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Üniversit e 
Ecnebi 
Profesörleri 

/Ege Manevrasından Sonra .. 1 Akdeniz için Son Söz 

Ahmet Emin YALMA N 

U• • niverıitemizd.e .. bulun~~ 
ecnebi prof esorler bu

Yiik bir tee11ür içinde bulunu
Yorlar. Bu teesaüre sebep, sa
bahları çıkan bir arkadaşımızın 
evvelki günkü sayısında profe
•örler aleyhine yazdığı bir ma-
kaledir. f;J 

(} llakale)'i bitaraf bir gözle okudum. 
~n ders yılmda aylarca Universi

tey devanı e mış, u profes~klerin 
t ~ .... c wuu9 • 

mıştım. Kendilerinden netice itibarile 
alına~ v nm hakkında müspet kana 
atlerım vardır. 

Makaledeki iddialan ve varılan ne 
ticeleri, hakikate hiç te uygun bula
madım. Öyle zannediyorum ki, arka
da~ım, şahsen hoşnutsuzluk besliyen 
l~rın telkinlerine kapılmış ve işi 
bızzat t t>tkik etmeden pek acele karar 
lar vermiştir. 

Benim kanaatime göre üniver-
s ' tedeki ecnebi profesörlerin 

çoğu pek iyi seçilmiştir. Yetişmiş, ol
gun bir Üniversite profesörüne bey
nelmilel piyasada yeri olan metalar
dan biri gözile bakacak olursak gö
rürüz ki, bu vasıflarda bir profesör 
çok revacı olan bir metadır. Dünya
nın her tarafında aranılmaktadır. 
Her yerde müsait faaliyet fırsatları 
elde edebilir. Nitekim son sene için 
de buradaki profesörlerden birkaçı
na muhtelif yerlerden müsait teklif
ler yapılmıştJr. Ar~arında bu teklifle
ri kabul edenler ve ayrılanlar olmuş
tur. Bu gibilerin ajnlmasının sebebi, 
dışarda daha fazla gelir bulmaların
dan ziyade burada şartlan ilmi çalış
nuya müsait bulmamalarıdır. 

Üniversitemizde çalışan profesör
ler hakkında bir kanaate varmak için 
her fakülteyi ayn ayn gözden geçir
mek lazımdır. En çok dedikodular 
tıp fakültesi etrafında olmuştur. Çün 
kil zedelenen şahsi menfaatlerin ço
ğu buraya taalluk ediyor. Sali.biyet
tar bir sıl]hiyecimizden bir gün şu 
sözleri işittim: "Tıp fakültesindeki 
ecnebi profesörlerinden her biri hak
kında şikayetler ve dedikodular ya
ğ;yor. Yalnız bir istisnası vardır kı, 
o da sağlık koruma profesörüdür. Bu 
zat hasta tedavisile mesgul olmadığı 
iç:n hiç kimsenin menfaatine ilişiği 

olmuyor. Hakkında da dedikodu yok
tur.,, 

•• 

Ordumuz Dün Büyük Bütün Umit"AklıSelim 
Bir Geçit Resmi Yaptı işine Bağlı Kalıyor 

Binlerce Halk, 
Saatlerce 

Germencik, 15 (Manevralar için 
giden arkadaşımızdan) - Günlerden 
beri Kuşadası, Söke, Aydın ha valisin
no an W>MA..,. na.-n UD<ntA}AntTT: kul. 
lanmak suretile çok muvaffak bir 
manevra yapan ve memleketi müda
faaya her zamandan daha kadir ol _ 
duğunu bir daha ispat ederek parlak 
bir imtihan veren kahraman ordu _ 
muz, bugün Germencikte yaptığı bü
yük bir geçit resmile manevra vazi
fesini tamamladı. 

Ege mıntakasının her yerinden ge
çit resminin yapılacağı Germencik ci
varında tnovasma gece yansından
beri başlıyan köylü ve şehirli akını 

Kahraman 
Heyecanla 

Mehmetçiği 

Alkışladı 

İngiltere, İspanya Tamamiyetine· 
Karşı Hiç Lakayt~ Değilmiş! 

Londra, 15 (TAN) - lspanyada · · 
gönüllülerin çekilmesini mevzuubahis 
edecek "Ademi Müdahale,, komitesi 

1 

yann için (bugün) saat on buçukta 
toplanmıya davet edilmiştir. 

Hariciye Nazırı B. Eden, bugün 
bc>yanatta buluruırl2lr "Ademi Miiı'hı-
hale,, siyasetinin en iyi siyaset n•..lıı
ğunu ve lngilteı enin bu siyasetten 
katiyyen ayrılmadığını anlatmış, da
ha sonra Ingılterenın lspanyaya kar
şı vazıyetinden bahsederek, Ispanya
nın mülki tamamiyetine katiyyen la-

l kayt olmadğını, bilhassa Akdenizde-

1 

ki vaziyetini her zaman için gözönün
de bulunduracağını söylemi:} ve 1-
talyanın son cevabından ve bu ceva-
bın işleri yine "Ademi Müdahale,, ko
mitesine havale etmesinden mUtees-

(Arkası 10 urıcuda) Milli Müdafaa Vekili Ewe manevralarında 
1 sif olduğunu saklayamadığını, bu. 

nunla beraber lngiltere ve Fransanın, 
Italya tarafından ileri sürülen nok
tai nazan kabul ederek "Ademi Mil· 
dahale,. komitesine son bir fırsat ver_ Filislinde Yeni Kanlı Hadiseler 

lngilizler, Filistin 
hudutlarını kapatıyor 
Tethiş Hareketi Tekrar Başladı, 
Müftü de Kıyafet Değiştirip Kaçtı 

Kudüs, 15 (TAN) - Ingiltere ma
kamları, Filistinin şimal hududunu 
kapamışlardır. Filistinin bi.rÇOk taraf 
la.rmda tethiş hareketleri vuku .?u~· 
maktadır. Bu sabah "Beytüllabın cı
varında bir Arap çetesi ile vuku bu-

Filt.tintl eki I ngiliz 
bir neler 

lan müsademe neticesinde iki lngiliz 
polisi öldürUlmilştür. On ın~hul şa
hısla Lidde • Raseles şimendıf er hat-
tında bir treni berhava etıniye teşeb
büs etmiş, fakat bu hususta .. h_enüz 
tafsilat alınamamıştır. Birçok o~u ~u
lunduğu haber veriliyor. Tethışçıler 
raylan sökerek hattın üzerine bir bom 
ba koymuşlar ve tren yoldan çı~m~ş
lokomotif rayların üurine devrilmış
tir. Bundan başka tethişçiler vagon-
lara ateş açmışlardır. 

Silahlı Uç kişi de bir yolcu araba
sına girmiye teşebbüs etmişse. d.e 
trende bulunan bir polis bunların ıkı
sini revolverle öldürınÜŞ, üçüncüsü 
kaçmıştır. 

Kudüste örfi idare illn olunduğu 
bildiriyorsa da hakikat geceleri lllk 
1arm söndilrUlmesi ve sokağa çıkılma 

(Amlll tO macucla) 

SEYiT RIZA 
VE AVENESINf N 

MUHAKEMESi 

Dün Suçlular 

itiraflarda Bulundular 
El&ziz. 15 (A.A.) -Bugün Dersim 

isyanı nıaznunlarının muhakemesine 
Tunceli ağır ceza mahkemesinde de
vanı edilmiştir. Sabah celsesinde Se
yit Rıza.dan başka isyana iştirak eden 
Yu.sufan aşireti reisi Kamer, Hayda
ran aşireti reisi Kamer, Demanan a
şireti reisi Cebrail, Kuriysan aşiret re 
isi Hasso, Geydo ve bunların 30 dan 
fazla avenesi maznun bulunmakta idi. 

Müddeiumwni bu reis ve aveneleri
nin Tunceli halkını isyana teşvik ve 
bilfiil isyana iştirakten dolayı Türk 
ceza kanununun 149 uncu maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkralarına göre tec 
ziye edilmelerini istiyordu. r 

Aşiret reislerinin Munzur suyu ke
narında Seyit Rıza ile toplanarak bii
kfunet aleyhine hareekt etmiye karar 
verdikleri ve bu kararlarını Munzur 
suyundan birer yudum içerek yeminle 
teyit ettikleri muhtelif sorulardan ve 
maznunlardan Demanan aşireti reisi 
Cebrailin kaçamaklı ifadelerinden an 
!aşılıyordu. 

Demanan aşiretinden birkaç mUsel 
lah şahsın da Hmut köprüsünü yak 
tığını aşiret reisi itiraf etti. 

( Al'C{a"'ı 10 uncuda) 

Kömür ve 

- Yeni bir nutuk söyliyen 
B. Eden 

Odun Derdi 

SalAhiyetli Daire Ye 
Tedbirleri Anlatıyor 
Ormanlarımızda Bu Sene Devle 

l~letmesi Faaliyete Geçecek 

Başlıca İıtihıal maddelerimidep:: lltJ;n kömllrli yıfını 
(Yazısı 19--une~)nf 
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BU SEFER DE 
BiZiMKiLERE 

ESMA 
SIÇRADI. 

B ugün öyle sinirliyim ki bur
nundan tek kıl alabilen mey 

hna çıksın! 
Fakat ıunu da önceden SÖ) Uye

Jbn ki bugün çattrklanmm arasın
da danJan gücenen olursa şimdi
._ tarziye veririm, pardon dile
rim, gönlünü hoş etmek için "şala
llansm, balaba.nsm,, derim. 
Jlırçmhğmı bunıumdıa tütüyor 

amma eşin dostun, şunun bunun 
kalblal kıracak kadar çifteli değil. 

Bugün meslektaşlanın gazeteci
lere çatacağım. Daha doğrusu ga
sete patronu denen arkadaş efen
dileriml tartakhyacağım. 

Be biraderler! Siz hayhca fi bi
Dr, greın bükme yaşar, çeşit kafes 
tatar ve ~t çorap örer adamlar
um. 

Bu durumunuza kimsenin bir şey 
ler dediği yok. Sattığınız sattık, al
dığınız aldık. Ala. Güzel. 7.eki.nıza 
erece.k, makinenizi yirecek te (zem 
edecek) yok. Kombinezon allahı, 

imali erbaanızı ( cem, tarh, zarp, 
taksim) keskin eylesin. , 

Şöyle iyisiniz, böyle hoşsunuz. 

Kıtırda dolmada, boyun büküp sız
luunada, avuç kapayıp hızla.nma
da blrebil"Sbılz. Memleket efJdin 
umumiyesinin noterden geçmemiş 
umumi nkileti elinizde. Herkes 
demiyeyim de, ben eğri, siz doğru. 
Bir adam, bir meslektaş ne kadar 
-ivWür? Sizi işte okadar övüyorum. 
Eksik gelirse, nasıl ve daha neler 
eôylememi istiyorsanız hepsini söy
Jedlm farzediniz. 

Bu kadar dalkavukluğamıa karşı 
llerayıteşekkür ve nezaket, müsa
ade ediniz de şuncacık blrşey söy
Jbetbu. Hoş. izin vermezseniz de 
9iyUyeeeğlm ya. Neyse. Bir defa 
dMqmrş göriineylm. 

Sayan ve sayın arkadaşlar! Si
hir "aleni falso,, DOZ var. KWltt 

uz neyse ne ama. hnnu hAlk 
~yor. Bunu bana kaç defa 
liyledl. Bul tatlı, bazı sunturlu 
1arafmdan söyledi. Artık dayana
.. drrq1 bugün ben de size ciro edl-

10ram. 
TabU blllıslnlz ki bizim lnkılip 

njbnlnln topu topu altı tanecik o
im var. Bu altı okun altısı da -kırk 
1llr kere nuııaHah- bepiıdzln yaym. 
la alesta duruyor. O kadar ld neye 

edl ok, on iki ok, kırk dokuz ok 

:4elD diye hayıflalıall1ar'D bile 

I
• şte yaylaııuızda alesta dur

duğunu -farzettiğiıniz değil

gördüğümüz bu oklardan bilmem 
kaçmcısı (halkçılık) tır. 

Sizin de en çok sıkı yakaladığı

nız ok, bu (halkçıhk) o}<udur. Hal 
ve kalinize bakarak söylüyorum: 

Gazete çıkanrsmız, halk için. 
Makaleler yazarsınız, halk için. 
Mö.nakaşalar edersiniz, halk için. 

Bin bir mücadele kalıramıuıhğı gös 
terlrslnlz, halk içio. Yan yatarsınız, 
halk için. Kira batarsınız, halk 
için. Otomobile binersiniz, halk 
lçlın. Yaşarsınız, halk için, ölürsü
nüz, halk için. Nefes alırsınız, halk 
için. Daha ne bileyim ben? Saymak 
la tükenmez ki.. Kısacası vanmz 
yoğunuz, boUuğunuz darhğmız, 

hep, hep ve hep halk için. 

Bu, sizin latmız ve sizin kendi 
kuruntunuz. 

Bir de bunu halka sorunuz. Bu
nu, sizin sora.nuyacağmızı biliyo
rum. Bırakınız da ben sorayım: 

-Ey halk! Ey yahular! Bu, böy 
le midir? 

Dinleyiniz cevabı: 
-Hayır! Bu, böyle değildir. Or. 

tahkta bizim yalruz adımız var. 

Kendimiz yokuz. O, bizim, sırf bi
zim için çıkarıldığı söylenen, sekiz, 
on iki, on altı, )irml dört sayfalrk 
gazetelerde bizim lçlın ancak ya 
dört parmak, ya en çok bir karış 

uZUıDluğunda bir yerimiz \'ardır. 

Adına (Halk siitunu) derler ve 

nıatbaa.ııun en küçük, göze görti.n

mez puntolu harflerile dizerler. Ve 
en son sayfalara atarlar n çok de
fa da hiç yazmazlar. Halkın olclı 

ğunu iddia eden bir gazetenin ba
şında.o sonuna kadar olan yerleri 
de halk içlıo olmak Ji.zun gelmez 
mi Li.zım gelmez! Biz hiitün sa~ fa 
lanlan, sütunlardan kapı dışarı e
diliriz, ve "sokağımızda lamba 
yok,,, "Uç aylıklar gecikti,, , "kağı
dım Muclbde kaldı,, gibi sade suya 
işlerimiz lôtfen bir köşeye atılır. 
Biz birşey istemiyoruz. Sadece di
) Ontz ki sayın arkadaşlar, Cümhu
riyet Halk Partisi Genel l\lerkezin
de böbürlenirlerken bizden konuş
masınlar \'e yahut konuşurlarken 
adımızı değiştirsinler, (halk) dlye
ceklerioe (beş kuruş) des~ler. Biz 
bundan daha ~ok memnun oluruz. 

Yeni Beş Lirahklar Çıktı 

Merku Banluuı ueznelerinde para d-eğİftirenler 

Zincirleme 
Gidiıor I 
"Filan gazete benden izin
aiz yazı aldı, reaim aldı,, diye 
gazetelerin biribirlerine gir· 
mesi deuam edi)•or. 

Evvela karşılrkb dava "Akşam,, 

ve "Cumhuriyet,, arasında idi. Son
ra ''Haber,, le "Cumhuriyet,, ara
sında davalar oldu. Dünkü ·'Som Pos
ta,, da "Haber,. i pusuy" düşürdü

ğünü yazıyor. "Son Posta,, Diya.-be 
kirden bir telgraf haberi :ıJnuş, i
çinde "Vahit,, isminde birinden ba
his var. "Haber,, gazetP.~ine bir tuzak 
kurmak için "Vahit,, ismiui "Abdül
vahlt,, diye y&muş. Uç s:ı.ıt sonra ça
kan "Jlabe.r,, gaıetesind4' 0 Abdülva
hit,, kelimesini görilnce bavadlsill 
makaslandığmı anlanuş ... Haydi ctlr· 
mü meşhut tesblti .•. 

Gazeteler dalma hqkalannm da
valarını yazıyorlardı ıjlnıdf de kendi-
leri dava mevzuu oldular .Bakalnn, bu 
zincirleme davalar nereye varacak!. 

Kuruçeıme 

Depoları İçin 

Son Karar 
-<>-

Mahkeme. Depolarm 

Duvar Çekmelerine 

Karar Verdi 
Asliye dördüncü hukuk mahkeme

si, dün yedi senedenberi süren Kuru
çeşme kömür depoları davasının bir 
safhasını daha neticelendirmiş ve ka
rara bağlamıştır. Davanın geçirdiği 

safhalar kısaca şudur: 
Eski Düyunu umumiye memurla

rından Salih Münir, bir müddet ev
vel, Kuruçeşrnedeki Rus kömUr de
posu aleyhine zararın izalesi ve taz.. 
minat davası açmış, bu depo aleyhine 
de bir hüküm almıştır. Mahkeme, 
Rus deposunu mahkum ederken Sa
lih Münirin buradaki iki evini zarar-
1andır::ı.n yo.lnı2 bu """l"l olmadti!'m1~ 
diğer 19 deponun da bu urara iştirak 
ettiklerini kararına geçirmiştir. işte 
bu karara dayanarak Salih Münir, 
Kuruçeşmedeki 19 kömür deposu a
leyhine yeni bir dava açmıştır. Asli
ye dördüncü hukuk mahkemesi ge
çenlerde verdiği bir kararla bu depo
lan mahkum etmiş, fakat temyiz, eh
li vukuf içinde maden mUtehassısl~
rmm da bulundurulması için bu da
vayı bozmuştur. 

Bundan sonra, mahkeme eski vill
yet maden müdürü Kenanla, maden 
mühendisi Hikmeti ehlivukuf ~miş, 
tetkiklerini yaptırdıktan sonra dün 
de kararını bildirmiştir. 

Bu karara göre, bütün kömUr de
poları davacının evine yaptıkları za. 
rarı tazmin edecekler ve kömür yı
ğınlarının üst sathından itibaren beş 
metre yüksekliğinde duvar ve iki 
metre meylinde markiz yapacaklar • 
dır. Avni zamanda toz kalkmaması 
için ytlkleme ve boşaltma esnasında 
kömürler sulanacaktır. Mahkemenin 
daha evvel yaptığı bir keşfe göre, bir 
kömür deposuna duvar yapmak için 
5486 lira sarfedilmek icap etmekte-

dir. 

• 

IS·J IYORUZ: 
U•• nİrJersitemizin yeni der• yılına gircli

ği fU günlerde Oniveraitelinin ihti
yaçlan üzerinde alakadarlann namn dik
katini çekmeyi lüzumlu buluyoruz. Bu iatek
leıin baflıcalannı üç madde halinde hulasa 
edebiliriz: 

1 - Oniueraite talebui için açılacak lo
kanta ve lokalin bir an evvel kurulma.anı 
iatiyoruz. 

(Bu modern ilim yuvasında, talebeler, öğle ye
meklerini f&külte merdivenlerinin basamaklann.da 
Yemek mecburiyetinden kurtanlmalıdır. Lokanta 
ve lokal binasının resim ve pliıılan hazırlandığı 
halde bu teşebbüsü geciktiren sebepler ne ise ıö
ratle izale edileceğini umarız.) 

2 - AnadoluJan gelen yüzlerce Oniuer

site talebeaini banndıracak bir yurt binan
nın siiratle inıaanı i.-tiyorıu. 
( Bu maksatla kul'ulmuş talebe yurtlan, ihtiyacı 
~damaktan maldır. Hem, üniversitenin kuraca
ğı yurt, fakir lbılveniteUnin u bir para ile, hattA 
meccanen bannablJeeeil bir yer olmalıdır.) 

3 - Oniuenite ••n~lerine kapalı bir 
spor salonu, bir yüzme lıavua, bir futbol ve 
atletizm puti yapdmannı idi701'11%. 

( Çahpn talebe, bot saatlerini vttcut sallılı b&
ğışbyan bir yerde geçirmelidir. Kaldı ki, Vniversl
t.ede spor bir memleket meselesidir. DUnyanm en 
kuvvetli spor rekortmenlerinin ttniverslte pistlerin
den yetlştlğbıl unutmamabym.) .. .......................................................................................... ._.. 

Genç ltf aiyeciler Yunanlı 

Yeni Mezunlara Dün Gazeteciler 

Diplomaları Yerildi !!~.~an~!1!!~ ... 
purile dün şehrimize altı Yunan gaze,. 
tecisi gelmiştir. Yunanlı meslektaşla
nmız, Topane rıhtımında Matbuat 
Umum Müdürlüğü namına Ne§et A .. 

1 tay, birçok gazeteciler, Istanbul Yu. 
r nan konsolasanesi erklnı ve Atina 
j gazeteleri Istanbul muhabirleri ~ 

r 

fmdan k&r§J}aıımışlardır. 
Gelenler Yunanistan Hariciye Ne-

1 zareti, Matbuat Umum MüdürlUğü 

1 namına delege B. Sotiros Matandos, 

1 
Atina Matbuat Cemiyeti Reisi, Etef .. 
tron Vima ve Atinaiko Nea gazetele

! rinin sahibi B. Nicolas Zarifis, Eth .. 
l nos gazetesi muharrirlerinden B. A .. 
ı postolos Da&kolakis, Acropolis gaze.. 
1 tesi muharrirlerinden B. Themisto

Bu deurede me.zun olan 11 itlaiyecimi% 
itfaiye mektebinin birınci ders se- , leştiren savaşlara giriştik. Bugün, Is. 

nesi bittiği için dün, bu devreyi biti- tanbul itfaiyesi takat ve kudret ha
ren 17 itfaiyeciye merasimle diplo- kınımdan komşularımızın üstünde • 
malan verilmigtir. Merasimde vali, dir.,, 

cole Tchakisides, Selanikte çıkan Fos 
gazetesi muharrirlerinden B. Basile 
Messolonghitis, Makedonia gazetesi 
muharrirlerinden Jeon Joanidis'ten 
mürekkeptir. 

Ayni vapurla ve ayni heyetle blr-
ueıt:Ql,~ ~ ~ U&l.&Clı'l' lu.l~ ı, Fl&lı ...... ,...,.~-·t.r.ıır----~-·.._ ___ ... __ 4--._..______ .............. .. 

lisi azalan, belediyenin btttttn ileri ge tikballerini temin için pek yakında kalet Emniyet Teşkilitı Şefi B. A
lenleri hazır bulunmuşlardır. kati kararlar alınacağını açık l}ir su- postolos Xanthopoulos dd .ıstanbul:ı 

lstiklal marşından sonra vali bir rette vadetmiş ve mezunlara diplo • gelmişlerdir. 
nutuk söyliyerek demiştir ki: malan dağıtılmıştır . 

".:._ Yangın, vasıtaların beceriksiz.. 
liği, bilgisizliği yüzünden ötedenbnri 
Istanbul hemgerisini veba ve kolera
dan fazla yakJYor, tahrip ediyordu. 
Biz itfaiyeyi cUmhuriyet devrinde 
maddi vasıtalarla çoğaltmakla kal -
madık, bilgi kabiliyetim de ziyade-

48 Saatlik 
Hafta' için 

Müracaatler 

Diploma alanlar şunlardır: 
Grup lınirlerinden Cevdet ve Hay

dar, muavinlerden Tank, Ali, Muzaf. 
fer, Haşim, Kazım, Mubi.,1, Rı~a. şo. 

för Nusret' ve Ismail, onbaşrtardan 
Baha, Faik, Kamil, Şeref ve Rifat 

Üniversitede 
As~erlik Dersi 

üniversite talim taburunda Yeni yı 
lın askerlik derslerine başlanmış~ır. 

Son günlerde iş da.iresme başvu- Universiteye devam eden kız lalebe
ra.nların ardı arkası kesilmemiştir. nin de askerlik dersi görecekleri hıı.k 
Birçok iŞçiler ve işverenler, 48 saatlik kıııdaki emir, FakillteJerJ ve talim ta. 
hafta hakkında dileklerde bulunmuş- buruna tebliğ ediluuştir Yakında on
lardır. Kanunun ve talimatnamenin sa tar da bu derslere gireceklerdır. 
rahati karşısında 48 saatlik haftanın Erkek talebe için yeni yapılan prog 
tatbikı zaruridir. rama göre bu yıl fakUlt:e .ve yüksek 

Iş dairesi merkez müdürü Bay Enis mektepler askeri derslennı şu günler 
Behiç, Samsuna geçmiştir .. iki Uç gü- de göreceklerdir: 
ne kadar Zonguldağa gelecek, ve ora- Pazatesi: lktısat Fakültesi ve Yük 
dan aehrimize dönecektir. sek Ticaret ve Iktısat mektebi; salı: 

Pa.mrtuiye kadar burada 
kalacaklar 

Yunanlı meslektaşlarımız Matbuat 

Umum Müdürlüğünün misafiri ola.
rak Perapalas oteline yerleştirilmiş
lerdir. Misafirlerimiz pazartesi günü
ne kadar şehrimizde kalacaklardır. 
Pazartesi günü A verof zırhlısı ile la
tan bula gelecek olan dost devlet Bq 
vekili general Metaksas'm refakatin
de Ankaraya gideceklerdir. 

Atina Matbuat Cemiyeti Reisi ve 
gazete sahibi B. Nicolas Zarifis, dün 
kendisile görüşen bir arkada.§llrwza.ı 
demiştir ki: 
"- Seyahatimiz bir hayli yorue11 

oldu. Denizde çok fırtma vardı. 
kat Tilrkiyeye gelmek arzusu o k 
dar kuvvetli idi ki, her türlü cefa 

unutturdu. Biz buraya sadece do 

değil, ayni zamanda hakiki kardetl 
rimiz arasına geldik.,, 

--o-

Diğer taraftan Sanayi Birliği şeh- Yüksek Mühendis mektebi ve Güzel 
Galata Mevlevlhaneıl 
Mektep Yapllmıyacak 

d 
rimizdeki bütün sanayi müesseseleri- Sanatlar Akademisi, çarşamba: Fen 

Bir lmal&ithane e Havcıazl ne bir teblig· yayarak dahili talimat- F fı 
P ti d 

Fakültesi ve B. K. · sını • (>erşem· Galata mevlevihanesinin 
Boruları a a ı namelerini 48 saatlik hafta sistemine be·. Hukuk Fakültesi·, cuma: Tıp Fa- 1 u h 

ft Se 
dikat haline sokulması ıebirci ik m te 

Beyoğlunda N.e n . gaz şlr- göre deg·iştirmelerini ve iş dairesine killtesı· 
l
r.t de sısı Prost tarafından reddedilmiıtir. 

ketinin teneke ıma a anesın hava müracaatla vaziyetlerini anlaımalarını --o-gazı boruları patlamış, imali.tanenin bildirmiştir. Prost, yalmz mevlevihanenin d 

ı t B Cereyana Kopdara. k Öldü kısmına yeni bir mektep binası k 
bütün camları kın mış ır. u sırada ~ ~ 

h i 1
. ~~ - - ""'"~ Haydarpaşa hastahanesmde çalı- rulmasmda mahzur olmadığına k 

kontrol memuru Ta s n e ınden ve · d b" t BiRKAÇ SATIRLA şan Süleyman ismin e ır amele, dün. rar vermiştir, bu binanın yapılıp y 
yüzünden yaralanmış ır. ~ hastahanenin bahçesinde dolaşırken pılmıyacağı hakkında bugünlerde 

Her Bir lcaret Çivisi ~b ~1. da~yapılacak 
1 
~t kopan bir elektrik telinin cereyanına lediye ile maarif idareleri arasın 

S T ra zon ımanrn enı e- al ··ımü tUr · · 

M 1 Ol 
. . . Deniziclen· .. kapılmış ve derh 0 ş . kati bir karar verılecektır. 50 K a a uy ıısatın proJesı. " musteş&· 

eni be• liralıklar, dünden itibaren 
~e çıkarılmıştır. Yeni liralarla 

r eskileri de beş sene müddet
ecburen tedavW edecek ve beş se. 

ne sonunda piyasadan tamamen çekil 
mesi mümkün olabilecektir. 

uruş or rı Sadullah G~~ey ~.ar~frndan tetkik edilmiı rn ~~·~· H M~~ Bele~iye, yollard~ k.a~şıdan kaı-şı. Ye muvafık ıorülınu•:r· 1 ~ 1 1 r#J M 
ya geçılecek yerlerı çıvilemek mak- . 'lkted . u -... ---ı ---= - · · k Maarif Veklletl 1 rısat umum m · r -
sadile hazırladıgı proJeyı ısa bir dürü ile :Maarif Müdürü dün Çek- -- -

müddet için geri bırakmıştır. Bele • mecenin Celiliye köyündeki yatdı köy otu- Yurtta Buıünkü Hava 116 iİkteşri~7 ı Paralar, milli ba.nkalann veznelerin 
de değiştirilmektedir. 

diyeye her çivi elli kuruşa mal oldu- lunu teftit etmişlerdr. -~_:9!M::::;::A=:R:==:! •. _ 
ğuııdan bunu ucuzlatacak bir başka • Yeşilköy meteoroloji iatuyonun- 10 unc~-;.,;·Gün: 31 ~: 164 · 
şekil aranmaktadır. Akay idaresi. Teşrinievvelin 11 inden dan alman nıaJ~ata göre, bugün Şaban: 9 nkteşrln 3 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
ifil] Cilt 1 C ·· ifil] ~ ~po~ m~~~:u ~~~~;~ m~?u ~ 

iki gün evvel yapılan bir müracaat. itibaren gece seferleri tertip edecek ~~=a:= ~~~ Arabi 13fi6 Rumi 135:i 

1 
te sokaklarm kardan, yağmurdan ve tir. • si, rUzglrlarm orta Anadolu ile Ege Güneş: 6,12 - Öğle: 11,59 

1 
sıcaktan bozulmıyacak bir madde ile ş ehirciltk mütehassısı Prost gelecek denizi ve Akdeniz kıyılarında ıPmalt İkindi: 15,02 - Ak~: 17 ,29 
işaretlenmesi teklif edilmiştir. 3ele- hafta Parise dönecek, Nisanda tek- istikametten kuvvetli, diğer yerler- Yatsı : 19,05 - lmslk. 4,33 

1 

diye havalar düzelir düzelmez bu ye- rar ıetecektir. de orta k'llvvette esmesi muhtemel- yede altı metre olarak esmiştir. Barc 
ni usulil tecrübe edecek, iyi netice a- F mdıldtda Güz: Sanatlar Akademisi dir. Şarkt 'Ş:.J~~~A ~~ma vardır. metre 759,3 milimetre, hararet en ço~ 

cilt (300) kumştur. cUz 71 2 kuruştur. l lınırsa çivi yerine bu tekli kabul e- önünde denizden çıkarılan cesedin Dün hava akşama kadar kapalı ve 12,8 en az 10,2 santigrat olarak kay· 
decektir. hilvlyeti anlaıılamamıştır. yağışlı geçmiş, rüzgar şimalden sani dedilmiştir. 
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EDEN OLMUS? 
Morg Müdürü Şahit 
Olarak Dinlenecek 

Dün Ağırceza mahkemesinde bir çocuk düşürme davasına de

vam edilmi,tir. Suçlu yerinde doktor Andon Nikolayidis bulun

muştur. İddiaya göre, bu doktor, Kasımpaşada oturan fbrahimin 

refikası Zeynebin çocuğunu almak suretile ölümüne sebep olmuş-
tur. Mesele şudur: .. 

I Zeynep, bir gün doktora muracaat 

E • I 1 etmiş, doktor çocuğunu alınış ve evi-
VI A ıncaya ı ne göndermiştir. Fakat, Zeynep, bunu 

kocasından saklamıştır .. lki gün son-
K d D •ı ra kadında hastalık başlayınca kendi 

G ar 1 si Alman hastahanesine götürülmüş-

Do•• ku•• p tür. Hastahanenin nöbetçi doktoru: 
Durmuş - Bu kadın çocuk aldınmıştır. Biz 

kabul etmeyiz, hangi doktor almışsa 
Dün Asliye birinci ceza mahkeme-

ona götürünüz, demiş ve hastayı ka-
ai bir dolandırıcılık davasına bakmış- bul etmemiştir. Hasta, tekrar Andon 
tır. Davacı çok fakir olduğu Niko1ayidise getirilmiş o da: 
ayağındaki tekleri biribirine uymıyan _ Ben varın sabahleyin evinize ge 
paramparça ayakkabılarından ve yır- lirim. Şimdi siz onu eve götürünüz. de 

tık çarşafından anlaşılan Fatma is- miştir. 
minde ihtiyar ve siyahi bir kadındı. , Ertesi giin Profesör ~r. R~~zi Tev 
Suçlu yerin<! de Kasımpaşa • fikle beraber A~don ~ıkola~~ıs has-

d boh ılık tı• .. tanın evine gelmışlerdır Konsultasyon 
a oturan ve çac yap gıru soy 1 H k" h tahanesine . . . . . . yapı mış, ve ase ı as 

lıyen Cemıle ısmınde bır kadın geçmış kaldırılmıştır. Kadın burada 53 gün 
tir. Ve anlaşıldığına göre, Cemile, ö- sonra ölmüştür. Morg. ölümün Septik 
lünciye kadar bakmak şartile Fatma- sıkt neticesi olduğunu tesbit etmiş
nm Kasımpaşadaki beş odalı büyük tir. 
evini kendi üzerine ferağ ettirmiş ve Dün mahkemede Profesör Remzi 
iki ay sonra da kadını sokağa atmış- Tevfikle .nsista~ı Ba~ Celal ~c ş_ahit 
tır Kad a kaldığı i in mahkeme- olarak dınlenmışlerdır. IW\'~.ıa dınl~-

. m, ç .~. . ?. nen Celal, bu hususta pro(esor Tevfık 
Ye müracaat ettigını soylerken: R · · daha salahiyetle söz söyliye . .. .. U d emzının 

- Bay Reis, benım onume g n e bileceğini anlatı-:nıştır. Tevfik Remzi 
yarnn okka elanekle iki baş sarım- ise: 

sak verir ve "kadın işte bunu tıkın, - Kadının rahminde bir iltihap var 
ye" derdi. Evin ferağını alıncaya ka- dı.. Bu iltihap sıkttan olabildiği gibi 
dar bana ne diller dökmedi,, demiştir. başka bir şekilde de olabilir Ben onu 

Muhakeme, şahitlerin çağırılması muayene ettiğim zamanda rahminde 
için başka güne kalımıştır. iltihap gördüm. demiştir. 

Davacının avukatı Cemil Dümdüz, 
P.rofesöriin şahadetine itiraz ederek 
Morg raporunda da hadisenin sıkt 
olarak gösterildiğini söylemiştir. 

Bir Tarlaya 

Bırakılan 

Sarhoş Kadın 
Dün Asliye Birinci Ceza. Mahkemesi, 

bir polise hakaret etme ve caım kır
ma davasına başladı. Suçlu yerinde 
Eva isminde genç kir kadın vardı. 
Idd"a şudur: 

Sıcak bir yaz günü E'\-a.yı bir tanı
dığı Tarabyaya davet etmiş. fakat, o
nu Tarabyaya değil, ZincirlikuYU ci
varında bir birahaneye götürüp içir
miştir. Sonra da Mecidiyeköyünde ı 
bir mandıra içinde bırakmıştır. Eva. 
kendisini bilemiyeeek kadar sarhoş ol 
duğu için Mandıranm bir köşesine se
rilmiştir. Akşam geç vakit oradan ge 
çenler genç bir kadının sokak ortasın 
da yattığını gönnüşler ve Mecidiye
köyü karakoluna haber vermişlerdir. 
Bir bekçi ile iki polis kadının kolları
na girerek karakola getirm~lerdir. 
Eva adresini vererek: "Beni evime 
götUriinüz" demiştir. Karakola getiri
lince de sarhoşlukla camları ve testi
yi kırmıştır. Mecidiyeköyü. kadını bir 
zabıt varakasile Pangaltı merkezine 
göndermiş, Eva orada da: 

- Beni yerime gönderiniz, demiş 
ve gönderilmediği için saplı bir su 
bardağını üçüncü komiser Salihin Us
tüne atmıştır. 

Işte kadın bu hare'tetlerinden dola 
yı hesap vermiye davet ediliyor ve sor 
gusu yapılıyordu. Dün şah"t olarak po 
lis Muhlis ve Mustafa ile bekçi diğer 
.Mustafa dinlendiler. Polisler vaziyeti 
olduğu gibi anlattılar. Reis Ertuğrul 
Sait birçok dE'fa şahitlere sokakta bu 
lunan ve hiç kimseye tecavüz etmi -
yen bir sarhoş hakkında polisin yar 
mıya mecbur olduğu k~nuni vazifey:ı 
hatır'attı ve sordu. Şahit po'isler ka· 
dının "beni eve götürünüz" şeklinde 
bir müracaatı olmadığını söylediler. 
Yalnız bekçı Mustafa kadının: ''Beni 
evime götürünüz" dediğini anlattı. Şa 
bitlerden polis Isınnil gelmemişti. :Un 
hakeme, bunun çağınima ı ıçın tehir 
edildi. 

Önümüzdeki Pazartesi aktamı 

SAKARYA SıNEMA· 
sırun 

Göstermeye baılıyacağı 

VALS DALGASI 
filmi, FRED AST AlRE, G1NGER RO
GERS'in bütün evvelki filmlerini gölgede 
bırakacaktır. ... Zenginlik.... Lüks ve ihtitam ... Yenilik ... Hak"ki bir ne,e, dans ve 9arkı harikası -

3 Gün Kaldı 
• SON PİŞMANLIK 

FAYDASIZDlR 
KlME lSTERS&~ SOR 
ÖYLE GEL; 

CANilER 
ICAALI --( CONRA VEiDT) 

Misli bugüne kadar görülmemiş 
sergüzeşt eseri 

ve : 8 A LA LA Y K A 
(ANNA STEN) 

rMiLLiı-'- s n~ma 

ÖLÜM 
Kırk sekiz seneden beri zi.Taat ma

kineleri ticaretile iştigal eden ve zira
at kalkınmasına büyük hizmetleri o
lan Bay Bağdnsar Kazanciyan vefat 
eylemiştir. Cenay,e merasimi 17 birin
citeşrm 1937 de saat 14 de, Beyoğlu 
Balıkpazan Ermeni Kilisesinde ola

caktır. Şişli Ermeni mezarlığında ken 
di hususi mahalJine defnedileceği te
essüfle ilan olunur. 

HACI 
TÜRRÇE 

... ·-- Türkıye 
Rekoru: • 

• sıXtı~s~»p ~R~ı n 
HElt GUN BiNLERCE HALK 

SIRA REl\Lll:'OR 

~AK o R 
D~L5KANL 

- GARY OOOPJ<:R _ 
JJ1~AN AHTllUR _ 

ve: LA KUKARAÇA 
-·· DEVAl\I t~DlYOR __ ..., 

CENTI= A IYOR 
A KARA A onim Tür Skjorta Şirketinden: 
Şirketimiz, mevcud acentelik tefkilatına, ilaveten aşağıda 

yazılı şehir ve kasabalarda çalışmak üzere mezkur mahallerin 

tamlmış tacir ve firmaları arasında acente aramaktadır. Bu 
işe istekli olanlann Şirketin lstanbulda, Yeni postahane karşı-

d E h nda Kaın muameıaı ı~uıt: - ı c1 toı aul) 
aın a, rzurum anı 

lannı da bildirmek sureti le - tahriren müracaatları: 

URA 
SÖZLÜ 

Radyo 
Günün p"°f;taml - lstanbuJ 
ôGLE NEŞRİYATI : 
12,30: Çocuk tiyatrosu. 13,00: Havadis. 

13,15: Muhtelif plil: neşriyatı. 14: Soo. 
OGLE NEŞRiYATI: 

18 30: Plakla dans Şmusikisi. 19: 1nci 
taraEmdan türk~ şan. piyano rcfaaktile. 
19,30: Çocuk tiyatrosu Lafontainne'nin 
eserlerinden. 20: Necdet ve arkada$ları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları 
20.30 ~ Ömer Rıza tarafından arapça söy
lev. 20,45: Semahat ve arkadaşlnn tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
(Saat ayarı). 2.1.15: Orkestca. 22,15 : A· 
jans. \"C borsa haberleri ve ertesi gunun 
programı 22,30: Plakla sololar, opera ve 
oper.et parçaları. 22: Son. 

• Günün Program fizü 

SENFONİLER 
22.05 Viyana, Graz: Senfonik konser, 

piyano. 23.05 Pra& kısa dalgası : Setı.Ionik 
konser (Mysli vecek, Novak) 

HAI•1F KONSF..RLER 
7.10 Berlin kısa dalgası: Hafta sonu 

sadaları (8,lS: Devamı). 9,20 Paris kısa 
dllgası: Plak konser i 9,30 Bcrlin kısa 
dalgası : P lak konseri. 9,30 .Serlin kısa dal 
gası: Hafif musiki (10.15 Askeri marş ve 
~arkılar) 9,45 Paris kısa dalgası: Plak. 
ll.50 Pliik. 13 : Keza. 13 Berlin kısa dal
agsı: Hafi.f mus ki (14.15: Devamı) . 13.10 
Bükre1: Romen mu ·kisi (14.25: Devamı) 
14, IS Paris kısa dalgası: Grenoblc'den 
konser nakli. l~ Paris kısa dalgııs1: Li
yondan konser nakli. l&.35 Peşte: Çigan 
orkcstrasL 19.03 Bükrcş: Askeri bando. 

İstanbul Belediye.si Şehir Tiyatroları 
Saat 20.30 dıı. 

Ku'1'\'JA~tfi'ror.ı U 
8' perde 16 tablo 

Komedi 
Yaralı ihtiyar 

Hastanede Öldü Bundan sonra Zeyncbin kocası lb
rahim de şahit sıfatile dinlenmiştir. TEŞEKKÜR 

Afyon Çanakkale Geml;k Mardin 
1 Çorlu Gümü!thane M. Kemalpa~a 
1 ~masya 

• OPERET Kısmı 

Bcyazıtta Büyüş Rcşitpaşa soka- Mahkeme, Morg müdürünün şahit o
larak çağmlması için muhakemeyi 
başka güne bırakmıştır. 

1 Antalya Diyarbekir lnebolu Ordu 
Dün Şehitliğe gözyaşlarile gömdü· \yancık Dörtyol İzmit Rize 

Saat 20,30 da 
TOKA 

5 perde komedi ğümüz Tıp talebesinden Hüseyin Tur Düzce ~ara 
gut Özem'in cenaze törenine iştirak 'Safra ----o--- Sinop -

ğmdn 45 numaralı Refet apartımanm 

da oturan Ingiliz tabiiyetinde Kıbrıs 

Sıhhiye memurluğundan mütekait 

Hüsnü, ayın dokuzuncu günü Beya

zıtta bir kamyon kazası geçirmiş ve 
kalça kemikleri kırıtmıştır. Hüsnü, 
evvelki gün gece ölmüştür. Beyazıt 
Belediye doktoru bu ölümü şüpheli 
bulduğu için cesedin Morga kaldırıl
masına lüzum göstermiş ve müddeiu
mumiliği de haberdar etmiştir. Müd
deiumumilik, kamyonun şoförünü ya 
kalatarak tahkikata başlamıştır. 

Ve ailesine taziyet lfılfunda bulunan nartın Erzurum Kastamonu 
:> K Sivas Ertuğrul Sadi Tak 

M k H rslzları Tutuldu deüerli dekan ve hocalarile ebedi med .,. Fatsa ayseri ' (Ak 
er ep 1 fen°ı·ne son teşvide emsalsiz bır' samı· :ııga Fethiye Kütahya T okad Tiyatro~m sarny-

Hasan ve Halil isminde iki kişi, Si- " Bilecik da) 21.10.937 den 
livrlnin Pınar köyünden Mehmedin miyet ve teessür tezahUrU gösteren l Gaziantep Malatya Urfa itibaren her gece ve 
merkebini çalmışlar, Çatalca panayı- sevgili arkadaşlarına candan ve öz- So u Gelibolu Mara, Zonguldak pazarları (Umuma) 

~~ill~k~~~~~~~-~~~kn~~ww~u. !ICC:e~y~h;a~n~••••••••••••••••••·~~~~~~ ~m~~<~~~> 
Sıdıka ve Atıf Erke ----:--:----------------mışlardır. --------------------

-M-AR-TH_A_E-GG-ER-TH-,.-ln -i~-~-=-~u-S_A_R_A_~ KONSERi ~~!~. T~RK 

Istanbulun kib~r semtlerinden gelen şık ve nazlı 
hanımefendilerin veya öyle geçinenlerin birkaç ay fa 
sılasız yaşamıya dayanamıyarak tebdili hava için sık 
sık ayrıldıkları ve hele Haziran başlangıcından teş
rinievvel iptidalanna kadar kalmayı adeta ibir haysi
yetsizlik ve bir fakrü zaruret itirafı saydıkları bu 
1923 - 1924 Ankarasmı Mükerrem çok latif, vakti 
hoş geçirmek için birçok eğlence vasıtalarına da ma
lik bir yer bulmuştu. Kocaya vanncıya kadar sine
mayı üç dört ayda bir kere ya gören ya görmiyen 
genç kadın şehrin iki sinemasına gelen hiç bir fitmi 
şimdi kaçırmıyor, her gece müziği olan ve haftada 
bir kere salonunda dansedilen Şule lokantasının bu 
danslı gecelerine ise kocasile munta1.ar.ıan devam e
diyordu. Daima beraber bulunduğu muhibbeleri ara
sında vakıa halen vekil veya vaktile vekil oimuş bir 
kimsenin karısı yoktu, fakat yine birkaç mebus, bir 
kaç umumi mUdür ve bir de müsteşar haremi vardı. 
Ve bu kadınların ahbaplıklarile Mükerrem hakikaten 
JD.Üftehirdi. 

Kendileri~ ancak geçim ve geçinme güçlüğU lafı 
edilen misafirlere bir acı kahve ikram etmenin bile 
bazan yıkını sayıldığı bir evden gelen Mükerrem, şim 
:ii bir kabul günü bile yapmıştı. lstanbuldan gelmiş 
~k ve kibar hanımefendiler bu kabul günlerine çay 
ve likör içerek kağıt oynamak üzere devam ediyor
tardı. Dk zamanlar genç kadm 8.deta bir sarhoşluk 
devresi geçirdi. 

Dk zamanlar ı. bir yıldan kısa bir zaman. Ven ken
disi için umulmaz bir refah arzeden vaziyete bir kere 
alışmca kocasına karşı duyduğu sevgi de azalmıya 
başladı. Fakat bu azalışı bilmiyor, fnrketmiyor, sade 
kocasının kendisile kafi derecede meşgul olmadığını 
görüp o da kırılt'.lığını sanıyor, bundan dolayı da ken
disinden yavaş yavaş soğuyup uzaklaşıyordu. Esa
sen uzaklasmnsa. bPlki Halit uzaklaşacaktı. Faila a-
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teşli bir koca rolünde ısrar etıniye hiç te gönlü yok

tu. 
o zamanın kadınsız Ankarasıncla iki yıl dümdüz 

ve her zevkten mahrum bir hayat geçiren, bu hayata 

tahammül edemeyip l.stanbula gidip gelmekten de 
b!itçesi müthiş bir şekilde harap olan Halit sırf ya
nında daima bir kadın bulunması için evlenmiş, ev
lenince de eski Beyoğlu alemlerine getirdiği bütUn 
ihtirasla Mükerremin kocası olmuştu. Fakat bu hal 
çok az sürmUş, birkaç ay sonra geceler hemen ta-
mamen uyku saatlerinden ibaret kalmıştı .. Ve bunun 
kabahatini üstüne nlmıyarnk taze ve güzel kansma 
yüklüyor, onun aceı."lliliğinde ve soğukluğunda bulu
yordu. 
Beyoğlu evlerinin ve barlarının o bih bir kucağının 

her birinde işve ve aşkın yc.ni bir hünerini öğrenmiş 
ve çoğu kart Fransız, Alman, Macar ve Italyan ka
nJannı arayıp özlemiye başlamıştı. 

Ve bu adamın dudaklarından Mükerrem pek kısa 
bir zaman aşk neşideleri, ebedi aşk ve vefa yemin
leri beklemişti. Bunları ilk aylar duymamış ta değil
di. Fakat sonra bu dudaklar yalnız evdeki istiraha
tin noksansız temin edilmesine müteallik talimat ve
rir olmuşlardı. Halit eve ayak atar atmaz gUndilzkü 
işlerin c:okluğuyle pek yorgun olduğunu haber veri
yor, yemeğini yer yemez gazetelerini okumaya baş-
lıyor ve bunları bitirince de uyumak için yatağa gi-

. ordu. Hemen hiç uyanmadan sabaha kadar, döne 
ny k · d ld ~ · 
d .. e uyuyor, uy uya yenı a ıgı zamanda ve bır 

on · · d h 1 de sabaha karşı ıyıce e or uyordu. 
Mükerrem kendisini en perişan bir kıyafetle, ya

hut en anutena tuvaletilc karşılamış olsa yine n.~~ 
sakin ve lak~yt edayı_ ~uhafaza .ediyor, değişi~Jı~ı 
fark bile etrruyordu. Lfı.kın ne ganptir ki masa ortu-
sündeki bir lekeyi, bardakların birindeki bir çatlağı 
derhal görüyor, yemeğin üç dakika gecikmesi de 
dikkatinden kabil değil kaçmıyordu. Çok sakin• 

memnun ve mağrur bir hali vardı. Karısı tarafından 
bir gün sevilmemek ihtimalile yanıp titremek hııtı· 
nna bile glemiyordu. Bunu bir cemile olarak söyle· 
mek bile hatırına gelmiyordu. 

xı 

MUkerremin Halitle izdivacı Ihlamurdaki evde l<~
rarlaştığı zaman bunu Şaziye derhal büyük bir ıf
tiharla ve mUstakbel dıı.madın aylığına kendi de ay
rıca yüz lira zammederek bütün komşulara. i18.n et

miş, havadis tekmil mahalleyi bir iki saat içinde do-
. u· o oo· 1 l"rtL aylık· laşıvermış · nun Ye tam dörtyüz elli ı 

lı denen bir adama varması evde kısmet bckliyen 
kız ana ve babalan kadar kız evlatları, gelin olmduş 

· k 1-d şuları a 
yahut ~ç :ıtv at ına_ sahip olmamış k?~ de ken- , 
müteessır e ş, eessürlerini azaltmak ıçın uzl 
dilerini bu izdi\'acın mahzurlarını adeta perteVS ar-

• 

sinemasında 
ıa aramıya sevketmişti. Bu mahzurların başında ise 
aradaki yaş farkı pekala gelebilirdi. Fakat bu, kır
Jnndan fazla göstermekle beraber otuz beş yaşında 
diye takdim edılen Halidi Şaziye de komşularına ay
ni yaşta. t.anıttığından dolayı değildi. Lakin asıl :Mü
kerrem ıçın: "Bol bol yirmi beşinde kız. Elde avuç
ta da beş paralar yok. Ellisinde biri istese yine ve
rirlerdi!" di_Yebilmek zevki namına yaş farkı bahsin
de ısrar. edılmemiş, en fazla üzerinde durulan ve ıt
tifak edılen kusur Halidin bir kız kardeşi bulunma
sı 0.lm~şt~. I<ısmetleıi çıkmaması ihtimalile her gün 
~rti~ : 1:1'1Yen bütün komşu kızlan, sanki Halit ken
dilerını ısteseydi bir kız kardeşi bulunduğu için ona 
v~rmayı. rcdde~eceklerıniş gibi hep bundan bahset
mışlcr \e hepsı de hiç değilse bir kere Mükerreıme: 

- O kadın senin hayatını zindan edecektir. Bir 
g?rümce üç ~kaynanaya bedelmiş. Hele tek başına e-
vın hanımlıgına alıcmı"' b" ·· .. All h rd m 

1 . . .,, ~ ır gorumce. a ya ı -
cm o sun ıkı gözüm• şekl' d .. zl .. 1 . l d' F k t . · ın e so er soy enuş er ı. 

h" ~· a .~:e Mükerremin iki yıldır görümcesinden 
ıç ır şı ayeu olmamıştı. Seniha zeki ve ciddi bir 

kadındı. Annsile bab . · l 
ası tahsıli ile hemen hıç ·meşgu 

lomadıkları halde en çok kendi kendine okuyup ça-
lışarak birçok şey .. - . . 

ogrenmiş hatta basit bır müsaha-
beyi idare edebil k ' . . . ece kadar fransızca elde etmıştı. 
Halı tavrı da "Ok kı"b . b""yilk . "" ar ve zarifti. Lakın u ve 
parlak sıyah gözlerinden başka hiç bir güzelliği yok 
tu. Babasmdan aldığı k .... k h .. 
d t kmil uçu bir tekaüt maaşı arıcın 

e e serveti de Erenk" .. d ki b" k" k'" k"' oyun e ır es ı oş un 
yan hissesinden ib · . aretti. Bu vaziyetten dolayı belkı 
hiç kısmeti çıkmam 

- 1 • 1~· Yahut ta çıkan kısmeUer pek 
~a~ şey er oldugu ıçin bunların birini kabul etme-
yı hıç hatırına getirmeıni§ti. Bir gün evlenmek ıhti
malini Seniha hiç a -
k d gı:ına alınıyor, bütün erkeklere 
arşı a mutlak surette lakayt görünüyordu. 

(Arkaaı var) 



~ 
~ - 16 - 10 - 937 

TAN 
Gündelik Gazete 

-0--

BAŞMUHARRIRI 
Ahmet Emin YALMAN 

.AN'ın hedefi: Haberde, fi
.,tde, her şeyde temiz, dü
Ust, samimi olmak, kariin 
azetesi olmıva calısmaktır. 

~ ~UN MESELELERi 1 

il ~111'1di de Liselilerin 

TAN 5 

m\)z~nm 
ÜNiVERSİTEDE 
KEMiYET MI? 
KEYFiYET Mi? 

ÜnJ\•ersitecle imtihandan dönen ta. 

~ l>erdj , Son biiyük Ege manevralarında büyük kumandanlarımız vazife başında 

Jebe meselesi güınün, dalım mühim 
~eselelerinden biri olmu~tur. Çünkti, 
bizim gibi fakir bir memlekette }iik
sek tahsil yapmak i!;'in hüyük ı~ah
nınıiyctlerc katlanaaı IJir g,...ıçJiği, in
safsızca döken, binlerle ~enci tahsil
den mahrum bırakan bir müesseseye 
karşı ne gençlik, ne gazetf'ler, ne de 
memleket lakayt kalamaz. 

içindeki talebenin mühim bir kıs-. 
mmı bir daha Universiteye dönerniye~ 
cek veya daha birçok sooeıericıi kay
bettirecek bu imtihan dökümii, icin-

taı!'hı~z. Universitelilerin değil, lise 
besının de şikayeti var. 

•a 11'-'laruı dertlerini şu ~kilde hulfL
edebUiriz: 

Sa· 
tıu a - 36 ders yılında liseleriıı o-
l) llcu sınıflarından felsefe ve ıçtima-
3_:aı dersleri kaldırddı. Fakat 936 -
t~ ders yılında on birinci sınıflarda 
3. ;heye (felsefe, i~timaiyat, ruhi
ttı~·' tnantık \'e ilah .. ) derslerinden 
tli lltekkep yeni bir ders grupu veril· 
~ llu dersler beş kitapta 1500 sayfa
l'bt~ f~a yer tutar. Hocalar dersle
Ilı bıtirmek için birçok bahisleri 
~bureu sathi geçtiler. Fakat tal~ 
le en tam imtihan verlmlerinJ istedi· 
lal', iki sınıfın dersini bir sınıfta top
IQ inak yüzünden talebenin milhiın bir 
\' "tıu olgunluk imtihanlarında mu -
affa.Jı: olamadılar. 

dat ~rif Vekaleti geçen seneye ka
ta Olgunluk imtilıanlannda bir grup 

il muvaffak olanuya.n talebeye, nı
~llda tekrar imtihana girmek şart\ · 
e, lTrıiversitey~ namzet olarak de. 
~~ hnkiıunı vermişti. Bu sene bu 
-~da kaldırdı. 

~etice Şu oldu ki: Liselerden çıkan "e hl .. l t l' grup dersten kalan yuz erce 
.. aıehe açıkta kaldı. Bunlar Uoiversi

H c.u ita üzeı inde .• 

Mareşal işaret ediyor 

tel' 
~ e giremediler. Sokaklarda dolaşı. -
Otlar. 

da Şhn.di bu gençler geçen seneye ka
nı: 'naarifin talebeye verdiği imka
Sitı; ~ sene kendilerine de ' 'erilme-

- istiyorlar. 
"e.ı ·- - -- --~--·- --
)'1>kt taıebe meselesi diye bir mesı,Je 
11.. nr. Bu meselenin bizde her sene 
b~setmesi,. bu işin sağlam bir es&.tiia 
~ ~~madı~ıru? en iyi bir delilidir. ~ 
i"'~ıf Vekaletınin bu sene artık 
\• tıhan meselesine kati bir netice 
lltecek b. ita ır şekil bulması bir zaruret 
liaıi almıştır. 

~ llgoslavyada 
.~tıgosla~ya Başvekili Stoyadicımiç 
"1 dl Parıstedir. Frarıısa ile dostluk 
)' llahedesini beş sene için tazeliyerPk 
~~den imza etmişlerdir. Oradan da 

giltereye gidecektir. 

Stoyadinoviçln bu seyahati "Ok 
ltı" 'l< 

lilılnıdir. Çünkü Yugoslavya~ Kü-

~ ltUif devletleri içinde Almanya 

~alya ile en ziyade dost olan dev-
le • Harici siyasetinde bu lld mem
'e ite~ hoşuaıa gidecek surette dcğil
lla bue, ooları rencide etmiyecek tarz
~ hareket etmektedir. On.un bn tıa
'ıı ~eti Küçük ltUifa ve Franın:z dost
"ii~ karşı olan bağını şüpheye dü-
11 ... uıtiştttr. 

llu defa n .... veldl dahilde .. d"' - .. " ~ , gor ugu 
ddetıı muhalefet yüzünden mevkii-! 

~1J\7vetlendirmek ihtiyaclle yeniden ı 
~ sa ve lnglltere Ue dostluk rabı- , 

celemiye mecbur olmuştur.! 
la ih Fransız gazeteleri l'.'ugos
~ \' lıaşvekUlnJn sözüne kla.nmlyor, 
t 11tdlği imzaya ehemmJyet vermiyor, 

,:Ya Ue de aynJ mahiyette anlaşma- ; 

l'iQ bnza ettiğini söylüyorlar. Biribi

ll 6 düşman siyaset takip eden iki 
'"letıe ayni derecede dost giiriin

~eıc, her ikisini de memnun etmtmf>k 

ile "1ektir. Onun için Yugos1an·anm 
l):ı tU11 - Roma mihverinden k~rtul-

'1§ olduğunu kabul etmiyorlar. 

Vaziyeti tetkik 

H aı ehiit devam ed cı hen .. 

-
Bir subay emir alıyor 

Yağmur 

Ankarada da 

Yağıyor 

-, 
~ugoslavyaıım vaziyeti bu haknn
lt:e Polonyanın vaziyetine benzer. 
tıal' ikisi de bir taraftan Alm:ı.nva ve 
~ .. •Yaya güler yüz gösteriyor, iite Ankara, 15 (Tan muhabirinden)--
~aftan da Fransa.ya bağlrlıktann- Uç gündenberi şehrimizdt:: tam ma
lllltı b~h.41ediyorlar. Bir ihtilat ve bir nasile kış hüküm sürmekte ve her
~oı Ya harbi vukuunda Fransızlar gün yağmur yağma ki adır. Bugün 9 
l'tı onya~·a nekadar gUvenemezlerRe, da başlıyan yağmur g-?ce yarısına ka 
"ıi gosıavya~·a dR o derece güvooe-

l'~ıltne kanidirler. 

M. Zekeriya 

dar şiddetini kaybetmemiştir. Y<ığ

murun şiddeti yüzünden dağ mahaJ-

lelerinde birçok evler yıkılmış~. 

de bir~ok meseleler saklıyor. • 
Kimi, liseler zayıf talebe yctiştiri. 

yor, bu sebeple bu talebeler üniver
sitenin dolgun programım takip e
demedikleri için dökülüyorlar, diyor. 

Dün yapılan geçit resminden sonra, Ege manevraları da tam bir 

muvallakıyet ve büyük bir mükemmeliyetle bitmiş oldu. Kahra

man Türk ordusu bunda da, Trakya manevralarında olduğu gibi, 
yüksek kudretini göstermiştir. Bu münasebetle, geçen Trakya 

manevralarında dostumuz ve müttefikimiz Yugoslavya adına 

bu.lunan Saray Mareşalı Çolak - Antiç, intıba ve ihtiaculannı 
uzun ve etraflı bir makale halinde Belgrad'da çıkan Vreme f(a· 

zateainde neşretmiştir. Bu makalenin •on kısımlarını alıyoruz. 
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Kimi, UnJversite talebesi, fakir a
ile çocuklandır, bir taraftan i~Je, bir 
taraftan dersle meşgul olduktan için 
muvaffak ola~·orlar, diyor. 

Kimi, profesörler lisan bilm.-diği 
için, talebenin bilgisi tercüme k&11a
lile ölçülüyor, bu sebeple talebenin 
liyakati anlaşılamıyor, diyor. 

Kimi, üssümizanın yüksekliğinden 
bahsediyor. 

Kudretli Ordusile 
iftihar Edebilir 

• Bu sebeplerin hepsi doğnı olabilir. 
Liseler yüksek talebe yetiştirmiyor
sa, bugün p~gramı Avrupa a.yann
da bir Universltenin zamanı gelme
miş demektir. Ya, liseler Univers~ 
ye talebe yetiştirecek ayara getirile
cek, yahut, U.niversite liselerden ge. 
len talebeye göre program yapacak· 
tır. Bu ikisi arasındaki o.isbetsizllk 
farkını Universitede o·komak salahi
yetini kazanan gençler ödemek mec. 
buriyetinde değillerdir. Profesörler 
lisan bilmedikleri içiıı talebenin liya
kati lüzumu veçhile ölçülemiyorsa, 
bu da bir sis~m hat.asıdır ki, bu ha
ta gençlere değil, maarife aittir. Us .. 
sümlzan talebenin kabiliyeti fevkin .. 
de ise, bu da bir ölçü yanlışlığıdır ki, 
yine gençler mesul değildir. Zaten 
imtihan yanlış bir ölçüdür. 

T ürkiye ordusu tetkilatı 
Büyük Harpten alınan 

tecrübelere istinat etmektedir. 
Heyeti umumiye itibarile üç 
kısma ayrılan kıtaat hareka
bn bütün farllarına tevafuk 
eden bir tarzda çalıtnııflar-

Bütün Erkanı harbiyelerin teş
kilatı asri yükseklikte bulunup fa
aliyetleri tam mılnasile muntazam 
ve mükemmeldir. 

Kumandan Heyeti seçilmiş ve 
muktedir şahıslardan terekküp et
mektedir ve bunlar mücadele va
ziyetlerini idare edebilmek liyaka 
katini göstermiştir. 

Efrat ve cüzütamların talim ve 
terbiyeleri gayet sağlam esasa 
istinaden icra edilmiştir. 

Şimdiki Türkiye ordusunun ku· 
mandan heyetinde ve efradında 

bilhassa göze çarpan ve bunların 
mümeyyiz vasıflarını teşkil eden 
cihet "askeri inzibat .. tır. 

Türk askeri; ciddi, vazifesini 
bihakkın müdrik, mahviyetk8.r. ga 
yet inzibath ve mafevkine fevkala
de muti bir askerdir. Türk askeri 
vaz:fesini son derece ciddi surette 
teHI kki etmektedir. 

Ordunun intizamı her hususta. 
ve h;:tiin ahvalde mükemmeldir. 

Ciiziitamlarla efradın vaziyeti 
bilcümle ahvalde fevkalade iyidir. 

K eşif, mücadele ve bombardı
man tayyareleri munta

zam, ma.hviyetkara.ne ve kara kı· 
taatile anlaşaraktan vazifelerini 
ifa etmişlerdir. 

Piyade gayet iyi talim· ve terbiye 
ye malik olduğunu, hassaten h:ı· 
vadan görünmiye karşı müdafaa 
ile emrine tabi ateI~li mevaddın is· 
timalinde mükemmel bir talim ve 
terbiyeye sahip olduğunu ispat et
miştir. 

Süvari gayet iyi teçhiz edilmiş 
olup asri yükseklikte bulunuyor. 

Topçu teknik ve taktik bakım

mından gayet iyi talim ve terbiye 
görmüştür. Atışta bütün asrl usul 
ve harekatı tatbik etmektedir. 

tsfihkam kıtaatı icap eden bir 
tarzda istimal edilmiştir. Teknik 
mi\frezeler pek iyi çalıştılar. 

Ordunun motörleşmesi kısmen 
icra edilmiştir. Manevra vazifele· 
rinin ifasında usul dairesinde ça
lışılıp vakit ve zamanında hedef
lere yetisilmiş. bozukluk ve ge
cikme vuku bulmamıştır. 

Ordunun teçhizatı fevkalade as
rf olup modern harp idaresine ta
rrıamı;-n tevafuk etmektedir. B_u hu 

ı····~~~~-~-~~~~··~ı 
! .......................... . 

Topçularımız .. 
susta Tür. k. .. ıye ordusu cihanın en 
muterakki orduları arasında bulu
nup teçhizatmın ikmal ve itmamm
na ,falışmakta devam ediyor. 

skeri hazırlık tam ve noksan
sızdır. H~r askerin yanında günes 
ve kuma karşı kullanılmak için gÖz
lük Vardır. 

Hayvanatın miktar ve vaziyeti 
bUtün manasile memnuniyetbahş
~r. ! 0 P9U araba ve beygirleri bi
n_ncı ~ıruf cinstendir. Süvari bey
gırlerı mitralyözlerle diğer cüzü
~marın yük hayvanatı da en iyi 
cınstendir. Bütün bunlar orduda 
mükemmel bir inzibat ve intizamla 
anlayışın mevcudiyetine parlak bi
rer delildir. 

B u ~anevralardan ne gibi tec
rubeler alınabilmiştir: 

1 - Tayyarelerin tanklarla be
raber taarruz işlerinde istimalin
de tayyarelerin tanklarla birlikte 
veyahut tanklardan biraz evvel va
zife·, r!ni ifa etmelerini talep et
mek. lazımdrr. Tayyarelerin gecik
mesı ve tanklardan sonra işe baş
laması matlUba muvafık değildir. 

2 - Otomobillerle nakledilen 
krtaatm istimali takdirinde tay -
varelerin avni anda teşriki mesai 

etmeleri bilakaydü şart lazımdır. 

Harekat ve kıtaatın karaya çıka
rılmasında -bilhassa gündüzün ya 
pılıyorsa- emniyetlerinin temini 
behemehal şarttır. 

3 - Topçu kumandası elastiki 
olmalıdır. Ordunun santralize ve 
desantralize edilmesi hususatını 

vaziyet, arazi, cephe sahasının ge 
nişliği ve saireye göre tatbik etme
lidir. 

4 - İhata takdirinde serbest 
cenahta süvarinin istimali halinde 
süvariye verilen tankların süvari
den alınması suretile zayıf düşme
sine müsaade etmemelidir. Çünkü 
icap eden tesiri yapmrya ve bekle
nen neticeleri aJmıya mııvaffak 

olamryacaktır. Bu hususta beygirin 
üstündeki mevaddın nisbetten zaif 
müdafaa alet ve vasıtası olduğu
nun ve bu zafm süvarinin müda
faa zrmnında attan inip piyade gi
bi müdafaaya mecbur okluğu ani 
nazarı dikkate almalıdır. 

G eçit resmi - Geçit resmini Ge
nel Kurmay Başkanı ve 

Türk ordusunun hakikati halde 
kumandam olan Ekselans Mareşal 
Fevzi Çakmak sevku idare etmiş· 
tir. Müşarünileyh; Kemal Atatür
kün en yakın ve en sadık mesai 
arkadaşlarından biridir. 

Resmi geçitte bilumum askeri 
murahras heyetlerle askeri ataşe
ler hazır bulunmuşlardır. Ge -
çit resminde birçok halk ta bu -
lunmuştur. Ahali; kamyon, otomo
bil, araba ve diğer nakliyat vası
taları ile elli kilometreden fazla 
mesafe katederek geçit resmi ye
rine gelmiştir. 

Manevra sahasındaki ahali or
düya karşı gayet samimi bir durum 
almıştır. Türkiye Trakyasmın ça
lışkan ve mahviyetkar ahalisi va
tanına sadıktır. · 

M anevralardan al~~an umu~ 
intıba şudur: Turk ordu

su; asri, sağlam ve esaslı bir suret
te teşkilatı yapılmış, mükemmel 
bir tarzda talim ve terbiye görmüş 
ve gayet iyi bir halde teçhiz edilmiş, 
mükemmel inzibata malik ve sağ 

lam askerlik ruhu ile mütehassıs 
bir ordudur. 

Türk ordusuna beynelmilel mü-
naseba.t ve vaziyette layık oldu
ğu ehemmiyet ve rolü veren Ke
mal Atatürk dehasının yeni Tilrki 
yede yaptığı teceddüt eserlerinin 
en büyüklerinden ve en güzellerin
den biri de hiç şüphe yok ki Türk 
ordusudur. Kemal Atatürk bu bü
yük eserile bihakkın iftihar ede
bilir. Türk vatanı da bu vaziyetle 
müsterih ve müreffeh bulunabilir 

Talebenln işte çalışması meselesi
ne gelirsek, talebenin imtihandan dön , 
mesindeki hakiki sebebe dokunmuş 
oluruz. Bugün Universitede h&kiıiı o
lan zihniyet, kemiyete bakmayıp, 
keyfiyete bakmak meselesidir. Bizim 
memlekette bu mütalea doğnı değil
dir. 

• A \Tupa üniversiteleri, iJk açıldık-
ları zamaruar, keyfiyete değil, ke. 
miyete kıymet vermişlerdi. Bir gün 
baktılar ki, bir mütıe\·ver bolluğu or
talığı sardı. Herkes bir Her doktor ol 
du. Münevver işsizliği karşısmda ttn.ı .. 
versiteler kemiyete değil, ke~'fiye
te ehemmiyet verıniye ba51adılar, ta
lebenin üniversiteye girmesi gü~leş .. 
tikçe, güçleşti. Amerika.da da ayni 
hal meydana geldi. Bilhassa Ameri
kada, bir taraftan işte çalışan, bir 
t.araftıuı okuyan gençler ekseriyeti 
teşkil ederler. Fakat Amerİ:km maa
rifi, ilim yetiştiren bir üniversite l;e

ğil, münevver yetiştiren bir iinJver-
siteye ehemmiyet verdi. Universtte
ler halk üniversitesi oldu. Bu münev. 
verlerl işe yerleştirecek hudutsuz sa
balan vardı. 

Fakat buhrandan sonra lŞSiz mtt
nevverler bolluğu karşısında, keyfi. 
yete ehemmiyet vermek cereyanı baş 
gösterdi. 

Biz, henüz daha keyfiyete değil, 
kemiyete ehemmiyet vermek mec
buriyetindeyiz. AUmdeo evvel, mü
nevvere ihtlyacnnız var. Bizde iş sa. 
haları kapanmadı, bilakis adamsızlık 
yüzünden zahmet çekiyoruz. Bir Av
rupa ünh·ersiteslni model abp, onun 
aynlni yapmak istemek, zemin ve 

1 şartların dışma çıkmak demektir. U
i niverslte herşeyden ev\'eJ memleketin 
lhtiyae .. a cevap verecektir hayatın 
içine girecektir. "Efendim, b~rası ima 
retane değil, parası olınıyan ~P.hne
sin,, demek, zenginlere mahsus bir ü
niversite yapmaktır ki, bizim böyle 
tepede cluran bir müesseseye lhtiyacr_ 
mız yoktur. Bu memleket fakirdir bu 
üniversitede bu memleketin çocukla
n okuyacak, Bu çocuklara, herkeıo;e 
okumak fırsatı verecek bir ünh•ersl
teye, blr halk Uıııiversitesine ihti)·acı
ouz var. 7..enginler çoeuklannı Avru
paya göoderebUlrler. 

Sabiha Zekeri a 
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ihtiyar Boksör Thil 
Tekrar Amerikaya 

Dönmek istiyor 
3porda telakki farklarrnın pek ga

rip neticeler doğurduğunu her fır
satta görmekteyiz. Amerik~ılarla 
Avrupalıların büsbütün ayn zihni -
yctlerde bulunduklarına dair olan son 
m·sali Marcel Thil işinde gördük. 

TAN 

, 
ISTANBUL 
FUTBOL 

AJANLIGI 

-, 

'Ankara, 15 (TAN) - U
zun zamandanberi münhal 
bulunan lstanbul Futbol A
janlığına Mıntaka tarafın· 
dan Altınordulu avukat Bay 
Abdullah namzet gösteril
miş ve tasdik için Umumi 
Merkeze bildirilmişti. 

Yaptığımız tahkikata gö-

l il re, Bay Abdullahın ajanlığı 
· tasdik edilerek lstanbul 
1 

1 Mıntakasına yazılmıştır. ' - . - ~ _- ~- ~" 

B u sene musiki mevsimini, ka 
pısma gerilmiş bir "sarı kur 

dela" yı keserek açtık. Bir sürahi 
lQhusa şerbetinin üstüne bağlan
mış olarak elime gc1di. 

Sarı kurdela mevsimın modası
dır. Ona her yerde rastladık. Ye
ni doğmuş ~ocuklarm emziklerini 
boyunlarına birer sarı kurdele ile 
astılar. Mektep kızları baf?larma 
sarı kurdela iliştirdiler. Kadınlar 

kombinezonlarına sarı kurdeladan 
askılar d:kti. İnce bellere sarı kur 
deJadan kemerler dolandı. J 937 mo 
deli kalpler biribirine sarı kurdela 
ile bağlandı. 

Şimdi sarı kıırdela, esmer bir ka 
dmın bohçasındadır. Saçakları yer
lere değen sarı ipek bir kuşakla be 
lini sıkmış bu esmer yosma, günün 
delikanlılarını aylarca peşinden sü
rükledi. Fındrk ile. fıstık ile beslen 
miş, fıstık gibi bir esmer güzeli. 
Plajda güneş yakmış onu. Biz de 
yandık ona. 

"l'amlım ıu~r. 

"Vallahi yandmı f'smere 
"Ben esmeri fındık ile. 
"Ben esmeri fıstık ile 
"Ben esmeri kuşsütüyle 

16 - 10 - 937 

SARI 
KURDELA 

---

Fı ansız dövüşçüsü Avrupa fede -
rasyonlarmın hükmüne nazaran dün
ya vasat sıklet şampiyonu idi. Bu un
vanı hak edecek galibiyetler de elde 
etmişti. Hatta Amerikalıların vasat 
sıklet dünya şampiyonu telakki et
tikleri zenci Gorilla Con'u Pariste 
dövmüştü. Bunlara rağmen Ameri -
kaya gittiği vakit Amerikalılar Fran 
sız boksörünü dünya şampiyonu ola
rak tanımadılar. Bu yüzden Fransı
zın Amerikadaki mağlubiyeti şampi
yonluk unvanının elinden çıkmama
sına sebep oldu. Fakat bu pek garip 
bir şeydi. Çünkü Avrupalılarca şam
piyon addolunan bir insan mağlllp ll 
duğu halde unvanını kaybetmemiş te
lakki ediliyor. Fransızların bu husus 
taki iddialan şudur: 

Avrupada 
Futbol Mevsimi 
Çoktan Başladı 

hE>slerim 
hey!'' ı .. ····················~~~: don paçasına dikilecek dantela.dan 

çengelli iğneye kadar ufak tefek 
bin bir ç~it bulunuyor. Bu bir se~ 
yar tuhafiyeci dükkanıdır. 

1 

K ampana vurdu. Ofkeli bir 
lokomotifin çektiği vagon

ların birinden esmer bir kadın sar
kıyor, elinde san ipekli bir mendil 
sallıyor. Mendil uçuyor, tren kaçı
yor. Uçan mendil garda bir dire
ğin dibine mıhlanmış delikanlının 
ayak parmaklannrn ucuna düşü
yor. Delikanlı eğilip mendili alıyor 
ve gözlerinin yaşını siliyor 

! Yazan: i • • 

Mademki dövüşçürnüz dünya şam
p"yonluğu unvanını ortaya koyarak 
çarpışmıştır. O halde mağlup ta olsa 
§ampiyonluğıı kayoc,\ı ı·:ez. 

1 Li~ maçlarının bu hafta da başlıya 

l maması düşünülecek bir mevzu oldu. 
Bu yüzden maçın birinci devresi epey 
soğuklara tesadüf edecektir. Soğuk 

f F I L E İ ............................ ı 
- Dört metre incesinden, dört 

metre enlisinden istiyorum.. 

- Sarı kurdela satışı da olmasa 
halim.iz fena. Sabahtanebri tam 
on beş top sattım. 

Buna mukabil Amerikalıların nok
tai nazarlan: Fransız boksörünü biz
ler dünya şampiyonu addetmediği _ 

mizden o unvan için dövüşmesine mü 
saade etmed·k. Avrupalılar ne der
lerse desinler, şampiyon Fransız de
ğildir. 

Diğer taraftan, Amerikadan Fran
ıaya dönmüş olan Marcel Thil yakın-

da Amerikaya gideceğini ve dünya 

eampiyonkğu için Steele ile dövüşe
ceğ"ni b"ldirmiştir. 

Fransız boksörü dediği gibi Ame

rikaya avdet ed'p Amerikalılarca ı 
dünya şampiyonu addolunan Fredie 

Steele ile dövüştüğü gün A\TUpalı -

Jarla Amerikalıların biribirine zıt id

diaları tatbikat sahasında nihayetlen
ıuiş olur. 

l{andıra 

Güreşleri 
~ 

Kandıra (Hususi) - Türk Hava 

Kurumu Kandıra §Ubesi menfaatine 

yapılan yağlı güreşler çok muvaffa

kıyetli olmuş ve şimdiye kadar gö -

rülmemi§ bir alaka uyandırmıştır. 

Güreşi seyredenlerin sayısı on bini 
geçiyordu. Güreş meydanına tam o-

aylardaki oyunların hasılat itibarile 
klüplere pek kar temin edemediği 
malfımdur. Dlğer bakımdan çok fena 
havalarda idmanlar iştahlı yapılama
dığından oyuncuların formları da 
matlup dereceyi bulamamaktadır. 

Halbuki iklimi bizim memleket gi
bi olan yerlerde lig maçları çoktan 
başlamıştır. Temenni edelim ki, bu 
seneki lig mevsimi daha ge9 kalına~ 
dan başlasın. 

Bu vesile ile geçen senenin lig ta
tili akabinde başlıyan beynclınilel 
futbol faaliyetinin bir hulasasrnı o
kuyucularınuza veriyoruz: 

Fransızlara göre hala dünya 
fampiyonu olan Marcel Thil 1 Eski maçlardan evvel şunu bildire

! Hm ki, Fransız milli takımı lsviGrdi. 

Güneşli Güreşçiler 

Bursaya Gidiyorlar 
Güneş klübü güreşçileri Bursa Du-

raspor klübü tarafından Bursaya da
vet edilmişlerdir. Içinde 5 Balkan 
şampiyonu bulunan Güneşli güreşçi
ler Saimin başkanlığı altında bugün 
Bursaya hareket edeceklerdir. 

Kafile ile birlikte güreş antrenörü 
Pellinen de Bursaya gidecektir. An
trenör Bursada yapılacak maçlarda 
Bursa güreşçilerini tetkik edecektir. 

tuz çift pehlivan çıkmıştır. 
Başa Mülayimle Adapazarlr Arif 

kalmışlar ve çetin bir müsabakadan 
sonra bu iki pehlivan berabere ayrıl-
mışlardır. 

!ere karşı on senedenberi beklediği 
galibiyeti Pariste elde etmiştir. Frnn
sız A milli takımı Pariste 2-1 gali-
biyet temin ederken, Fransv. B milli 
takımı da lsviçrede B milli takıınını 
3-2 kazanmıştır. 

Bu maçtan evvelki aylarda yapılan 
diğer beynelmilel maqların neticeleri: 

Isveç 4 - Finlandiya O, Isveç 7 -
Estonya 2, Almanya 2 - Finlandi
ya o, Letonya 4 - Litvanya 2, Yu
goslavya 3 -Türkiye 1, Estonya ı
Finlandiya 5, Almanya 4 - Estonya 
1, Letonya 5 - Litvanya 1, Norveç 
2 - Finlandiya O, Polonya 3 _ Da
nimarka 1. Norveç 3 - Isveç 2, Ma
caristan 8 - Çekoslovakya 3, A vus
turya 4 - lsviçre 3, Çekoslovakya 
5 - Yugoslavya 4, Danimarka 2 _ 
Isveç 1, Avusturya 2 - Letonya l. 

"Sarı lmrdelam sarı., 
"))ağlara attım yan,,, 
"Dağlar kurbanın olam,, 
"Anuın. 

"Tez ı;ö.nder nazlı yari!,, 

Masanın üstünde yaldızlı, süslü 
bir sekerleme kutusu duruyor. Ni
şan hediyesi. 

Annesi ona: 
- Aman aman bu ne güzel kutu 

böyle?. Halinden hiç belli olmaz, 
kaba saba bir delikanlı sanırsın 

amma şu kutunun güzelliğine bak 
bir kere, dedi. 

aı,,~ııuı :ıı.;ııun:ıı 't\1un.1nıı 'L~n.ı ..Xw 

Tokatliyana ısmarlanmış markalı 
fondanlar çıkacaktı. 

Ana kız donmuş gibi blribirleri-
ne bakıştılar. 

Kız dudaklarını büktii ve gülüm-

sedi. 
Kutunun içinde bir kilo fındık ile 

hir kilo fıst1k vard1r. 
"Ben E>sotE>rl ~mclı kile 
"HE>n esmeri ı m<lık ile 
"Ben esıneri kuşsi.itüyle beslerim 

hey! .. ,, 
_ Anne darrlma amma, çok ba

yağılık. 
_Ne yapayım kızım. Bu zaman 

da bu kadar paralısını bulmak ta 
kolay değil! Biraz görgüsüz o ka
dar. Hele bir aramıza girsin görür-

sün. 
??il --- .... 

A kşam gazetelerinden biri şu 
havadisi verdi: 

''Senelerdenberi ayrı birer teşek-
kül. halinde rakip olarak yaşamış 
olan iki spor klübü, sarı lacivert ile 
sarı kırmızı, lacivert ile knınızıla-

rmı atarak sarıda birleştiler." 
Bugüne kadar hasta bir renk 0 _ 

larak kalmış olan sarı, bu sene ar
tık hayatın rengidir. Sarı Gandi 
kumaşlardan dikilmiş tayyörlerden 
tutun da oyuncakçılardaki bebek 
entarilerine kadar her yere burnu
nu sokan bu renk artık itibarını 
bulmuştur. Artık gençler, aşk mek 
tuplarım sarı mektep defterlerine 
vazmıva baslaQıll).r. V!"ni ...... l"b
manlarla, hususı otomobiller sanya 
boyandı. Bu sene kesilen karpuz
ların yüzde doksanı sarı çıkml§tır. 
Kuş besliyenler papağanlarını ka
narva ile değiştirdiler. Kurt köpek· 
leri~i sokağa salanlar, evlerine bi· 
rer samur kedi tedarikine koyul

muslardrr. 
B. 1 di . k'"pru·· parınakltkları e e yenın o , rd' 

nı sarrya tahvil etmiye k~r~r ve 1
: 

ğini ve "sarı kurdela'' ·~~n yem 
bir Festival hazırlanmak uzere bu
lundu - unu haber aldık. Yakında 

g 1 b yalarının ren-
kadmların dudn c o . 

. . d ~. t• cekleri zannedilmekte 
gmı egış ıre 

dir. 

Y ine o tanıdık ses : 
_ Makaracı, haydi maka-

racı. . 
Bizim sokaktan zilli hır makara-

cı geçer. Sırtındaki küçük dolapta 

Şehzadebaşının tiyatro kapısının 
önünde yemi,çi bağırıyor. Avazı çık 
tığı kadar. 

- Taze fındık, çifte kavrulmu§ 
fıstık. Amerikan fıstığı. Bayanlara, 
baylara. Yemeli de can beslemeli. 
Sarı kurdelanın fıstığı. 

"Yandım hey! 
Ben esmeri fındık lle1 

Ben esmeri fıstrk ile, 
Ben esmeri kuşsütüyle beslerim, 

hey! 

• Moskova büyük elçiliği ikinci kA-
tibi Bay C. Miroğluya: 

ffict;r '~ti:la~İz,.. .. b~~dü-dt; 
Güftenizin bir iki tertip hata
sile çıkmış olduğunu biz de bili
yorduk. Fakat "Fatma" nın mec
rnuai eşannızda doğru basılmış oı. 
masr ve bestekar Osman Nihat ta 
rafından bestelenerek Bayan Safi. 
yenin plağa ayni doğrulukla oku
muş bulunması itibarile biz tekrar 
t~shihe lüzum görmemiştik. Güfte. 
nın müsveddesini bestekarmdan al 
mıştım. Gazetede bir iki yanlışla 
çıkmış olmasına üzülmeyniz. Zaten 
" b ya u yaptığın şey ne naz mı Fat-
m ?" d ki " ,, . a · mısraınm başın a ya nı-

dasının eksikliğinden ve son mısra.. 
lardaki (kara) ve (de) kelimelerinlı 
fazlalığından başka vezni düşüren 
başka bir sebep te yoktu. Müsterih 
olunuz. Iltifatınıza teşekkürler &

deriz. 

------
Yazan: 

ALI RIZA SEYFl r:J AKDENiZ KAPLANLARI 

r lanyollar bu ~ektıi~I, yalnız başlaı:ma yapama~ı~ıar.:ı... ::~yrrım 
ıReisle, Dayı Baba da kırk elli Akdenız kurdunun onune .du~muş,. Is

anyol kadirgasma hemen hemen Ispanyollarla beraber gırmışlerdı. 
p o 1 r kaçmakla, leventJerin ellerinden kurtulamıyacaklarmı anla-

n a' d•' k :ı· vınca cHresiz di:ivüşmiye mecbur oldular. işte o zaman uşman alır-
• ' kıc üstünde kucak kucağa, boğaz boğaza kanlı ve insaıılar-
gasmm . ~ 1 d K d" 
d f zl, kudurmuş kaplanlara yakışır hır boguşma baş a ı. a ırga-an a a . . . 

b üstündeki Ispanyollar, arkadaşlannın ımdadına yetışememış-
nın as diri" b" I 1 b"l k l lerdi. Bu yıizden kadirganın kıç üstünde ır spanyo ı e a ma. 
ması on dakika ancak sürmüş, güverteyi kanlı leşler doldurmuştu. 

~ 

Bayram Reis, kıç üstünde iş "kalmadrğmı görünce elindeki° kanlı baltay 
sallıyarak kadirganın forsaları arasındaki köprüye koştu: "- ~orsalar 
Türkler, Müslümanlar, Hiristiyanlar, sizi kurtarmıya geldik!" dıye hay. 
kırdı ve baltasile birkaçının prangasını parçaladı. Bu sırada kalyona da 

1 . d "H 1 k" t 1" ses enıyor u: ey. yukandan bize bes on çc ıç a ınız · 
Aradan beş dakika geçmeden forsal;rın yüzde ellisi prangalarını 

sökmi.iıjtiller: kin ve zahmetten kudurmuş olan bu yüzlerce çıplak, kanlı 
sırtlı insan, bulduklan çekiç, demir parçası, silah gibi şeyleri yakalıya~ 
rak baş üatüne atıldılar ve oradaki lspanyolları Tanrınıh öe alıcı pençesı 
gibi bir anda boğup bitirdiler! 

- No: 8 E Ressamı: 

MUNIF FEHiM 

Bu çı~lak • a~ ayrı milletlerden mürekkep. aç, öçe susamış adam1a.n 
o ha~le~ınde _gornı~.k .. gerçekten korkunç birşeydi. 

Ikincı kadırga butun bu savaş sırasında açıkta dolaşmış, Türklere hU. 
cum için korkusuz bir vaziyet araımrştı. Kalyondan yediği alabanda ate
şi onu o derecede zedelemişti ki hala hücum fikrinde olması ancak as
kerlik namusun~ kurtarmak, mesuliyetten kurtulmak için denebilirdi. 

Fak.~~. on dakıka sonra, _z~ptedilen kadirganm kurtulan iki yüz elli kor 
sanı, olu Ispanyollan~ ~ahları ve Bayram ~eis kalyonundan Dayı 
B_aba ~umandasmda yınnı beş korsanla takviye edilmiş bir halde ikin. 
cı kadırgayı da yarım saatte onu da ele geçirdiler. (Arkası var) 
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FAYDALI .BILG.ILER (Tibet J i~ 
Çocuk 
Başk,ana 

U~BiLMECE -
l.\llBULMACA 

Deniz Kerten1ke1!esi 

Dünyanın en yüksek dağlan oıan 

Hmalaya sırtlarındaki yaylalarda içi 

no yabancıların giremedikleri bir 

memleket vardır: Tibet.. Bu memk

keti Dalai Lama denilen bir başkan 

idare eder. Bu başkan öldüğü zaman 
giıya ruhu o sırada doğan bir çocuğa 

geçermiş. Bu saçma şr:ye Tibetliler 

ne sakladığını görseniz şaşarsınız. 

Onları birer, birer deniz otlarının yap 
raklan arasına koyar, sonra insinme
mclcri iç.1n iki art ayağı ile bu yap
raklan birer, birer katlar kapatır. 

Çok geçmeden yıumurtalar orada açı
lırlar, herbirinden bir küçücük ker -

1 
tenkele çıkar, bu yavrunun biçimi he
men hiç annesine benzemez. Fakat 

1 
büyüdükçe şekli değişir. Günün bi

' rinde o da bu resimde gördiiğün\iz 
l gibi bir dPn.i'7 kertenkelesi olur. U
lzunluğu 12-13 santimetreyi bulur. 
f Ta yumurtadan çıktığı günden öldü
t ğil güne kadar kendinden küçük de

böceklerini avlayıp yiyerek ge-çok inanırlar. Çünkü~ Cahil ve görgü Şurada üç resim görüyorsunuz. U

süz insanlardır. Lamanın ruhu hangi çü <le herg\in gördüf,.-Unüz, hepinizin 

çocuğa geçmişse ölenin yerine o ço- tıı.mdığı se~·ıer. Bunların ba.'j harfleri-
cuk Tibet Başkanlıg~ ın gıı:>re Kendi . · ~ . . Karadaki kertenkeleleri hep~niz a -'il r. nw ara yerlerme bıre.r tane sc~li hıırf . . . . .. .. 
ruhunun geçtiği ve yerine Başkan o- . .. bılırsınız, yazın damların ustunde, 
lacak çocuğu ölen Dalai Lama ölme- koyunuz. Beş lınrflı ı·e Jıergun duvarlarda taşların arasında kaçıp 
den önce tarif eder. sofranızda kullandıf':'lnız .bir.jey mey- dururla. Ya deniz kertenkelesi... O-

Üç yıl önce eski Dalai .Lama ölür. dana çıkacak. Bulunca bize ( l'AN - nu da ben size anlatayım. 
Ölürken de Tibet'te adet olduğu gibi ÇOCUK) adresbıe yazınız. Kazanan- Deniz ke~enkelesi de az çok kara . • . . . . . 
vanındakilere yerine geçmesi lazım 'd 

50 
k' . , k , t·ı· b. h-..ı· , kertenkelesıne benzer. Fakat suda 1 çınır. R.esımde bır dışı denız kerten-

" sar an ısı) e '' me ı ırer rul) e .. d .. ~ .. . . k - I k l · · olan .çouö-u tarif eder. •. - • · yuz ugu ıçın uyrugu onun küreği e esını yumurtlarken görüyorsu-

n l . "'L ··1·· b • b verccegız_ g·ıb"ıdı·r a a.ı ama o unce u çocubru u- · · 
luncıya kadar yerine bir vekil koyar _ . . - - Rengi esmerimsi yeşildir. Üstü si-

nuz. 

Bir Dalgın lar. Ve c;:omığu aramıya çıkarlar. Fa- cugun tarıfıne 0 kadar uyuyormuş ki yah beneklidir. Karnı da kurşuni ve 
kat aylar ge<:er. ölen Lamanın dedi- bu adam onu (Tibet) c Bruıkan yap· kızıl renklerdedir. Erkeğinin başında 
ği gibi bir çocuğa rasthyan bulun- mak için getirmiş. O da gCıya bir rü,. sorguç vardır. DL5isinde bu sorguç , Nakkaş - İskele Ustündc çalışan 
maz. ya gördüğünü, rüyasında gördü-Ü bulunmaz. arkadaşına, ~ey dikkat et, arkadaş. 

Nihayet bir gün Lamaya vekillik şeylere göre gid:p bu çocuğu buld:- Bu hayvanlar, kış, yaz denizin hep Yw.'<andaki .:---: Ne va~, ne oluyor. 
eden adam aranan çocuğun doğduğu • nu sö lemi . bir yerinde yaşamazlar, kışın yazı "'.::'. Fırçana ıyı tutun ıskeleyi çeke-
yeri ve çocuğu rüyasında görür. Fa- guT'b tyb ... ?kl . b k şl . geçirdikleri yerlerden çok'. uzaklara cegım. 
k t l 

.dil ~· . fil' . . ı e uyu en a mı ar. Çocuk .d 1 T k . =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;~ a o yere nası gı ecegıru an ıyı- . .. . . gı er e. e rar yaz gelince yazlık • 
ce görememiştir. Bunun için etrafa sahıden tıpkı olen Dalaı Lamanın an- yerlerine dönerler. r ""' 
adamlar salınıp vekilin rüyada gör- Jat:ığı çoouğa benziyor. Doğuşu, doğ- Yazın renkleri çok parlaktır. Kış ) -- T A N--
düğü çocuk araştırılır. dugu yerler de hep onun anlattığı gi- geldi mi bu renkler solar. Erkeğiııin - --

Bu sırada (Tibet) tc çok ehemmi- bL. Tibet büyükleri bunJnn birer bi- başındaki sorguç ta görünmez olur. 
yet verilen bir adam çıkagelir. Bu a- rer öğrenmişler ve hepsi eski başka- Hepsi kışlık köşelerine çekilirler. O
dam ölen Dalai Lamanın zamanında nm dediği gibi çıkınca bulunan yüz- rada kıvrılıp derin bir uykuya dalar 
yüksek bir mevkide imiş. Dalai Lama lerle çocuk arasından çiftlik sahibi- lar. Bu uyuşukluk ta ilkbahara kadar 
ile uyuşamamışlar. Çine kaçmış. O- nin bu küçük oğlunu kendilerine ye- sürer: Bahar olunca deniz kertenkele 
rada yıllarla sessiz sessiz yaşamış ni Daiai Lama seçmişler. Küçük ço- leri yeniden canlanırlar. Kış uyku
Dnlai Lama ölünce kalkıp memleke- cuk başkan olmuş. Fakat daha pek sunu geçirdikleri yerlerden aynhr, 
te dönmüş. Yanındaki (100) adamı küçücük olduğu için on iki yaşına ge- doğru yazlıklara dönerler. Orada di
ve bir çok hayvanlariyle beraber o- linciyc kadar (Tibet) i yine eski ve- ş:nfn çok ehemmiyetli bir işi vardır: 
raya bir de çocuk getinu.iş. Bu çocuk kil idare edecekmiş_. Çocuk Başkanı Yumurtlamak. Yani yavru çıkarmak. 

ÇOCUK KLÜBÜ 

lSlM: 
Mb:KTEP ve No: ......................... 
MEMLEKET: 
ADRES: 

Ho kupona doldurup bize yolla
yınız. Mukabilinde göndereceğimiz 
aza kartını alır almaz Tan Çocuk 
lrliihüniirı llzas1 nlurı:unaz (Tibe~) -~i bir. çiftçi~in oğlu imiş. Fa- bulan eski iş adamı da ona babalık Dişi deniz kertenkelesinin yumurta-, ,, 

kat yüzu yem Dalaı Lama olacak ço- olacakmış. . lanm ne kadar dikkatle, özene, beze- "'-11ıııı---------------

52 Numaralı Bil!mecemiz den Hediye Kazananlar 
52 numaralı mecmuamızdaki "Bil

mece - Bulmaca,, yı doğr~ ha'leden 
lerden hediye kazananların listesi: 

BÜYÜK SULUBOYA KAZA-
NANLAR: 

44 üncü ilkokulda Rasim Etimer, 
Bakırköy ortaokulu 454 R. Uygur, 
Beyoğlu 52 inci ilkmektep sınıf 4/5 
Gülizar, Topkapı Şehremini Saray 
meydanı caddesi 64 numarada Şükri
ye Demir, Gelenbevi orta okulunda 
53 Sadri Tokay. 

BÜYÜK KUTU KALEM BOYASI 

KAZANANLAR: 
Kumkapı posta müdürüniin kızı Mev
hibe, Dumlupınar yatı okulunda 206 
Ziya Tüneg, Beşiktaş Kağıthane yo
kuşu 25 numarada Ercüment Günay, 
Bakırköy 1 inci okul 180 Necla Kan
su. 

B!HER ALBÜM KAZANANLAR: 

ya çifte merdiven meydan çeşmesi 41 viş, Tokat Vm kor. l ine• kısım amiri 
numarada Sabiha Erdal, Ankara GUn N. oğlu K. Kaynak, Uşak Genel Sa.
doğdu mahallesi Gediz sokağı 12 uu- vaman oğlu Müfit Ünal, Kayseri in
marada Cemal Ataman, Çorlu Cüm- blsarlar sicil amiri oğlu Enver Tuz
ruriyet okulunda 453 Çetin Erim, kaya. 
Fethiye birinci okul 41 Mehmet oğlu l BlRER KÜÇÜK SULttBOYA KA
Ali bısan Beliner, Uşak Sabah ma- ı ZANANLAR: 
hallesi Özekul•ı yolu l numarnda Or
han Senol. Kayseri Etiler ilkokulun 
da 506 Bayan Seyhan Eren. 

BİRER BÜYÜK 0).'UNCAK KA-

ZAN ANLAR: 

tış memuru Lfıtfi kızı Perihan Yal
çın, Ankara ikinci ortaokulda 195 
Niyazi Demirkan, lzmir Misakı Milli 
ilk mektebi C24 Nizamettin Şor, Kay
seri Uçak fabrikası iaşe memuru 
Hamdi kızı Semahat Güney, Mersia 
de Adliye zabıt kntibi Arif Hikmet. 

BlRER KART KAZANA.1'1LAR: 1 

Ankara Orduevi karşısında 3 nu
maralı apartıman 3 numaralı daire 
Oğuz Erkip, Gaziantep Kürkçü ha .. 

nında Aktar Ahmet Özkayaoğlu Ri
fat Özkaya, İstanbul Kurtuluş Sinem 
köy Şakir sokak 35 numarada Kamil 

Önal, Tunçeli komiseri Şevki Demi .. 
ralp kızı Naşide Sabahat, İstanbul 1s 
tiklal lisesi 302 H. Mehpare, Üsküdar 

Vefa erkek ilsesindc 667 Selami Şe 
fik. Ankara Mimar Kemal ilkokuıun 
da 817 l Başer, Erzurum M. Çakmak 
hastanesi baştabibi Asım kızı Selma., 
Kayseri Halkevi yanında ll numıfra 
da Hamdi Kenan. Seyhan orta oku
lunda 227 Sadık Türker. 

B1RgR KüÇüK OYUNCAK K~\
ZANANI .. AR: 

İstanbul Şehremini S. M. caddesi 
1skender Bostan sokağı % numarada 
Cahit O, Konya Şükran mahallesi 41 
inci sokak 4 numarada Nihat, Ankara 
Orman çiftliği onuncu yıl yatı oku
lunda 169 Ömer Özbek, İstanbul 
Kumkapı Nişancasında 77 numarada 
Mustafa Tekinay, Ankara Tabakha
ne mahallesi Tura! sokak 4 numara
da Siimer Doğancı, Gaziantep Adliye 
yamada Doğr:ı'uk yazıhanesi vası -
tasile S. Nazif Yeşilova, Konya vali üçüncü ortaokulda Mustafa nhan Dil 
mua~ini oğh .. Orhan Çayı:, Ankara maç, Adana asliye birinci ·Ceza hakimi 
Dumlupınar mahallesi Görücüler so_ Mustafa Arun oğlu Turhan Arım, 
kağı 1 numarada Leman Özses. Bakırl•ÖY Zeytinlik Odabaşı sokak 51 
BİRER KüÇOK KUTU KALEM numarada GönUl Çintan, Tekirdağ o-

BOY ASI KAZANANLAR: I tomobiJriler sokağında 9 numarada 
N 

.> 
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Sürekli HikCiye: 9 
Miki Fare. Sevscili okuyucularına 

eu· L L i 
.. 

Sinek - böcek ordusu 
karşı karşıya 

Koca sinek ordusunun (Çın Çın) a 
doğru ilerlediğini görüp te korkmı
yan böcek yoktu. En babayjğitlerin 

bile yüreği tıp tıp atıyordu. Halta 
General BJb:nin bile. 

Ne yapsın? .. Bibi daha pek gençti. 
Savaş nedir görmem.iş,.bir şeyier o
kuyup öğrenmemişti. Böcek memle
ketinin (General) i bu! 

Sinek asker sıra sıra, kol kol iler
liyorlardı. Bir zaman geldi ki Çın 
Çm'ın etrafı simsiyah· bir ordunun 
çemberi içinde kaldı. Bu askerlerin 
ne sayıları, ne de kuvvetlerinin sonu 
vardı. Öndekiler ilerledikçe arkadan 
'yeni yeni kollar meydana çıkıyordu. 
Sanki topraktan fışkırıyorlardı. Ne 
yaman bir düşman, ne yaman! 

hikayesini takdim eder. 

Şimdi Çın Çın ordusu siperlere sin 
miş bekliyor. Sinek ordusu da telör
gülerin pek yakınında. Biraz daha 
yaklaşınca karşı taraftan yani Çın 
Çın siperlerinden tüfek sesleri başla

'dı: Bum! Bum, bumm. Sineklerden 
bir çoğu yaralanıyordu. Fakat her 

liyeceklerine siperlerden çıkıp taba- Attığını vuruyordu. Hele bir defasın 
na kuvvet gerisin geri kaçışmıya baş da kurşunlardan biri Sinek Kralının 
!adılar. Bu artık bir çekilme değil bir tam kulağının dibinden vızlıyarak 
bozgundu. Hiçbir umut kalmamış gi- geçti. E artık bu kadarnıa da daya
bi idi. Böcekleri müthiş bir korku al- rulmazdr. 
mıştı. Halbuki (General) Bibinin bü- Kral hemen ordusunu kurtarmak 
r--------....... ,,__-==-...--...,...,_ için bir karar verdi: Böcekler gibi 

yaralanan yere düştükçe arkadan bir L. =- -AJ 

başka asker onun yerine atılıyordu. 

Nihayet süngülerini takıp hücuma 
kalktılar. 

birer siper kazıp içine dalmalı! 

Göğüs göğüse bir süngü harbi 

Siperler kazıldı. Sinekler bu çu
kurlara girip gizlendi. Şimdi_iki ordu 
karşı karşıya kazılan siperlere yer-

1
1 leşmişlerdi. Böcek tarafında yine bü 

En önde sinek Kralı, elindeki kılı- ~~--' t' 
cını havaya kaldırmış, siperlere doğ-~-=.:= .• · 
ru koşuyordu. Arkadan da onu gören 
askerleri hücum ediyorlardı. Fakat ~ 
siperlere gelmeden birden bire hepsi ~ . 

yük bir sevinç başlamıştı. Sinekler 
artık yaklaşamıyorlar diye ta Çın 
Çm'm en kuytu, en uzak yerlerine ha 
herler yollanmıştı. Çoluk çocuk her 
kes şenlik içinde idi. Sinekler iler
lemiyorlardı amma bütün bütün kaç

de durdular. Neden mi? Çünkü: -ha
ni unuttunuz mu- Siperlerin önünde 

- Çabuk makinelitüleği getirin mamışarldı da. Bunun için Çın Çın 

telörgüleri yok muydu? ~te oraya lün umudu bozulmadan çekmek, da
varan sinek askerleri birdenbire dur ha gerideki siperlerde baska kuvvet
mıya mecbur oldular. Telörgülerin a- lerle 'birleştirip savaşa başlamaktı. 
rasmdan karşıdaki düşmanlarına şaş Zavallı beyhude yere kaçan askerlere 
kın şaşkın bakmdrlar. Sanki hepsi sesleniyor, onları durdurmıya çalışı
birden hapse tıkılmışlardı. yordu. Bu arada kim söz·anlar. Hep-

Bunu gören böcek erlerinde birse- si ö!üm korkusu içinde Çın Çm'ın yo 
vinçtir başladı. Hattc1 bazıları 0 kadar lunu tutmuştu. Düşünmüyorlardı ki, 
coştular ki tüfeklerini atıp siperler- böyle korkarlarsa Çın Çın'ı kim koru 
den fırladılar. Sevinçten zıplamrya yacak? Orayr da diişman alınca ka
başladılar. Fakat bu şenlik uzun sür- çacak neresi vardı? 
medi. Çünkü telörgüleri yürüyerek İşte bu kargaşalık içinde bi7..im kü
geçemiyen sinekler önce şaşırdılar çük (General) bir şeytanlık daha 
amma sonradan pek kolay bir çare buldu. Ve sevincinden (buldum, bul
buluverdier. • dum,.) diye bağırmıya başladı. (Bu 

daha kurtulmuş değildi. 
Herkes neşe içinde çırpınırken işte 

General Bibi bu ağları yaptırırken sefer .ya kazanacağız, ya ölece - •• , • • A 

bir şeyi unutmuştu: Sineklerin 0 Lel ğiz. Eğer erler, Subaylar hep birden Bıbı yı bır telaş almıştı 
Çın Çın'm bir avuç ordusu bu kor- --~--~-~:----ııır--r-'"1 

cesaret gösterirlerse muharebe bize General Bibi bunları düşünüyord11. 
iyi yüz gösterecek. Yoksa bu son u- Fakat. ne de olsa bu bir kaz.anGtI. 
mudu da kaybed!nce herşey kaybola Çünkü: Böcek ordusunun cesareti ye-kunç kuvvete karşı ne yapabilirdi 7 

Bunu düşündükçe General Bibinin yü 
reği ağzına geliyor, gözleri nere.de ~~ 
ise yaşla dolacak gibi oluyordu. Fa
kat onun bir umudu vardı, büyük bir 
umudu .. 

... ..._ 

Çm Çın 'ın biitiin etrafını dmıt ö
rümcekler ağlarile kuşatmışlardı. Si
nekler olsa olsa bu ağlara kadar ge
lebilecekler, ondan ilcti've geçemiye-

,J L - .-...;,;~ l:!!if I J cekerdi. =--=.x:-.., - - . 
Çın Çın ordusu da ke11di toprakla

rındaki siperlerden dışarı çıkmıyn
cak, gidip sineklerle harbe tutuşmıya 
raktı. O vakit sinekler günlerle, haf
talarla, hafüL aylarla bekliye bekliyc 
bıkıp usanacaklardı. Askerlerin i(}le
rine bir bezginlk gelecek. "Biz savaş 
için, yeni yerler alın.ak için geldık. 

Onları alamıyacaksak çekilip gide -
!im.,, diye homurdaıımıya ~şlıyaqak
laraı. Sinek komutan· bir vakit <lnha 
onları sözle, korku ile ellerinde tuta
caktı. Fakat nihayet günün birin
de beklemekten bezen, nıemlekctled
ni özliyen sinek askerler birer birer 
sıvuııp evlerine döneceklerdi. Bir 
bozgundur başlıyacaktı. İşte Çın Çın 
ordusu o zaman siperler.inden çıka
cak, kaçan diişmanı döve döve ta 
memlPkf'tlerine kadar kovalıyacakt.ı. 

Çın Çın'lıl:ınn o zamana kac.lar 
beklemekten bıkmaları diiışüniikmez
di. Çünkü: Onlar kendi mC'mlek<'tle
rind<', kendi topraklarında yaşıyorlar
dı. Maksntlan da bu toprağı diiş

rııandan korumıktı. Düumanı dur
durduk~ Wtedikleri ohıVtH' demekti. 

- Geri! Borusunu ~al 

ö:rgülcrin üzerinden uçabilecehrini .. 
İşte şimdi de onlar birer ikişer uçuş
mıya. ağları aşmrya başlnmışlard.I. 
Böcek ordusunda ne şaşkınlık, ne şaş 
kmlık! Bir dakika önce silahlarını a
tıp hoplamryn başlıyanlar hemen si
perlere sinmişler, korkudan yürekleri 
çathyacakmış gibi pat, pat atıyordu. 
Aman çabuk bir çare! Yoksa böeek 
ordusu mahvolacak. General Bibi 
tehlikeyi sezmişti. Bu gidişle Çın Çın 
da, ordu da, kendi de düşman eline 
düşecekti. Bereket akıllı (General) 
in aklına yine iyi bir kurnazlık gel
di. Hemen borizanlan çağırttırdı. 

- Çabuk. dedi, "geri çekil.,, boru 
su çalın. Yoksa bozgun başlıyacak. 
Maksadı askerlerini hiç bozulma

dan, oldukları gibi geriye doğru çe
kip fazla yaralı vermekten kurtar
maktı. 

'T'a ta ra ra ta ta.. Tra tra tra ! 
Trmıa! 

Geri borusu çalınıyordu. Fakat bu
nu duvau böcekler yavaş .}'uvaş geri-

• cak. Haydi cesaret!) rine gelmişti. 
Yanına emir subayını çağırdı. 
- Çabuk, makinelitüfekler! Em - ı-~ 

rini verdi. 

Böcek ordusunun ünlü \ L:··:J ~' .· .• 
makinelitüfeği 6 

E!S? • .F':'."J 

Bu ünlü makinclitüfek ne idi bilir 
mis!niz? Bir kırkayak. 

Evet bir kırkayak. Savaşı pek sevi 
yordu. Korku aklından geçmezdi. Bu 
mm için böcek yurdunda onun her 
bir eline (yani ayağına) bir ti.ifek 
tutuşturmıışlnrdı. O bütün bıu lüfelc
lerin hepsini birden atabiliyordu: Dü 
şüniin bir kere adı kırkayaktır amma 
ona bazı yerlerde "yüzayak,, , ba7.ı 

yerlerde de "blnayak,, derler. Çünkü 
çok:-' pek çok ayağı vardıl'. Her bir a
yak bir tiifek atınca sinekler birer 
ikişer ölmiye ba.)ladılar. Önce bir' 
pek yüreklilik gösterip ölenlere bak- 1 
ma(İnn yürümek istediler amma kırk 1 

ayak hiç bir şeye tınmadan bütün tü 
feklerini birden patlatlıkça sinekleri 
telftş aldı. ı 

Bum! Bum! Bum ... 

(Arkası var) 

Şurada bir sinek, ötede beş sinek 
vuruldukça vuruluyor. Bu ne acayip 
makine böyle. Sineklerin hiç te ak, 
lmdan geçmiyen birşey. Kaçmak sı

rası şimdi onların. Ta hanları yağla -
mışlar. öyle bir kaçıyorlar ki.. Hat
tı"t Kralları bile bir n ra korkar gibi 
oldu. Çüııkii: T\ırkayak yani böcek 
ınn kin eli Liifekçi~i pek nişancı idi. J Acaba kilom kac? 

TANm Çocuk ilavesi I 3 

i.fTE; B UN U , 1 /( Kahkaho K~e 
__ BiLMiYORDUM. 1.- ---
~ 

Gece Avcısı 
Kuşlar, Hayvanlar \ 

Ay lşığı 

Ne İşler Yaparmış? 
Ayın faydalarından çok bahsedilir. 

Hatta Çinliler buna o kadar inanır

lar J· • iyi mahsul alsınlar diye tarla
larını geceelri tam ay doğarken e
kerler. 

Bu, garip bir inanış amma ayın 

dünyaya büyük tesirleri olduğu da 
muhakkaktır. Mesela met ve cezir 
denilen denizin yükselip al~alması 
ayın Okyanuslara yaptığı tesirden 
ileri gelir. Bunları her okuyan insan 
bilir. Fakat şu anlatacağımı duyan 

Hesap! 

Riyaziye öğretıut:LU Neclaya sol'U-
yor: 

- Annen (60) liraya bir ebise, 
250 liraya bir kürk manto, 30 liraya 
bir şapka, 20 liraya da bir çift iskar 
pin satın aldı. Hepsi ne kadar etti? 

- Sekiz günlül• ·:ı 

\~~~zları. ~O:~ Ne Sanmış~ ~~J 
,~ 

Öğretmen - Öküz han.ki s. 
hayvanlardan sayılır. 

Talebe - Yarış hayvanlarınd 

Öğretmen - Bu da ne demek, k 
dini mi şaşırdın sen ? 

Talebe - Ya başlarındaki gıdo 
lar neye yarar? 

Bisiklet (gidon) u gibi kullanım 
değil mi? 

Küçülüyormuş! 
- Çocuğum ben seni son gör, 

Biz yatarken bildiğimiz hayvanla
rın hepsi de bizimle beraber uykuya 
dalar: Kediler, köpekler, tavuklar, 
atlar ve daha bir çokları. Fakat vah 
şi . (yani insana alışık olmıyan) bazı 

hayvanlarla kuŞJar geceleri uyumaz, 
avcılık ederler. Yiyecekleri hayvan
ları avlarlar. 

pek azdır: Diyorlar ki: Ay saçları u-1 Kurnazlık 
zatıyor ve çoğaltıyormuş. Saçla.rı 

seyrek olanlar her ayın ilk günlerin-
de saçlarını kısacık kestirmeli im~ş-

/ 1 ğüm gündenberi hiç büyümemişs 
- Kabahat annemde. Beni ç 

çok yıkıyor da ıslandıkca büzülüy 

Mesela: Bayku~ bu gece avc!sı 

kuşlardan biridir. Gündüzün ya bir 
kaya kovuğunda ya bir harabede ya 
but ta sık dallı bir çam ağacında tü
neyip uyur. Bütün günü uykuda ge
çirir. Bizim geceyi uyku ile geçirdi
ğimiz gibi. Tam gi.ineş battığı zaman 
uyanır. Sessiz sessiz uçmıya başlar. 
Otlarm arasında avını bulmak için 
toprağı inceden inceye araştırır. 

ler. Sonra ta ayın büyüyüp te yusyu 
varlak göründüğü güne kadar her ge 
ce başlarını ay ışığına tutmalı imiş
ler. O zaman saçlar şaşılacak kadar 
çoğalıyormuş. 

Bir Fransızm saçları dökülmüş. 

Tepesi çırçıplak kalmış. Hiç bir ılaç 
fayda etmemiş. En sonra ona bu "ay 

- Yaramaz çocuk elma ağacının 
başında ne yapıyorsun. 

- Hiç bir şey yapmıyorum. Bir el
ma yere düşmüş te onu tekrar dalına 
yapıştın yorum. 

Kabahat Kimde? 
ışığına tutma,, usulü öğretmi~ler. A-ı Anne - İki saattir calısacağım di
damcağız i~ıanmamış amm.a ne olur ye bu odaya kaçtın. Daha bir satır 
ne olmaz bır yapayım demış. Çok geç bile yazı yazmamışsın. 
meden de ç1plak başında saçlar bit-

. ·? ş· d' d d' 1 Çocuk- Ne yapay1m anne. Şuma-
mesın mı . ıın ı urup ın enme- .. .. 
<len rerkese saçsızlrktan kurtnlma- ı sanın ustunde duran kavanozdaki kır 
nın bu kolay yolunu öğretiyormuş./ mızı balık gürültü ediyor da başım 
Ne olacak denemesi bedava... tutuyor, çalışamıyorum. 

----n---

rum, küçülüyorum. 
~:;·7 
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Oğretmen - Haydi 
tahtada düzelt. 

şu cümJ 

{Dolaptaki reçeli ben yemedim 
Talebe - Düzelteyim bay ö • 

men: 
Dolaptaki reçeli ben yedim. 

Bir çokları baykuşun gözleri ka
ranlıkta da görür sanrrlar. Bu tama
miyle doğru değildir. Baykuş ta bü
tün hayvanlar ve insanlar gibi :r.;firi 
karanlıkta birşey göremez. Fakat bi 
raz ay aydmlığı oldu mu herşeyi gö 
riir. Bizden farkı da budur. O, en ha
fif ay tşrğmda bile kocaman gö:.derile 
herşeyi seçebilir. Görmesi için çok 
ışığa muhtaç değildir. Halbuki: Biz 
mutlaka bol ışık olmadan etrafımızı 
hele ki.i çlik şeyleri farkedemeyiz. iş
te a7.ncık aydınlıkta iyi gördüğii h-:in 
onu pek c:oklarr karanlıkta da görü
yor sanmışlardır. Halbuki zifiri ka
ranlıkta baykuş ta, biitiin öteki gece 
avcısı hayvanlar da birşey göremez
ler. 

Altın llolu Evler Resim Boyama Müsabakası 

Bunun için hepsi iyice karanlık 
basmadan yani alaca karanlıkta av
cılığa çıkarlar. Yoksa aç kalırlar. Ba 
zr kısa kış günlerinde gök çok bu1ut 
ul. kapalı görUnünce gecenin çok ka
ranlık olacağı anlaşılır. O zaman hay 
kuş dnha gün batmadan avcılığa çı

kar. İşte bunun için ba7.an akşam iist 
Jeri viraneliklerdc bayku~lara rastlar 
smrz. 

Cam Duvcı:r 

Birkaç yıl evvel Meksikada bir de
miryolu yapmak için birçok evlerin 
yıkılması lazım gelmiş. Mühendisler
den biri tesadüfen bnı evleri araştı
rırken ne bulsalar beğenirsiniz? Bir 
yığın allın! 

Acaba bu altınlar oraya nasıl gel
miş? Miihendisler bunu pek merak 
etmişler. araştırmışlar, araştırmışlar 

nihayet öğrenebilmişler: Amerikada 
vaktiyle blrc;ok altın arayıcıları var
dı. Bu köyü <le o zamanlar bu altın 
arayıcıları kurmuşlardı. Kc·yiin ya
kınında bir altın madeni vaıdı. Onu 
işletenler, içinde altın tozları bulu
nan topraklan ~öyle iisti.inkörü yıka
rmşlar altın bitince de oradan savu
şup gitmişler. Onlar gittikten sonra 
köylüler o toprakları yeni baştan yı
kamış araşllrmışlar birçik altın çı
karmrşılar. Bunları evlerinin delığınc 
deş!ı1foe saklamışlar. Ustiindcn yıl. 
!ar geçmiş, altınlar nasılsa orada u
nutulmuş. Demiryolu yapmak için mü 
hend•sler evleri yıkmca bu unutulan 
a 1 tmlar meydana çıkmıştır. Bu sefer 
bunu gören köy ahalisi otw.r?ukları 

evlerini yıkıp altın aramıya koyul -
muşlar ve kimisi 12000, kimisi de 

Kaliforniyada bir zengin yeni yap- 15000 lira kadar altın bulı.p zcn~; n 
tırdığı evine bahçe duvarı yerine diim olmu:,lar ... Ne kolay zenginlik değ"il 
diiz iri cam tabakaları kovdurmus- mi? 
t'llr. Bu duvarın temeli ve ~it krsı~-1 . < ı 
lan betondur. Üst kısmı camdır. Balı 

1 
Duvar da etrafr görmiye engel olıı

çcsini niçin demir parmaklık veya dL~/ yor. Bunun için şimdiye kadar iwp 1 
varla Gcvınnediğini soraıılara J\nli- öyle bir duvar istE"dim ki bir yandan 
forniyalı zengin hep şu cevabı vcr-ı bakılınca öte' tarafı r,öriilsün. Bu işi 
mekt · rlir: er. mdan başka görecek birşt:'y v2r I 

- Ben paımnklıktan hoşlanmam. mı 1 
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Bu çiçclileri eli::ıizdeki kuru •ıo_ya lnrla boya.yınız. Güz.el l>0yaclığmrz 
min oluııe.a bir zarfa ,lwyup bize (TAN - ÇOCUK) adresfnc yollaymız 
boyı;ranl:mlan (3) ldf:'iye ı:,i.izcl birer hecliye verecek \'e ayrıca res!m 
ni de :!UZl'temit.de basaca.~ız. 
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" Rüsumat ,, Vazifesini 
Sonuna Kadar Başardı 

-8-

(DUnkü kısımda. (Riisumat No. 
4) ürı istiklal Sa vasmdaki kahn1-
ma.ulık macerasını. \'C tu liii
!':tik teknenin batırıldııktan biraz 
sonra yüzdürülerek Trabzona )·ol 
atdığmı anlatmıştık. Bugün de tu 
muzaffer teknenin maresasına de
vam ediyoruz.) 

• 
I
• stanbul deniz komutanı yar 

bay Mahmut hatıralarım 

şöyle sıralıyor: 

- Rüsumat No. 4 tamir için Ba
tuma gönderildi. Fakat orada faz
la para istedikleri için gemi zabit
leri bu mühim işi bizzat başarmak 
istediler ve bunda muvaifak oldu
lar. Dısardan kereste tedarik edil
di, ge~inin güverte kısımları iyice 
bir tamir gördü. 

Balak Tutulamıyor 
l Havaların bozukluğundan iki giin 
denberi balık tutulamamaktadır. Ev
velki gün çok palamut tutulmuş, fa
kat bir kısmı satdamadığrndan 500 
çift denize döklilmiiştür. Tutulan to
riklerin çifti 100 - 120 kunıştan la
kerdahk olarak satılmıştır. 

---o---

Borsa Muameleleri 
26 eylül 921 de (Rüsumat No. 1 

tamamile emre amade bir vaziyet
te bulunuyordu ve bu tarihte k~
çük tekne top. cephane, tüfek. mıt 
ralyöz gibi silahlarla. Baturnda~ 
garbe doğru hareket etti. Erte51 

gün Trabzona geldik. Buradan da 
aldığımız yeni emir üzerine Sam-

lstiklô.l Harbinde çalışun deniz su'·ay!arımızdan 
B. Ihsan (O zamanki bir resmi) 

Dün Londra borsası bir sterline 
mukabil sabah 147,43 frank ve akşam 
147,40 frank fiyat göstermiştir. Bor 
samızda piyasaya fazla miktar Üni
türk çıkarılmış olduğundan sabah 
13.85 liradan açılan borsa, akşam 

suna hareket ettik. 
28 eylül sabahı fecirle beraber vardır. Fakat böyle fırtınalı bir ha 

Samsundayız. Yolculuğumuz ga - vada ondan istifade edilcmiyeceği 
yet emniyetli, kolay ve şiddetli ~eç için mürettebat müsaade ile de -
ti. Hiçbir arıza .gözükmedi ve duş nize atıldılar. Sahilin hayli uzak 
mana da rastlamadık. oluşundan ve soluganlarm (1) zi-

Samsunıı demirler demirlemez yadcliğinden denize atlıyanlar bil 
harp malzemesini boşalttık ve bun yük müşkülatla karaya çıktılar. 
lar cepheye gönderildi. Sonra tek- Bu sırada dalgalar mataforadakil 
rar Trabzona döndük. Dü~manın küçük botu koparıp parçalıyor. (Rü 
gece ve gündüz, devamlı olarak al sumal) kaı aya oturmuş olmakla 
dığı karakol tertibatına rağm~n beraber ihtiyaten kiniştin valf a-
nakliyatı kolaylıkla başarıyorduk. çılarak gemi su ile dolduruluyor. 
Düşmanın ruhu bile duymuyordu. Geminin baştankara olduğu sahil 
Düşman gemileri, ara sıra, açık halkı toplanmış, çıkanlara mua~e-

denizden sahile doğru ani baskın _ net ediyorlar. Bu esnada gemıye 

tikten sonra çekilip gidiyor. Rüsu- 13,65 lirada kapanmıştır. Arslan ç:
matın feci halini kören müretteba- mentosu 11,20 lirada durmuştur. Yal 
tı yeis içinde kalıp hadiseden Trab nız Cümhuriyet Merkez Bankası his
zon bahri nakliyat komutanını ha- seleri üc; gündenberi yükselmekte de 
berdar ediyorlar. Nakliyat komuta- vam etmektedir. Dün bu hisseler 
nı Bay Fahri bizzat gelip g~minin 93,50 liraya kadar çıkmıştır. Bir is
vaziyetini gördükten sonra teçh.i- terlin 624 - 627kuruş olarak tesbit e-

(1\.rkası 10 ooeuda) dilmiştir. 

lar yapıyorlar, birkaç ufak tekne- bir iki isabet vaki oluyor. Ben tek 
yi batırıyorlardı. Fakat buna rağ- neyi en son terkederek .kend.irn.i 
men milli orduya silah yetiştirmek ulara bırakıyorum. Sahildekiler Kadınlardan DCihi Çıkar mı? 
vezifemize engel olamıyorlardı. asynı· zamanda kendilefrini düş~an ı D1m ı - Ka< mlar gerek içtimai kanunla- a.rafını bırakmız. Piyano i-

B 
ir gu··n du .. amanın açık rota mermilerinden muhaf azı ayba. ug - --t edildikt '.{ rımıza, gerek tabiatin nornıaJ ka- ...- en beri yu" z tane erkek 

d r<>atıklanndan bana aza ır yar-an Atinanm şarkındaki Ke --s nunlarına göre erkeklerle tamamı piyaniste karşılık en az bin ta.ne 
merburnuna indiği görülmüş, bu- dım yapamıyorlar. Be~ k~rk~nç tamamına müsavidirler. Buna hiç kadın piyanist vardır. Halbuki eo 
nun üzerine komutanlık, garpten dalgalarla pençeleşere yuzmıye s" h k F k t l b" ·ii.k k 

al 
e geminin fedakar gü _ "up e yo • a a • tabiat kanun a- us ompozitörler yine erkekler 

şarka doğru gelmekte olan "Rüsu ç ışıyor v 1 0 nnda bir isfüma gibi, arada sırada arasmdadır. Şu halde içtimai ka-
mat No. 4,, ü ikaza lüzum görmfü,; verte çavu!'lu Trabzon u smanın d • • I k vorum mey ana çıka.n \'e çok dı ı içtun.ııı mm ara kabahat atfetmek pek te 
ve bunu bı"r telgrafla bı"ldı'rmı·ş. F., yardıinile sahile çı ıJ. · k h ki .. .

1 
tt kl ·anuflları da tanımıyan dahiler a- a ı olamaz. 

kat telgraf muhaberatı tek hatla o üşman gemı erı a .d
1 arı el-

11
.d.,n fazla mermı en an - rasınd~ acaba kadınların sayısı er- Bu işte nıiisavatsızlığı daha ya-

yapıldığı için biz bunu vaktinde y t N keıklenn sayısrl!la müsavi midir! kından tetkik ed Lo b k 
alamadık ve her şeyden habersiz cak üç tanesini ''Rüsuma o. 

4
.,e M h ı · · · st 

00 
m raso a-. 1 r Bundan sonra rt Mieş"lludr.kngılız Fil.ozofu John" u dınlardan daha az sa'-·ıda d::.ı..: "fk-

Samsundan aynldık. isabet ettirıyor a · k t " n.1.u ,.. ?9 eylül 921 a ı at etmL'f ki Hindis an rnasının sebebini kadınlarda k 
29 Eylül 921... fecirle beraber düşman uzakla,şıyohr: d"". t 1 fl da o hesapsız küçük hükônietler- duygıLıııunu.ın d h d ed aşı 

T 
.. .. t 

9 1 o da a ıse e gra a d . • edi ~ a a az erec e 0 
-

ireboluyu geçiyoruz. Görele Uzer gunu saa • t k t en hırı her ne vakit iyi idare - ınasmıda buluyor 0 fi.k . 
lerinde iken yagwmurla beraber şid- Trabzon bahri nakliyRa.. omut ab~- r "bi .. ·· .. · d • nun nnce lıg-ma bildiriliyor ve usuma ı ır faıyor hg~'k4\go~nurse, dörtt~ ~! .. .:: dehanın "maddei iptidaiye" si aşk 
detli bir şimal rüzgarı başladı. Ve k . in tedbir! . , o u umetın başmda bır JUMU.. duygusudur. Vakıa daAhi di'-•e tanm 

dalgalar O kadar bu .. yu"du" ki', ada- an evvel kurtarma ıç er h b ı Uz ri " ma raca u unuyor. Bunun e - IİllŞ büu-m. ad ı d k d 

G
.. 1 • • d Juın am ar a aş uygu-

rnakıllı sallanmıya başladık. ore- a mıyor. t b 11e filozof idare dehası hususun a sunun şiddetli ld - d 
leyi iyice arkada bıraktıktan sonra Düsman geceleri rüsuma ın u - kadınlann erkeklerd .. stün ol- . • 

0 
ugu a tanınmış 

rt 
- b k ı lundug._u yerde bekliyer~k. muave - duklanna k"naat teni .u Fak""t trr. Bızım Türk hekimi timi - Sina 

o alıgı kıuvvetli bir sis ta a as d b ..,.. ge rmış. ,. da aşk du , kapladı. Bu vazı'yette uzaktaki düş nete gelecek olan gemıyı ~ as- filozofun uzakta dl ~ hiikıtiÜ ) gusunun hovardalık de-
F 

k t bu cihetler 0 ver ı. nilecek d 
man gemilerini görmek mümkün tırmak istiyor. a a . A .. yerinde tetkik ed ı "rmü~er ereceye vardımuşb. Za-
değildi. de nazarıdikkate alınıp ımk~n m~ ki o hükfımetlerd:ni;:re!~ iyi gö- ~n. kadr.nlar da d8.hi olabildi.kteri 

d 
. d komutanlık elındekı .. . h" \akıt onlarda da ask du, ....... Qu pek 

Birdenbire, sis tabakaları arka- saa esın e dil' nıınmesı kadın mahra.casıın u- "dd · "r.-· M küçük teknelerle yardım e . ıyor. A • .. .. .. şı etli oluyor. Onlann en çoğu vü 
•ında bir duman peydahlandı. :- Kadın ve erkek, bu .. tün (!nesıl) h_,aı kumetı busbutun erkek vezirinin e- cutçe erkekl be d"kt b k ıafe bir veya bir buçuk mil... (Ru- liıne bırak k iş kan aınasIP- ere nze 

1 
en aş a d kının Riisumat mürettebat .. ına g~s- . a~ e şm erkekler gibi kadınlan seviyorlar •. 

Bumat No. 4) bunu, Trabzon an .. 1 takd dan ilen gelıyor. 8 .. .. k 
kalkan bir İtalyan tüccar gemiı:;i terdikleri şefkat her tur u 

1 
: Bir tarafta.n da ba.<ikalan büyük ozu~ ısası, tabiat kadınlar ara 

. f . d dı'r Köy balkı tekmll , sında dahi "ık lst' T 
zannetmekle beraber, kendisini em rın e\ "., e · ve meşhur ada.mlan yazan a.nslklo- . ~ armayı az ıyor. a 

1 b
·t f d yiyecek ve yatacak biatın yaratma k dJ W• k 

niyete almak için de sahile yak aş za 1 ve e ra a pedilerde kadınlann erkeklere nls- yı en c;o sev gı 8 

rnayı da ihmal etmedi. yer tem.in ediyorlar. . k k betini aramışlar ve ancak biınde dm çocuk annesidir. 

b. Aradan gu"nler geçıyor. Sı sı Bund d ı Çok geçmeden, karşımıza ır 
1 

"Rüsumat No. kırık nisbetinde bulmuşlar. Zaten an o ayı kadınlanın hesabı 
torpito ile bir nakliye gemisinden başlıyan fırtına ar d · bu zahmete girmiye de hacet yok- na m~~~sir~ olmıya da mahal yok 
mürekkep düşman çıkmış oldu. Ve 4,. ün kurtuımas~.;~k8.n~~at1~: tur. Herhangi bir kimse kendi ha- tur. Çunku dahi olan adam kendi he 
onlar da bizi görmüş. fırtına ve zorlaştırıyor. Za 1 er, 1 tırasmı yoklarsa gerek mekteptey- ~b~~a bahti~·ar değildir. Onun öm-
Yağmura bakmadan üzerimize yü- köylünün tükenm;; t ç~l~:ı: ::~ ken, gerek sonradau öğrendiği ıueş rtln~ en büyük kısmı, yani kendi 
rümiye başlamışlardı. semeresiz kalıyor. aş a "n sonra bur isimler arasmda kadın 1siınJeri açtıgı yeni )'olu başkalanıııa tanıtın 

B 
u vaziyet karşısında bütün kasından tam on b~? ~at kurt~ ninı ötekilere nisbetle pek az oldu- c~ya kadar ömrü mücadele Ue, !ojah 

mu"rettebat vazifeleri ba- müsait bir havada rusu ğunu anlar. 
81 ha)•atı teessürle Jt~er. Misal is-

be karakol ya t ı 
l}ma koşarak sabile baştan kara - rıhrken şarktan gar 1n ·1 Bunu bazı kimseler yakın vakte ersen z, bugün mtudkide Ui.h dere-
ya hazırlandılar. Çünkü geminin pan bir düşman to~i:~su g~~~ gelinceye kadar tçtiına.i kaDUDiarm cesinde tutulan WBROer hayatını 

En l Son 7-Aylık ,! Günün 

1 Ticaretimiz ı. Canh Piyasa 
Hareketleri 

Toptan Meyva 
Sebze Fıatları 

-o-

Çavdarsız Buğdaylara 

Alıcı Artıyor 
Dün şehrimize beş vagon buc'Yday 

iki vagon arpa ve bir vag.on ç;~vda; 
gelmiştir. Yumuşak buğdaylar 5,30_ 
6,05, Polatlının çavdarsız malları 

6.18-6,22, sert buğdaylar 5,15--
5,20 kuruştan satılmıştır. Arpalar 
4-4,05, çavdar 4,10 kuruşa verilmiş
tir. Uç güne kadar limanımıza ihra
cat için vapur gelmesi beklendiğin _ 

1 den silolarda yerler açılacağı söyle
niyor. Ramazanın yaklaşması da 
çavdarsız buğdaylar üzerine alıcı mik 
tarını artırmıştır, Bu nevi buğdayl:ır 
bugün 2-3 para fazlasına ve istekli 
olarak satılmıştır. 

Piyasada diğer satışlaı 
Zahire ve tif tık pıyasasında başlı

ca satışlar şunlardır : 

Dün sebze ve meyva haline getiri- • Mersin teslimi çuvallı ol:ıralc 
lip satılan toptan sebze ve meyva fi- yüz bin kiloluk bir partı susam kilo
yatlarını veriyoruz: su 15 kuruştan, Antalya mahsulü su-

Bamya kilosu en yüksek ve en az samlardan 40 bin kilo Antalya tesli
fiyatla. 9 -15, sakız kabağı 4 -6, ayşe mi olarak kilosu 15 kuruştan satıl
kadm 6- 9, barbunya 9 - 12, kır do- mıştır. 
matesi 4 - 6, sınk domatesi 6 - 8, lah • Bandırma mahsulü kuru bakla
na 3 - 4, ıspanak 5 - 8, dolmalık bü- lardan 60 bin kiloluk bir parti mal, 
ber 3 - 6, patlıcan baş 1,5 - 1,75, bos 
tan patlıcanı 2 _ 2,5, orta patlıcan kilosu 4,01 kuruştan Bandırma tes-
1 - 1,50, ufak patlıcan 0.50 _ 0 ,75 so limi olarak müşteri bulm•ıştur • 

e Trakya kuşyemlerinden yirmi 
van kilosu 2,5 - 3, meyvalardan müş 
kile üzümü l2 _ l4, yapıncak 10 _15 iki bin kiloluk bir parti Tekirdağında 

teslim edilmek üzere kilo~;u yedi ku. 
razakı 10 - 13, elma Sapancanın 15, 
22, İnebolu elması 6 -12, Malatya ar- ruştan verilmiştir: K~şyen:ıinin ln-
mudu 15 _ 22, İnebolu 

11
,rmudu .1 _ 6 giltere için satıldıgı soylenıyor. 

ayva 5 - 10, nar 5 _ 14, kestane 7 _ 10 . • Polatlı ve Çorum tifti~lerinden 
kuruştur. Limon 100 adedi 100 - 120 kıl~su ~3? kuru~tan 6405 kilo, Eski
karpuzlar 6 - 20, Kırkağaç kavunu ı şehır kırlı yapagılanndan 8331 kilo, 
9 - 27 kurustan satılmıştır. 59 dan ve 5214 kilo 61 kuruştan, Er-

zurum yap:ı.ğılarından M\62 kilo 60 

T rakyada pirinç 
mahsulü de iyi 

Trakya mıntakasına faydalı yağ -
murlar yağdığından şimdiye kadar 
ziraat işlerini hazırlayamıyan çütçi
lerin yüzü gülmüştür. Kırklareli malı 
sulü devşirilmiştir. Bu sene Trakya
nın pirinçleri çok iyidir. Havalar açar 
açmaz kışlık ekimlere başlanacaktır. 

ltalyaya Yumurta 
Gönderiliyor 

ltalyanm Türk mallarına vermiş 
olduğu yeni ve munzam kontenjan 
üzerine şehrimiz yumurta piyasasın 
da canlılık başlamıştır. ltalyaya mü
hlın miktarda yumurta gönderilece
ği ve şimdiden ofertler yapıldığı ha
ber verilmiştir. 

kuruştan, Izmit malı 2515 kilo 61 ku-

ruştan yerli dokuma fabrikalanmız 

tarafından satın ahnmıştır. 

Ceviz Rekoltesi de 

Noksan Olacak 
Kabuklu ceviz piyasasında gittik!:e 

artmakta olan stok, henüz mühim iş
lere meydan vermemiştir. Btı sene 
dünya ceviz rekoltesi noksan olduğu 
gibi cevizi bol olan Adapa.zar 'lllnta
kasının da rekoltesi yüzde 15-20nisbe 
tinde noksandır. Geçen sene bu aylar 
da kilosu 14-16 kuruş eden cevizlere 
piyasamızda 6 - 8 kurus flyat veril
miştir. İhracatın başlamasını bekli
yen piyasada cevizlerin yükseleceği 
kuvvetle söyleniyor. 

AL.L.I~ 
Vf 

~lJJlJ 

Kadınlar Huan rujuna bayılıyor 

Çünkü en çok muvaffak olan, en çok tanılan 
en litiE ve en mükemmel ruj ve allıklardır. 

Allıklar 35, ruj 50 ve lükı 100 kuru.tur. 

düşman elinde geçmemesi için baş- uğruyor. Torpito diregıne kadınlan geri bıraktıo-,wru baınJeder mücadele ve zahmet içinde, bir kıs-
.. rüsumatı knr- '" d 

ka çare yoktu. (Rüsumat No. 4) çıkararak dusman. ler. Halbuki içtimai kanunlar her mmı a borç lçm hapishanede ge-
tın sahile gittiğini hisseden düş - tarma tertibatını ahnldıy~;· !~n:a~~ vakit böyle yapmamışlardır. Oın al- çirmişti. Dahi istikbal için çalısır. Bac, dic, nezle, • romat·ızma 
>nan gemisi toplarını çevirerek sonra bir eabit • • tıncı asırda Avrupanrn yenD-• Hayatlarında saadete erişen dôhl- !!f !!f CJrlp, 
d hal b 1 dı mi vapar ~ibi torpito, T. ilrk ı?:e - devrm· de kadı' nlar e..ı·eklerle müsa- ler azdır. b er ateşe aş a . di Tek ~ ve ütün ağrılarınızı derhal keser. 
Düşman top ateşine devam ede m!sini bombardıman e yor. - vi olarak ders görürlerdi. On seki- Halbuki çocuk anınesi kadın bo-

dul'9Un ... vazifesini çok iyi bilen neyi böylece tamamile harap et - zinci asırda büyük kimyaı;er La· günkü alleoln devamı, genişlemesi icabında 9ünde 3 kaşe ahnabilir 
efradm gayretile bu küçük tekne (l) Solugaıı: Sahillere vuran dal- voisier'nln derslerine devam edt>ıt için çalışır. ÇaJışmasınm karşılığı o 1 • 
sahile baştankara etmiye muvaf- galann tekrar geri dönüşüdür ki, fır· kadmlar erkeklerden daha çoktu. lan 888detl de keodt hayatmda gö-
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m ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakın 
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TA ft -
(BAlllAKALl:l)EN KABA.AT) 

Üniversite 
Kömür Odun Derdi Ege Manevrasından Sonra •• ve 

a.; alihiyetli Daire Yeni Ecnebi 

T db. J • A 1 Profesörleri e ır erı n atıyor ret mukaldlin~:-ı::::!.ı. 
Giln geçmiyor ki kömür ve odun dan bin kadarı yalmz mesaha hizmet bulwımalanna cevaz bırakmamakta-

Jatbğı hakkında Anadolunun muht.e- lerinde kullamlmaktachr. dır. Eğer mukavelenin bu eaaslan-
yerlerinden fikl,et mektuplan al- Orman ifletmeei on sene içinde dev nm haricine çıkanlar varsa yapıla -

mı. Bazı yerde odun, kömür bu- lete ge\mif bulunacaktır. iki, Uç yer- cak ıey, bunlar hakkında mukavele-
uyor. Bazı yerlerde el sürillmiye de bu sene işletmeye başlıyoruz. Bu nin icabım tatbik etmektir. 

kadar pahalı. Yemek ve ekmek pi baflaogıç k11çük bir ölçüde oluyor. Tıp FakWtesindeki ecnebi profe-
k, bulgur haşlamak, pekmez kııy Hergeyden evvel teknik unsurlarr te- sörler hakkında bazı doktorlarunızm 

tmak gibi ihtiyaçlardan başka kıım darike çalqııyoruz. Bu makaatla Yu- başlıca şik&Jet sebebi, Cerrahpqa );•e maneoralannı takip edenle.den bir .,up 
ihtiyacı da bu meseleyi ga- goslavyamn Sloven omnancılan hutaneaindeld klinik faaliyetleridir. (Başı l lnei salüfede) 

hayati bir iıi haline koyuyor. arasından bazı ustalar getirti- Bu noktada fahat menfaatler, umu- öğle vakti eldi •. h81de hA.lA devam 
Ziraat Vekiletinin orman işlerin- yoruz. Bunlar hep ifletme iş- mi menfaate çok aykırı diifmekte • . g gı ' 
en sal&hiyetli bir makamına bat- leriode bulunmuş ada!nlardır. dir. Halkın her tabakuı CerrahP8f& ediyo~u. 

uk. Vaziyetin ne olduğunu, iyi· Maksat ormandan ağaç kesmenin hastanesindeki klinikten hOfDUt ve Izmir, ~ydm, Nuilli ve De~ 
liitil"!Delk için ne tedbir dil§Un11ldiiğü- mutlaka devletin eliyle olmaaıdır. Hu minnettardır. Burada. içtimai fark gö resmi reçıt aahuma tahrik edilen· 

IOl'duk ve IU cevapları aldık: sus! menfaat düşüncesile hareket e- zetilmeksizin her basta mrasmda ka- hususi trenler halkı tqmuya klfi 
- Anadolunun muhtelif yerlP-rin· denler, memleketin orman serveti ba bul edilmekte ve herkes büyük biri- gelmemit, aynca otor&ylar, otobtla
odmı ve kömttr yUztlnden mkmtı kımmdaıı el silrlllmemeai lblm gelen um ile muamele görmektedir· Şah- ler, kamyonlu', otomobiller ve ara -

~fliği hakkında fiklyetler aldık. bir ağacı kesmiye, kesilmesi llmnge- il menfaat aevkile ortaya atılan de- bal,!U" durmadn illemif, tnovuma 
ihıeriııe orman kanununun ba- len ihtiyar ağaçlan kesmemeye mey- dikodular çok haksır.dır. Tıp Fakfilte baglanaıı blltttn fQ8e1er ve yollar na

hlkUmlerinin yaıılıJj anlqıldığmı !edebilirler. Fakat devlet ormanlan sin.in eski klinik faallyetlerile bugün- kil 'fUltalan ve yayalarla dolmllf -
J&Dlll tatbik edildiğini dtttUnerek korumakt.an bafka hiç bir gaye ile idi vaziyet &raamda haJkm, talebenin tur. 

ayrı t.a.mimlerle, vasiyeti bildir- hareket edemez. Bu.mm için devlet if- ve mesleğin lehine olarak pek büyük Saat 11 de tngJHı, Franm, Sovyet, 
Bu tamimlerin birer anarett hem 1etmesi, onoancdığımıı için yeui bir blr fark buhmc1utanu itiraf etmek li Yugoelav ve Yunan ~terleri, 

tefldli.tına, hem de villyetlere devre açacaktır. Ormana yabancı hiç mnc:hr. saat 12 de Imıirde bulunan ecnebi 
Talimatnamelerin yanlif tatbik bir el giremiyecek, amenejm&n J>li.n- O iğer fakUlte1'1'e gelince fen komokwlar ve lmıfr valisi Qermenci-
emesi, ihtiyaçlarm brplanması lan aynen tatbik edilecektir. ve edebiyat gibi az talebesi ğe gelndf bulunuyorlardı. 
ayrıca 4 - G müfettiş yola çıkar· Fakat devletlerin ormanları işlet- olan ve lA.Qe>ratuvar çalıfmalarına ve- KaJaMhk ve heyeean saat 14 e 
Bu mttfettteıer her yerde vazı- meai, orman sa.nayiinin devletleıf!I1esi ya vesikalar iberinde tetebbular& ih- doğru IOD haddini bu!muttu. 

ti tetkik ediyorlar. Bu suretle hal- d~ek değildir. Orman sanayii ayrı tiyaç g~steren faldll~eler ecnebi pr~ Bu sırada Genel Kurmay Bqka.

1 
M--·--•-Ja Tiirlı .:..: 

thtiyacmm blr an evvel öntt alın· bır program içinde inkişaf edecelf, fesörlerınden çok istifade etmişlerdir. mmız Marepl Fevzi Çakmak ve di· ........ ,....- •-..a 
çalıp1m11, orman kanunt nun bunda hususi tefebbttslerden de istifa Buralarda eski talebe arasından ğer generaller merasim ıncasma gel- yeni .J,.ler 

DOpılerl ~ ne yapmak ll- de edilecektir. ço~ ~etli asistanlar da yetişebil- miş bulunuyorlardı. Geçit resmi tam Piyadelerden 80Dl'I. Bflvari ~ylan 
yapılmıftır. Sıkmtmm &llhıil Orman Hrvetitnd miftir. 14 te başladı. Birkaç daJdb dren de göründü. KahraJD8D sttvarilenmizin 
malmadile tarifeler de indiril- Doğrusunu söylemek lbmıgelirse, ~ukuk ve iktisat fakültelerinde rin bir siikiittan sonra ytlrekleri COI- at Qat.Unde dolu dizgin geçmeleri her 

• v~yet ço~. bqkadır. Buralarda ec- turan gllr bir ses duyuldU. keai cOfbıruYOr, ihtiyarlara seviııç 
fmumt g6zöıılnd8 tutmak 1izım. bugün meımleketin orman servetini ta nebı profesorlere terctıme yolile tak- Evv ıa . gösyqlan döktUrilyordu. SU Varile -

ki intikal devrinde birçok ya.'lJJt nımıyoruz. Saha ölçWmediği gibi, or- rir yaptırmak usulü tutulmUflur. Bu ku e tlı:;ıevraya ~ak eden Jla rin geçiıi bir saat kadar sürdtı. 
yayılımfbr. "Kana odun ke- maııla.nmızda ne pbi ağaçlar bulun- usul çok Yiµıbştır. Evvell ecne~ Ji- :ıaas:.~a h~~emleket : Motörlü lrarwetler 

P*dne, kömür ,.ınımuma mbl duğwıa dair de tam bir feaai tetkik aanile, sonta tilrkçe olarak cümle lik kartall k al kale : Bunlan motörlü kuvvetler takip e-
"diye yapilan proı-pndıkr yapılmıf dejlldlr. ~ bdutron etimle tekrar edilen faaılalı takrir - çeBu da ar ÇOblnl çaktan uçt ar. diYordu. Tttrk ordusunun motör kuv 

. k yapmak ihtiyacmı eöYle duyuyoruz. lerd tal be sıra yUz erce kiştnfn kalbi 

Fil. stinde Yeni 
Kanlı Hadiseler 

(Bap 1 lael ahlfede) 
ması emrinin verilmiı olmasından iba 
rettir. 

Filistiııin muhtelif yerlerinde daha 
başka hadiseler vuku bulmue, Yata 
Yolunda birkaç otobilıle taamu edil
miştir. 

Bu yiüden memleketin birçok yer
lerinde tevkifat yapılmış ve mevkuf
ıar Akl ftsera kanrg&bma sevkedil· 
mişlerdir. 

Geçenla cinayet 
Adana, 15 (TAN) - Bulldan bir 

milddet evvel Kudtllte İnglllz hlkt
mile yaverini vurup kaçan suikaatçi 
nihayet yakalanmışbr. Bu, bir Erme. 
nidir. 

Maltü Kapmf 
Kudila, 15 (A.A.) - Sabahtanberi 

burada dolap.n şayialara göre Filis
tin mtlfttisü kıyafetini değiştirerek Su 
riyeye kaçmıya muvaffak olmuttur. 
Şimdiye kadar tesbit edilen bir tıeY 
varsa o da mtlftilniln cuma namazın 
da bulunmadığı, ailesinirı birkaç gün 
evvel Filistinden aynldığı ve mUfti· 
Din de iki gündür hiç bir tarafta gö
rülmediğidir. 

BULMACA 
Dtlnkft buf11JM88MI baJ edllmlt şekJ1 

1 2 3 4 G 6 7 8 9 10 
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15Cama 1981 
muhteBkirkiiersa .:ıı~~: Bu mab&tla Harita Umum .M'üdürlU- en e nin istifadesi çok azdır. . . veti hayranlrkla ve iftiharla aeyredil -IQll' u U'VY&"C -uua Ec?ebi profeeörlerden, ihtisas de~ millt hır heyecan içinde çalkanıyordu. di ve &Urekli blr pkilde ILÜaflandı. 

k .km.tı kmiştir Vazi t ğU ile temastayız. Ta.yyarelP.ı·den hu- lennde ilerlemif talebe ile mettg".ıl Hava kuvvetlerinden sonra pi~ uotörı·n kuvvetlerden ıonra biı' dağ 1 
ço çe _a,· .... .,,..1ye an susi i.letler1e ormanların kadastrosu- d k tleri böltık kol da e -. " 

pttan llOlll'& nou.u- rww&r av- nu almak hususunJa iki ihtimal var- olmak ve bilhassa doçent ve muavin e uvve un geçmıy livaaı ve yine .Uvarilerimiz geçWer. 2 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 ıı 

1 1 1 1 LLI _ı 
dır. Bui bire on bin, d'""'eri bire yirmi yeti§tirmek için istifade etmek lA - başladılar. Başlar o kadar dik. ayak- Şimdiye kadar bu derece mu1111am 3 

.... ,i mndı. Bu lkl fakWtede bu nokta "Ok lar o kadar sert ki, hiç kimse bu as- ve muh•-m bir ~it -l ...at--. bet bin mikyasma göred\t'. Küçük .. ~.,.. e-• &"'"''" 8 .-&&&V 4 
SOOO culrcr mil;\'Mt.a hudut aynlmak ve saha el· ihmal" edihnfttlr. kerin günlerdenberi dere, tepe attı- mif olan Egeliler tam üç büçlik saat •-+-.,__,__. 

ııunnan Jwıwıunu:a tatbllatl ly;l bık sftbeiılıP beraber ı.ğaglarm cirısl ay- H er ciheti iÖZÖJ,Jjh:ıde... t~ ... ~---~ yUzlerd~ en mutlak bir milli hey~ i~de._Q\ • 
ilal'ttyor. 0rnmn1an korumak rrlamıyor, di.ıc...rl 'ld~ aUPT1T.-o .... F" "'at suretile varacaiımıa netice ufakJlj~-ukjziY<>kt»: Ri a- -..ı.. ve .w-. · · 
1300 kol &"' ~ .. ~ '"" ıudur: lCcnehl profeeörleria .ıwin kıy- delerin ~.amni ~-...... mutlu saatlerinden birkaçını yaşa -

eu ~ glSıii- masraf ta ona gö ·ech. ilk td..•rü,beıe:- -.-- ~-:--
. Buglhı onun yerme 5000 ka muvaffak olmuştur. Yalanda bu teteb metli ilimlerdir. Yine çofu. Oniver- Halık bu zevkli manzaraya bir tilrlil dılar. 

clisi.plinli uker vardır Kolcular- büse de ~ğlz."· ıdteye ve memlekete faJdalı olmak doyamıyor· Bllhwa alay aancaklan 14 te başlıyan geçitresml 17,30 a 
._________________________ ig.tn "'1lk bir hUımtlnlyet bealedikle- geçerken hallmı t& içinden gelen te- kadar ayni canlılıkla devam ederek 
F rlnl her auretıe l&ltennişlerdir. Bu. zahtlrat ve heyecan a1kıl tufanlan ha bittl. 

na ratmen bn.clilerlnden tam verim Unde ordmlun yUrllyilf Belline klU'lll- Mtır.,l AnlıtmıJa SA 
alın~. Çtlnkft ımıtea&itırin ye yor, bandonun aesi Meta duyulmu • Germencik 15 (Tan muhabirin - 1 _ u~"!._ltM BOLA : 
ni Omveniteyi ~ reylerine yordu ' tt ~ 

(ır.p 1 IDelde) gazetesi bUbım bu tedbiri ileri dr pek az ehemmiyet ~ dl • . den) - Bnytık geçit reemtnl m t.ea- 2- Kasaba - f.aman 6lçtlatl 
itlerini izah etmi§ ve taahhütleri mekte ve tavsiye etmektedir. It&l!a· blldJğimiz ve alJtbl>:11ua ken Resmi g~it alayı kilometrelerce U· kip Karepl Fevzi Çakbıe.k drene bi- 3 - Hastalık 
-11&1ı1ı.ıı zevk duymak zihniyeti • nm en ll&llhiyettar muharriri sayılan rünmtlf ve bi1h••a ..:=:~ zunlukta bır sahaya ya)'llıme bulu - nerek doğruca Ankara.ya glttL Atafe- 4 - Düzen - Kırılır. 

lal'll'larmı anlatnuttır. SinYor Gayda Giornale d'ltalia rln ,.nma. yetifeeet l8ViJede .:a. nuyordu. militerler de lmıire rareket ettiler. G - isim - Onun i8mJ 
Fraıutının hran gazetesinde bu meaeleyi mevsuub&h- vın verflmemif, wrllenler de maddf 6 - Ek - Elri 

f'arlaten alman haberlere göre, Hderek Minorkanm. itPllni Gentıe- ıurette Umvenite,e bailuuumya. Ku·· l!!.u··k ı·ır ceh • lzd Grip 7 - Mıuavin 
"Ademi MtlaaJıale,, komi- man ağmnana muhalif görmekte ve rak bir müddet aonra ceJdJmeıerine 3 Y fllft e 8 - Vakitsiz - nert 

llldelki mDmeatJi, ispanyada çar. böyle blr hareketin .üdenime tatra- meydan bırakılm'ftlr. Yant .. gördü- Kıza Tecavuz·· Yakalan '-:-:'leli 9 - Milcrimlerin siWu - Sebep 
tebaam bulunan her devletin tejit atatilkoyu ilıW etmemek içlıı rWmek üzere dıpndan letlri1en bir- WVI • 10 - Hilllsa - Nerede 

itibarile gönWIWeri geri çek- ln~ ile l'raD8a tarafmdan veri - takım makioelenl~ tam verim alı- Etmlcler Hava, diln de fırtJDl.lı ve yalıflı • YUKARDAN AŞAGlı 
~lebinl kabul etmesini lstiyecek- len llÖZÜD ihW edileceğini söylemekte nacak şekilde tertibat, V18Jta ve im- ~ . geçmlftir Yağmur, btitUn glhı faaıla- 1 - Hep giyeriz - Ek 
~ iki devlet, verdikleri dlr. kA.n hazırlamna.mıttn'· Bmıcı..u dola- ~ glln ~ ko".lerinden birin- sız olarak devam etmiftir· Bavalarm 2 - Hallolan Rumca 1&11 
tm:nwhkıarma mfisbet deliDer /talyaya gelince: yı profesörleri meni 1Qtnu,a hakla de çok Girtdn bır h&dıae olmuı, ki· ı değlflk gitmesi, yUsUndeD tehlrde tek 3 - Bayan - G'eri 

ktir, fakat meselenin artık faz . mız yoktur. çt1k bir 1mı berbat etmekten suçlu o- t11k • v görlilmektedir. 4 - Derunum - Gitme! 
tahammwa olmadwjl için aui- Diğer taraftan İtalyan maha.fili, tı Bundan sonrası için tu noktayı gö- tarak bet genç yakalanmıttır: E!1P . akalan :gara<lenize kalkan 5 - Atla adamm arumda 

izharı Uzeriııde -~. panyada ~~ iki muharip tara- zi>niin.de tutmak Ji.mndır ki, profe _ Şilenin Erenler köyünden birkaç "Aka ~~gün :eartJııa gidecek olan 6 - Eakbulye ~ 
taziyet temin olundup takdirde fm muhanplik hakkım tanımadan aörlerin verim imklm bugtbı dört ae köylü, o civardan geçerlerken, 6 ya.- •ey u. " e uru fırtınaam liddetin. 7 - Kaza - Hasret . 

PUeria geri ahu ı..ı.. koatro1 ıö~UllWeri çekmek ifinin ~1~- ne evvelkinden çok ziyadedir. BUy(lk lannda kadaı'. ldlçük bir kum yerde dene.;.,,:;prede ka1JnI1lar ve Wtarı 8 - Pmldama 
muı ..- cagmı 88Dmaom mln88QC olacağımı- bir kısmı dilimizi öirenınillerdir Bir baygın ve penpn bir halde yattığuu 3~ e 9 - Vtıcudtımilzfln göremedlllmfa 

mekaolzmasım teebit etmek zah etmektedirler. • kısmı tttrkçe takrir veriYor Ve ia.t gönDtifler ve km tanıyarak ayni köy çıkamamışlardır. . bir tarafı - Irk 
hbıI olacaktır. 11.aks&t iki ta- Konferaııam toplanmam arifesin- besile vasıtam temasta bulunuyoe- den ba:baSI ŞilkrUye ve jandarmalara Fırtmadan odun yilkil :: gelen bir 10 - Yere kaktlmı9• 

ltıeldinde bulunan. göntllltllerln &J'" de vaziy~ çok karılık ve hiç tlmit ve Memleketi de tanmntlar ve keneli ~ haber vermillerdir. kayık ta Anadoluk&V~ tlnde dev· --=-=--------
mDILllda çekllmft olmalandır Geri recek mahlıette değildir. Bununla haları d•bl1fnde tetkiklere girlf1Dit- Tahkikata bqlıyaıı jandarma kara rllınietir. Hal&Jl, Jmıail, Htlaeyin ve PARIS MODASI 

ameliycısi bi~ mil- beraber .. Ademi mtldaha1e" Din ~P- ıerdir. F,ğer, bu profeaörlei'tn layme- kol kuJD&Ddam, kilçilk l'abri,enin bet Hasan isminde dört tayfa botulmut-
be imi . . laııt:J11 mrumda akli Belimfa hWdim ti dört sene evvel memleket için gn. genç tarafından teker vermek sureti- tur. ISTANBULDA 

yne le1 bir k<ımı.1yonun lttrmeeinden henb i1ırı1t keailmemil} m~ ise bugiln altındır. Kendilerini ıe aldatılarak IDJ8l1' tarlalarına göttl- Havanın buglln de kapalı ve Y8iıtJı 
ti ~tmda yapılacaktır. tir. m~ekete bağlamak i~in her gayreti rUldiiğiln~ ve ~ tecavtlze ~- geçmesi muhtemeldir. Bundan bir milddet ewel aon Ba-

pil<Wiik işi olmıyan beynelmilel aartetmek l&zmıchr. Çlbıktı u ve- ğmı tesbit etmiştir. Kemal, Ali, Na- har mevsiminin eniliklerhıi 
memurlarmdan bu ifte istifa. K ) rim içinde geçen dart 81Deabı 8Cl8I ge 11m, Huan ve HUsamettin admdaki Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hl- k üzere parm! hareket ea.!.etir • 

~uı miimkilıı g&'lllttyor. UftU UŞ lecek HDeler içinde çrkimıacaktır. müteca~er, ~dliyeye verilmiflerdlr. kimliğinden: Elektiron Şirketinin Ci- ~:r DIM moda mağazaanım .: 
Gaete mütalealan S d Bunu ~pacak yerdi bakma Ye e- Bu çirkin 1ıldiae köyde teeuür uyan- hangir, Feruzağa camii altmda 1 N. Bay Konstantiıı Dimadia ewelld gUa 

gazeteleri Ingiltere ile FraDo- 8V8ŞID 8 sasau dedikodulara bpdarat dili - clırmiltır· kahvede Şaban ile kefil Feruzağacta fehrimize avdet ettiğhıi memnunt • 
arasmda tam bir anlapnum Jdto. (Batı 9 aneada) mimi ~e = f8yclaJı olmiya 15 No. 4a EaMrl aleyhlerine açbğı yetle haber aldık. Pariain en maruf 

•tırdilfUnU haber vermektedir. satım '°yup bırakmak karamµ ve ~ kaçırmak stbmeetnt gtı- Kabmmallar Yine Eıkl alaeak davamndaD dolayı mtıddeia- moda evleri olan rumu, ALl'ONSlN, 
8uı gazeteler Cha1ltım)ıs ve :oeı-. ilJor Bawı berine ile yarar ta- aabma ;k ;anlıf n .;.::U::.~!!: Unvanlannı Aldılar ~yhler namm& g6nderilen davetiye- ROZ v ALUA, ROZ DESKA vesair 

yakında Londraya gideceğini llllı1ar çıkanlıyor. Bundan aonra ket olur. Şmuma flphemta yoktur Belediye Kerestecilerdeld hali tur- nin mumaileybimanm bulunamadık- yUlaıek ve kıymetli modelleri her tUr 
vermtelene • ba ~ -L._.... . ki, kad da dulu saman kabzmıallarm adlarmı ltl fedaklrlıklarla elde ederek 1ataa. 

.ımadığı ~· Bcho q Pa. Dllmll' maceranm kahi'amaDI balı- ~ o=• k ~ derlnl8f- tttccar ve komisyoncuya çevlrmft ve lan ve ikametglhlarmm meçhuı bu· bullllllmun en kibar ve tik BaY&ıllan 
göre tngilteN ile l'nmıa a&ıU. riyelller, kendiler:bie her husuata etti#lDin t.anıı!'vara!:: hareket kayde bu suretle geçirmfttir. Maliye lunduju terhil~ bil& tebJit iade .ltılm- t99hir ettiği ppkalarm ebaııtrit w 
çekilımesi iti ballıclıktan ao• IAtatkirhklar g6ateren fııeeil hal- Alunef Bmıı. 'V Aİ.11. de buna dayanarak evvelce 200., 300 muı UseriDe bıttalep hukuk uauıu mu gtlr.eJJiii itibarile hayrette. bıraltac.. 
yada dövfJıen ild taraf içi& kına ~ ederek komutan- 'AN lira vergi veren kabzımaDara 1000 hıkemeleri kanununun Hl ve mtlte- ima filphe yoktur. Bu naile Ue kea 
1'akJnn• ~ 1MBe llen1ler Trabsoll& döntlyor- B ·ı d K .. • l200 lira verJl keamlttir. akıp maddeleri mucibince yirmi g0n dilbıe eamlmt tebr1kJerlml an ede • 

·~~emı müdahale komitesi toplantı- llt'. Onian fırka iatikbal ediyor ve rezt ya a OMUfttStf er Halde çaJılaıı altmıt kabzımal bu aıUddetle ilAnen tebligat lcruma ka- rlm. 

~~~ğıu~~-ı dtak~ kul'tu4ıf AV&fI için lSlilmle pen· Tevkif Edilı·yor kadar vergi veremiyeceklerl için va- rar verilmit olduğundan muhakeme BtR WŞTERI 
yapqa,ç. .lllQ1'Cla.ı e .-.- çel91er8k ftllfelerinl ikmale ça- ziyetleri dtlzeltilmediii takdirde işle- 8-ll 1937 tarihin 

mevzuu bahsolmaktadır. hlan denizcileri atqlıyoı·lar Rio-de-Janeiro, 15 (A.A.) - Halt rini bırakacaklarmı ileri stırerek dUn gttntt ol-:" - e mi111adif 
BaleaT atlalan Şimdi hll1 Rftaalbat No. 4, Ka- harp ilin ecWdiği gtindenberl birçok belediyeye de bqvurmuelardır. pazartesı giln\l saat ıo. da mUddeia-

ı;>illUnWen tedbirlerden biri de 1ıı- radenizin hqln dalgalarına göğsü- komtlniatler tevkif edilmlttlr. Belediye Iktmat MtidürHlğtl, bu il- leyhlerin biaat veya bilveklle mah-
re ile Fransanm Balear adalarm- nft l'VllÜ' tneeU ön1hıde ıııUteva- Bazı haiberlere göre. fU.pheU plııa klyetleri haklı bularak ad1armm de- kemede bulunmaları liizumu tebut ma 
Minorkaıı Jtga1 etmeleridir. Ba- il yatıyor. lardan birçc)la, 1'r1U1ŞIZ Ye Jleladb. llftirilmesiııe ve bu cihetin mallye19 bımna. kaim olmak tlzere illn olu-

, ... --gulteleri ve birkaç hcUia ~Yal') elçfllklerihe Utfca etmitlerdlr. blldirllmeaine karar vermiftlr. nur. (864). 

Akdeniz için Son Sör 

1 l 1 •_ı_• 
1 1 1 

Ztlbrevf ve ellt butabklan 



16 - 10. 93i 

o a 
GRiP-NEZLE 
BAS ve DiS a~ı arı 

a 
-NEVRALJi 
.. ARTR1T1ZM 

Oetlet Oemlryollan ve nmanlan işletme U. idaresi ilanları 

T A N 11 
_ KANZUK _, ı•ıııııııı•mıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••'!: 

Oksürük şurubu ; Otomobı·ı k 1 

En muannit öksürüklerle bron
şit, astm, ve boğmaca öksürü
ğünün kati ilacıdır. Göğüsleri 
zayif olanlara vikaye edici tesi
ri şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde bulunur. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

veya amyo- § 

nunuzda emniyetle ! 
kullanacağınız yağlar ! 

1 

ANCAK ı 

WHiZ 
Mamulatıdır. 

= 1 

1 

1 

1 
= 1 Whiz motör ynğı- En yüksek evsnf-

= ta Ameriknn motör yağıdır. 
1 = = 
1 

hu~u.si~ 

1 
~R1ıiz motör yağı - Şanjman ve difransiyellerlıılzdeki sesi keser. Hl~ bir markada emsali olmı t'an 

1 bir yağda. • = 
--• §whiz 1937 modelJerine mahsus hususi şanjman - difransiyel yağı. - I 

------------- ! 1937 mode\ tenezzühlerde Hypoid tipi difransiyel kullarulmı~tır. Bunun için bütün mar:knlnl' hususi bir-.= 

Beyoğlu, İstanbul 

1 yağ ınıllanılnıasmı ehemmiyetle tavsiye etmektedirler. 

§Whiz Jıütün otomobil fabril•alarmca kabul edilen yıığdır. 

~Whiz mafsal yağı. - t\lafsalJannızm ömrünü arttrnr, sesini keser. 

jwruz yağları, otomobil veya kamyooetinizin ömrünü arttınr. 

1 

1 
-= . . lan 4 adet su ta.sfıye tesisatı ~6 - 11 . 37 

Muhammen bedelı 42000 Iıra 0 f sulü ile Anknrada idare binasın-
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zar u 
da satın alınacaktır. . . 

B 
· k 

1 
nl · 3150 liralık muvakkat temınat ıle kanunun 

u işe gırme steye erın itl'k .k t kl'fl . . . 
ta · ·-· .k N fia müteahh ı vesı ası ve e ı erını aynı 

... ! 
ı.-ı 

9EYOdLU-TiiNEL-EN.SiZ.5.N!~ § 
1 

Tecrübe ediniz .. Veya kullananlara sorunuz. -I z 
1 

1 

yın ettigı vesı aları ve a . 1. - · l · 1- d 
.. 

4 30 
d k misyon Reıs ıgıne veMne erı azım ır. 

gun saat 1 , n ka ar o . 
Şart 1 210 k 

A .,kara ve Haydarpaşa veznelerınde satıl-
name er uruşa ~· 1 

maktadır. (6919) • • • 
T · t d 1 .1 Afvon istasyonunda yapılacak yeni gar binası, han-
evsıa o ayısı e J • t d" k" .. . 

b k.. .. deposu hat ferşıya ı ve oner opru kagir aksamı in· gar, am ar, omur • 
. ks'l•-eye konmuştur. 

şaatı kapalı zarf usulıle e ı u.- • • 
ı _ Bu işlerin muhammen ~eşıf bedelı ce~an 36~,000 liradır. 
2 _ istekliler bu işe ait f ennı şa~a.me: proJe vesa.ır evrakı Devlet I?c· 

miryollarınm Ankara, Haydarpaşa, Sirkecı ve Afyon veznelerinden 18 lıra 

bedel mukabilinde alabilirler. 
3 _ Eksiltme 5-11-937 tarihinde Cuma günU saat 15 de Ankara'da 

Devlet Demiryollan işletme Umum Müdlirlüğü Yol dairesi binasında top
lanacak merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda ynzılı teminat, ve 
vesaiki ayni giin saat 14 de k&dar komisyon reisliğine tevdi etmiş olma· 

hırı lazımdır. 
A _ 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 18.150 lira-

lık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tnyin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 
C - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesıkası, 
5 - Teklif mektuplan ıhale günü saat 14 de kadar makbuz ımukabi

linde Komisyon Reisi e tevdi edilecektir. Posta ile gönderilen teklif 
mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komis· 
yona gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Bu işler hakkında fazla malumat almak isteyenlerin Devlet Demir
yollan Yol Dairesine müracaat etmeleri. (3849) (7011) 1 ..... ------~~~--.ı 

Kadiköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Mahallesi .Muvakkat 
teminnt 
Lira Kr 

37 37 

4 74 

1 12 

Kıymeti mu • 
hammeni 
Lira Kr 
498 24 

63 11 

14 90 

Uskiidarda lhsaniye mahallesi Bostan sokağın-) 
da 8 numaralı ev. ) 
Usküdar Muratrcis mahallesi Köprülü konak) 
sokak numara eski 14 yeni 32 arsa ) 
Solaksinan çıkmaz yeni odalar eski 5 yeni) 
5 arsa ) 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı vakıf yerlerin satılmak Uzere aç~k art-
p rtesı .. ·· tırmıya çıkarılmıştır. isteklilerin ihale kUnü olan 1-11-937 aza (

70
fs1nu 

saat on beşte Kadrköy Vakıflar Müd ür!Uğüne müraca.atıarı. ) ---
lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 

Eksiltme Komisyonundan ~ 
d 

w 1 . 1• olan 215 kalem 
A ana, Erzurum, Kars ve Konya Dogumcv erme azım . k 1 

cerrahi ruat, tıbbi malzeme ve laboratuvar edevatı açık eksiltmeye onu · 
muştur. .. .. 1 .. - .. b' 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimal Muavenet Mudur ugu 
1 

ı-
nasında kurulu komsiyonda 27-10-937 Çarşamba günü saat 15 de yapı a-

<:aktır. 
2 - Muhammen fiyat 1329 lira 95 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 99 lira 75 kuruştur. .. bil' 1 . ı· t . h .. k . dnn gore ır er. 4 - Isteklıler şartname ve ıs eyı er gun omısyon k 
5 • . . d ' k il 2490 sayılı anun-- Istekliler carı seneye aıt tıcaret o ası vcsı as e b k 

. . l buz veya an a da yazılı belgeler ve bu ışe yeter muvakkat gnrantı mn < • _
8

) 
mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gc'ımelcrı. (6Do _ -

lstanbul Kız Öğretmen Oktdu Satınalma 
E<omisyonundan: 

. k ak ihtiyaçları-
Okulumuzun Mayıs 1938 sonuna kadar yıye~ck ve ya ~c . . (7064) 

na ait tafsilatlı ilan bugünkü Kurun gazetesınde neşreclilmıştir. _ - --
~ktasat Vekaleti iç Ticare 

r·-- .. nden: 

u u Müdür· 

30 lkinci.teşrm 1ii3U tanhli kanun hükümleri dairesinde iş yapm~ 
fainli bulunan miiseccel ecnebi şirketlerden (Sokoni Vakum Oyl Kompa~~· 
lnk) in Türkiye Umumi vekili haiz olduğu salahiyete binaen bu kere mu
racantla Şirketin Izmir acenteliğine Şirket namına ynpacağı .. i~~cr~.en do
ğacak davalarda biitün mahkemelerde dava eden, edilen ve uçuncu .şahıs 
sıfatıarile hazır bulunmak üzere Isviçre tab'asından G. E. N. Ruegg u ta· 
Yin eylediğini bildirmiş ve 18.zımgelen evrakı vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hUktimlere muvafık gbrüLmüş olmakla ilan olunur. (999) 

Her Sabah 
Daha Genç! 

Yeni Bir Reçete, 

Uyurken. s·ze 

Gençlik ve Güzell:k 

Getirir 
Daha taze, daha açık, daha genç ''e 

buruşukhılda.n lmybolmuı; bir cild 
görenler fıdeta bir mucizedir diye
cekler. Filhakika asri fennin yeni bir 
zaferidir. Viyanadan bildirilen bu ~ 
yanı hayret keşif, "Bioccl,, tabir e
dilen ve cJldi ih~·n eden bir unsurdur. 
Bunu \'iynna Univcrsitesi Profesörü 
Doktor StejsJml, kemali itina ile seçil· 
mi:; geaıç ha~'\'anlnrda gizlenmiş cilt 
hiiceyrelerinden istihsale mu,·affak 
olmuı,hır. Hundan sonra cildinizi Blo
cel ile besliyehllir. iniz. Bu Biocel cev
heri yalnız (Penbe rooglndeki) To 
kalon 1'1eminde mevcut olduğundan 
her nkımm yatrnnzclan evvel kullan
dıh'llllızcla siz uyurken cildinizi besler 
n g«'.nçlestirir. Her kullanan kadma 
on yaş daha genç görünmesini te-
miıı eder. Gündüz için beyaz rengin· 
cleki Tol•alon kremmi lmllanını:ı. Si
yah noktaları eritir. A<'•k mesaıneJe,ri 
kapahr \'e <'ilcli b<>~•azlatıp yumuşntır. 

KAYIP - 8·1247 liman cüzdanıınt 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. Rizeli Şaban 
oğlu Hasan. ,____... 

KAYIP-16-2-935 tarihinde 3 seri 
714958 sıra numaralı makbuzla lstan 
bul vilayeti muhasebesine emaneten 
yatırdığım on liro.nın makbuzunu ka~ 
bettim. Yenisini alacağımdan hükm~ 
yoktur. Galata Yenicami Ferınenecı
ler 11, 13 numaralı ban sahibi Evan· 
tiya Yorgiyadi. 

Çok Acele Satıl k 
Apartman. Mekteplere yakın ol· 

duğu için boş kalmaz. Nişanıaş Meş
rutiyet mahallesi Kodaman sokak 36 
pazarlık için Galata.da biıyük Tünel 
Han 34. T: 44672. 

1 
1 

1 

1 
= 
1 

1 

1 

1 

1 

TORKIYE ACENTESİ 

TKO ş iRKETi 
Beyoğlunda Taksim Bahçesi karşısın da 

Her tarafta GOODYEAR acentelerinde satılır. 

= 
1 

1 

1 

1 
= 
1 

1 

1 

a 
= = 1 = • 
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Fareler Kediden Korkar 
Büyük 

maz. Kutusu 10 d"" t . ~ e~ sonra Kat'i ' or mısh 25 kuruşa. yyen 

Taklit hil!b" ~ ır zaman 
ay • nı olamaz 

Taklit benze:i 
demektir. 

KREM PERTEV 
bu ·+· ı ıbarla en .. t•· us un 

kremdir. 

PO•T!,..5T_OCKMOL"'· LIOl_NG0 

Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 

16 - 10. 937 

R A O 1 O A.-B. 
,.,..... .......... ••• ... •••••. ~···•"< •••'""•'" ........... ··~·· 

Stockholm, Birinci Tesrin 1937 

•adyo1arımuın yeni ıoaa modeıı8r1 serisini' 

ıoatışa başıadıRıını.ı mujdelemel<l• şeref duya· 

rı•· su radyolar ••rupa prensipleri ve •merika 

metodları esası ü••rine imal ve bu suretle iki 

memleketin teknik •• terakkiyat ve tek•mül•· 

tını me>cetmi• bulunmakla kemali iftil!ar ve 

emniyetle tavsiye edebiliriı. 
su yeni radyoların takdim ettikleri bütün• 

me•\yetıeri savmak imk•nsızdır· •ncak. bi»•t 

tecrüb• ederek kanaat kesp edebilirsini" ta• 

ıını> radyolarımıa itimat etmeni•i ve ts••Q' 

mamuı•tının teknik ve sanat it\baril• ka••D• 
aığı it \bar •• mevkii muhafaza ve idam• etmek 

nı ı 1 rica ederi7ı. 
AGA-BALTİC RADYO pabrikaları-. 

Stockhoıro-is.veo 

KATRAN HAKKI EKREM 

1 1 1 1 1 1 

1Rigara da içseniz 

sabah~e'?.:V OLİ N 'le 
defa fırçalad .. şam her yemekten sonra 9 .. d ı91nız t kd" d d. 1 • . . un e l 

• Kaşelerini tecrUb ıcabında .. e edin·z. 

1 
. gunde 3 k sım ve markaya d'kk 'şe alınab:lir. 

ı at. Taklitlerinden sakınınız. _. ____ .. 
B"t" - ,,, uunFapiiç[ i N 

Akhnızda tutaca .. c b. . gınız ve 
,. e ınııde taşımanız 
lazımgelen yegône ilô~ 

SEFALIN'dir. 
Baş, Diş, Adale, 

Romatizma 
Baş ağrı ağrıları Üf Ütınekten h 1 ,ıztırap ~=~çolc gelen usu e 

Sefa/in. aliJllc.taum. K kJ 

.. a ır e ış eruuzın sağla 1 _ 
ve Quzelliaine halel aelmez. m ıgına 

-... 

J 

l 

TUNCAY 
G~ŞESü 
Bu tertıbin üçüncü . 

4 E ,( C O lirayı Akb keşıdesinde 
nam sokağında 23 N ıyıkta, Ha
ye, 4 üncü keşide . o. da Bay Ali
arda 53 No d sınde Marpuçc;u-

. a Bay Nasih' 
1ci keşidesinde 4 .. .. e, 5 
unda Bahçe M' uncu Vakıf Ha
~ \' E ~ ~n:arı Mevlılt Bay-

ı . 

. TUNCAY 
tiıçbırK · , GJŞESJ 
B 

eşıue .>-<.Jı.ı.uı •u 1..1 ... Y... . 0 ) -' ' •nHU 11 } G! r~ ulan halds eden ve fa I:irler' ' ye ~rden birismi ver · 
1 

ŞES!, perakende ve to t 1 zengınliğe ka mış 
0 

mosın. 
terUerine kolaylık gOstcr~:ı: :tış yapar. Sipariş-;;:.~";:;_ TUNÇAY 

Biletlerinizi TUNÇAY GIŞES:nun eder. u er ve müş. 

k 

ADRESE DiKKAT: Bahçekapı ~EN_ ~emin ediniz arşısında No 61 . amıdıv<" ~ dd . . .. - S"rb • u •hfHan 

.. 
----• . e .. ı 4 unc" V avı M. HAMDI 

. İstanbul Liman İşletme 

Dişlerdeki leke 1 da • d temizler a - : pası ve kefek. . re s 1 n e n : 
eder n-' ı:_rWakı mikropla derı !erinin iltihııblanmasını Vakıf Paralar . ışlerın c;ürümesı'nı· rı mıha ag~ızda daimi sıhhat d . zı:enederek 1 Id . . . Müd"" 1· Fak t , ve d" , aımı "b - aremızın ınşa ettirece•i 1 

Komisyon .kd l ur ıiğünden! a g~adbah, öğle ve ~ket- daimi güzellik yaratır. cazı e, 937 sair günü saat 14 de idare" ş:~ cu;aı~_nu binasının pazarı - 2 

K. . 

mı ar arının yenı·den ı·ndı·r·ıd· ~· un e 3 defa fır şam ,,e. her yemekten sonr 2 Bu ic:.' k er ncumenind ıgı -11-

- 1 a r - . •'" muva kat teminatı 30.000 . c yapılacaktır. 

agır binalarla hali iD'ada b 1 . ı ıgıne dairdir 1 Ça amayı ıhmal etmeyiniz. ıca kıymetınde bir tek bina yaptıklarını lı"'.dır. Talipler asgaıi 25 mikdarlarımız tekrar indi~ilmişt~ u~l~n emdl~e aid ikrazlardaki ko~· stanbul c M"•d 3 - Taliplerin referanslarını t.evsık edeceklerdir. o.ooo ~ . . n e erız. (6952) ısyon • il d • nazarı d kk 

. . Sulh mahkeme! . eıumumilininden • ucuz fiat verene vermeye m b ı ate alacak olan ld Sahıbı · Af t enyle ı ':ı • g t' . ec ur deg~ildi T are ;, · 
. . ınıct ~;ının YAL!llAN • .on kok kömürü .. evazrın ve . . . . e ıı·dıkleri eserlerin bir r t . r. eklif sahi 1 . . .şı en 

Pı !~-'~~[) ırı ıklar, nezleyi, gripi 
~ - derhal 9eçirir. 
D.~ 1 lik ve 12 lik ambal" ·ı h aJ arını 

er eczaneden arayınız. 

Gazetecılık ve Neşriyat Türk L-' Umumı Neşıiyatı idare Ed . S lıradır. Muvakk tıınakasnsı 10 g~manet daırelcrı ıçın aatın alınacak '5 4 - Teklifler Encümen~szeasrıf t.e~li dfnameye raptedilece~ierrmın Vilcuda ımıtet Şirketi. Basıldığı yer Ten. . SAl.Ul günü saat 14 da t~mina t 112 lira .'.'O uza tı!mıştrr. M uhlımmen bedel 15~ 5 - B . . . ıçın e kapalı 1 . 

S 

AN Matbaası Levaz D . ~ Sırkeci Aşır f ? kuruştur. ihale 25·10-937 p . <l u ışe aıt şartname ve proJ·eı f o arak verilecektir k ım aıresınde e endi sokak 13 azartesı e alına kt er en serv· . . 

K Aş ELER i •• •• edilecektir. (7041) ıçm yolcu salonu inşaat Bürosuna rn" 

UŞUfffie, grip, nezleye ve aörılara bire birdir. Bahçekapı uracaat 
SALiH NECATI 


