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Siyasi Nüfuzunu Menfaat için 
Kullanan, Şüpheli işlerden Baç 

Aldığı Söylenen Yega~e _ 
Pelahdan Hesap Aramak Lazıl!'dır 

1 AHKARADA BULUNAN BAŞMUHARRIRl,jfZDEN J 

G azeteler arumdaki münakapları kimi o~uyucu dedi
kodu diye zevkle okur, kimiıi de ıe~ sözlerle müna

kqalar yapılmasından rahatsızlık duyar ve münakatanın ke-

ailmeıini iıter. 
Bütün okuyucu)ann fU noktayı ~a~ulamalarını dilerim ki 

bu defaki münakatanın bize ait cephesi, çirkin bir sen ve ben 
kavgası değildir. Ortada açı:k ve. mühim bir hedef vardır: 

o da İılkılip rejimİnln dttrUstlüğüue ve temlzllğue ~ok a.ykm düşen 
·bir vaziyeti tasfiye etmektir. Bonon için h.iraz rahatsızlık ~ekmlye de
ğer; çüoldl dava, zanııediJdlğinden çok ~~~~dir. lşin l~inde rejimhı 
halka görünüşü maıız&l'88I vardır· Bu gorunu., utku üzerinde ''Yunus 
Nadi" nln bulunuşu hüld~mıet ve fırka ile haJk arasmdaki afıeugi bozan 

eo büyük sebeptir. .. 

' Atatürk, büyilk eserin~ t~rtemlz kalmasında :ve rejimin en yük-
sek ahlaki prensipl~r ~.deA kurulm~da son derecede ~assas

t.rr. Bunu daiıma ispat etmıştir. Hukümet te, sıyasi nUfuzun şahsı emel
lere aıet edilmemesi, bir f edakirlık ve ideal mesleği olması lazım ge
len siyasetle ticaretin biribirinden tamamile ayn tutulması noktasında 
daima çok titiz davranmıştır. Bu sahada elde edilen muvaffakıyet, her 
memlekete örnek olacak derecede mükemmeldir. 

• Bu arada bir tek istisna kalml§tır: O da "Yunus Nadi" d.ir! 
Bunun niçin ve nasıl mümkün olabildiği merakla tetkik edilebilecek 

' bir mevzudur. Işin içinde çok ince psikoloji meseleleri vardır. 
l 

Vaziyeti kavramak için evvela şurasmı itiraf etmek li.zmıdır: 
"Yunus Nadi"nin memlekete hizmetleri vardır. lstlklAl harbi ğtın-

• ~"""~"''- .u.u.n.cua.u.... ,_..r.~ t;a.Lt; l.'CU\..ı.t.l.ll•~Jol~~"'ııı1"'U!t\.MO..m... ..... ıı. 

him dakikaların acı ve sevincine çok yakından i§tirak etmiftli'. Ağahanm 
cemaati, nasıl doğduğu günün hediyesi diye kendisine ağırlığınca al
tın vermişlerse, "Nadi" de hizmetlerini, ağırlığından defalarla fazla al
tınla ödetmitşir. Fakat bu hizmetler herhalde vardır. 

1 Bundan sonra, bir iki gün evvelki tahlilimizde anlattığımız gibi, 
"Yunus Nadi" Din sayısız şahsiyetleri vardır. Şarlok HoLmes, günUn 
muhtelif saatlerinde nasıl kıyafet değiştirirse "Nadi" de şahsiyet de
ğiştirir. Bu noktada cidden üstattır. Her şahsiyete göre, ayrı bir ru
hu vardır ki, kaqpdan bakılınca mutlaka sizi aldatır. Çünkü mesela 
mert ada.m veya. iyi arkadaş göründüyse bu role kendisi de inanmış
tır. Bunun için rolUnü harika derecesinde iyi oynar. 

1 Kimi, memlekete hizmet eden ve bu kadar iyi ve mert bir görünüşü 
olan. kuvvetli bir gazetecinin §U veya bu ricasını esirgeyemez, ki.ıni 
~ekinir, kimi korkar. 

Netice şuraya varır ki "Yunus Nadi" gemisini daima yürütür. Bu 
gemi içinde neler var? Buna şöyle bir bakalım: 

\ 

I
• Ik göze çarpan nokta ''Yunus Nadi" nin kendi gazetesini, lıir iş 

gazetesi diye idare etmesi, satış ve ilan şeklindeki meşru ve itiraf 
edilebilecek kardan başka maddi istifadeler arkasında koşmasıdır. 
''Cumhuriyet" gazetesi kolleksiyonları bu bakımdan dikkate değer ve
sikalarla doludur. 

Fakat asıl şüpheli işler, gazeteyi )lir kuvvet diye kullanarak hariçte 
görülmektedir. ''Nadi" resmen gazetecidir. Tüccar değildir. Fakat ti
caret işlerine ait hangi taş kaldırılırsa altından bir "Nadi" çıkar. Mu
ayyen bir nevi §irketlerde ya idare meclisinin reisi veya azasıdır, Ya
hut ihtisası olnuyan bu işlerde "Yunus Nadi" den bu şirketlerin bek
lediği hlınayesi ve nüfuzudur. 

8 u "Nadi" bu kadar yaman bir tüccar mı ki tecrübesinden 
ve fikrinden istifade için ecnebi, levanten ve diğer Beyoğlu şir

ketleri kendisine karlarından bir pay vermek ihtiyacını duyuyorlar? 
iş şuradadır: "Nadi" levanten piyasada her işin altından kalkacak 

bir mütehassıs diye yer tutmuştur. Hiçbir Türk şirketi ve müessesesi
le alakası yoktur. Çünkü onlar bu nevi iş yapmaz ve böyle bir yardıma 
ihtiyaç duymazlar. Fakat birçok ecnebi ve levanten şirketler, verdik
leri baç mukabilinde hizmet temin etmeği usul ittihaz etmişlerdir. 

"Nadi" kimi yere hulU.s çakar, kimi yeri tehdit eder ve korkutur, 
daima işlerini yürUtür. Muhtelif unsurlara mensup tazıları vasıtas.ıle 
de piyasadan birdüziye yeni avlar kaldırır. 

N n~nin gazete hari~n~e ~a~tığı işlerin listesi bile muazı~m ~i~ 
cılt tutar. Umumı bir fıkir vermek çin birkaçının mahıyetinı 

kısaca anlatalım: 
l - Bir soğuk hava deposunu terhin suretile mevhum bir şirket Em

n.i.yet Sandığından (20) bin lira borç almıştır. Bu muaımele Nadinin 
n.ufuzile yapılmış, onun ısrarlı yalvarmalarile, defalarla yenileştirilmiş· 
t~r Şimdı sandık, alacağını tahsil için muhatap bulamıyormuş. Ortada 
Şlrketin kanuni mümessili yokmuş. Depoya gelince; onun makıneleri· 
le müştenıilatının rehine dahi) olmadığı söylenerek tezvirler yapılmış 
ve satılmasına ımkan verilmemiş. 

KOCATAŞ MEMBA SUYU ' 
ve gazozlarını içiniz 

Kocatıış ıa ve gazoz $İşeleri 70 der d k 
Memleketimizde başka hiçbir ıu ve ece e . a~r suda yıkanır. 

BAŞ MU HAR R l R l: AHMET EM 1 N YALMAN 

kanmaz. Sıhhatinizi tehlikeli tesadüf~:o: şışelerı kaynar suda YI
rarla Kocataş suyunu ve gazozlarmı aray:~:unuz. Her yerde ıs-

:::::~~----------J 

Muhterem General Nedi~ Takıim abidesinde hatırtı de~terini imzalıyor 

Yugoslavya 
Genelkurmay Başkanları 
Bu Sabah Ankaradalar 

ve Ro_manya 

Balkan Antantı Erkanıharp Re:sleri Arasındaki 
Müzal<ere!ere Per~embe · Sabahı Başlanıyor 

Yugoslavya ordusu Genelkurmay 
Başkanı, General Nediç, beraberinde 
ikinci başkan ve harekat şubesi mü
dürü Generaller ile Genelkurmay
dan iki albay, iki yüzbaşı ve .kendisi
ni Edirnede kU11hyan mihm~ndar-
1Rn ku,.mny.o:Jllhay Mümt.az ve kur -
may yüzbaşı Ihsan olduğu halde dün 
sabah 10,22 de Sirkeci istasyonuna 
muvasalat etmiştir. 

istasyon Yugoslav ve Türk bay
raklariyle sUslenmişti. Yugoslav he
yetini, lstanbul Vali ve Belediye Re
isi Ustündağ, Istanbul Komutan Ve
kili General Osman Tufan, Merkez 
Komutanı General Ihsan Ilgaz, Yu -
goslavya Ceneral Konsolosu ve kon
solosane erkanı karşılamışlardır. 

(Arkası 8 incide) General Nediç Sirkeci iıtcuyonundan ıehre çıkıyor 

Dost İran 
Nazırı 

An karada 
----o---

Atatürk B. Semii'yi 
Kabul Ederek Uzun 

Müddet Görüştüler 
Ankara, 24 (A.A) - Reisicürn

hur Atatürk bugün Iran Hariciye 
Nazın }}kselftns Semli"yi kabul e
derek kendisiJe uzun müddet gö
rü~miişlerclir. Bu miilil.katta Hari
ciye \'ekili Dol.tor Rüstü Aras ta 
hazır bulunmuştur. 

Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)
lran Hariciye Nazın Ekselans Se
mii, beraberlerinde Iranm Ankara 
Büyük Elçisiyle Tahran Büyük El
çimiz, Iranın Bükreş Elçisi, maiyet
leri ve mih~andarlan olduğu halde, 
eksprese baglanan hususi vagonla bu 
sabah Ankaraya geldi. 

Muhterem misafirimiz, Iran ve 
Türk bayrnklarile donatılmış olan is
tasyonda, Hariciye Vekili Doktor 
Rüştü Aras, Hariciye Vekaleti siya
si müsteşarı Numan Menemencioğlu, 
Ankara Valisi ve Belediye Reisi Tan
doğan, garnizon kumandanı General 
Gökçe, Protokol şefi Keçeci, Ankara 
Merkez Kumandanı albay Demir, Em 
niyet Direktörü Sadri Aka, ve Afgan 
Büyük Elçisi ile Iran ve Afgan El
çilikleri ilen gelenleri tarafından kar 
şılandı. Askeri bir kıta selam resmi
ni ifa etti ve muzika Iran ve lstikUU 
Marşlarını çaldı. 

istasyonun iç ve dışını dolduran 
kalabalık bir halk kütlesi de değerli 
misafirimizi alkışladı. 

Muhterem misafirimiz Ekselans 
Semii, refakatinde Iran Biiyük Elçisi 
oıauğu halde saat 11 de ruyaseticilm 
hur köşküne giderek defteri mahsu
su imza ve öğleden evvel Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Arası, Başvekil 

Vekili Celal Bayan ve B. M. MecliRi 
Reisi Abdülhalik Rendayı ziyaret et
tiler, ve bu ziyaretler iade edildi. 

(Arkası 8 incide) 

B. Metaksas 
Ati nada 

Fransanın Müh m Bir Kararı ı Yunan Veliahdinin Niıanı 
Atina, 24 (A.A.) - Veliaht prens Atina, 24 (A.A.) Başv€kil B. Me--

Paul'tin nişanlanması dolayısile elçi· taksas bugün Ankaradan dönmüştür. 

Jspanyöi ~Ü}(eciJeri f~m~~~~~1~~~~~~~;~e~t~ed~e~r~ek~t~~~r~ik~t~e~~~-~~~:~~~~~:~~~1~~~~~~~nı~·~p~u~ı~~~b~i~r~s~u~re~t~te 

F d Ç k 1 
Y akı"..J, "TA A.. • .,,Sütunlarında : 

ransa an ".• arı ıyor ,uonru ~1!;;-d~~~mckt•-· , -. 
~ Cephane nakliyatı 

lfalya ile Almtı~IY~~g'RU~--J i~~::.de kaldığmu hissettirmek- As~~Y;~z!!c~~:~ndi:ı~;~~ng~~: 
Anla y a • o halde bütün gösteriler, ya- Nankin hilkfimeti bir memleketin 

şmıya an şer-.~ • ._ ........ ._._ ...... : kında vukuu beldenm kati zımni müsaadesiyle Hongkonga ge-
--~_,· de huaıu anlatmakta ,.e asi- muharebenin asiler lehinde netice len mühimmatı nakletmek üzere Ken 

ilk hamlede .Madridi ele ge- wrmt>..sinin oldukça kunetll oldu- lung'da birkaç yüz kamyon hazırla-
k maddi ve mane,·i nüfuzla- ğunu gösteriyor. maktadır. Bu kamyonların harici şe-
ğla.mlamak, daha sonra Is- Bıma knr!11 gerek ispanyanın killeri değiştirilmiştir. Bunlardan iki 
Cümhuriyetinin kılıç artık- mukadderatı ile, gerek Akdenizin veya üç yüz tanesi gece Hongkong 
meşgul olmak istediıklerinl emniyeti Jle alakadar olan devlet- ile Canton arasında gidip gelmekte-
ektedir. lerin hattı hareketinde de bir ta- dir. 

pıwya Cümhuriyetl silah ve han·ül hissolunma.ktadır. Bu dev-
Ununat .satın almakta. bir~ok letler, ispanyada \'uku bulan hadi 
üklere uğradığı, üstelik yaban- seferin hangi tesirler ve tazyik-
üdahalelerin hasımlamıa ,·er- Jere tabi olduğuna göz yumarak 

~i kuv\'etle kar~ıla§tığı i~fo müş mlistakbt>I hükumetin kendilerine 
üJ buhranlar i~inde bulunduğu karşı ha.4ima.ne bir siyaset tutma-
tlıakkaktır. masmı düşünmekte \"e ltal~·aıım 

~ ear Adalanıula. bulunan ya,. Akdenizde statiikoyu değiştinnek 
n ku\'Vetlerin ikide birde hü fikrinde olmadığına dair verdiği 

1 • sözü samimi teminat mahiyetinde 
ıet merkezlerine karşı tayyare 

telakki etmel..-tedir. 
ibardımanlan yapmaları ve hl kı Paris gazet.eJcrlnden r smı-
µn maneviyatım krrmala.n, · bit bit t aıphurlyet hükumetinin kaı-.ı ..... _ nm ispanya harbı er mez s-

-~~ panyollann yaptıklan tahribatı te 
gil~liikleri artınnaktadır. lafi i~in paraya muht~ olduklan-

Akdenizde kontrol · .. l°'1 günlerde CUmburiyet hükU- na ve bu parayı şurada veya bu-
torpito muhri."'u~n. ?ı.rfıin Barselonaya göçmek fik- rada bulacakla.nna dair yaptıklan 

lngiltere Bahriye 

Nazırı 

ltalyaya Uğradı 
Roma, 24 (A.A.) - Çok iyi ma. 

l~~at al ~'1 mcnabiden öğrenilcr~· ntt 
gore, B. Duff Cooper'in lstalyaya ut
raması asla siyasi mahiyette değil. 
dir. 

İ?giliz. bahriye birinci lordu, Ak. 
denızdeki teftişlni bitirdikten sonra 
Mal tadan Napol) e gitmiş ve diin ö~
l~en sonraki vaktini orada geçirmi~ 
tır. · 

2 - Nadi bu depoya alaka bağladıktan sonra buz işini parmağına 
clo!amış, belediyeye bir kar ve buz inhisarı yaptırmamak maksadile bir 
aralık Mu~~tin Üstündağ aleyı;1fıe gazetesinde batarya ile ateş a?~ıştı.r. 

3 .- Ikı, üç sene evveJ JıUkftmet ham ~rol ınhisan yapmak ıçın bır 
ProJe hazırladığı ~· 'lılastı• buna ka~şiddetli neşriyatta bulun
du. Çi.inkU bu petro ·~'1"kaw~ 'P'l' ı. 

B" . ~u:ıı ıJb~e olduğunun musırrane söy- neşriyat ta a)nl noktai nazan te-
ıarrıtz, (Fransa), 24 (A.A. bır sö'•Jınesi ve nlhavet buna d i 1 Dahili N · ld • 1 .T ı . " ar o aıı yide yarama'ktadır. 

. ye azırının vermış o ugıve ngitrıalarm ya\'&§ yavaş tee ··ı 
ıı.mata tevfikan mmtaka polis id~Jer aldBi de Cümhuriyet hlik. n~1 ~t Demek ki lspan~·:uım mukadde. 

Teşrifat icabı kendisine Aml 1 
Valli tarafından refakat olunan r~ 
Cooper, sabahleyin Napoliden bar · 
ket etmiştir. Roma.da kendisin;n \•=~ 
gomı Paris sürat katanna b •1 Zaten bu petro? 't§ f• ı;ıif ~ olduğu duyulmuştu. Bu-

'· • :" ~ • _ (Arkası 8 incide) 

sı, İsp~nyndaki dahili harbin badan taırşıla.5tığı güçlükler ~~':o;;: ratı son kati muharebenin netice-
danben Fransada oturmakta ol&ıverildi. yıe bir karar vermek mecburi- sine bağlıdır. Bu hii<lisenin de pek 
panyollan, servetlerinin dereces ~·akın bir atide nıkuu bekleniyor. 

ag- ı:ı nmıı:; 
ve tren saat 11 de hareket etm. ti 

ış r. 
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POLONYA MEKTUPLARI : Liman Faciasının Tahkikatı r Romanya 
Başvekili 

Geliyor. 
Adliye Bu 
T ahkikatile 

Hadisenin 
Meşgul 

Batan Geminin Lostromosu, Facia 
Hakkında Yeni izahat Veriyor 

Lelaütancla çok beğenüen lzmirin epİ2 lbilmlm 

Polonyada 
Türk Oıümü· 
Çok Beğeniliyor 

Dişler niçin çürür ? 
Salya dediğimiz ağız guddeleriqin usaresi yalnız ye
melderi hazma hazırlamakla kalmaz, ayni zamanda 
yemek saatleri arumda d",Ieri temizlemeğe de yarar. 

' Fakat bu temizlik kifi değildir. Diılerinizi çürümek· 
ten kurtarmak istiyonanız sabah öile ve aktam 
RADYOLIN kullanarak tabiate yardım etmelisiniz. 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra 
günde 3 defa diılerinizi fırçalayınız. 

ıı~ 
_rge-
/ldu-

./ fa.-

Et Kaçakçılağı 

Yapıyorlarmrş 
Beykoz P71is merkezi memurl-an, 

heın hmtt~;ık, hem de et kaçakçılığı 

yapan iç fdşilik bir kumpanyayı ya

kalaIJiışlardır. Mesele IJUdur: 

:ki gün evvel Beykozda oturan çi
lekçi Rıdvan isminde biri polise mü
racaat ederek, bir koyununun meç -
hul kinuıeler tarafından çalındığım 

söylenıiştir. Derhal faaliyete geçen 
polisler, 9Uphe üzerine Ri7.ell Kamil, 
Hasan ve Recep isminde Uc kişiyi ya
kalamışlardır. Bunlardan Recebin e

vinde yapılan arama neticesinde he

nüz kesilmiş bir koyun bulunmuştur. 
Yapılan tahkikat, bu üç kafadarın 

atedenberi bu civarda koyun bırsızlı
yen çıkmaz. tabii renk veren ta-1!!'• ğile meflU} oJdukl~ ve çaldıktan 

D.DUWŞ yegane sıhhi sao ıaf, koyunlan Recebin 8'-inde keserek giz-

boyalandır. ':: Uce sattıktan an!aşılmifbr. 

kçe 
Ter ve yıkanmakla kat'ly .. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 92 Her ilçil de adliyeye verilmişlerdir. 

BEYOOLU - ISTANBUL ~ Stadyum Kupası 
Taksim stadı mtldt1r1Uğtl tarafm-

Sahibı: Ahmet Emin y ALMAN ! dan gayrifedere klüpler arasında 
Umumi Ne~rıyatı idare Eden: .ıı- . tertip edilen kupa maçlarma dtın 

8. SAi.iM de abah ıatadyomda devam edildi 
Gazetecilik ve Neşrıyat Jıırk Lim\nn. .Dk maç Kurtulut ile Esayan ara-
Sirketi Ba~oı bğı ver TA'l'lıl mRttı~ mnda yapıldı. Dk devre O - O be-

----------------------------------, rabere bitti. Ikinci devrenin 10D 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Satınalma daldkalarmda Kurtuh11ıuıar ı 101 
ran yaparak maçı i - o galibiyetle 

Komisyonundan: JI bitirdiler. 

Mikdan Tasmlanan tutan tık teminat E K S I L T M E N I gün Ma- ikinci maç Galatasarayla Galata-
Lira Kuruş Lira Kuruş Tarihi gilnü '° · · "lb spor arasında yapıldı. Bir buçuk 

160 tane 8960 00 672 00 9-11-937 Salı ·~ ~. ay 88.&t sonra 1 - 1 berabere biten 
66 402 00 307 00 9-11- 937 bır so~le- . " . " ve tngıttz ·maç yanm saat temdit edildi. Bu 

1 _ Yukarıda yazılı eşyanın hiza larmda gösterilen zamanlarda kapalı zarfla eksıltmesi yapılaeakt..,.1er aldı- temdit devresinde Galatasaray 2 
2 - ş rtname ve evsaf komisyon dadır görülebilir. ;dan talı- gol daha yaparak maçı 3 - 1 ka-
3 - isteklilerin ilk teminat olarak vezne makbuzu veya banka mektup lan ve kanuni vesikalarile tek erildi zandı. 

;.A;Uplarmı eksi tme saatinden bi; saat evveline kadar Galata eski ithal&t gümrüğü binasındaki komisyc v · 

Eşyanın cinsi 

:'.:~~ .... ~ (7262) 

I kinci kaptan Remzi 

gemiyi bir müddet hava.da tutmıya 
yaradı ve biz üç dakika gibi bu kıy
metli vakti ona medyunuz. Yoksa sa-

niyesinde denizin dibinde idik. Va

pur mahmuzdan kurtulunca bir müd
det Hamidiyenin zincirlerinden aşağı 
doğru yavaş yavaş kaydı, direkleri
nin tepesi görülür bir vaziyete gelin
ciye kadar böylece indi. Bu şekilde 
zincirler üzerinde bir müddet olduğu 
yerde durdu. Vapur şiddetli akmtJnm 
tesirile zincirlere yaslanmış ve bu va
ziyette durmuştu. Hamidiye de bu 
anda tehlikeli dakikalar geçirdi. A
verof& doğru sürüklenm.iye başladı. 
En nihayet birden direkler de orta.
dan kayboldu. Suvari ve zabitan her 
fedakarlığı yaptılar. Fakat Allah böy 
le yapacakmış.,, 

Belkemiği Kırıldı 
Gala.tada Mumhane Cad. ·Hulfisiııin 

~~ı. •-ı.-ıı..-~ ---ıı....ı.... .,:ı..... ı....ı-

fa.c1a olmuştur. Ameleden Dilav~. 
prese makinesine çarpmış ve sırtüstü 
yere düşerek belkemiği kınlmıştır. 
Yaralı, derhal Beyoğlu Belediye has
tanesine kaldırılmıştır. Mliddeiumu. 
milik tahkikata ba.,lamış ve tabibia
dil Enver Karam hastaneye gönde
rerek yaralyı muayene ettirmiştir. Ve 
reeeği rapora göre tahkikata devam 
edilecektir. 

Beykozun Kongresi 
Sekizler şampiyonu olan Beykoz 

klübü dün senelik kongresini Bey
koz Parti merkezinde yapmış ve 
yeni idare heyetini seçmiştir. Yeni 
idare heyetine aşağıdaki azalar se
çilmişlerdir: 

Reis: Hüseyin. ikinci reisi Mus
tafa, idare heyeti azalan: Reşat, 
Hakkı, Kemal, Abdullah, Kemal, 
umumi kaptan lbrahim, yüzme 
kaptanı Fahri, denizcilik heyeti 
Ned!ım, Ismail, Zülfikar. 

Mürakabe heyeti: Ihsan, Hüsnü, 
Atıf, Ekrem, Nihat. 

Yunan Kralının 
Yeğeni Şehrimizde 

Dost Yunanistanm kral ailesinden 
Prens Piyer zevcesile birlikte dün sa
bahki ekspresle şehrimize gelmişler
dir. 

Yunan kralı Jorjun yeğeni olan 
prens ve zevcesi İstanbulda Yunan 
sefareti erkanı ve Yunan kolonisi ta
rafından istikbal edilmiştir. 

Prens ve prenses şehrimizde bir 
müddet kalacaklardır. 

Yurtta Bugünkü HaY& 

y eşilköy meteoroloji iıtaıyonundan alı
nan maldmata göre, yurdumuzda bavanm 
doğu Anadoluda ve cenup doiuıu mmta
kalarile orta Anadoluıuın prk lmmmda 
kapalı ve yaiışh, diğer yerlerinde kıamen 
bulutlu geçmesi, rüzıirlarm Trakya ve 
garbi Anadoluda cenup, diier yerelrde de 
ıirnal iıtikametlerinden eımesi muhtemel
dir. 

DUNKU HAVA 

Dün bava akaama kadar ekseriyetle açrk 

4'D. ıu. 11a1 

Kocasının 

Yanağım 

Koparmış!. 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği ko 

casınm yanağını koparan bir kadın 
hakkında dün tahkikat yapmıştır. 

Polis, müddeiumumi Hikmet Sonelin 
önüne Zeliha adında çarşaflı bir suç
lu kadın getirdi. Bunun yanında, ya. 
nağınd& diş yerleri ve tentürdiyot \~ 
leri görünen Lltif adlı bir işçi vardı. 
Şikayetçi şöyle anlatıyordu: 

- Biz bu sabah saat dokuzda ev• 
de kavga ettik. Zeliha birdenbire u .. 
zerime atıldı ve dişlerini sol yana.. 
ğıma geçirdi. Ben can acısile hiç kI· 
pırdanamadığnn için o tekme ile, 
yumnıkla beni adamakıllı dövdü. Fa.ı 
kat şimdi dışarda ağladı. Elime, a,.. 

yağıma kapandı. Tanıdıklar da araya 
girdiler. Bana kendisini affettirdiler. 
Ben şimdi davamdan vazgeçeceğim. 

inşallah bir daha yapmaz. 
Müddeiumumi, Zelihaya söz verdi. 

O 25 yaşında olduğunu söylüyordu. 
Müddeiumumi: 
- Bayan, gelin olacak değilsin. Bi .. 

raz daha çık bakalım. Sen kaç yaşm 
dasın, dedi. 

Kadm 40 yaşında kadar görünü • 
yordu. 25 yaşında olduğunda ısraıı 

etti. 
Müddeiıumumf, şikA.yetçl davasın ~ 

dan vazgeçtiği için 1.elihayı serbest 
bıraktı. 

Barutgücü Sahasındaki 
Maçlar · 

Barutg\leü sahasında dtın xaıa .. 
balık bir halk kütlesi önünde mü
teaddit maçlar yapılmıştır. 

Dk maçı Barutgücü genç takmıl· 
le Şafakspor genç takımı yaptı· 
lar. Ve Barutgücü 1-0 galip gel· 
eti. 

ikinci maç ayni klüplerin B ta. 
kımlan arasında yapıldı ve bu 
maç ta Barutgtlctlnün 2-1 gale
besile neticelendi. Son maç gayrl
federeler şampiyonu olan Kadlrga 
Gençlerbtiitfi tmftfCi takmıile Ba· 
__..._....._.. .. L.l..-1-..-1. ....._..__ ____ ~ -

pıldt. Zevkli ve enerjik bir oyun• 
dan sonra rıerılü takmı ı--ı"ıw
rabere kaldılar. 

Yaralanmıı .. 
Beşikta.şta Köyiçinde kilise mey • 

danı sokağında 62 numaralı odada 
otu~ tütun amelesinden Taşlıealı 
323 doğumlu Ismail oğlu Halil dün 
gece sarhoş olduğu halde odasına 

giderken duvardan düşmek suretil 

başmdan ve vücudünün muhtelif l 
ierinden yaralanmıştır. 

--o--
Dünkü Hususi Maçlar 
Dün An.adoluhisar sahasında 

Gtineş ve Anadoluhisar takımları 
arasında hususi bir maQ yapılınıf 
ve Güneş 3 - O galip gelm.işt:ir. 

Dün Şeref stadında Beşiktaş ilı 
Şişli takımları karşıla§l!lllş ve Be
şikta§ hlldm bir oyundan sonra 
5 - 2 galip gelmiştir. Şişli takı
mında meşhur Vehap oynamıştır. 

Bir Çarpışmanın 
Suçlusu Aranıyor 

Müddeiumumi muavinlerinden 
mal Tan evvelki gün Salacak ön 
de Şirketi Hayriyenin 47 nuın 
vapurlle çarpışan motör hakkmd 
bu gün hidise yerinde bir k 
şif yaptıracaktır. Bu keşif 
motör makinisti Ekrem, va 
kaptanı Necmettin de bulundu 
caktır. Keşiften sonra tahkikata d 
vam olunacak ve suçlu tespit edil 
eektir. 

PAZARTESi 1 
25 nkteırin 1937 ---.el ....... _______ .... ,.......... - ·---

10 uııcu ay Gün: 31 Hızır: 173 
Şaban: 18 Ilkteşrin: 12 

Arabi 1356 Rumi 1353 

Giinea: 
ikindi : 
Yatar: 

6,22 - Oile: 
14,57 - Aqam: 
18,46 - lmılk: 

11,58 
. 17,15 

4,42 

•e dık eeçmif, rtizgir cenubu garbi 
taniyede iki metre aüratle esmi11tir. 

Barometre 763 milimetre, en fazla ba 
ret l 7 ,9, en az 9 santigrattL 
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ispanya Hükumeti içinde Temizlik Yapıhyor 

Mesru Hükümet, Cabellero , 

7araftarlar1nz 7evkif Edecek 
Kı~ın iaşenin Güçlüğü Yüzünden Madrid 

Şehri Ahalisi Tamamen Tahliye Ediliyor 
Londra, 24 (TAN) _ V alen6 iyadan haber verildiğine göre, 

cümhuriyet hükUmeti fırkalar araaına nifak ıokmıya çalışan 
elemanlara ve anarfİa; ve aendikaliıtlere karşı şiddetle harekete 
karar vermiftir. Largo Caballero tara/tarlarının kamilen tevkil 
edileceği aöylenmektedir. Bütün neıriyata aansör konmuştur. 
Diğer taraftan Başvekil Negrin,Madridin ahali~~ t~liye edilece~

nJ bildirerek, kışm buramn 1aşesinblgliç olacağını soylenuşttr. Başvekil, 
halktan bir kısmmm §ehri terketmekisteınemelerine teessüf ettiğini ve ita. 
atsizlik edenlere asi muamelesi ya--pıJa,cıağmı llii"l-e etmiştir. -

Bir vapura aatafıldı 
r Cenubt Fransada Marsilya radyoistasyonu gece Oran limanına men
ıup Porcida vapurundan bir imdatişareti almıştır. Vapur, Baudue'nün 

lspanyol işçileri sendikası 
umumi katibi 

Largo Caballero 
-

16 mil cenubu garbisinde bir ecnebi---------------__;:;;,_ ___________ --==--
kruvazörUnün kendisini şarka doğru 
gitmeye zorladığını ancak bir saat 
sonra yoluna devama izin verdiğini 
bildirml§tir. • - -

) 600 yaralı _ _ _ 
. DUn Gijon'dan Fransanm Ba· 
ıseuse limanına Maria Elena adlı 
bir vapur içinde 600 ü yaralı oim.a.k 
tizere 1800 mülteci gelmiştir. Yara
lan ağır olanlar, birkaç aydır bu li· 
manda bulunan Habana adlı lspan • 
yol gemisinde tedavi aıtma alm· 
tnışlardır. Sıhhatte olanlar da he
men Katalonyaya sevked.ilmişlerdir. 

HükUmetin tefekkürü 
Valencla. hUkfuneti, bir tebliğ neşre 

oerek Bicaye ve Asturyada dövüş
müş olan cesur hükfunet kıta.atma 
teşekkür etmiş ve bunla.mı kuman
danlarını Valencia'ya davet etmiştir. 

Gijon limanında ihilkfımete ait bir 
tahtelbahirle bir torpito asilerin eli-
-- -------: .1_.1- '--"'-1-.... 1 .... ..,ıT'l't 

Cüırihuriyet milli müdafaa nazır
lığının bir tebliğine glire, asiler şark 
cephesinde tekrar taarruzlarda bu
lunmuşlarsa da çok çetin muharebe
lerden sonra bütün ta.a.rruz.lar püs
kürtülmüştür. 

Aailerin verdikleri 
haberler 

... Bir Kız Cocuğu -
Erkek Oldu 

Athıa, 24 .(TAN) - Burada 
bir klinikte yüzde doksan dişilik 
ve yüroe 10 erkeklik sıfatlarını 
ha.iz 13 yaşlannda bir çocuğa. 
yapdan nazik bir ameliyat neti
cesinde bu kız çocuğu erkek ol· 
muştur. Ç-0euğun erkek oluşu, u
zun zamandır mütemadiyen kız 

doğurduğundan dolayı karısına 
tarizlerde bulunan babayı pek 

' sevmdirml,tir. Baba, da.ha ame- ı 
Uya.tın başında., çocuğunun mu-
hakkak erkek olma.'illll istediği

ni söylemiştir. Çocuğun ismi ev
vel& Elena iken şimdi kendisine t 
Taros adı verilmiştir. Hadise ~ 

1 
beynelmilel tıp fl.lemin<Je mühim t 
Dır lllU\allalüY• aaaeaumeaıe-

·~· ..................... _ ı 
. iki Bulgar 

350 Bin Leva 

Çocuğu 

Çaldılar 

Sofya, 24 (T,.AN) - Geçen gece 
Bulgaristanda Yeni Zağra istasyonu 

kasasından 350 bin leva çalmıruştır. 

Hırsızların istasyon müdürünün 17 
yaşındaki oğlu ile bir arkadaşı oldu. 
ğıu anlaşılmıştır. ç.ocukların her iki. 
si de lise talebesidir. lkisi de o gün. 
denberi ortalıktan ks,yibolmuşlar ve 
nihayet Jambolu kasabasında bir lo
kantada yemek yerken yakalanarak 
YP.ni Zağraya getirilmişlerdir. 

Filistin Korkulu 
Bir Memleket 
Haline Geldi 

Kudüs, 24 (TAN) - Filistinde tet 
hişçi tahrikatı bütün ı;iddetile devam 
etmektedir. MüfrjtJcr, dört bir taraf 
ta suiknstlcr tertibiyle uğraşmakta
dırlar. Evvelki gece şimendifer hattı 
üzerinde üç bomba bulunmuş Telaviv 
mezbahasında silahlar patlamıştır. 
Nablusta altı ev yağma edilmiş, bu
nun üzerine Arap yerlileri polis mas
rafını ödem.iye mecbur tutulmuşlar. 
dır. 

Filistin artık öyle asayişsiz ve kor 
kulu bir yer olmuştur ki seyahatler 
yalnız gündüze inhisar etmiye başla
mıştır. Geceleri trenler işlememekte
dir. Güneş battıktan sonra bazı yol
lar müstesna olmak üzere bütün cad 
..ı...ıı... Luıu\,...,&l-..r "Ve;. bü.tün Fili.at.in ~C 

birlerinde bir idarei örfiye havası es 
mektedir. 

Dün beş bin kişilik bir kafile kur 
şunla yaralanarak ölen Yahudi Maa
rif Müfettişi Yelli'nin cenaze mera
siminde hazır bulunmuşlardır. 

Bulgaristanda Kadınlar 
Saylav Oluyor 

Sofya, 24 (TAN) - Birkaç gün
den~ri müzakeresi devam eden yeni 
parlamento seçim kanunu, Bakanlar 
heyeti tarafından kabul edilmiş ,.e 
kral tarafmdan da tasdik edilmiştir. 
Bu kanuna göre, ilk defa olarak ka· 
dı:ılar da Bulgar parlamentosu se
çimine iştirak edecek ve seçilebilecek 
!erdir. Parlamento seçimi. en geç yıl 
bRşına kadar yapılacakbr. 

1 
Bir /ngiliı. nıem~aı~da.n elde~ ettiği~~z yukarıda~i re~i~ ge~enler· 

de neşrettiğımız bır lotogral gıbı, Japon zabıtlerının, Çın 
ölülerinde kılıç denediklerini göstermektedir. 

Şanghay Taarruzu 
Şiddetle Başladı 

Bir Japon Tayyaresi, Beynelmilel Mıntakada 

f ngifiz Muhafaza Müfrezelerine Ateş Açtı 

Nevyork, 21 (TAN) - Dün, Japon kıtaatı, Manziang - Çang 
mıntaktı$ında şiddetli bir taarruza geçmişlerdir. Bu taarruzun, 

b . k haftadır ilan edilen büyük taarruzun başlangıcı olduğu bil. 
ır aç • • 

dirilmektedir. Japonlar, Çın kıtaatının anudane mukavemet ettı-
wini itiraf etmektedirler. Muharebe bütün şiddeti ile devam etmek 
~edir. Halen netice belli değildir. Japon membaları, Çin ordula
rının Liuhang'da bir miktar geri çekildiklerini bildirmektedirler. 

Roman yada 

Cüzamhlar isyan Etti 

Bu geri çekm~ taarruzu himaye e
den Japon ilçüncü filoswıun top ate
;,uıin tt>siriyle olmuştur. 

Japon karargahı, Çınlilerbı umumi 
rfoati.ınin bu sal>a.h ba.5ladığmı blldir

Bükreş, 24 (TAN) _ Romanyanın n_ıekte ise de Çin ktıtna.ndaıılığı b~u 
Tiçileşti c:.izamlılar hastanesinin70 cü şıddetle reddetmekte ve yalnız üu
zamır ııaıstu.sı, cerrahi dairesinden ~nl ' hang civarındaki bir kilomet~ çe
dıkları bıçak, nişter vesaire gibi a- killşi teyit etmektedir. 
Jetlerle silahlanarak isyan etmişler. Diğer tarafta;n, dün Şanghayda 
Hastaneyi yakmak teşebbüsünde bu- çok vahlm addedilebilecek bir lıa-
lunmuşlardır. Yakında bulunan Is.ık- dise vuku bulmuş, bir Japon tay-

ti.EK 
Pathcan ve Dalkavuk 

Adamlar vardır ki; bugün methet. 
tikleri bir 5eyi, yann yere ba.tınr, 
zeınmedP.rler 

Bunla.1'111 ne birinci hareketlerine 
kıymet , ·ermeli ;ne de ikincisine ehem 
miyet ! Çünkü ne onu, ne de bunu sa
mimi ve inanarak yapmaz. Bir infia.I 
veya bir intifa sebebile sanki rızyo. 
lojik bir vaz.ife imiş gibi yapar. 

Nasıl ki biri i -affederswiz- ge
yirdiğl zaman oında bir mana buluna
maz ve sadece lıir iğrençlik duyulur
sa yukanda söyle<Uğim ~eşit sözler 
söyliyen ve sanki o iddialarına ba~lı 
görünenlerin hareketlerinde de duya. 
cağınuz ezadan ha§ka mfu:ıalı birşcy 

aranamaz 
Size im miinasebetlc bir hikaye 

anlatayım: 

Bir gün bir mirasyedi dıı.llmv:uğu ile 
beraber yenıe.k yiyonnu!}. Ortaya. pa.t 
lıcan ~elmiş. Mirasyedi: 

- Şu patlıcan güzel sebzedir. Ye
mekleri lezzetli olur Demi5. Arkasın
dan dalkavuk hemen: · 

- Evet efendim! Hakkı fili.nb var. 
ç.ok lezzetli bir sebzedir. Emsali bu
lunmaz Oevabmı \'enniş. Mirasyedi 
devam etmiş: 

- Yalnız gıdası yoktur. 
Dalkavuk ta hemen ilave etmiş: 
- Hakkı iiliniz va.r efendim. Bir 

paralık gıdası yoktur. Sade mide dol· 
durur. 

Mirasyedi bu sefer: 
- Oyle aıwna, patlıcandan 19 tttr

lü yemek olur. Başka sebzelerde de 
bu haslet yoktur. Demiş. Dalkavuk 
buna ka~ı: 

- Şüphesiz efendim! Patlıcan za
ten ı-ebzelerin şahıdır. O olma7S3 sof· 
ranm tadı k~r •. Diyince mirasyedi 
dayanamamış. 

- Be herif! Demiş, sen ne biçim 
adamsın! Patlıcanın beı; dakikada 
birkaç defa lehinde ve aleyhinde sö~
Jedin ! Sende hiç meslek, meşrep, hiç 

ut.anına yok mu? .. 
Di~iııce, dalkavuk bir temenna &o 

dip: 
_ Amaııı efendim! Bendeniz patlı-

camn değil zatıalinizin dalkavuğu. 

yum. Ce\'abmı vermiş. 
Onun lçfıı dalkavuklarm tebdili fi. 

kir etmelerini meslek ica.hı telii.kkl e
dip g~mek, onla.n adam sanıp Uzül· 
mekten evladır. 

B. FELEK ça kasabasından yetişen jandarma- y:ıresl, beynelmilel mmt.aka hudu-
lar, cüzamlı hastaları ç~virerek kor- dunda beklemekte oL'\11 bir lıııgi- ====-=========::,,,. 
kutmak için Üzerlerine ateş açmışlar, llz müfrezesine mitralyöz ateşi 8';- ym muhtelif mahallelerini de bom. 
neticede ciizamlılardan yalnız biri kıt mış ve Jngiliz mıntakasını bomba- balamışlar ve yüzden fazla bomba 
çabilmiştir. lanu~hr. Bunun üzerlıne lngillzler atmışlardır. 

---o de mitral'röz ve tayyare dafi top- Japon makamlan, Şimal cephel~ 

k · a.nı trnislerdir Bu rinde pek yakında hızlı ilerlemeler lra ta Parla"' mento ıariyıe muka...,.., e e ".. : 
hücum neticesinde dort ç:nii ve beklemektedirler. 

· öl " tür Fakat ayni makamlar Çin mukave 
Se~imlerı· Başlıyor bir tr • .gmz ncrerı muş · 

'S' Uçüncü Japon filosu kumandanı metinin şiddetini itiraftan çekinm.i. 
Bağdat, 24 (A.A.) - 25 teşrinicv

velde bütün Irakta parlamento seçim 
leri yapılacaktır. Yeni parlamentonun 
teşrinisani bidayetlerinde hemen top 
ıanabileceği tahmin ediliyor. 

ile konsolos. bu hadiseden dolayı te- yorlar. 
essürlerim bildirmişler, ve Japon tay Kiliaeler ayrılıyor 
yaresinin burayı Çin müdafaa hattı Tokyo, 24 (A.A.) - Domei Ajan. 
sandığını söylemişlerdir. sı bildiriyor: Canterbury Başpisko-. 

Japon tayyareleri ayrıca Şangha- posunun Ingiltere aleyhindeki hare-

'.Asi karargah, şimal cephesinde te
mizliğe devam edildiğini bildirmek
tedir. Asiler, mühim ımiktarda harp 
lnalze.mesi ve 12 avcı tayyare elde 
~ttiklerini aynca 16 bin kilo ku· 
lnaş, 900 ton un, beş ton şeker ve mü 
teaddit toplar ele geçirdiklerini yaz
lnaktadırlar. Bizzat asilerin de itiraf 
ettiklerine göre, Madrit cephesinde 
harp henüz başlamamış ve ufak ateş 
teatilerine inhisar etmiştir. Asiler, 
denizde Uç ticaret gemisini topa tu
tarak, bunlardan birini batırdıkları
ıu bildirmektedirler. 
' Nekadar nüluaları var? 

[Alman malftmata göre, şimal kıyı
la.rmm da asiler eline geçmesile, a
l!iler elinde bulunan arazideki nüfus 
tniktan 14 milyona baliğ olmuştur. 
liUkftmet~ topraklarda ise 9 anilyon 
1.haJi vardır. 

lspanyada Kati Harbe Doğru 
ketlerinden memnun olmayan Japon 
Anglikan kilisesinin azası Büyük 
Britanya Anglikan kilisesinden ay. 
rılmayı düşünmektedirler. 

Cephane nakliyatı 

Asilerin Gijon ve civarından eli 
lilib tutan ahaliden 20 bin kişi ka
darmı askere aldıklan ve bunları gö
llilllü kaydettikleri bildirilmektedir. 

°' Yeni bir taarruz daha 
Tanca., 24 (A.A) - lnglliz Ka

flerhind vapuru tarafından bugün 
Raat 11 ,30 da telsizle yapılan umu 
nıi bir tebliğde: 

"37 derece 26 dakıl<a arn şbna
IHe 5 derece 46 dakika tulü şar
kide bir deniz taya~lıin bir 
J:enıi~i bombardıman ettiğini gör
diirn,,. 

Denilmekte idi. 

izciler Ankaraya 

Yarddar 
t!·:Arıkara, 24 (Tan muhabirinden)
U lil'llhuriyet bayramında bulunmak 
'ttt~re İstanbul, Edirne, Afyon, 1z -

ır ~a t K · · ·ı · htı ' .. n. .. ~ amonu ve aysen ~ı erı 
le ~n ogleden sonra iki hususı tren
~~r nkaraya geldiler. İstasyonda An
~~ a rnekteplerl, bando, asker ve po-
1~ ~rafından karşılandılar. Ankara 

şıne misafir edildiler. 

• spanya işlerine kanşmamak 
1 komitesi Londrada türlü tür

lü müzakere ve çekişmelere, a.rası
ra anlaşmalara "\'e an~malarda.n 
sonra gerginliklere sahne o!mıya. 
devam ediyor. Ti başından bır. ko
mediye booziyea ve gün geçtikçe 
en gülünç komedileri gölgede bıra
kan bu sahne belki de bir hafta 
da.ha yeni perdeler oynıyacak f~
kat sonwıda, birşey yapınış v~ b?' 
karar vermi~ görünse de hiçbır 
tıeY yapma.dan dağllaoaktır. 

Ademi Müdahale Komitesinin oy
nadığı rol, Milletler Cemiyetinin 

Ha.~istan meselesi, yahut Man· 
çurinin istilası d<arşıswda. oynadı· 
ğı rolden pek farklı değildir. Yal
nız Milletler Cemiyeti bir aralık 

kalkınmış, birtakım kararlar ve~ 
fakat bunlann sonunu getınnemış 

ve bu )iizden bir netic~ye varama
mıştı. Ademi Müdahale ise, tspao· 
ya dışından hiçbir kimsenin Ispan· 
ya işine karışmamasını temin için 
kunıJduğu ve ispanya lle uzaktan 
yakından a.18.kadar olan bütün dev
letleri topladığı halde maksat ve 
meranunın taban taba.na zıddı ha
reketlere alet olmuş \'e buna ka.r· 
~ı da hiçbir şey yapamamıştır. 

Bu yüzdem bugün lspaıı)·a, tam 
mi.nasiyle yabancı bir l~tlli aJtm-

........... ~.~~ ........................... ..... 
r~~-............ _.. - • 
f YAZAN: öMER RIZA DOGRUL i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dadır ve bu yabancı istilanın taz· berier. de buaıu anlatmakta ,.e isi-
Yiki aJtmda, sonu nereye \'ara.cağı, J~rin ilk han~elle Madri~ ~le ge-
besbelli olan bir yola sevkolunuıak· çırerek maddı ve ma.nevı nüluzla-
tadır. rıını sağlamlamak, daha sonra Is-

lspany:a dahili harbinin en son panya Cümhuriyetinin kılıç artık-
mühim hadisesi isi General Fran· Jariyle meşgul olmak istediıklerini 
conun Gijoo'u 'mptetmesi ve bU gösterm~ktedi.~. . . A 

suretle Jspanyaııtn şimalinde kul· .!s~aın~ a Cumhunyeti silah ve 
!andığı kuvvetlerin serbest ka.l.ına.- nmhınımat satın almakta bir~ok 
sıdır. güçlüklere uğradığı, üstelik ya.ban. 

Generaı Franco bu kuvvetlerin cı uıüdaha.lelerin hasımlamıa. ver-
büt.·ük kı M _ _.._. diği kun·etıe karşıla.~tığı i~in müs ., srnmı GtUlt ve cenup . h 1 · · ~ 

kül bu ran a.r l!;tntle bulunduğu 
cephelerine nakletmiye ba.51aDıış- uhakknktır. 
h~ m 

Ba.lear Adalarında bulunan ya-
Çüııkü ispanyada ~imdiye kadar 

olan biten h&.di.selerin hedefi iki ta ba.ncı kuwetlerin ikide birde hü-
raf ara..<1mda kati bir rnuharebeDİD kiimet merkezlerine karşı tayyare 

"l'llkuu, bu kati muharebe netice- bombardımanlan yaprnaia.rı ve 
sinde iki taraftan birinin memleket halkın ma.neviyatı.nı kınnala.n, 
mukadderatım ele a.lmasıdır. Cumhuriyet hüküınetinln karşııaş.. 

ş imdiye kadar iki tarafm ö- tığı güçlüıkleri artırmaktadır. 
tede beride yaptığı uıuha- Son günlerde Cilınburiyet hükU-

rebeler hep bu neticeyi hazırJa.. metinin Barselonaya göçmek fik-
makta idi. rinde olduğunun musırraııe söy-

Artık iki taraf t.a muhtelif cep· Ienmesi ve nihayet bnna dair olan 
helerde değil, fakat doğrudan doğ- şa.)ia.lann yavaş yavaş teeniit et 
raya ~ılaşmakta ve bti mu· mesi de Cümhuriyet hiikfımetbıin 
harebe;\i yapmak iztırarmdadır. karşıla.5hğı güçlükler yüzünden 

Nitekim ispanyadan gelen ha- b<Syle bir karar vermek mecburi-

~·etinde kaldığınıı hissettirmek-
tedir. 

O ha.lde bütün gösteriler, ya
lrnıda vult."UU beklenen kati 

muharebenin asiler lehinde netice 
vermesinin olduk!;A kuwetli oldu
ğunu gösteriyor. 

Buna karşı gerek ispanyanın 

mukadderatı ile, gerek Akdenizin 
emıniyeti ile a.lak-adar olan devlet
lerin hattı hareketinde de bir ta
han'lil hissolunmaıktadır. Bu dev
letler, ispanyada vuku bulan hadi 
selerin hangi tesirler ve tazyik
lere tibi olduğuna göz yumarak 
müstakbel hükumetin kendilerine 
karşı lıa..<Jmaııe bir siyaset tutma
masını düşünme.kte ,.e ltalyanın 

Akdenizde stafükoyu değiştirmek 
fikrinde olmadığına dair verdiği 
sözü sa.mimi teminat mahiyetinde 
telakki etmektedir. 

Pa.ris gazetelerinden bir kısmı
nm ispanya harbi biter bitmez Js. 
panyollan.n yaptıklan tahribatı te 
lifi için paraya muhtaç olduklıan
na ve bu parayı şurada veya bu
rada bulacakla.rma dair yaptıklan 
neşriyat ta ayni noktai nazan te. 
yide yaramaktadır. 

Demek ki lspanynınm mukadde
ratı son kati muharebenin netice
sine bağlıdır. Bu hMisenin de pek 
yakın bir atide vukuu bekleniyor. 

Tokyo, 24 (A.A l - Hongkong'tan 
Asabi gazetesine bildirildiğine göre 
Nankin hük\tmeti bir memleketin 
zımni milsaadcsiyle Hongkonga ge
len mühimmatı nakletmek üzere Ken 
Jung'da birkaç yüz kamyon hazırla

maktadır. Bu kamyonların harici şe. 
killeri değiştirilmiştir. Bunlardan iki 
veya Uç yüz tanesi gece Hongkong 
ile Canton arasında gidip gelmekte
dir. 

lngiltere Bahriye 

Nazırı 

ltalyaya Uğradı 
Roma, 24 (A.A.) - Çok iyi ma. 

lı1mat ah'l menabiden öğrenilı!' ,:·nıı 
göre, B. Duff Cooper'in lstalyaya uğ. 
raronsı asla siyasi mahiyette değil. 
dir. 

İngiliz bahriye birinci lordu Ak. 
denizdeki teftişini bitirdikten ~onra. 
Maltadan Napolye gitmiş ve diin öıl. 
l~en sonraki vaktini orada geçirrniı;_ 
tır. · 

Teşrifat icabı kendisine Amfrnl 
Valli tarafından refakat olunan M. 
Cooper, sabahleyin Napoliden hare
ket etmiştir. Romada kendisinin \·a
gonu Paris sürat katarına baj?lanrrn~ 
ve tren saat 11 de hareket etmiştir. 
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Modern Arsen Lüpen 

Yine Hapse Girdi 
'A vnıpanm Arsen Lüpeni diye ta

ııman meşhur bir Fransız hırsızı var
dır. Francis Roche... Bu tehlikeli 
haydut, kibar bir bahriye zabitinin 
oğludur. J,y.i bir tahsil yapmış , fa
kat mektebi bitirdikten sonra, yani 
20 yaşmdanberi namusile para ka
zanmağı aklına bile getirmemiştir. 

Dk işleri hakikaten ustaca işler 
olmuştur. O zamanlar askerliğini 

yapmakta olduğu halde, meşhur bir 
haydut olan Malfrois'nm çetesine 
mensuptu. Kışladan izinli çıktığı 

günler derhal hırsızlığa başlardı. Dk 
zamnnlnrda arka arkaya yirmi otel 
soymuştu. 

Güniln birinde yakalandığı za· 
man, polislere: "Evet, demişti, mo
dern Arsen LUpen, benim!" 

Müddetini bitirip te hapisaneden 
çıktığı zaman ~emen başka bir çete
ye intisap etti. 1930 da tekrar yaka.la 
narak on yedi hırsızlık yaptığı sa
bit oldu, fakat istintak hakiminin o· 
dasından, bekçilerin burunlarının di
binden kaçtı. On beş gün sonra bir 
apartımanı soyarken kapıcı tarafın
dan görlildil. Cehennemi bir kovala
macadan sonra yakalandı. Az bir za
man sonra muhakemesi devam eder
ken ve kelepçeler ellerinden çıkma
mışken genç bir lozla evleniyordu. 
Fakat izdivaç merasimi bittikten 
sonra yine tevkifhaneye avdet etti. 

Danielle Darrieux 
Amerikaya Vardı 

Francis Roche 
Bu sefer de silrler yazroağa başladı. 
Hakimlere manzumeler gönderdi. 
Fakat mahkeme azası edebiyattan 
pek anlamıyorlardı. Her şeye rağmen 
Roche'u 10 seneye mahkum ettiler. 

Ne çare ki bu herif pek azılı so
yundandı. Kendisini hapisaneye gö
türen arabadan kaçtı. 

Ya.kalandı. Bir kaç ay yattı. Bu se
fer de hapisaneden kaçmanın yolunu 
buldu. 

Fransız gazetelerinin haber ver
diklerine göre, modern Arsen Lüpen 
bir daha yakalanmıştır. Bakalım bu 
sefer de nereden kaçacak? 

Ankara 

Gen~lerbirliğinin Yeni 

idare Heyeti 
Ankara, 24 (TAN) - Gençlerbir

liği klübü bugün Belediye Meclisi sa
lonunda senelik kongresini akdetti. 
Münakaşalar ve hara.retli geçen !rn -
nu§malardan sonra birinci reisliğe a
vukat Aziz, ikinci reisliğe de Gençler
birliğinin emektarlarından Saifet se
çildiler. 

Ankarada Bir Otomobil 

Kazası Oldu 
Ankara, 24 (TAN) - Bugün Ha

mamönünde bir kaza oldu. Cebeciden 
gelen bir otomobil Samanpazarmdan 
inen bir motosiklete çarptı. Motosik-

Fransızları endişeye düşüren ar- lette Nad isminde bir polis bulunu
ti~t muhacereti hakikaten Avrupanrn yordu. Naci çarpışma neticesinde ba
nleyhine büyük bir genişlik almış şmdan, ellerinden ve dizinden yara
bulunuyor. Yalnız bu yıl içinde A- landı. Hastaneye kaldınldı. 
merika, Avrupadan 17 artist angaje ============== 
etnıiş ve adeta bunları Yenidünyaya muazzam merasimle kar§ılanmrş ve 
kaçırmıştır. şerefine verilen bir ziyafette kendisi-

Film başına 5 milyon frank gibi ne adeta bir ilahe muamelesi edil -
muazzam bir para ile Ame - miştir. Yukarda resimde Daniel Dar
rikaya götürülen dilber Fransız yö bu suvare esnasında görülmekte
ytldızı Daniel Daryö, Nevyorkta dir. 

lkisi de ayakta idiler. 'Mükerrem omuzlarını hafif· 
çe kaldırarak: ·•- Hnyır, hasta filan değilim" diye 
mırıldandı. 

Ve sonra, hep ayakta dururlarken, görUmcesinin 

TAN 

Pek yakında sa M E R Sinemasında 
Tekrar bir büyük film daha! .• 

VôŞüVARA 
MAUR1CE DEKOBRA'nın meşhur romanından iktibas ve SESSUE HA
YAıKA VA - PJERRE R1CHARD W!LLM - M1CH1KO TANAKA 
tarafından temsil edilmiş büyUk Fransız filmi. 
Bu filmde: Japonyanın göz kamaştırıcı aşk evlerinin esrarı gözleriniz ö
nünde canlanacaktır. 

25 - 10- 937 

YILDIZ 
SiNEMASINDA . 

Dünyanr.n en büyük filmi 

ROHEO 
ve 

JULYE1 
Vaki olan sayısız SAKARYA Sl"NEMASI Görülmemiş muvaffakiyetler filır.i büyük muvaffakıyetle 
talepler karşısında kazanmakta olan ... t devam ediyor. 

. _ 11 Son günlerden istifade ediniz. 

GINGER ROGERS ve FRED ASTAIRE'in v ALS DALGASI 1 ~~~~~~ 
~m1m5•

0

~i;~:
1

~r ~:ç n;: ~:aı;:enneğe karar vermittir· Geç kalanlara müjde! _:!J Vazifesi ~~~~!:!1!anarak ölen 

BU 

Çok büyük bir temaşa.... Fevkalade maceralar ...• 
Emsalsiz bir temsil heyeti. .. 

CECIL 8. DE MiLLE tarafından 
vücuda getirilmiş en büyük macera filmi ... 

(Maceralar Kralı) TÜRKÇ 
rollerde: GARY COOPER 

D 

~ il lb 
SÖZLÜ 

ve JEAN ARTHUR-

oğlum asteğmen Adnan Önalın vefaı
tı müna.scbetile bc)Jallı taziyet eden 
ve cenaze merasiminde bulunan ak
r.abn, ehibba, meslektaş ve talebele
rime ayrı ayrı teşekküre teessilrüm 
mani olduğundan bu husus için sayın 
gazetenizin tavassutunu saygılarımla 
ric& ederim. 
ASkeıi Baytar Tatbikat Okulu Direk

törü General Nurettin önal 

HALKEVLERINDE 
COMHURIYET BAYRAMI 
Şişli Halkevinden~ 

matinelerden itibaren S A R A Y sinemasında başlayacaktır. 

1 - 28 Birincite§rin 1937 per§elll
be gilnü aaat 16 da Halkevimizde bir 
danslı çay verileçektir. 

2 - 29 Birinciteşrin 1937 cuma gü 

Güzel ''MARIETr A,, ve "ROSE MARlE" 
filminin yıldızlan 

NELSON EDDY ve 
JANETTE MAC DONALD'ın 

en son ve en büyük musikili temsilleri 

Ga,yedid aşk ve gram şaheseri. 

Mustafa Sadıkoğlu,nun 

Mevludu 

nü saat 16 da Halkevimizde B~ Şe-
kip Memduh Bebekli, Bayan lrf an 
Şekip Bebekli ve Bay Adnan Hilmi 
Bozcalı tarafından milli bir konser 
venlccektir. 

Memlcketiıni4in ti t ik*'~ t 3 - 29 Biıinciteşrin 1937 cuma 
care ve ,_a, ·· - k 21 d · & d tuıd Uh · . . · gunu a şamı saat e evımız e or-

ha.ya. . a ~ un mevkıler ışgal eden kestra şefimiz Bay MUhendisoğlu i-
ve müteaddit teşekkülleri idare et- daresinde telli sazlarla ve Bayan Be
mekte iken pek genç yaşında vefat dia tarafından da piyano ile bir kon
eden maruf tüccar ve armatörleri- ser verilecek ve Bay Kenan Saner 

1 
mizden Bay Mustafa Sadıkoğlunun de manzumeler okuyacaktır. 
temiz ruhuna ithaf edilmek üzere bu 4 - 30 Birindteşrin 1937 cumarte 

ı ayın 27 inci çarşamba günü öğle na- si günü akşnuu saat 21 de Taksim.
de Dağcılık klübünde Şişli Halkevi 

mazından sonra Yenicamide mevh'it ve Halk Partisi tarafından bir balo 

1 okunacaktır. Bu vesile ile de merhu- verilcc:ektir. Davetiyeler Şişli Halke .. 
mun aziz hatırasını yadetmek istiyen- vinde tevzi olunmakta.dır. 
lerin bu elini mera.sime i§tirak eyle- -------------
melerini annesi ve kardeşleri rica et-~ 
mektedir. T A N 

A"BONE BEIJED 

Önümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren 
Ertuğrul Sadi Te 
T!YATROSU 
(AKSARAY) da 
'Bu gece saat 20,30 
da (Erkekler kır-

Ecncbl 

1400 Kl'J. 1 Sene 2800 K.._, 

E E K Si~EMlSIN~l 
lim.a ................................... .. 

Senenin ilk büyük eğlencesi •••••••• 

JAZZ;; JAZZ;; JAZZ;; 
"GREGOR,, JAZZ 
ve 14 sevimli çocuk ve Mis 
Elv ra Ma>1 ile Congada 

Bu ~=ba ~ARA V Sinemasmda 

fevkalade repertuvarında dinleteceklerdir •••••ii 

l~t Altll !C iL. 11 

kından sonra 
azarlar) 

7$0 .. 6 AJ 1500 • 
400 • 3 Ay 800 ., 
150 ,. l Ay 300 " 
Milletlerarası Posta ittihadına 

dahil olmıyan memleketler i.cin 
30 • 16 • 9 • 3.5 liradır. ............._. __ ,............., 

inanmış görünmek elzemdi. Onun için, gülerek dedi 
ki: 

- Ben de telaş ettimdi. A yavrum, bilmez ınisin, 
rüyada ölüm görmek hayır alametidir. Annen inşa!• 
lalı daha çok yaşıyacak ! omuzuna başını koyarak hıçkıra hıçkıra ağlamıya 

ba§ladı. Demin Nüzhctin önünde yemniye muvaffak 
olduğu buhran soğuk ve karlı bir havada inişler inip 
~·okuşlar çıkarak eve dönüşünden sonra bütün varlı
ğına birden bire h,akim olmuş bulunuyordu. Bu oda
ya verdiği bir karar Uzeine ve Senihaya ala~ danış
mak için girdiği halde, işte bir çocuk gibi hıçkırıklar
la ağlıyarak onun kollarına. düşmüştü. 

\.> :··--~~: '. ·,~-· .:.J.~.~-..;·.~.i\'2 AN,-• · NA~\ 11 D ("'r'.)r'.)' c;' , . -",~ . ·. ,.,.~ ... • ,_. '· .. 
.ır. , 'io; -t.:.. '•ı.,.. , ~ N, ~ • ~ .:) . r"tc\. '... •' •,,. - .· 

- Doğru, ölü görmek sıhhat alWınetidir amma, üst 
üste üç gece görünce çok sarsıhverdiıxi. 

- Esasen rüyaya inanmak çocukluk! 

Seniha kendisini yavaşça tutup kanapeye oturttu 
~e yanına oturdu. Milkerremin başı yine omuzunda 
idi ve genç kadın hrufı. hıçkıra hıçkıra, fakat gittikçe 
hafifliyen ve azalan hıçkırıklaria ağlıyordu. Seniha 
bir müddet daha onun ağlamasına müsaade etti. 
Sonra mendilile gözlerini sildi ve: 

- Ağlama yavrum, ağlamak hayatta hiç bir me· 
seleyi halletmez, dedi. 

Mükerrem §İmdi başını Seniha.nın omuzundan kal
dırmış, bu sefer de kanapenin sırtında yükselen yas 
tıklara dayaımıştı. Artık ağlamıyordu. Ve epey bir 
müddet hiç bir söz söylemeden, büyük dertler geçir-

dikten sonra nihayet sığınacak bir kucak bulmuş bir 
~ocuğun bir taraftan sükfuı ve emniyet zevkini ta.
darken bir taraftan da geçirdiği ıstrraplan düşUne
rek ürperip inlemesi gibi arada. bir uzun nefesler a
lıp iç çekerek, kaldı. Sonra başını kaldırdı, görUmce
Binin cllerini tuttu, gözlerine gözlerini dikti: 

- Abla, sa.na pek mühim birşey söyllyeceğim ve 
akıl danışacağım. Senin himayene ihtiyacım var. Ne 
dersen öyle hareket edeceğim, ne emredersen onu 
yapa.cağım. 

Fakat Seniha devam ettirmedi. Mükerremin herşe
yi anlatmak ihtiyacında bulunduğunu çoktan SPı
-ıişti. Halbuki bu münasebeti bilmiyor görUnmP.!'İ 
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gerekti. Kendisinden blınnye ve nasihat ıstiyen bu •·anlat!" diye ısrar eı:se belkı hiçbir§ey s;}ylemek is-
genç kadına "kardeşimi aldatmakta devam et, hiç tl'!niyecek, yahut hakıkati anlatmıyarak yalanlar uy 
çekinme!" diyemiyeceği gibi aksini söyfomiye de as- duracak. Bir an, pek kısa bir an, geçkin kız sadece 
la hevesi yoktu. Gönül işlerinde şahsi tecrübeleri ol- at1abeyisini düşünen bir kurdeJ ruhunu duydu. Bu 
madığı jçin Mükerremin "sen ne dersen öyle yapa· çapkın oğlana tutulup hem de sayesinde gün gördüf;ü, 
cağım." demesine kıymet vermişti. Vereceği nasihat- ao<.•ta açlıktan kurtulduğu kocasının şerefini çiğui-
leri genç kadının tutacai;'lnı, aralarında kimbilir ne- yen bu ahlaksız ka<lm:ı karşı içi nefretle earsıldı. 
ler ger-en Nu··zhetle, kendisi bunu tavsiye ett1·0ı;.; ta·K- b "' ""' Bu, ir an sür•N ve sonra kendine geldi. Lakin bir 
dırde mutlaka ayrılncagı-nı san mı.atı. Fakat 1Lıu· · ker- 1 "' ıv şey söy ememekte i<!'Vam ediyor, Mükerrem de artık 
rem bu tavsiye ve nasihati tutmasa bile hiç deplse . gitmiye hazırlanıyordu. 
tutmadığını sezdinmemek istıyecek, herhalde ç~~ da-
ha ihtiyatlı hareket edecek değil m:ydi? Ve bu tabii Seniha hep bakıyord ı C'..cnç kadın ayakta ve ha-
Senihannı hesaplarına uyamazdı. Onun ıçın, yavaşça rcketsizdi. Gözleri ktlarmış, fakat yilı:ünde o demin-

k. bitkin hal kalmamıştı. Gitmeden evvel, biraz evvel
kanapeden kalktı, genç kadının yanından uzaK~aştı, 
odarun ortasına kadar geldikten sonra tatlı, lakin ki o ağlamayı tefsır edebilecek, makul gösterebilecek 
kcı.ti bir sesle: bir cümle, bir yalnu bir laf aradığı besbelliydi. Nih~ 

yt-t cümleyi, yalanı, lfı.Iı buldu: 
- Bana hiç 1.Ji .. ,ey F.ıbyleme, dedi. Bilirsin ki seni 

çok severim. Keder;.1-:ı ortak olur .. 11r Lakin bu kede
rin nereden ve neckn galdığini öğ ·.:nıuiye kendimde 
hal: ve sıfat gN·m.iyonun. 

Ve ilave etti: 
- Evet, hiç birş~y söyleme. Hem hayatta başkalarr 

n•n nasihatlerı1e değil. kendi rnuhakemenle hareket 
etMelisin! 

Bunu söylerken MUkerrı.!me dikkatle bakmı~tı. \'e 
anladı ki gilnahkar kadın biraz evvelki buhranı ge
ç:rm•c;ı. vaziyeti anlat?p nasih3t!1.~r istemiye hevesi ise 
bu buhranla beraber geçip bıtmişı.•r. Şimd! Seniha 

- Bugün asabım dehşetH bozuk. Belki düzelir, ken 
dime gelirim diye demin adeta evden kaçtım. Bu ber
bat havada tek başıma sokaklarda yürüdüm durdum. 
Uç gecedir üst Uste sabaha ~ı annemi rUyada öl
müş göıiiyorum. Bilmem ki ne yapayım? Telgraf mı 
çekeyim, kıfikıp Istanbula mı gideyim? 

Pek mi fena bulunmuş bir yalandı? Mükerrcnıin a
nasına muhabbetinin derecesini bilmiyen biri buna ka 
nabilirdi. Fakat onun nereden geldiğini bildiği gibi 
annesini hiç sevmediğine de emin olan Seniha, bu söz 
leri hayasızca uydurulmuş liı.flar saydı. 1'nm~rnen 

• 

- llıtimal. 
Birden ,aralarında. söylenecek hiç birşey kalmamıır 

tı. Ve Mükerrem çıkmak üzere ağır ağır kapıya gider
ken, Seniha tekrar kUtilphane ile meşgul olmıya baş
ladı. Fakat Mükerrem çıktıktan sonra geçkin kız işi 
bırakıp kapıya gitti, kulağını dayıyarak ayak sesleri
ni, ötekinin merdivenden inişini dinlemlye koyuldu. 

Mükerrem alt kata iniyordu ve ayaklarının dik ve 
dar merdivende çıkardığı sesler çok sakin ve mutta
ritti. Nüzhetle münasebetini kesmek hakkmda bir an 
belki de verdiği kararı, ancak birkaç dakika süren 
bir gözyaşı buhranı herhalde tamamen alıp götürmüş 
tü. Yoksa, böyle bir kararda ısrar edecek kadın el
bette böyle sakin ve çok tabii adımlarla merdiveni ine 
mezdi. 

Mftsterih, Seniha yine işine döndü. 
xxı 

Gerçi Mükerrem Nüzhetle arasındaki münasebeti 
kesmeği ancak bir an düşündükten sonra. bul}dan he
men vazgeçmişti. liatta şimdi böyle birşeyin nasıl ha 
tırına gelebilmiş olduğuna bile §a§ıyordu. Fakat ço
cuğun Kapuzda beraber bir gece geçirmek hakkında
ki teklifini kabule de bir ttirlü cesaret edemiyordu. 
Ve o reddettikçe bu Niizhete olması katiyen elzem bir 
§E'Y şeklinde görünüyor, sanki Mükerrem kendisinin 
olmayı reddetmiş gibi bir his duyarak gittikçe öfkesi 
artıyordu. Soğuksudaki evde son buluşuşlarmda onu 
kollanna almadan, tamamile soğuk ve Meta düşman 
bir sesle demişti ki: (Arkası var> 
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TAN 
Gündelk Gazete 

--o-
BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'm hecWiı Haberde, fi· 
kinle, laer fQde temiz, dü
rüst, umH olmak, kariin 
..... ...,. phpnektır. 

M&VLFıUJ 1 
Bir Yeni.,__.. ... 

Oyle ld, BalguWu, yeni bir .... 
...ıaım~w,.a,.... 
l&aımto bayatma buutllmyor. 

Blme, ,. ....... --- ... 
,.. lılr ~ J*ar. y.ım 
...,_ olleak edMam ~ olm'
~ taWll &6mdlf ol.mUI 1'
.. plcllllae .. lılr byıt nıda' Jd, 

-- da Mir p .... tu,tanda tdrM 
~r: "Bir parllmmtoda J11aMık 
tallsll göımlt ............. o -
.... aevlyelllml _ .. llhw de, blf tala 
111 görmMnlt ft ...... ,.. tlrltl 
........_. Yetilmlt ilice ....... r 
nrdlr ld, balar, lllq)ok Jtibek taıı....................... ,.,.... 
Ye ......... MsPıPzr.,, Geltt! N, 

TAN 

Naz mü 

Nasıl 
Görürdü? 
Nazmi Ziya'yı 318 de ta

DDDlflmı. Yani, tam 
olm alb Jd enel. 

Mn8im 80libahardı. T erte
miz ıiyimnit lmtizade tavırlı, 
kumral •• tümrah saçlı, aü· 
ieryüzlü bir delikanlı, Küçük-

hiçbiri işin bu can noktasını bana 
izah etDlellÜfler, edememiflerdi 
Çilnkü bugünkü kanaatime gö~ 
de (rell&ID) değil, (nakka9) tııar 

lfte bu mükemmel izah ile benİ 
ilk defa tedvir eden 0 18 20 . ' - yaşm 
dald delikanlı ressam Nazmi Zi 
idi. ya 

Zöya 

böytlk ·-.......... .... .. hde, 
melJm .__ hrts at Wr ..W by-
dı y...,. Mı•m t • ..-,...._ ........................... 
~ ....... lrıın _..,.,itimat 

aunun a&r&nmf ağaçları albn
da reaim yapıyordu. O zaman 
ben de bu İfe hevesliydim. Be
nim de koltuğumun altında 
küçük bir boya kutum yanfı. 
Ben de (Tabiat) tan ilham di· 
leline çdanıfbm. 

- Kolay gelsin efendim. Çalış
manızı takip edebilir miyim! Mü
saade eder misiniz? 

Diyerek Y&Dma sokuldum. Başı
~ kaldırdı. Oqıyan bir nazarla 
yüzüme baktı. GWümsiyerek: 

O gtlnden ~onra Nazmi Ziya
yı kendime göre bir üstat 

bilerek takip ettim. Sık sık buluş
tuk. Kırlarda doJaetık. İstanbulun 
töee bucakta gizlenen gtlzel man • 
nralanm aradık. Görllnttete harap 
mi.nada mamur en izbe bir kö.,e o-' 
nu en şuh bir ka- ~"'1""'- ~ 
~ cazibesile bil- Raim iiatmı m.rlaum Nami Ziya'nın, ! 
yüierdi. Oradan 
aynlamazdı. DU- i ltentli eli~•, /Nmli lır~Ue ~izdiği 
tUnür,tetkik eder 6Wuıt /Nntli portrai t 

"- PöhpöhU bırak Allah 1.fkı
na,, diye 18.fımı kesti. "Yalnız fik· 
rini söyle açıkça. Resimleri D88ll 
buluyorsun?,, 

YeJdb_t ............... . 
tir .......... ıık&tv-ee!-• yıpramu bir he- ~~ 

Bu söz, bana Dk tanıetığmuz gil
nU ve o gUnktı resmi hatırlattı. Hl
ll o tereddüt, hlll o kanaateizlik 
devam ediyordu. Şqkm şqlmı ytl
züne baktım. Fakat kendi ne kadar 
değiımişti. O tarihte lru.mraJ ve 
gümrah saçlarla örtUltl bq, flmdi 
cascavlaktı. O şen gözler, yorgun 
ve derin bir gölgelije oekilmlfler
dl. o p9rOaUz ebru ebru JIU&k· 
lar solmuşlar, pörsilmllfler, kat • 
merlerini çene kemiklerinde bile 
banndıramıyarak yanlara sarkım1-
larclı. lçMn mladı. Bu Uç ytız eaerln 
neve mal oldufunu anladım. ll'!kir
lerimf daha hilrmetklr bir kıhP 
sokabilmek i~ vakit kazanmak 
lstiyerek mukabil bir sual aordum: 

,.. ........ illa' .......... 
bllylk lllr ki)&lt '1 ·--..o .. 
eelise 1Plrfrn 1 *· .......... belll
........ dı11JalGl*W ....... 
7e ..... Wı 1JS. 

.IJıW51" 'llq;ULl ....... IU&Ul.ı. UAA 1u& 

- "Nakkqlığımı mazur görür
seniz.., dedi ve .işine devam etti. 

Tatlı bir sesi vardı. Çelebi bir te
vazu içinde temkinli bir vakar sea 
miştim. İhtirazla yambaşma çö-
n'!Altffm Va .. hclT-Y ...... ,+-•• ,. ırı..:1• 

veele çahfmıya b&flardı. ır..rlenn. den, Kusaet'den bahsetmeyi sevi -
den memnun kaldıfı günleri pek u yeleriııhı fl&rI iktızasmdan ad-
hatırianm. En muvaffak bir (e- dederlerd.L Hattl reesamlara, mu-
tüt) bile onu nadiren memnun e- alJrWnıelıra mMleld 98 bedi! Jatl-
derdi. O mtmmuniyet te çok allr- t&metJer wmeJr tRedtl«. l'abt 
ıneadi: nmm •ba almak babline gelince 

....., ... .., ••ııııll lmtsı' - !'lı.ıll-

-0,, ... , ·- ........ balmma-

di • .fJJ,ıpameA.~ c•sibeeine ka
pılmıştı. DfklCat eaf yordum, çok te 
miz ve seri bir çalışma tarzı vardı. 

- "Bu kUçUk teyler de inam en ftkurlan Mle: 
doyurmu.yar ti!., diye fikl1et ._ -Odden '11 tablonu pek beğendim. 
derdi. Ne,eal •ialenlverfrdl. Omm Bblm ekolün bir fe(iövrU sayıla.-laıml, ,... ,. ... ,. dal yahut bo-

.... _ 11h h • IUt llap rıllr. ......... ,..... ~ ........ 
1an .....,. ne' r lttlı* eclehDlr, 
de•eJdl, ....,..._ Çlak8 tla,yolog
lua IÖN bdm• dlmai nahJyMI da
hi, - olduktan WU'a tun "*lp.f 
bwldlnl batar. Fabt ~ neden 
bir Olpalak 'lattel7oa• t.eekl1 etabı f 
Oyle ~ n.rdır ki, erkekte ve 
JaMlmda, ..... .,. .,. --bekftM lra
blllyefı!al ehdlreeelr lradar ...n 119-

tleeler verirler. M.....tlh, Jenl Bul
pr .eolln ......, lf&e ba Od orijlnal,_..........., ...._tlYOr. 

Brır,_, BELGE 

Ta•lr CNn11 .. ı1 
Bir Sokak 

Betiktatta oturan Ethem l8imli bir 
okuyucumus yazıyor: 

Muradiye, Nlpntap ve Vade çet. 
ID.eldni Betlktaf& bajhyan biricik eo
kak olan Şenlikdede mahallesinin Hat 
tat Taraln aokafr 20 1e11edenberi ta
lbir ybtı görmemJttlr. Bllh&1111& yağ
lllurlu havalarda berbat, geçilmez bir 
lıaı almaktadır. 

Bu yolun ~ için, benden bu 
dvaı- halla mtıteaddit defalar allka
dar makamlara mtıracaat ve tfklyet 
te bulunmUflardır. Fakat, hiçbir ne
tice çıkmanııp. Belediyenin nazan 
dlktatuıe keymumı rica ederiz.,. 

Romen Baıvekilinin 

Bır Nutku 
8tlkref. 24 (TAN) - Bqveldl Ta

~Ollun aon nutku. btltthı mem
~ al&ka ile kaqılanımftır. Ta
"al ko, bu nutkunda Romanyanm 
IJıı b liyuetl ve kolllfUlarile if birli
~ bulunmak arzusunu kati bir te 
)a_,,

1 
aıılatmq ve garp hudutlarmda 

..__. ~ tahkimatın hem memleket 
;,._.~a11ma, hem de 8Ulhe himnet et 
~. eöylemiftir. Memleketin her ta
,_ ... UIQ&ıı tahkimat itleri için yardım-

Sert fırçalar uzunca parmatıarmuı 
arasında bir kuş tüyü yumUf&klığı 
ve hafifliğile dolaşıyordu. (Palet) 
biraz kirlenince hemen bıçakla ka 
zıyor, temiz bir bezle ovalıyonlu. 
Bu yüzden kullandığı renkler temiz 
ve parlak görünmekteydiler. (Stil). 
de Corot (Koro) mektebini hatır
latan ııar vardı. Tabiatin halis rerı 
gine biru (Şiir) katıyordu. Cok 
geçmeden hot bir (etüt) meydana 
çıktı. Bet on adını geri çekilerek 
bir manzaraya, bir kendi eserine, 
lpyaaçı nazarlarla bakmıya baela
dı. Ben de onu taklit etmietlm. 

için biltün gaye gönlünde pdib&t- lıüir. Çok hot. Bana ver de aalo-
lar dolattıran cotlaın hı.lm; ka • nama uz.ymı !,, derler, tabakamz-
f aamı zorbyan felaetl ve bedii ft. dan bir cıgara ister gibi, koakoca 
kirleri VUsuh ile anlatablleeek ko- bir tabloyu bedava istemekten utan 
caman bir tu'V'll boyamattr. mulardı. Uste J>Uarlık: 

Munhamran bu gayeye alapbU- - Çerçevesiz kabul etmem ha, 
mek için relllaJnlıkta kaldı. Ben Diye bir de kata tutarlardı. zuu~ 
meslek değiftlrdlm. Gönnllt ve an- ıarmca kıymet, sanatklru:ı hUnerin-
lamıttJm iti, (rea~) hem çok rar. 4e defll, kendi salonlarında idJ. A-
hem çok nankör bir aanattJr. Bu· çıkça aöyliyeyim ki, hallmı masum 
rnudJe o tarihte (relim) memleke- taaMubundan ziyade bu denaizlertn 
thnhrde (ktlftir) ile de tevemdi Yani ktlatahbklanııctan tırkmtl§tUm. Bu 
(resim) ldlfllr, (reeaam), cklftr> ,aJçma tırmanmak kolay mıydı? 
aa)'dmattaydılar, Pek çok kıtll• - Benden pu! dedim. 
kibrit kutularındaki realmlerln 1ıl- NUmi Ziya ldeta lçlendi • 
le gmlerini oyup kafalarım kopal'- -" Yazık ecti)'Ol'IRlll. Bu

0 

kadar 

- Benden evvel g&uler namı 
buldular? Kac: tuval satabfldfn ! 

"-Hiç kimse allkadar olmadı. 
Hattl gazeteci dostlar bile. Satış 
bahsine gelince. onu hfe sorma. Bir 
cok adam ~idi. cfttl. Bazıları da 
hitfen tebrik ettiler ama tek bir poe 
tal olsun alan bulunmadı. Ratt>et 
hlli o eski, bildifin rafbet.. Ustat Nazmi Ziya neticeden mem 

Dllll görtınmUyordu. Teşvik olııun 
diye bende hisıl olan kanaati söy 
leım,tim: 

machkça ceplerinde t•peslardı. ,oldan dönWmez. Şahikaya varmak 
Nazmi Ziya Ue mahalle araJarmda fehlntab o'anaktan çok tereflidir ' . 
resim yaparken Jıamm nlnelerlD. dedi w o kaypat yalçma aanıch: B en cevap verdim: 

- Amma yaptııı ha! Bak 
şurada (Satılmıg) etiketli bir tab
lon var. 

- Çok gUzel oldu. Tebrik ede • 
rim. 

- "Hayır efendim. olmadı. Biç 
memnun değilim.,. diye kırık ve 
nefeSiz bir sesle mukabele etti. A
ramızdaki ihtilifı isalı için: ''it o 
tekilde değil kL. 

Bu manzarada umumi bir teaat 
var. Renklerde, minada. felsefe
de .. ,, 

Biran sustu. ldrakiıiıden filphe
lenmekten ziyade kendi meramı • 
nm tavazzuh etmesini aradığı bes
belli bir ahenkle ilive etti: 

-
11Bakmız; afaçlarm ŞU llCak 

renkleri denizle ne kuvvetli bir te
zat tetkfl ediyor. Sonra, denizde 
ebediyetinden emin bir hayat ne
eesl var. Afaçlarda ise öIUmdn f8-
ameti bariz. Ben bu .pçlarda de
nizin ölmez varlığına bakarak ken 
di hallerine, flnillklerlne aflıyan 
bir hbllıı aeanlftim. Meramfm, o 
htıznU; tabiatın bOyUk bir balmm
hğmı falı etmekti. olmadı. İta -
dem sönük ve bayağı kaldı. Yann 
yine gelmeliyim. Bir düa yapma • 
lıymı bu remnl..,, 

O gtln kendfalnden ayrıldıfmı 
zaman bu izahı harfi harfine Jaı-
fama yerleştlrmf ye çalJplJttım. 
itiraf ederim ki, o gDne kadar 11

0 

mahtıer ki, derya içredir .. ,, hl
klyesi gibi, ben de, resim yapıyor
dum amma, yaptıfmı feydeil mak
sut nedir! Bilmiyordum. ''Hoca,, 

molla efendilerin: Ben~ aynidJm. fakat ar-
"- Boyunlan koplUD IDpDah ~ıtnnıs devam etti. Parla gibi 

Hep celrtDderiımla bu klftrlerla yll- tD1an foyalvmı çarçabuk meyda-
:-ı Ne cOnalı blllrler. Ne Al- na çıkaran &litte bir beldede bu • 

tan korkarlar.,, luttuk. Safumdan, cetumdan oet-
Tanmda tumturaklı lltlfatlanD& niler tattık. Ne para, ne lc;ki, ne 

mazhar olmuttuk. Etrafmmda hal- kadın davalannda densizliğini 
ka a--1.&n.. • •ve-çevfreıı mahalle çocutıarmm &-.aıul görmedim. Hiçbir gün 

:In°!~~~· musiplltle- kendisinden gocwpnadım: hiçbir 
.... 1U&"9wa. 1ebeple incinmedim. Her ne zaman 

Ben bu tel•kkl, bu ralbet 
lraqıamda re111mhja ııalll 

devam edebilirdim UnutmaJIDll ki. 
retaamlar da nihayet (lnaall)dır
lar. On1arm da ekmek parumı cltl· 
tUndtlren cebbar mideleri; fkbl.Ji, 
refahı mtıdrik kabiliyetleri vardır· 
Bu aanat ise hem paraya; hem bol 
ve ayni amanda lefil tanaJardln 
Vareete lel'Uat umana muht:at
tır. lnoe blr kafa em8'f: ctaJm& 
~ boPp narlle m~ 
'IS&A&ll bir flllel'bı de mlfterill clelDe 
ancak ttknen tümen dtlllft?nıarı 
vardı. Bu manim daha p aer • 
raflan var. Iyt bir fikre bedel katil 
yüz bin telkinle •hirlenen anllı 

hallan bu masum taamubunull tMyif 
ve tahkir eden bir leYlye memuplal'I 
daha va.rc:b ld, bunlar, ikbalce, re
fahça memleketin en bahtlyarlan 
idi. Kılıca, frenp; kafaca, mt1nev· 
vere benzerlerdi. Evlerinde blrbO 
reefm bulundurmayı, dalma tınat 
dtlftlrUp <Rembrand'dan v~-. ' 

k&l'II karşıya relaek, ytlzilnde ilk 
gilnUn saflığı: Ut gllııUn Bamimlli
fi belirirdi. Hbıb biltan mAnasile 
özbeös bir efendiydi. 

S on olarak onu kendi açtıft 
sergide &iSrmUştttm. Otuz 

~~ )'il evvelki edaa!Ie beni k&rflla· 

•- Bu sergiyi açtmı ama iyi mi 
ye.ptmı? Fena mı? Bilmiyorum. Her 
h&lde memnun defilim pek.,, 

Diyerek koluma girdi. Eserlerim 
birer birer gazeten geçirdik. Sonra, 
yan,.na Ud lakemle;,e yeri~ 0 
aunyor, reyimi bekllYordu. Ben 

1
_ 

ilk itibarile daha mtlaait 
buldufum zaviyeden reshnlert 
aUzllyordum. Gttgide hayre -
tim dertnJeeiyordu. Koskoca iki 
salonu dolduran yfhılerce eseri na-
111 yapllllf? Bu muvaffak azmi han
gi c&nert ve fedaklr ka3'Daktan al
mlfb? 

"-Yahu, sen ne mtlth.it c;ahe-
81J181D be. brdetfm. Bu ne cotkun 

YUztınde tebeMUme bemer, fakat 
maalen bamb&fka mlnada bir g6Jce 
gezindi: 
"- Evet!,, dedi, "fakat, on Bene 

enet sattığım bir tablodur o!. Tet
bir için sahibinden f8tedim. Allah 
ruı olsun, muhafua etmft; ver • 
memezllk etmedi.,, 

Ve auatu. Bir saman cttıtnndtl. 
Taptaze kuvvet alan dinç bir INlllle 
illve etti: 

"-Bu cihet wnurmncla defll. 
Hentız her te:ve tahammW edelıüe
cek haldeyim. Benim anlamak l.te-
ctiflm teY: tabiatlle ne kadar yatı. 
1&bilmi§im bu kadar emelde.,, 

içimde mütfik bir nine ruhu ft" 
zindi. 
"- Hu bahçelinde ~ 

awı: dedim. Hiç merak etme. YU. 
JUS aerglyi fena tertip etm .... n. 
Evvell duvarlarm renıt kött1. Re
alınleri öldtırUyor, bu körol .. 
renk. Sonra blltfln eNl'lerini bir 
araya toplacblma Pke ıeolrdftJn 
iatilıa1e devirlerini ~ tara. 
da taaıdt ederek MID&hydm. Ya
zık, kendine hıyanet etmipln, Ba 
k&nflklık tekimtll derecelerini gts
Ilyor. Rattl aeclyede lttJtq veh • 
mini ftriyor inana " 

Kendi kendine ya.ptıfl muzip. 
llfl bir anda kavradı. Bir 

iki resmin yerlerini değiftlrdik, Ren 

- ~ ~,.wnı cllWI ~ 
nllratln? ~ parumı mı tw= 
çeve paraamı mı? Pek peıi§&D bir 
kata ile yaptım ben bu lfl..Ne1118, ol 
du bir kere.Makudun aadece dereo 
mi anlamaktı. Ona da antad'Dl. Ba
mlarma göre milU renklerden maı.. 
nımmut laarmı. Sen namı buıu,or. 
IUJL G&11yonun )'&, hocanım. 6 
sllnden hiç aynJmMnn, Dalma Q. 
ldkate b&ktnn. Gerçi empreeyoıım. 
nıe, romantizme, hatıl aembolizım 
aapbfnn ttivallerde var ammL ım.. 
rabmı dalma gQnee. Kitabmı, daL. 
ma tabiat oldu.,. 

- Almmda beynimi mlatan lıb 
çember perçinlendi. "Takdir ve lt
tlrada bula olanlar, tenkit vem• 
&bezede de amma cöm..._ı.ıer. , ~~ . 
K&fallah .,, diye dttfUndilnı. Cam-
mı lllkan nadan çemberi pVf8tme1 
için (Hail) den fifa wndum: 

"-Tuhaf ,ey, dedim. Ta.bit maa. 
zara1arda milli renkler hangilert1-
mit acaba? Salan bu efendiler, re
limlere yamıa önıetleri di;ye baJD,. 
mumlar! Benim bildiğim huawıl 
renkler, ancak yazmalarda, yazıq. 
cdarda bulunur . ., diye gilldthn. ır. 
dim de hata etmemek için derhal 
yolumu cleliftlrdim . 
"-Tenlddl iyi anladm mı? "Mil 

U renk,, ten maksut ne imle! !'Cer 
, tullancblm renklere tarls ille, ır. 
lak ftl'llle. CUnttı l&Çllladır. 8ea 
msn•ra ıwammm. llauarama 
mm,.u tablattir. Tablatte bqb 
bir mDletln rengi bulunmaz. Senta 
knDandJim renklere gelince, ,... 
sam Ptl ile bu renkler iJrHmhnildJ 
tam kendi öz renkleridir. Yok (mll. 
ll renk) ten mabut, la16pta -mDll 
bir par., ile mtlnetkidbı manam. 
Dl uls, fakat muahezMfni halml 
buluram. ÇlnJd1, bil par noknnlJ. 
fi Jllnm imde delD, hepimlate, 
battl içtimai varblmıam. umumi 
hhlJetinde var. ANI )'llbn bir. 
bir baçut uırdır miDt tJ&nmm di. 
dlldem-. lllefCul1la. Her teJ'hnia, 
de batı miDetlerinbı muhteif nü 
lertnden köttl köttı bnlaflkltkJ.; 
var. Bu 'VIClk vıcık boya, haldq. 
ten hot bir teY defil. Elbet bfzha 
reeimlerlmlade, İnrllizlerln Fran
sızlann, ltaıyuılamı, Çini~ Ja-
::nıarm •rlerlnde gördtlftımtİa gl 

mllll bir ar it iPl 
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nan Şampiyonu, Kiryakoya f 
l 

Ders Verdi, Kani de 
Hasmını Hastanelik Etti 

Boks çok güç bir spordur. Onu 
İ) ı bilen:e sadece bazu kuvvetine 
güvenerek imtihana çıkanların ek
serisi fena halde clı.ıyak yiyerek ha
kikati öğrenirler. 

İkinci devrede Kani bir fırsattan 
istifadeedip bütün ağırlığile yük -
lendiği sağ yumruğunu rakibinin 
çenesine değdirdi . 

Dün Ywıanistan şampiyonu Va
sis'le şehrimiz boksörlerinden Kir
ynkonun karşılaşması da yukarda 
anlattığım gayri müsavi şartlar i
sinde oldu. Yunan şampiyonu Amc
rikada, Avrupada öğrendiği boksu 
adamakıllı ilerletmiş bir dövüşçü 
vaziyetini maçın her dakikasında 
gösterdi. Kirynko ise Yunanlının 

bilgisini yalnız kuvvetine dayana
rak yenmek istiycn bir sokak kav
gacısr halinde göründü. Neticede 
tnbii boksu bilen taraf rahat galibi
yeti temin etti. İlk devredeki srk1 
yumruklan tadınca Yunanlryı mo.ğ 
lfıp edemiyeceğini anlıyan Kiryako, 
ikinci devrenin başında aşağı bir 
darbeyi bahane ederek maçtan çe
kildi. Garibi şu ki, hakemlerden hiç 
birinin görmediği bu darbenin ı~a
bul edilmiyeceğini ve kendisinin 
mağlup addolunacağını anlayınca 
aradan dakikalar geçtiği halde tek
rar ringe dönerek di>•ıüşmiye razı 

ol.du. Daha g~ribi de şu ki, hakem 
de Kiryakonun çekilmcsile nizamen 
ve filen nihayetlenmiş olan bir ma
çın tekrarlanmasına ses çıkarma
clı. 

Mena.5eyi yere yuvarlıyan bu yum 
ruktan sonra Kani akıllı hareket e. 
dip bir yumruk daha vurarak raki
bini nakavt edemedi. Ayakları üs
tünde sallanan ve kurtulmak için 
sokulan Menaşeden açılacağma o 
da sokuldu ve arada mesafe kalma
dığından sağlam bir yumruk daha 
yerleştirip hasmının işini tamam
lıya madı. 

Dün lstanbul A muhtelitine kari' oymyan 8 ler muhteliti 

Halkı memnun etmek i<'in tekrar
lanan salaş tiyatrolarındaki kanto
lar gibi, iki defaya avnlan boksun 
ikinci lreresinde dP Kiryako bir da
ha mağlup oldu. Yine aşağı bir dar
be ~rldh ederek ,l',Wgte~ ç~kildi. 

Dün karşı karşıya ge!en Yunan 
boksörti ile Kiryako arasrndaki 
k'as fnrlcı eooy blivük o!dui;ı i
~in maç hiçbir an•nda teknik bir 
kıvmet arzedemedi. 

~ani • M ena~e 

Günün ikinci derecede ehemmi • 

yetli mlisabakasmı Kini ile rakibi 

Menaşe yaptılar. Mena.şe Kaninin 
ağır yumruklarile ikinci devrede 
sarsılmıya başlamıştı. Yardımcı

lannm hatasile rnfu;abakaya de -

vam eden Menaşe yedinci devreye 

kadar çenesine o kadar çok darbe 
:aldı ve o kadar sarsıldı ki, son yum 
rukla ayakta sallanırken kendini 
tamamile kaybetmişti. 

Hakem Kaniyi galip ilan eder • 
ken Mena.qe tamamile kendinden ge 
çerek ringin kenarına uzandı ve da
kikalarca çalışıldığı halde kendine 
gelemiven Menaşeyi im.dadı sıhhi o
tomobilile hastan•'"'e kaldırmak 
mecburiyeti hasıl oldu. 

Teknik neticeler 

Birinci maç: V asil ile zenci Kid
çokolat arasında yapıldı. 

Dört devre müsavi çarpışan ik; 

Fahri ve Panayot 

[\.ani ve M cnaşe 

küçük boksör U berabere ilan elti
ler. 

İkinci maç: Coşkun ile Muvaffa
ğın beş devre olarak başlıyan mü
s~bakanın üçUnc\ı cfevresinde Mu
vaffak pes etti. Coşkun dtizgUn ve 
bir amatör için birinci nevi denile
bilecek bir dövüş gösterdi ve raki
bini d11ima hakimiyeti altında bu
lundurdu. Üçüncü devrede Coşku· 
nun hücumlarından bunalan Mu
vaffak pes etti. 

ÜçUncU maçta: Hafif sıkletten 

İsmail ile Sabrinin dövUşU oldu. 
İsmail Sabriye nazaran daha se

ri ve daha oynaktı. Fakat Sabri fa
sılalı yumruklarına iyi yUk1enerek 
İsmaili sarsıyordu. Bir hafif sık -
let için hayli ağır olan hücumları
na rıığmen yumruklanrun kuvveti 
sayesinde lsmaili mütemadi kova
lıyan Sabri altıncı devrenin sonun
da puvan hesabile galip addolun
du. 

Fahri - Panayot 

Dördüncü maç: Yarı orta sıklet
ten Fahri ile Panayot yapWar. 

Fahri, ilk devrede hakimdi. Hat
ta iki kere rakibini adamakıllı sars
tı. Muhakkak kazanacağı bir maç
ta telaş ederek hasmının ensesine 
memnu yumruklar vurduğun.dan 
hakem tarafmdnn müsabakadan 
ihraç olunarak Panayot galip ilan 
edildi. 

Hakemin bu karan bir bakımdan 
haklı idi. Fakat nizam~ şekline uy
gun hareket etmediğinden Fahrinin 
hakkı yenmiş oldu. 

Bir hakem bir boksörü yaptığı 
hatalardan dolayı müsabakadan ihraç 

etmek hakkını ancak 8.leni iki ihtar 
verdikten sonra elde etmiş olur. 
Halbuki dünkü hakem böyle bir şey 
yapmadan, yalnız arada bir boksö
re verdiği hususi ihtarları kafi gör
dü. 

Bu da, hakemin ya nb:amnameyi 
iyi bilmediğine, yahut dövilş esna
sında heyecanına mağlflp olmıya
cak kadar soğukkanhlığmı muha
faza edemediğine delalet eder. 

Sert yumruklar 

Yarı orta sıkletten olduk.lan ilan 
olunan iki rakip maçın b~lamasi
le biribiri üstüne atıldılar. llk dev
re Kininin sağ yumruğunu yerleş
t irmek üzere boyuna fırsat kolla
dığını, Menaşenin de seri bir dövüş 
tarzile hasmını şaşırtmıya çalıştığı 
m farkettik. 

Üçüncü devrede, Menaşe bir dev

re evvel yediği şiddetli yumru
ğa rağmen cesaretli dövüşmiye baş 
ladı. Yarı sersem bir halde atılgan 
dövüştüğünden Kaninin kuvvetli 
bir sai yumruğu üstüne daha dön
dü ve hemen yere serildi. Fakat ce
saretle tekrar kalktı ve dövüşe de
vam etti. Kani yine telaşlanarak 
hasmından· uzaklaşacağına yaklaş
tı ve yine meseleyi tamamlıyama
dı. MUsabaka bu minval üzere tam 
yedi devre devum etti. Yedine! dev· 

(Arkası 8 incıde) 
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Dün gelen lfiı.lli pe!.lic.'an h~l!:a tc.!llim e.l:li.;or 

Dünkü atlı müsabakalarda bir ıubayımız mani atlatıyor 

Sipahi Ocağmda Dül"l 
Yapılan Atlı Müsabakalar 

Sipahi Ocağrnm t ertip ettiği 
mevsimin son atlı müsabakaları dün 
ocağın Harbiyedeki sa.hasında bü
yük bir intizamla yapıldı. Saha yi
ne büyük bir kalabalık tarafından 
çevrilmişti. 

Saat 14 te binek arabalarmm geçit 
resmiyle müsabakalara başlandı. 

Oğleden evvel bu arabalar arasın 
da yapılan mUsabakada birinciliği 
Veysfil, ikinciliği F1ikret Atlı, üçün 
cülüğü Dehşan almışlardır. 
Sakarya Mükafatı : 

Her nevi atlarla sivil binicilere 
mahsus olan bu müsabakada manıi 
adedi 12 yükseklik 1,10 du. Mü
sabakaya beş binici girdi. 
Doğan isimli atla Cavit Tulça 

bir dakika üç saniye ile birnici Me 
kik isimli atla Melahat Aksel ve 
Efekızı isimli atla Süreyya Baras 
ikinci oldular. 
Düşür Çık Müsabakası: 

Her ne'ri atlara binmiş bütün bi
nicilere mahsus olan bu müsaba
kada mani adedi 24 yükseklik 1.25 
ti. Müsabakanın isminden anlaşı
lacağı üzere mani düşüren bindci 
elemine oluyordu. Müsabakaya. a.ltı 
binici iştirak etti. Ve neticede as
teğmen Kudret birinci, Cavit ikin
ci teğmen Faik üçüncü oldular. 
Ankara i\lükafatı: 

Her nevi atlarla subaylara mah
sus olan bu müsabakada mani a
dedi 12 yükseklik 1.25 idi. Netice
de Vural isimli atla Giral bir daki
ka yirmıi dört saniye ile birinci, 
Cazip isimli atla Ertopcu ikinci 
oldu. 
Sümerbank )lükatatı : 

Her türlü subaylara mahsus o
lan bu hendikap müsabakasında 
mani adedi 14, yükseklik 1.50, ge
nişlik 4.50 metre idi. Müsabakaya 

(Arkası 8 incide) 

Muhtelitler Maçı 
Uçer Sayı ile 
Berabere Bitti 

Cünıhuriyet Bayramında Macar 
muhtellti ile karşılaşacak olan ts
tanbul muhteliti, hazırlık olmak 
üzere dün Kadıköy stadında tstan
bul B muhteliti adm1 taşıyan 8 klüi 
ımuhtclltile karşılaştı, saat 15.40 
da hakem Adnan Akının idaresin-· 
de başlanan oyuna takımlar şu şe
kilde çıkmışlardı: 

A muhteliti: Cihat, Faruk, Le
bip. M. Reşat, Rıza, Esat, Niyazi, 
Naci, Bülent. Fikret, Orhan. Buna 
mukabil 8 klüp muhteliti Izmire gi
den kadrosunu muhafaza ederek 
şu şc1dlde ÇTktttrştr: 'Nuri, Baha-

Turhan, Muhteşem, Şahap, Liva, 
Daniş. 

A muhteliti namı verilen ve Ma
carlara karşı çıkacak olan takı
mın kadrosundaki oyuncu isimle
rinden anlaşılacağı veçhile bu mu h· 
telit yalnız Fenerbahçe - Güneş 
oyuncularından teşkil ed:lmişti. 

Anlıyamadığımız bir sebepten 
dolayı Galatasarav ve Beşikta~ı 
kli.ip1erinden <;ağınlan oyuneula'..." 
geıımemişlerdi. 

Owna A rnuhtelitinin seri bir a
ktnile baslandı. Niyazi tarafından 
kaleye havale edilen top Ruhinin 
müdahalesile 8 lerin muhacim hat· 
tma ge<;ti. Şahap vasıtasile teh- • 
likeli hücumlar yapan 8 ler muh
teliti A muhteliti kalesini adam
akıllı tehdit etmeğe başladılar. 10 
dakika kadar devam eden bu üs
tUnHik onuncu dakikadan itibaren 
yerden ve hesaplı rıaslarla oynıyaıı 
A mulltclitine ge<;ti. 

8 kliin muhte1iti bu sıralarda bir 
çok tehlikeler geGirdi. 

34 Uncil dakikada Niyazinin sa~ 
taraftan cizgive kadar götürere'",t 
gavet nefis bir şekilde geriye çe
virdiği topu Bülent kafa ile içcıri 
atarak A muhtelitinin ilk sayısını 
yaptı. Bunun hemen arkasından 
Fikretin favlden cektiği bir şlitü 
Niyazi go'e cevirdi ve blrinci dev
re 2 - O bitti. 

!kinci (\evreye Sekizler muMe
litinin akını ile başlandı ve üç de
fa UstUste çekilen şiltler Hüsamet .. 
tinin göğsüne çarparak geri dönd:i. 
Bu devrede Scki?Jer muhtelitinin 
büyük bir enerji ile çalıştığını gö

rüyoruz. 
12 inci dakikada bir frikik atı~nı

da müdafi ile kalecinin biribirine 
girmesi Sekizler muhtelitinin 3-0 
mağlüp vaziyete girmesine sebep 
oldu. 

Oyun A muhtelitinin hakimiyeti 
altında devam ederken soldan ani 
bir akın yapan Sekizler muhteliti 
Muhteşemin sıkı ve yerden bir şü
tU ile birinci sayısını kazandı. 

A muhtelitinde bu sayıdan soma 
şişme alametleri başladı. Sekizler 
muhteliti artık oyun üzerinde tam 
bir hakimiyet tesisine muvaffak 
olmuştu. Nitekim 24 Uncü dakikada 
sağ açık Turhan uzaktan çektiği 

(Arkası 8 incide) 

Maçtan bir enstantane 

Askeri 
Liselerde 
Atletizm 

Cumartesi günü basketbol maç. 
larıyle başlıyan Askeri Liseler at
letizm müsabakaları dün sabah Fe 
nerbahçe Stadında yapılmıştır. 

Müsabakalar muntazam ve heye
canlı olmuş genç mekteı lilerimiz 
çok ümit verıci dereceler .ı lmışlar

d.ır. 
Müsabakalarda alınan d ~recele-

ri yazıyoruz: 
100 Met.re: 1 - lrfan <Deniz) 

derece 11.5, 2 - Etem ( füıleli) 
3 - Vedat (Deniz) 4 - Huhsın 
(Kuleli) 5 - Halit (Kuleli) 6 -
Sermet (Deniz). 

800 Metre: 1 - Sadrettiı (Ku. 
leli) derece 2.11, 2 - lsmail (Mal
tepe) 3 - Abdullah (Kuleli~ 4 -
Abdülkadir (Kuleli) 5 - Hilit 
(Deniz) 6 - Suat (Deniz) 

3000 Metre: 1 - Muzaffer (Mal 
tepe) derece 10.32, 2 - Fethi Mal· 
tepe) 3 - Reşat (Kuleli) 4 -- Hü
leyman (Kuleli) 5 - Necmi (De
niz) 6 - Necmi (Deniz). 

Sırıkla Atlama: 1 - Nuri (De
niz) derece 2.90, 2 - Naci (Mal
tepe) 3--Galip (Kuleli) 4-Meh
met (Kuleli) 5 - Metin (l{ulea) 
6 - lsmnil (Maltepe). 

Uzun atlama: 1 - lrfan •De
n.fa) 6.02, 2 - Muhsın (Kuleli) 
3 - Galip (Kuleli) 4 - Reşit 
(Maltepe) 5 - Abbas (Kuleli) Ve
dat (Deniz) . 

Cirit atma: 1 - Nuri (Kuleli) 
45.96, 2 - Reşat (Kulelı) 3 - Ga· 
lip (Kuleli), 4 - "tlaydar (l\falte
pe), 5 - Hasan (Maltepe), 6 -
İrfnn (Deniz). 

4 x 400 BAYRAK: 
I Kuleli takımı 3,53,6, ll Deniz, 

m Maltepe. 



E":- - 25 - 10 - 937 

İSTANBUL • ATİNA • TİRAN 
TAN 

r Sark Modası 
~dı Yürü~ 

Arnavutluğun Harici Siyaseti: 
Hariciye Nazırı 
Şunları Söylüyor 

• 8 • 

N ezaretlerin bulunduğu bina
lar, Tiranın merkezinde ve 

en yeni §ekilde yapılmış caddelerin 
b:rleştikleri noktadadır. 

Bu caddeler ve bu binalar, eski 
Tiran kasabasını asrl ve medeni Ti 
ran şehrine çevinniye başlamıştır. 
Caddeler ve binalar yalnız bugünün 
ihtiyacına değli, yarının zaruretleri 
ne de cevap verecek genişlkite ve 
intizamdadır. Vakıa Kral Birinci 
Zog, Mussolini, Valdei Krali (Nane 
Mbretneş) ve Arnavutluğun istik
lal tarihini taşıyan (28-11-912) ta
rihli caddeleri üzerinde daha çok 
birer katlı ev ve dükkanlar ve hat
ta arsalar görillilyor. Fakat cadde· 
!erin genişliği, yapılışı Tirana bir 
güzellik ve ferahlık vermiştir. 

Sanki eski ve köhne Tiran bu cnd 
delerle teneffüs etmeğe başlamış
tır. Bütün bu caddeleıin birleşt:ği 
meydanda Tiranın postanesi. be
lediye binası, ve yarım daire şeklin 
de nezaretlerin yeni ve asri binala
rı vardır. 

it rnavutluğun matbuat ve pro 
~ paganda işlerile uğraşan mü 

dürü Mihal Şerkonun odasındayım. 
Hariciye Nezaretin:n Temyiz bina
sının ikinci katındaki bu küçük o
da, nezaretler meydanına bakıyor. 
Dg,andan balyözlerle kırılan ve si
linöirlerle sı.Kıştırılan taşların sesi 
gel!!yor. 

Arnavutluğun sevimli ve zeki 
Matbuat müdüril: 

- Sizin için, dedi, Hariciye Na
zırından mülakat aldım. Saat onda 
sizi kabul edecek. 

Bir çeyrek saat sonra Nezaret 
binasının tertemiz, aydınlık korido 
rundan geçerek mozayik merdiven 
!eri indik. Birinci katta perdeleri 
yarıya kadar inmiş, parke döşenmiş 
duvarlarında Kral 7..og'un büyük 
yağlı boya tablosu bulunan geniş 
ve loş bi rsalona girdik. Salonun 
ortasında büyük bir yazıhane ö-

Y.azan~ 
_'i.~.~:~~'!:J 

Arnavııfların llaıiciye Nasırı 
Ekrem Libohovo 

nün.de kırmızı renkte koltuklar 
var. 

Mihal Şerko: 
- Bir dakika! 
Diyerek salonun nihayetindeki 

kapıdan içeri girdi. Hakikaten bir 
dakika sonra Arnavutluğun Hari -
ciye Nazırı Ekrem Libohovo ile kar 
şı karşıya kaldım. 

E krem, kibar ve terbiyeli bir 
mektep talebesi itinasile ce 

keti iliklenmiş, parlak ayakkaplari 
le parkelere basmaktan çekinerek 
yavaş yavaŞ geldi, elimi sıktı ve yer 
gösterdi. 

Ekrem Libohova da diğer Arna
vutluk ricali gibi Osmanlı hükfune 
ti zamanında Türkiyede yetişmiş
tir. Arnavutluğun istiklalinde Yan 
ya vilayetinin Aydonat Nargeliç ve 
Filat kazalarından milrekkep olan 
Çamlık sancağınm mutasarrıfı idi. 
O zaman bu mutasarrıflığı vekale-

ten idare eden Bilyük Millet Mecli 
si Reisi Abdülhalik Renda kendisi
ne de\Tetmiştir. 

Jsmail Kemal Avlonyada ilk Ax
navutluk muvakkat hükUmetini 
kurduğu zaman B. Ekrem.le bera
ber çahşmı§tı. Yüksek tahsilini Is
tanbulda ve sonra Belçikada yap
mıştır. Türk_iyede süvari binbaşılı
ğma kadar yükselmiştir. Eski Os
manlı Mebusan Meclisinde Ergeri 
Mebusu olnn Müfidin kardeşidir, 

Arnavut diplomatı, cebinden 
çıkardığı sigara kutusunu 

uzatrrken: 
- Ben, diyordu, Arnavutluğun 

istiklal günündenberi geçen 25 
yılda türkçe konuşmak fırsatını 
bulamadım. Şimdi sizinle konuşur 
ken kelime bulmakta ve cümle yap 
makta belki güçlük çekeceğim. 

Gözlükleri arkasında parhyan 
ı;özlerile tUrkçeyi püri.izsüz konu
şan diplomat, sanki mümeyyiz kar 
şısmda imtihan oluyormuş gibi 
mnhcup görünüyordu. Söz, Arna.. 
vutluğun harici siyasetine, bu si
yasette yürüdüğü yollar üzerine 
intikal etti. 
Nazır, biı aralık sigarasmm külü
nü önUndeki tabağa silktikten son 
ra dvğruldu, gayet sakin lnr ifade 
ile: 

- "Arnavutluk, istiklalire a?.im 
kardır. Bugün siyasi ve coğrafi va 
ziyet ve bazı 7.aruretler dolayısile 
bizim ltalya ile yalnız askeri bir 
ittifakımız vardır." 

A rnavutıuğun cenubu Yuna
nistan, Şimali Yugoslavya; 

şarkı da bu iki hükumtilı araz"si 
ile çevrilmiştir. Arnavutluk Balkan 
harbinde istilaya uğramış. umumi 
harpte bir müddet ortadan silin"
mişti. Bugünkü mevcudiyeti kom
§u hükumetlerle çarpıştıktan son
ra temin ettiği de malfun olduğu-

na göre Hariciye Nazırının siyasi ve 
coğrafi vazıyet ve zaruretler dedi
ği şeylerin olsa olsa bunlardan iba 
ret bulunacağını düşündüm. 

Fakat ltalya ile olan askeri itti
fakın haricinde Arnavutluk maliye 
sinin de müstaki! olmadığı da söy
leniyordu. 

Ekrem Libohovo: 
- Biz. Italya ile iyi geçinmiye 

mecbur olduğumuz için kendisinin 
her ne olursa olsun şüphesini tah
rik etmek istemez.dik. Binaenaleyh 

Amerika ve Avrupa kibar alemin
de Şark modası üzere giyinme tarzr 
alıruş yürümüş bulunuyor. Son za
manlarda Ingiliz ve Amerikan büyük 
terzibaneleri, akşam elbiseleri için, 
ipekli tüllerle yapılmış çeşitli elbise
ler teşhir etmektedirer. Bazı resmi 
balolara gelen Mis'lerin üstlerinde 
hatta ipekli şalvarlar bile görün
mektedir. Işin garip bir tarafı bu 
modanın menşei olan Şarkta artık 

[ atbik edilmeyişidir. 

Arnavutluk maliyPs!ni ıslaha ka • 
rar verdiğimiz zaman aktedilecek 
istikrazı başka devletlerle yapma
yı münasip görmedik. Istikraz kar 
şıhğı olmak üzere Berat petrolle
rinin yüzde 13 buçuğunu ve güm
rükler h8.sılatmı gösterilik, dedi. 

A 
rnavutluğun Türkiye ile o
lan münasebetine karşı Ek

rem Libohovo: 
_ "Gayet iy:dir, dedl. Düşünü-

nüz bir kere, yüzlerce ve yüzlerce 
sene beraber yaşad:k, kültürümüz, 
adetlerimiz hep birdir. Bundan ma 
ada Tlirkiyede yaşıyan birçok Ar
navutlar vardır. Ve sizin muvaffa. 
kıyet yollarınızı dikkatle takip edi
yoruz. Tilrkiyede evvelce sefirimiz 
vardı. Sonradan konsolosla idare 
ettik. Fakat yeniden sefaret tesis 
edeceğ"z." 

Arnavutluğun Harlolye Naı:ırı az 
konuşuyor, ihtiyatlı konuşuyl)r cid 
eli ve ağırbaşlı bir diplomat. .. Yu
nanistan ve Yugoslavyadaki Arna
vut ekalliyetlerden ve onların hu
kukundan bahsettı. Komşularile ol 
duğu gibi, yakın uzak, kUçük ve bil 
yük her devletle dost olduklarını 
anlattı. Arnavutluğun Briand _Kel 
Jog misakını imzalıyan devletler a
rasında bulunduğunu, 1920 senesin 
denberi Milletler Cemiyetine dahil 
olduğunu söyledi. 

Ayrılırken, Arnavutluğun istikla 
lindenberi ilk Türk gazetecisi ile 
göri}Şmekten his~ettiği memnuniye 
ti cekrar ediyordu. 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFİ AKDENiZ RAPLANLARJ 

O akmm, güneş Atlas dağlarının uzak, ssli tepeleri arkasında At
las dış denizine dalmada:-ı önce Bayram Reisin kalyonu ve iki aktarma 
<ganimet) kadirgası Afrika sahilinde Tetuan limanına girerek şehr~ 
önUnde demirledi. O zamanın Tetuan'ı Mağrip sultanlığının mühim bır 
iskelesi, kuvvetli, mUstahkem bir şehriydi. Akdenizi Herglil direklerine, 
Yan; Cebelüttarık boğazına kadar dolduran Türk leventleri buraya va
kit vakit uğrarlardı. Bu kıyılar gündoğuşu rüzgarlarına karşı açık 
Yerlerdi. Fakat şehrin şimdi bile bütün heybetini muhafaza eden kalın 
\İuvarlı kalem ve kulelerile, sokak savaşma çok elverişli dar sokakları, 
<>rasını İspanyollara k8J'6ı daimi bir istlhkMrı halinde bulunduruyordu. 

·.rurk korsnları buralara, Jspanyoı Jayıla~ından a~dıkıan ganımeuen 
satmak için de gelirlerdi. O zam~n, şehnn zengın Arap ve Yahudi 
tüccarlan .1 .... u··r yı·g•itlerın, kanları pahasına aldıklan şey-

gemı ere uşuş , . : . • . 
!eri onlardan ölü pahasına dolandırmak. ı? n en~aı hılekarlık ıcat eder. 
!erdi. o akşam zarif şeklinden Tür~ gemı~ı old~gunu anladıklan Aksun
gurun etr f d .... mekte gecılcmemışlerdı. Fakat hava karar l~gı· a ına a uşuş . d'k . b . • 
için Deli B ... rteye nöbetçiler ı mış, ezırganlarla konuşma-ayram, gu-.e .. .. 'b· . 
yı menetmişti. Ko .. .,rı.nlar erkenden, analarının sutu gı .. ı hakettikleri bir 
uykuya daJarlarkeıı Aksungurun kıç salonunda dort beş kişilik bir 

tonlantı vardı. 

Nevyork •okaklarında sık •ık görülen garip manzarala 

Şu Amerika 
Öyle Tuhaf Bir 
Memleket ki ... 

N evyorktan 

A merikada dehşetli emniyet 
vardır. Iki kız yalnız başı

na dağlara tırmanır, kırlarda do
laşır; kafasını çevirip yan bakan 
bile olmaz. Genç bir kadın gece O

tomobili ile yalnız başına bir şe
hirden kalkıp ötekine gider, kork
mak aklından bile geçmez. 

Tek başına bir kız bisikletle bü
tün Amerikayı dolaşıp sağ salim 
evine döner. Gece yolda geç kalan 
bir yolcu dağlarda, ormanlarda 
bir kulübenin içinde yalnız başına 
sabah1ar. Hırsız ve çete salgı

nını dü§ilnrncz bile. Evler, en 
beeeriksiz bir hırsızın bile ko-
laylıkla gire'!.lileceği §Ckildedir. 
Sabah erkenden sütçü gel-
diği vakit uyanmamak için çoğu 

mutfağın sokaktan yana kapısını 
gece açık bırakır. Sabah kalkınca 
herşe~ yerli yerinde ve tamam bu 
lur. Gazeteci sabah gazetelerini he
nüz a~ılmamış dükkanın önüne yı
ğar, gider. Dükkan açılmcıya ka
dar gelip geçenler gazetelerini alır 
lar ve paralarını oraya bırakırlar. 
Dükkancı geldiği vakit gaze+elerini 
ve parasını tas tamam bulur. 

H er evin sokak kapısının önün
de vahut evin yan tarafında 

yalnız üstü örtülü tarasa vardır. 
Ve bunlar koltuklar, salıncaklı is
kemleler, kanapeler ve süslü süslü 
yastıklara döşenmiştir. Gece herşe
yi o!duğu gibi bırakırlar. Hiçbir şey 
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kaybolmaz. BUtün Amerikan şehir 
lerinde ve bilhB..lSa kasabalarında 
yolcular için konaklar vardır. Bun
ların ekS('risini yalnız başına bir tek 
kadın idare eder. Gündüz temizle
mek için bir hizmetçi getirtir. Ak
ş~mla? isimlerini bile bilmediği çe 
şıt çeşıt yolcuhı.rla evin içinde yapa 
yalnız kalır. Gece yarısı gelen bir 
yolcuya kalkıp kapıyı açnr. Ona o· 
dasını hazırlar. Ne canına, ne de 
malına kasteden olmaz. Eğer pos
tayla göndermek istecüğiniz paket 
büyükse ve posta kutusuna sığımyoı 
sa üzerine bırakırsınız. Posta kutu 
su bir iç sokakta, yahut kalabalık 
bir caddede olabilir. Fakat paketini 
ze kimse el uzatmaz. Sayfiye yerle
rinde, köylerde postacıyı yan sokak 

lara sapmak zahmetinden kurtar. 

mak ve vakitten kazanmak için a. 
nayol üzerinde her evin kilits•z bir 

' posta kutusu vardır. Postacı her 
gün bu kutunun içinden gönderile
cek mektuplıtn toplar.Gelenleri bıra 
kır. Ne yeni mektuplann üzerinden 
pulları aşırmak, ne .:fo gelen mek
tuplan merak edip okumak için bu 
posta kutularına kimse dokunmaz .. 
Gelen mektupların hepsi sizi, giden 
mektuplarınızın da hepsi sahipleri 
ni bulur. 

A merikada asayiş namına bir 
şey yoktur. Misafir kaldığı 

nız otelin beşinci veya altıncı katın 
da, kendinizi tam bir emniyet al· 
tmda sandığınız yerde bazan soyu 

(Arkası 10 uncuda) 

Ressamı : 

MONIF FEHiM 

Masanın üstündeki şamdan ortalığı ışıklandırıyor ve Deli Ba)Ta 
etrafına toplanan sadık yardımcıları bir yandan sav ş yorgunluğunu:~ 
lendirirken, bir taraftan da tatlı tatlı çene yarıştınyorlardı. B 

· · · · d K t · 1 k l · · ayram Reısın ıkı yanın a, ap an reıs e, a yonun ıkınci kaptanı, koca Dayı 
Baba oturuyordu. Genç Tanrıyar, lombar deliklerinden biri d .• 

d
. 

1 
n en, ~h-

rin ışıklarını seyre ıyor, event Salman da kapı dibinde bat ı - • an spanyol 
kalyonununun sırmalı bayragını buralara getiremed;ğine ran . . 
d .. ·· U d Deli B ·· ·· d k" ) armış gı'1ı uşun yor u. ayram, onun e ı haritadan başkald k 1 .. 
k t b kt . .. D k b" . . • . ırara ngılız 

ap ana a ı. - eme ızı ıllakı kendi memleketini k 1 .. 
t
.. k · h~ .,., dedi n ıyı anna go-urece sın ıı.. • 

(Arkası var) 
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Anado·uya 

9 

stanbuldan 
Genç Denizciler 
ı<·· çük Kayıklarla 
Dalgalar Arasında 
H cybeliadada binbaşı Müfit Tancanın ~vinde~m. 

Vakit akşam üstü ... Ay, karşı daglann uze. 
rinden yükselmiş, gökyüzü yıldızlarla dolu ... Misa
fir odasından denizi seyrediyorken içeriye beyaz el
biseleri i!e Deniz Harp Okulunun sabık iç direktö
?'Ü giriy-0r : Binbaşı Müfit Tanca ... Soruyorum: 

Ev alıç 
istif de 

e inden Nn 
de biliriz? 

- Kurtuluş savaşına !stanbuldan firar sureti!e 
iltil :akmızı öğrendim. Bana sizi tavsiye eden zat 
"Milli vazifeye ilk koşan denizcilerdendir .. dedi. Bu 
ınaceranm nasıl olduğunu ağzınızdan dinlemek isti
Y.orucrı ! ? 

Müfit Tanca eli şakağında düşünüyor. Belki de 
kendi kendine (beni acaba kim söyledi?) diyor, 
amma sormuyor bana ... Elindeki hatıra defterini 
kapıyor ve tane tane anlatıyor: 
"- runan işgalinden tam bir ay sonra idi. Mü-

tareke sonunda lstanbulun malum vaziyeti üzerine 
bir de Anadolunun düşman hakimiyeti al-

tına girmesi asabımı fe- J""" '"""" ı ı ~ 
na halde bozmuştu. O zaman Milli Savaıta Anadoluya ' 
mektepte mühendistim. (•) Bir kaçan d · b l ~ 
gün beş arkadaş gizlice Anadolu- .. .enız ıu ay arımız· 
ya kaçmak ve Milli harekata işti- ~ dan Mulıt T anca'nın o za· 
rak etmek kararını verdik. Bu beş - man Ankarada alınmış 
kişi ben, anütekait Ekrem Cafer, ~ bir resmi t 
savaşta şehit olan Zckfıi Cemal, '""" ~ 
merhum Seyfettin Naci ve Vehbi -"""' ~ 
Şahinden mürekkepti. Toplu gidiş kararmıştı. Sahilden bizi abluka 
nazarı dih-kati celbedeceği için ettiler. Dışan çıktık. Korkumuz 
muhtelif hüviyetlere bürünüp ayn da boşa çıktı. Zira burası Kuvayi 
ayrı gitmeyi muvafık bulduk. Ben Milliyenin hakimiyet' altında imiş 
mektepte bekar bulunuyordum. ve karşımızdakiler de onlarmış. Bir 
Karardan bir gün sonra Adada orman memuru ile beş jandarma 
gezmek üzere nöbetçi yüzbaşısı bizi aldılar, kim olduğumuzu ve ne · 
Cevdetten bir filika rica ettim. Ba- maksatla buraya geldiğimizi anla-
na kiki verdi. ı ·ne u deniz aske- ymca köye misafir ettiler. Bizi, si-
ri ve bir damacana (su) koydum. 18.h---'kaçıran Rumlardan zannetmis-
Bu askerlerin adlan Kasım, Ali ve ler ve onun için çevirmlşler. Bu : 
Mehmettir. Sonuna kadar bizi ta- nun üzerine sahilde filikayı emni-
kip ettikleri için bu anert çocukla- yete alarak misafir olduğumuz ev-
n unutmadım, hiç unutamam. lere dağıldık. Eı1erimiz yara içinde 

idi. Zira dört, dört buçuk saat kü-

M illi vazifeye giderken, bah
riye mektebindeki bütün si

lahları da kaçırmak istedim. O za
manda, bunların büyük faydalan 
dokunacaktı. Uıkin bu silahlar 
çok iyi muhafaza olunuyordu. Ya
kalanmak korkusu vardı. Bunu ya
pamadım. Adadan ayrılırken fira· 
rımız kolay anlaşılmasın diye ter
tibat aldmn. Gedikli Şevketi telef on 
başında beklettim. Herhangi bir 
suretle kaçtığımız haber alınıp ta 
telefon edilirse vaziyeti o idare e
decekti. Mesele zaman kazanmaktı. 
Nihayet hareket ettik. Önce mek
tebin ayazmasına uğrayıp orada 
geceleyin nöbet beklenen odadaki 
nöbetçi silahını aldım. Fakat bu
nun mermileri ~ktu. Oradan SÜ· 
r-atle Çamlimanma geldlın. Ekrem 
Cafer beni burada bekliyordu. Eş
yalarile o da kike girdi. lki subay, 
1.lç er hiç vakit kaybetmeden sa
hilden açılmağn başladık. Çala kU
r-ek gidiyorduk. Yelken de acpıış
tık. Fakat iyi bir rüzgar olmadığı 
için bunun faydası dokunmuyor
du. Kınalıda, Burgazda, Büyük
adada Itilfi.f kuvvetlerinin takip 
nıotörleri vardı ve en bUyUk kor
kumuz bunlardı. Aradan saatler 
geçti. Dört klirek blribirlmizi de
ğiştire değiştire ilerliyorduk. Bir 
~ralık bir lngiliz muhribine rast
ladık. Biraz açığımızdan büyük bir 
ISUratıe geçti gitti; fakat bize çok 
heyecan verdi. 

Nihayet akşam Ustu (Aşağı 
Kocadere)ye vardık. Oradan 

:ahi! boyunca Bozburuna doğru i
erilemiye başladık. Katır • 

lı önünden geçiyorduk ki sahilde 
bir kalabalık gördtik. (Dur!) a
~aıesile beraber bir siliıh patladı. 
urası bir Rum köyU olduğu için 

the~a bir vaziyete düştüğümüze 
Ukıncttik. 
:SUtUn kuvvetimizle sahilden u

~klaşmıya haşlanık. Fakat silah 
~esleri tevali edince baştan karn
i a ınecbur olduk. BR§ka yapılacak 
~ktu. Artık ortalık iyiden iyiye 

("') Deniz yarsubaylarma en·eJ-
"-f> ( • 

ınlihendis) derlerdi. 

rek çekmiş bulunuyorduk. Katırlı
ya çıkışımız bir talih eseri imiş, 
yoksa Boz.burunda karakol yapan 
bir İngiliz destroyeri tarafından 
muhakkak yakalanacakmışız. 

O gece istirahat ettik'. e:tesl 
günü de Yalovaya gıttık. O

rada kaymakamlık vazifesini bir 
jandarma subayı görüyordu. Bizi o
ra.da "Müdafaai Hukuk,, cemiyeti
ne misafir etti; ve milli harekata 
iltihakımızı Bursada bulunan fır -
kaya telgrafla bildirdi. O zaman 
Yalova.da çete reisi bir !bo vardı. 
Bütün maiyeti ile oranın hakimi 
idi ve Kuvayi Milliyedendi. :tbo, ?i
zim silahnruza bir çok cepane ver
di. İki Uç gün orada emre intizar 
ettik. Nihayet fırkadan telgraf gel
di. Filikamızm lstanbulla irtibat te
min etmek üzere Yalova Liman Re
isi Bay A vninin emrinde kalması 
ve bizim de Gemlik üzerinden Bur
saya hareketimiz bildiriliyordu. Git 
tik, iki Uç gün de misafireten Bur
sada kaldık. O sırada Yunanlıların 

1 Almanyada Bir 
Sahtekarhk 

Berlin, 24 (A.A.) - A~griff gaz~
tesine göre ressam Manet ve Cons • 
table'in terekesinde çıkan bir kaç tab
lonun sahte imzaları ihtiva ettiği, 
Frankfort am mein'de meydana çık
mıştır. 

Zannedildiğinc göre bu tablolar bir 
kaç sene evvel bir ressam tarafından 
bir antikacıya satılmıştır. Antikacı 
ölmüştür. Büyük mikyasta bir dolan
dırıcılık karşıs.mda bulunulduğuna 
şüphe edilmemektedir. 

--0-

Hala Eski Mahuf 
Hudut ihtilaf, 

Nevyork, 24 (A.A.) - Honduras 
ve Nicaragua,' aralarındaki hudut ih
tilafının hallinde Amerikanın, Vene
zuellanm ve Costarica'nm hakemliı;i
nl kabul ctnrlşlerdir. 

birinci taarruzu oldu. Bunun üze
rine aldığımız yeni bir emirle ye
n~ehir ve Bilecik üzerinden Anka
raya hareket ettik. Yenişehirde e
limizdeki tek silfıhı kaymakamhO-a 
teslim ettik. Eskişehirden trenimize 
merhum Bay Ali ŞUkrü ile eski 
Bahriye dairesi reisi Bay Şevket 
bindiler. Anka:raya kadar birlikte 
gittik ve şehre indik. Bizden bir
kaç gün sonra merhum deniz mü
şaviri kaymakam Münir - o za
man kidemli yüzbaşı idi - ile ma
kine yüzbaşısı Tahir ve İsmail An
karaya geldiler. Bunun üzerine 
Milli Müdafaa Vekaletinde bahriye 
dairesinin teşekkülü karargir oldu. 
İlk olarak Bay Osman Zatinin oda
sında küçük bir masa ile üç iskem
leden ibaret altı kişilik kadro ila 
bahriye dairesi faaliyete başlanı. 

(Arkası var) 

K 
Uçük veya büyücek ars"sı 
olan her evin zarif bir b ... -1 

çe ile çevrilerek güzelleştirilmesi 
bizde de bir ihtiyaç halini almıştır. 
Medeni memleketlerde bütün şe -
hir ve kasabalarda, hatta köylerde 
uzanan geniş sahaların her taraf1 
çiçek, ağaç, mcyva ağacı ve sebze 
ile doludur. Bahçesiz tek bir köy 
evini ne A \TUpada, ne de Ameri
ka.da bulabilirsiniz . Burada bah
çeye yalnız bedii zevk için kıymet 
verilmez. Hem sıhhat hem de eko
nomi bakımından kıymet ve ehem
miyet veıilir. Her aile, geçinme 
şartlarını d üşünerek evinin 
bahçesinden azami derecede 
istifade etmek isterler. Bu sebeple 
her ev, köşk, yalı sahiplen bahçe
lerinde çeşit ceşit çiçekler yetişti
rerek, çiçekçilerin nile bütçesine 
yükledikleri masraftan kurtulur -
lar. Muhtelif meyva ağacı dik.ale -
rek bol, temiz ve tıaze meyva temin 
edilir. Mevsimin icaplarına göre 
sebze için bahçenin arka tarafla
rında yer hazırlanarak ailenin gün 
delik sebze ihtiyacı tatmin olunur. 
Bahçe işlerinin zevkli olması ve her 
zaman tabiatin bütün inceliklerile 
başba§a kalarak toprakla, nebat -
la uğraşılması insan ömrtinü uza
tır. Bunun içindir ki. Amerilrnlı

lnr, çoçuklanna evvela toprak ve 
bahçe terbiyesi verirler. 

Yeni uyanan merak: Bizde 
de ~ son on sene içinde git . 

tikçe genişliyen bir merak uyan-

Karaciğerden Sinirlere 
Aramrzda dolaşan, he~eyden ça

buk müteessir olan, çabuk öfkelen· 
melerini çok defa ho~ gördüğüm.~ 
ve sinirli diye incitmekten çekin
diğimiz kimselerin birçoğunda bu 
haller kara.ciğer bozukluğundan ile 
ri gelir. Karaciğer bozukluğu bazı
larında. büyük siofr hastalıklarına 
bile sebep olabilir. Fakat bunlar, 

bereket versin ki, az görülür. 
En çok göriilen:er ufak tefek si· 

nir rahatsızlıklarıdır. Bu küçük ra. 
hats:zlrkl:ır karaciğer tozukluğu
nun hemen hemen en önce meyda
na çıkan alü.m~tıeridir. Bu da tabü 
birşeydir. Karaciğer o kadar çok sa 
yıda olan l:;;lerini iyi göremeyince 
vücut beslenemez it.·i temizlcıne.mez, - ' ,] adeta zehirlenir, insan iştnlım az· 
lığına baknuyanık zorla yese bile 
Yediklerini hazmedemez. Bunlardan 
ilk müteessir olacak • en hassas uz 
Vumuz • sinirlerdtr. 
. Onun için, karaciğer bozolunOO. 
ınsanr.ıı Jmrakteri deği ir. Çoeok 
b?e, karaciğeri lyl i~le~·emedi~ va 
~ıt huy~uz olur, ko~up oynamak 
ıstemez, neşesini kaybeder. Çocuk 
olmıyanlara da hüzün gelir. En kii 
~ük şeylerden müteessir olur, ınsan 
larda.n kaçar. Birçokları kendi ken 
dilerit'ıi hıtrrı~k kudretin! kaybeder 
ler. En ziyade sevdikleri dostlarl
le uek lcliçük şeylerden kavga çıka 
nrla.r, sonra. da pi5man cla.rak lm
runtu kurarlar. 

Karaciğer bozukluğunun sinirler 
üzerinde büyUk alametlerinden blrl 
de yorgunlulctur.Herl<es sa.baJıJeyin 
yataktan daha din~. kalktığı halde 
karaciğer) hozuk olan ~abalılan zor 
la kalkar. Kimisinde yorgunluk öğ 
le yemeğindesı sonra gelir. Karacl· 
~erdt'Jci boz:aklok roğnldığr vakit 
yorgunluk da.imi olur ... Bu yorgun-

luk beden hareketlerinden ba§ka 
fikre de sirayet eder. insanın ka
raciğeri bozulunca işittiğini, oku
duğunu güçlükle anlamıya ba.~Iar. 
Fi.kirlerinin mahsulile geçinecek o 
Ianlar güçlükle fa.lı§iblınn '\'e az iş 
meydcııa getirdikleri için, karaci
ğer bozukluğu oolara pek neıklı ge 
lir. 

UykusozlUı'k ta mühim bir alfimet 
tir. Akşam yemeğinden sonra uy
ku b&.'Stınr, fakat sabalun ikisine, 
üçiine doğru birdenbire uyanır, si
nirleri gerilir. iki iiç saat çırpındık 
tan sonra aıncak dörtte, be§te veya 
altıds uyuyabilir. Ondan soma <la 
rahat bir uykuda d:11ıenmiye nJdt 
kalınaz. Jlele, karaciğeri bozuk 0 • 

lop ta akşam yemeğinde biraz faz
J.a.ca yiyenler için uykusuzluk pek 
srkmtılı bir hal olur. 

Böyle rabatsızlıkla geçen gece
nJn ertesi giinü başağrısı gelmesi 
tabü bir şeydir. Ki.misinde bulantı 
ile birlikte yanın ba.5ağnsı olur. 
Kimisi bir gözünün \istUnde alru de 
Jiniyormoş gibi sancıdan şil<ayet e
der, Jrimisl de ba.5r;;ırn içi dolu, ya
hut büsbütün boş olduğunu anlatır, 
du.nır. 

Yine karaciğer bozulduğunun si
nirler füerinde mey<ln.na çıkardığı 
bir nıhatsızhk ta b:ışdönmesidir. 

Ba.rrları bu ba§ dönme!l;i korkusun
dan ba§lannı harel<et ettirmekten 
korkarak dlnıdllc yürümJye mecbur 
o]urla.r. 

Karaciğerleri bozuk olıuılıı.nn ba 
zılannda da §lddetli sinir a~lan 
bulunur. Bunlara karı;ı türlü tür
lü iJllçlar yapıldığı halde geçmezler 
de, nereden geldikleri anlw ılarak 
karaci~erin bozukluğu perhizile dü 
ttltilince o şiddetli sancılar bird{ 
bire kayoolurlar. 

iyi tanzim edümiş bir köşk bahfesi 

mıştır. Memleketin her tarafında 
çiçek yetiştirmek, ağaç dikmek me 
rakı .. Bu merak sa!kasile her S{:ne 
şehir ve kasabalarımızda muhtdif 
parklar, bahçeler yapmaktadır. 

Fakat bu gibi bahçeler yalnız, res
mi dairelere münhasır kalma.malı
dır. Belediyelerin, Halkevlerinin, 
bazı resmi dairelerin, yaptırdıktan 
çiçekli ve ağaçlıklı sahalar ancak 
o yerin bedii ve tabii zevkini tat
min edebilir, halkın da umumi ba
kımdan sihhatine faydalı olur. Hal 
buki ekonomi bakımından sebze ve 
meyva yetiştirmek te l~ımdır. Bu
nu resmi müesseseler yapamaz. Bu 
işe olsa olsa, her kasaba ve hatta 
biribirine ya.km köylerde birkaç dö 
nümlük sebzcllk tesisi ile başlanabi 
lir. Anadoluda sebze yoktur. Mese
la bugüne kadar karnıbaharı, bam 
ya ve patlıcanı yemek değil onu 
görmiyen binlerce vatandaş 
vardır. Memleketin birçok mmta
kalarmda sakız kabağından gayri 
kabak cinslerinden, 18.hana ve kara 
lahanadan, sovan ve bayır turpun
dan ve pek az miktarda domates
ten başka sebze bulmak mümkün 
değildir. Bunun sebebi birçok seb
zelerin buralarda meçhul kalmasI
dır. Sebzenin ismi bilinse bile ye • 
tiştirilmesinin bilinememesidir. 

K a.zanılacak mahsuller: Müs -
tahsillerimizin dörtte üçli, 

yetiştirdikleri buğdaylardan faz -
lasile bulgur ve kuru sebzelerden 
fasulye, nohut, mercimek, börül
ce, bakla istihlak etmektedirler. Bu 
kuru gıdaları tamamlıyacak hiçbir 
yeşillik bulamazlar. Pek azı dağ -
lardan, ovalardan topladıkları ebe
gümeci, sanoar, kazayağı gibi muh 
telif otları pişirirler. Süt, yoğurt, 
yumurtalarını sarf edeı·ler. Köylü
lerimizin büyük bir kısmı sebzeye 
mUhtaçtır. Sebze bolluğu, şehir ve 
dış piyasalarda para eden ve fazla-
sı kendi gıdaları için saklanılan 
bazı mahsulleri piyasalara. sürük • 
liyebilir. Köylü bol sebze bulunca 
hem bulgur ve kuskustan kurla • j 
nlın hem de vitamin kaznnarak ça. 
lışma enerji\!i artar. Köylerde mey 
va ağacı yetiştirilmesinin de ayni 
faydalan vardır. KöylUmüzü dağ • 
larm yamaçlarında kendi kendine 
yetişen yabani ağaçların meyvala
rmı yemekten kurtarmak veya mey
vasız yaşamalarının önüne geçmek 
için meyva yetiştirilmesine çok 
kıymet verilmiş olur.Her evin birkaç 
meyva ağacı, yarım döntimlUk seb 
zeliği, 15 • 20 kök bağı bulunursa 
o evin ekonomi vaziyeti derhal sa-

lah bulur, ev halkı da kolaylıkla 
beslenir ve canlanır. 

B ir dönüm bahçenin kıymeti: 
fazla sebze kullanan Avru 

palılar için bir dönüm bahçe dört 
nüfuslu bir ailenin senelik meyva 
ve sebzesini yetiştirmiye kafi gel. 
mektedir. Bizde et ve balık, yunıur, 
ta, kuru sebzeler fazla sarfohmdu. 
ğu için bir dönüm bahçe beş nü • 
fuslu bir ailenin bütün sebze ve 
meyva ihtiyacou karşılar. Böyle biı 
arsanın bir kısmı da evin çiçeklen 
dirilmeıııi için süs bahçesine ayr.ıla 
bilir. Mesela ön ve giriş tarafı 
çiçekli tarhlar, sils ağaçlarile tez
yin edilir. Arka tarafına ise kom
§U hudutlar boyunca meyva ağacı 
dikilir. Meyva ağaçlarının önüne 
de bağ yapılabilir. Bağın önünde 
çepeçevre 70-80 santimetre geniş
liğinde bir yol bırakıldıktan son. 
ra ortada kalan kısmı çaprazlama 

70 santimetre genişliğinde bir yol 
ile dört müsavi parçaya ayırma. 
bdır. Bu dört parçaya 1, 2, 3, 4 

numara koysak her biri dört mev
simlik sebzeye tahsis olunur. Şu su 
retle ki, bir numaralı parçada ye-. 
tiştirilecek yaz sebzeleri ertesi se- , 
ne 2 numaralı parçada, daha bir 
sene sonra 3 numaralı parçada ve 
nihayet dördüncü sene 4 numaralı 
parçada yetiştirilmek suretile hem 
fenni bir değiştirme yapılır, hem 
de her parça gübrelenmek, sulan
mak sureti.le kuvvetlendirilir. May 
danoz, dereotu, küçük turp, semi. 
zotu, Mühliye, taze sovnn, yeşil sa 
lata, taze sarnusak, marul, hindiba 
roka gibi bodur kalan sebzeleri döı 
de ayrılmış olan her parçanın yo. 
la gelen kenarlarına dikerek dört 
parça yalnız boylanan ve çok mik
tarda sarfolunan sebzelere tahsis 
olunmalıdır. Bir sene ekilecek seb 
zelerin bırakılacak damızlığından 
ertesi sene için tohum temin edi
lince tohll;m masrafı da kendiliğin
den kalkar. 

Su ve gübre meselesi: Köy ve ka 
saba evleri için gübre kolaylıkla 
bulunabilir. Şehirlerde gübre te _ 
mini biraz güçtür, fakat hayvan 
gübrelerini tamamlıyan fenni güb
relerden çok istifade olunur. 
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ını e Kaybetmiş i !.. 

Eğer bu daveti kabul buyurursa -
ruz, Celaletınaap Hazretlerinin mi
safirleri sıfaule sizi müref-
fehen, muazzezen mUkerre -
men Ciddeye göndereceğim. 

Oradan da ayni şekilde l1ekkeyi 
teşrif buyuracaksınız. Ve orada, 
Calfüetmaap Hazretlerinin misafiri 
olacaksınız .. Elimizdeki listeye na
zaran, burada bulunan rüfekayı 

muhtercr:nenizin adedi yüz el
liye baliğ oluyor. Hatta bi
raz da geçiyor. Belki bu 
zevatın cümlesi, gelmek istemezler. 
Sizler, aranızda görüşUnüz. Kim -
ler arzu buyururlarsa, isimleıini 
ve hüviyetlerini tespit buyurun. 
Biz de ona göre hareket edelim. 

Mustafa Natık Pa§a, sersemle
mişti. Hicaz Krnlmın sarayında, i
pek sayebanlar altında, aç kalmak 
korkusundan emin .. korkusuz. me
suliyetsiz.. sadece bir misafir sıfa
tile §Öylece yangelip yatmak ... Şlın
di bütün bunlar, gözlerinin önUnde 
canlanır canlanmaz; sabık lstanbul 
muhafızı adeta kendinden geçmiş
ti. Az kalsın, mest ve mahmur bir 
sesle: 

- AllnhUmme yessirlena... A
man şu iş çabuk olup bitsin. Zira 
burada sefalet ve hakaret, canımı 
za tak dedi. 

Diye bağrrıverecekti ... Fakat gö 
.zil, hocalara illşmi§ti ... Bu, anadan 
doğma aktörler, bütün bu sözleri, 
büyük bir sükunetle dinlemekte .. 
hislerini, hayrete şayan bir ketu
miyetle sakhyarak sinsüikteki ma 

baretlerini göstermektelerdi. Za
ten, sabık Şeyhulisltı.m varken söz 
söylemek, kendisine düşmezdi. 

Hocalar, birer tok kedi gibi ağır 
başlılıklarım muhafaza etmişler .. 
Cabir Efen dinin söylediklerini so-
nuna kadar dinlemi~lerdi 

Birkaç saniye, ve hatta daki· 
ka; sükut ile geçmişti Ho 

.ta. abri Efen.d.4 büyük bir soğuk 
kanlılıkla dile gelmişti: 

- Cel.8.detmaap Melik Hazretleri 
nin .. izhar buyurdukları eltafı mü
lfıkiıneden.. mütehassis olmamak 
mümkün değil... Her§eydcn evvel.. 
gerek şahsım. ve gerek rüfekayi ki 
rannm namına. .. zatı mülCıkineleri 
ne arzı mahmedet .. ve arzı ubudiyet 
etmeyi, halisane bir vazife telakki 
ederim.: Hicazı mağfiret t.rra.za a
zimet bahsine gelince, böyle bir da 
veti, canü dilden kabul etmiyecek 
hiç bir mümin ve müvehhit tasav
vur edilemez. .. Alelhusus bu davet, 

CelMetmaa.p Hazretleri gibi bir za.. 
tı İllli kaair tarafından vuku bulur
sa ... Amma ve liı.kin, malumu seni 
yeleridir ki .. bizlerin burada vazife 
!erimiz, bir zamanı muvakkat için
dir .. Elhamdülillah, zab alileri de 
ehli islamın serefrazlarmdan oldu· 
ğunuz için mahremane arzederim 
ki, bizler burada yine mehammı u
mur ile meşgulüz ... Halifei müsli
min, Sultan Vahdettin Hazretleri
nin, yakında vuku bulacak bazı te 
şebbüsatına zemin bazırlamıya me 
muruz ... Celidetmaap Melik hazretle 
ri tarafından vuku bulan bu tekli
fi kendilerine arzederiz. Jradei se 
niyeleri, ne surece §erefsadir olur 
sa, o suretle harket eyleriz. Sureti 
hususiyede şunu da arzedeyim ki.. 
CelA.detmaap Melik hazretlerinin ha 
kipayi mfilfıkii.nelerine yüzsürmek 
ve bu vesile ile Haç farzı şerifini ye 
rine getirmek da.inizin en büyük e
melimdir. Bilmem, rilfekayi kiram 
ne buyururlar? .. 

Deyip kesmişti. 
Zeynelabidin Hoca da, vakur bir 

sesle: 
- Diliniz de, tamamen beyanatı 

ar nize iştirak ederim. 
Demişti. 

- Ya, zatı Aliniz.. Paşa Hazretle 
"? n . 

fustafa Natık Paşa da, kalın ve 
pürüzlü sesile derhal cev.np vermiş 
ti: 

- Bendeniz de efendim .. tabii.. 
ayni fikırdeyim. 

Hakikaten zeki bir adam olan 
olan Mustafa Sabri Efendi, sevinç 
kinde idi. Cünkü. her birini tarta 
tnrta söylediği sözlerin, Cabir Efen 
di üzerinde h ule getirdiğj tesiri 

tamamile onun çehresinden hisset 
mişti. Hicaz mümessilinin kiı.tibi ; 
(Halifei Müslimın, Sultan Vahdet
tin ... ) ve (yakında vuku bulacak 
bazı teşebbüsat ... ) sözlerini işittiği 
zaman, ne kadar pirelenmiş ise; Ho 
canın hususi bir arzu ile Cela.let
maap Melik Hazretlerinin hakipa
yine yfiz sürmeyi emel edindi~ine 
de o derecede sevinmişti. 

Bu bahis, böylece pamuk ipliği i 
le bağlanarak; başka sözlere geçil
mişti. Afaki birtakım şeylerden 
bahsedilmişti. lki saat kadar süren 
mlilakattan sonra; Malta ile muha
bereyi müteakıp, derhal davete ce
vap verilmek kaydı ile, mülakat hi 
tama ermişti. 

Cabir Beyle Halit Beyin merdi -
venleri gıcırdatan ayak sesleri bir 
az uzaklaşır uzaklaşmaz, Mustafa 
Nabk Pa.:ıa hemen yerinden fırla
mış: 

- Ver hocam şu elini öpeyim. 
Alimallah, sen bir dii.hisin. Herifle 
ri, öyle bir kafese koydun ki... A
man efendim, aman .. O ne nazdı .. 
O ne istiğna idi. O ne lisandı. E, 
diplomatlık olursa, bu kadar olur. 

Diye bağırmıştı. 
Zeynelabidin Hoca bile dayana-

mamış: 

- Elhak, öyle... Aferin hocam. 
Vaziyeti, iyi kurtnrdın. 

Diye mırıldanmıştı. 
Mustafa Natık Paşa. sabırsızlık i 

çinde idi. Artık canına tak dedir
ten sefaletten bir an evvel kurtul
mak için: 

- E, ne yapacağız şimdi? 
Demişti. 

(Arkası var) 

lşu Amerika 
•• 

Ogle tuhaf 
Bir memleket ki 

(Başı 7 incide) 
labilirsiniz. Hiç bir garsonun, hiç 
bir memurun ruhu bile duy:nadan 
otelin herhangi bir odasın.da bir ka
til vakası olabilir. 

Nevyorkta, belki de dünyanın en 
büyük otellerinden biri olan bir o
telden her s~e otuz, otuz beş bin 
dolarlık çatal, bıçak kaybolurmuş. 
Ve bunları çalanlar _ yahut otelci
nin tefsirine göre • imrenerek alan 
lar, hep oraya gelen kibar müşteri
lerıniş. 
Çocuğunuz kapının önünde oynar 

ken, mektebe gidip gelirken, hat
ta evinizin odasında mışıl mışll u
yurken emniyette değildir. Belki si 
zin çocuğunuza da göz koyan ol. 
muştur. Belki onu da kaçırma plan
ları hazırlanmıştır. 

Yeraltı istasyonlarında abdestha 
neye gitmek için büyük cesaret is
ter. Dk geleni öldürmek, yahut soy 
anak üzere birinin bekleyip beklme
diğini kestiremezsiniz. 

Yeraltı trenlerinde yalnız başını 
za bir vagonda, yahut ta vagonun 
bir ucunda bir yolcu ile yalnız kal
maktan korkarsınız. Çünkü vago
nun öteki tarafında trenin gürültü 
ve sarsmtısile sağırlaşan yolcular 
hiç duymadan bu yolcunun size yan 
tarafından gizlice rovelverini göste-
rip cüzdanınızı boşaltmıyacağı ne 
malfım? Tren ilk istasyonda durur 
durmaz, siz kendinizi toplayıncaya 
kadar yanınızdaki sıVl§ll', gider. A-

ra da bul.. 

D ükkanmızda, bilronu~a .~inizin başında iken gogsunU 
ze silahı dayayıp ceplerinizi bo§al
tabilirler. 

Ne hacet, binbir ki~inin durma
dan girip çıktığı, yemek yediği lo
kantada kasadarlık bile tehlikelidir. 
Hırsız o kadar cesurdur ki o bin bir 
kişinin arasına katılır, ve o bin 
bir kişi karnını doyurmakla meşgul 
iken o, yavaşça kasaya yakl~, 
zavallı kasadar bin bir kişiden bir 
kişiye işaret bile veremeden, bir ki
şi imdadına koşmıya va.kit kalma
dan gülümsemiye mechur edilerek 
çekmecesini teslim eder ... Şu Ame
rika emniyetsizlikle emniyetin çar
pıştığı müthiş bir yerdir vesselam. 
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e SOLDAN SAGA: 

1 - lstanbulda bir semt 
2 - Su akar - Bayan adı 
3 - Kabul et! - Pokerde para.dır 
4 - Cephe - Sinirli 
5 - Kuşlarda bulunur - Vilayet 
6 - Berberlerin sanati - Ses 
7 - Cömert 
8 - Nota - Sevilen bir muharrir 
9 - Arapça su - Fazla seven 
10 - Adam - lleri 
e 111JKARDAN AŞAGI: 
1-Seciye 
2 - Fasıla ver - Erkek isıni 
3 - Akıntı - Yemek 
4 - Zorlukla 
5 - Başa giyiHr 
6 - Siliıh - Yük vapunı 
7 - Bize en çok hizmet eden hay-

van -Nota 
8 - Şifa verir - Ulu 
9 - Çirkin şey - Düşmek 
10 - Kapı önü - Derhal 

Günün Program l)zü 

SENFO m,t."R 
16,15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 

ser (Ferrari, Wagner v.s.) 20,30 Viyana, 
Graz: Senfonik konser .. 20,30 Biı.kreş:Sen 
fonik danslar (Plak ile). 21,50 Prag, Bru· 
no: Senfonik Çek musikisi. 22,55 Varşo· 
va: Fitelberg idaresinde senfoni (Beetho
ven, R Strauss). • 

HAI~l.F KONSERLER 
6.45 Pari11 kısa dalguı: Plik musikisi · 

7.10 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki (8-
15: Devamı). 9.30 Prag kısa c14ygası: Slav 
danslan. 9,20 Paris kısa dalgası. Plik. 
9.30 Berfin kısa dalgası: Çocuk programı 
9.45 Paris kısa dalgası: Bir ııaatlik sür
prizli program. 10.40 Prar kısa dalgası: 
Askeri bando. 12 Berlin kısa dalgası: Mıı 
siltili çocuk hikliyclcri. 13 Paris kısa dal
gası: Plik (14.15: Konser nakli). 13 Ber 
lin kısa dalgası: Hafif musiki (14,15: De 
vamı). 13,10 Bükr~: Nottara'nm idarc
ıinde orkestra. ıs Paris kısa dalgası: kon 
ıcr_ 15.25 Bcrlin kısa dalgası: Musikili 
konusmalar. 15.35 Roma kısa dalgası: I
talyan bcstekarlarmm eserlerinden kon· 
&er. 16.30: Pariş kısa dalgası: Hafif mu
siki, şarkı. 115,45 Bcrlin lcısa dalgası: Or
kestra konseri. 18 Peşte, Çigan orkestrası 
18.02 Bukreş: Eğlenceli pUklar. 18,35 Ro 
ma kısa algası: Orkestra. 19,20 Lfiypzig: 
Sarlolı konser. 20 Miline, Floram: Ka
rl§ılı:: musiki. 20 Berlin kısa dalgası: Ye
ni Alman hafif musikisi, 20,10 Liypzfg: 
Sopran, Bariton. bas, çift piyano, koro. 
senfonik: orkestra. 21 Varşova: Karışık 

musiki (operet ve fantaziler). 21,40 Sima 
li Italyan postalan: Karışık musiki. 21.40 
Prag kısa dalgası: Hallt musikisi (Dvo
rak • Krejci). 22.15 Viyana: Radyo orkcs 
trası. 22.45 Bükrq: Splendit - Park lo
kantasından musiki. 23,10 Roma, Bari: 
Bando muzika. 

ODA l\IUSIKISI 
19,15 Bükreş: Teodoserku kuarteti (Be 

ethovcn). 20,35 Praı. Bruno: Sesli ku
artet konseri. 
~lUHTELU, 

19,30 Roma kısa dalgası: Arapça ve 
rumca musikili ve ııözlü program. 

• • 
ÇARPINTI Yt HAFAKAN 
Bulantı ve baş dönmesi hırçın

i !ık ve neşesiı.lik, sinir ve yanın 
· baş ağrılarını KARDOL tedavi 

eder. 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EfY mar
kasına dikkat ediniz. 

Vekaletinden: 
Diyarbekirden itibaren Irak ve lran hudutlarına .kadar yapılacak de

miryolunun Diyarbclrirden itibaren ilk yirmi kilometrelik kısmının in
şaatı ile ray ferşiyatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 6-ll-93i tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 
on birde Vekruetimiz Demiryollar İnşaat Dairesindeki Eksiltme Komis
yonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli sekiz yüz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 35750 liradır. 
4 - Mukavele projesi, takeometre plan ve profili, fenni şartname 91. 

B No. lu malzeme tipi, Bayındırlık işleri genel §artnaınıesi, telgraf hat
tı şartnamesi, fcrşiyat talimatnamesi, vahidi kıyasii fiat cetveli ve çi
mento normundan mürekkep bir takım münakasa evrakı kırk lira mu
kabilinde Demiryollan !nşaat dairesinden verilmektedir. 

5 - . Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 No. lu arttırma. eksilt
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur bulundukları evrak ve 
vesaiki ve bilumum nafıa işlerini veya deımiryol inşaat işlerini yapabi
l~eklerine dair Nafıa Vekaletinden verilmiş 937 takvim senesi icinde 
muteber müteahhitlik vesikalarını ve fiat tekliflerini havi zarflarını 
mezkfır kanunun tarifatma göre hazırlıyarak 6-11- 937 tarihine tesa
dUf eden Cumartesi günü saat ona kadar Demiryollar inııaat dairesinde
ki komisyona makbuz mukabilinde vennis olmaları lazımdır. (3944) (7l50) 
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Nazmi Ziya Ressam ığı 
Nasıl gördü? 
(Bnşı 5 incide) 

Maamafih bunda en az muaheze e
dilebilecek bir sanatkar varsa o da 
sensin. Memleketin ne güneşine, ne 
renklerine yabancı bir şey katmı
yorsun. 

O sıra - ne yazık ki, numara
sını kaybettim - hür ve müs 

takil bir üsliipla meram anlatan ta 
ze renkli bir tuval gözüme ilişti. 
Gösterdim: 

- Şu tuvalde yepyeni bir üsıup 
apüryan bir samimiyet var. Hatır· 
!arsın ya. ilk tanıştığımız gün ''re
simde şekil, cinsiyet değil, meal a. 
ranılır,, demiştin. işte bu tuvalde 
o sözün manasını, müeddasını bulu 
yorum. Istanbulun tam kendi mea
lini, şuhluğunu seziyorum. Cidden 
çok giize}, 

Çocuk gibi sevindi. 
- "Ne iyi tesadüf. Mösyö Levi 

ile bir noktada birleştiniz. O da ba
na ayni tavsiyede bulundu. Ben de 
bu üslubu hepsinden fazla beğeni
yorum. Bu tarzı takibe karar vere
ceğim galıöa. 

Dedi. Ve anlatmıya başladı. An· 
}attı, anlattı. 

Sesi o kadar canlı, fikirleri o 
kadar genç, ati hakkındaki tasav
vurlan o kadar gen'lŞti ki, gıpta ~t 
tlın. 

- Nazmi, hala yeni bir hevesli
ye benziyorsun. dedim. 

Yerinden fırladı. 

- "İçimde yalazlanan ateşi sam 
nasıl anlatayım," dedi; "Omrüm kı 
saldıkça aşkım artıyor. Ah ömrü:n 
vefa etse de istediğim tuvali boya
yabllsem. "lşte ancak bunu yapmak 
için bu kadar Usl\ıp tecrübe ettim, 
bu kadar bez boya.dun." diye avaz 
avaz bağıracağım.,, 

Nazmi Ziyanın en hususi kıy
meti işte bu noktada top

lanır. Sanatin ahsen ve müstakP
len bir zaviyesine mazhar olabil
mek için daha birçok seneler çalış
mak lazımgeldiğini biliyordu. Hiç 
bir müşkülden, mahrumiyetten yıl
mıyor, kendine daha geniş bir yol. 
daha cazip bir üslup arıyordu. Ben 
ce, eserlerini beğenen ve onlarla ö
vünen sanatkar, kabiliyetinin son 
damlasını da sarfctmiş, tabiatin 
şehametli enginine karşı acz.'ni tas
dik: etmiş sayılır. Nazmi Ziya ise 
elli yaşını çoktan geçmi.~. fani ül
kenin hudut taşına yaslanmış bu
lundugu halde bile henüz yorulma
mış bir irade ile tabiate bakıyordu. 

O gün ayrılırken: 
- Senin evde yer var mı'! Be

nim şimdi en büyük derdim, bu re
simler. SaWamıyacaklannı anla· 
dım. Nereye kaldıracağım? Onu dil 

şilnUyorum. Hem bu hafta beni bl'k 
le. Senin evin civarında bir yer var. 
Çok hoş. Gelip onun resmini yapa
cağım. 

Diye arkamdan seslenmişti. 
Zavallı Nazmicik. Bana gelemedi 

O bahtsız resimleri de kendi kadir. 
dan ellerile kaldıramadı, vadinden 
tam yirmi dört saat sonra ölümü 
haberini aldım. Jnanmıya iııanm:ya 
cenazesine gittim. Siyahlara hürün 
müş tabutunu musallaya koydt.k. 
Beş on dostu el bağladık, nnm2z•m 
kıldık. Kendisine Tanndan mağfı
ret yalvardık. Nihayet gi5türüp ka 
ra toprağa gömdük. Bazı dPlikanlı 
lar: 

- "Faniden göçtü amma, tarih
te yaşıyacak!" diye konuştular. Ya 
nık bağırma beş on damla teselli 
akıttılar. 

H akikat, tarihte yaşayacak 

mı? Yoksa, onu gömdüJU
müz yer uçsuz bucaksız nısyan üru 
manı mıdır? bilmiyorum. Muhnk
kak olarak bildiğim birşey varsa, 
o da Nazmi Ziya, Hik net, Çallı, 
Şevket, Fehiman, ve daha bazı arkı 
daşları emsalsiz bir feragati nefis 
ile çalıştılar, çabaladılar, ve hatta 
vahşi taassubu yıktılar. Ki-
rizme olma.mı.~ ham topra-
ğa benziyen verimsiz kabi -
liyeti özlcndirdiler, feyizlendirdi
ler, sana.ti köklendirdilt>.r, filizlen • 
dirdiler. Kırk elli senedir muttasıl 
akan bu selsebil himmetle sulana. 
sulana nihayet sanatin meyvesi olı 
ra.k bugün memleketimizde !renkle 

re gezdirebileceğimiz bir Akademi ı 
çekinmel:sizin gösterebilceğimiz beg 
on tuval var. Dahilde, hariçte ser
giler açabiliyoruz. Ağyara, mN1 .. ni 
ve bedii bir hüviyet gösterebiliyo
ruz. Bir yudum ömre malik naçiz 
bir faniden daha ne bekliyebilinz~ 
Onların en büyük ve en kıymetli 
eserleri i§te budur. Unutmıyalım kl 
bu elli yıl içıinde bir jurnala, bir al
kışa çeşit çeşit in'amlar, ikballer 
yağma edildiği devirler oldu. Hiç 
bir yağmadan bu delikanWar :nal 
kapmadtlaI". A ~. fnkn.t Y.i• 
ne çalıştılar. Ya onların bir tuvali, 
ve yahut yine kendi eserleri olan a 
kademiden çıkacak daha kuvvetli 
bir eserdir ki, medeni mı1letler ara 
sında Türkün bedii rengini temsil 
edecek. 1 

Bu da onları tarihte yaşatamaz· 
sa: "Bu memleketin tarihinde sanat 
faslı yoktur." demek iktiza etmez 
mi? 

Şimdi size soruyorum: 
- Bu nankör mahrumiyeti mi 

tasdik edersiniz? Yoksa, Nazmi Zt 
yanın başına tarihe rehber olacak 
kadirdan bir taş mı dikersiniz! •• 

PATI 

Basur memelerinin ANTIVIH~S ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmİf fiıtüllerde, kanayan buur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

ŞARK 1SPENÇ1Y ARI LABORATUVARI, lST ANBUL 
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servisinin ihdası muvafık görülmii.ştUr. 
Ankaradan Pazar, Salı, Çarpmha, cama llDlerl saat UO ele blbnk 

Baydarpapya saat 20,00 de varmak ve Baydarpqaduı. Pul&', Salı Pw
aembe, Cumartesi gU.nieri saat aoo da kalk&rU AüuQa IUt 21.08 de 
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Yine Tecavüz Yüzünden Amer 
Japonyaya Bir Protesto Gönderd 

Harp Şiddetle Devam Ediyor 
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SONBAHAR GELDİ 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINfZI ALMADAN EVVEL 
t 

YERLi MALLAR PAZARLARINA. 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

Caddebostanının en güzel yerinde 
iskelenin yanıbaşında 

Taksitle Satdık İki Arsa 

\ 

ı 
o.. 

l ... .... 
~· ~,f, 

"' .. 
J 2 

,, 
I 1 - Arsanın yeri ve ölçüsü yukarıdaki krokide gösterilmiştir. (1) No.lı 
arsanın ımuhammen kıymeti (3250), (2) No. lı arsanın muhammen kıymeti 
(3000) liradır. 

j 2 - Arsa üzerinde mevcud olan ahşab binalar ve tesisat - arsayı çeviren 
duvarlar haric olmak üzere - ankaz halinde ayrıca satılığa çıkarılmıştır. 
Ankaz 15-10-937 tarihinden itibaren üç ay zarfında müşterisi tarafından 
kaldnılacaktır. Arsanın mevcud duvarlal'Ina ilişilmiyecektir .. 

3 - Arttırma 27-10-937 tarihine düşen çarşamba günü saat ı~ te ya
pılacak ve arsalar muhammen kıymetten aşağı olmamak üzere en çok bedel 
verenlerin ti.zerlerinde bırakılacaktır. 

4 - Arttırnııya girmek için muhammen kıyımetlerinin yüzde 10 u nisbe
tinde pey akçesi yatırmak Iazırodır. 

Ahn •• 
5 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede se

kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 

GR!P1N'in tesiri katidir, Kolayı'\ hazmedilir, müessir maddeleri 
vücude derhal yayılır. Kalbe dokunmaz. Böbrekleri yormaz. 

6 - Taksitler ödeninciye kadar arsalar Sandığa birinci derecede ipotekli 
kalır. (7016) 

icabında günde 3 kaşe allnabilir. 
İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakmmız. 

NEOKALMINA 
GRiP • NEZLE • NEVRALJf 

BAŞ ve DİŞ ağrıları· ARTRİTİZM 

EVEREADV EVEREADV EVEREADV EVEREADV EVEREADV 
EVEREADV EVEREADV EVEREADV EVEREADV EVEREADV 
EEVEREADV EVEREADV EVEREADV EVEREADV EVEREADV 

E
VVEERE • ~ AEADV EVEREADV EVEREAOV 

• ' ADV EVEREADV EVEREADV 
~EVVEE · ADV EVEREADV EVEREADV 

~·•iiii61MıııiillW ... lıl ADV EVEREADV EVEREADV 
EVEREADV EVERE~DV EVEREADV EVEREADV EVEREADV 
EVVEREADV EVEREADY EVEREADV EVEREADV VEREADV 
E ERl;AOV EVEREADV EVEREADV E VEREADV 
EVEREADY EVEREADV EVE VEREADV 
EVEREADV EVERE . EREADV 
EVEREADV eraltı ıstaey n arın~EADV 
E neye gitmek için büyük cesb..ı.~V 

ayine mehammı u- ter. Ilk geleni öldürmek, yahut S"-., 
eşgulüz ... Halilei müsli- ımak üzere birinin bekleyip beklme-

ta.n Vahdettin Hazretleri- diğini kestiremez.siniz. 
mda vuku bulacak bazı te Yeraltı trenlerinde yalnız başım 

satma zemin ha:arlamıya me za bir vagonda, yahut ta vagonun 
... Ce18.detmaa.p Melik hazretle bir ucunda bir yolcu ile yalnız kal-

tarafmdan vuku bulan bu tekli- maktan korkarsınız. Çünkü vagcr 
fi kendilerine arı.ederiz. ,lradei se nun öteki tarafında trenin gürültü 
niyeleri, ne suret!e şerefsadir olur ve sarsmtısile sağırlaşan yolcular 
sa, o suretle harket eyleriz. Sureti hiç duymadan bu yolcunun size yan 
hususiyede şunu da arzedeyim ki.. tarafından gizlice rovelverini göste-
Celadetmaap Melik hazretlerinin ha rip cüzdanııuzı boşaltmıyacağı ne 
kipayi mülfıkanelerine yüzsürmek malfim? Tren ilk istasyonda durur 
ve bu vesile ile Haç farzı şerifini ye durmaz, siz kendinizi toplayıncaya 
rine getirmek dainizin en bUyük e- kadar yanınızdaki sıvışır, gider. A· 
melimdir. Bilmem, rilf ekayi kiram ra da bul.. 
ne buyururlar? .. 

Deyip kesmişti. 
Zeynelabidin Hoca da, vakur bir 

sesle: 
- Dainiz de, tamamen beyanah 

arniz.e iştirak ederim. 
Demişti. 

- Ya, zatı aliniz .. Paşa Hazretle 
'? rı. 

Iustafa Natık Paşa da, kalın ve 
pürüzlü scsile derhal cevap vermiş 
ti: 

- Bendeniz de efendim .. tabü .. 
ayni fikirdeyim. 

Hakikaten zeki bir adam olan 
olan Mustafa Sabri Efendi, sevinç 
ieinde idi. Cünkü, her birini tarta 
tarta ı:;öylediği sözlerin, Cabir Efen 

D ükkinmızda, büronuzda işi
nizin başında iken göğsünü 

ze silahı dayayıp ceplerinizi boşal
tabilirler. 

Ne hacet, binbir kişinin durma.
dan girip çıktığı, yemek yediği lo
kantada kasadarlık bile tehlikelidir. 
Hırsız o kadar cesurdur ki o bin bir 
kişinin arasına katılır, ve o bin 
bir kişi karnını doyurmakla meşgul 
iken o, yavaşça kasaya yakl~, 
zavallı kasadar bin bir kişiden bır 
kişiye işaret bile veremeden, bir ki
şi imdadına koşmrya vakit kalma
dan gillümsemiye mecbur edilerek 
çekmecesini teslim eder ... Şu Ame
rika emniyetsizlikle emniyetin çar-

- sselam. 

--------------------~-----~-Siz de bu kremden 

şaşmayınız! s E FA L i N 
KANZUK 

Bütün ağrıları geçiren 
eşsiz ilac 

SEFALİN'dir 

SEFALIN herkesin cebinde 
taşıdığı bir ilôc: olmuştur 
Daş ve diş ağrlları, mafsal 

ağrıları, Grip, Nezleyi 
derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik · ve 12 lik 

aınbalajlarını isteyiniz. 

~Iideniz bozuk diliniz paslı, kabız çekiyorsıunuz. İştahmız yok mutlaka 

HASAN Meyva •• •• ozu 
lmız. Yarım bardak su içinde alı nan ve meyva usarelerinden yapıla.o 
u harika midenize rahat ve huzur verecektir. 
Şişe 25, büyük 40, dört misli 60. 

Gazoz •• •• ozu 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyva usarelerinden ya 

pılm.ıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevi.dir. Misafirlerinize Hasan 
'ia.zöz Özü ikram ediniz. 
Yakında ananas, çilek, muz, frenk üzümü, kayı ' ağaç çileği nevileri 

rkacaktır. 

Sişesi 25. bilvük 35. dört misli 50 kuruştur. 

~ : ~· ' '• • ..,., '. ~• ,"• '\. : ' ' I 1 '~ • ~ .. ' ' ' " ~'"· ' ., ;)~ •' '• ~ '-' ', • 'ı ..:l : : ' 

VEN.ÜS Gibi Güzel Olmak istiyorsanız Daima 

VENOS Kremi 

VENUS Pudrası 

VENOS Allığı 

VENOS Ruju 

VENOS Kirpik sürmesi 

VENOS Sürmesi 

VENUS Briyantini 

VENOS Esanaı 

VENOS Kolonyası 

Çam kokulu EREN ko

lonyası kullanınız. 

VENUS müstahzarati nam. ve şöhretlni söz ve şarlatanlıkla değil, 
ıruı.Jrını bütün dünya.ya beğendirmek suretlle ispat eden şayanı iti
mat yeg8ıne markadır. 

Omumi deposu: Nureddin Evliyazade ecza, alat ve Itriyat depost' 
ISTANBUL 

24. cü Yeni tertip başlamıştır ..• 

Birinci Keşide 11 lkilnciteşrin 937 dedlr. 

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

1 

bu piyangoya iştirak ediniz... ı I 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 


