::t lizerine, (mUnevverler) den 
~ ühinı bir knmıı, adeta fırka ile a.
lakata.rmı kesmişlerdi. Şimdi onlar 

)fosforun nasd keşfedildiğbıl 

- o uı.maııa yet:şt ğlniz iç:ı ı değil, 
~oculduğunuzda k.taplarda okudu
ğunuz için - bilmem, hatırlar mı 
ttııuz ! On yedinci asarda Hoınburg 
şehı" ıde ihtiyar bir simyacl - adı 
Bra.ndt - demir p~.alarmıdan, 

paslanmıl' 9ivı1erden altı ı yapmı • 
ya çalıştıı:,'1 sırada bunlan altına 

çelir&-ek olan kıymd:li mısunı la 
sanın idrarında bulacağ1'1ı wnmu.5 
ta. O kirli §eli günlerce türlü tür 
lü maddelerle w:rııa.tırken, bh· ge 
oe potasJ·un içinde bi.r şeyin pa.rla
dığım gördü .. 

Fosfor, ilkin, böylece tn~ndrr.ı 
çıkııı.:i bir madde içinde hulwıduğu 
halde saınat ve ziraat ada.mla.n o· 
mm ehemmiyetini da.ha önce tak· 
dir ettiler. Bu sayede ldbritçllik 
ıilerledl, QiftçUer fosforlu giibrelıer· 
le mahsullerini kat kat çoğalttılar. 

Halbuki fosforun - neredrr.ı keş 
tolunmasmdau da anlaşıldığı ii7.e .. 
re - insan vücodünde mühim, pek 
mühim işi vardır. Fosfor olma.dan 
hiçblr hücre te.5ekldil edem.ez, son· 
radaıı da yaşıyamsz. 

Kanda vasati olarak dalma S78 
.miligram fosfor bulunW'. Fakat 
nes!çlerde fosfor mikta.n daha Zi
yadedir. S:.Urler eiiınlesinde Vlll3a.ti 
olarak 12 gram. adalelerde 130 
gram, kemiklerde 1400 gıam fos· 
forlu astt vardır. Komlklerde fos.. 
for oisbetinin batın sayılacak d&
reoede çok olma.~mdao dolayı hay· 
van kemikleri pa.ra ettiği gibi in • 
san kemildru•'ni.n de her yerde ve 
her zaman ra.hat bırakıldığı temin 
edilemez. 

Vücutta bulunan bu kadar fos
for bir defa gird~too sonra öylece 
kalmaz. Hayat durmadan değiş • 
mek demektir. Fosfor da bir taraf
tan girer, bir ta.raftan ~a.r. Ba.zı 
hastaWdarda vücuttan çıkan fos
f or miktan daha ziyade olur. 

Fosfonın vücudümüı.deld ~sa
dece duımak değildh'. Gördüğü işte 

rkı hepsi henüz bifilnemezse de ~ 
daJelerdekJ lşinlm ehemmiyeti ya • 
kın zamanlarda ~);ce öğrenilnılş· 

tir: Adalede fosfor bulunmayın • 
ca a.dale hareket edemez. Beyinde 
fosfor bulurJJnazsa insaın dlişüne • 
meı:ı diyco hccıüz oLma.rnışsa da vü. 
cutt.aıı fosfor çıkması ç.oğa.lmca bü 
tun \'Ücadüo ve dil,Jincenin zayıf 
düştüğü çoktanberi bilinmektedir. 

Hasta olmıya.o bir adama günde 
bir buçukla iki gram arnsrnda fos. 
for lirundır. Ger~l'kte, bayanlarıın 
gebd ğinde ve emzirdikleri zaman 
farda bu fosfor ~htiyacı artar. Ke 
mik hasta.lığında, at~ll hastalıklar 
da, verem hn.stahğır.d.ıı \'C her has 
t.a.ıığm mıka.hat devrl'binde fosfo. 
ra daha ziyade Uıtı~ o:•ur. 

Fosforu çorukJar aımclerinln sU· 
tünde (litrede yı.nru gTaJ11) bulur lar. Fosforun en iyi şekli. en zl. 
yade ôşe y~·anı da, şüphesiz. an· 
ne Ustündekidir, 

Sonradan bize fosfor veren ye • 
meıkler: Bir yumurta sansmda 
o.ıs gram, yanJ yüzde birden ziya
de vardır. ~layla kuru fasulye 
nohut ve peynirler dt: yüzde bir • 
deın ziyade verirber. 

Etlerde, hububatta. hademde, 
sovanda fosfor nlsbetl yüzde ya
mnla yüzde blr arasındadır. 

BahkJa.rda, yumurtaıım akı ne 
sarısı t;..., arada yenilince, unlarda, 
bezelyede, JAhanada. Ispanakta, en 
glnarda, cevizde. fnıdıkta yüzde 
ylnni santignmıla e1ll santigram 
arasında. 

Fosforu en az veren yemekller 
patatesle, pra.sa, karna.bahar ve 
meyvelerdir. 

Vücudümilze en lyt ya.nyan tos 
for sebzelerdeki fosfordur. 

Fosfor sadece gıda değil. pek kıy 
metli Di.ç ta olur. Fosfath Ui.çlan 
bazrlan kendi ke11dilerine kulla.mr 
larsa da en doğrusu onu bekim mu 
ayeneeinden sonra ve hekim reçe
tesile almaktır. 

Türk Borcu Tahvilleri 
Ergani T ahv:Ileri ile 
Miibade~ e Edilecek 

Bir Kanun Proiesi Hükumet, 
Hazırhyarak Meclise Verdi 

Ankara, 28 (A.A) - "1334 - 1918,, dahili istikraz tahvilleri
nin "1938,, ikramiyeli tahvilleriyle ve 1933 Türk Borcu tahvilleri
nin de dahili istikraz tahvilleriyle mübadelesi hakkında hük\imet 
tarafından Büyük Millet Meclisine tevdi edilen kanun projesi qa,. 
ğıdadır: 
Madde ı - Halen tedavülde bulunan - -------------

(1334-1918) dahili istikraz tahvilleri faiz,' G 1 
ikramiye. itfa. konversiyon. müruru zaman. D u· · n e e n 
muafiyet, imtiyaz ve servis itibariyle 2094 
numaralı kanuna müsteniden ihraç edilen 
Ergani tahvillerinın ayni olmak üzere yeni B V d ı 
den çıkarılacak hamiline muharrer tahviller u g ay a r 
le: mübadeleye Maliye Vekili mezundur 

(1334-1918) dahili istikraz tahvillerinin Dün piyasamıza yirmi yedi vagon 
1 .Mayıs tar hlı kuponla~ı tediye;c v~~dil bu-da dört vagon arpa ve üç va • 
mıyccek ve buna mukabıl bu tanhten ıtıba g y, . . 
ren bu tahvillerin yeni tahvillerle miıbade gon çavdar gelmıştır. Mevduat aıt 
lesi icrn kıhnacaktrr 1 tığı içi~ fiyatlarda 2--3 para ka.ru:r 

Madde 2 - Yeni tahviller ikramiyclı düşüklük olmuştur. Yumuşak bug-
1938 tahvilkn ünvanmı taşıyacak ve mik daylar 6.02-6.08, sertler 5.27.5-
d:m 1918 tahvillerinin tedavlilde bulunan 5,32,5. Anadolu arpaları 4.05--4,06,, 
mikdarını geçmiyccektir çavdar 5--5.03, dökme kuşyemi 6.39 
. . Medde. 3. - Bu kanunun neşri ~ıih1ndcn kuruştur. Çahfasulyesi U kuruştan 
ıtıbaren ıki sene carfmda ı 933 Tiir!t borcu . . S 
t h · ıı ı h ·11 • d'I d'kl · kd' d b ve badem ıçı 8 kuruştan satılmış • a vı er amı en. ı e ı erı ta ır e, un . . . 
larr devlcfn dahili ü:tkraz tahvlleriyle mii trr. Tıftık mal 131-138 kuruştan ıh 
badelesini talep edebilirler Mübadelede be3 racat için satılmıştır. Dün yapağr 
ytlz frank itibari krymette bir adet Hl33 üzerine hiç bir muamele olmamış • 
Türk borcu tahvili mukabilinde yimıi lira tir. 
itibari kıymette bir adet dahili istkraz tah 
vili ver lir Mübadeleye .trzedilecck Türk 
borcu tahvilleriyle bunlar mukabilinde veri 
lecek Devlet tahvillerinin mübadele tari 
h'nde vadeleri hülCU etmiyen kuponhrı muh 
ıcvi nlııııısı llizrmdır 

Portakal Usaresi 
Fabrikası Y apdacak 

Madde 4 - Bu mübadeleyi 2794 numara 
lı kanuna ile kurulmuı olan amortisman 
sandığı mevcudu ile yapar, sandık nübade 
le yolu ile verilecek dahili istikraz tahville 
rinden hangilerinin verilmesi lazmıgcldiğini 

mevcuduna göre tayin etmek salahiyc tini ha 
izdir 

Madde 5 - Halen hazinede mevcut olup 
bir cihete tahsis edilmem•:, olan hazine malı 
1918 dahili istikraz tahvilleri amortisman 
sandr~ına devrolunur 

Adana. <TAN) - Dörtyolda bir 
"portakal usaresi .. fabrik~·Ç.-ıçılma. 
st için tetkikat icra olunmaktadır. 
Buna intizaren. Dörtyol portakallan 
nm beşte birini teşkil eden iskartala 
rm suyundan istifade edilmesi için 
kUçUk bir birlik teşkil edilmektedir. 
Almanya bu sene 200 bin paket port& 
kal alacaktır.Bunun 36 bin paketi §UP 
diden sevltolunmuştur. 

Bu tahvllerin bütçeden ödenecek Mayıs 
taks ti de yine bu, sandığa verilir Ancak 
1938 tahvillerinin tabi ve ihraı; masraflarr 
da bu paradan tefrik edilir 

Gerek 1933 Türk borcu tahvilleriıün, ge 
rek Anadolu Dem ryolu esham ve ~.ahvila 
tmm mübadelesini kolaylaştırmak maksadı 
le amortisman sandr,ğına yeniden iki milyon 
liraya kadar avans verilir, Sandık bu avans 
larr b !Ahara pordöy gelirleriyle kapntır 

Madde 6 - Bu kanun nc~n tarihinden iti 
baren muteberdir 

Madde 7 - Bu kanunun icrasına lıfaliye 
Vekili memurdur 

Borsadaki akisleri 
Dün borsamızda hararetli muame 

leler olmuştur. Bir gUn evveline ka

dar daima 14-15 lira arasında de 

ğişen Unitürkün fiyatı dün öğleye 
doğru birdenbire yilkselmeğe maşla

mışbr. Yükseliş on altı lirayı bulJu 
ğu zaman bunun Paris borsasından 

sızan hususi haberlerden ileri geldi· 
ği zannedilmiştir. Oğleden r.onra 

mesele anlaşılmış ve Paris borsasm 

dan 242 frank bildirilen UnitürJcün 

yüksclmiye sebep olmadığı görUl

m üştür. 

Yükselmenin başlıca sebebi sfikü 
metin Unitürkleri Milli tahvillerle 
mübadele etmiye karar vermesidir. 

Piyasada duyulan bu karar Uzcri· 
ne birinci tertip. Ünitlirkler 
yükselmekte devam etmiş ve 
akşama kadar 18,40 lirayı bul
muştur. İkinci tertipler de birincile
re muvazi olarak 18,20 liraya kadar 
çıkmıştir. Bu vaziyet, açıktan mua
mele yapan bazı kimseleri §a.şırtmış, 
çok zarar edenler olduğu gibi, bir. 
çoklarma da beklcnmiıyen karlar bı· 
rakmıştır. 

Yeni karar mucibince, bundan son 

ra Paris borsasının teınevvüçleri bO• ı 
samıza tesir etmiyecektir. 

Dünkü muamelelerde Anadolu tah 
villcri 40.50, mümessiller 39. hisseler 

1 25.50. Ergani tahviler:i 96.50, Srvas
Enrururn 95, Merkez Bankası 97 1i 
radll'. Çimento hisseleri 955 kuruş 
tur. Londra borsasında bir s terlin 
147.18 frank ve 4,9975 dolardır. Bir 
tngiliz lirası 625,75 kuruştan saW· 
mıştır. 

BORSA 
28-12--937 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
l?ranlE 
ı..iret 
Belc;ıka Pr. 
Jrahmi 
lsvu;re Fr, 
Leva 
Florin 
Kron Çek 
Sılın Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pcn;o 
Ley 
Oınar 

Kron lsveç 
Altm 

Banknot 

624.- 629.-
122,- 126,
so- 88-

100,- ııo,.

so.- 84.-
18,- 22.SO 

570.- sso.-
20.- 23.-
65.-
78.-
21.-
26.-
20.-

70.-
82.-
23.-
29.50 
u.-

21.- 25.-
12.- 14.-
48.- 52.
so.- :s2.-

I068.- 1070,-

269,- 270.-

ÇEKtER 

Londra 
Nevyork 
Parla 
Millno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapcşte 

Bükrcş 

Bclgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokbolm 

ırı.-• -

Acılı, Kaıııum 

625.75 
0,79875 

23,52 
ıs.1110 
4,7063 

87.335 
3,4540 

63,9225 
1,4366 

22,7425 
4,2238 

13,75 
1,9820 
4,2141 
4,015 

106,7525 
34,4386 
2,7452 

23,63 
3,10 

-

625,-
0,7985 

23,54 
15,2032 
4,7125 

87,44 
3,4588 

64,..-
1,4380 

22,77 
4,2288 

13,76 
1,9848 
4,2192 
4,02 

106,88 
34,48 

2,7487 
23.6025 
3,1037 

-'~-~ • YENl ÇIKXJ ...-.. 
~ E 
Sabahattin Ali'nin en güzel 

hikayelerini ihtiva eden son ki· 
tabı çıktı. Yüksek edebi bir kıy· 
meti olan eseri, zevk ve neşe ile 
okuyacaksınız. Fiyatı 30 kunı.ş· 
tur. 
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, ~kademi 

r Yapıyor? 
(B~ı 5 incide) 

asmına çıktık. Teşhir galerisine 
!Uğradık. Yazı levhnlarnu hayran 
!hayran seyrettim. Nihayet müdii. 
run odasına girdik. Loş, kibar dö. 
'şenmiş bir oda. Büyük bir masa, 
salt sinirden örülmüş gibi tezcanlı 
o genç adam. 

Bw görür görmez önündeki ika. 
ğrtların üzerine bir baskı koydu. 
gülümsiyercık: 

- Inşallah bedbinliğiniz katılaş. 
mnmıstır ! dedi. 

- Hayır, dedim; mektepte çok 
büyük bir değişiklik var. Talebe.. 
aerde gördüğüm canlılık ıbeni son 
derece heyecacnlandırdı. Demek 
kabahat saksıda imiş. B'.raz eıev • 
herli toprak konunca çiçeklere can 
getinniş. Allah himmetinizi meş -
kur eylesin. Hele hat sanatlnin çöp 
tenekesinden çıkarılıp tekrar ma. 
kamına asıldığım görmek yok mu, 
beni sevinçten çıldırttı. Türkün bu 
sanatte yar.attığı şaheserler dün. 
yayı lfil etmiştir. Onu Cn'k8.r cidden 
il::JUyük ·bir ziyan olacaktı. 

Bir sanat eserinden konuştuk. 

!Bahsimiz bir vadiden diğerine in
tikal ettikçe genç mUdUrUn sanat 
sevgisi:nl öz itibarile asil; bilgi itL 
barlle zengin buldum. Gönlümde 
bir tıaze ilmi.: neşesi duydum. 

Hürmetle elini sıkar, :ayrılırken: 
- Sizde bir hatıramız bulunsun, 

dedi. 
Bana Uç kitap verdi. Biri (Naz. 

mi 2J ya), diğeri (Türk heYkeltraş. 
lan), üçüncUsU (GUzel Sa:natler A. 
Jcademisi) ... 

Eve geldim; ilk işim kitapları 
ka.rıştİrmak oldu. AlbUme baktım, 
beğendim. (Nazmi Ziya) yı oku _ 
dum; vakitsiz göçen kıyme:li rcs. 
samın ve babacnn dostun hatıra • 
sile hüzünlendim, bir yandan da 
meyUs ğilen ruhuna gösterilen hUr 
metc eovindim. (Türk b.eykeltr~
!an) m süzdüm, hallerine imren • 
dim. Nihayet irademi sıfıra düşü. 
ren bir cazibeye kapıldım. Masamın 
başına sUrUklendim. Işte bu satır
ları yozıyonım: 

Aferin Burhan Toprak. Sen fa. 
nilecl örten mübarek toprak değil, 
ezelden faniye savrulmuş nadide to 
humlan canlandıran, q ~eklendi. 
rip meyvalandıran feyyaz toprak 
imişsin. Esllı.fın zannederlerdi ki, 
sanatkl\r hUdayl ınabittir. asıl hU
dayi na.bit rolan o zan idi. Bu yüz.. 
den birçok kıymetli istidatlar z1 _ 

yan oldu. Revişinle eslafından ayn 
lıyorsun. Mübeşşir bir ilimle nurlu 
bir şehrnha çıkıyorsun. Sanalık8.. 

ra yol açıyor, refah diliyorsun, o 
hisli ada~ işte ancak böyle ışık.. 
!ardan akis alır ... 

Çok dilerim ki, bu ses"m yalnız 
sana tebrik ve tcşek'kür ifade etmi. 
sin, arşı Ummeti dolansın, sanate 
candan muhabbet dilesin. Makamı 
cUmhura ulaşsın, mektebe b\raz da 
ha nakdi muavenet yalvarsın. Ger. 
çi masruf himmet büyUktür, Fakat 
göze çarpan ınoksanlar da eksik 
değil ... GönUJ bunları da tam ve 
hepsini yerli yer''nde görmek is _ 
•erse niyazdan başka ne yapar? 

Kömür Pahahhğı 
Belediyece yapılan tetkiklere göre, 

on haftalarda şehrimize odun ve kö 
.nür gelmi~ başlo.mıştır. Bu itibarla 
bugUnlerde odun ve kömilr fiyatları 
nın yeniden yükselmesine ihtimal 
yoktur. 

Belediyece yapılan istatistiklerden 
anlaşıldığına göre, geçen yıl ikincHeş 
rin ayında kömUrün kilosu 4. odunun 
çekisi 220 kuruşken bu senenin ayni 
ayında kömürün kilosu 5,5 ve odunun 
çekisi 330 kuruşa satılmıştır. Bu sene 
Birincikii.nun ayında bu fiyatlar daha 
ziyade yükselmiştir. Halbuki şehri
mizde kafi derecede stok vardır. Yal 
nrz evlfıl ayında 2651646 kilo Bulgar 
ve 2566500 kilo verli kömür ile 7332 
(eki Jrijrgen. 41694 <"eki mese 9657 çe 

I ki diğer dns odun gelmiştir. 
-o--

Kaybo an Çoc:ur lardan 
ilk Haber Geldi 

Bir haftndanberl ortadan kaybolan 
Uskildar ortaokulu talebcsindE'.n liç 
genç hnkkmda dUn ilk haber alınmış
tır. Bunlardan Behçet, babasına bir 
telgraf göndermiş. lzmirde olduklan 
nı . .AJsancak Sıhhat evinde hemşire 
Jik eden arkadaşı Nacinin teyzesinin 
yanında bulunduklarını bildirmi.cıtir. 

Denizbank 
Terkibi 

Türkçedir 

1 Dum!~l!!1~!HAlll• 

Millet Meclisindeki son müzakere
ler dolayısile, "Deniz Bank" terkibi 
hakkında Anadolu Ajansı anuharriri 
nin yaptığı mülakatlardan dün neşri 
ne imkan bulamadığımız kısmı bugün 
veriyoruz. Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
azasından ve Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi doçentlerinden Dilaçar şu 
beyanatta bulunmuşlardır: 

"Deniz Bank" ifadesi tertemiz türk 
çe mürekkep bir Unvandır. Bunun 
yanlış olduğunu bilhassa Tiirktim di 
yen ve Türk dili ile azçok alllkası bu 
lunan muhtCt"cm kabul ettiğimiz l>ir 
v.atın ağzından işitmemeli idik. Fakat 
Bay Sadri Maksudhi mazur görme
ği yUksek Türkiye Ti\rklUğUnden ri 
ea ederlm. ÇünkU Bav Sadri Makeudi 
gerçi bir Türktür. Fakat Tilrk dilini 
Tilrk muhitinde öğrenmemiştir. K~n 
disi. Çarlık zamanında Rus mekteple 
rinden mezun olduğunu ifade eder. 
Şüphesiz Rusyada Türk di1i rusça ile 
az çok kanşnrak orijinnHtesini kay
bt>bnistir. Veyahut Türk lclt
çelerinin tekamül ettirilmesine bu 
muhit artık müsait olmadığından 
gayri mütekamil birtakım Türk lehçe 
lerinln birinde konuşmak itiyadını 
kaybedemcmiştir. Halbuki Türk dili
nin derin ve gl•niş hazinesi karşısında 
bir de mütekamil lehc;e vardır. O, iti 
raf olunmalıdır kj ancak daima Tür 
kiim ve Türkiyeliyim diye yasayanlar 
da bu Türklerin mer~zi yUksek dev 
lct kurumu olan Istanbulda ve lstan 
bullu denilen Türk lehçesini konuşan 
Türkler tarafından yaratılmıştır. Me 
ela Aksaray Istanbulda bir mahalle 

dir. Fakat Aksaray orada bir mahal 
le olmadan evvel Anndoluda blr yer 
idi. Ve öz Türkler kendi adlarına bir 
mahalle kurmuşlardı. 

Şimdi Osmanlı gramcrhıe göre "Ak 
saray" beyaz saray mıdır? diyeceğiz. 
Burada "Aksaray" sıfat mıdır, yoksa 
aka denilen Tilrklerln, saraylar kur 
muş olan atatur'kleıin bir ma.hallesi 
midir? Bunu hMltız ben tetkik etme 
dim. Fakat "Beşiktaş" işt bu tetkike 
lüzum göstenniyen bir Unvandır. Be 
şik gful bir taş mı acaba? Beşiğin taşr 
mı? Yoksa beşer taşıyan yer mi? Bu 
nun için bunlar Ü7.erinde hi~bir kati 
hükümle konuşınnk cesaretini göster 
miyorum. Yalnız kendimde ilmi bir 
cesaret vardır ki mUsa.a.denizlc bunu 
söyliyeyim: 

Ben Ti.irk Ermeni denilen bir kabi 
lenin Türk çocuğuyum. Büyük harp 
te Ata.türkün maiyetinde askerlikle 
Türkiye ve Türklilk için uğraştım. 

Ondan sonradrr ki Türklüğün bUyük 
hasretlerinin meclubu olarnk Türkçe 
üzerindeki merakımı ve etütlerimi 
Avrupada ikmal etilin. Bulgar Univer 
sitesinde TUrkçe profesörlüğü yap 
tım. BugUn Tilrk dil kurumu Uycsi ve 
ayni zamanda Ankara tarih, dil • coğ 
rafya fakültesi doçenti bulunmakla 
bahtiyanm. lşte bu sıfatla ve ilmi 
cesaretime güvenerek Bay Sadri Mak 
sudiyi sua1e çekmek vazifem olduğu 
nu bütUn Tilrk mi11etine ve Türk mü 
nevverlerine beyan eylerim. 

Biz bugüne kadar Bay Sadri Mn.k 
sudi nrkad~ımıza, hiç tc tetkike 1ü 
zum göriilmiyen bir mütehassıs ol -
mak sanısı ile kendisini hürmete şa 
yan görilyorduk. Fakat Türkiye Cilm 
huriyetl hUkfımetinln şüphesiz en 
mütehassıs dilcilerimize danıştıktan 

sonra ortaya koyduğu "Deniz Bank" 
sözüne itirazını o kadar gayri ilmi 
ve cahilane gördük ki artık o zatın 
Tilrk mm ailesi içinde bir yeri oldu
ğunu kabul edememekte mazurum. 

Avrupa ve Amerikaya 
20 Talebe Gönderilivor 
Maden tetkik ve arama enstitüsü 

A vrup:ıya yeniden yirmi talebe gön 
dereccktir. Bunlardan on üçü Avrupa 
ve Amcriknda maden mühendiı:ıliği, 
vedisi de jeoloji tahsil edeceklerdir. 
Avnca altı talebe de, enstitü he~abı 
nn tstanbul Universitesinde jeoloji o 
kuyacaklardır. 
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1 - Yapı ıUprUntüsU - Hamuru kabar 
tan eey 

2 - Bir tiırlü kanamamak 
3 - istirahat 
4 - Maruf Rus papazı 
S - Evin aksammdan - Nota 
6 - Bir nevi titrek yemek - Eski si16h 1 
7 - V ahsi hnyvnn 
B - Sorgu edatı - Fakat 

19 - Genişlik - Bir İtalyan parası 
10 - Manev'i ışık - Kulübe 

e YUKAIU>AN AŞAGI: 
1 - Hastalık yapan hayvancık - Ekmek 

(Farisi) 
2 - Sayı - Pertevsiz 
3 - Nota - Giln - Erkek 
4 - Sa)'J - Katar 
5 - Sıkışıklık 

6 - Satrançta yeniklik - Eski zengin ço 1 
cuklarmm uşal!ı 

7 - Usta - Emir veren 
8 - Mcded - Haykırma ı 

9 - Gezmek için tekne - Nota - ll§vc ~ 
10 - Beyaz-Yemek ııatdan ve yenilen yer 

DENiZ 
Deniz mecmuasının yeni sene 

sayısı renkli fotoğraflarla 50 
sahüc olarak çıkmaktadır. Bu 
sayıda bilhassa V ANGOLU ge
mileri ve bir 

Sencllk Deniz Faa11ye~ 
fevkalfıde bir surette tertip edil
miştir. BUtiln denizi sevenlere 
hararetle tavsiye olunur. Fiatı 
20 kuru9tur. 

Tevzi evi: Galata Merkez Rıh 
+rım han Kaptan ve Makinistlerce 
- mlyeti. Telefon 49211 -

Zayi Poliçe 
Ifliis eden Türkiye Milli Sigorta 

Şirketinin 2~~6 .sayılı Poliçemi kay
bettim. Ycnısını çıkarttığımdan bük 
mü kalmadığı ilan olunur 

Ragıp 

Beyoğlu 3 UncU sulh hukuk ka

kimliğinden: Gala tada Kürek çilerde 
boya tica.rctile mUştcvi Anavi ve 
mah~mlan şirketi vekili avukat U
ral Dilek tarafından Bcyoğlunda 
Saksı sokak Saksı apartnnanında 
4 No. ılı dairesinde oturan J. Pata
relli aleyhine (288) lira. alacak da
vası a.çılmrf' olup dava edilene gön

derilen davetiyede mahalli mezkUru 
terkettiği ve halen ikametgfı.h.~ meç 
hul bulunduğu anl~ıldığından dava 
cı vekilinin isteğile ve 20 gün fasıla 
ile ilanen tebligat icrasına ve muha 
kemenin 26-1-938 saat 9,30 a tali
kine kanır verilmiş okluğundan i§bu 
·gün ve saatte mahkemeye gelmediği 
ve bir vekil göndermediği takdirde 
gıyabında muhakemeye bakılacağı 

da vctiye tebliğ makamına kaitn ol
mak üzere ilfın olunur. (3344) 

OSMANI.ıl BANKASI 
lLAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Ye
nicami ve Beyoğlu Devairi Yılbaşı 
mUnasebetile 31 Kanunuevvel (öğle 
den sonra) ve 1 Kanunusani 1938 
tarihlerinde kapalı bulunacaktır. 

......................................... 
MUAMELE VERGİSİ 

Defterleri Cıktı 
Sın~ mnesscselerin tutacakları m uamele lort. (25 yaprak) 50 Kr. 
lpbdai m~dclerin alım ve sarf defteri (25 yaprak) 50 Kr. I 
Satış yen: lnkıliı.p ~bevi, l.stan bul Ankara caddesi No. 155 

~t ; . ı. • • '. 

EViNiZDE 

B 1 R. PUDRA 
MUSABAKASI 
YAP 1 1 z 

Kullandığınız pudranın rengi ne olursa olsun belki de size uygun 

gelmiyor. Bazı ennşınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıkla

rında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışın

ara ma.hsus bir pudra kullandıklarında keza kendilerine daha uy

gun gelebilir. Bunu anlamanın çaresi, yUzUnUzUn bir ta.rafında bir 

renk ve diğer tarafında başka renk pudra tccrUbc etmektir. 

Posta, ambalaj scvair masarife karşılık olmak Uzere İstanbul 622 

posta kutusu adresine (T. T. 5) rumuzilc 12 kuruşluk pul gönder 

diğiniz takdirde ı;;ize hususi modelde bir kutu pudra ile muhte-

if renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra gönderile 

cektir. Mektubunuzda her vakit kullnndığmız pudranın rengini de 

bildinneği unutınayınız. Bu suretle yalnız kendi b~ınıza veya ar

kadaşınızla beraber tecriibe ederek hnkiki bir pudra müsabakası 

yapmış olursunuz. 

Tokalon pudrasının her tene uygun yeni ve orijinal renkleri var-

dır. Bu pudra havaJnndınlmış, gayri mer'i ve knt'iyyen sudan mli

teessir olmaz. Gazeteler, iki Amerikalı yUzUclisUnUn sudan anUte

sir olmıyan bu pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyun-

1anndan sonra. bile tenlerinin kat'iyyen bozulmadığını yazıyorlar. --
İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanlar1 

Kıymeti 

Lira K. 
Pey Parası 

Lira K. 

6278.47 470.88 Han 
Tahtakalc Uzunçarşı Yavaşça Şahin mahallesinde Uzunça:rşı caddesin 

de eski 159 - yeni 244 - sayılı hanın 132-216 - hissesi satılmak tize 
re 31 - gUn müddetle açık arttırılmaya çıkanlmıştır. Iha.lesi 31-1-
938 Pazartesi gtlnU saat 15 de yapılacaktır. lstcklilcrin mahlillô.t kalemi 
ne gelmeleri. (8665) 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 
1 - Vekftlet tetkik ınUdilrlilğüne 35 lira aylıkla bir memur a)ınacakbr. 

Aranılan şartlar şunlardır: 

A - Memurin knnununun 4 üncil maddesinde ya.zıh şartlan haiz bulun 
mak. 

B - Hukuk veya Alt Ticaret veyahut Siyasal Bilgiler okullarından iyi 
derecede mezun olmak. 

C - Ecnebi lisanlardan fransızca, ingilizce ve almancadan birisine hak 
kile vakıf bulunmak. 

D - Askerliğini yapmış bulunmak 
E - Yaşı 35 den yukarı olmamak. 
2 - Bu şartlan haiz olanlar arasında 14-1-1038 gUnU saat 10 da 

Ankarada Vekillet binasında ınüsabakn imtihanı yaptlacaktır. 7-1-1938 
nkşammn kadar dilekçe ile ve belgeleriyle Ankarada Vckfılet Zat işleri 
Müdürlüğüne, İstanbulda Gümrükler Baş Mildilr!Uğilne baş vurmalıdır 
lar .. (8646) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Artırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

YUksek MUhendie Mektebi binası dahilinde (Elektrik Laboratuvarında) 
yaptırılneak olan (1041) lira (81) kuruşluk kcşü bedelli tadilat açık ek 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 17-1-1938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 ne 
yapılacaktır. llk teminatı (78) lira (15) kuruştur. şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gtın ve eksiltıneye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüş 
suyundaki Mektep binası dahilinde müteşekkil komisyona müracaatları 
ilA.n O'lunur. (8653) 

Sultanahmet Sulh Mahemesinden: 

Kelepir lrad Almak lstiyenlere 
Şehzadebaşında tramvay yolunda on dokuz adet dUkkln toptan ve 

ayn ayrı satılacağından talip olanl ar bugün Sultanahmet Sulh Mahke-
mesine saat ikide ırelmeleri ilan olu nur. (~'H!il 
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Ist: 4 Uncu icra memurluğundaı:ı: 
Bir borcundan dolayı mahcuz olılP 
satılmasına karar verilen yazıhaJle. 
masası, kcı.sa, vesaire 7-1-38 cutıl,. 
gUnU saat 10 da Galatada Adnıet 
hanında sa.tılacağınaan talip olant:ı "' 
rm mahallinde ha.zır bulunacak oıC" 
muruna müracaat etmeleri ilan olıl"' 
nur. (3340) 
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Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edi1en vat mıktannı garanti 
eder. Her vata m'ukabil da
ha ziyadar bir

1 ışık veren 
Osram lmJ ampullerini alır· 
sanız daha ucuz bir ışık. 

elde edersiniz. 

Deka~üm.en lambası asgari bir istihlak temin eder. 

TAN 

9 38 S~atli Ma.arif Duyar Takviııtl.i.6!l,.~ı~u~ 
_ .' . . : . . _. .. ·: . ·.. . ,. · : . ;__ . -- .~ ·~=\· ~~; . ·~.:1r~_;. 1· .. 

: .. '. . . Fakat taklitleri vardır. Dikkat etmelidir •. ·"~~~·~;+/!::.";;:·~ .... · . 
"-... · Her türlü ma1\imatı. vakitl~rı. ıaatlerl, m~vsimlerl, ha~a deltıtklikl,rını, hrtınaİan, . _;.abi ru~f''ay. , . ._ 
. · ' lan. tarihi vıı.kalnn. darh1meıell~rı. manileri, hikAye . .,9 latifeleri havi. ·. ~. <.. ;:::<.' · ·' <., ;. .... '. : : . ~i)ı:, .. ':: -· :. '.,.. 
f ... ( Umumun rağbetini kazanan bu Takvimlerin ' taklitleri çı~ııtır. Aldanmamak·~çtn· ( ·S~T,I+ . _, ·"'·" ~ .lf: ·. ,. ., ; .'.'' 
~~";:.• TAKViMl) adma ve (SAA.T.) reırnlne dlkk't etmelidir. Merkezi: lıtanbul Maarif ~taph!netldl.r~•;·k;.q.! ';}", '_, ... · __ ·-

Müzeler Artırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

~ apılacak i§in mahiyet ve 
evsafı 

Miktarı 
Adet 

Tahmin 
bedeli 
L K. 

Muvakkat 
teminat 
miktan 
L. K. 

!halenin nerede ve hangi gün ve 
saatte yapılacağı 

11 

. ıı·SARLAR 
'N"'· · NE 

d 

Ka 
l{öpüklü yangın söndürme c:ı..ı. t:.

1 et 135 270.00 20 25 13-1-1938 tarihinde Pazartesi 
· in asidi e tahvili günü saat 14 de Müzeler Genel 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme Uc.1nı 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden : 
TABİi GÜZELLiK , 81 

ıerın y n· ktö' ı·· w.. d 
ıre r ugun e. 

Topkapı Sarayı Müzesinde mevcut Hızır markalı Yangın söndürme makinalannm ~itli~e -~~vili hususu aç~k 
eksiltmeye konmuştUr. Olbabdaki şartnameyi görmek isteyenlerin Müze1e r ~nel .~~:e~.t.?.:1ugıme,. Yan~ ~r: 
d"' e aletlerini mahallen görmek arzusunda olanların Topkapı Sarayı Milıe Mudurlugune, eksıltmey. .~ 
=rinde eksiltme gUnUnde mu~akkat teminat makbuziariyle Ticaret odasından almış oldukları vesaıki ha 
milen l{omisyon başkanlığına müracaat eylemeleri. (8650) 

ı _ Giresun Vilayet Merkezinde yeniden yapılacak ~astane bl~asmm 
yalnız Kargir ve betonarme aksa.mı vahit fiatlar ~~den eksiltmeye 
konulmuştur. Bu inşaatın muhammen bedeli 48835 lıra ıse de 937 sene~ 
sinde yapılacak miktarı 25000 liraya tekabül eden kısımlardır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme Şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. ;;;..-~~~~~~---•••••••1111!!"~~-· ~m111m111111ıu1111111111 11 111 111 111~ c _ Bayındrrlık işleri genel §artnamesi. 

oavıeı Oemlryollırı Ye limiiııirı işletme u. idaresi lliİıları § Aşku fil § ~ = ~:~~sifi~;r::~':ı~: 
h

. d 3 e = G - Proje ve plan. k b'l' d N f" M''d .. ı·· _,. 5-1-1938 tari ın e ekalltmesi yapılacağı evvelce ilan edilmiş olan 6 : Tt.!!!l\ ~ :1 ~O E tsteyenler bu evrakı 240 kuruş bedel mu a ı ın e a ıa u ur ugun-
kaleın evrakı matbua eksiltmesi görülen lüzum üzerine feshedilmiştir. 8570 E "9' U U U U c.,. den alabilirler. 

• • • 5 Aka Gündüzün yepyeni =: 3 _ Eksiltme 13-1-938 tarihine rnsthyan perşembe günü saat 15 de tık eksUtınesi feshedilen ve l'lluhammen bedeli 5230 lira olan 2300 adet a romanı c Vilayet Hususi muhasebe binası içinde toplanacak olan Vilayet Encüme-
çam telgraf direği ~~-1938 perşembe gUnU saat 15,30 da kapalı zarf B TAN Gazetesiııde "Ad- 9 nince yapılacaktır. 
usulU ile Ankarada ıdare binasnıda satm alınacaktır. sız Roman,, adı ile tefrika E 4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe glrIJlek isteyenlerin 292,25 liralık muvakkat tooıinat ile kanunun edildikten sonra kitap lıa- !: 5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklerinin 3662 lira 61 kuruşluk 
t in ettiği vesnuıları ve Nafia rnUteahhitlik vesikası ve t.ekliflerini ayni _ tinde çıl<mıştır. E muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları da haiz ;fn saat 14,30 a kadar koınıs:von reisliğine vermeleri lazımdır. E Bir lira mukabilinde : olup göstermesi lazrmdır. 

Şartnameler parasız olara~~.Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa :E Kana.at Kütüehanesinde E A _ Nafia Vekaletinden alınmış 937 v&ı- ~~R eu>nı>ı.,.~; il'in "ı:ıri ı-n ,, ..... _ 

!l.da Tesellüm ve Sevk Şeflıgmden İzmir ve Eskişehir mağazalarından : satdrnaktadır. E ğı 25000 liralık müteahhitlik vesikası. 
~ağrtt1ınaktadrr· (S48BJ ' :! :; B _ Mahalli Ticaret odasmda 937 senesinde kayıtlı olduğuna dair 

• • • iı 11nın111111 11 111111111111111nn 11 n i vesika. '.Aşağıda isimleri. muha~en bedel leri ve muvakkat teminatıan yazılx - - • 1 9 3 8 •- 6 _ Mukavelenaımenin akdını müteakip bir ay zarfında inşaatın mu-
altı muhtelif kalem ~ezgah ve tnakineler 14-2--938 Pazartesi günü saat • kavemet ve betonarme hesaplarım diplomalı bir mühendis veya mimara 
15 de ayn ayn sıra ıle ve kapah Zarf usulü ile Ankarada İdare binasında Matbuat Almanağı Çık lt yaptırdıktan sonra Nafia Müdürlüğüne tasdik ettirmeye müteahhit rnec-
satm alınacaktır.. enleri Kütüphanenizin en ırüzel eseridir, bur tutulacak ve' ondan sonra ihale kat'iyet kesp edecektir. · 

Bu işe gi.rIJ1ek ıst~y .. n nıuvakakt tcminatlarile kanunun tayin etti 1937 ytlmm tarihi, en meşhur muhar 7 _ Teklif mektuplan yukarıda 3 cü maddede yazılı saatten bir saat Nafıa muteahh'tl rirlerin makaleleri - Gündelik, haf ,..gı· vesı'ka1a.rı ve . 1Jğ 1 

ik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat evveline kadar Vilayet Encümenine getirilerek Encümen Reisliğine mak-• on reıs · talık, aylık gazete ve mecmualarda 14 de kad
,, .. komLSY 1 kıne ve ....... eıerı· }az

4 ımdır. b,, .. mukabı'linde ve'""1ecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha ~ • ..,
1 

isimlerini gördüğünüz bütün muhar """' ıu 1 Parasız 
0 

ara Ank · · H d · k · 1 d f "h" Şartname er k rrw· arada Malzeme daıresınden, ay arpa rirlerin resimleri, ietıı.tistikler - fay yet 3 eti maddede yazılı saate adar gelmış oması ve ış zar m mu ur şada Tesellüm ve sev şe ıgınden dağıtılmaktadır. (8649) dalı bilgiler, mumu ile iyice kapatılm:rş olması lazffildrr. Postada olacak gecikımeler 
Muhammen B. Muvakkat T. · FIYATI 5° KURUŞTUR kabul edilmez. (8524) 

~ ~m w m~dan Lira BüWn ~~~~r~n ara~nu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Malzemem Lira Toptan satış yeri: lstanbul I' 
b'leme otomatı 900 BASIN KURUMU - Taksim 

1 adet ı kını bileme tezgahı 12000 165 

3 adet ~drolik perÇin makinesi 2200 187 ,50 
1 adet ktrikli perçin ocağı 2500 135 
2 adet ele t" Hl seyYar kazan nıua 1800 
1 adet mo or 
yene tuıumbas~rna tezgfilıı 
1 adet takım t • • 

• 
900 

9000 
67,50 

675 

~D 1 t Demiryona:ı Haydarpaşa İşletme Müdürltiğünden: 
eve betile 1-1-1938 ta 'b 

Yılbaşı münase _da gösterilen 
0

:1 inde Pendik - Haydarpaşa -
Pendik arasında a.şa~l* olunur (S6

56
ave bir banliyö treninin sefere ko 

h~kaıan · ) 
nulduğu sayın Trenin Pendik'ten hareket· 

. Haydarpaşa'ya ı saat (1,05) 
Trenın un Haydarpaşa'd '\'atışı saat (2.00) 
Vapur n köprliden kar:1 kalkışı saat (2,08) 
Vapuru §I saat (3 00) 
Vapurun Haydarpaşa'Ya va.r:ı , 

. Haydarp~a'dan kalk §r saat (3,20) 
Trenmi pendik'e va.rışy sa IŞı saat (3,25) 
TreD n at ( 4.2Q) 

Eyüp kazası idare heyetinden: 
Semti: Eyüp, mahallesi: Abdülve

dut, sokağı: Çamur iskelesi ve fab
rikaa, Cinsi: metruh fabrika halen ar 
sa, mesahası 2000. 

Hudut: Tapu gibi, No.: 5-2--3-3/1 
Sahibinin ismi: Mehmet Rıza va

risleri, kıymeti 12000. 
Eyüp belediye tahsil şubesine bi

na ve arazi vergisinden borçlu Meh
met Rıza veresesine ait işbu mahal
lin 21 gün müddetle müzayedeye va
zedildiği 15--12-937 tarihli gazete
lerde ilan edlimişti. lşbu gazetelerde 
Mehmet Rıza varisleri sehven Yusuf 
Ziya varisleri olarak gösterildiğinden 
keyfiyetin tavzih ve tashihi bildiri -
lir. 

p A T 1 
({an çıbanları, el ve ayak parmaklannm arasındaki kaşmtılar, dola· 
ma., meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, 

~rgenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Sark ispenc;ivari laboratuvarı T. A. Ş. 

ve 
Göz boyayıcı reklamlar 

Tat>U güzel görllnm.eğe muvaf 
fak olmak için dünyanın en bü
yük eild güzelleştirme alimi o
lan P. Dr. E. WINTER'in formü 
1ü mucibince hazırlanan yağlı, 

yağsız ve acıbadem VENUS 
kremlerini kullananlar ömUrle
rinin sonuna kadar V&~US gi
bi güzel ve cazibeli kalırlar. Ma
sa başında uydurma ve halkımı
zı aldatan göz boyayıcı reklam -
lara inanmayınız. Terkip, tesir 
ve kıymet· itibarile dilnya yü -
zünde KR~M VENUS'den daha 
üstün bir KREM mevcud olma
dığını sayın halkımıza kat'iyetle 
arzederiz. 

Nureddin Evliyazade Müessescs 
Istanbul 

Piyango direktörlüğünden: 

938 yılbaşına ait (K) serisinden Vt: 

1 
(5376 numaradan 5390) numaray~ 

kadar on liralık cinsinden (15) bile1 
ziyaa uğramıştır. 

lşbu on beş bilet şimdiden iptal e-1 

dilmiş olduğundan ikramiye, amor 

ti ve mükafat kazandıkları takdirdl. 
bir hak iddiasına mahal kaLmama~ 

üzere her ne suretle olursa olsun elı 
ne geçenlerin bu biletleri tebdil et 
mek üzere DirektölUğlim ilze mUra. 
caat etmeleri IUzumu ilan olunur f 

. 
r 

hı da 
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Vitam!n, Ka!ori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Bu~day; irmik: 

Patates, Mısır, Türlü, Bezelye: Badem: Çav
dar Özü Unlarını Çocuklarınıza Y c;: djriniz. 

Allah.m yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi, kuv
vei gıdaıyesi çok o'an Hasan Ozlü Un!arına doktorunuz şehadet e
der kJ hayatın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır 
Hasan Ozlü Unlan çocuk•arınıza tam afiyet temin eder. Neşı:üne· 
malanna yardım eder. Onları c:abuk büyütür. Neş'el i. tombul. basta-
Htsız yapar. Hasa.o Ozlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve ye
mek yapılır. Mutlaka H A S A N nıarkasma dikkat. 

Baş, diş, ne%le, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında CJÜnde 3 kaşe ahnabilir 

. ı , 
1 

,'I • •','ı. '_, . 

MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE ~IEVVALA 

RIN USARELERINDt;N lSTIHSAr 

EDU..MIŞ TABU BiR MEVVA TU 

ZUD UR. Emsalsiz bir feo harika.o; 

olduğundan tamamen taklid edileb! 

mesl mümkün değildir. Haznnsızlığ 

mide yanmalarım, ekşiliklerini vt 

muaonid inkıbnzlan giderir. Ağız kı 

kusllfJu izale eder. Umumi hayatu 

intizam!tızlıklannı en emin surett 

ıslah ve insana tıayat ve canJılıl 

ba.lışeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEVOGLU • ISTANBUL 

TÜRKiYE----.. 

ŞiŞE ve CAM FABRiKALARI 
ANONiM SOSYETESiNDEN : 

Bahçekapı Birinci Vakıf Hanındaki büromuz, Galata PeT

fembe Pazarı, Samur rokağı 6 numaradaki I, Hanının birinci 

katma nakledileceğinden 30 ve 31 Birincikanun günleri yal
mz büromuzun kapalı bulunacağını 'müfterilerim:ze bildiririz. 

ıbi: &ttmet Emin YALMAN. Umumi Neşnyab idare Eden: S. SALIM 
ellik ve N~yat Tark Limitet Sirketi. Ba.sıldu?:ı VP.r TAN MR-tbaası 

• 
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7Jı/ed.i~iniz a.iı.d.a. ... 
• • • BEGENDIGINIZ • • MUSiKi ... 

r,te yUksek teknfk eütf etıfz zarafette bir radyogramofon. _ 
Bununla diledlğlnlz anda sevdiğiniz musiki veya ••rkıyı dlnlfyebfldlğfnfz glb.1 radyo neşrlyatmı .da ıankl 
odada konu,ulur gibi takip edeblllralnlz. 
R. C. A. nrn bu eseri ayni zamanda zarif modern bir mobllyadtr ve hem radyo, hem de gramofon teknlAlnln 
yarattığı bir ,aheıer dlr. Plak muslklıl çallndıOı vakit, 15 lambala olan cihazdaki daha hafif, daha kısa 
armatUrUl mUtekAmll bir plk-up (elektrikti kol) otomatik ahenk ayarı, dinamik amprıfakatör, 30 ıantlmllk 
kuvvetli oparlör ve bilhassa yayıcı hususr bir alet sayesinde, ıesler tabir bir ahenk ile nearolunurlAr 

Otomatik plak çevirme tertibatının hususiyeti ve temin ettiği kolaylık ıl· 
zl hayrette bırakacaktır. O sayede yar1m ııat faıda11z. rahat. rahat mu
alkl dlnllyebileceksinlz • 

Fiyat ve •erait herkes için uy• 
gundur. 
Hakiki bir RCA radyosunu 12 ay 

taksitle ödenmek üzere 1 os li· ~=;:c~;;:::=;t2;~ 
radan alabilirsiniz. f'i 

I 
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HACI BEKiR 
KAVMAKLI LOKUM - KESTANE $EKERLEMESI 

LÜKS AMBALAJLI ÇE$1TLI LEZiZ 

• 
1
r19-3s vıloaşı' 

KARAMELA ŞEKER! 
• Behçe kapı - Geıata. Beyo~lu • Kedıköy. • HAYA KURUMU BOYüK PiYANGOSU 

$i4ekr.: 
~ ....... .fu. 
~1i~r. aıc 3,,.. 

.~··~ 

-~ 

Büyük ikramiyesi 
1 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000. ıso.oooo, 100.000, 10.000, so.ooo. so.ooo 

30.000, 20.000, tS.000 Liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 
100.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 

Keş~de Yılbaşı Gecesi Yapılacaktır. 
Biletler; (2,5), (5) ve (10) Liradır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız .•• 
-- --- --- ----

,--------------------------------CAFER Müshil Şekerı 
Tesiri kat'I içimi kolay 

en iyi müshil ,ekeridlr. 
•-• Bilômum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 --• 


