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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

"Ordu .. ' 

r 
Çin - Japon Harbi 

Uzak Şarktaki kanlı boğuşma devam ediyor. Geleıı 
haberlere göre, Japon tayyareleri dün Taivuan'ı bombar
dıman etmişler, sivil halktan on kişi ölmüş: şehrin mühim 
bir kısmı harap olmuştur. Tafsilat, üçüncü sayf amızdn
dır. 
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, __________________________ J 

Silebi Nasıl Battı? 
1 

Kazada Gemi Süvarisinin 
Suçu Olmadığı Anlaşılıyor 

ölümden Kurtarllanlar Facianın Tafsilatını 
Anlatıyorlar, Boğulan Ateşçinin, Eşyasını 
Kurtarmak Gayreti Hayatına Malolmuş 

Evvelki akşam Kabataş önlerindt1.. 
"Ordu,, şilebinin batmas!le ne~cele
nen feci deniz kazasına aıt tahkıkata 
dün de devam edilmiştir. Hadise yer:n 
de yapılan keşif!erc ve t~hkik~tın 
dünkü seyrine gore, bu dcnız facıası 

Türkhupı ıehitlerine yapılan dünkü cenaze merasimi 

Hava Kurbanlarımızın 
Cenazeleri, Dün, Muazzam 

Bir lhtifalle Kaldırlldı 

Beş 
Hava 

1 Bu müessif kaza, memleketin her 
köses:nrlP hiiyiilt f,pp~s1iY-ny~11rlıı·tl1 

Sehidimiz 
• 

A nkara, 23 llkteşrin (Baş
muharririmizden) - Bü

tün Türk m:.Ileti dündenberi de
rin bir matem içindedir. Türk 
havacılığının yükselmesine ö- l 
mürlerini vakfeden bet kıymetli j 
genç, çok elemli bir kazanın 1 
kurbanı olmuşlardır. Kayıbımız 

büyük, teessürümüz derindir. 
Bugün bütün Ankaranın iştirak et

tiği bir cenaze alayile umumi teessür 
pek hazin bir şekilde ifade edilmiş, 
beş şehit, ebedi dinlenme yerlerine 
brrakılmıştır. 

Dünkü ihtilalde hazır bulunanlar 

Bu kederli törenden döndükten 
sonra bende kalan duygu şudur: 

Ankara, 23 (Tan muhabirinden) 
- Memleketin her köşesinde büyük 
bir teessür uyandıran dünkü hava 
kazası kurbanlarının cenaze töreni 
bugün yapılmıştır. 

Törende Büyük Millet Meclisi re
isi Abdülhalik Rcnda, Dahiliye Ve
kili ve Parti ~net Sekreteri ŞUkril 
Kaya, Riyaseticümhur naımına ya-

( Arka.'iı 9 uncuda) 

Bir cenazeden değil,bir vatani nüma. 
:yişten geliyorum. Bu nümayişte beş 
:muhterem ölünün huzuru en çok du
yulmuştur. Bu şehitleri havacılıktaki 
faaliyet arkadaşları, anneler, babalar, 
bunların arasında yer alan Hava Ku
hımu ve Tiirkkuşu teşkilatı Başkanı 
Bay Fuat Bulca ve arkadaşları, sivil 
tayyarecilcrin büyük ağabeyleri olan 
askeri tayyarccilerimiz, diğer yüzler
ce ve binlerce vatandaş bugünkü va
tani tezahüre karıştılar. 

Türk vatanını tutan ve koruyan 
yüksek giinlerin toplu bir 

manzarası gözümüz önünde canlandı. 
Bir milleti yaşatan gıdanın fedakar
lıkla kahraman'ık oldur ·ııu bilen ve 
duyan geniş bir kütle, ~bitlere sev
g;lerini havkırdı ve beş şehit elinde 
13all-anan fedakfırlık bayrağının yere 
dUşnıediğini, daha çok e1Jf'r tarafın
dan ilerlere doğru taşındığım ifade 

Gönüllüler Çekilmiyor 

Ademi Müdahale işi 
Akamete Uğradı 

etti. 

'I'ürk annesinin ve babasının bugiin 
en Ulvi nümunelcr;ni gördük. Öyle 
anneler ve babalar ki, genç fidanları
~ttı ebedi kaymlnri'e kalplerinde en·· ~ 
1 <l?.e yaralar açıldığı bir dakik~a bi-
e. nıiIJetin yaşa~ası kin vc~d 
~~k kurbana: ~I-ndal o1sun .. di.~

lı:vorlar. Kı>ndileri; teselli bek~t!'~ 
~ek Yerde Türk a ıfnnesindert 
~ki .... .. • enecek hislerle, geri~kiı011n }\a: 

(Arkuı g • .. c,.cıa~ 

Londra, 23 (TAN) - Ademi Mü
dahale Komitesinin dünkü toplantı
sından sonra aradaki ihtilafların .ko
lay kolay halledilemiyeceği bir kere 
daha anlaşılmış ve Ispanyadan sem· 
bolik çekilmenin ne zaman ba.şlıya
cağı hakkında bir karar verilmemiş· 
tir. Komitenin Pazartesiye tekrar top 

lanarak bu meselelerle meşgul olması 
bekleniyor. 

Romada çıkan ve müphem yazılar 
yazmakla maruf olan Infonnazione 
D:plomatica gazetesi, Italyanın daha 
fazla müsaadelerde bulunamıyacağı
nı, onun daha fazla müsaadelerde bu 
lunacağını sanmanın beyhude olduğu 
nu anlatmakta ve Ademi Müdahale
den beklenen neticelerin alınamadığı· 
nı Sovyet Rusyanm her karara muha 

(Arkası 9 uncuda) 

şöyle olmu§tur: 

2000 rUsum tonajında bulunan "Or 

d l·ıcbi evvelki gün saat ikide, kö· u,, ş ' 
mür yüklü olduğu h~d.e Zongul~ak-
tan limanımıza gel~ı.şt.ır_. Transıt o
larak !zmirc gidecegı ıçm kumanya 

1 k üzere birka~ saat burada kal-ama Ç _ . 
'cap etmiş ve ıragan sarayı ı-

ması ı . . 
1 Ç"piskelcsi arasında demırlemış.-

ti
<; 5° at 8,20 de gemi lzmire gitmek 
r. a · h k t' d .. h~-ket etmış ve arc C' m en uzere .... ~ 

'k' .. dakika sonra kaz:ı vuku bul-
1 

1 uç (Arkn!;ı 2 incide) 
muştıur. 

Iran Hariciqe \ 
Veziri Bu Sabah 

Ankara da 
Birkaç gündenbcri şehrimizin mi

,p.firi pulunan İran Hariciye Nazı.rı 
Ekselans $emil dlln akşam eksprceın 
arkasına ~ğlanan hususi bir vagon
la Ankaraya gıtmıştır. 

Muhterem misafirimiz, Türk ve 

tran bayraklarilc donanan istasyon
rla. harıciye kalemi mahsus müdürü, 
Jstanbul komutan vekili, Merkez ko
mutanı ve Iran konsolosanesi crkünı 
tarafından uğurlanmış1ar, kalabalık 

bir halk kütlesi kendilerini alkışla

mışlardır. Askeri bir kıta scliı.m res 
mini yapmış, mızıka lran :e 'Türk 
istiklal ımarşlannı çalmıştır. 

Misafir Nazır, dün sabah Süley -

man1yedeki Evkaf .müzes!ni gezmiş 
ve şehrin bazı semtlerini dolnı,mıştır. 
Ekselas Senıii, öğle yemeğini husu-

si surette Perapalasta yemiştir. 

YENi TEFRIKAMIZ 

HÜRRİYET 
ve İTİLAF 
FIRKASI 

--0-

Naaıl Batladı, Nasıl Y aşa.dı ı 
ve Nasıl öldü? · 

iki defa memJeketio mukadderatı
na kanı;an, birçok kanlı vakalara yol 
~.aıı, birçok masum Türkün mahnna 
sebep olan bu fırkanın esrarmı \'e iç.. 
yüzünü bu tA>Jril<ada bütün çıplaklığı 
Ue okuyacal<smız. 

Yakında Başlıyoruz 

Batan geminin kazazede tayfaları 

B. Metaksas 

Yunan Başvekili 
Büyük Tezahüratla 

istikbal Edilecek 

Do•t Baıvekilin Ankarayı ziyareti intıbalarından 

Atina, 23 (A.A.) - Gazetelerin faatleri lehinde sarfe~~ği büyUk ~Y. 
b'Jd' di-· go"re Ati na ve Pirenin retlerden dolayı kendısıne halkın mm 

ı ır gıne , on. k · 
bütün amele ve patron teşkilatları. nettarlığını gös~enne tir:. 
Başvekil Metaksas'a parlak bir ka - Proia gazetesı diyor kı · 
b 1 ası.mi hazırlJvorlar. Bundan "Başvekil B. Metaksas Ankarada 

u mer J ·ıı ti .. -
maksat Yunan hükf.ımet reisine sul . bütün Elen mı e namına soz SOY.· 

hün tarsini ve milletin yüksek men- (Arkası 9 uncuda) 

.~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~-

\Kirli işlerle mücadele 
etmekten yılmıyorum 

Ahmet Emin Yalmanın Yunus Nadi 
Hakkındaki Yazısı Beşinci Sayfamızdetd.r 

Ahmet Emin Yalman bu yazı11nda diyor ki: 

''Otuz senelik gazetecilik hayatımda bana 3 kişi ''Dönme,, 

dedi: 
ı _ Harp zamanında kirli itleri ile mücadele ettiğim harp 

zenginleri. 2 - Sait Molla ve Pehlivan Kadri. 3 - Yunus 
Nadi. 

Hepsinde de ıaik birdir. 
"Çirkefe taf atma!,, diyorlar. Evet amma, çirkefe ta~ atmak 

ve bunu kurutmak fedakarlığını göze alacak vatanda,Iara da 
ihtiyaç var.,, 
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''Oıdu,, Şilebi Nasıl Battı? F~Eh~~,, 
~ mznonu ~ 

e 
• 

ôlen ateş~inin kurtarılan 
karısı ve çocukları 

(Ba.sı 1 incide) 
Geminin baş tarafı, demirli bulu

nan Hamidiye mektep gemimizin ö
nünden sıynlıp geçerek, Kızkulesine 
doğru açılacak bir istikamete çevril
miş ve akıntı ile Hamidiyenin Uzeri
ne düşmemek için gemiye tam yol 
verilmiştir. Fakat bu sırada suların 
çok şiddetli bulunması vapurun yo
lunun da k8.fi sUratte olmamnsı ge
minin tam döneceği sırada Hamidi
yenin bordasına sancak tarafından ve 
tnm ortadan yaslamasına sebebiyet 
vermiştir. Müsademe şiddetli olduğu 
lçin Hamidiyenin çelik mahmuzu Or
du şilebinin makine boşluğunu delmiş 
ve geminin makine kısmı bir nn için
de sularla dolmuştur. Tamamen yük
lU olan şilep, musademenin akabinde 
batıvermiştir. 

Geminin 68 yaşındaki ateşçisi Ha
lil ile 45 yaşındaki WJÇısı Recep kur
tulamryarak boğulmuşlardır. 

K.nnlanın ı;rıru ~•.n~ 
' Hadiseye el koyan müddeiumumi 
nıua\'ini İhsan ile, Liman reisi Hay
rettin ve fen heyeti reisi Hayrettin, 
geminin ikinci kaptanı ile lostromosu 
nu da alarak hadise mahalline gide· 
rek fenni keşifte bulunmuşlardır. Ge· 
mi süvarisi o sırada hastanede oldu
ğıından bu heyete iştirak edememiş
tır. Keşfin neticesi, yapılacak adli 
muameleye esas olacağı için rapor 
hakkında bir sey söylenmemektedir. 
Fakat, anlru;1Jdığma g-öre, kazada kap 
tanın bir suçıu yoktur. 

Kazadan lrnrtulan kaptnn ve mU· 
rettebatın isimleri şunlardır: Süley
man, Remzi, lbra.him, Osman, Ce
malettin, Osman, Necip, Dursun, Şev 
ket. Mustafa, Mehmet, Ahmet, Mus
tafa, Mu~tafa, Ahmet. 

Geminin sahibi ne diyor? 
Batan geminin sahibi Bay Rıza Te

melli, dün bir muharririmize kaza 
hakkında şunları söylemi~-tir: 

- Şilebi bir buçuk sene evvel sa
tın almıgt:Ik ve kömür nakliyatında 

l·ulln.nıvorduk. Her zamanki gibi ge
mi. bu defa da !zmire götürmek üze
r Zonguldaktnn kömür yiiklediktt'n 
Fonra dtin buraya geldi. Kaptan ile 
gorüştüm. Hattfı kend"sine, acele et
mem .. sini, ne zaman isterst' o zaman 
kalkabileceğini bildirdim. Kaptnn, en 
h i gemicllerdendir ve bu işte onun 
't-;r hatası olduğunu katiyyen tahmin 
'' 1"vorum. Gavet nnmuskar ve çok 
t kdır ett!~m bir d nizC.:dir. 

Gemi 40 bin lira kıymetinde oldu· 
rru irin kaz"dan maddeten müteessir 
olduk. Fnkat daha ziynde üziildUğü
mUz şey bu arada iki canın kaybol
masıdır ... 

Kaptanın sözleri 
Kazad n sonra rahatsızlandığı için 

teda\i altına nlm"n suvari Mahmut, 
dtin has•nn°den çıkarılmır. ve tahki
ı atın ikMıli irin bt'sinri m.ıbe miidUr
Iüğüne ~C'tirlm;s ir. Kaptan da k'l
:r.a. hal{kmda gunl tı söylemektedir: 

- Ka:r.1mn sebebi, geminin bulun
duğu verde su1arın, vapurun süratin-
c== 

1 
30 kuponn mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 

• • • ar ~ l ' l "'k. ~ ~ stım a ıne ~ 
-~ ~ 

~ Geçiliyor ~ 

Geminin süvarisi 
Mahmut kaptan • 

r 

Boğulanlardan aşçı Halil 

den daha kuvvetli olmasıdır. Bundan 
baska tam sırasında dümen de iyi 
almadı ve geınl, birdenbire Hamidiye
nin üzerine yasladı. Ben, son vazife
mi yaptıktan sonra denize atladım. 
Kalkarken yapbğım manevra, bulun
duğumuz yerde çok gemi bulundu -
c:;...-,ıo..., n. ••..,41'1-o 'rQf\1loh:l ........ ,..\r ""'- •ı•• 

manevra. idi. Fakat umduğumuz ,ne
ticeyi vermedi.,, 

J{aptan, sulnrm tesirile, Hamidiye
nin daha gerisinde bulunan Averof 
zırhlısına kadn.r sUrUklenmiş ve bu 
zırhlının indirdiği filikaya alınmak 

suretile kurtarılmıştır. Fakat, süvari 
burada ilk tedavisi yapılırken rahat
sızlığı tesirile mü\•azenesini kaybede
rek tekrar denize düşmüş ve bu defa 
da Hamidiye filiknlnrı tarafından kur 
tanımıştır. 

Denize dökülen tayfalar, Hamidi
yenin projektörlerile ortalığı aydı~ -
lntması ve hadisenin hemen akabın
de filikaların denize indirilmesi sa
yesinde kurtarılabilmişlerdir. 

Kaza sırasında gemideki 
leci manzara 

Boğulanlardan aşçı Recebin, ge -
mide bulunan karısı ile çocuğunu 
kurtardıktan sonra eşyasını da. almak 
üzere tekrar gemiye döndüğü ve bu 
sırada gemi tamamen batmış olduğu 
için dışarı çıkmıya vakit bulamadığı 
söyleniyor. Ateşçi Halil Dayının ö
IUmU daha feci olmuştur. Bunu ar-

~ ~ ~ Eminönü meydanının a- ~ı 
~ • .. t 
~ çılması ve Y enıcamıın a-
~ mamile meydana çıkarılma- ~ 
~ "l . b. i ~ sı için, Nafıa Veka eh ır ~ 

~ milyon lira tahsisat ayırma- ~ 
~ yı kabul etmişti. Dün, Bele- ~ 
~ diyeye 700 bin liralık tahsi- ~ 
~ l . • ~ ~ sat hakkında emir ge mıştır. ~ 
~ .. l "k ~ ~ Birinci derecede ıstım a e- ~ 
~ ,. . h ~ ~ dilecek binaların ıstesı a- ~ 
~ zırlanmış ve muamelelerine ~ 
~ b" ~ ~ başlanmıştır. Bir kısım ına ~ 
~ sahiplerile, sonradan pazar- ~ 
~ lık yapılacaktır. ~ 
~ ~ 
~A?.~.////ff.////~ 

o ası 

re Heyeti 
Dün eçildi 
lki yılda bir yenilenen idare h~yc

ti ve haysiyet divanı için dün, etıbba 
odası merkezinde resmi bir heyet ta
rafından ve Sıhhat Vekaleti umum 
müfettişi huzurunda seçim yapılmış
tır. Seçime bir kısım doktorlar bizzat 
gelmek suretile, bir kısmı da posta 
ile göndererek reylerini kullanmış -
!ardır. Yapılan tasnif sonunda idare 
heyeti ve haysiyet divanına seçilenler 
şunlardır: 

ldarE' heyeti: Doktor Yahya Orhan, 
Rıza Rüstem, Ziya Nuri, Sani Yaver, 
diş tabibi Muammer Sarıca. 

Yedekler: Doktor Bahri lsmet, Ali 
Şükrü, Ali Eşref, Etem Akif, diş ta
bibi Galip Abdi. 

Haysiyet divanı : Doktor Ali Fuat, 
Fahrcttin Kerim, d~ tabibi Osman 
Borkan, eczacı Hüseyin Hüsnü. 

Yedek: Doktor Kazım Sakay, Liıt
fü Aksu, diş tabibi Şemsettin Çam· 
oğlu, eczacı Müeyyet İhsan. 

.xenı n"'y~wtı.'"' muvu.ı.rakıyet dıte-
riz. 

E ir an Otobüslerinin 

Geçece "i Yol Değişti 
Emirganla Eminönü arasında işli

yen otobüsler, Enı!rgana giderken de
niz kenarını, gelirken Maslak yolunu 
takip ediyorlardı. 

Emirgan civarında oturan halkın 
tcşebbUsU üzerine otobüsler, bundan 
sonra, dönUşte de deniz kenarını takip 
edeceklerdir. Yalnız, Rumeli hisarın
da 170 metrelik bir nhtnn üzerinde 
demir parmaklık yapılması lazım gel
mektedir. Bu parmaklığın masrafım 
otobüscüler ödemeğe razı olmuşlar
dır. 

Kar deniz Hattı 
• 

Çi lsmarl nacak 

Vapurlar 
kadaşı Mustafa şöyle anlatıyor: Denizyolları mUdtirU Sadettin, An-

- !ş başında iken, bulunduğumuz karaya gitmiştir. Karadeniz hattında 
yere birdenbire sular hücum etti. He- işletilmek üzere Alman tezgahlarına 
men merdivenlere koştu~. Fakat yeniden ısmarlanacak olan 3 vapur i-
merd"vcnlerdcn de su gclmıye başla- . . 
dı ve b" · yukarı çıkmamıza çın VekA.lctle temaslarda bulunacak-

• . ld ızım n- 68 nc·ı da bir tır. Bu işe ait mukavelenı.:ı. bugiinler-
manı o u. .nt:n y . ..,, n ' k d i za1 w ild" ·1 

1 H lil D dn kur de An ara a m anacagı b ırı -ihtiyar o nn a ayıyı - . 
tarmak ümidile kend' :ni kazanın ö- mektedır. 
nünd n aldım ve makine dairesine =m=n=n=e=\T=a=s=ı=nı=y=a=r=k=e=n=b=k=d=e=n=b=ir=e=s=a=n 
doğru yiir iidüm. Fakat tam bu sıra- caktan bindirdi, bulunduğumuz yere 
da makine dairesini de su bastı ve su hücum ettiği için merdivenlere atıl 
Halil Dayı elimden kurtularak ma - dık ve suların bizi önlemesine rağmen 
kine kayışına sarıldı. Bu Sln\da su yukarı çıktık. Kıç altındaki kamara
tepemizdeıı aştığı için biz de maki - da üç kişinin uyuduğunu bildiğim 
ne dniresinde yüzmeğe başladık. Ça-

için hemen o tarafa koştum, onları resiz lrnlarak gemivi terkettik.,, 
da uyar.dırdım. Hemen denize atıldık. 

Uyuyanlar birer birer Gemi çarçabuk battığı için hiçbir 
uyandırılıyor şeyimizi nlmıya vakit bulamadık. Hiç 

Diğer ateşçi .Ahmet te vakP.yı şöyle birşeyi kurtaramadık. Hemen hepi-
nnlatmıştır: miz Zonguldakta mall§lanmızı da 

- Ben vardiyada idim. Gemi tam yeni almıştık. Paralarımız da bera-

·~ı 
c·· ı~ı 
r<up~~u~I 
10 kupona mukabil bir 

cüz 71':! kuruştur. 

ber gitti.,, 

Boğulan aşçının karısı Semiye ile 
iki çocuğu kurtarılmıştır. Bunların 
gemi zab3tannıdan habersizce gemiye 
alındıkları anlaşıl· / ur. Aşçı Recep, 
bunlan !zmire götlirmek üzere vapu
ra gizlice sokmuştur. 

Batan Ordu Şilebi 10 bin liraya si
gortalıdır. 

Erkanıharbiye Reisleri al·ac 
Bır 

Ka ası 

a 

.Y CJO 
y 

• e 1 
Evvelki gUn !stanbula gelen Dost 

Yunan erkaruharbiye reisi General 
Papagos, dUn öğleden sonra otomo -
billerle şehirde gezintiler yapmı§lar
dır. Bu arada 'l'opkapı, Ayasofya mü
zeleri gezilmiş ve geç vakit otele dö
nülmüştür. General Papagos, öğieden 
evvel vılayete giderek valiyi maka -
mmda ziyaret etmiştir. Bu ziya
ret öğleden sonra iade E.'dilmiştir. 

Yugoslav erkfınıharbiye heveti bu
gün, Romen heyeti de salı gUnü şeh
rimize geleceklerdir. 

Romen erkiinıharb:ye heyetilc he
raber iki Romen gazetecisi de gele
cektir. 

Yunan gazetecileri 
dün döndüler 

s 
o 

en z 
Od 

DUn sabah, Harem ile Salacak nra 
smda bir kaza olmuş ve Raşko isim
li bir gemici boğulmuştur. Hadisenin 
tafsilatı şudur: 

Şirketi Hayriyenin 47 numaralı va
puru Hareme gitmE'k üzere Salacak
tan kalkmış ve biraz sonra manevra 
yaparken BUyü.Jtadndan gelmekte o
lan Tayyar motörü ile karşılaşmıştır. 
Karşılaşma ani olmuş ve motörün 
baş tarafı, vapurun kıç tarafına çar
pacak bir vaziyete gelmiştir. Gemici 
Raşko, vapura dayı:ırunak ve bu su
retle müsademeye mani olmak iste
miş,· fakat sarsıntının tcsirile mu va
zenesini kaybederek denize dtişmüş 

ve hemen suların arasında kaybol -
muştur. Yapılan araştırmalarda Raş

ko bulunamamıştır. Hadiseye Liman 
idaresi ve mUddeiumumilik el koymuş 
tur. Tahkikat ilerlemektedir. 

General Papagos 
. Vilayetten fıkıyor 

Aziz misafirimiz Yunan Başvekili 
General Metaksasın memleketimizi 
ziyareti münasebetile !stanbula gel- • 
miş olan altı Yunan gazetecisi di.in 
sabah ve öğleden sonra bazı gezinti
ler yapmışlardır. İstanbul Basın I\:u
rumu, misafir meslektaşlar şerefine 
kendi binasında dün akşam sant 17 
de bir çay ziyafeti vcrmistir. 

Misafir mekleştaşlarımız, dün ak
şam saat 22,30 da kalkan konvansi
yonel trenile Selaniğe gitmek U?,ere 
şehrimizden ayrılmışlardır. 

Üniversitede Verilen 

Serbest Konferanslar 
Her yıl üniversitede Türk ve ya,. 

hancı profesörler tarafın-dan veril .. 
mekte olan ve halka üniversite bilgi
lerini yaymayı gaye tutan serbest 
konferansların daha faydalı olınası i
çin bunların toplanarak neşri takan
rür etmiştir. Rektörlilk ilk defa olar 
rak 1935-1936 ders yılı konferans
larını bastmmşbr. 1936-1937 ders 
yılına ait konferanslar da birkaç gU~ • 
ne kadar çıkarılacaktır. 

Ziyafet, Yunan ve Türk gazeteci
leri arasında tam bir samimivet için
de geçmiş ve iki memleket do~tluğu 
hakkında çok güzel nutuklar söyl~n· 
miştir. 

Bayram 
decek 

• • 
lştı 

00 i • B 

A ~<ar y itti 
Cümhuriyet bayramı ha1..ırlıkları i

lerlemektedir. Evvelki gün Edirne li
sesi ve Erkek muallim mektebi tale
besinden 150 izci §ehrimize gelmiş -
tir, lzciler Galatasaray, Kabataş, ls
..... n,,ı lhu•lprinıl!" J•<>fT.-tlnı ,..li\ J1" tı::_ 

tanbul liseleri 1zcilerinden müre"kkcp 
200 kişilik bir kafile de muallim Bay 
Cevdetin riyasetinde dün saat 15 te 
Edimeden gelen izcilerle birlikte A.n· 
karaya hareket etmişlerdir. Bu sene, 
bütün İstanbul liseleri izcileri bir bay 
rak altında geçit resmine iştirak ede
ceklerdir. 

Bu yıl. şehrimizde yapılacak geçit 
resminde de mekteplilerin daha mun
tazam bir §ekilde geçmeleri için ter
tibat alınmaktadır. Yarın saat 14 te 
lstanbul erkek lisesinde bir toplantı 
yapılarak hazırlıklar etrafmda görü
şülecektir. Bu içtimaa Maarif müdü
rü Tevfik Kut riyaset edecek, lise ve 
orta mekteplerin jimnastik hocalari
le, salahiyettar birer muallimleri bu
lunacaktır. Bu toplantıda bazı karar
lar verilecek ve mekteplerde talebe
ler ona göre hazırlanacaktır. 

---0-

B sll 
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Devlet Matbaasınca hazırlanmakta 
olan kitaplardan orta mektep ikinci 
sınıf fizik kitabı da dün bitmiş ve sa
tışa çıkarılmıştır. Tamamlanmnk ü
zere olan kitaplar §unlnrdır: 

nkmektep: Üçüncü, dördüncü, be
şinci smtf okuma kitapları. Bunlar bu 
ayın sonunda çıkacaktır. 

Ortamektep: Birinci, ikinci sınıf 
tarih, birinci sınıf hesap ve 
cebir, birinci sınıf tabii ilim-
limler, üçüncü sınıf fen bilgisi, biyolo 
ji, kimyaya giriş, ikinci sınıf medeni 
bilgiler. 

Lise: Birinci, ikinci sınıf cebir, 
hendese, birinci sınıf biyoloji, fizik. U 
çUncü sınıf sosyoloji. 

Devlet Matbaası, bunlardan başka 
diğer bütün kitapların basılmasını 
bitinniştir. 

iya Gö a p ·çin 

Bir ihtifal Ya ıhyor 
Türk içtimaiyat mütefekkiri mer· 

hum Ziya Gökalpın ölümünün yıldö
nümü münasebetile yarın büyük bir 
ihtifal yapılacaktır. Bu hususta Emi
nönü halkevi bir program hazırla -
mıştrr. Sant 15.30 da Ziya Gökalpın 
Belediye karşısındaki Sultanmahmut 
türbesi bahçesindeki mezarı ziyaret 
edilecek, nutuklar söylenecektir. 

Yunanlı gazeteciler, istasyonunda 
Türk gazeteci arkadaşları tarafından 
uğurlanmışlardır. 

• 
yı 

er 
e 

er 
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Şehrimizdeki lise ve orta mektep 
muallimlerinin 57 sine ait tayin ka.
ra.rnamcsi dün Maarif Müdürlilğüne 
gelmiştir. Bu kararnamelerin mühim 
bir kısmı ilav der3kr nahhımla.'1u. 

Ayrıca, ıen tlW<wwıo• "'"!ıı"""'c.ıt.<4.ı..u. -
den Bay Saffet Erertköy kız lisesi 
kimya muallimliğine, Haydarpaşa li
sesi felsefe muallimi Refet Sadettin 
Galatasaray lisesi felsefe muallimli
ğine, üniversite tıp fakültesi hıfzıssıh 
ha doçenti doktor Muhittin İstanbul 
kız muallim mektebi hıfzıssıhha mu .. 
alliınliğ'ine tayin edilmiştir. 

lst~nbula tayin edilen 
ilkmektep muallimleri 

Diğer vilayetlerden İstanbul maarif 
m\:idtirlüğü emrine verilen muallim
lerden bir kısmı civar köylere tayin 
edilmiştir. Şehirde münhal oldukça, 
bu muallimler, sıra ile lstanbula ge
tirilecektir. Bunun bir listesi yapıl -
mıştır. Listede 44 muallim vardır. 

Üzümü Çok 

a cııh Yiyoruz 
Şehrin hemen her semtinde UzU -

mün pahalıhğı göze çarpıyor. Bağ bo
zumu başlamış olduğundan piyas~ 
mıza fazla üzüm getirilmektedir. Seb 
?.e ve meyva halinde toptan yapılan 
satışlarla manavların perakende sa
tış fiyatları arasında çok yüksek fark 
lar vardır. En iyi müşküle UzUmleri 
ni 10-14 kıuruşa alan manavlar, bun 
tarı 25-30 kuruştan a.5ağı vermiyor
lar. Siyah üzüm 5-10 kuruşa, top
tan verildiği halde manavdan ancak 
15-17,5 kuruşa a!ınabilmektedir. 
Yapıncak toptan 5-14, perakende 

20-25, razakı üzümü toptan 7-11 
kuruşken perakende 15-20 kuruştan 
aşağı satılmamaktadır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Kolunu ırmış 

Usküdarda Altunizadede oturan 
Halil isminde biri, alacak yüzünden 
çıkan kavga neticesinde arkadaşı Ha.
sanın sol kolunu kırmıştır. Halil, ya.
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

l(aynar Su ile 

Haşlanan Çocuk 
IJ'\- L -L- ~ ... "!llıı.T_: _ _..ı _ _ __ ı,,..;;.__.,:ı_.. 1 --

ml\.t'alı -evete dün feci bir kaza olmU§
tur. Muzaffer adlı ij,ç,.yaşında qir ço
cuk üzerine sıcak su dökülmek sure
tile haşlanmıştll'. Çocuk, Şişli çocuk 
hastanesine kaldırılmıştır. Müddeiu
mumilik hfıdise hakkında tahkikat 
yapmıya lüzum görmüş ve tabib"adil 
Enver Karanı dün hastaneye gönder
miştir. Raporu verildikten sonra tah· 
kikata devam edilecektir. ' 

---Of---

lcr Dairelerinde 

Yeni Kasa Tesisatı 
Yenipostanede yerleşen mahkeme

lerin serbestçe çalışabilmeleri için Ad
liye Vekaleti icralnnn başka bir bi· 
naya nakledilmesine karar vermişti. 
Müddeiumumilik bunun için bir bina 
arıyordu. Münnsip bir bina buluna
madığı için, icralar yine eski yerlerin .. 
de çalışacaktır. Yalnız, muhasebe sa.
lonunda yeni tesisat yapılacaktır. 

Dünden itibaren de bu işe başlan
mıştır. Tesisat bittikten sonra iş sa
hiplerinin işleri daha kolay görüle
cektir. 

c~~J 
U• • niversitede okuyan taşralı ~lan

mız için Beyazıttta yeni bır yurt 
daha açilmış ve dunden itibaren talebe 
kabulüne ba!ilanmıştır. Yeni yurdun iaml 
clstanbul Kız Talebe Yurdu, dur. 

C:rrahpaşa hastanesi mÜ!itemillltma 
ilaveten yapılacak asri mutfak ve 

çamaşırhanenin ihalesi yapılmı3tır. Yakm· 
da inşaata başlanacaktır. 

y eşilköy meteoroloji istasyonundan ah· ı 
nan maıcımata göre, yurdumuzda havanın 
orta Anadoluda az bulutlu, yurdun diğer 
yerlerinde kısmen bulutlu geçmesi, rlizglir
lann garbi Anadoluda &imali, orta Ana -
doluda sakin, ııarki Anadoluda şarki, şi

mali Anadoluda cenubi ve cenubi Anadolu
da şimali orta kuvvette ve Karadeniz sa· 
hlllerinde ise kuvvetlice esmesi muhtemel
dır. 

Gün: 31 10 uncu ay 
Şaban: 17 

Arabi ı356 

llkteşrin 11 

Rumi 1353 

Güneş: 

ikindi: 
Yatsı: 

6,20 - O~le 
14,57 - Akşam: 

18,52 - imsak: 

11,58 
17,16 
4,41 

lutlu geçmiıı ve rüzgar $İmali şarkMen sn· 
niyede dört metre olarak esmiştır. Baro· 
metre 762,6 milimetre, hararet en ç I< 
17,9 en az lS,6 aant grat olarak kaydc '· 
mi~tir. 

OUNHU HAVA 
Dün hava akşama kadar ekseriyetle bu-
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Civarında 6000 Esir Almışlar ! 
Boyalıdır_ 

$anghay 
• 

Son Derece Kanlı 
Harp 
Oluyor Fransaya Binlerce 

Y aralz Mülteci 

EmlnönUnUn, Bebek tr&mvaJ"lan 
dunn yerinde akşamlan f.Ok kala.ha
lik var. Arabadan laeınJe.r, Uerliye
bllmek için hayli sıkıntı çeklyorm 
Lakin gözü açık çok. Kendine yol ,.;. 
mak için: 

- De&tur! 

Avrupadaki Japon Sefirleri Hummalı 

Faaliyetle Seyahatlere Başladılar 

Bir 
' 

Neuyork, 23 (TAN) - Uzak Şark harbi hakkında alınan ha· 
berlere göre Şanglaayın pmalifarkmnde azami derecede kanlı ve 
şi.ddetli muharebeler uuku bulmaktadır. Fakat iki tara/tan biri de 
kati bir netice alamamıJır. Çin membalan hareket tefebbüsünün 
Çinlilere geçtiğini, ve Çinliler tarafından mevzii muvallakıyetler 
kazanıldığını, Japonlann 21 llktef'incle yakınlarına kadar gel· 
dilıleri Kuangloa'nun bir kilometre ftlTlnna atıldıklarını bildir
mektedirler. Japon tebliğine göre Çinliler ayın 21 inde Şanghayın 
Chapei cephainde taarruza gepnif/er, ve Ü' •aat aüren muhare
beden sonra püakürtülmiiflerd'İr. 

Japon tebliğine göre Pekin - Bankov hattmdıa beş fırkadan müteşek
kU bir Çin oıdmnı aym 21 Jnde Bova ve Bopef eyaletleri hududunda muka
bO taarrma geçmlf, .Japonlar taarruzu püskürtmüş ve Çinlileri takibe 
baş•emşlardır. Blôat eden ÇiPllleJ'Şangtch clvanndaki mevzUerine çe
ldlmŞ)erdlr. Japonlar aym 22 sinde bu mevzilere taarruza hazırlanmakta 
ldDer. 

Japonlara göre bir Japon yUrUyilş kolu Cang nehrini geçerek Tung _ 

Paoşao şehrini işgal etmişlerdir. 
Japon tayyareleri dün Taiyuan'ı beş ker:_e bombardıman etmiş, sivil a. Japon Hariciye Nazın 

haliden on kişi ölmüş, bazı binalar ha sara ugramıştır. B. Hirota 

Akzn Ediyor 
Fransız Hükumeti, iltica Eden 18 • 45 Yaıındaki 

lspanyolları Hudut Harici Ediyor 
Lonclra, 23 (TAN) - l•panyaJan alınan en son haberlere göre 

O.iler Dijon ile Ovieclo arasında kendilerine tealim olan milialerin 
6000 elen lala olcluklannı bildiriyorlar. General Franco, fİmal· 
deki kuvvetlerini daha bQfka cephelere gönclermiye bQflamıfhr. 
Şimalde çalı,an 160 tayyare de bQfka cephelere gönderilmiftir. 
Dijon'clan Franaaya yığın yığın mülteci gitmektedir. Mülteciler 
araaıncla birçok yaralılar bulunmaktadır. Bunlann •ayın binlere 
yaklQfl)IOr. 

Va.linslya, :.Wdimetl ne,rettiğl bir.------------
tebliğde Dijon'un tahliyesini haber 

• \'ermekte, fakat Aragon cephesinde 
asilerin San pedro maoastmm almak 
la beraber cUmhuriyetçllerin muka
bil taarnJZ& geçerek mexzlleriııi 
istirdat ettilderinl bildirmektedir. 

Doktor Schacht 

Nazırllktan istifa 

Ediyor 

- Müsaade buyurun! 
- Geçelim? .. 
Gibi çok lşltilmfş ve artık kamk

senmlf sözlerin teslrsb . kalacağım 
bllenler: 

- Boyalıdır, dokunmasın! Diye 
bağırıyorlar. Bu sözü işitenler de 
gerçekten boyalı bir§ey geçiyor mn
nederek açılıp yol veriyorlar. Halbu
ki ne boyalı var, ne de dokunan. Sa
dece bir göztl açık kendine yol açı
yor. 

Buna mukabU hakikaten ldrU ve 
bolapk olanlar var ki; kalabalık an-ı 
8ID& kan§ıp herkesin ldrlenmeıdıu 
sebep oluyorlar. 

A8ll fm.anhk hissi böylelerialın geo
tlkleri yerlerde: 

- Pistir, bulatmasm ! Diye baP'-
muıdır. 

Uldn maalesef bmnı yapacak ye
re, temizlerin de kendileri gibi klr-
lenmeelnden zevk alırcasım herkese 
siirtünerek geçiyorlar. 

Acaba, hayvuıları koruma eemt
yeti, çocoklan esirgeme demeğl gibi 
(temlzleri koruma derneği) gibi bir 
lslmle bir hayır cemiyeti de bmım 

• 
Bir general idam edildi ı-:::~----------:-----------

Japon erkim harbi)'esinin emin bir I:'.. ., ' f J V · J / k 
Çin membamdan öğrendiğine göre r l ıs ınue .n.an/ı va a.arın Yine VaJinslyamıo bir tebliğine gö- Berlin, 23 (A.A.) - Havas muha- için lmnılsa da dediğim gibi seslmo 

meden kalabalığa kan§BD pisleri gör
dükçe: Ma.re,al Çan-Su-Liang, Çan-Kai-

Chek'ln emri ile idam edilnllştir. Ve 7 a ar' uzları n 
Yalan bir haber 

re (}ümborlyetçiler Cenup cephesinde biri bildiriyor: Bay Schacht'm Al
i.sDerfn yaptrklan birkaç taamuru manya iktısat nazırlığından gelecek 
püs)dlrtllltlşlerdir. hafta içinde istifa edeceği hakkında 

bir şayia dolaşmaktadır. 

- Pistir, bulqmasm! Dikbt ecJl.ı 
nlz! Deyu halkı ikaz eylese neb4&ll 
iyi olur. Hem sudan tasarruf olar, 
hem sabundan. Şanghay'daki İngiliz kıt&lannın Ar J A k v · 1 • 

başkumandanı, çm askerlerinin dün U l T G S l /'\. eSl L m l lJ O r 
akşam bir İngiliz müfrezesine el b< ' INGILIZLERE GÖRE VAZI 
balariyle hücum ve Ingilizler.n YETTE SALAH VAR 
de mitralyözle mukabele ettiklerine Londra, 23 (TAN) - Bugün de Kudüate bir Arap miilaendi.: 

Bir torpito F ranıaya 
götürüldü 

ispanya hükumetine ait 3 numara
lı torpito bir Fransız destroyerinin 
arkasına bağlanarak Dijon'da.n Le
verdon'a getirilmiştir. 3 numaralı tor 

B. Schacht'ın Rayşbank riyasetini 
muhafaza edeceği rivayet olunuyor. 
tltısat Nezareti B. Posse ve B. Neu
mann a<llı iki müsteşar tarafından i
dare edi'''cektir. 

B. FELEIC 

Mısır Müdafaa 
Bütçesi Arttnlıyor 

dair bir Japon mem~dan ~~len uurulcl y k el D •& 
haberleri katiyetıe tekzıp etmıştır. • r ~. karan ço ağır ır. ün akftD11 Eriha ile Kuclüa arasında 
Japonların bu hususta verdikleri 1f ıyen . ır aç kamyon taarruza uğramıştır. Birkaç gün evvel vu- pito hasara uğramış bulunuyor. 

haberlerde lngilizlerle Çinliler ara- rulan bır y ahudi memuru, bugün ölmüştür. Katilin tevki/ine va- Madritten verilen bir habere göre 

B. Neumann, B. Göring tarafından 
4 senelik planın tatbikine memur e
dilmişti. 

--r .. ,,. . . . 
d b bah 

"d b" ·· d k al" t l b" l l " Kampanis hükumet merkezinin Bar-
anı a u sa yenı en ır musa e- nyaca m uma veren ere ın erce ira mükafat uadolunmuftur. ıne vuku bulduğu ili.ve edilmekte idi. selonaya nakli meselesinin halledil-

M • + y K -, / /ngiliz malı/illerine göre mek -O.sere oldujuııu 96)-lemJ§tir. Bu-
nıo~ e Unan ra 1 

1 
vaziyejle salaJ. var nunla beraber bnzı nezaretler Valan-

hammalı faaliyeti A logiliz meba.f"alin .. "S"ıyw.ıa -ıı.rıı ı:u .. lll\"' ~ 
Nev}'ork, 23 (TAN) - Japonya vrupa nıaı..~- -•AL .:_ gore vaziyette. F h•·L~ ,. ··ıt ·ı . ~ -.. varwr. ran•a URUme ı mu ecı erın 

Almanya, Artlk 

Dostça Teklifleri 
Kabul EtmetrdJr 

llarielyesf namına söz söylemiye sa-
lihlyettar bir zat Avropadald .Japon Seyahatine Çıkıyor Kudüs MttftUsünön Lübnan veya bir kısmını kovuyor Londra, 23 CA.A.) - Times gue-
lefirleriaJa yaptlklan seyahatleri .Ja- YS~~e lkaml etine müsaade olODDU· Fransa hilkömeti, 113panyada dahi- tesi, Almanyanm müstemleke talep-

Atina, 23 (A.A.) - Atina ajansı ~ aa aşılmaktadır Bir arahk ı · · 1ngiJ ponya, Almanya ve ltalya arasmda MUft.. .. F • 1 Ji harbin kopmasmdnn D<'ri Fransaya erını mevzuubahis ederek, . tere 
tıç taraflı bir ittifak yapmak ~b- bildiriyor: . unun raıısaya gideceği şay:I o. iltica etm· olan v ile anlaşma istiyen Almanyanın dos~ 

Gazeteler, Kral JorJ~n . Roma, Pn.- rnuşsıa da. Müftünün yakınlarından ış e .. Y~~ları 18 - 45 ça müzakerelerde bulunmak teklifle-
büstt IMllade u.yanlarm yanıldıkla- ris ve Londraya 29 teşrımevvelde ha- ·biri kendl'lfrııin bir A brlnde ika arasında bulunaıı buttin Ispanyotıarı rini kabul etmesi zamanmm artık gel 
l'llu, bu yolda neşrolunan şa.yialarm reket edeceğini bild;rmektedirler. meti tercih ettİ"w-ı so~yplemfşşe tr. F-'·•t memlekette~ a.zami stiratle çrka.rmıya d:ğini yazmaktadır. 
a&lı olmadığını aöylemiştfr. f'>"' .- k verm t -" - Miiftü .. arar ış ır. - --o- -

Nlchi Niehl eteslne nun nerede yerleşeceği henüz 
gaz göre Japon lngiltere, Silahlanma &lllaşılmamıştır. 

)'a De ltalyamn Dokuzlar Kooferan· Mısırda.ki Genç MUs1Umanlar Ce-

ama hangi teralt dairesinde iştirak Programını Tatbik Ediyor miyeti bugön Fraınsanm Suriye Yük· 
edeceilae dair iki taraf arasında mi- sek Komiserine bir telgraf çekerek 
lll..a...- ı --ı-. , .... _ .. ıı:, ıatır Londra, 23 (TAN) - Milli müda-
~ b r 11ıUJAŞma &ıım:ıuuma;ı • Kudüs Müftütdlne tam serbesti veril· faa nazırı Inskipp bir nutuk söyle-
Von RibbenLıtrop'un Roma ziyareti miş ve bilhassa demiştir ki: "Hükii- mesini istemişlerdir. 

Franco ordusuna mensup yaralı ve 
sakat 25 Ispanyol z~biti R..ıınada te
davi olunmaktadır. Dün Ispanyedan 
700 Italyan yaralısı da Nııpolıye gel
miştir. 

Avus'G'ralya Rekorunu 

B. Hull Dünya Vicdanına 

1-litap Etti 
Nevyork, 23 (TAN) - B. Hull 

~ün, Torento darülfünununun fahri 
doktorluğu Unvanını almıştır. Me • 
rasim münasebetile bir nutuk söyli· de Alınan - Japon paktına dair ko- met, silihlanma programının tatbiki 

lluşma.larla allkadar olduğu haber için sarfe'"mekte olduğu gayretleri 
~eriliyorsa da bu haberin mahiyeti bir kat daha artıracaktır. Blöfe isti
de henUz anlaşılmamıştır. nat eden bir dış siyaset azimli ola-

Borneo"d:1 8" 
Ev Yandı 

Kıracak yen naZ1r, dünya vicdanına hl -
tap etmiş ve sulhün yeniden tesisi 

Japonya Dokuzlar konferansına iş maz. lngilterenin, si'ahlanma prog
tirak için vuku bulan davete henüz ramını tamamen tatbik edemiyeceği-

. ni sanarak ümidi kesmek doğru de-
bir cevap vermemiştir. Japon siyasi· 
1 

ğildir.,, 
eri bu meseleyi konuşmak için top-

Kadın Tayyareci için lazım gelen bütün kuvvetlerin 
harekete geçiri1mesi icap ettiğini, 

Amsterdam, 23 (A.A.) - Borneo Şam, 23 CA.A.) - Kadın tayyare- muahedelere riayet edilmesinin ehem 
dan bildirildiğine göre, bir yangında, ci Yoan Batten Brendizi'ye mütevec- miyetini hararetli bir dille anlatml§-

800 ev ve dükkan y::..a~n_m_ı.:.şt_ır_. ___ cib_· _en_h_a_v_al_a_nm_ış_tır_. _ _ _____ tır~·-----

lanacaklardır. 

Rualar ıelair ifgal etmediler 
N"ankin, 23 (A.A.) - Havas ajan 

lllnın muhabiri bildiriyor: 

.L4rap Birliğinin Mücadele Hedefleri 
T aymis gazetesi Arap Birllği-

Çin mahfillerile Sovyet sefareti, . ne tahsis ettiği Ud yazıda 
Cin TUrkistanmda birkaç şehrin Sov Arap Birliği cereyaıımm bugünkü 
)et krtalan tarafından işgal edildiği vaziyeti ne ali.kadar oıınakta ve 
hakkında Japon menbalanndan veri bu vuiyetf taııJU etmekWdlı'· Bu 
leıı haberleri tekzip etmişlerdir. yazılara göre tugünkii Arap Birll-
Af ği cereyanı, siyonJst düşınanbğı 

illetler Cemiyetine teıekkür şekllınde tebarüz eden menfi bir 

Cenevre, 23 (A.A.) - Çin "Mil • cereyandır. Siyonistler, Arap Bir· 
letıer Cemiyetine müzaheret" cemi· llğine karşı gelen engel sayılıyor. 
>eti beynelmilel müzaheret cemiyeti Irakta, Arap Birliği cereyanı git
ile bir telgraf göndererek sulhün ye- tikçe kuvvetlenmektedir. Surfyede 
llld ayni cereyan, durmadan Derliyor. 
~l en tesisi için sarfedilen be~elmi Fakat gerek Irakta, gerek Suriye· 

gayretlere teşekkür etmişt~r. de dahili vaziyet hiçte iyi değildir. 

'btıı~=~ şu tekliflerde . iki memlekette de kanşıkb~ ve 
l . dabııkbğa sebebiyeı veren amn-

l'akıa - Müstevi~ orduların Çın top- ler varsa da bu vaziyet Arap Bir· 
rtndan gen almması, Uği eereyanmı gütmlye miıııl ol-
~ Her iki tarafın mUtekabllen mamaktadır. Fakat, Arap Birliği 
~ .... tecavüz taahhüdUnde bulun - cereyanının biricik hedefi, Slyonlst

Uk değlldlr. Bunlann bir hedefi de 
lt ~ı'; lhtlllfm esaslı bir tarzda hal Lübnan Cumhuriyetidir ve bu cum-

tavauut yapılmam. horlyetlu Sariye De blrletmesJnl. 
1a ~:~bunlar Japonlarm muhalefe- yahut LUbnana Uhak otonaa ve 
Jliı..~ akim kalacak olurea Ja • halkmln ekseriyeti Mtlslümen olan 
La.~ ekonomik sank8iyonlar tat- yerlerln Suriyeye verllmeebd temla 

edllmeel. etmektir. 

r····:;;:z.;.:;;:··ö;;ER···R·,;:··~ö~R·u~ ... l 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Tay.mis) gazeteHI bütün bunla- tiğinl anlatıyor. Fillstfıııde teşkili 
n mufassal bir surette sayıp ...ıat- arzu olunan l' ahudl devleti, Fillstf-
tıktan sonra yazılarmı şu §ekilde nln sahillerini kapladığı ve Arapla-
bitlrlyor: n lçerlere attığı lç"n bu hi.dlsede 

"Fransızlar ~ lngllizler de, A· Arapları hiddetleodlrmekte ve müş. 
rap ilerlemesine, Arap beraberllğl- terek mukavemeti artırmaktadır. 
ne düŞ11181l değildirler. Fakat FJ'8ll Bilhas• Lübnan Cümhuriyetlnln 
sız mütehassıslan da, lngilb mil· bilttin Suriye sahillerini kaplama-
tehassıslan gibi, Arap muhayyile- smdan ve Suriye Cümhuriyet'nl 
sinin pek balapervu olduğonat içerilere atmak için vesile teşkil 
Yalan Şarkta siyasi entrika ve etmesinden soma l' ahudl devletl-
değişme lhtimallerinln mebzul bu- oln de F111stin Araplanm sahilden 
luoduğwıa inandıklan için MaP ve denizden umklaştınnak ttzere 
BfrUği cereyanını vaktinden evvel 
teşvik etmenin iyi neticeler vennl· vttcude getlrOmeslnbı dli§tlnülme-
yeceğlne kanidirler. si, Arapların vaziyet kar§ısında 

TaymJs'la hulisa ettiğimiz ba blssettikleri infial ve lsyam hız.. 
yazılan heqeyden evvel A· Jandınyor ve bu da Arap lwvvet-

ra.plann, Flllstlnde bu memJeketla lerl arasmda birliği takviyeye biz 
en zengin kısmılanm kacaklrYB8 met ediyor. 
bir Yahudi devletlnbı ~ A.raplann dalma denizden mak-
taraftar olmadıklanm, bana bl'fl laştınlmalan ve denb ile aralann-
ı.yaa ettıklerinl, Ye ba tsyamn A· da yabaaCI kuvvetlere daya.nan hti-
rap Birliği eereyaanu takviye et- kftmetlerin vtlcude getlrllmesl kar-

§ISlllda infialde haksızlık görmlye 
lmkin yoktur. Bu yüzden bugünkü 
Arap Birliği eereyam bilbeve Od 
hedef karpsmda buJunmakf:adır· 
Birincisi lngllterenin himaye ett.iğl 
Slyonistllk, ikincisi Fransanm mö· 
zaheret ettiği Lübnan Cumhorl· 
yeti. 

Araplar, bu iki imU De, deniz
den, medeniyet dünyaalyle temas
taa mahrum kelaeaklan ve lktma 
di esaret.e mahkOm edlleeekleri için 
bonlarm ikisiyle de mileadele et
meldedirler. B\I da nihayet yaşa
mak haldmw. dayanan bir kalkın
madır. 

(Taymls) in yuısmdan lngllt.&
re De Fran•n• Arap beraberllğl
ne müzaheret etmlyenk mukabil 
tarafı tutaeeklan enl&Şdıyor. Bu 
d8' olsa olsa birkaç gün evvel gös
terdiğimiz gibi, Arapların da daha 
başka kaynaklardan müzaheret a
ramalarmı icap PttlreCPktlr. 
Biltlin bunlar Yakın Şukta baş

hyan mücadelenin bir dönüm nok
tası teşkil etmekte olduğunu gös
termefdedlr. 

Kahire, 23 (A.A.) - ParlAmento, 
tatil devresi esnasında çıkarılan hü
kftmet kararnamelerini mUzakere et
mek Uzere, bugün öğleden sonra fev
kalade içtima halinde to~. 
B8fvekil Nahu Pqa, nuıtumeu, 11'4 

kararııaıneleri ~ sevk~ 
A.m:illeri anlatmış ve ~ilhassa mflit 
müdafaa tahsisatının bir milyon lir& 
fazlalaştmlması ve Montrö muah&
desinin tatbik mevkilne konulması 

meselelerine alt kararnameler üzerin
de bilhassa ısrar etmiştir. 

Parllmentonun toplantısı esnum. 
da, sokaklarda hükQmet aleyhinde 
ve lehinde tezahürler olmuştur. 

Romanya Veliahcli 

Subay Tayin Ecmel 
Bükreş, 23 (TAN) - Romanya 

kralı Karol, iki kararname ne,red~ 
rek evvela veliaht Michel'i asteğmen 
ve yaver tayin etmiş ve ikinci ka
ramamesile de Yugoslavya naibi 
Prens Paul'a Romanya hudut tabur 
lanndan birinin kumandanlığını ver
miştir. 

Polonya erklnıharbiye reisi Mare
şal Ridz Smigli bugiln resmi bir zi. 
ye.ret maksadile Vartovadan hare • 
ket etmitşir. 28 teşrini evvelde yapı. 
lacak olan, Romanya veliahtinin u
teğmenliğe tayin merasiminde bulu
nacaktır. 

Belçika Kabinesinin 
Değiıeceği Şayialan 
Brüksel, 23 (A.A.) - Kabine 6 sa 

at devam eden bir toplantı yapmış V9 

son yirmi dört saat içinde çok karı
şık bir hal alan dahili siyaset meee
lelerini tetkik etmiştir. Parlamento 
ve siyaset mahafilinde bugUnlerde bir 
kabine buhranının çok muhtemel oı. 
duğu söyleniyor. 

- o--
ltalyada Mahkum 

Edilenler 
. Roma, ~~ .<A.A.) - Cagliari şeh

nnde komunıst partisini ihya etmek
le zan altına alınan 17 SardunyalınID 
hususi mahkemedeki davalan niha • 
yet bulmuş, içlerinden biri beş sene 
hapse, dokuz tanesi de bir ile iki 

d 
Re-

ne arasın a t ehali\f edPn hapis ce-
zalalnnda mahkiim edi1mi ı;lerdir. Maz
ntiun ar an yedi tanesi beraet etmiş-

r . 
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_.mc:Jsm!llill•Bugün mutlaka görezeğiniz film .... Bütün lstanbul halkının bahsettiği film. ••:nmıu-. .. ~ BiR BALO HAT IRASI ~" 
Venedik Müsabakasında 

1 THOV 'n ı n Y A l A 1 şaheserldir. Y Sinemasına dünya şaheserleri 

·h ilastan en bily.Uk muzaff erlyeti kazandıran bu emsalsiz filmi 

arasında 1 inci mükafatı 
kazanmıştır. 

Suçlu 
o FERNAND GRAVEY ve ISA MIR NDA 

Ertuğrul Sadi Tek 
TİYATROSU 
(AKSARAY) da 
Bugün saat 15 de 

HAMLET 
v y 

zası 

ır gibi iki bliytik artist canlandırmakta ve neşe ve zevk saçmaktadırlar. Bilhassa Viyananm göz kamaştırıcı 
lüks ve ihtişam şayanı temaşadll'. Daveten: FOX JURNAL son dUnya havadisleri. 

BügUn saat 11 de tenziU\tlı matine mmmzınam•!!DK1••m& 20,30 da 
KUDRET HELVASI em r 

-o--
-0-

Dinle en Şa itler 

ifadeler· i üze .fil r 

MARTHA ECiCiERTH 'in llk Ii'mnsızca ve en bü~iik filmi İstanbul Be1ecliyesi Şehir Tiyatroları 

R A Y O S [ 1 Bugün T . Sinemasında 
uçl Şo ··rün 

e ziyesi istendi 
'.Asrye dördüncü ceza mahkemesi, 

dün bir tramvay kazası davasını ne
ti lenclirmiştir. Suçlu olarak şoför 
Emiri oğlu Kel:".llan bulunuyordu. ld 
diaya göre, Şişliden Harbiyeye doğru 
gelen bir tramvay, Harbiye durak 
yennde durmuş ve bilet memuru, 
İhsan yere indiği sırada Kelirnanm 
otomobili İhsanı altına alarak muh
telif yerlerinden yaralamıştır. 

lhtilastan suçlu Kadıköy belediye Bu kadar fevkalade bir musiki, aşk ve zevk filmi yapılmamıştır. Viyananın muhteşem 
tahsil memuru Burhanettinin muha- saraylarında en müşkillpesent musiki üstadları huzurunda verilen bu muazzam konser-

DRAM KISMI 
Saat 20,30 da 

Size Öyle Geliyorsa. 
3 perde 

• OPERET KISMI 
kemesine ağır ceza mahkemesinde de siz de bulununuz. Filmi görüp te hayran olmamak kabil değildir. 
devam edilmiştir. Burhanettin, mü- Diğer yıldn~lar: MAX MICHEL, COLETTE DARFEUI , FEL X OUDART. 

Saat 20,30 da 
İNTİKAM MAÇI 

3 perde kelleflere vero ği makbuzlara hakiki j Bugün sant ıı de toozilfıtlı nıatine ::-..:: 
miktarı yazdığı halde dipkoçanlann- ------------------------------------------
da daha az göstermek suretile mühim j Jl#.••3!!~1C1m•&J••••••••-
miktarda bir para ihtilas etmekten BUGÜN M re;=' n re=- l1R ,,r~~ 
suçludur. Hilmi ile Kadıköy belediye ~ l!:= &!:::. ~ 

Zengin ve göz kamaştırıcı..-
bir film 

Suçlu şoför, bu sırada yolunu ha,. 
fifletmediği ve korna çalmadığı gibi 
zabrtai bC'lediye talimatnamesinin 51 
'e 52 inci maddelerine ayları olarak 
tramvayın solunian geçmiş ve kaza
ya sebep olmustur. Müddeiumumi id
diasını söyliyerck şoföre ceza veril
mesini istemiştir. Dün, suçlunun a
""'llkatı, mUdafa.asını yazılı olarak ve
rece~ni söylediğ" icin muhakeme baş 
ka bir güne bırakılmıştır. 

tahsil memurlarından Hasan Basri de S i rt · E M A S 1 ti D A 
şahit olarak dinlenmişleroir. Bu iki MEKTEBLI KIZLAR filminin 
şahit, ihtilas hnkkmda hıçbir şey bil- unutulmnz yıldızı, Amerikanın 
mediklerini söylemişlerdir. Halbuki Avrupadan koparıp aldığı bU-
bunlar, müfettislik tahltikat yapar - yük yıldız 
ken hadiseyi bildiklerini anlatmışlar 
ve ihtilfi.sm vulmuna şahadet etmiş
lerdir. 

ON 
ve 

JAMES STEWART 
Tarafından şahane bir surette 

Müddeiumumi, şahitlerin yalan söy 
lediklerini iddia ederek haklarında 
ta:b.-iba.t yapmıya lüzum göstermiştir. 
Suçlular tevkifleri istenilerek dün bi- j ~L il 
rinci sorgu hak!mliğine verilmişler- ııı:; i'-

yaratılan 

dir. Bunlar sorgu hakimliğinde ifa- Fransızca sözlü aşk ve güzellik 

LS L ASI 
Bugün SAKARYA 

SINEMASI 
seyircilerini gaşyedecek, 

heyecanlandıracak ve ağ
latırcasına giildürecektir. GJ1ın~R ROGJillS ,·e ll'RED ASTAIRE 
llaveten: PARAMOUNT JOURNAL ve (3 dakika) öğretici film. 

Seans saatleri: 2 - 4,15 - 6,30 ve Suvare 9 da 
uı:;ııa~:ı.;:m:z:!ll Bugün saat 11 de tenzilitth matine ••••••li 

uhtarın Evini l(asden 
Yakan~ar 

delerini düzelttikleri ve doğruyu söyle filmi. Seanslar: 2 _ 4,15 _ 6.30. 
dikleri için serbest bırakılmışlardır. Suare 9 da. Büglin saat 11 de ACE TE ARANl)'QR 

Balıkesir, (TAN) - Omerköy 
muhtarı Alinin evine kasden ateş ver 
mekle suçlu olarak Halit oğlu lbra
him, Hasan oğlu Emin ve Osman oğ-

~kTh~e unun o~nihdcleri~~ ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

lu Yusuf isminde üç kişi tevkif edil
miştir. 

A Anonim Türk Sigorta Şirketinden: 
Şirketimiz, mevcud acentelik letkilatına, ilaveten atağıda 

yazılı şehir ve kasabalarda çahtmak üzere mezkur mahallerin 
tanılmış tacir ve firmaları arasında acente aramaktadır. Bu 

lstanbulda 

Fakat: Temiz bir aşk - VATANSEVERLIK 
GU ZEL BIR MEVZU 

Sinema tekniğinin son ilerleyişine uyan 
BIR REJISI VAR 

··p ve lzrnirde E L H A 

ite istekli olanların Şirketin lstanbulda, Yeni postahane kartı
sında, Erzurum hanında kain muamelat merkezine - ref erana
larmı da bildirmek suretile. tahriren müracaatlan: 

Çanakkale Gemlik Mardin 
mas ya Çorlu Gümü~hane M. Kemalpqa 

ı\ntalya Diyarbekir İnebolu Ordu 
Ayancık Dörtyol lzmit Rize 
Bafra Düze Kıtra '-'•••-r 
Bartın rzurum Kastamonu 

Sivas 
Biga Fatsa Kayseri 

Tokad 
Bilecik Fethiye Kütahya 

Bolu Gaziantep Malatya Urfa 
m·kusu1 hir gece taKıp eaer. Her sey fena görünür. lns:ın huysıızlanıı, 
kc:ac:rtımir ve hl~ blı ~c:yderı memnun olmaz. Hı:r mu11affaki\etin ılk şarr· 

lım diıılcrımi~ bir vucuı vt dinlenmi~ sinirlrrdir. E~c:ı sinirli iscııil.. 

R"•IDllE.m•-• 8 11.incitcşrln \'erilecelt olan•--~--

HA EL ' 
~ ' Ceyhan Gelibolu Mara, Zonguldali 

Bromural ·Knoıı· komprimeleri 
sizJ kurtarır. 

Yegfuıe VlYOLON RESİTALİ i~ biletler 25 Blrlnciteşrin 

Beykoz klübü kongresi 

Beykoz spor klübUnden: 
J Askerlik işleri 

Mn!'.ekkind!ı ve uvkuyu temin eder \t hiç bir zararı )'Oktur, bütün 
duııv& t:ıınır. 

Pnzartesi gününden itibaren 

~ R A V SINEMASI 
24.10.937 pazar günü klUbümüzün 

senelik kongresi Beykoz Parti mer -
kezinde yapılacağından azanın teş -
rifleri rica olunur. 

Kısa Hizmetliler 
10 \"C 2!I ııomprlmrvf havi IDı> 

ıucı~ rcunrlrrc:ır r~ır Ut uııııı. 

Knoll A.·O":J kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshaten s/Rhin iill•rm•--•• glselerlnde satılooıı.l{tır. ••EEr.mıı .. -mallliı 

1 UR 
- Gece kalamıyacak olduktan sonra oraya kadar 

niçin zahmet edeyim! Hayır, biıtün bir gece beraber 
kalacağız. 

- Nüzhet, bunun benim için ne kadar tehlikeli ol~ 
bileceğini düşünsene! 

- Canım, tabıi kocanın ocakta kaldığı bir geceyi 
intıhap ederiz. 

- Öyle amma, ya sabaha karşı birdenbire eve dö
neceğı tutarsa? 

İstediği şey red gördüğü için, emrine hemen "peki., 
denmediği için şimdi Nüzhet te heyecanlanmıştı: 

- Ben de bunu asıl tehlikesi için istiyorum. Her 
tchl keyi hakir görerek kollanma gelmeni istiyorum. 
Bana zevk vermek için herşcyi göze alıp koşuyor mu 
sun, yoksa koşmuyor musun, işte mesele bu! Ve zan
nederim ki uğrunda fedakarlıklar yapılmıya da de
ğerim, değil mi ? 

Ayakta, gümrah siyah saçları karışmış, pijaması
nın tekmil goğsü açık duruyordu. Bembeyaz göğsü

nün, boynunun ve çenesinin beyazlıkları üzerinde bi
raz çıkık ağzının kan sürülmüş kadar kızıl dudakları 
giılUyor, bu gülüş parlak, beyaz ve kusursuz, sade bi
raz irice di~leri gösteriyordu. İstediği ücreti kopar
mak için bütün güzelliğini ve işve.sini kullanan bir fa 
h şc gibi o bembeyaz, geniş ve en hafif tüyle kirlen
memiş göğsUnü gerip perişan saçlı başını salladı, iri 
gözlenni yan yarıya kaparken süzdli: 

- Her tehlikeyi goze alıp oraya geleceksin, Mü
kerrem. Düşün, ancak orada biribirim.izin kollarında 
uykuya dalabilir, 'Uykudan uyanabiliriz. Kocan b"rdcn 
bire eve dönerde seni bulamaz yahut geceyi dışarda 
geçird ğini herhangi bir suretle haber alırsa, o za
man ben·m için, beni muhafaza edebilmek için bir 
yalan bulursun. Bu ynlana kendisini inandıramaz ya
hut ta hlçbir yalan bulamazsan, o zaman da herşeye 
her akıbete katlanırsın! 

Şimdi Mükerremin yanma yaklaşmış, onu kolları::ı:ı 
almı tı. Misli eski Acem minyatürlerindekıi genç Şch-

Me§hur Şeyh Şamil vakası 
Tolstoi'nin şaheseri. r~~~~~ pek yakında T · · 

-25-
zadelerde görülen ince ıuzun kaşla.rmı ve çok uzun 
kirpiklerini sevgilisinin yanağına sürüyor: - Değ
mez miyim? Her fedakarlığa değmez miyim ? Diye 
mırıldanıyordu. Kalbinde daha da büyüyen, fakat ki
ne ve nefrete çok benziyen bir aşkın verdiği heyecan 
ve asabiyetle Mükerrem kendisini itti: - Bırak, sen
den, senin bu gururundan iğreniyorum! dedi. 

Nüzhet, ann.sminkine oonziyen biraz kısık sesli kah
kahasile gülerek cevap verdi: 

- Ne tuhafsın, ne tuhaf mahlUksun, Mükerrem! 
Mükerrem üdeta düşman gibi bakıyordu: - Niçin 

tuhaf oluyormuşum! diye söylendi. 
- ludınsın da ondan! Vakıa muhterem zevcinizin 

isabetli görüşlerine nazaran ben pek cahilim. Ancak 
insanları herhalde zatı nazikiı.nelerinden çok iyi 
anlıyabildiğim için bunu da pekala görüyorum: Ka -
dınlar sade tuhaf değil, tuhafın da tuhafı mahlfık
lar ! !şte benim şeklimde ve yaşımda olanlara sırf 
genç ve güzel diye gelirsiniz. Sonra da, gençliğim.iz 
ve hele güzelliğimizle iftihar eder etmez, bunu hatta 
ima eder etmez bizden istikrah ettiğinizi söylersiniz. 
Fakat Allah beni her suçtan münezzeh, pek çok 
kadından da güzel yaratmışsa, kendileri genç ve gü
zel goriinmek için ne yapacaklarım bilemiyen kadın
lara karşı bu neden bana gurur hakkı vermesin? 

Pijamasının caketini çıkarmış, çıplak tenine ipek 
gömleğini geçirmiye hazırlanıyordu. Bu omuzlan ge
niş ve belyeri ince gövdede, eski Yunan heykellerinin 
mutlak tenasUbU vardı. Bazan hiç sevmediğini, hatt.A. 

nefret ettiğini sandığı gence Mükerrem uzun uzun 
baktı. Bu derecede güzel olmak muhakkak ki, necip 
ve ilfıhl bir şeydi. Ve öğUnüşile Nüzhet hiç te güllinç 
olmuyordu. Onun yanında kendisine birkaç kere da· 
ha gelen ağlamak arzusunu bu sefer o derecede kuv
vetli duydu ki, çarçabuk, telaşla hazırlandı. Biran 
evvel gidebilirse sanki bir tehlikeden kurtulacakmış 
gibi bir haleti ruhiye içinde idi. Nüzhet daha ayn ıda 
saçlarının kıvrımlarını düzeltmekle meşgulken yam
na yaklaşarak: 

- Ben gidiyorum artık, dedi. 
Genç nihayet aynanın önünden çekilerek: - Ka

puzda gec.e kalmamız kararlaştı, değil mi? diye sor
du. 

- Hayır, gece kalamam. 
- Amma ben istiyorum. 
- Yapamam, olamaz dedim Nüzhet. Kabil olsı:ı 

reddetmezdim, değil mi? 

Bir çocuk in adile öteki ayni sözleri tekrar etti: 
- Amma ben istiyorum! 
Mükerrem teklifini demin derhal kabul etmiş ol -

saydı, "Hanımefendinin hem şairane hem fazla har:ı
retli aşkına bütün bir gece katlanmak çok güç ola
cak. Bu belayı nereden de başıma sardım!" diye düşü
nür, onu sabaha kadar kalmaktan caydırmak için 
belki yollar arardı. Fakat o kabul etmeyince kendisi
le geçirilecek gecenin değeri gözlerinde birdenbire 
büytimüş, hele Mükerremin tehlikelere atılmıva razı 

sinemasında 

Beşiktaş askerlik şubesinden: 
936 • 937 yılı lise ve yüksek mek' .. 

tep mezunlarından yüksek askerl eh .. 
liyetnameli kısa hizmetlilerin 1 2nci 
teş. 937 gUnünde yedek subay oku • 
lun.da bulunmak Uzere sevk edilecek· 
!erinden hemen şubeye gelmeleri. 

olmayışı cidden gücüne gitmişti. O kadar §i, az evvel 
"- Kapuzda gece kalmamız kararlaştı, değil mi ., 
diye sorduğu vakit sesi yavaşlamıştı ve gurursuzdu. 
Vakıa bunu kendisi farketmemişti amma, sesinde 

adeta göniil vermiş ve artık yenilmiş bir erkeğin hüz. 
nü ve biraz korkak ok~ayışı vardı. Lakin Mükerrem 
kendi zfıfını bütün büyüklüğü ve enginliği ile gör
mekten pek çok muztaripti. Belki bir dakika sonra 
geçecek ve belki daha hiç tekerrUr etmiyecek olan 
bu mağlubiyeti fark bile edemedi. Nüzheti adeta kinle 
ve sadece şakağından, ancak dudaklarını sürerek Ö· 
püp gitti 

xx 
Bos durmasını hiç sevmiyen Seniha, Halidin kütuP

hanesindeki kitapların birer birer tozlarını almakla 
meşguldü. Kapıyı çok yavaşça açarak içeri giren Mü

kerreınin gelişini duymadı. Yahutta duymamış gibi 
yaptı. 

- Seni arıyorum abla. 
I<endisinden bir şeyler bekledi~>i, bir şeyler istiye-

ceği zamanlar genç kadın ona mutlaka abla diye hi
tap ederdi. Seniha döndti ve hafif bir istihza ile: -
Hayrola, küçük hanım? dedi. 

Sonra, Miikerremin yüzüne bakınca, bir şey oldu
ğunu, bir şeyler geçtiğini anladı. Onun dışarı çıktı • 
ğmı da, dışardan döndüğünü de hiç farkedememişti. 
Sokak kıyafetile giren Mükerremin sırtında kumral 
saçlanna çok yakışan koyu nefti bir empermeabl ve 
başında siyah denecek kadar koyu renkte bir oore 
vardı. Dudakları mosmor olmuş yüzünde bir da:nla 
kan yoktu. Ve bu kağıt gibi beyazlaşmış olan yUZ 
pek pek yorguna benziyordu. 

- Ne var yavrum? Sokaktan mı geliyorsun? 
-Evet. 
-Pek üşümüşe benziyorsun. Hasta mısın yoksa? 

(Arkası var) 
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Gündelik Gazete 

-o
BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazete~i olmıya calrşmaktır. 

GONON l\1ESELELER1 

zerecf · ğimir e 
• • a ~şa er ıyesı 

• 
Hu z a 

aşa Ter iyesi 
HaUumıZl.ı gazetelere ka~ı göril

şü.nde biil iik bir değişildik ve biiyük 
terb;yc tekamülü vur. 

C:.ııııhuriyet'iıı on küfürlü n~rl
yatı üzer e her tarı:ıftan okuyucular 
telefonla, mektupla, ifaJıeıı bize o 
yazılar<lan tilisindikleriııi \'e okumı

yn tahammiil edemedıklerini bildir
diler. 

l\lüna.lmşanıµ liüfiirlüsli l\leşruti
~·etin ilk sencleri.11deJd matbuata ya
~aşırdı. Buı;ihn artık siya ·i terhiycsi 
tekumül etmiş Tiirk olmyt1cusu bu 
kahil irlifürlere tnhammiil edemiyor. 

Gazetelerimizi de, gazetecilerimizi 
de terbiye ve ı lah edecek olan hal
kın bu terbiye i ve doğru görüşüdür. 

Fo oğr la y·· rrdye 
llamtımda idealize ettiğim işler

den biri de i'iirkiyeSi tanıtan ze.ngin 
bir eser neşretmekti. 

Türl,;iyeyi tanımak istiycn yaban
cılara Beyoğlu fotoğraf~ılarmdan, 
tahrif e<UJmt.. kötü resimler gönderi
lir<ll. Ru fotoğraflan bir clefn gör
mek, Türkiye ınamma yapılan pro
pagailldnmn fecaatini anlanuya ka
fiydi. 

u .. v.t AıncıllrlnT>Pdl<ıtnl ıknnrken 
en çok güçlük çektiğimiz kısnn !fiji. 
kiyeye nJt mnli.imat \'C fotoğraflann 

tedariki idi. Şuradan buradan gön
dcriloo knrtpostal boyunda manasız 
resimlerle ihtiyacımızı tatmine mec
bur olmu hık. nu tecrübe ba.."ln "en 
nz tanıdıj;'lmız me'lllP.ket Türkise
<lir.,, Söziinün 11ekadar doğru oldu
ğunu ispat etnıi~ti. 

Matbuat Umum l\liiiliirlüğii foto~
rnf lnsmını halletti. Mütehassıs bir 
fotoğrafçıyı memleket:l.!l dört köşe

sinde dolastıraral,; birer sanat eseri 
sa:nlacak fotob'Tnflar aldırclı. Binler
ce fotob'T:ıftnn mlirekkep zengin hir 
lmlleksi~·oo l'iicmle getir<li. Türkiyc
nin tabii giizelliklerlne, tarihi fı.bi<le
lerlne, iktı adi \'e mai inkişafına, 

ınahaUi renklerine ait arnclığınrz iter 
resmi \'e hu resimlerin en ı;izellrrini 
Matbuat Umum MiiıW IUğii kolle.ksi-
3·onunda bulabilirsiniz, 

IUfüliirJük bununla ela kalmadı. Bu 
fotoğraflann en seçihnislerlnden mü
rekkell hlr nlbiim vticude getirdi. Ye 
bu nlbümU, Avrupa.da bastırarak ne
fis bir eser halinde ortaya çrkardı. 

Fotoğrafla Türldye bize Türkiyeyi 
fotoğrafla tnnrtnn ilk ve en mUkem
tnel eserdir. 

Matbuat Umum l\lüdUrlüğünü bu 
hizmetinden dolayı tebrik etmek \"a

ia.tıi bir borı;-tur. 

• 
ltalya Ne Yapmak 

istiyor? 
Londra Ademi l\IUdahale Komite

sinde istediğini kabul ettirdikten, ls
l>anyada harbi General Fnıncoya ka.
tnnclınnnk içbı son faaliyete lınşla

<lrktnn sonra, bliti.in zihinleri işgal e
den sunl budur: 

- lt.alya ne ~·apmak istiyor? 
l ı>anyada ıı 0,000 ldşilil< bir ltaI

l·aaı ku\•veti bulunduğu anl:ı ılıyor. 
Son ny içinde Jtnıya Tnrablu n 4-0 
bin kişilik bir ordu göndermi tir. 

liııbeşi tanda askeri teskiliit ynp
ltı.tya, haşlamıştır. Ueş ene içinde o
'.t'acıa S,000,000 luk yerli bir ordu \ii
~de getirmek Uzere pliinlar ha.zır
ltlınu tır. 
lfergtın Arnı>r.a ,.e Tür'lı:çc lll\,rl

~at ~·npan nari radyo undan maada 
t! abeşfstnnda Harar \'e A<lisahabnı:la 
t hı birer lm\'\'f'tll radyo i tasyono 

Is edilmektedir. nu i t-nsyonlnrda 

T:A N 

•• m c işlerle 
ekten yılını o 

O kuyucularımdan özür dile
rim. Biraz kendimden bah

sedeceğim. Eğer ortada memlekete 
ve umuma alakası olan bir mesele 
bulunmasaydı. bunu yapmazdım. 
~"akat böyle bir mesele vardır. Cum
huriyet gazetesi sahibi B. Yunus 
Nadi bunu ortaya atmıştır. Açık bir 
surette miinakaşa edilmesi, me:n
leketin siyasi ve içtimai hayatın
daki olgunluk bakımından fayda
lıdır. 

(TAN)da Nadinin menfaatine 
dokunacak yazılar çıkınca Cumhu
riyet gazetesinin sütunlarında ev
vela <Teşkılatı Esasiye Kanununun 
Türklüğü) filan diye tehditli ima
lar çıkmıştır. Bunlar beni sustur
mıya ve korkutmıya k:fayet etme
yince B. Nadi, gazaba gelmiştir. 
Çii!nen n menfaatleri ve yüzünden 
sökülen maskesi sebcbile şahlana
rak şöyle demiştir: 

- Sen sus, sen Türk değilsin. 
Sen dönmesin. Ağzını açmıya hak
kın yok. 

Derebeyi hitabından sinirlenen 
bu zat, derebeylik sıfatına nekadar 
lfıvık olduğunu isbat hususunda 
o kadar ileri gidiyor ki. bir vatan
daşa Tiirklük sıfatını alıp vermek
te kendinde bir hak ve imtiyaz 
vehmedivor. 

Bav Yunus Nad'. bana Türklük 
sıfatını çok görmekle ve (dönme) 
demek1e ne ke>~t<'diyor? Bunu §ÖY· 
le bir araştıralım. 

C edlerim üç asırdanberi Türk 
ve Miisliimn.n camiasında 

yer almış, hep devlet nizmetinde 
ömür geçirmiş insanlardır. Bu ca
miaya üç asırlık bir bağ"lılığı ve hiz
meti acaba kaç kişi filen isbat e
decek vazıyettedir. 

Babam Osmmı l'evfik. Selanik 
ASkerı rtuşayesının tarih ve yazı 
hocası sıfatile uzun seneler, mU.S.. 
takbel ordu erkfmma muallimlik 
etmiştir. Hayatının en büyük şeref 
hissesı, AtatUrke dört sene hoca
lık etmiş olmaktır. Devlet memu
riyetlerinde kırk senelik temiz hiz
meti olduktan başka Abdülhamidin 
en istibdatlı günlerinde Selanikte 
Mütalea gazetesini çıkararak o za
man için çok kıymetli bir tenvir 
vasıta~mı yaratmıştır. Fikretin 
(Kılıç) gibi, (Bahar olsun) gibi, 
Servetifünunda çıkamıyan ya
zıları Cahidin kavgalan, Ye
ni gidişi müdafaa eden en müna
kaşalı yazılar (Mütn.lea) Wı: ~ıkmı~
tır. Büyük babam alay emını Emın 
Efendidir. Q>dlerim arasında ter
sane emini Hasan Ağa vardır ki, 
hususi menfaat dnlaveralarile dolu 
bir devirde bahriyede kurduğu di.i
rUst ve intizamlı idareden Cevdet 
tarihi takdir ve saygı ile bahseder. 

Türk ve MüslUman camiasına a
sırlardanberi süren bir bağlılığa ve 
hizmete rağmen ortada (dönme~ 
diye bir kelime kalmasının sebebı, 
Sclanikte ya.şıyan birtakım v~tan
daşların kız alıp vermeli suretıle 'U·. 

mumi camiaya knrışmamalarındalq, 
kara cehalettir. Bunu. ancak Os
manlı İmparatorluğunun du~~· 
tefessüh etmiş iGtimai hayatile 1• 

zalı etmek kabildir. 

B abamın nesli bu itiyadı yık
mıya başladı. Ondan sonra

ki nesil, secaletin ve geriliğin m~h
sulü olan itiyada karşı şiddetle ıs
ynn duydu. Akrabası arasında be
ğeneceği bir kız varsa bile bunu al: 
mıyarak evlenme yoluyla umu~ 
camiaya karışmıya kıymet verdi. 
Bugün eski köhne içtimai şartların 
en küçük bir izi bile kalmamış, ~e
sele uzak bir tarihi hatıra halıne 
düşmüştür. 

Böyle olduğu halde laik ve il~~ 
Türkiyede neden bu hatırayı go-

4-- ]ru\'\'et bilhassa. Arnp~-.a neşrlyau. 

,·erileceJ<tir. 
ttnlyu. Hnlear Adalıırmdn tesis 

ettıı:1 havai üs ü herbrtin biraz daha 
km'\'etloodirmektedir. 

Bu malfımnb \'eren lnglliz gazete-
le.rl soruyorlar: 

- ltalya ne yı:ı.pmak lsti~·orf 
M. Zekeriya 

Yazan : Ahmet Emin Y iman 
~~~~~~~~~ . . ~ .. 

Otuz sene içinde gazetecilik namına menf ala-

ra gittim, zindanlarda yattım, fakat bunları fe

dakarlık saymıyorum. Vazife icabıdır. Memle

ket ve meslek hesabına yaptığım bir tek fe

dakarlık vardır: O da 11 dönme .. hitabına maruz 

kalacağımı bildiğim halde kirli işlerle 

mücadele etmekten yılmamaktır. . .... . 
müldüğü yerden çıkarmak istiyen 
bir Yunus Nadi zuhflr edebiliyor 
Çünkü ortada kırılmış hususi men
faatler vardır. Ben (dönme) sözü
nü haya'.•mda çok mahdut defalar 
işittim, bunu söyliyenler, hep Tilrk 
vatanının, Türk milletinin umumi 
menfaatleri namına açtığım müca
delelerde menfaatine dokunulan a
damı.ardı: H~rp . zamanında harp 
zengınlerıydi. Mütarekede Sait Mol
la ve Refi Cevattı. Şimdi de Yunus 
Nadi bu kafileye karışmıştır. 

Nadi: "Gazetecilikten çıkmalı! 
diye bağırarak sükuta olan şiddetİİ 
ihtiyacını temine uğra.§ıyor. Gaze
tecilikte kimin hakkı ve ıeıi olma
dığını ayrıca araştıracağım. 

Evvela şu garibeyi anlatayım: 
Ben gazeteciliğe bugün girmiş de
ğilim. Adeta gazeteci doğdum. Do
kuz yaşında (El Matbaası - Baş
parmak ve Şürekası) firmasile (Ni
yet) diye bir yazma gazete çıkar
mıya başladım. Türk gazeteciliği
ne filen otuz senelik hizmetim var 
dır 

Bu esnada tesadüf beni senelerce 
Yunus Nadi ile dirsek dirseğe ge
tirdi. (Dönme) diye beni ayrı tut
mıya, (Türklükte ve gazetecilikte 
yeri yok) demiye, çok gariptir ki, 
bir dakika bile ihtiyaç duyma.dl. 
Harp zamanında o Matbuat Cemi
yeti Reisi iken ben cemiyetin umu
mi katibi idim. Beraber çalıştık, 
yakın blr arkadaşlık için de bera
ber vakit geçirdik. Bana 
kardeşçe bir lisanla yazılmış mek
tupları çoktur. Maltadan kurtulma
mız takarrür edince bana:''Yaşasın 
yeni kazanılmış hürriyet!,. diye tel
graf çekmek ve samimiyet göster
mek ihtiyacını duydu. 

Ermeni kaçakçılığı meselesinde 
adı çıkınca bunu örtbas etmemi 
benden istedi. Umumi menfaate ait 
bir meseleye E;ıahsi arkadaşlık ka
nştıramadım. lstediğini yapama -
dım. On sene sUren sıkı ve sami
mi bir arkadaşhktan sonra ilk de
fa aramız bozuldu. 

Ben gazetecilikten ayrı dUşiln
ce Nadi defalarla: "Benim gazetem· 
de yerin daima hazırdır. Gazeteci
liğe avdet ihtiyacını duyduğun sa
nivede derhal gel.., dedi ve gazet~
dliğim hakkında takdirli bir dil 
kullandı. 

Daha garibi vnr: Ben Vakit go.
zetcsinden ayrılıp (Vatan)I kurdu

ğum zaman Mehmet Karataş is • 
minde bir adamın dönmelik hak
kındaki bir beyannamesi ilzerine es 

ki ortaklarım benim aleyhime, tıp· 
kı bugUn Nadinin yaptığı gibi, hU
cumlarda bulundular. O zaman Na
di: "Bu ne rezalet?,, diyerek orta
ya atıldı ve prensip namına, Vakit'e 
karşı şiddetli bir mukabil hUcuın 
yaptı, Menfaat meselesi karşısın
da bir adamın kendi kendini bu ka
dar inkar ve tekzip edebilmesi iğ
renilecek bir ydir. 

B en övünmek itlyadmda olan 
bir adam değilim. Fakat Na

dinin yazıları karşısında bir defa
cık kaide haricine çıkacağım. Türk 
vatandaşı ve gazeteci sıfatile ge
çirdiğim hayatta vatana. en derin 
hayranı olduğum BüyUk Şefe, ken
di vicdanıma ve en sıkı bir meslek 
temizlik ve ideallne sadık kaldım. 
Vatan ve meslek mücadelesi içinde 
geçen bütUn bir hayatı kendi oğlu-

. ~ .... .--...... ~ ..... --~. 
ma da, her Türk yavrusuna da ör
nek gösterebilirim. 

Amerikada tahsil.de bulunduğum 
dört sene içinde yalnız tahsilimi gö
ze çarpacak bir şekilde yapmakla 
kalmadım. Gazete yazıları ve kon
feranslarla Türklüğli tanıtmıya ve 
sevdirıniye. her taraftan gelen pro-. 
pagandalara karşı durnuya uğraş
tım. Doktora tezi diye "Türkiyede 
terakki hareketinin bir ölçüsü sı
fatile Türk matbuatı,, serlevhasile 
yazdığım bir kitap, bir tez şeklinde 
kalmadı. Ayrıca basıldı ve bütün 
Amerika gazeteleirnde uzun uzadı-
ya bahis mevzuu oldu'. . . 

J{arneci mUessescsıwn, harbın 
içtimai ve iktısadi tarihine dair 
neşriyatı arasında "Cihan Harbin
de Türkiye" ismindeki ingilizce ve 
harp zamanında Almanyada Gotha 
matbaasında çıka.ı "Türkiye" adlı 
almanca eserim de ayni şekilde 
karşılandı. 

Avdette Univcnıltcde Ziya Gök
alpe muavin oldum. Mtilkiyede is
hticıtik ınıuıllim mıınvinliğinP gec
tim. Az sonra her iki müessesede 
istatistik profesörü oldum. Ali Ke
mal, Maarif Nazın iken beni çıkar
mak için istatistik dersini üniver
siteden kaldırdı. 

Bir taraftan da gazeteciliğime 
kavuştum, Ta.nin'in harp muhabiri 

sıfatile harp cephelerini dolaştım. 
Garp cephesinde hiçbir Alman harp 

rnuha,birinin yapmadığını yaptt:n. 

Diksmuttan Papaz orrnn.nma kadar 
bütün cepheyi en ileri siperlerde 

baştanbaşa do18.§hm ve Verdun ü

zerinde bir Alman harp tayyaresile 
uçtum. Okuyucuya: ''Bulutlar a

rasında harp muhabirliği,, diye bir 

makale hazırlamak için canımı se
ve seve tehlikeye koydum. 

Tanin yazı işleri müdürlüğün -
d.en ~abah, sonra Vakit başmuhar
rırligıne geçince harp hırsızlıklar 
rmıı.. ve dala veralaıına karşı gaze
tecilik ~ephesindeki yegane mü
cadeleyı açurn. Menfaatlerine do
kunan harp zenginleri: "Dönme!,, 
diye ba~rdılar ve kıyamet kopal" 
dılar. Mucadelemde bir saniye için 
sarsılmadım. Fakat temizlik isti _ 
yenlerle ve vatanı sevenler tarafın
dan da çok teşvik gördüm. Bu a
rada Celiıl Bnyann ndmı hürmetle. 
anarım. Bir gUn Emniyet Sandığı 
karşısındaki (Vnkit) matbaasının 
yegane yazı odasına kadar Osman 
zade Hamdi ile beraber gelerek ba
na taze cesaret ve şevk verCıi. 

Harp zamanında lttihat ve Te
rakki sistemine en çok hücum e
den adam olduğum halde Mütare
keden sonra İzzet Paşa hükumeti
ni candan tutan, lttihntçılan hak
sız hücumlara karşı koruyan, milli 
birlik ihtiyacım ileri süren yegane 
gazete benim gazetemdi. 

Saraya ve ltilfı.fçılara karşı per
vasızca ateş açtım. Bir taraftan da 
Istanbula gelen her ecnebi muhabi
rin arkasına dilşerek etrafımızda,. 
ki ablukayı kırmıya fedakarca uğ
raştım. Bu sırada Sait Molla ve 
Pehlivan Kadri, tıpkı 'bugün Nadi
nin yaptıi;'1 gibi ''Dönme, dönme!,, 
diye bağırıyorlardı, 

Netice olarak evvela İstanbulda 
tevkü edildim. Sonra I<i.itahyaya 
sürüldüm. Daha sonra da ömrilmUn 
iki yılını Malta zindanlarında geçir
dim. 

M cmlel.rnte dönünce milli hü
k\ı.met bana Matbuat ve İs

tihbarat U. M. lüğünü teklif etti. 
Milli mücadele esnasındaki bu bü
yük itimat ve sevgi eserine çok se
vinmekle beraber nncak gazeteci 
mfatilc hizmet etmek istediğimi, 
gazeteciliğin benim için bir basa -
mak değil, hayatta son gaye oldu
ğunu anlattım. Ankarayı ilk ziya
retimde beni Vaşington sefirliği i
çin hazırlamak arzusu olduğunu, 
fırsatı ~açırmak yazık olacağını an
lattılar. Gazeteciliğe bağlıhğımda 
ısrar ettim. En büyük mükafatım, 
Atatürklin çocukluk senelerinin ve 
uzun mücadele hayatının hPyecanlı 
hikô.yesini kendi n{:;rzmdan dinlemek 
ve yazmak oldu. Sonra Garp Cep
hesini baştanbaşa dolaştım. O sı
rada hiçbir gazeteciye gösterilmi
yen bir itimat ve yakınlık gördüm. 

Lozan konferansı sırasında da B. 
Hilseyin Bektaşla beraber müter
cim sıfatile lsmet lnönünün mai
yetinde bulunmıya memur edildim. 
Gazeteci sıfittile hadiseleri takip e
debilmek için özUr diledim. 

Lozan sulbünden sonra gazete -
lerde bir münakaşa devri başladı
ğı ~aman ben umumi menfaat pren
sipinin ve demokrasi diişünceleri
nin sevkile yazılar yazdım. Görüş
lerim belki de bazan yanlıştı. Belki 
de istikrar bakımından zararlı idi. 
Fakat bunların idealist bir gazete
cilikten ve yurt sevgisinden başka 
hiçbir zaman, hiçbir saiki yoktu. 

Bazı gazeteler knpatıldığı zaman 
(Vatan) istisna edildi. Büyük bir 
satış sahibi oldu. Bunu çekem.iyen
ler arasında en evvel Nadi vardı. 
Hiçbir tezvirden geri kalmadı. Bir 
kusur diye bahsettiği lstikliU Mah
kemesine çağnlış, en ziyade onun 
u~aşmalan neticesidir. Mahkeme 
çO'k tab1f olarak men·ı muhakemo 
karan verdi kiı bumın manası "or
tada muhakeme edilecek suç yok,, 
demektir. Ankara lstik!Al Mahke
mesine de şahit sıfatile çağrıldım 
ve orada Ali Çetinkaya ile Necip 
Aliden mesleğine sadık ve temiz bir 
gazeteci sıfatile nezaket ve iltifat 
gördüm. 

Bugün gnzcteciliktc idealim, mes
leği iş gazeteciliğinden temizlerni
ye ve hUkflmetin ve milletin itima
dına layık bir hale getirmiye ken
di kudretim dahilinde uğraşmaktır. 
Nadi hakkında yazılar, bu idealin 
telkin ettiği bir mücadeledir. Her 
taraftan şu sözleri işittim: 

- Çirkefe taş atma. 
lyi amma çirkefe taş atmak ve 

bunu kurutmak fedakarlığını göze 
alan adamlara da ihtiyaç vardır. 

B en gazetecilik mesleği namı
na mcnfalan dolaştım. Zin

danlnrdn yattım. Fakat bunları bir 
fedakarlık saymıyorum. Tabii ve• 
normal bir vazifedir. 

Memlekete ve g82.etcciliğe karşı 
bir tek fedakarlığım vardır ki, o 
da hususi menfaatine dokunulanla
rın (dönme) diye iskfıt usullerine 
başvuracaklarını ve yaygara. k?~ar 
racaklarını bildiğim halde kırlı ış
lere kadar mücadeleden yılmamak
tır. 

Bir cemiyetin biiylimesl, içine ye
ni unsurlar alması ve inki5af et

mesi demektir. BugUn her modern 
cemiyet, yeni fertleri kendi kültü
rilne uydurmak için sayısız feda
karlıklar yapmakla meşguldür. Bu
nun aksi şekli, adnm ve enerji kay
bitmek ve bir Tibet muhitinin ipti-

dailiğine dönmeyi istemektir. Ccd

lerl, üç yüz senedenberi Türk ve 
Müslüman camiası içinde devlete 
hizmet eden, kendisinin memleket 
ve mesleğe olan hizmetleri arasın
da Cumhuriyet gazetesinin bütün 
gayretlerine rağmen ilişilecek hiç
bir nokta bulunmıyan bir Türke: 
"Senin Türklüğünde şüphe var. Çe
kil, git!., diyen adam, ancak kirli 
işlerinin çorap söküğii gibi meyda
na çıkmasından korkan bir Yunus 
Nadi olabilir. 

BUtUn saçtığı çamurlara rağmen 
Nadiye kızmadım, kızamadım. Be
nimle beraber gazeteyi okuyan bir 

SERSERIKöPEKL RLE 
MÜCADELE 

[Günlük fıkram.,_ yazmadan 
evvel Cumhuriyet gazetesile ara
mızda ~ıkan münakaşa hakkın
da birka~ söz sö;yliyeyim. 14 se
nelik bir muharririm. Amerika
Jaki tahsil hayatımdan başlıya
rak bugüne kadar bu memleke
te kalemimle, vücudümle, kad
rimce hizmet etmişimdir. Yap
tıklarımı saymak, şahsımdan 
bahsetmek küçüklük olmasa 
bunları sıralardım. Fakat bir 
memleket meselesi yüzünden 
aramızda çıkan ihtilafı, şahsi
yat vadisine dökenlerle münaka
şaya lüzum görmüyorum. Bana 
dönme ve komünist gibi haka
retlerden sonra, dünyanın en 

ı .ağır ithamını yapanları, tertemiz 
hayatıma vatan haini gibi dün
yanın en çirkin lekesini sürmek 
istiyenleri Cümhuriyet mahke
melerinin adaletine havale edi
yorum.] 

• 
Dünkü gazeteler belediyenin serseri 

köpeklerle mUoodeleye giriştiğini ya
zıyorlar. Kış gelince hunlar şehre 
iner, §ehrin huzur \'e sülcfmunu bo
zarlar. Zaten mecleni bir memlekette 
böyle serseri l•öpeklerio dola~ması 
\'aki değildir. Bunları her memleket, 
zabrt ve rabıt nltma nlmıs, §ehrin hu
zur ,.e silkiinunu bozmalarına mey
dan bırakmamıştır. J tnnbul seneler· 
denberi uğra..,bğı halde oknkla.rı bu 
serseri köpekler<len temizliyememiş, 
şehri onların §errinden ,.e pis man
zarasından kurtaramamıştır. 

l"aka.t, bu serseri köpeklerden baş
ka bir de serseri Jrndiler \'ardır. Bun. 
far mahalle n.rnlaruulıı. sürü sürü 
gezer, mahallenin huzur ve sükfuıu
nu bo7.dul..1an başka, §ehrin slhhati
ne de büylik zararlar yaparlar. Bil
hassa bu kediler \'e köpeklerle oynı. 
ynn ~cuklarm bu ha~'\ıınlardan al
dıklnn birçok hnstnhklnr \'Bl'dır. Bir 
mmanlar belediye bunlarn karşı da 
mücadele nçmı~h. Necleo bllmiyo. 
mm, bu mücadelesine devam etmedL 
Neden e, bizcle kedilere karşı fazla 
bir merhamet \ e himaye \'ardır. Fa
kat bu hnyvanlann iki i ele, §ehlin 
sıhhati, memleketin umumi Jufzıssıh
hnsı ınıumnu. mnzırdırlar. Bu serseri 
kedilere karsı da bir ınücıu:lele nçı1. 

ması çok faydalı olur sanımn. 

Sabiha Zekeriya 

ah esirde 
ız açırma 

k ları 
Balıkesir, (TAN) - Çağıg nahl· 

yesinin Nergis köyünden Mehmet ça
vuş kızı 12 ya§ında Hntice ayni köy
lil Mehmet oğlu Nurettin, Adil ka. 
rısı Emine, Mustafa oğlu Ali, Rıza 
oğlu lbrahim, Hüseyin oğlu Şuayip, 
lbrahi oğlu Ali taraflanndan ~açırıı. 
mıştır. 

l{üpeler nahiyesinin Macarlar kö
yünden Halil onbaşı kızı 10 yaşmda 
Hnvva da Karamanlar köyünden A· 
rü oğlu kara Mehmet tnı·afındau ka
çınlmıştır. 

Her iki vakanın failleri yaka.lan
mıştır . 

--..... ('~--
Bakırköy Barutgücü 
Alanındaki Maçlar 

1-Pazar gUnü gnyrifederc klilpler 
şampiyonu Kadırga gençler gUcü A 
takımı ile BarutgUcU A takımı saat 
15 te. 

2 - Şafa kspor A takımı ile Ba -
rutgücü B takımı saat 13,30 da. 

3 - Şnfakspor B takımı ile Bruut
gUcü genç takımı saat 11,30 da kar
şılaşacaklardır. 

arkada§ köpürUyordu. Bendeki sü-
kiinetin sebebinı sordu. 

Dedim ki: 

- Eski bir lngiliz aliminin bir 
hikayesi var. Ben de onun gibi ha
reket ediyorum. Bu alim hiç kız
mazmış. Sebebini sormuşlar. Şu 
cevabı vermiş: ''Centilmen olan a
dam beni kızdıracak bir şey yap
~az. Centilmen olmıyanın söyledi
gıne ve yaptığına da ben kız~am.,, 
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BUGUNKU MAC 
Seki.z I\lüp Muhteliti 

ugün.Bir Hazırlık 
Maçı Yapacak 

1ekizler muhtelitini teşkil eden talumın oyuncuları birarada 

31 Bırinciteşrin pazar günü Peşte 
ınuhteıitile karşılaşacak olan Jstan
bul muhtditi, geçenlerde lzmire gi
derek Ankara ve lımir muhteliUerine 
karşı 1stanbulu muvaffakıyetle tem
sil eden Sekiz klüp muhtcliti bu 
gUn Kadıköy stadında bir ha
zırlık maçı yapacaktır. 

Bazı oyuncuların ajanlık tarafın
d:ın gazetı;>lere gönderilen Listede is
mi olmadığından Macar muhtelitine 
k'lrşı çıkacak İstanbul muhtelitinin 
kadrosunu bugünden tesbit etmek 
gnyct kolaydır. Yalnız davf't edilen 
dar oyuncu kadrosunun bugün Se
ki .. er muhteliti karşısında nasıl bir 
derece alacağı merak edilmckted r. 
B rgiinkU maç saat 15 tı: baııhyacak
tır. 

Dirinci küme klüp~eri 
davet edili}or 

T. S. K. İstanbul bölgesi lutbol a
j ·;;. nd~n: 

Futbol f dera~yonunun tanzim ve 
g '1"1 ml'.'rkezin tensip ve işa n üzeri
ne b .. ı s n 1.i birinci kümeyi teşkil c
dC'n as vıda adları yazılı klüplerin l:g 
hrı et'ni tC'şkil, ovun fikistüıi.inU tan 
zi-n VC' hal:emleri rol'çmck fü:cre 26-
10- 937 sah gtinü saat rn de salahi· 
Y<'t'i birer mur hhnsların bt.lge mer
k!"~T'\e ııön-l.,rme1eri tf'h1if! n1unur. 

B"~ikta.'l, Beykoz. Eyüp, Fenerbah 
~C' Galabı<'~rav. Giineş. fobmbulspor, 
Sü'eymaniye, Topknpı, Vefa. 

T. S. K. !stanbul bölg~si futbol a
janlığından: 

Aşağıda adları yazılı hakemlerin 
bu seneki lig maçları hakkında ko
nuşmak üzere 25-10-937 pazartesi 
günü saat 18 de Cağaloğlunda C. H. 
Partisi binasındaki bölge merkezine 
gelmeleri rica olunur. 

Nihat Bekdik, Burhan Atak, lzzct 
Muhittin Apak, Şazi 'l'e;;can, Ahmet 
Adem Göğdün, Nuri Bcısut, Adnan A· 

km, Bedri. Feridun Kıl:ç, Samim Ta
lu, Adil Giray, Muammer. Bahaettin 
Ulusöz, Ekrem Ersoy, Emin Fuat, 
Halit Galip Ezgü. Tank. Hüsnü (Be
şıktaı:ıl, Rüstli (Beşilıtaş) 1 Basri Bü
tün, Tahsin Özsöz. 

• 
T. S. K. İstanbul hölgesi futbol a-

~nhğmdan: 

Futbol federasyonunun tanzim ve 
genel merkezin tensip ve işa.rı üzeri
ne bu seneki ikinci kümeyi teşkil l'

den aşağıda adları yazılı klüplerin lıg 
heyetini teşkil, oyun fikisttirünii tan
zim ve hakemleri seçmek ÜZC're 27-
10-937 carsambn günü saat 18 d(' 
saHi.hivetli birer murahhaslarım bfıl

~e merkezine göndermeleri tebliğ o
luııur. 

Altınordu, Anadolu. An!ldoluh:s"l-
n. Br>vlerbe\i Davutpaım. Doğan. Fe 
ner Yılml\z r; .. ınta GenC'lPr. HHitl, 
Rıı.ragümrük, l\:asımpaşa, Orlakiıy, 

Sümer. 

....... --...... 
Bugün.kü Spor 
Hareketleri 

1 - Kadıköy Stadında aske
ri liseler atletizm .mü aba.kala
n "aat 10 

2 - Kadtköy Stadında muh
tclitler ın~ı saat 15 

3 - Taksim Sf.admda boks 
ma~ları saat 14 

4 - Sipahi Ocaı;'lllda kon- ) 
kurlar saat 14. ) ..... . 

Askeri Liseler 
Şampiyonası 

Spor sahamızda her sene bUylik 
bir organizasyonla karşımıza çık uı 

1 ve bu organizasyonları sivil klüpleri-
mizl kıskandıracak derecede muvaf
fakıyetle başaran askeri liselerin bu 
sene de geniş bir faaliyet programı 
hazırladığını geçenlerde yazmıştık. 
Bu porgranun ilk kısmını teşkil eden 
basketbol maçları dün Beyoğlu Hal
ke\•inde büyük bir kalabalık önünde 
başladı. 

Tik maçı Deniz Lisesi ile Kuleli Li
seleri yaptı. Daha atak ve canlı oym
yan Kuleliler, Deniz Lisesini 40-47 
mağlup ettiler. 
Programın ikinci kısmını teşkil •~

den atletizm miisabakalarma bugün 
saat 10 da Kadıköy Stadında başla
nacaktır. 

Sipahi Ocağında 

Bugünkü Müsabakalar 
Sipahi Ocağı tarafından tertip e

dilen konkur hipik müsabakaları bu
gün saat 14 te Ocağın Harbiyedeki 
merkezinde yapılacaktır. 

Müsabakalar içinde bilhassa bey
nelmilel suvarilerimizin de iştirak e
deceği Türkiye yüksek atlama müsa 
bakası olacaktır. G'eçen hafta ya
rışlara iştirak edemiyen kıymetli bi
nicilerimizden Melahat Aksel'in bu
gilnkü müsabakalara iştirak etmeı::i 
de müsabakaların kıymetini aynca 
artırmaktadır. 

Yarışlarda her zaman olduğu gibi 
bahsi müşterek vardır. 

----<>---
Peter Yunanistaına 

Antrenör Oluyor 
Bir mUddettenberi şahsi işlerinden 

dolayı şehrimizde bulunan eski güre:'i 
antrenöl'ii 'Macar Peter Pcşteye av
det etmiştir. 

Her Peter üç ay sonra başlamak 
üzere beş senc>lik b!r kunturatla Yu
nan gi.ireş federasyonuna angaje ol
muştur. 

-8-
"Benim de param yok. Burada 

bana harçlık olarak yalnız iki (Mar 
o) (Bir Mao on kuruş ka.dardır.) 
veriyorlar. Tabii benim için pa _ 
ra lazım değil. Hepsini bebeğe sar. 
fediyorum. Ne yapalım, bilmem?,, 

Bir müddet ikisi de sustular. Ka
dın yine sordu: "(Bahararmağanı) 
na şimdi kim bakıyor?,, 

"Bir komşuya bıraktım. Bu ak
§am dönebileceğimi umuyordum. 
Hemen gitmeliyim.,, 
. (San adam) gözlerindeki yaşı 

sılerken kadın ''bir dakika bekle! 
dedi, gidip bir bakayım, o biraz 
borç verir mi ? . ,, 

Ve ... Gitti .. 
~irkaç gün sonra bir akşam 

Hsıu - ts Ai birdenbire sordu: 
"Sana verdiğim zümrüt yüzük 

nerede?,, 
"O gece ona verdim. Rehine ka-

yacak.,, 
Erkek kızdı: 
"B en sana beş dolar vermen Jş 

zni d. Y ım ?,, 
"B d eş olar yetmiyecekti!.,, 
Hsiu - ts Ai içini çekti: 

. "Öyle ya ben sana nekadar iyi
lık edersem edeyim aklın :bep ilk 
e:keğinde, ilk oğlunda. Pekala! se 
?' ~urada iki sene daha alıkoymak 
ıstıyordum. Fakat mhycmım ki 
h~harda hemen yoIIanman daha i~ 
yı olacak.,, 

Kadın ağlıyamryacak kadar şa.
şınnıştı. 

Bir iki gün sonra Hsiu • ts Ai yi
ne ayni bab_si açtı: "O yüzük bir 
se~etti: Ben onu sana bir gün 
<Guzarmağam) na vermen için 
vermiştim, Onu ilk fırsatta rehine 
k~yacağın aklımdan bile geçme • 
mışti. İyi ki, evdekinin haberi yok. 
Yoksa Uç ay dalın gürültü dinler
dim.,, 

G enç kadın günden güne sa-
rn"I' ... ı.ı .... a~..ı-.l..,.. ..ı..-

nuk bir bakış sindi. Kulaklarında 
hep duyduğu alay ye hakaretlerin 
aksi çınlıvordu. Miitemad:yen (Ba
hararmağanı) nın hastalığını dü· 
şiinilyor, köyden gelecek tanıdık -
lan, gidecek yolcuları araştırıp du-
ruyordu. Oğulcuğıımun bütün bil -
tün iyileştiği haberini endişe için
de yanarak bekliyordu. Fakat on
dan hiçbir haber gelmiyordu. Bir 
iki dolar borçlanıp ona biraz şe
kerleme yollamayı diisiindü. Onu 
dn bulamadı. Vaktı~tn çoğunu 
(Güzarmağnnı) nı oyalamak için 
kapı önünde yoldan gelip ı?eçenle
rc bakmakla geçiriyordu. Bu hal 
irtiyar kadını çok sıkıyordu. Bu • 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi Ak DENiZ KAPLANLAR/ 

B!r;denbire genç, iri ve ateşli bir Türk korsam, Bayram Reisın ar
kası. dan Aksungurun güpeştesine sıçradı. Sırtındaki Gepgenle belinde
ki !;:ucıağı ve tabancasını çıkarmış, keskin yatağan bıçağını dişleri ara
t a almı"'tI. Delikanlının hali denize atılmak üzere olduğunu gösteri
) .du. Bayının Reis bunu görünce: "- Salman .. diye seslendi. Ne ya
l a<'ak ın ?" Genç korsan coşkunlukla ~.vap vereli: "Reis, gavurun şu 
r; rmalı kızıl bayrağım, denizin dibine gıtmedcn alıp Trablusa götürece
ğ'm." Lakin Mayrnm Reisi kaşları, iki kılıç gibi çatılmıştı: "- Bırak 

onu Snl~an! dC'di. Bu )iğit, fakat talihsiz lspanyol kaptanı, bandırası
nın altında olsun, ölcblmek bahtiyarlığını hak etmiştir., 

Genç Salman, donımuş gibi kalmıştı. Şimdi onun aa yiğıt nıhu, Reisin 
ne demek istediğini duymuş, bütün kuvvetile anlamıştı. Bu sırada bü
yük düşman kalyonu dört yanında hırıltılı girdaplar yaparak Septe bo
ğazının derin sularına gömUlmüş ve İspanyol kaptanıile sırmalı lspanyol 
bunları toplamağa g·derken korsanlar, ellerine geçen iki kadırgayı, kalya. 
sungur kalyonunu da bir parça kendine doğru çekmek istemişti. Denizin 
yüzü tekrar duraldığı zaman ortalıkta t~hta parçalanna yapışmış b;r. 
kaç zavallıdan başka kimse kalmamıştı. Kalyondan ayrılan bir sandal 
bunları toplamağ giderken korsanlr, ellerine geçen iki kdırgayı, kalyo
nun arkasına bağlamağa başlamı~ardı. 

i
"""'"'-~ ._,,,.,.__ "-/"lllıo. ""'~ 

Yazan: ION SHIL ~ 
~ Çeviren: N. K . ~ 
,...,..,,,...._.,,~~,,,, ""' "~' 

:v:ı:ma kocasına söyleniyordu: "Gö
r~yor musun, burada durmaktan 
hıç hoşlanmıyor. İlk fırsatta evine 
dönmekten başka istediği yok.,, 

Genç kadın ekseri geceler koy
nund~ (Güzarmağanı) ile uyur
ken bırdenbire bağırarak uyanı _ 
yor, çocuğu da uyandırıyordu. O 
zaman erkeğin sual işkencesi baş
lıyordu: 

"N: oluyor, ne oluyorsun ,, 
(Guzarmağanı) nı okşıyarak 

uyutmıya uğraşan kadından hiçbir 
c~vap çıkmıyordu. "Rüyanda öte
ki ogl~nun öldüğünü mü gördün? 
Öyle bır bağırdın ki, oeni de uyon
dırdın.,, 

Kadın acele acele cevap veriyor
du: "Hayır, hayır, önümde bir me
zar ~çılıyor gibi oldu da.,, 

Hsıu - ts Ai daha fazlasını sor
muyordu. Matem rUyası kadını ye
niden sarıyordu. Ah 0 a ·ılan meza
ra düşüp ölse ne iyi ol;rdu! 

KL~ geçti. Yine penceresinin di
binde küçük kuşlar durmadan öt
miye başladı. Bebek önce meme _ 
den kesildi. Bu mühim geçidi ko
layca atlatması içi neve Taoist ra
hipler çağırıldı. Sonra ayrılık _ öz 
annesinden ebedi ayrılışı _ zamanı 
kararlaştırıldı. 

O gün aşçı kadın (Hsiu-ts Ai) n 
karısına yavaşça sordu: "Bir 

tahtıravan çağırayım mı?,, . 
İhtiyar: "Hayır, dedi, yürüsUn. 

Sonra yol parası bize yüklenecek! 
Ona para nerede? Kocası yiyecek 
ekmek bulamıyor. Lüks nesine ge
rek. Hem yol o kadar uzun değil. 
Vaktile benim de on, on beş mil yü
rüdüğüm zamanlar oldu. Onun ba
cakları b,. 

0

"'1kilerden uzun. Yarım 
gü"1e ye ıe varır.,, 

n ... ı..,.h ın.a .. ,.~ııf;-a.nı) nı ııı .... 
dirirken annenin yaşları se1 gibi 
akıyordu. Cocuk ta bir dUzUye "ha 
la, hala!,, diyip duruyordu. - ihti-
yar kadın çocuğun, annesini bu 

isimle çağırmasrnı emretmişti. 

Kendisine (Anne) diyecekti. - Genç 
kadın cevap yerine hıçkırmıya baş
ladı. Bir şeyler söylemek, ona me
sela: "Artık biribirimiz.den ayrılı
yoruz sevgili bebeğim. Buradaki 
(Anne) sana iyi bakacak. Sen de 
ona karşı iyi ol. Beni bir daha hiç 
düşünme., demek istiyordu. Sözler 
boğazında tıkandı. Söylese de bir 
buçuk ya.cıındaki bir bebek bunlar
dan ne anhyabilirdi. 

Hsiu - ts Ai mahzun mahzun ya 
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nına geldi. Koluna girdi. Elinde blı 
kaç para vardı. Tatlı bir sesle: 

"Al, dedi, şu iki doları.,, 
Genç kadın çocuğun gögt;i\nü i

likledi. Paraları kendi iç cebine 
attı. 

Zevce, kocasının nasıl aynlaca
ğmr görnıiye gelmişti. 
"Güzarmağanmı ben alayım, 

dedi, sen giderken ağlamasın.,, 
Anne bir şey demedi. Fakat ya ı

ru isyan etti. lhtiyar kadının sura· 
tına birkaç tokat indirdi. }{adın 
kızdı: 

"Pekala al şununla beraber kah
valtı et te sonra hemen bana ge
tir.,, 

Aşçı, genç kadını yemek yemiye 
zorluyordu: 

"!ki haftadır hep böyle yapı • 
yorsun. Bak nasıl za~flamışsm. 
Hic avnava bakmıyor musun? Ba
ri bugün bir sahan pirinç yemeği 
ye! On mil yol yürüyeceksin ... 

K:'ldın camıtz !!ibi cevııP. verdi: 
"Bana çok iyilikler ettin sen.,, 

G iineş iyice yükselmişti. Ha
va güzeldi. Güzarmağanı an 

nesini hfila bırakmak istemi
yordu. Fakat zevce onu annenin 
kollarından zorla çekip aldı. Yavru 
küçücük ellerile kendisini annesin
den alanın saçlannı yoldu, minimi
ni ayağile midesine bir tekme in
dird, bağırıp ağlamıya başladı. Ar
kalarında duran anne: 

''Oğle yemeğinden sonraya kala· 
yım, ne olur ... dedi. 

İhtiyar kadın "Vahşi bir tavırla 
ona döndü: "Çabuk çıkınını bağ
la da yollan.,, 
Bebeğin sesi yavaş yavaş uzak

laştı. 

Fakat çıkınını bağlarken onun 
yine ağladığını duydu. Aşçı kadın 
onu hem teselli etmek, hem de ne 
alıp götürdüğünü görmek için y~ 
nıbaşrnda bekliyordu. Zavallı nl-
~ .. .--.. .. ' .. . .. 
dUzutdü. 

Kapıdan çıkarken yine (Güzar
mağanı) nm ağladığını duvdu. Bu 
sesi, yorgun argın yürüdüğü bir 
millik yoldan bile hala duyar gibi 
oluyordu. Yakıcı güneşin altında. 

uzıınan yol gök gibi uçsuz bucak
sızdı sanki. trmağa erişince bu son 
suz yolu bırakıp. ayna gibi pırıl pı
rıl yanan berrak sulara atılmak sır 
zus1le yandı. Fakat su başında bi
raz dinlendikten sonra yine ayni 
yolda gölgesinin ardına takıldı. 

Vakit öğleyi geçmişti. Yol üstUn. 
deki kuliihelerden birinde ihtivar 
bir köylüden ancak beş mil yilrll· 

(Arka51 10 uncuda) 

Ressamı: 

MUNlF FEHiM 

Savaşın bitmesi, bütün işleri bitirmiş değildi. Korsanlar şirmdi, hem 
aralarındaki yaralıları tedavi ile uğraşıyor, hem de geminin ötesin; be
risini dlizcltiyorlardı. Birkaç forsa da kovalarla gUverteyi yıkıyor, ge-. 
miyi leşlerden, kan lekelerinden tcmizlemeğe uğraşıyorlardı. 

Reisin asıl isteği boğazdan dışarı çıkmaktı. Fakat kalyonun pruva 
direğinin kınlmasma canı sıkılıyordu. Bu halile Aksungura manevra 
yaptıroıak çok güçtü. Onun için şimdilik Scpteden dışarı çıkmaktan 
vazgeçecek, Fas'ın en yakın limanlarından birine girerek gemiyi tamir 
ettirecekti. Reis bu karan verince, korsan kalyonu da Şimali Afrika 
sahillerinin volunu tu~tu. (Arkası var) 
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DERSiMCiLERiN MU HAKEM~ 
"Bu Dava, Suikaste 
Uğrıvan TuncelininDersim 
Af eyhine Açtığı 'Davadır,,! 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJ : 7=== 

E lfıziz. 19 (Hususi muhabiri-
nuzden) - Tunceli adliyesi 

mlihim bs gün yaşıyor. Belediye ti· 
yatro salonu önünde göze çarpan 
bir hareket var. Zabıta memurları
nın teşkil ettikleri muntazam bir 
kordon dörtyolun ağızlarını doldu
ran kalabalığı düz bir çerçeve ge
risinde bırakmış. 

Dcrsimli isyancılar, bugün cüm
huriyct aclliyesinın huzuruna çıka
rılacaklar. 

Mahkeme salonunda mahşeri biı 
kalabalık var. Saat ikiye doğru et
rafta bir kımıldanış seziliyor. Ha
kimler heyeti, yerlerini işgal ediy~· 
lar. mr yandan da suçlular, getı
riliyor. Elliye yakın bir kafile. 

Celse açıldıktan sonra ilk olarak 
hüviyetleri tesbit ediliyor. Fa.kat, 
çoğu türkçe bilmiyorlar. Bir ter -
climan tahlifi yapıldıktan sonra i
§e başlanıyor. 

Haydaran reisi, makine gibi an
latıyor. Fakat, hiçbir şeyden habe: 
ri yok. Hükumete karşı gelini~.~ 
hiç? Demirhan reisi de öyle. Kotu
lük edildiğini sadece işitmiş. fakat 
el ba.ldırmamış. Diğerleri de hep a~
ni nakaratı tekrarlıyorlar. Seyıt 
Rıza bile bu işlerde dahli olmadığı
m ileri sürüyor. Bir şeyler 0In:1~ş 
ama, bunlan yalnız işitmek kabıl_ı~
den biliyormuş. Bir iki defa kendısı
ne kötü şeyler teklif edilmiş ama, 
hiçbirini kabul etmemiş. hem böy
ie isyankar hareketlere hiç karışı
lır mı imiş! 

Damadı da, oğlu da her şeyden 
bihaber. Bütün kabileler kendisine 
düşman oldukları için ismini karış
tırmışlar. Bütün mesele bundan i
barefuıiş. 

'

• kinci celsede, sorgular baş
lıyor. 

Şarki ve Garbi Dersim aşiret
lerinin hükumete karşı gelmiye 
yeltenen bütiln simaları maznun 
sandalyelerinde yerlerini almışlar. 

Yusufhan aşireti reisi Kamer, 
Haydaran aşireti reisi Kamer, De
mirhan aşireti reisi Cebrail, aşiret 
reisi Fındık başta olmak üzere maz 
nunların adedi kırkı da geçkin. 
Karmakanşık saçlarile Silleymnn 

oğlu Musa, Beyaz donu ile Hızır, ÇÖ

\kük omuzlarile Cebrail oğlu Hasan, 
Deli oğlu Abbas. Seyit oğlu Aslan, 
Seyit Rızanın meşhur uşağı Mirlo 
ve silah attığı, müsademelere işti
rak ettiği ilk tahk:kattan anlaşılan 
aşiret adamlan hep burada. 

Bu celsede yalnız Seyit Rıza, oğ
lu Hüseyin ve damadı Mehmet Ali 
yok. 

Dk olarak Yusuf oğlu Kamerin 
11orgusu yapıldı. 73 yaşında oldu -
ğunu, rençbcrlikle meşgul bulun
duğunu söyledi. Evli olmadığını ve 
mahkumiyeti bulunmadığını ilave 
etti. Bundan sonra sıra Hayda -
ranlı Kamere gelmişti. 96 yaşında 
olduğunu, babasının Ahmet, anne
sinin Fatma olduğunu, evli, 3 ço
cuklu bulunduğunu anlattı. 

Sorgular devam ediyor. Demir
han aşireti re.isi Cebrail 95, Kureyş 
han reisi şaki Hisso Seydo 75 yaş
lannda olduklanm söylediler. 

Maznunların hemen hepsi yaşlı 
görünmek hevesindeler. O ka
dar ki, Mirza Ali oğlu Ali, 75 yaşın
da olduğunu söyleyince reis ihtar 
ediyor: 

- Doğruyu söyle. 

S orgu hlttikten sonra, iddia
namenin okunmasına geçil

di. İddianemede Dersim çıbanının 
lle olduğu ihsai rakamlarla ve çok 
beliğ bir lisanla anlatılıyor, Der -
simde Seyitliğin nasıl ve ne sebep
ler altında kurulduğu teşrih edili
~Ordu. Müddeiumumi dedi ki: 

"- lmparntorluğun her türlil 
~iistimal'erc açık bıraktığı gevşek 
idare sistemi, her çapulda ağayt ve 
l!eyidi affetmekten başka bir ted
bir kullanmamış ve aldığı bazı te
~P hareketlerinde de ya haklıyı 

iddianamede 1 

.lVeler Var? 
': 'w •o " 

·ı 
j 

Seyit Rıza ve avenesi mahkemeye götüı iilüyor 

haksızdan ayırmıyan Kuyucu zihni
yetile ylirü.nıüş, ya hedef siz, prog
ramsız bir sel siyaseti takip ederek 
Dersimi çileden çıkarmıştır. Mutta
sıl devam eden boğuşma ve çapul 
hayatı ile bunu doğuran sebeple • 

rin heyeti mecmuası Dersim mese
lesinin adli safhasını teşkil eder. 
İlmi kanaatler ve itiyatlar bile ye
ni yeni isti~aleler geçirirken Der -
simin hala qu tunç ve mağara dev-

(Arkası 10 uncuda) 
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Gönüllüler Meselesi --
A. vrupa sulbü geçen hafta so

nunda büyük bir korku 
geçirdi. İngilizler, İtal!anl~.rın gö
nüllü bahsini Ademı ~udahaJe 
Komitesinde görüşmek ısternele· 
rin. beklenildiği gibi reddetseler. 

ı -· k k di, işin nereye gidecegı pe esti-
rilemezdi. Lakin Anglo Sakson so. 
ğukkanlılığı, belki d~ bizim içyü. 
zünü bilmediı':!imiz birtakım sebep. 
ler, İtalyan ~eklifinin kabulünü 
intaç etti. Başta Fransızlarla, tn. 

il'zl ldugu- halde herkes ltal-g ı er o .... ll .. l . 
yanların bu komitede g.~nu .. ~ eruı 
geri çekilmesi iş.inde muşkulat çı-
k - annederken, 1talyan-aracagını z . . . 
Iarla Almanlar birdenbıre gıdışle-
rini değiştirerek geçen Temmuz 

d lngili"zlerin bu gönüllü me
ayın a t kl'f 
selesi hakkında yaptıkları e ı i 
kabul ettiklerini söylediler. 

Bunun üzerine İspanyada dö
vlişmekte olan her iki tar__afta ne 
kadar gönüllüler bulundugun~ say
mak için oraya komisyon gonde-

• rilmesine karar verildi. 
Bu komisyonlar henüz seçilmiş 

değildir. Seçildikten sonra oraya 
gidip gönüllüleri sayması nekadar 

b 'li Her sürer orasını da Allah ı r . -
ki' . t halde Fransızların bu şe 1 ıs e-

dikleri iddia edilemez. Zira bu Şt>
rait altında her geçen gün cüın
huriyetçi İspanyanın zararınadır. 
Bunu da Fransızlar terviç etmez. 
ler. Fakat geçenlerde lngiliz Ha
riciye Nazırı (Eden)in bir nut
kunda işaret ettiği gibi Ingilter;
yi alakadar eden asıl mesele AK-

deniz yolunun İngilizlere açık ol
ması ve Akdeniz selametinin her
hangi yeni birtakm1 emrivaki~erl.e 
tehlikeye düşmemesidir. Yanı bı
zim anlıyacağımız elyevın Ital
yanlann elinde gibi görülen Bale
ar adalarında İtalyanların yerleş
memelcridir. Acaba İtalya Sef~ri 
(Grandi) lngiliz Hariciye Nazırı ıle 
yaptığı müteaddit görüşmeler?en 
birinde Balear Adaları ve Bahrı Se
fit selameti hakkında birtakım te-

minat mı verdi? Burası henüz ay
dınlık değildir. Yalnız görünen şey, 
Ispanyaya komisyonlar gönderip 
orada gönUllülerin adedini saydık
tan sonra bunları bır nıı;bet dahi
linde geri çekmiye 'bı..fi~alnanuı 
Nasrettin Hocanın borc:unu öde· 
mesi için yola kara çalı tcıhuttıu 

ekmesi ve bu çalılar b1iyiidükten 
sonra oradan geçen k0yu'1laı-dan 
takılacak yünler! toplıyacağını a
lacaklıya söylemesinden farkı yok
tur. 

Bu arada Sovyet Rusyanın ~~ 
demi Müdahale Komitesindeki •,lU· 

messili olan Londra sefirinin de 
Francoyu gönüllüler çekildikte_n 
sonra da muharip tanımıyaca~ 
hakkmcTaki sözleri de ayrı bir du
ğUm teşkil etmektedir. 

Çin meaelesi 

B rükselde toplanacak ve Çin 
işini görüşecek olan Doku~

lar Konferansına Japonya da çag
rılmıştır. Japon Hariciye NUII'l ile 
hususi surette görüşen Belçika, ln
giltere, Amerika ve Fransa sefir
leri hep bir ağızdan bu konferans-

ta Japonyaya karşı muahare ç~
nisi olan hiçbir hava bulunmadıgı
nı temin etmişlerdir. Lakin bütün 
alametler Japonya bu konferan~a 
iştiraki kabul etse bile orada hıç 
bir taahhüde girmiyeceı;-ri ve Çin 
meselesini silahla halle devam ede
ceği merkezindedir. Zaten bu hü

kumet daha evvel Mançuri mesele
sinde Cemiyeti Akvamdan çekile
rek işin beynelmilel bir fikri ada.
Jete makrun olarak hallinden ka
çınmıştı. Bir emperyalist politika 
takip için bütün hazırlığını yapmış 
ve işe de başlamışken şimdi Do:' 

"zJen kuzlar Konferansının kara go 

Seyrüsefer intizamını temin için başvurulan tedbirler: Geçit yerleri çivilerle işaretleniyor • 

lstanbul, Artık Tam Mdnasile 
Bir az Şehri Olmuştur 

• stanbulun seyrisefcr işindc-
1 ki talihsizliğini herkes so

kaklann darlığına, buna mukabil, 
nakil vasıtalarının bol ve çeşitli o
luşuna hamlediyor.. Bazı yerlere 
sarı çiviler çakıldıktan sonra, şe
hirde seyrisefer <lahEı çok mu inti
zama girdi? .. 

Bu sus.le cevap verecek değilim .. 
Fakat, Jstanbulu çok iyi tanıyan 
ve sokaklarda gid ş geliş işini u
zun uzadıya tetk'.k edrn meraklı 
bir hemşerinin, dün öğrendiğim 

fikirleri üzerinde düşününce, sey
riscfer işine, aklım b:raz daha 
yattı. 

Bu zat, endişeslz, rahat bir eda 
ile, gülerek: 
, - Artık kışa giriyoruz. dedi, 
caddelerde rahat rahat dolaşabili
riz. 

Arap Saçı 
için bundan vnzgeçeceğ~ni kabul 
etmek biraz mü .. Jctildür. 

Bu tarzda harekete karar ver
miş hiikfımetıer karşılarında bir 
kuvvet görmedikçe yılmazlar. A
merika Reis!cUmhurunun nutkun
d~ki mana her nekadar Japonya 
ve emsali devletlere karşı bir ih
tar olsa bile bu sözün Amerikalı
lan harbe kadar sürükl:yecek ge
nişlikte bir manası olduğu kabul e
dilemez. Şu halde Dokuzlar Kon
feransının temenni kuvvetinden ile
ri geçmiyecek olan kararlaı mdan 
Çin meselesinin hallini bekleme
dense, Çinlilcriıı göst('nüği muka
vemetin artacağını ve Japonyanm 
bu yüzden, istila planını daralta
cağını ummak daha müspet bir 
düşünce olur. 

Odun - kömür mesclc,,i 

M emlcket·n muhtelif yerlerin
den, hele kışın yaklaştığı şu 

günlerde gelen haberler halkın o
dun ve kömür kıtlığı yüzünden bü. 
yük müşkülata maruz kalmış ol
duğunu göstermektedir. Bu tel
graflardan başka binnefis lstan
bulda da kömür ve odun fiyatlan 
geçen senelere nazaran bu mevsim 
için çok yüksek denecek derecede
dir. 

Bu zorluğun hangi kanuni icap
lardan doğduğunu araştırmaktan 

ziyade halkın zaruri ihtiyaçlarını 

gün bcgün tazyik eden bugünkü 
vaziyete bir çare aramak daha a
meli bir yol~ur. 

Alman bütün tedbirlerin gayesi 
halkın refahı ve milletin istirahati 
olduğuna göre bu işle ilglJi olan
ların işi bu bakımdan mütalea ede
rek halkı bu sıkıııtılı vaziyetten 
kurtarmıya rehdetmeleri cidden 
beklenmektedir. Bu arada şunu da 
göz önünde tutmalıdır ki, buluna
cak çare her ne olursn olsun fay
dalı ve müsmir olabilmek için kış 
bastırmadan evvel tatb'kinc baş
lanmak gerektir. 

Se!!risefer meselesinden çok iyı j 
anlzyan bir hemşerinin meraklı 
izaha/mı size de anlat GlJıni 
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~ ' 'n en kal 1 alık caJde') 

lcıinden bili: Karaköy 

Sonra benim bu söz karşısında-
ki hı:ıyrt!lınıe gülümsedi ve ilave 
etti: 

_ H:ışın İstanbul tenhadır. Cad
deler, sokaklar, d yebilirim ki, ya
rı yanya farkeder. lstanbul yazlık 
bir şehiı dir. 

Yiiı üyerek Karalcöye dof;'TII gel
miştik. Postanenin önünde yeni ça 
kılan sarı çivılerm başında dur
duk. 

Vakit akşam ... Hava karar.ı

yor. Bu meraklı hemşen: 
- Bakmız, dedi. dikkat ed.yor-

musunuz ? .. Şu caddeden geçen o
tomobillerin miktarına bakınız .. 
Yaya yolculara bakınız. Bir de, 
mesela, bir ay, yahut, iki ay evvel, 
Karaköy meydanının halini gözti
nüzün önüne getirin .. Çok fark bu
lacaksınız.. Şimdiki kalabalık, o 
zamankine nisbetle çok azdır. 

Jstanbulda 900 kaJar taksi oto
mobili vardır. Bunlar yazın daha 
çok faaliyettedirler. Kış g~linc~, 
ekser.si garaja çekilir, tamır e~
lir. Yahut ta, müşterisizlikten, ış

lemcz. Hususi arabalara g~lince: 
eskiden Istanbulda bir iki yuz hu
susi araba vardı. Şimdi bu rakam 
800 ü bulmuştur. Fakat, yazın, ls
tanbulda tesadüf ettiğiniz araba
ların plakalarına dikkat ettiniz 
mi? Istanbul plakasına az tesa
düf .~dersiniz. Bu arabaların çoğu 
Ankaralı, veya diğer şehirlidi~-. 
Balkan ve Avrupa memleketıerı
nin plakalarını taşıyanlar da var
dır. Çünkü .. Mnlilm. Ya~ın herkes 
Istanbula koşJr .. Mesela Ankara
daki ecnebi sefarethanelerin he
men bütün arabaları yazın Istan
buldndır. Kışa girdik mi. bu ara
balar yerlerine döner, ve lstanbul
da 700 - 750 kadar hususi araba 
kalır .. Bu arabaların da bir kısmı 
kışın istirahate çekilir. 

M uhatabım ağır ağır, fakat 
dC'vamlı söylüyordu. Eliyle 

işaret ederek: 

- Size, hatta, kati söyliyebili· 
rim, dedi, yazın taksi ve hususi 
dahil olmak üzere lstanbul sokak
larında 2,000 - 2,500 araba faali
yettedir. Kışın ise ı,500 ü katiyen 
geçmez.. Bu dar caddelerden ara· 
baları eksiltince, bittabi seyrise
fcr intizama girer. 

Bis kletlcri, motosiklc.lcri, atlı 

araba!an hep bu şekılde kıyas ede 
bilirsiniz .. 

Onünde durduğumuz çivili kori
dorların başında, kereste yüklil 
koca bir kamyon görünmüştü. 

Scyr sefer memuru kamyonu dur
duttu. Yaya ynl<'ıılara geçmelerini 
işaret etti. Arkadaşım: 

- Kışın. dedi, meselfı bir ay 
sonra, bu kamyonlara az tesadüf 
edeceksiniz .. Çünkü, sanayi mUes
seselcrı, fabrikalar, lii.zım gelen 
btiltin ıptidai malzemcyı yazdan 
tedarik ederler. Kışın, nakliyat 
zordur. Bir de mahrukatı düşü
nün .. Yazın ve sonbaharda, şehrin 
bütiln resmi ve hususi b nalan, kö
mür, odun alırlar .. Koca koca kok. 
odun yüklii kamyonlar caddeler
den tank gibi geçer, dururlar .. Kı
şın bunlar da artık yok gibidir. 

K araköy, lstanbulun seyris
1

e
fer bakımından en nazık ye

ri .. Burada, bir kaldırımdan bir 
kaldırıma geçmek için. insan ba.
zıın, dakikalarca bekliyor .. 

Bana izahat veren meraklı dos
tuma yayaların vaziyetini soracak 
oldum. 

_ Durunuz, dedi ,anlatayım .. 
Sonra. bana döndü. Gözlerimin 

içine baktı: 
_ Bir Temmuz akşamını hatır. 

layınız. dedi... Karuköy me~ dam 
nasıldır?. 

- Çok kalabalık .. 
- Tabii .. Çünkü, öyle günler o-

lur ki, 60 - 70 bin kişi Florya, A
dalar ve Anadolu sahillerine gez
miye, hava almıya, denize girmiye 
giderler .. Bunların bir d dör.fü~U· 

nü düşünün .. Ben her zaınnn, Is
tanbul nakil vasıtalarının, günlük 
yolcular haricindek' bu yolculan 
dahi, nasıl istiap t>debildiğine hay. 
ret ederim Bu , bir muammadır. 
Hala akıl erdiremedim. 

Şimdi sokaklara bakınız .. Yalnız, 

acele acele yürüyen. iş adamlarını 
g:örlirsünüz. Ve hunların yüzde 
doksan beşi erkektir. Yazın ise, 
caddeler. sokaklar. nakil vasıtalan 
kadın yolculara ekseriveli verir .• 
Kısın kndınlar ve co<'nklar -işi o
lanlar hnrıç- sokaklarda görül
mez. 

lstanbulun nakil vasrtalan ve~·a. 
seyrisefcr meselesin" artık a kltm 

yatmıya ba$lam•ştı. Ve ben de ka
naat eetirdim ki Istanbul dekolte 
bir kadrn robu gibi, hnk0 katen yaz 
lık bir şehir! ... 

Reşat Feyzi 
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lzmit, (Tnn muhabirinclen)
Kn.ndırada ketenbezl iınalfıb, ''e
saitin lptidailiğine rağmen son 
zamanlarda bir: hayli artnu~tır. 
Bu cl\'n.r köylüleri, hep bu bez -
den yaıulmış clbi e, gömlek, 
:mintan giy<likleri için bu keten -
lere sağlamlığına i~aret olmak 
üzere "çalı yırtruı,, adını \'cr
mlslerdir. 

1 
için tedbirler alınacağı iimit edil
mektedir. Bu takdirde keten be- ı 

zi imaliıtı artacağı gibi keten bez • 
Ierlnln en(de geniı}letilerek ·20 İ 
santim olacaktır. Şimdi bir kaç : 
yiiz bin lira getiren ketenciliğin : 
o zaman daha iyi bir gelir kay- t 
nağı olacai;rı şüphesizdir. 

Bu noktalar clü~iiniiliirken, 

Kandıra kctencilerini mahdut es-
J Kandıra ketenleri on zaman- naf \'e tüccarın elinden kurtar -
• lar(la bütün :rurt içinde olduğu mak, kazançlarını artırmak la-i gibi, ım ır, Suriye, Şarki Urdün zımdır. 
• ,.c Hicazda da oJıcı bulnııya baş- Kundacak bir zirai kredi ko-
• lamıştır. Bu fazla rağbet, keten operatifi, bunu tem}n edebilece-
ı zeriyatı ile esaslı şekilcle meşgul ği gibi, Zir.ıat Ilnnkasmm yar-i olmaf{ lüzumunu ortaya Jcoymuş- dımı da ayni netice~; , ·erecektir. i 
ı tur. Kandırada on zrunaolnrc1a ka- • 
i Ziraatin fenni u ullerle yapıl- ar _peynirciliği de bi~ hayli iler- J 

f
• mnsı, dokuma tezgiihlamun 3a- Ienıı:;ı, yurdun her koşesinde a- 1 

n otomatik bir hale getirilmesi ranmıya başlanmıştır. . . --...-.............. -···-~~~-~---·--· -r:-= -

1 1 em un 

T AN 

nta a Köy erin 
alışmalar Artt 

e 

Aksuda Mektep, Fida nllk, Spor Sahası 

uruldu, Bir de Hükumet Binası inşa Edilecek 
Antakya, (TAN) -Buradan 15 ki 

lometre uzakta bulunan Aksu nahiye 
si merkezinde tam teşkilatlı büyük 
bir mektep binası kurulmuştur. Köy
lUlerin gayret ve yardunile yapılan 
bu mektebin 20 dönümlük bir fidanlı 
ğı da vardır ki her çeşit ağaç fidan
larile doludur. Burada bir de spor 
alanı yapılmıştır. 

Aksudn bir hükumet konağı inşası 
na karar verilmiştir. Bunun için la
zımgelen paranın kısmı azamını çalış 
kan Aksu köylüleri temin etmişlerdir. 
Antalya valisi, bu işte hUkumetçe de 
yardımda bulunulacağını vadetmiştir. 

Antalyanın hemen her köyü ve na 
hiyesinde olduğu gibi Aksuda da g9z 
le görünen kalkınma faaliyetleri vnr
dır. Bilhassa Asi Karaman köyünde 
temeli atılan karakol binası nahiye 
köylerinin işleri olmadığı günlerde ça 
lı§malarile yapılmaktadır .. 

Sahil köylerden Kunduya telefon 
hattı çekilmektedir. Bu köyde hüku
metçe verilen iki damızlık boğa da 
vardır. Bunlar, hükumet ve halkça 
müştereken yapılan asri bir ahırda 
banndınlmaktadır. 

Antalyanm köy yollan asfalt yol
lar kadar muntazamdır. lki sene için
de Aksu köylerinde de böyle ımunta
zam yirmi kilometrelik yol yaptırıl
mıştır. 

Evvela mektebi, yolu, telefonu ta
mamlanan köylerde bundan sonra 
yapılacak köy evleri mutlaka plana 
uygun olacaktır. 

Aksu nahiyesinde bir avculuk klii
bU de açılmıştır. BütUn köyler, vila
yetten gelecek davetlller de hazır 

olduğu halde bir avculuk töreni ya
pacaklnr, köylU avcılara av tezkere
si verilecektir. 

ksa ay 

Ortaokulunda Kız 

Tale e Fazla 

'Antalyadan bir gör~nüş 
13 köyü ve 4 bine yakın nüfusu 

olan Aksuda bu yıl dört bin dönüm 
çeltik (pirinç) ekilmiştir. 

Halk Partisinde 
Antalya (TAN) - Vali Sahip Or

ge her salı günü C. H. Partisinde 

parti .işlerile uğraşmaktadır. 
Şu sıralarda bilhassa gösterit ko

lunun Antalyalılara bir mUsamere 

vermesi beklenmektedir. Bu sene 
halkevinin bütün kolları faaliyet 
yarışına hazırlanmaktadır. 

Pek güzel olan Antalya parti evi
nin kUtUphane kısmı binanın altın -
dadrr. Kıymetli kitaplıı.n ıihlivıı. e -
den bu kütüphane geceleri de açık 
bulundurulursa gençler ve müda
vimler çok istifade edeceklerdir. 

Bergama 
az dar 

Mahvold 

• 

Güne 
• r • 

1 1 

B .. ün ı, 

sızı ve ıst r pi 

c 

v 

• • 

ı r ! 

rı, 

r· 

Soğuk algınhğından müte• 
vellid nezle, grip ve bron· 
şiti hem önler, hem tedavi 
eder. Baş, diş, mafsal, 
adale ve sinir ağrılarını 

geçirir. 

aşeye kadar hna irr. 

• 
• 
1 

• • n t r e 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

1111•1111•1111•1111 1111 1 ı il 1111 1111 1111 1111 

e yaln z • r de 

Konya Aksarayı, (TAN) - Bu Bergama, <:r AN) - Civarımızda-
sene orta okulumuzda talebe mevcu- ki çalılıklarda yetişen mazı, köylü- Diş macunu ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz _ 
du, bilhassa kız talebe çok artmış- ıer tarafından birer birer toplanır müddetince dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak iJ 
tır. Geçen yıl birinci sınıfın iki §u- ve mühim bir kısmı ihraç edilirken ve beyaz kahr. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz 
besinde elliden fazla talebe varken şimdi buna imkan kalmamıştır. Bu kanamaz. Tüp 7.5, dört misli 12.5, en büyük 

"Bahçe,, nin henüz. imar edilmiyen kısımları şimdi doksana çıkmıştır. yıl mazı çok olduğu halde, omıan 20 kuruştur. 
Bahc;e (TAN) _ Gavurdağı ile kol 1 başlanılmıştır. Kasab~mızdan ~ kilo- Orta okulda direktör Mahmut Oz- formalitesi bakımından layıkile top- • llll•llll llll•llll•llllmllll 
Jm~nü~,G~~~~an~~ mctrek~aru~k~~A~~'eK~ a~np~cille~cl~~ili~~~~ ıw~~~qh~~k~re ~l~ ----------------------------
1 nnde · Adana Marnş ve Gaziantep yadel<"n ımcmba sulan Ceyhan, Ada- sına çalışılmıştır. Terbiye"i talebe arasında mahvolup gitmiştir. 
yollnrı~ın birle;tiği yerde kurulmuş nn ve Mersine gönderilmektedir. Har teşekkUlleri, geçen yıldakinden daha Mazıların serbestçe toplanıp ihraç 
o'an kasabamızda 120 ev, 900 den maniye nahiyesı civarında bulunan 
fazla nu··rus vaıdır. Umumi harpte ha muhasebci hususiyeye nit olan Kap- canlı bir şekilde faaliyete geçmiştir. sırasında resminin alınması için mü-

Bu ·· k bir müsamere sah · 1 saade verilmesi tcmennı· edilmekte-rap ol n B hçede imar faaliyeti gün- lıca, yolu da dii1..eltildiği için, gittik- yu nesı yapı -
-b t k kt d mağa başlanılmıştır. dir. 

d n güne artmaktadır. Kazamızm bir çe rag e __ n_z_a_nm_a_a_ır_. ____ ~------------.--------:----------

;:~Y:a~::. ~ör::ic a
2

~z:!~ :eti:~::~ Den ·zı ·ı Ko·. yl e r·ı n de Tem s ·, ı 
larak iki kısımdır. Dağları büyük çam Ve 
'e meşe ormanlarilc örtülüdür. Bah-
cenin meşe kömürü gayet meşhurdur 
'e Adananın kömür ihtiyacı buradan 
U: miıı edilmektedir. 

Çiftçi memrıun 
Ba~lıca hububat, pamuk, tütUn, su

ı:ı .m, pırinç ve yer fıstığından ibaret 
olan mah~ul bu sene gayet iyi yetiş
mıstır. Üç s~ncdenberi verimsiz olan 
hububat. bu yıl hı\ddinden fazla he
r ketı· olmuştur. Böylelikle çiftçi, üç 
s nede:ıberı çekmekte olduğu sıkın
tıyı unutmuştur. Buna•mukabil Bur
c k ve Mcrcim k ekimleri. tohumlan 
bakacak şekilde mnhvolmuşsa da bu 
ihtıyaC'1 nt dışardan tcmın edilmekte
dır. Mah uliin umumiyet itibarile iyi 
olması, çıftçinin en çok gc~n sene 
Zırnnt Banl'asındr.n aldığı borçları he 
nen tamamen ödcımcsini kolaylaştır
mı tır. Birka~ gün evvel yağan yağ
muı lar. yeni sene ekim fırsatını ver· 
nuştir. Yüzü gül<"n çiftçi, hilmmalı bir 
f ~liyetle r rivato başlamıştır .. 

Bağ, bahçe merakı 
Son zamanlarda haJk ara.<>ında bağ 

\.<" meyve ağa~ı merakı artmış, evvel
c" ~faraş köylerinden temin edilen U
züm ihtiyacı tatmin olunduğu gibi Os 
maniyeye ve CC'yhana ihracata bıle 

d k·ı 

e 
S··-··t ('"AN) - 10 bin kilo eı:;. ogu. ı ., 

ya, 18 okiiz. 5 inek, 10 manda ve 12 
araba ile 18 eyliilde buraya gelen 
27 alle muhacirden 8 hanesi Behçe
tiye köyüne, l1 hanesi Ça1karaköyü
ne gönderilip hazırlanan evlere ycr
leştiıilm!şlerdir. Bunlardan 8 hane 
halkı, sanatkar olduklan için, bura
da nlnkonulmuşlarclır. 

Muhacirlere, iki ay iaRelerine kfı· 

fi gelecek mevat verilmitşir. A~ıca 
kış yemeklik ve tohumluk buğdayla· 
n temin Pdilcceği gibi kendilerine la
zım o1an pulluk. cift'" hayvanatı da 
salın alınıp verilecektir. 

Muha<'irlerin kış bastırmadan müs 
tahsil bir vaziyete gelmelerine uğra
şılıyor. 

Antalya Kızılay Başkonlığı 
Antalya (TAN) - Kızılay şubesi 

zaşkanlığma Antalyanın eski C. H. 
Partisi ve Belediye başkanı Zekı Şcr
ment secilmiştir. 

Halkevi tem•il kolu azaları köylülerle birarada 
Denizli, ('rAN) - Haikevi temsıl mıştır. 

kolu yaz mevsimi programını muvaf Yine temsil kolu azası Honay na· 
fakıyetlc tamamlamıştır .. Yaz esna· hiyesile Başkarcı ve Knrahayıt koy
sındn, Halkevi başkam Esat Kaymak !erine giderek (Atatürk köyünde U
çı ve temsil kolu başkanı Vasıf !sıka- çak gUnü, Yanın Osman, Istiklfı.1) 
nın başkanlıkları altında otuz kişilik piyeslerini birer gece temsil etmiştir 
'Jir kafile KızdcabölUk nahiyesine, Bütün bu ?Jyaretler halkın alakasını 
Davas ve Acıapyam knzalarınn, Kızı? ~e memnuniyetini kazanmıştır. Halke 
fıisar nahiyesine giderek geceleyin li idare heyeti, ekseriyetini muallim 
"Ana" piyesini temsil etmiştir .. He· •enu teşkil ettiği temsil koıu nzası
ıet ile berabr r giden Halkevi bando- na ayn ayn teşekktirnameler gönder 
su da gündüzleri güzel parçalar çal· miştir. 

Vitamin - Gıda - Kalori - Sıhhat 
Pirinç - Yulaf - Mercimek - Buğday - irmik - Patates • 

Mısır - Arpa - Bezelya Çavdar - Türlü - Badem. 

s 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Yüksek evsafa malik Hasan özlü unlan yavruların gürbüz, tombul ve 
canlı ve sıhhatli olmasını temin eder. Beynelmilel sergilerde kazandığı 
altın madalyalar ve zafer nişanlarile ve birincilikle ihraz ettiği diploma
larla cihanşümul şöhret kazanmıştır .. Yalnız ve musirren Hasan ımarka
smı isteyiniz. Bütün bakkaliye ve eczanelerde bulunur. 

Urfadaki Öksüzlere 
Yardım için 

Urfa, (TAN) - Öksüz çocukları 

Cümhuriyet bayrammda sevindirebil

mek için çalışılmaktadır. Bu maksat 
la müsamereler hazırlanmış ve veril 
miye başlanılmıştır. Epeyce varidat 
elde edileceği umuluyor .. 

-
All01''E Bl~DEU 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kru. 1 Sene 2800 ~rt· 
750 ,. 6 Ay 1500 " 
400 .. 3 Ay 800 .. 
150 ,. J Ay 300 ,. 
Milletlerarnsı Posta lttıhndına 

dahil olmıyan memleketler lc:in 
30 • 16 • 9 • S.5 liradır 
~ 



24-10- 937 TAN 9 

Hava Kurbanlarımızın 
Cenazeleri, Dün, Muazzam 

(BAŞMAKAl.EDEN llABAAT) 

Bes , 
Hava 

Gönüllüler 
Çekilmiyor 

(Başı 1 incide) 
lefetten başka birşey yapmadığını 

söylemektedir. Bu gazeteye göre ar
tık büsbütün batıp batmıyacağı me
sele değildir, fakat Italyaya mesuli
yet yüklemiye imkan yoktur. 

B. lV etaksas 
Fa!er'ce 

(lwu ı incide) 
!emiştir. Yarınki muazzam ve beliğ 
halk merasimi, Ankarada hükUm.et 
reisinin ağzından butün Yunanista • 
nın konuşmuş oldu&'Unu sar1h surette 
ispat eyliyecektir.,, Bir lhtifalle Kaldırddı Sehidimiz 

1 (Bati 1 incide) 
vacılan teşvik etmek ihtiyacını du
yuyorlar. 

Bugün ltalyanm Londra ve Paris 
sefirleri Ingiltere ve Fransa hükQ
metlerine İspanyadaki ltalyan gö
nüllülerinin 40,000 den ibaret olduk
larını bildirmişlerdir. 

Katimerini diyor ki: 

(Başı 1 incide) 
verleri Cevdet, mebuslar, Vekaletler 
siyasi mUste,arlan ve Genelkurmay, 
Milli Müdafaa Hava müsteşarları, 

Ankara belediye rei8:' muavini, em -
niyet direktörü, Türk Hava Kurumu 
başkanı, yaıbaşkanı, matbuat mü -
nıessilleri ve daha birçok zevat ha
zır bulunmuş ve binlerce halk işti
rak etmiştir. 

Cenaze alayı 
Vazife kurbaııların.n tabutları 

lnilll bayrağımıza sarılmış ve çelenk 
lerle örtülmüş iki otomobile konul -
nıuştu. 

Alay saat 12,30 önde mızıka, as
keri ve polis müfrezeleri olduğu hal
de NUmune hastanesinden hareket 
etmiş ve Bankalar, Anafartalar, Ba
hariye caddelerini takiben Cebeci şe ı 
hitliğine gidilmiş ve kahraman şe • ' 
bitler orada defnedilmişlerdir. ' /il b d · 

O,,__,ı I l l k t ezar aşın a nuucan a a 'e en 
Başta Başvekil ismet lnönil, Baş-1 yı kaybettiniz. Bu ölüm de sizi yıl

vekil Vekili Celll Bayar, Genelkur-, dırmadı. Hocanızın boşalan yerini dol 
nıay Başkanı Mare,al Fevzi Çak - durabilmek için yorulmadan, usan
JD&k, Dahiliye Vekili ve Parti Genel madan derslerinize devam ettiniz ve 
eekreteri Şükrü Kaya, CUınhuriyet muvaffak oldunuz. 
Hant Partisi, Ankara valisi, bava "Atatürkün hitaben 
lnUsteprlarlığI olmak ~re 0 : kalplerimi%Je kalamızdaclır.,, 
mütecaviz çelenk gönderllmışti. Bugün de büyUk b nl"kl 

öluı rin lan ........ ında· ayram fe ı e-
l'aman e mezar .._ ' rine hazırltrurke ·k· d - li ·· - t -
Türk Hava Kurumu bqkam Fuat . . .. n 1 1 eger ogre 

ilst _ menınızle uç arkadaşınızı toprağa 
BulC$, MilU Müdafaa Hava m ae:ı veriyorsunuz. Dünkü elemli kaza vu-
1'1, albay CeW, TUrkkUfu namın kubulurken be d · · 1 be ber 
taı k1 söylen- n e sızın e ra -

ebe tarafmdan nutu ar dinı. Uçuşlannızı, atlamalarmızı he-
in.iştir. yecanla takip ediyordum. Kazadan 

Fuat Balca'nın natlnı sonra ilk işim hepinizin gözlerine bak 
Türk Hava Kurumu başkanı Fuat mak oldu. İçim bir baba ıstırabile ya-

~ca nutkunda dedi ki: nıyordu. Vaka karşısında babanızdan 
"~ Sayın hu.uar, kahraıman feda çok acı duymakta çok haklı idim. Si-

kar havacılar, . . zi, hiçbir yeriniz incinmeden yetiştir-
Tilrk Hava Kurumu bugün Türk- mek üzerime verilen bir memleket 

lı:n•unun çok kıymetli iki muallim "'d '. ·d· H h · birin" ı ek ..., . o evı ı ı. er angı ıze ge ec 
Jlil~tu ile ~ç. pa?'fütçU tal.ebesıni. ~op kaza, ananızdan. babanızdan çok be
tağa verdıği iÇID derin bır acı ı~- ni rencide edeceği şüphesizdi. Gözle
.temr.--!Hr m!llettn yaşamam içm rinizde bulaoağ:ım aaim v. lteft~ 
tençllğinin kanatl&nm._ eart ve za- lık lflğl ile müteselli olmü istiyor -
turl olduğu bir ddlllle yaflyoruz. dum Ben sizi teselliye hazırlanırken 
lıu hakikate inanan bütün dünya bir ~kadaşmız da kederli tebessilm
~nçliği uçucu olarak yetlfmek yo - 1 b a şunlan söyledi: ''Başkan, 
lundadır. Milletler blribirlerile yarış b~ anazifemizin ne kadar büyük fe-
....:ıı • ha H~U-1Uğiln" Ü kazan JZ V 
~erceaıne va wtl.U&ll - daki.rlıklar istediğini bilerek TUrkku 
~ak için uğraş~lar. Bu çalı~a - şunun kanatlan altına toplandık. l3ü
lar eanaamda bırçok kazalar geçiril- yük At türkün hitabesi, kafamızda, 
diğini hergUn ajanslarda, agzeteler- kal , .a . dedir Yolumuzun ne ka-
d odaW ~~ • e oku.yor, rady ..,..tiyoruz. Fakat dar ç tin ve sarp olduğunu bir an u-
Cözilmtl1.den kaçmıyor ki hiçbir ka- mıtm~rak çalışmamıza devam ede
ta. bu yolun yolcu!~ yıldırmıyor. ceğiz.,, ve aziz şehitlerin düştüğü yer 
liilikla çalıpna şevkini, muvaffak den b~a bir ıayyare ile havalandı
otma aşkmJ artınyor. Bir yandan nız ve atladınız. Türk enerf sine bun
)Urdun konınmam, bir yandan da in dan daha parlak bir misal gösterile
lanlıp ve medeniyete hizmet gaye
leri, milletlerin kahramanlık duygu
larmı atefliyor. Tabiate hlkim ol -
"1ak için uırlardanberi uğraşan in
la.nı, hiçbir tehlike yolundan alıkG
IOuyor. H&vacıhk artık kahraman -
lıiıİı bir vasfı olmuştur. 
Atatiirlıün wen,life vertlifi 

mııluıtltla vaile 
Kahramanlık, TUrk milletinin tari

lıt meziyetidir. Türk ordusunun hava 
~tlerinin bugüne kadar ne bari
~ göstermi§ olduklarını hepiıniz 

mez. 

Haoa lıalıramanlanmızın 
ölümü 'lrarpnnda 

TUrkkuşunun yılmaz çocuklan, ya. 
mbaşmızda duran ordunun hava ~~ 
ramanlarma baktmz. Ağabeylerinızın 
gönülleri d" böyle ebedl ayıılıklarla 
ara sıra stzlamaktadır. F: kat, yolla
rından bir an fa,mıyorlar. Bir ölil • 
mUn arkasından yüzlerce havacı fış
kırıyor. Siz de ayni azimle, ayni m~ 
ta.netle hareket ederseniz yakm bır 
istikbalde bütün dtlnya, Türk hava.
cılığma hürmetle bakacaktır· Hab

kL~ yoksulluk içinde geçen is- ralan her an kalbimizde yaşyacak a
~ B&V&fl kahramanlığım hiçbir ziz şehitlerimizin ailelerine metanet 
'a:inet göaterememı,tlr. Fakat, yalnız ve sabır dilerim. öıum herkes için 
~ havacılığmm bir milletin var: mukadderdir. Her gUn yUzierce kaza 

korumıya yetmediğini bilen bll- bir çok ölümlere sebep olmaktadır. 
hır Atatürk Türk gençliğine mukad- Hava kahramanlannm ölllmU başka
~ bir memleket vazifesi verdi. tarile mukaveee edilemiyecek birse
~ kkutu kuruldu. nk üyeler ara - ciye yüksekliğidir. 
~ da bugün toprağa bıraktığımız Aziz şehitler, hayatuuzI Türk genç 
~t\rfik ile Ferit te vardı. İki plinör liğini kanatlandırmak davasına vak
ı..._ ~ ~ ile 1'e bafladığimız gün- fettlniz. Her zaman ölUmU istihkar e
~ muallim emekli yüzbaşı Kimili, derek muhitinizi teşvik ettiniz. ~
~ t verdik. Fakat kanatlı gençlik neleiniz, babalarnuz da tam bır 
ı.._ ~itimden ürkmedi. Hamleler hız- TUrk karakteri taşıyan tnsaniardır. i': TUrkkUfU, bir çığ gibi günden ı,te, Ferit Urbaym anası, bir yanduı 
~ bllyümiye, gllrbUzlef!Dlye baş- yavrusu için ağlarken bir yandan da 
~~.Geçen 1ene yine bugUnkU gibi evlA.dmın arkadaşlarını etrafına top
~tırlyet tenlikleri için Ankarada lamış onlara memleket uğrunda hb
~~ Genç ve atefli Eıibe metin bllytlklllğilntl anlatıyor. Bu~ 

16 )qmdaki kar)ıraman kız para- dm bir Tllrk anasıdır. Bafka hiçbı,r 
~-taltnıieri yaparken dllftü. Bir milletin anasına benzemeıı. Hepinize 
~ daha vermı, olduk. Fakat yi- muvaffakıyetler dilerken bUyUk ölü
'-~ Urkmediniz, yılma- nün huzurundA sav~ ile eiilirlm.,, 
~ li:ribenin öUlmilnden iki saat Albay Celalin .azleri 
~ Ttlrtkuewıun yiğit çocuklan cadan .Mili! MU 
:'!'iP lılrden parqUtle atlıyarak bay- Bay Fuat Bul sonra • 
'törenine lltt,ak ettiDls ve Tt1rk dafaa Veklleti Hava Mtıstetan Al· 
~ ne yaman bir karakter ıa.. bay CeW 111 mUeeair hitabeyi söyle-

~ Bu mene de in~ dl: 
:~Dllllıllda· ~mbüs )(Ullt&fa,. "- Ordu ve bllttın tayyareciler bıı 

eleme can ve yürekten iştirak ediyor
lar. Bu acı hakikaten büyük oldu, e
llm oldu. Biraz e\-vel Bqkanın dedi

.ği gibi herkes için ölüm mukauder::!ir. 
Fakat öyle bir ideal i~in canını feda 
etmek ayni zamanda büyük bir kalı
ramanlık, kudsi ve ilahi bir vazifedir. 
Bunu tatmak, bunu duymak taze ka
nrnı bu uğurda akıtabilmek yıış.uıtla 
cak ideallerdendir, biz hemen beı gün, 
her vakit bu gibi acılar duymaktayız. 
ş:mdiye kadar birçok sevdi.kle:-imı1.i 
biz de kaybettik. Bunlar için de acı
lar duyduk, ağladık, kederlendik. Fa
kat hiçbir vakit iman ve emelimizi 
kaybtmedik. Hergün biraz daha fazla 
çalıştık. ileriye atıldık, büyük tehli· 
kelere başvurduk, bugün bunlar bi
zim için büyük bir ~eselli oldu. Bugün 
beni elem içinde kıV?andıran müessif 
kazanın karşısında buradaki genç ar
kadaşlanmızm ayni uğurda yılmadan 
çalışmak hususundaki heveslerini 
görmek büyük bir teselli oluyor. Biz 
daima sizi arkamıı.da göreceğiz. Ne
kadar çoğalırsanız okadar sevinece
ğiz. Havacılık öyle bir meslektir ki 
büyümesi için kan ile beslenmesi za
ruridir. 

Ufak bir takdir hatası, uf ak bir 
yanlışlık daima böyle feci neticelere 
müncer olabilir. Bunu zaten hepiniz 
bilerekten bu işe girişiyorsunuz. Biz 
de bu tehlike içinde çalışıyoruz. 

Aziz genç ölü kardeşlerim, sizin iki 
nizi tanıyordum. Diğer arkadaşlanmı 
tanımak daha kısmet olmamıştı. Fa
kat tanıınıya ihtiyaç yok, hepinizin 
kalblerimizde mukaddes yerleriniz 
vardır. Hepiniz mukaddes birer ölü
sünüz. Sizi toprağa bırakn-ken huzur 
ve sük\ı.n içinde yaşamanw diler, htir 
metle selamlanm.,, 

Ya yeni nesil? Bazan ~h~ bü~iik 
verim almak sabrrsızhgı ile Türk 
gencinin nekadar fedakar bir vatan 
fışıkı olduğunu gözden kaybediyonız. 
Bu gençler, bugün kız, erkek: arka
daşlarmm mezarı önünde teessürle
rini ifa.de etmekle kalmadılar; onlar 
en büyük saygının fedakarlık yolu~ 
da daha büvük ateş1e yürümek oldu
ğıunu pek güzel duydular ve arkadaş
larına ebedi vedalarmı bildirirken en 
çok bu hissi ifade ettiler. 

Bay Fuat Bulca kalpten kopan 
nutkunda anlattı: O sırada 

meydanda bulunuyormuş, felaketi gö 
zile görmüş, ilk hissi, geri kalan ar
kadaşlara teselli vermek olmuş, fa. 
kat kahraman gençler: "Dur. demiş
ler, bizim teselliye ihtiyacımız yok. 
Biz bu yüksek mesleğe kendimizi ve
rirken bUttin neticelerini göze almış
tık, mukaı!<ier olan ölümle birkaç ar
kadaşrmızm burada karşılaşması bi
zi azmiıniv.den yıldırmaz. Sizden te
selli istemiyoruz, bu yolda çalışmıya 
devam etmek tmkA.nlannı istiyoruz.,, 

Bu sözlerden sonra arkadaşlannın 
taze cenazeleri karşıl!lmda tayyare ba-

Gazeteler ne diyorlar? 
Ingiliz gazetelerinden bir kısmı A

demi Müdahalen•n muvaffakıyelıJizli
ğini Italyaya. bir kısmı da Rusyaya 
yüklemektedir. 

Paris gazeteleri de bedbinriir. Petit 
Parisien korkuların yeniden doğduğu 
nu söylüyor. Epogue gazetesine gör<' 
Franco davayı nekadar sUratle kaza 
nırsa ltalyanlarla Almanlar da rs
panyadan o kadar çabuk gidecekler 
ve Ispanyollar harabelerini tamir içın 
lngiltereye döneceklerdir. Muharebe 
saatleri nihayet buluyor ve bankala
rın saati yaklaşıyor. Le Jour de ayni 
fikirdedir. 

lngili% 8tJfVelıilinin 
ıöyledifi nutuk 

Roma, 23 (A.A.) - Popolo d'ltaia 
gazetj?ci Cbamberlain'in Avam kama 
rasında söylediği nutku sempati ile 
tefsir etmekte ve şöyle demektedir: 

"Makul olduğu kadar objektif bir 
lisan kullanmakla Cbamberlain yalnız 
memleketine değil, BUlhe de hizmet et 

şına koam .. -1r. havalanmışar ve pa-
y U9' .... _ miştir.,, 

raşütle atlama talimlerine sükunetle 
devam etmişler ... 

Bugün Ankara şehitliğindeki vata-
ni tezahUrde bulunan ve derin ma
nasını duyan her vatandaş şunu gör
dü ki TUrk enerjisi yılmaz bir kud
rettir: Türk gen~inin, Ttirk annesinin, 
Türk vattndaşının gözünde evvela 

Fransm Kabinesi 

Müdafaa Meseleleri 
Konuştu 

vatanm beklediği fedakarlık vardır, Paris, 23 (TAN) - DUn akşam B. 
sonra kendi hayatı, kendi teessürü ve Cbautamps riyasetinde mWıim bir 
kederi gelir. kabine içtimaı olmuştur. Bu lçtlmaa 

"Yarınki halk tezahürü hem işçi 
smıf'armm Başvekile şükranını gös
terecek, hem de Ankara seyahatinin 
mesut neticeleri dolayısile milletin 
teşekkürlerini bildirecektir. Ankara 
seyahatinin mesut neticeleri, yeni 
anlaşmalar tarzında tecelli etmiş de
ğildir. Fakat bu neticeler iki komşu 
devleti biribirine bağlamakta olan 
ve ebediyen bağhyacak bulunan mut 
lak tesanüdün tezahürüne bugünkü 
dostluğa çok şeyler ilave eylemiştir . ., 

Celal Bayar, Mayıata Atinayı 

ziyaret eJ ecek 
Atina, 23 (A.A.) - Gazetele~ 

Türkiye Başvekil vekili B. Cıelil sa.: 
yann önümüzdeki mayısta Atinayı 
ziyaret edeceğini QC>k derin bir meıJ1 
nuniyetle haber vermektedirler. 

Ankara lıonufmalan tam 
mrıvallalııyetle neticelendi 

Aüna, 23 (A.A) - Atina Ajanm 
bildiriyor: Tllrkiye ile Yunanistanm 
Balkan Antantına bağlıiığmı ve ikl 
memleketin müşterek ideal ve menfa; 
atlerine tamamiyle uygun olarak ta
kip edilmekte olan siyasete devam ., 
dileceğini teyit eden resmt tebliğ, Yu 
nan efkAn umumiyesi tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Atinaika Nea, diyor ki: 
"Ankara tebliği reaınisi gösteriyor 

ki, Yunan hükfınıet reisinin yaptıgl 
ziyaret ve Türkiye Reisicümhuru ...., 
tatürk, Başvekil Vekili CeW Bayar, 
Hariciye Vekili Rtlşttı Aras .,, diler 
Türk hükumeti erkim ile yaptılı ko. 
nuşmalar tam bir muvatfalayetle ne. 
ticelenmittir .•• 

Beş kıymetli şehit ebedi uykularmı bütün nazırlar iştirak etmişlerdir. 
uyurken ı;runa emin olabilirler ki, ö- Toplantı mevzuunu bilhassa meml• Bulgar • Yugoslavya 
lUmleri Türk havacılığında yeni ha- ket ve mttstemlekelerin mildafauile Mat!I 

Kü~lı bir TürllUfU yat, yeni varlık, yeni enerji yartt- ali.kadar konuşmalar teşldJ etmlftfr. Sofya 21 (TAN)~ Yugoslavya r6. 
talebainin antlı mıya yarayacak ve ba~ için Müstemleke nazın gazetelerin yazdı- derasyonu tarafından yapılan teklifi 

-;Alay son defa çelenklerle süslen.- ~ptıklwf edak~-:1~ milletin kal- ğına ~ı:ıe Hindi Cinfye takviye kıta,.. kobul eden :&ulpr ml1ll futbol talıll-
mit mezarların öntlnden geçerken, mde e yer • ca tr. atı göndermek için 300 mll,.on tranıc- mı, ~ muJarma dofıa 8tl 
genç bir Türkkuşu talebesi, Bayan Ahmet Emın YALMAN lık tahsisat istemiftlr. gratta Yugoelay mmt talrnnUfl ~ 
Muzaffer Sel, hıçkmklar içinde ölille eılapcakbr. 
re hitaben şunları söyledi: 

- Nazik hocalarımız, kardeoleri· 
miz, 

Sizin yanda bn-aktığınız vazifeyi 
tamamlıyacağız. Bütün arkadaşlarım 
namma ben size söz veriyorum ve and 
içiyorum.,, 

MaTe,,,I Fevzi Çalanak'uı 
taziye mektuba 

Ankara, 23 (A.A) - Dünkü mü
essif tayyare kazası dolayısiyle Ge
nel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, Türk Hava Kurumu Bagk•0 

lığına ıu mektubu göndermieür: 
..Memleketin yüksek mlldafaasıDI 

müdrik ve bu mefkfire uğiunda da .. 
ha çok genç yaşta iken hayatını feda 
ya hazır bulunan kahraman Tilrkkµ
şu talebelerinden beşinin dün pek mU 
essif bir kaza neticesinde eehit olduk 
1arım teesstırle duydum. Bu ıeesstl
riln yeglne tesellisi istikbali gören ve 
onun için hayatım her an istihkar et
miye Amade bulunan Tllrk geaçllii· 
nin ordu tızerinde bıraktığı gUzel izler 
ve y(lkaek idealdir. Başta zab 1111eri 
olnıak Uzere blltUn hava üye ve tale
beleriyle Tllrk gençliğine taziyeleri· 
mi saygılarımla sunanın.,, 

Romanyalı Bir 

Tayyareci Bayan 

AnkGrada 
Ankara, 23 (Tan muhabfıindeD) 

- Romanyanm tamnm11 tayyareci· 
terinden Bayan Erina Burnaya bu • 
gUn aaat H.~ de hUSU8! ıayyarestıe 
tstanbuldan eehrimtze geldi. Bayan 
Erina birçok rekorlar kınnll ve 
kendisine orta A vrupada bir .aııret 
temin etmiftlr. Hava meydaDJDd& 
kendisile göıi)ettım. Bana fUD1arl 
söyledi: 

- BUkreeten Istanbula kadar aıe
yabatim havaların bozukluiu yttztln· 
den çok zorlukla geçti. Fakat tatan· 
buldan Ankaraya kadar çok mutem 
mel bir eeyahat yaptmı. TayyareıD 
çok gllzel çalıfb. Ankarada ild glbl 
kalacağim. Sonra ybıe ı.tanbal ,oll· 
le BWaep döneoelfm. 

Baım Kurumun•· 
Kongresi Toplandı· 

Istanbul Bum Kurumu yıllık kon
greaini, dün saat 15 te Kurum.un u.. 
yoğlundaki binasmda yapb. 

Dkönce, Kurumun bir eeneltk faa Karaciğer Ne işler Görür? liyetini gösteren idare heyeti raponı 
tar, onlann yerine yeallerlnl ya- okundu. Bunda, Basın Birliği kaııa
par, eskilerinden kalan maddeler- nunun meclisin adliye enctlmeninde 
le de safrayı meydana Çlkarır. De bulunduğu, sigorta işinin Anadolu lll
mek ki bu da - pmcwmır - Dd gorta §irketine verildikten sonra yo
türlü ittir. luna girdiği, cemiyet binumm tan. 

P* eakl IBlnan1arcla, tıp Dml 
daha lmrulnıadan önee, karadp. 
rln maddi hayat merkezi diye ta
Jllllllllt oldalıaa yamuşton. o ar 
JDlll)ardıa bu fikre bwmuyan1ar 
da karacllerln 8§k merkezi yahut 
,ecaat merkezi olduğuna iddia e
clerek ona yine büyük bir ehemmi
yet verirlerdi. 

Beldmltk bir ilim olduJrtan 80ll· 

ra da karaciğer yine ehemmiyet
ten dtifmemlştL Yakın wkltlere 
gelin~ye kadar karaciğerin yaJmz 
bir it gördllğtt, ancak safra Çlkar
JDIY& yaradığı blJhımekle beraber 
bu maddealn hazon için Jüzmnla 
olcJuia, doğru yolundan çıkmayıp 
ta kana kanştığı vakit sanlık 
)ıa9tabp yaptığı bllhıirdl. Batı& 
tllmmundall fazla hAsıl olanca 
satrab mizaç diye hususi bir D
nkter meydana çıkardıp iddia e
dilirdi. 

Uma uzun uırlarca bu safralı 

mlzaem tarifiyle alratWfken ge

~ .... -1855 yılmda- u.. 
dğerln ehemmiyeti Dml hekimlikte 
ele birdenbire büyüdü. O tarihte 
bUytlk bir hekim, karaclPrln B&f
radM bafka, vtlcadmnna llsam
la olan, fekerl de yapmaya yaraclı
jou kelfetmlttl. 

Banan tbıerine, karaelğerln c1a
ha bafka itler görüp glnnedlğl • 
ntfınlch ve bu azvumaam daha 
tllrltl tllrltl iller gördllğtt uı.§lldı. 
Şlmc111d halde karadlerla gördtlltl 
itleri tlg bllytik ımufa ayınrlar. 
Der lllİdm içinde blrlblrlae ben
.er, fakat .,.. .._. itleri \'U'• 

dır. 

Bir ımufı safra yapmak itidir. All 
- karaelıer bu itini görmek .. 
... gnmlald lmmm ldlreallderln • 
....... lhtlJarlual oı..Jıunu ... 

Bundan bqka, karaciğerin p- zim ve tefrişine çalışlldığI, aza1arnı 
clalar tlzerinde mühim işleri var- aidatlarından olan borçlan meselem 
dır. Vilcudümllze glftll her türlü nin halledildiği bildiriliyordu. 
gıda oradan l*r. Albüminli UMl Matbuat mümessillerinin Devlet 
deleri tutar, onlan kana yarıya- demiryollannda yüzde 60 tenzilltla 
cak hale getirir, ite yanmıyaeak seyahatlerinin temin edilmesi huau
lan blrakmu. Bu maddelerlll -. sunda Nafıa Vekili Ali Çeünkayanm 
klmit olanlarmdan Ure yaparak dı- mesaisi tükranla anıldı. Ancak, "p. 
pnya atar .. Şekerll maddeleri de zetecilikten bqka kazancı olmıyan., 
tutar, onJan çevirir, pker ollDlya kaydinln mU§kUllta sebep olduğu ve 
bam başka bir tekle sokar, IOlll'a gazeteciliğin icap ettirdiği sUrate uy. 
Jümma olduiu kadar ve tekrar f&" · madığı anlqıldığmdan bu kaydin kal
ker eekllnde ll&hverlr- Yağlı mad· dınlması ve demiryollarmda yapılan 
delerin de mWılm bir Josmmı ta- tenzilltm denizyollarma da teşmili hu 
tar, IUmmu oldap kadar' blnkır, susunda allkadar makamlar nezdin.. 
yahut yakar. Aad möhlm olM d de tefebbllate bulunulması için idare 
het ıuclur ki bu 19 tllrltl madde- heyetine saWıiyet verilmesine karar 
den biri eksik olunca kandier o- verildi. 
nua yerine, öteki tllrltl maddeleri Kongrenin Büyük Şef Atatilrke 
çevirir, vtleadUn lhtlyat.W tanwm tazimlerini bildirmesi yolw.daki tek· 
lar. Demek ki kanclPr vtleuda- Uf alkışlarla kabul edildi. 
mmmı btlttla lbt.iyaçlanam ...._ Bundan sonra idare heyeti seçimi 
mıdır. Vbdammdald taararetla yapılarak reisliğe Hakla Tarık Us, 
hi8d olmMmda bile on• 111 ftl'- ikinci reisliğe Muharrem Feyzi To
dır, karaclPr iPii giremeyince ğay, genel sekreterliğe Selim Ragıp, 
hararet uab:r. idare heyeti azalıklarma 'Mustafa Ra 

Onun lllerlnla tlçbdt llllUfı c1a gıp, Zeki Cemal, Sait Kesler, Enim 
vtlcadamam t.emlslemektlr· Vtlca- Tahsin, Feridun Osman, Fuat Duyar 
dumua glna mikroplan tatnuya getirildiler. 
~. Der tllrltl sehlrler llaracl
lenlen P9ef ve 118hlrleme kavve
tlnla yanımu orac1a kaybederler. 
~ olaftlk kallancbjmm madde
ler bDe .......... sıtma için aldıp
lllQI kinin- tellrfnı. yammı Jı. 

nellerde bll'llılm. Karacllerimb 
olmuaydı lçtlilmb ttltlln bile bizi 
daha ~ seblrlerdl. 

Tabiat her itinde lhtlyath bulun
_,. IQla, lmracller )VIJanJa 

kalıncaya kadar, yahut yansı bo
mlduğu vakit bu l§lerlnln hepsini 
yine görttr, ha.mu temin etmek, 
vlleadu beslemek ve temizlemek 
vazifelerini yerine getirir. 

Fakat yanamdan ziyadesi bozu. 
lunca artık dayanamaz. ll}ler ak
sar, o vakit -bu unn moda hu
tabjı decllilm- karaciğer kifa
Yet.lzUAI meydana ~kaa. 
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İki Dakika Sonra Butun 
Aktorler Yerlerini Aldılar 
- Hayır .. (Paşavat) rn reislerin 

den birkaç kişi ile görüşmek istlyo 
ruz, diyorlar .. 

- Pekii.la. Sen git. Kendilerine 
izzet ikram et.. Şimdi, kendilerine 
haber göndeririz. 

Otelci odayı terkeder etmez, sa
b:k Şeyhislıiı~ oradakilere göz gez
dirmişti: 

- Pek kehanet göstermek gibi 
olmasın, amma.. byle zannederinı 
ki.. lBu ziyaret ile, gazetedeki şu 
havadis arasında bir münasebet 
var, gibi geliyor bana .. Her ne hal 
dse.. Şimdi anlarız. Onları buraya 
alalım. Fnkat odanın perişanlığını 
biraz toplıyalım. Hem burada, bu 
kadar da kalabalık bulunıruyalıın. 
Malum ya?. Belki mühim şeyler -
den bahsedeceklerdir. Kalabalığı 

görürlerse, ihtimalki çekinirler. 
Demişti. 

Şimdi odada bir faaliyet başla -
mıştı. Üç köşesinde üç demir kar
yola.. Karyolaların üzerinde kirli 
birer yatak .. ortada, üzerine renk
li muşamba örtülmüş yuvarlak lıir 
masa,.. Onun üzerinde de sarar -
rnış bir surabi ile kenarları yağlı 
'bardak .. Kapının arkasında, büyük 
bir dolap bulunan odayı derleyip 
topluyorlar ... Biraz evvelki içtima
da yerlere aWan izmaritleri ve cl
gara küllerini silpürüyorlardı . 

Sabık Şeyhislam, hakim bir va
ziyete geçmişti. Misafirlerin, üze
rinde tesir yapmak için numara -
Iar tertibine girişmişti. 

Cemaatin. üçtincU smıfma men -
sup olanlardan iki kişiye emretmiş 
ti: 

- Siz, birer sandalye alm. Mer
divenin başında oturun. 

İkinci sınıftan bir kişiye emir 
vermişti: 

- İcap ederse, odaya siz girip 
çıkarsınız. 
Natık Paşaya dönmllştil: 

- Paşa! .. Siz, burada kalın. 

N ııtık Paşa, ikinci sınıftandı. 
Hoca Sabri Efendinin onu 

()rada alakoyması bir kurnazlıktı. 
Çünkü, arada sırada ona (Paşa) 
diye hitap edecek .. Natık Paşa da 
kavuk sallıyacak .. Hocanın payesi 
artacaktı. 

Kürt Zeynelabidinin vazifesini 
de derhal tayin etmişti: 

- Molla!.. Sen, aynada kendine 
biraz çekidüzen ver. Aşağıya in. 
"Efendiler hazeratı, mühirıı bir 
meselen!n müzakeresile meşgul. 
ilrkaç dakika istirahat buyurunuz." 
filan de ... Ben haber gönderdiğim 
zaman, kendilerini al getir. Otelci
ye de söyle, çay getirsin. 

Son olarak Zeynelabidin hocaya 
dönmüş: 

- Efendi Hazretleri.. Biz de lA.
talanmızı giyelim. Resmi bir va. -
ziyet takınalım. 
Eğer bir tuluat kumpanyası rc

:Jig8rU de olsaydı, sahneyi ve de -
korları bu kadar çabuk tanzim .. 
rolleri de bu kadar stihuletle tevzi 
edebilirdi. 

Her şey bitmiş. aktörler, yerli 
yerlerine geçmişti. Mustafa Sabri 
ve ZeynelA.bidln hocalar sırtların
da !ataları, Mustafa Natık Pa,a da 
arkasında biraz bolca görünen re
dingotu ile yuvarlak masanın ke -
narına dizilmişlerdi. Karşılarına d!L 
iki boş sandalyeyi gelişi güzel ko· 
yuvermişlerdi. 

Sahne, hazırdı. Artık perde açı
lacaktı .. Mustafa Sabri hoca, oda.
ya girip çıkmak rolünü oynıya -
eak olan sabık bir telgraf müdürü
ne emir vereli:. 

- Haber ver. Buyursunlar. 
Hiç ümit edilmiyen bir zaman

da zuhur eden bu komedinin hası
latından kendisine de bir pay bek
liyen sabık telgraf mUdlirU, koşa 
koşa merdivenleri inmiş .. Otelci
nin camekanla bölünmüş odasında, 
Kürt Zeynelabidin ile çetrefil bir 
türkçe konuşan bu iki meçhul mi
safire: 

- Buyurunuz, efendim. 
Diye mırıldanmıştı. Ve çarpıla 

çarpıla onların önlerine dUşerek, 

üç baş aktörün poz aldıkları sar-. 
neve çıkarmıştı. 

Mustafa Nabk Paşa, misafirl~ 

kat hocalar, hafifçe yerleriden kı
yam ederek: 

- Faddalu! 
Diye mırıldanmışlar. Tekrar va

kar ve heybetle sandalyelerine o· 
turmuşlardı. 

Sabık eyhulislam, henüz hüviyet 
leri meçhul olan misafirlere, kar
şısındaki sandalyeleri işaret etmiş
ti. 

Misafirler nazikane birer selam 
vermişler; sandalyelere yerleşmiş
lerdi. Arada, birer (merhaba! .. ) se 
lamı qa teati edildikten sonra, kı
sa bir sükut devresi geçmişti. 

Misafirlerden, uzun boylu ve 
çok temiz giyinmiş olanı, nazik bir 
tebessümle söze girişmişti: 

- Affınizi istirham ederim, e
fendim. Kendilerine hitap şerefile 
mtibahi olduğumuz zevatı kiramı 
tanımak, aynca bir şeref teşkil e
decektir. lnayet, buyurulur mu, e
fendim. 

Demişti. 

Mustafa Sabri efendi, sağ elinirr 
dört parmağını ağzına doğru götü
rüp hafifçe bir ökslirdükten sonra, 
(Ayın) ları çatlata çatlata cevap 
vermişti: 

- Dainiz .. Sabık Şeyhülislaam, 
ve hala Saltanatr seniye meclisi a
yan azasından, Mustafa Sabri E:
fendi... Efendi hazretleri, ke
?.alik, meclisi ayan a?..ayi kiramın
dan, ve Hürriyeti İtilaf fırkası mü
essisi ve reisi muhteremi, Zeynela
bidin Efendi Halretleri ... Bu zat ta, 
Asitanei aliye .muhafızı, orduyu os-
mani topçu kumt.ndanlanndan Mus 
tafa Natık Paşa Hazretleri. 

Misafir 1..at, başını eğerek muka· 
bele etmişti: 

- Cümlenizle milşerref olduk, 
efendim .. Tamam .. Biz de, zatı ali
yelerile teşerrüf etmek emrini al
mıştık. Müsaade buyrururusamz, 
şimdi biz de kendimizi takdim e
delim .. Efendim, benderuz .. Celale
tul-Melik Seyyidena, ve Mevlana, 
Hüseyin lbni Ali Hazretlerinin Mı
sır hükumeti nezdinde mümessil -
!erinin hususi katibi, Cabir bin Ab 
dullah ... Bu zat ta, mlimessillik U
çUncU katibi Halit bin Saimdir ... 
Buraya, hususi bir memuriyetle 
geliyoruz. Ve aldığımız emri, zatı 
aliyyelerine aynen arzediyoruz. 

B u sözler, üç baş aktöriln vU
oodUne 8.deta bir lerze ver 

mişti. Az kalsın sabık Şeyhtllislam 
vakarını unutarak: 

- Nasıl? .. Ben size söylemedim 
mi? .. Bu ziyaretle, bu havadis ara
sında bir mUnasebet var zannedi -

. . ? 
yorum; demedım mı··· 

Diye bağıracak .. Ve sahneyi bo-
zacaktı. Kendini. güç toplamıştı. 
Maamafih, büsbütün iradesine ha· 
kim olamıyarak masanın altından 
ayaklarını usullacık sağa sola aç
mış .. Sağ ayağını Zeynelabidin ho
canın, sol ayağım da Mustafa Na
tık Paşanın ayaklanna basmıştı. 
Fakat, sol ayağının ucu, Mustafa 
Natık Pasanın nasırlı parmağına 
tesadüf ettiği için koca topçu ku
mandanının, gülle yemiş gibi fena 
halde canı yanmış; acı bir şikayet 
feryadı koparmasına ramak kal -
mıştı. Bereket versin ki, kendini 
çabuk toparlamıştı. (Mustafa Na.
tık Paşanın Şevket beye gönderdi
ği mektuptan çıkarılmıştır. 

Cabir Bey, Mekke şivesi güzel 
bir türkçe ile sözüne devam etmiş-
~ I 

_ Efendim!.. Zatı aliyyelerine 
tebliğ etmekle müşerref olduğum 
emir, şudur ... Celfıletmaap, Melik 
Hüseyin Hazretleri; Sultan Vah
lettin Hazretlerini Mekkeye davet 
buyurdular. Maksadı seniyeleri, 
Sultan Hazretlerini misafir etnıek .. 
Biraderane bir şekilde kalplerini 
teselli eylemektir. Bu davet, hiç
bir si.vasi maksadı ihtiva etmive
cektir~ Sadece, dostane ve birade
rane bir nezaketten ibarettir ... Bu 
meyanda, Cernletmaap Ha7.retleri, 
sizleri de düşUnmüşler.. Bur:ı da 
mUzavaka içinde bir hayat gecirdi
ğinizi öğrenmişler. Buna kalben ve 
vicdanen rıza göstermemişler .. Siz 
lerin de refah i~nde yaşamanız için, 
Hicaza teşrifinizi a.!'Z'U etmişler. 

BULMACA 
Dünkü bulmacarun hal edilmiş şekli 
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e SOLDAN SAGA: 

1 - Nakil vasıtası 
2 - Yurdumuzun bir parçası - Si-

lah 
3 - Çocuklar yazar 
4 - Cefa - Kartlaşmış. 

5 - Poker ıstılahı - Utife 
6 - Edat - Erkek at 
7 - Eski kağıt para - Taaccilp 

edatı. 

8 - Valde - Neşeli 
9 - Yıkık. 

10 - Acı su 
e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Bir nevi bez 
2 - Sayı - Vakit. 
3 - Mahsup - Hitap 
4 - Ev parçası - Bütiln - Gökte 
5 - Yunan vilayeti - Hayvanın 

küçüğü. 
6 - Vücut bulan - Emir sigası . 
7 - Kirli - İşaret 
8 - Küşat eder - Nesne 
9 - Bulgar kasabası - Emir si· 

gasr 
10 - Büyük yemek kabl 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Ziya Gökalpın 

Ölüm Ylldönümü 
Şehremini halkevinden: 
Büyük Türk mütefekkiri Ziya Gök

alpın ölümil yılmm dönümü mUnar 
sebetile evimizde 24-10-1937 pa
zar günü saat 21 de bir toplantı yapı
lacaktır. Bu merasime ait programı
mız aşağıda yazılıdır. 

1 - On söz: Baha Gökoğlu 
2 - Ziya Gökalpın hususi hayatı. 

Edebi, ilmi hizmetleri: Yusuf Ziya. 
3 - Ziya Gökalpm felsefesi ve iç

tlmaiyatı: Hilmi Ziya Ulker. 
4 - Ziya Gökalpm şürleri: (Or

han Kutbay). 
5 - Herkes gelebilir. Son tram

vay 24,30 dadır. 

• 
Eminönü Hallievinde 

Eminönü halkevinden: 
Büyük Türk mütefekkiri Ziya 

Gökalpın ölümü yıldönümü münase
betile 25-10-937 pazartesi günü e
vimiz tarafından bir ihtifal yapıla -
caktır. 

Bu ihtifale iştirak etmek istiyen 
bütün yurttaşlar o gün saat (15,30) 
da evimizin Cağaloğlu merkez salo
nunda toplanacak ve buradan Mah
mudiye Türbesindeki mezarı başına 
gidilecektir. Bütün yurttaşları bu ih
tifale çağırırız. 

• KONFERANS 
Beyoğlu Halk evinden: 
1 - 26.10.937 Salı gUnU saat 18,30 

da evim.izin Tepeb~mdaki merkez bi
nasında Bay İsmail Habib tarafından 
"Türk şiirinde ahenk tekA.mülU,. mev 
zuunda konferans verilecektir. 

2 - Bu konferansa herkes gelebiı
lir. 

• 
Güneı Klübünün 

lstimat Toplantıları 
Her sene içtimaı toplantılar yapan 

Güneş klübünün önümüzdeki mevsim 
için zengin bir program hazırladığı
nı haber aldık. 

Gllneş ktlçilkleri tarafından her 

(HiKAYEDEN }IABAAT) 

Köle Ana 
(Başı 6 ıncıda) 

düğünü öğrendi. Ona: 
"Amca, diye yalvardı, bana §U 

yakmlardan bir tahtıravan bulur 
musun? Eve kadar yürüyemiyece
ğim.,, 

''Hasta mısın?,, 
"Evet.,, 
Köye giren yolun kenarına o-

turdu. İhtiyar köylü sordu: 
"Nereden geliyorsun?,, 
Cevap vermekte tereddüt etti. 
"Şu yana gidiyorum, sabahieyin 

yürüyebileceğimi sanmıştım.,, 
Adam bir iki şey daha konuştu. 

Sonra gidip bir t::ıhtıravan buldu. 
Iskemlesiz bir tahtıravan. Çünkü 
ekim zamanı idi. 

•• 
O ğleden sonra saat dörde doğ 

ru, köyün dar, pis yolunda 
iskemlesiz bir tahtıravan görün· 
dü. İçinde yüzü tıpkı kurumuş bir 
kabak yaprağı gi:bi soluk ve buru
şuk orta yaşlı bir kadın vardı. Göz 
leri kapalı, nefesleri cansızdı. So -
kakta.İı geçenler ona hayret ve mer 
hametıe baktılar. Çocuklar guya 
köye bir fevkaladelik inmiş gibi 
bağırışarak tahtıravancıların ar
kasmdan koşuşmıya başladılar. 

Bahararmağanı da koşanlar a
rasında idi. Sanki bir domuz sürü
sünü kovalıyormuş gibi yuha çe
kiyordu. Tahtıravanın kendi evle
rine giden köşeye saptığım, kendi 
kapılarının önünde durduğunu gö
rünce şaşırdı. Bir kenara dayanıp 
bakmıya başladı. öteki çocuklar da 
ürkek ürkek tahtıravanm etrafın
da toplanmışlardı. Kadın dışarı 
çrktı. Üstü başı yırtık, saçı başı da. 
ğmık, Uç yıl önce bıraktığındanberi 
hemen hiç uzamamş büyümemiş 
yavrusunun bu çocuklar arasında 
olduğunu farkedecek halde değildi. 
Birdenbire haykırdı: 

''Bahararmağanı ! " 

Ç oculCiar şa.şaladrlar. Bahar 
armağanı içeriye, babası· 

nm yanma kaçtı. Kirli, karanlık 

odada uzun zaman oturdukları hal 
de ne kadının, ne de kocanın du -
daklarmdan bir tek söz çıkmadı. 

Yalnız alaca karanlık etrafı sarın
ca erkek başını kaldırdı: 
"Yemeği hazırla.san fena olmaz.,, 

dedi. 
Kadm zorla ayağa kalktı. Oda

nın bir köşesine gitti. Bir dakika 
sonra halsiz bir sesle: "Pirinç kabı 
boşalmış.,, dedi. 

Adam zoraki bir glilümseme ile 
cevap verdi: 

"Sahi sen büyüklerin evinde ya
şıyordun. Pirinç mi? Işte şu cıgara 
kutusunun içinde.,, 

Gece baba oğluna: 
''Bahararmağanı ! ., dedi, "Bu 

gece sen annenle yatacaksın.,. 
Sobanın yanında oturan çocuk 

ağlamıya başladı. Annesi yanma 
yaklaştı. "Baharamnağanı, benim 
sevgilim!" O okşamak istedikçe ço
cuk kaçıyordu. 

Şimdi kirli yatakta, ya-
nında garip ve yabancı (Ba-
hararmağanı) ile, gözleri apaçık 
uzanmıştı. Bulanan zihnin~ biran 
yanm~a yatanın tombul, güzel (Güz 
annaganı) olduğu hissi geldi. Han
gisi olduğunu tanımadan uzanıp 
çocuğu kollarına aldı. Uyku iç.inde 
ya.vru bir yandan öbilr yana dön
dü. Anne onu sımsıkı kucakladı. 
Tatlı tatlı horuldıyan çocuk, yUzU
nil bir sevkitabii ile tuttıuğu göğüs 
lerin arasına gömdli. 

Bitip tUkenıniyen gece, ölilm gi
bi sessiz ve soğuk ikisini de sar • 
dı ... Sardı .. 

BİTTt 

ikıinci bir büyükler korosu ilave edil 
diği gibi aynca haftanın muayyen 
gtinlerinde memleketimizin güzide 
bilginleri tarafından da muhtelif 
mevzularda konferanslar verıilecek 
tir. 

• 
Beyoğlu Halkevinln 

Vol~ybol Ş~mpiyonası 
Beyoglu Halkevı spor şubesi voley 

bol'un ilerlemesi ve yayımı için f ede
re ve gayrifedere bütün takımlara a
çık olmak iizere her sene bir ~ampi
yona hazırlamaktadır. Bu seneki şam 
piyonaya 14-11.937 pazartesi günü 
Halkevinin salonunda başlanacaktır. 

Kayıt 7 - 11 - 937 pazar günü 
akş~mı kapanacaktır. 

Uç kategori üzerine tasnif edile
cek olan takımlann kaydı için alaka
dar takım mümessillerinin diğer şe
raiti anlamak Uzere her gün saat 17 
den 19 za kadar Beyoğlu Halkevi spor 
komitesine müracaat etmeleri rica o-

Der simcilerin 
Muhakemesi 

(Ba.sı 7 melde) 
ri zihniyetile yaşama.sına imkan 
var mıydı? İşte 288·1 numaralı Tun
celi kanunu bu vaziyeti, esastan 
yüriiyerek halletme fikrinin ifa
desidir.,, 

Müddeiumumi, burada Tunce
li kanununun meriyete gir

diği tarihtenberi cürümlerin nasıl a-
zaldığını ve faillerinin tamamen ~le 
g~çtiı;rini söyliyerek diyor ki: 
"- Dersim; çapul, silah ve ser. 

keşlikti. Tunceli; emek, çapa ve 
huzurdur. Dersim; esirlik ve koyu 
bir cehaletti. Tunceli, kendi var
lrğını öğrenme ve buna inanarak 
kendine bir kıymet vermedir. Der 
sim; mağara ve çadır hayatıydı. 
Tunceli: üstünde 50 kilometre sü
ratle otomobille koşan yolları ile ve 
Tunceli çocuklarının tehalilkle dol
durduğu mektepleri ile ideal çalış
manın örneğidir . 
Şu halde bu ayaklanma neden ol 

muştur? Göçmiye yüz tutan fani 
vücutlar nasıl blı-ta.kım marazi te
zahürler gösterirse, ömürleri Aona. 
erişen, yaşamaktan Umidi kesilen 
çürük mUesesseler de birtakım fa. 
zahat simaları yetiştirir. Bu bet -
bahtlardan birinin sorgu sırasında 
mükeJTeren itiraf ettiği gibi, göz
leri kö r ve kendileri timarhane
lik olurlar. Muzır varlıklarını bir 
gün fazla ayakta tutabiJmek için 
yapmıyacakları marifet kalmaz. 

!şte, sayılı bir kaç şeririn ha
zrrladıklan bu kıyanun ifade ettiği 
mana, aşiret reisliği ile seyitliğin 
son can çeki§me kınanışı, ölüm 
hırıltısıdır . ., 

!ddianamenin bundan sonraki kı
sımlarında Cumhuriyet hükumeti
nin Tuncelinde yaptığı kudretli in
kılabın safhalarını öğreniyoruz: 
"- Tuncelinde 42 aşiret vardır. 

Topyekun nüfuslan 110 bini ge
çer. Fakat, asırlarca hükıimet nü
fuzundan hariç yaşamış, kanun 
kuvveti ile karşı karşıya gelmemiş 
bir muhitte henüz bir senelik e
mekten sonra seyitle aşiret reisinin 
maddi ve manevi varlıklarına ha
kim yaşadıkları insanlar arasından 
bövle, ancak bir.kaç yüz .kW sürük
liyebilmiş olmaları Tuncelinin is
tikbalini şüpheye düşUremez. Se
yit ve reis, bu defa kendilerine men 
sup halkı bile tamamen arka
larından sürükliyememişlerdir. Ça
lışmadan yaşamıya alışkın seyitle 
reisin, çapul ve talan işlerinde bir 
senedenberi diledikleri gibi hare -
ket edemeyisleri bu defa onları yi
ne isyana sürüklemiştir. 

Y ine iddianemeden öğreniyo
ruz ki, kıyam hareketine fi

len iştirak eden aşiretler şunlardır: 
Malazgirt kazasından Demenan ve 

kısmen Yusufan, Nazımiye kaza -

smdan yine kısmen Haydaran, Ho
zat kazasından Abbas uşağı. 

Bahtiyar aşireti reisi Şahinle Ku 
reyşan aşiretinin Şeyhanlı kolu re

isi Hisso Scydonun arkalarına tak
tıkları on beşer, yirmişer kişilik ça
pulcuları da bunlara ilive etmek 

18.zımdır. 

İddianame, kıyam hareketini bü
tün safhaları ile teşrih ettikten son 
ra müddeiumumi Hatemt sözlerini 
şöyle bitirdi: 

- Sayın başkan. Yüksek mah -
kemeye tevdi ettiğimiz dava, da
ha hayatının ilk senesinde uğradığı 
suikastten dolayı Tuncelinin Der
sim aleyhine açtığı bir davadır. Ve-
receğiniz karar, artık Tuncellnin te
miz havasında çapul hayatına yer 
kalmadığını bunu başka türlü dü -
şüncnlere isbat edecek, düne kadar 
bir iğtişaş merkezi olarak varlığı
nı muhafaza eden Ders.imi Kurunu 
\"Usta müesseseleri ve o devrin te
lakkileri ile birlikte tarihe gömerek 
onun yerine Orta Anadoluda yeni 
bir itila merkezini, Tuncelini ebe
diyen yaşatacaktır.,, 

Müddeiumuminin, iddianamesi bu 
suretle tamamlanmış oluyor.Mahke 
me, bundan sonra, iddianeme kar
~;ısroda suçluların sorgusuda baş
lamıştır. 

v. u . 

Sıhhat Müdürleri Arasında 
Ankara, .23 (Ti\~)- Seyhan Sıh

hat ve Içtimai Muavenet Müdürü 
B. Hüsnü Muhittin, maaşile Denizli 
Sıhhat Miidürlüğüne, Denizli Sıhhat 
Müdürü Kemal de Seyhan Sıhhat Mü 

· 1 - · e ta lunmu tardır. 

24. 10 - 937 

Ball}ada Türkü 
Yüzünden Bir 
Cinaqetlşlendi 

Balya, (TAN) - Hacıhüseyinli kö
yünde bir Türkü yüzünden kanlı bir 
vaka olmuştur. Tafsilat şudur: 

Köy delikanlılan köy odasında tür 
kü söylerken, kapı şiddetle açılmış, i
çeriye giren Mehmet oğlu Salih: 

- Susunuz. Bu türkü benim kız 
kardeşim için söylenilmiştir. Susun, 
söylemeyin onu, demiştir. 

Birkaç lahza devam eden tereddüt 
ten sonra delikanlılar ayni türküyü 
söylemiye devam ettiklerinden Salih 
tabancasile ateş etmiş, Hasan ismin
de birini öldürmüş, Ahmet oğlu Ade
mi de ağır surette yaralamıştır. 

Salih yakalanmıştır. 

Profesör A. Egger 

Bir Konferans Verdi 
Ankara, 23 (Tan muhabirinden)' 

- Bugün halkevinde Zürich Univer 
sitesi medeni hukuk profesörü A. 
Egger hukuk ilmini yayma kurumu
nun davetlisi olarak "Bugünkü me
deni hukukta cemiyet ve fert" adlı 
enteresan bir konferans vermiştir. 
Konferansta Adliye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu, siyasi ve idari müsteşar
lar, mebuslar, temyiz ve Devlet Şu· 
rii.sı azalan, profesörler, avukatlar 
ve yüksek mektepler talebeleri bu • 
lunımuştur. 

Hukuk ilmini yayma kurumu bu· 
gün Anadolu klübUnde profesör we .. 
refine bir öğle ziyafeti vermi§tir. 

lskenderundaki Türk 

Konsolosunun Beyanatı 
Antakya, 23 (Tan muhabirin

den) - İskenderun Türk konsolosu 
Bay Necati Menemencioğlu, bir gaze 
teye şu beyanatta bulunmuştur: 

- Türkiye hükumeti Hataym sa... 
adetini temini maksadile iktisa.dt 7j_ 

rai ve sınai ya.rdrmlarda bulıunacağı 
nı muhtelif mUna.sebetlerle tasrih et .. 
miştir. Fakat, bırçok kimseler, Tür
kiyenin l:l&t&y iatikli.lin. verdiği e • 
hemmiyetin hakikatin hi.18. anlıyama. 
mış görünmektedirŞurası bilinmeHdi 
ki, Hatay, cins ve mezhep farkı ol 
maksızm Hataylıla.rmdır. Türkiyeni 
hiçbir kimsenin toprağında gözU ol 
ma.dığı gibi burasını istilaya da niye 
yoktur.TUrkiye,sadece, kenditopra 
lan Uzerinde mesut bir hayat sürme 
istiyor. 

Gümrükte Terfi 

Eden Memurlar 
Ankara, 23 (TAN) - Gümrtt1d 

Umum Mildürlilğü, memurları 
da bazı terfiler yapmıştır: isimle 
bildiriyorum: lzmir ba.şmtldürU Se 
fi, Samsun mtidürU Salim, lzmir 
müdürlüğtl kimyagerlerinden Sallba: 
tin, Enis, Samsun kimyageri 
Tahsin, Izmir ihracat gUmrUğtl m 
dürü Fahri, lzrnir ithallt güınrU 
müdür muavini Azmi, Urfa mtıdtt 
Feyzi, Antep müdürü Tevfik, Sa 
ba.şmeımuru BUrhanettin, Antalya 
dürü Refik, Izmir başmemunı M 
zaffer, Mardin müdürü Abdullah, B 
nım mUdUrU Ibrahim Etem, lzm 
ihracat gümrüğünden Cemal, Ha 
dar, Htlseyin, Samsundan Ali Rız 
Izmirden Fevzi, lbrahim, Ragıp, H 
mit, merkezden Mahmure, K 
Muhittin, Şükrü, lstanbuldan K 
Münip, Re!Jit, ve HAımit birer der 
terfi etmişlerdir. 

Deniz Dibinden 
Hazine 

Çıkarıhyor 
Sofya. 23 <TAN) - Rus ihttl 

sonlannda aKradenizde Roman 
sahiline yakın Ekrene yanında bat 
Rus Büyük Petro vapurunun çıka 
ması ameliyesine devam edilme 
dir. Varnaya uğrayan Rus mUhe 
dlsi Nikolay Maksiımes'in beyanıt; 

na göre, dalgıçlar deniz altında 
tan gemiye şimdiye kadar 15 de 
delmişlerdir. Daha on delik delin 
cektir. Bu deliklerden geçirile 
dubalar vasıtasile vapur yUzdil 
cektir. Batan vapurda Çarlık Rus 
sının hazinesi bulunmaktadtr. Ri 
yetlere göre hazinenin bliyllk bir 
mı §imdiye kadar Romen d&lgıçl 
t"nı.fmdan asınlmıstır. 
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~---ADEMİ iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutusu) 

1255 Hormobin Galata İstanbul 

SÜMER BANK 
IST ANBUL ŞUBESiNDEN : 

Lise mezunları arasında 10 Eylül 1937 tarihinde yapılan 
müsabaka imtihanında kazananlar ile liseleri Pek İyi derece 
alarak bitirenlerden seçilenlere adresleri değitmesi yüzünden 
tebligat yapılamadığından 1stanbulda bulunanların bizzat, 
Taşrada olanların da yazı ile Şubemize müracaatları. 

("j) • • • _, 
,ı~ serS'ısınae 

POKER 
cltı.hd er1Si11/.-, -

• 
a1ahi 
PLAY 
frt1f lııftıJından· 

ddhd ucuıunu 

bulama?mıi 
~ 

Oewlet Demlryollır1 '' limanları işletme U. idaresi ilanları 

Tevsiat dolayısile Afyon istasyonunda yapılacak yeni gar binası, han
gar, ambar, kömUr deposu, hat ferşiyatı ve döner köprü kagir aksamı in
§aatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli ceınan 360,000 liradır. 
2 - Istekliler bu işe ait fenni şartname, proje vesair evrakı Devlet De

miryollnrının Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Afyon veznelerinden 18 lira 
b deLmukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 5-11-937 tarihinde OUma ğUnU saat 1:5 Cfe Ahkara•da 
Devlet Demiryollan L5letme Umum MUdürlUğil Yol dairesi binasında top
lanacak merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat, ve 
vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş olma
ları lilzımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 18.150 lira-
lık muvakkat teminat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 
C - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar makbuz .mukabi

linde Komisyon Reislığine 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 malümat almak isteyenlerin Devlet Demir-
yollan Yol Dairesine müracaat etmeleri. (3849) (7011) 

• • • 
Bedeli keşfi 3500 lira olan Yedikule Mağazasının ikiye bölilnmesi i§i 

9-11-937 Salı günU saat 15,30 da Sirkecide 9 lşlctme binasında arttır. 
ma ve eksiltme Komisyonunda pazarlıkla ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 262,5 lira muvakkat teminatla ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarla birlikte Komisyon Reisliğine mUracaatlan 18.z.rım
drr. Şartnameler 17,5 kuruş mukabilinde Sirkeci veznesinde veril-
mektedir. (7265) : • 

lstan bul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul mahkeme ve devairlerinde aç.1k bulunan biner kuruş maaşl.ı ka

tipliklere memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartJnn haız :_e 
daktilo ile çabuk yazı yazmasını bilenler arasında imtihan yapılarak ınu
tıa~ipleri alınacağından isteklilerin bu maddede ya.ııb belgplerile ~e .. di
lekçelerile imtihan günü olan ikinciteşrinin (4) ünci.i perşembe gunune 
kadar Adliye Encümenine müracaat eylmnelcri ilfı.n olunur. (7246) 

Açık Eksil ime İle Dolap Yaptırılacak 
QUzel San'atlar Akademisi Arttırma Me Eksiltme 

Komiayonundan ; 
Akademi tatbikat Bürosu için yaptırılacak Tahta dolaplar ve bazı ma

:rangozluk işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Yapılacak işin muham
tnen bedeli 1765 liradır. Muvakkat teminat miktan 133 liradır. 

Şartname ve resimler Akademiden bedelsiz olarak alınabilir. Eksiltme 
3-11_937 Çarşamba günU saat 15 de Cağaloğlunda YUksek Mektepler 
llluhasebeciliğinde yapılacaktır. Eksiltmeye ımunyyen kanuni vasıflardan 
başka bir Marangoz Fabrikasına sahip olduklarını ispat edenler iştirak 
edebilirler. (7268) 

~ahkemei asliye birinci ticaret J 

daıresinden: Türkiye Iş Bankası Is
~rıbu1 şubesinin Istanbul Asmaal

nda 18 - 20 numarada mukim Ha-
tap kapılı Mehmet Kadri aleyhine 
~ğı alacak davası neticesinde 12-

37 tarihinde kabili teımyiz olmak 
~ere sadır olan gıyabi hükmü havi 
at -7-:937 tarihli ve 168 adetli ilam 
}{ Urdugu yeri belli olmıyan Mehmet 
tı:driyc tebliğ olunamadığmdan işbu 
\tU nıı tebellüğ ile aleyhine 

ksek vazifeli mahkemeye mil-

iş Arıyor 
Fransızca istcnodaktilo, tilrkçe ve 

almanca daktiloya vakıf, muhasebe
ye de muavinlik edebllen tecrübeli 
bir Matmazel iş arıyor. lyi referans 
verir. Posta kutusu lstnnbul 297 

racaat etmek için kendisine bir ay 
mehil verilmiş ve ilan sureti dahi 
mahkeme divanhanesine talik edil -
miş olduğu hukük usul muhakeme • 
leri kanununun 141 ve 142 nci mad
deleri mucibince ilan olunur. (1113) 
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Acaba siz de, yemek yemeği bir fedakarlık te
lakki eden bedbahtlar meyanında mısınız? Çün
~ü iş~hları olmadığından en güzel yemekleri bi!e 
ısteksız ve zoraki yerler. Size hazırladıkları nefıs 
ve lezzetli yemekleri kemali i§tiha ve büyük bir 
arzu ile yemek hoşunuza gitmez mi? O halde, her 
yemekten evvel i§tahı açan, hazmi kolaylaştıran 

ve kuvvetinizi iade eden 

QUiNA LAROCHE 
. ~ ~., 

~ . (\ 

• 

Sıhhat ve kuvvet §arabından küçük 
bir kadeh içiniz. BUtUn 

eczanelerde satılır. 

~@l~. ~~~;am~ 

,---------------------------, 

rırı 

Antivirüsle Tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola

ma, ~eme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 
ergenlıkler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark i spenciyari IAboratuvarı ısTAnBUL 

' --~------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-4 ______ _ 

Modellerimizi kopya, biçimi
mizi taklld ediyorlar. Birin. 
el nevi lngilb kumaşların

da.o KADIN, ERKEK ve 
ÇOOUKLARA mahsus trenç 
kotlar, muşambalar, kover
kotlar ve gabardin pardesü
lerln zengin çeşitlerini ucuz 
fiyat ve 3eraltle takdim edi
yoruz. 
MUSA VI CiNSTE iSE .... 

DAiMA USTUNUZ. 

Baker Mağazaları 

Eski Osmaııh imparatorlu
ğunun Taksime uğnvruıt 
Düyunu Umumiye Meclisi. 

Paris 18-10--1937 

Osmanlı Borçlarına aid 

1 LAN 
25-11-1931 tarihinde tediy~ye 

vazedilmiş olan eski Osmanlı tahvil
lerine ait kuponlann 26-11-1937 
tarihinde müruruzamıaiıa uğrayacağı 
alakadarlara ilan olunur. 

Hamiller, işbu tarihten evvel, muh 
telif piyasalardaki tediye servisile 
mükellef müesseselere mezkür ku -
ponlan ibraz etmeğe davet olunur
lar. 

Istanbul asliye ikinci Ticaret nıah· 
kemesinden: Maçkada Maçka Palas 
Birinci tapu 10 1 No. da mukim ınU
hcndis Hayri Tamer vekili avukat E
tem Ruhi Balkan ile Galatada Per
şem bepazan Arslan hanında ikinci 
kat No. 3 de Şinerof Ziyama ara
sında 4-9-936 tarihli bir muka -
vele ile iki buçuk tonluk mazot kaJII'l
yonunu akitten on gUn sonra kat'i sa 
tı§ını taahhüt ve (3000) liraya satı· 
§1 kabul eylediği işbu kamyon için 
de (200) lira kapora aldığı halde 
mezkfır kamyonu başkasına satına· 
sına mebni mUddeaaleyh Şineraf Zi· 
yama aleyhine taahhüdü ifa etınedi
ğinden dolayı (200) lira kapora ile 
(1000) lira tazminat ve masarifi 
muhakeme, ücreti vekaletle birlikte 
tahsiline mütedair açılan davada: 
. Müddaaleyh Şinerof Ziyamanm 
ıkametgahının meçhuliyetine binaen 
kendisine gönderilen 6-10-937 ta
rih 937 /775 sayılı dava arzuhal su· 
reti tebliğ edileımediğinden mez-
kO.r dava arzuhal suretinin 
ilanen f tebliğat icrasına ka -
rar verilmi§ olmıakla keyfiyet tebliğ 
makamına kaim olmak tızere illn o
lunur. 

"HAVALANDIRILMIŞ,, 

YENi 
PUDRA 

Esmer ve 
sarışınlara 

TABlfsiR. 
9fizellik verir. 

Güzellik mütehaaaııı Parisli bir 
kimyagerin fayanı hayret keıli. 

Evv~lce,. mevcudiyeti bile tahay
yül edilemıyen on misli daha ince 
daha hafif ve havada uçurulup tek~ 
~ topl~an Y~glne pudra haline ge
tiren Pansli bır kimyagerin şayanı 
hayret ~eni usulU, Tokalan pudrası
nın iımalınde tatbik edilmektedir. Bu
nun içindir ki, Tokalon pudrası, cildi 
bir güzellik tabakasile kaplıyarak 
yüze muntazaman ve mtitesaviyen 
yayılır ve adeta tabii bir güzellik te
min eder. Bu pudra He "Maicyaj edil
mis" manzarasını veren adi ve ağır 
puı.aıar arasında ne büyUk fark de
ğil mi? Ayni zamanda Tokalon pud
rasmda krem köpüğü vardır. Pudra
nın tamam 8 saat cilde yapı~mış 
kalmasına sebep olur. Tokalon pud
rasını kullandığınız takdirde, en 91• 

cak salonlarda bile tekrar, pudraln.n
mıya hacet yoktur. Uzun bir dans 
suvaresinden sonra bile teniniz dai
ma terli taze kalacaktır. 

Anadoluhisan idman. Yurdu 

Bafkanlığından: 

Yurdun 937 - 938 fudbol mevsimi 
lik maçlarındaki vaziyetini tespit et
mek ve bu hususta alınacak karara 
göre yeni idare heyeti seçmek üzere 
fevkalade kongremiz 31-10-937 
pazar günü saat onda Yurt merke
zinde toplanacaktır. Azanın beheme
hal iştiraklerini dilerim. 

11 
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PROFilAKSiN 
Be!soğukluğu ve Frengiden korur. 

- --... 

SÜMER BANK 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Bankamız tarafından muhtelif fen şubelerinde yükıek tah
sil ettirilmek üzere Avrupaya gönderilecek lise mezunlarının 
müsabaka imtihanları İstanbul Üniversitesi Fen Fakülteıi Pro
fesörleri tarafından yapılmıt ve &fağıda müracaat kayıt nu
maralarile isimleri yazılı olanların imtihanı kazandıkları tes
bit edilmittir. Bunların muameleleri ikmal edilmek üzere 1 

derhal Ankarada Bankamız Umum Müdürlüğünde M. E. Şu-
besine ve lstanbulda Bankamız İstanbul Şubesi Müdürlüğüne 
müracaatları. 

Kayıt numarası ~dı 

84 Feri dun Civelekoğlu 
120 Dündar Arif 
106 Orhan Tarhan 

115 Cemal Uluant 
144 Nezih Rona 
83 HaJidun Civelekoğlu 

128 Müfit Erenli 
ıos Nazım Iferk 
34 Seyit Ulubay 

169 Nurettin Besen 
82 Etem Tokgözlü 

Arif Uluğ 
1 

170 
77 Suat Yasa 

38 Hasan Erdenc -
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

.Mahallesi 

Usküdnrda lhsaniye mahallesi Bostan sokağın-) 
da 8 numarah ev. ) 
Uskildar Muratreis mahallesi KöprUlU konak) 
sokak numara eski 14 yeni 32 arsa ) 
Solaksinnn çıkmaz yeni odalar eski 5 yeni) 
5 arsa ) 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr 
37 37 

4 74 

1 12 

Kıymeti mu
hamıne.ni 
Lira Kr 
498 24 

63 11 

14 90 

Yukarıda me\'ki ve cinsleri yazılı vakıf yerlerin satılmak üzere açık art-
tırmıya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale künU olan 1-11-937 Pazartesi günü 
saat on beşte Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlan. (7056) 

-·~---~---------~~~~~~~~~ 

Türk Hava Kurumu . 

BUYUK PIY ANGOSU 
24. cü Yeni tertip başlamıştır ... 

Birinci Keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 3 o . o o o Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık b" ··k ·k 
miyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet "k~ fuyt u 

1 
ra-

. . • mu a a vardır .. 
Şımdıye kadar bınlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

-
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BAYRAKLARINI 
ALDINMI? 

GİTMEKTE ACELE ET BAYRAKSIZ KALIRSIN 

lnsan vücudü diıılero 

muhtaçtır. Dişlerimizin 

de RADYOLIN c ihti-

yacı olduğunu unutmayın 

Diş er niçin ç .. rür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yalnız ye
mekleri hazma hazırla.ri:ıakla kalmaz, ayni zamanda 

. yemek saatleri arasında d·şleri temizlemeğe de yarar. 
' Fakat bu temizlik kafi değildir. Dişlerinizi çürümek

ten kurtarmak istiyorsanız sabah öğle ve akşam 

RADYOLIN kullanarak tabiate yardım etmelisiniz. 

§aba :ı, if"'~e ve akşam her yemekten !onra 

·~u:~e 3 dc:~a dişlerinizi f ırça~ayınız. 

, 
A zu 

Saç Eoya:ar 
JUVANTiN 

KUMRAL - SlY All 

Ter ve yılcnnmalda kııt'iy. 

yen çıkmaz, tabii renk veren ta
nınmış yegfıne sıhhi saç 

boyalarıdır. 

INGO,IZ l{AN'ZUK ECZANESi 

BE\'OGUJ - IS1'ANRUL 

Sahibi: Ahmet li:min Y ALl\JAN 
UmumJ Ncşrıyııtı idare Eden: 

. SAi.iM 
Gazetecilik ve Ncşrıyat Türk Limite1 
Sırketı Basıı hğ-ı ver TA1': mnthııfl"' 

G ·~ r ·· t •uhafaza Genel {{omutan~i '""ı Is tan ul Sat~nalma 
'{o isy und n: 
E yanın cinsi Mikdan Tasrnlanan tutan llk teminat 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
D'irbün 160 tane 8960 00 672 00 
S lırn telefonu 66 ,, 402 00 307 00 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın hiza lannda gösterilen zamanlarda kapalı 
2 - Ş rtnııme ve evsaf komisyon dadır görülcbilır. 

EKSILTMENIN 
Tarihi günü saati 
9-11-937 Salı 11 de 
9-11-937 ,, 15 de 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

3 - Jsteklılerin ilk teminat olarak vezne makbuzu veya banka mektup lan ve kanuni vesikalarile teklif mek 
tuplannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galata csld ithalat gümrüğü binasındaki komisyona ver
meleri. (7262) 

ACA 8 6 T- 4 
Elekhlkll göı ile 
mOcehhez bir ,.superhe
terodyne"dlr.lstesyon lıl· 
mlerlnl lhtlve eden •••klı 
ve genı' kedren. Fevk•· 
ilde ten2ııat1ı flyetı, 12 
t•kıltıe yalnız 170. -

1 1 , • d 1 , • 

Muharrem Hilmi Remo 
Izzet Şükrü 
Hilmi Faiz Arabacıoğlu 
Ahmed Şevki Zaman ve Şsı. 
Hüse}in Şahlan 
Saib Zorlu 
Nureddin Oğünç 
Mehmed Kızoğlu 
Celal Erel 
Hayrullah Tatar 
Mispah Münib Urns 
Hikmet Ozgür ve Hasan Tozman 
lsmail Uzunkaya 
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Flyet ve ••r•lt herkea ıçın 
uygundur. 
Heklkf bir R C A radyosu. 
nu t2 ey takslfle ödenmek 
Ozere, t 2 ~ . - 1 1 r • d • n 
eleblllrtlnlı. 
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ADANA 
ADAPAZARI 

AKHISAR 
ANTALYA 
BALIKESlR 
BOLU 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇORUM 

EL AZIZ 
D!YARBEKlR 
ESKIŞEH!R 

GiRESUN 

Orhan Server Eğe 
Zeki Saatmnn 
A. Ulvi Erandaç 
Yıldız Sineması 
Süleyman Kigili 
Furtun Omcr 
B. Albala ve oğlu 
Yusuf Ziya Unsa.lan 
Bension Albala ve oğlu • 
Cemal Kovalı 
Harunlar milessesatI 
Işık Şirketi 

Ali Rıza Ince Alemdaroğlu 

KASTAMONU 
KAYSER! 
J{ONYA 

KUTAHYA 
MALATYA 

ORDU 
SAMSUN 

SiVAS 

TOK AD 
TRABZON 
YOZGAD 
ZONGULDAK 

' 

R 


