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KOCATAŞ MEMBA SUYU 
ve gazozlarını içiniz 

Kocata9 ıu ve gazoz ıişelcri 70 derecede kaynar suda yıka 
Memleketimizde: bıı;ıka ~ic;bi.r au ve gazoz oiıeleri kaynar ııuJ:°~
kanmaz. Sıhhatınlzı tehlikelı tesadüften koruyunuz. Her yerde ıs
rarla Kocataı suyunu ve gazozlarını arayınız. 

~~~~~-------------J 

Celil Bayar Kabinesi Kuruldu 

-ı 

11 Yunus Nadi .. nin 
iş Dolaplarından 

Birkaç Misal Daha: 20 Lira 
Yerine 
2000 Lira 

Ankara, 25 llktetrin (Bat· 
muharririmizden) - Bu

rada yirmi liralık bir ite ait bir 
hikaye anlattılar. BugÜnkü mali 
mekanizmanın çarkları aruın

da, bazı unıurların ne ruhla itle
Cliğine canlı bir miıal olduğu için 
bu hikayeyi olduğu gibi tekrar e
deceğim. 

Yalnız şunu söyliyeyim ki, maksa· 
dım, §ehsı ve makamları tenkit de
gildir. Daima söylediğim gibi, biz 
mazi.den fena bir miras aldık. İtiyat, 
usul ve muamele şeklindeki bu mirası 
birdenbire . tasfiye edemedik. Esaslı 
bir tasfiye yapmcıya kadar makine
nin eski yavaş, israflı ve ıztıraplı 

mecralarda kalmasını bir zaruret di
ye karşılamak 18.zımdır. Yani bu fe
na miras, hepimizin bir yüküdür. Bu 
yUkten kurtulacağımız günler de her 
halde çok yakındır. 

15 1. kİ~ıi;:inci:;;;;ı liraı;t 
bir alacağı varmış. Bir bankada olsa 
böyle bir meselede salahiyettar amir 
tetkikini yapar, iş sahibinin hakkı 
varsa bu hakkı tasdik eder. işin icabı 
derhal olUT, biter. 

Fakat eski izler Uzerinde yürüyen 
bir devlet dairesinde halkın hakkını 
tanımak salahiyeti yoktur. 1ş mahke
meye düşmüş, idare kaybetm4', aylar 

l 
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Cümhurreisi Yeni Kabineyi 
Tasdik Etti, Parti Grupu 
Perşembeye Toplanıyor 

yar Adliye Yekili lzmir l\lebusu 
Şın:rü saraooğlu, M. M. Vekili Ba
lrkesir Mebusu General KH.zını Oz
al Dahiliye Vekili Muğla Mebusu 

p, . . \ ' ek')' lzm' Şükrü ){aya, }lancıye ·ı ı ır 

Mebusu Dr. Tedik Rüştü Aras, 
Mallre Vekili Etaziz Mebusu Fuat 
Ağ~lı, l\laarif Vekili Erzincan Me
busu Saffet Ankan, Nafıa Vekili 
Afyookarahisar Mebusu Ali Çetin
kaya, lktısat Vekili ,·e Zira.at \'e
Kfıleti \'~kili Tekirdağ :'.\lebusu Şa· 
kir Kesebir, Sıhhat ''e lçtinıai Mu
a,·enet Ve'klli Aydın Mebusu Dr. 
Hulf.tsi Alataş, Gümrük \"e lnhi • 
sarlar VeJdli lstanbul Mebusu Ra
na Tarhan. 

Siyasi müsteJarlar 
~i''.Aj:;l nınıı t>~la:rın t&ınleri de a

ıağıda yazılmıştır: 
Adliye Vekaleti Siyasi Müsteşarı 

Kocaeli Mebusu Salahnttin Yargı, 'M. 
M. Veka.Ieti Siyasi Müsteşarı Deniz
li Mebusu Necip Ali Küçüka, Dahili
ye Vekaleti Siyasi Müsteşarı Malatya 
Mebusu Abdülmuttnlip Oker, Harici
ye Vekaleti Siyasi Müsteılan Gazian
tep Mebusu N. Menemencloğlu, Ma- , 
!iye 'Vt:kaleti Siynsi Müsteşarı Kay-

Soma 
ve 

Madeni, Petrol 
Buğday İşleri 

Yuttuğu Lüpü Fil Yutsa Çatlardı!ra 

A nkara, 25 (Ba.tmuharririmizden) - Bugünkü tayya
re posta.sile gelen "Cwnhuriyet,, gazetesinde ''Na

di,, nin yazılarını gördüm. Ankara treninde bana memle
ketin yegane kültür ga.zeteciıi olduğunu ıöyliyen ada.mı ha
tırladmı ve güldüm. Gazete ıütunları, Ali Kemalin günle
rinde bile herhalde bu kadar yakası açık küfürü birarada 
görmemittir. Zavallı kültür adamı! •. 
Ortalığı gürültüye ve sise boğmak, kirli işlerinin izini gözden kay

bettirmek maıksadile bastığı küfürler kiifi gelmeyince ''Nadi" kö
pürüyor, perdeyi her gün biraz daha yükseltiyor. Kendi kendini teş· 
birden başka bir şey yapmadığını, bütün bu küfürlerin kendi üzerine 
düştüğünü farkedroniyor. Çünkü tehlikeye düşen kunılu dolapla
rın tesirile gözü dönmüştür. Bunlar öyle dolaplar ki kıymetli ve 
hassas bir şairimize; 

"Yeter, lıkırdama rezalet turfuıunun küpü, 
yuttuğun lüpü fil yutıa çatlardı ... ,, 

sözlerini ilham etmiştir. 

Y unus Nadi, evvela Sa.it Mollaların, Pehlivan Kadrilerin yap
tığı gibi hususi menfaatlerine ait if§aları "dönme" sözile 

durdunna]la ~. Memlwt kendine ait bir çiftlikmiş ve i&-
ı."'di8"n& c>..)t.r, i~'1i5iu.l llı.ço:,çuıııı;ı ~ll.11 111~ C..:.ırn-la. lıu ıtuL'Ut. :,Ut..h:uu 

kullandıktan sonra kendini Baba Tahirin zamanında sanmış ve ilk 
gazetecilik Ustadmdan öğrendiği usullerle jurnallar tertip etmiş
tir. Bu jurnallar 12 sene evvelisine aittir. Zavallı adanı §urasmı bil
miyor ki Atatürk, velev yanlı§ ta olsa kanaat meselelerinden ileri 
gelen, şahsi bir menfaate taallfl.k etmiyen kanaat hatalarını da.ima 
affeder. Fakat benim "Nadi" hakkmda ~hlr etmekte olduğum 
hafif menfaat davaları esasen kemalizmin ahlak ve fazilet ananc
lerilc tabanatabana zıttır. 

geçmiş, temyiz edilmiş. Yine kaybet- B. Relik Sayclam 
mi§. Nihayet kati şeklini al~: Hak -------------------------------------·--

(Arkası 7 incide) 

AtatUrkün, böyle bir hareketi affetmesine ihtimal tasavvur edile
mez. Benim, eski sevdiğim mesleğime avdetimi muvafık gördüğü 
sırada ben dünyanın en yüksek saydığnn manevi mahkemesinin hu
zwıında muhakeme oldum. Eski gtinlere ait görü§ hatalarım bulun-

sahibinin eline bir temyiz ili.mı geç.-
nı4'. 

;'Yirmi liralık halda devletin en bü
yük adalet makamınca tanınan va -
tandaş emliki milliye idaresine bir 
Jsti"a YazIIll'f· Demiş ki: "Şu yirmi 
liralık hakkım tanındı. Bunu bana 
ya para olarak verin, yahut veıgi 

borcum var. Oraya mahsup edin.,, 
Bu vatandaş, tanıdığı mevki sahibi 

bir hemşerisine gitmiş. Yalvarmış: 
"İşler çok yavaş gidiyor. Benden ver
gi istiyorlar. Hazır param yok. Mali
yeden alacağım yirmi lira ile borcu
ınu ödiyeceğim. Bana yardım ediniz.,, 

Bu zat işi tetkik etmiş: "Hiç me
Bele ıyok, demi§. Elinde ilim var. Pa
ranı derhal alırsın.,, Bununla bera
ber işin takibini üzerine almış. 

•• ş şöyle lbir seyir takiı; etmiş: 
Emlaki Milliye idaresi temyi-

~in ilamına rağmen işi avukatına ha
vale etmiş. Kağıtlar evrakta ve avu
katta beş, on gün kaldıktan sonr.a 
avukat demiş ki: "mesele yok. llam 
Var. Parayı ödemek lazım.,, 

Bunun üzerine Ankara Emlaki Mil
liyesi Vekfilet Emlaki Milliyesine yaz. 
tnış. Bu daire muhasebeye bildirmiş. 
ı.tuhasebe: "Bir defa da vekalet hu
kuk müşaviri görsün.,, demiş. Hu -
kıtık müşaviri pek çok işleri arasında 
kestirme cevap verecek yerde: "Bir 
defa dosyayı göreyim.,, diyecek bu
lunmuş. 

Derkenar mua; \ •n mecralardnn 
teçerek Ankara Emlaki Milliyesini 
hlllınuş. Dosya ayni çapraşık yollar
dan hukuk müşavirliğine gelmiş. Ni· 
bayet hukuk müşavirliği şu neticeye 
"aı-mış: "Verilsin, fakat geçen sen 
tahakkuk ettiği için borca kalmış p'll-
tadan karşılık lazım.,, • 
ııuameleler devam etmiş( yinNillı· 

talık evrak pek çok dolaşn!§. h~ 
(Arkası 10 WJcuia) 

Dost Basvekil 
1 Geliyor 

B. T atcirescu Büyük 
Törenle Karşılanacak 

Buradan Doğruca Ankaraya 
Gidecek, Ayın Otuzunda Ayrllacak 

Romanya Başvekili B. Taıarescu· 
nu.n memJeketımiıde geçireceği gün· 

r Jere ait program tcsbit edılmi§tir. 
[ Dost memleketin değerli Başvekili 
Yarın hususi bir vapurla saat 13 -
15 arasında limanımıza gelmiş bulu· 
nacaktır. lki muhribimiz bu hususi 
vapuru Boğazda karşılayacaktır. Va
pur Galata rıhtımına yanaşacak, va
li ve mihmandarlar gemiye çıkarak 
muhterem misafirimize "Hoş geldi • 
niz,, diyeceklerdir. 

Gemide kısa bir görüşmeyi mUte
akıp, muhterem misafirJmiı rıhtıma 
çıkacak ve buraaa bir askeri krtaınız. 
başta bando olduğu halde selam res· 
mini ifa edecektir. 

Misafirimiz rıhtımdan otomobiller-
B TAT ARESCU le doğruca Perapalas oteli.ne gidecek 

· ve otelde kısa bir istirahati müteakip 
-ı ıstanbul valisini makamında zıyaz:et 

_, m • - n n m n n n n .,.......... edecek, saat 16,30 da da TakSllJl 

MUSiKi BAHiSLERi Ciimhuriyet abidesine merasimle çe-
•• lenk koyacaktır. 

B. Maz.har Müfidin dikkate ele· Saat 17,15 te vali, B. TataresCU· 
fer bir yazı•ını yarın okuyunuz. nun ziyaretini otelde iade edecektir. 

(Arkası 10 uncuda) 

Üniversitede 
Ecnebi Hocalar 
Çok Müteessir 

-o-

Dün Tıp Fakültesinde 

Bir Hadise Oldu 
üniversitedeki ecnebi profesörler 

aleyhinde, bir gazetede yapılan neşri 
yat üzerine, ecnebi profesörler, ala
kadar makamlara bazı müracaatlar
da bulunmuşlardır. Bu ne§riyattan 
dolayı profesörler çok müteessir bu
lunmaktadırlar. 

Dün tıp fakllltesinde bu mevzu ile 
alaka.dar bir hadise olmuştur. Tıp fa 
kültesi profesörlerinden B. Frank' der 
se girmiş, derse ba.şlamadan evvel ta
lebe ile hasbihal yapacağını, çok mü
teessir bulunduğunu ifade ettikten 
sonra, demiştir ki: 

- Yapılan neşriyat bizim için çok 
acıdır. Bu doğru değildir. Sizlere ser 
ruyorum: 

Benden her derste ancak 20 daki
ka mı istifade ediyorsunuz? Biz ça
lışıyoruz. Mesela ben, dünyanın her
hangi bir yerinde ayni kürsüyü iı1 _ 
gal etmekte müşkülat çekmem. Alft
kadar makamlara, yapılan bu fena 
ne,şriyat .dolayısile müracaat edece
ğim.,, 

:4. VRUPA GOZELI 
Cezayir, 25 (TAN) - Finlandiya 

güzellik kraliçesi, Constantine şehri
nin bugün yapılan yüzüncü yıldönil
mU töreninde 1937 Avrupa güzellik 
kraliçesi ilan edilmiştir. 
(Lfıtfen yedinci sayfayı açınız.) 

(Arkası 10 uncuda) 

- J 

Uzak Şarkta Siyasi Hadiseler 

Japonlar Bir lngiliz 
Askerini öldürdüler 

Yine Tecavüz Yüzünden Amerika 
Japonyaya Bir Protesto Gönderdi 

Harp Şiddetle Devam Ediyor 
• 

Uzak Şarkta harp cepheıinclen yeni resimler 
Nevyork, 25 (TAN) - Uzak Şark 

harbi hakkında en son haberler şöyle 
dir: Japonların dunkü hava taarruzu 
esnasında Jngilizler tarafından mü
dafaa olunan nuntakada bir lngiliz 

• 

• 
askeri maktul düşmüştür. Bunun ü-
zerine lngiliz krtalann'\l \cer.dil .. . erıre 

h.~cum edecek tayyaı:elere, tereddüt
suzce ateş etmek emri verilmişti H" r. a 

(Arkası 7 lncide) 
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Ziya Gökalp için 

Dün, Mez8rı Başında 
Bir Ihtif al Yapıldı 

Dünkü ihtilalde hazır bulunanlar 

Büyük Türk mütefekkiri Ziya 
Gökalp'in ölüm yıldönümU münase
betiyle dün EminönU Halkevi tara
fından merhumun mezarı başında bir 
ihtifal yapılmıştır. 

İhtifale iştirak edenler, Eminönü 
Halkevinde toplanmışlar, sonra mer
humun Türbedeki mezarına gidilmiş-

Türk Gibi 
Kuvvetli 

Sırt HamaU.ğıntn 

Kaldırılması Dışarıda 

Ne Akisler Yaptı ? 

tir. Burada Halkevi namına Halit 
Bayrı tarafından kısa bir nutuk söy 
lenmiş ve bUyUk mütefekkirin yetiş
tirdiği nesilden, hizmetlerinden bah
sedilmştir. 

Bundan sonra, mezara. bir çelenk 
bırakılmış ve bir dakika sükut edile
rek ihtifale nihayet verilmiştir. 

Kaptanlar 
Sorguya 

Çekiliyorlar 
Dolmabahçe önünde batan Ordu 

gilebi hakkındaki tahkikata dUn de 
devam edilmiştir. MUddeiumumt ile 
Liman reisi ve Deniz ticaret mildilr
ltiğil fen heyeti reisi dün de kaza ye
rinde bir keşif yapmışlardır. 
Kaptanın gemiyi, limanın nisbeten 

1 

kalabalık bir yerine ~e~irleı:niş o!r 
ması, kendi.Sıne atfedilebılecek yega
ne bir kabahat olarak gösterilmek-

Sırt hamallığının kaldırılması Av
ru pa matbuatında çok iyi tesir ctmi§ 
tir. Mirois du Mondc'un Istanbulu 
çok iyi tanıyan muharriri gazetesine 
gönderdiği makalesinde diyor ki: 
"Asrileşen Istanbulda arka hamallı
ğı da kaldırıldı. Belediye, tebaa hay
siyeti ile insaniyete u~ımıyan bu ma
zinin köhne fı.detine de hatime çc~i. 

Evvelce, İstanbula gelen bir ecne
bi sırtlarında yUzlerce kiloluk denk 
leri ter kan içinde taşıyan Her· 
gül gibi hamalları görünce onların 
mukavemet ve kuvvetleri karşısın

da şaşınp kalırdı. 

tcuır. l"'ıı.Juu., k...- c.Qna.oua.:lA ınADow· 

rı:ı. yapılan yerin o sırada f a.Zla akin
tılı buluncağını da önceden hesap et
miye imkan olmadığı kabul edilmek
tedir. 

Şilebin süvarisi Mahmut ve &kinci 
kaptan Remzi, dün sorguları yapıl
mak üzere mevkufen adliyeye geti
rilmişlerdir. Fakat, vakit geç oldu
ğu için sorgu bugüne bırakılmıştır. 

Asri Antrepoların 

inşaatına Geçiliyor 
Gümrük Başmüdürlüğünün bulun

duğu Çinili Rıhtım hanı ile şimdikıi 
GümrUk antrepolannm arasına ku • 
rulacak olan ıi.srl liman antrepoları
nın inşaatına yakında başlanabilecek 

tir. Bu kısmın tesviyesi ve temelleri 
bitı:rilmiştir. 

Sirkeci yolcu salonu ile gümrllk an 
trepoları da bir aya kadar tamnm
lanaca ktrr. 

Istanbul limanmda yapılmasına ka 
rar verilen yeni tesisatın projeleri 
etrafında mallım~t ver:mek üzere bu 
gün ticaret odasında umumi b~r ~op
lantı yapılacaktır. Liman. ~Udilru B. 
Raufi. proje hakkında malumat ver
cektir. TUccarlarımızdan bazıları da 
toplantıya çağrılmıştır. 

bir zUmre halinde serbest dolaşırlar
dı. Şimdi bunların hepsi maziye }<a
rıştı. Belediye sırt hamallıgını 
lağvedip, daha insani ve med~nt şe
kildeki hamallığı meydana getırirken 
onlara asri vesaiti de hazırlamıştır. 
Ben hamalların en ihtiyar kahyası 

yU va ile görUşUyordum. Bu adam z .J • 

Belediyeye 
Protestolar 
Yağıyor 

TOPKAPI HAFRIYATI Kara~e.niz 
• • Hattı lçm 3 

Kılıse ankazı arasında y eni Gemi 
--<>-

Müesseselerdeki Sular 

Şimdilik Kesilmiyecek 
Kırkçeşme suları.1m, hamamlar.

dan sonra, camilerde ve diğer mües
seselerde de kesilmesi için belediye 
emir vermişti. Jnhisarlar idaresi ile 
Darphane, belediyeye müracaat ede
rek bu eml'll protesto etmi~lcr ve ~u: 
lar kesildiği takdide, faaliyctlenm 
tatil etmek mecbmı~etinie kahcak
larmı bildirm.i§ler .!ır. E.'vkaf idaresi 
de bel..:diyeye bir ce·:ap yazarak ca
.milerdeki Kırkçeşme suları kesildiği 
tn~dirdc:, mahkemey-? muracaat ede
cegini bildirmiştir, Kiliseler, patrik
hane de, belediyeı·n bu emri karşı
sında çok müşkül vaziyette kalmış
lardır. 

.Bu protestolar il.zerine, belediye s~l~
rm kesilme.si işini bir müddet ıçın 
geriye bırakmış, ve vaziyeti yeniden 
tetkik etmiye koyulmuştur. 

Vakıflar idaresiııden salfı.hiyattar 
bir zat diyor ki· 

"- Elimizde sarih hir kanun var
dır. Belediye Kırkçcşme suyunu ke
serse, bunun yerine ya bize bedava 
bir su verir, yahut ta, elimizdeki su
yu ıslah eder. Aksi takdirde davn a-
çacağtz.,, 

kıymetli paralar çıktı 
Evkaf idaresi, Süleymaniyenin 
Kubbe Nakışlarını Değiştiriyor 

Dahi Sinanın şaheseri: Süleymaniye 

Türk Tarih Kurumunun idare ve taşın çatlağına kaçmış olması da 
nezareti altında Topkapı sarayında mUınkilndür. 
yapılan hafriyat çok iyi neticeler ver Süleymaniyenin kubbe 
m.iştlr. Akağaar lkapısmm önUne le- nakışları değiftiriliyor 

Eıgüpfe sadUf eden yerde bir Bizans kilise- Evkaf müdürlüğü, SUleymaniye ca 
si meydana çıkarılmıştır. Burada çok ımiinin kubbelerindeki nakışlan de-

h • f b • • tuhaf telakki edilen bazı paralar da ğiştirmeye karar vermiş ve işe de 
lT O O US bulunmuştur. Kilisenin mihrap önU- başlamıştır. Sebebi de şudur: 

J ne rastııyan büyük yekpare bir taşın Dahi Sinanın bu gaheseri, Sultan 

YQ TJ. U [ . ucu kınlmca içinden gümüş ve bnkır Mehmet zamanında bir tamir gCSr-
birçok Bizans parası çıkmıştır. 1l'a- müştür. Tamiri Avrupalı ustalar yap 

Evvelki akşam, EyUpte bir otobüs §in yekpare oluşu bu paraların teı1el tıkları için kubbe nakışlarını da Av-
yannııştır. Tafsilatı f}udur: atma mUnasebctile konmuş olıma ıh- nıpadaki dini mebani nakışlarına uy 

Eyüp - Kerestecıler b.ıttında. iş- tiınallni ortadan kaldırmaktadır. Ttıh durmuşlardır. Her tarafı TUrk olan 
liyen şoför Sabrinin idaresindekı o- mine göre, bu taş olduğu yerde çııt mabedin kubbesindeki bu nakışlar, 
tobüs, EyUpten milştedler~ aıar~k lamış ve tesadüfen ara.sına parala.~ sanat ahengini bozduğu için, Evkaf 
hareket edeceği sırada makınede bır kaçmıştır. Diğer bir ihtimale göre bu mUdürlUğü, bu nakışları Türk ruhu
arıza olmuştur. Otobüsün biletçisi taş mukaddes su konan bir havuzda na ve sanatına uygun şekilde değiş
Lambo, eline bir mum alarak bozuk kullanılmıştır. Hftlfı kilise ve manas- tirnneye 1ilzum görmUştUr. Bunun 
tuğu tamir etmek üz~re arabanın al- Lı. ft&a;.; -.1.0~ ı:r-...r ..... ft11 .. "' .. CM•J- r-- "--'- ~- ,_ .. " .... ... · --- - - • 

tına girmiştir. Bu sırada <tepodan Ta atarlarmış. Paraların bu suretle tadır. 
damlıyan benzin parlamış ve otobüsü 
birdenbire alevler sarmıştır. Muhte-
lif yerlerinden fena halde yanan LfUn 
bo, otobüsün altından güçlUkle çıka
rılmış ve Balat hastanesine kaldırı
larak tedavi altına almmt§tır. Oto
büs, tamamile Yanmıştır. 

El Arabası Tipi 

Tespit edilemedi 
Seyyar satıcılar için belediye 

ayyen bir tip araba yapmıya çalışı
yordu. Henüz bu hususta bir netice
ye varılamamıştır. Şimdilik seyyar 
satıcıların yaptıkları her tUrlU el a
rabalarına göz yumulacaktır. Araba 
tipi ancak bir ay sonra belli olacak· 
tır. 

Fazla istihsa l Voli 
Sanayi birliği, fazla istihsal olma-

Geçit Resmine 
iştirak Edecek 

Mektepler 
CUmhuı1iıyet bayramında §ehrimiz

de yapılacak geçit resmine, mektep· 
ıerin iştirak tarzı üzerinde görUşUl
mek üzere, dün öğleden sonra., ls
tanbul erkek lisesinde bir toplantı 

yapılmıştır. Bu toplantıya gehri~
deki bUtUn mekteplerin mUmessılle
rı iştirak etmişlerdir. 

Yapılan konuşmalar sonunda bazı 
kararlar verilmiştir. Ayın 28 inci gü
nü, btltün mektep mUmessilleri Ba
yazrt Cümhuriyet meydanında tO[J • 
}anarak krokide gösterilnuş olan yer 
ıerini saha üzerinde görecekler ve 
her mektep kendi yerini belliyece1rtir. 

Romanyah 
• Tayyarecı 

Dün Gitti 
Birkaç gün evvel hususi tayyaresi. 

le Ankaraya gelmiş olan Romanyalı 
kadın tayyareci Bayan Bumaya, dUn 

saat 12 30 <ia Yeşilköye gelmiş ve 
benzin :ı.ıdıktan sonra Bükreşe git -
mek üzere Istanbuldan aynlmı§tır. 

Tahrana giden bir 
Alman tayyaresi 

Çift motörlti askeri bir Alman tay 
yaresi, dün, Berlinden lstanbula gel-

miş ve1 biraz sonra da Ankaraya ha
reket etmiştir. Alman tayyaresi, An. 

karadan Tahrana gidecektir. 

Asfalta Çevrilecek 

Yollar Hangileri 7 

--0-

ilk Vapur Gelecek 

Yll Teslim Edilecek 
Evvelce Alman tezgahlarına ısmar 

lanan yeni posta vapurlarının Uçil 
için Ankarada kati mukavele imza
lanmıştır. Bunlar, ısmarlanan vapur 
ların en büyükleridir ve Karadeniz 
hattına verileceklerdir. Gemilerin 
her biri 5500 gayrisafi ton hacminde 
olacak ve sUratlcri de 16,5 cnil bulu
nacaktır. 

Dk vapur bir sene sonra, 1938 ey
lülünde Almanyanın Kil limanında 
teslim edilecektir. Ikinci vapur 939 
da, üçüncüsü de haziran 939 iptida· 
sında teslim edileceklerdir. 
Diğer yedi vapurun mukaveleleri 

evvelce imzalandığı için inşaatı iler
lemiştir. Dk gemi, 18 mart 938 tari
hinde teslim edilmiş olacaktır. 

Bu gemilerde çalıştırılmak Uzere 
Almanyaya gönderilecek olan 6 ma
kinist hakkındaki karar Vekiller he
yetindedir. Bu makinistler yakında 
Almanyaya hareket edeceklerdir. 

Ankara.ya giden Denizyollnrı mU. .. 
dürU Sadullah, dtin. şehrimize dC>n .._ 
mUştür. 

Dünkü Otomobil Tfe 

Tramvay Kazası 
Dün §ehriınizde birkaç tramny v~ 

otomobil kazası olmuştur: ... 
ı - Vatman Caferin idaresindeki 

tramvay arabası, Kadıköyünde Aram 
isminde bir kunduracıya çarpmış, 

başından ve kolundan ağır surette 
yaralaml§tır. 

2 - Şoför Mehmedin idaresindeki 
2075 numaralı otomobil, Hasırcılarda: 
hamal Kamile çarpmı§, ağır yarnla
mıştır. 

3 - Vatman Rızanın kullandığı 
tramvay arabası, Qar.§ıkapıda 8 ya· 
omdo. So.bo.ha.~ ~-- ---ı.....J:# 
yerıeıuuut:ıı ya ıu~w. • 

4 _ Şoför Tevfiğin idaresindeki o. 
tomobll Taksimde 85 yaşlarında Ko
çoya ç~rpmıştır. Thtiyar, muhtelif 
yerlerinden ağır yaralıdır. 

lı üzerinde Tutuldu 
Maruf sabıkalılardan Nafi, dün fi.?! 

şa.nta.şmda Tayyareci Fethi sokağın• 
da 30 numaralı eve girmi§, fakat da.
ha merdiven ba§Itıda iken ev sahibi 
Bayan Pembe tarafından yakalan· 
mıştır. Sabıkalı Nafi Bayan Pembe 
ile hadise yerine sonradan yeti§ell 
Bayan Münevveri yumruklar1ten ye. 
tişenler tarafından yakalannll§ ve 
mahkemeye verilmi§tir. 

---o 
Makineye Kap.tanlar 
Fındıklıda, odun deposunda çalışan 

Ohanes, sol elinin parmaklarını maı
kineye kaptırmıştır. Boğazkesende 
bir fırmda çalışan hamurkô.r Halil 
de, sol kolunu hamur makinesine ~ 
tınruştır. zavallının kolu kırılmıetır. 

f BıRKAÇsATIRlA"i 
dığı hakkındaki tetkiklerini bitirmlş 
ve raporunu hazırlamıştır. Alınan ne
ticeye göre,sanayi müesseselerinde an 
cak ihtiyacı karşılayacak kadar ima
lat yapıldığı ve ipekli hııalfı.tının ihti· 
yaca bile yetişmediği anlaşılmıştır. 

Rapor, vekruete gönderilecektir. 

Bu yıl geçit resmi bir bayrak al
tında. yapılacak, mektepler ayrı ay
n bayraklar ve hususi isimler yazılı 
armalar taşımıyacaklar, talebenin 
göğüslerinde hususi mektep alamet
leri bulunmıyacaktır. 

Talebe, koyu elbise ile, yanların -
daki muallimler de slya!ı elbise ile 
tştirak edeceklerdir. Bilhassa kız ta
lebenin kıyafeti sade, ~emiz ve gös
terişsiz olacaktır. Bütün talebe 42 
şer ki~ilik takımlar halinıie ve mun
tazam yürüyüşle geçecekler, mektep
ler biribirlerini alfabe sırasile takip 
edeceklerdir. 

Asfalta çevrilecek şehir ~ollarmın 
bir listesi haz;rlanmıştır. Iş 3anka-

' """""""'~ T ahlisiye umumi m!idürU Necmettin, 
vekaletle temasta bulunmak üze-

bugünlerde Ankaraya gidecektir. 

·~·-.....---· 
Yeni inşaat 
k ontrol dan 
geçirilecek 

smın önünden belediyeye kPde.r ya
pılmakta olan yoldan ba§ka, Sana

saryan hanı önU, Reşadiye ı;addesi, 

Sultanhamamı, Meydancık, Mercan 
yokuşu, Galata yolcu salonu önU, Ku 
!edibi asfalta çevrilecektir. 

Kı§ın kaymaması için, yol:ue ve 
meyilli olan kısımlann parke ile ka
rışık asfalt olması fikri de ileri sU • 
rUlmektedir. 

re J imnaatik ııenliklerinin bu yıl daha 
muntazam olabilmesi için 5 teş• 

rinisanide &ehrimizdekl mekteplerin jim
nastik hocaları, İstanbul kız lisesinde bit 
toplantı yapacaklar, bu iııi aörüıecekler• 

dir. 

• 
G eçit yerlerinin ı;lvi yerine boya il• 

iıaretlenmcsl iı;in bu a~şam ~il· 
rakôyde Domuz ıokaiı atzında hır tecrube 
yapılacaktır. 

Rıhtıma yanaşan bir vapurun gU· 
vertesine ve orada yolcuların eşyala
rına hücum eden iri yapılı hamalla
rın müthi§ bir ağız gUrUltUsU ara
sında eşyalan kapışmak için müca
delelerini hayretle seyrederdik. 

k. ldugw u halde sırtında şını geç ın o 
mühim yUkle solumadan yo~şlara 
tırmanan bir HergUl yavrusu idı. Ba
na sırt hamallığının lft.ğvı hakkında 

Son yapılan teftlslerde, yeni 
in~a edilen bina.lann \'eya taml
ratın belediye fen heyeti tara -
fmdan layıkile kontrol edilme
diği anlaşılmıştır. 

Şehrimizdeki geçit resmine iştirak 
edecek izciler de bır bayrak altında 
ve toplu olarak geçecekler, ayın 23 
inde prova yapacaklardr<". 

llkmektep Bahçeleri 
Ağaçlandırllacak Hamallar yalnız gUmrUklerde ve 

piyasada hakim değildiler. Onlar Ab· 
dülha.mit zamanında tulumbacılık ta 
ederler, mahallelerde hatırı sayılan 

şunları söyledi: A w 
_ Belediye sırt hamallığını lag~~ 

derken bizim hayatımızı da dtisU~m~ış 
ve asri vasıtalarımIZI temin etmıştir. 

. Yeni Çocuk AnsiklopediSfl 

1 ~ c·ıt 
ı~Kup

1

onu 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuru§tur. 

K~~~ul 286 
10 kupona mukabil bir 

cUz 7112 kuruştur. 

Belediye, şubelere bir tamim 
göcıdercrck bazı yeni emirler nr 
mL5tir. Bundan 80nm, ruhsatsız 
bina inşaatım nahiyelerdeki ~ 
bıta kontrol edecek ve bu l~le e
saslı bir surette meşgul olacak· 
tır. Ruhsatnameye aylun yapı· 
lan inı>aat işiJe de mıntUa fen 

U
emurları yakından ali.kadar o

acaklar ve sık sık kootrol ya
pacaklardır. 

Bazı ilkmekteplerin bahçeleıinin 

çok harap ve bakımsız bir halde bu
lunduğu görUlmtiştUr. Bilhassa dış 

kapıların iki tarafının muntazam bir 
şekilde tanzim edilmesi için alakadar 
ıara emir verilmiştir. Mektep bahçe
leri ağaçlandırılacaktır. Bu hususta 
Maarif idaresi Nafıa müdürlUğllne 

müracaat etmiş, yapılacak teşcir a
meliyesi için blr keşif yapılmasını is
temiştir. 

Yurtta Burünkü Hava 

Yeıilköy meteoroloji iıtaıyonundan alı-

mııliimata röre, burün yurdumuzda nan . 
h vanın umumiyetle az bulutlu geı;mesı ve 
r~zgirlarm şimali Anadoluda cenubi, cenu 
b" Anadoluda şimali, orta Anadoluda sa-

k~ garbi Anadoluda şarki istikametten 
ın, di 

hafif kudrette esmesi muhtemel r. 

10 uncu ay Gün: 31 Hızır: 174 

Şaban: 19 
Arabi 1356 

Güneı: 6,21 - Öğle: 

llkteırin: 1S 
Runü 1353 

lkindi: 14,54 - Akşam: 

11,58 
17,14 

4,43 Yatsı: 13,47 - İmsak: 

DUNKU HAVA ratle esmi,1tlr. Barometre 762.5 ~itime;~:~ 
Dün hava akşama kadar açık geçmit. rüz hararet en çok 19,6 en az 10 santıgrat 

aSr cenubu garblden aanlyede 2 metre ıü- rak kaydedilmlııtir. 
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Meçhul 7ayyareler 
Korsanlığa Başladı 

Almanyanın 
Müstemleke 
Göriımeleri 

LQndra, 25- {A.A.) - Mançister 
Ouardin gazetesinin Cenevre muhabi 
line göre, Almanyanm Londra büyük 
tlçiai Von Ribbentrop, Roma ziyare
ti eıuıamnda Muuoliniye Almanya • 
llJJı bir müstemleke bakanlığı ihdas 
~eğini. eeki Alman. müstemlekele
liııden bir kıammm iadesini ve Afri
~ büyük bir Jrıunmm da lngilte
"'· Almanya ve ltalya memleketlerin
den mürekkep beynelmilel bir tefek
ktutın ldareeine verihnellini tstiyece -
. lbıt haber vermiftir. 
ı .. Yon Rlbentrop, MU919liniden bun
~ mtlzaheret edilmesini istemiştir. 

Arnav•tluk Krabnın 
Dojum Yılı Ş.•lllderl 

'l'iran, (Tan muhabirinden> -
traİ Blrinai 1.ogonun dolum yıldönil 
-.ı lllflnuebetile burada ve blittln 
4rnavutıutta bilytlk feDlikler yapd-
~· Bllt8n gueteler ve mecmua

ba bMime dolaymlle huaual ve fev 
ntlabüır 

Çin devlet.inin ~tl 
ve 19t11rW1n1 tanJY8ll doku 

devlet De bu devletlere mu.ak eden 
devletJer, bu ayın IODUDda Belçi
kamn btUdimet merkednde topla
naeak ve Çin - lapoa llıtUifım 
kon~. laponyaua bu 

konferansa ltt.lnk edip etınlyeee
jl bentls belU detlldlr. Fakat b9f
ta diler e1'kadar devletJerln bep-
81 de, teeerrttt elyuetbd takip e-
degelen Amerika -.ıa olmak ilse
re konfe1'8118& lttlrak edecekleriDI . 
blldlnnltlerdlr. Bötöa ba devlet • 
lerln laponyaya karp tebd•t ... 
vurarak değll, fakat andaki ger· 
glınHiin eebeplerlnl tetkik ecJenk 
ve bmılaıİ ortam ka!dmalJa ça
btank bir aetleeye varmak ftkrbı· 
de olduldan flmdlden an•Bfl)mÜ· 
tadır. 

K Ollf- tople•MJ lçla 
bamtddar yapddıp bo 111• 

rada .ıapoa1ar ŞlmeJI Çbade mtihlm _,,....,,.uer .... _ batma-
,.._ .... eımletfsd ....... 

TAN 

Kudüs 

Yollar1nda 

ponya,a ........- ve .lapOll dtlt
mu'rtr ba ballm W..Uda ve 
blhblde 1fJr et.mittir. Baalarm laep 
91 de .lapoayaya karlı lsyM ederek 
Japon Jst111811e ~. Bu· 

- - buts Od ....... ~ 
ota MIHldlr ltpll altmda bolu • 

- Kon11111 11&1& llktaet .......... 
11111 olmuı, llmçarWıa ..,.. için 
•,.....utadenmee.esfı'k.A· 
.. t1a tıopnldanHM ..... ..... 
............ dalla lulll mabvemet 
......flpbegMtbW 

Çla ........ .ıapo.yaya ...... 
'fUlyetl ba uwakeme oldaP beJ. 
de ................. ele lapon-
)'aya ...... ftllyM ...... gW çarp 
malltadlr. Bir bre ...... plyualan. 
ma .,.,....,.,. ytm ~ la • 
,...,.... lauW tlcıarettnla plyua.. 
larda 17 1 ................ .,.. 
pldlr. 

Ba da dolnalar k0Dfenn1mm l
mlml4a .lapoayaya k&l'll mtUılm 

Wr 'VUIJet alablJeeeibaj göstermek 
tıedlr. 
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~a.hkemelerde 

Bütün Bir Mahalleyi 
Ayaklandıran Hırsız 
"Zilzurna sarhoştum, diyor. Nasll Olur da 

Hırsızhk Yapabilirim .. 
Topkapı haricinde jandarma mıntakasındaki bir evde oturan 

J\ntuvan, dün gece yatarken saat 1,5 sıralarında &fağıdaki oda
da bir gürültü duymuf, a,ağıya inip te bir hırsızın bütün efyaları 
topladığını gömıüt ve avazı çıktığı kadar bağırmıttır: 

Birbuçuk Sene 
Sonra Tutuldu 
Tevkif Edildi 
Necdet isminde bir genç, dün, bir

~ok hırsızlıkların suçlusu olarak yar 
kalanmış ve Birinci Sulh Ceza Mah
kemesi tarafından tevkif karan veril 
miştir. Bunu icap ettiren hadise şu
dur: 

Galip ve Necdot isminde iki arka
aaş, ders çalışmak üzere gittikleri 
bir evden elbise çaldıktan için, bir 
buçuk sene kadar evvel Mahkemeye 
verilmişlerdir. Yalnız, Necdet, ancak 
bir buçuk ay evvel yakalanabilmiş, 

adliyeye getirildikten sonra bir yolu
nu bularak kapı altından kaçmıştrr. 

Zabıtanın araştırmaları neticesin
de, Necdet, evvelki gün Tahtakalede 
dolaşırken yakalanmış ve dün tekrar 
adliyeye getirilmiştir. nk tahkikat, 
bu gencin daha birçok vakaları oldu
ğun~ bir dükkandan iki masa saati, 
başka bir dükkandan bir teneke yağ, 
köprüde bir seyyahın cebinden de 
kıymetli evrak çaldığı anlaşılmıştır. 
Dün Birinci Sulh Ceza mahkemesin
de yapılan duruşmam neticesinde bu 
davaların birleştirilmesine ve mu
hakemenin mevkuf olarak devamına. 
karar verilmiştir. 

l'U senelerdenberi biriktirdiği klifür 
sermayesini sarfa ba.,ıamak üzere ya 
ıımda getirdiği heybesinlen ekmek 
\"e katığını ~ıkanp bir taraftan kar· 
nını doyuruyor, bir taraftan da: 

- Ulan kancık 1 dJye söze başlayıp 
küfre kuvvet veriyor, o kadar ki, bil· 
tiin gece bağırdıktan, halk evlerine 
gidip, kimsede kUfUr dlıılemlye ta
kat kalmadıktan soora Güllüde de 
hal kalmıyor l'e abalı ezanlle bera
ber damından Abdurrahman Çavuşa: 

- Oğlan samanlıkta saklıdır. Al 
götur. Allah bel3.nı versin herif! di
ye seslenip sırtüstü dü üy;:>r. 

Oereyan etmekte olan hfi.dl eler, 
Hozatlı Abdurrahman Çavuşun lıiz. 

metinden Jırua müstağni kalamadığı
nuzı göstermektedir. 

B. FELEK 

- Hırsız var .. 
Çocukları ve kansı da bağırmışlar: 
- Yangın var. Yetişin komşular ... 
Bu gürültü bütün mahalle halkını 

ayaklandırmıştır. Soğukkanlı hırsız, 

bu esnada bazı elbiseleri toplı.yarak 

evin penceresindr.n atlamış, ve karan 
lıklara kanşmıştır. GürUltüye yetişen 
bekçi Mehmetle jandarma Kasım, bi
raz sonra yolda Hasan oğlu İsmail 
adlı bir genel elinde çaldığı manto ve 
muşamba olduğu halde yakalamış

lardır. 

Dün suçlu meşhut suçlar müddei
umumiliğine getirilmiştir. Suçlu ken 
disini şöyle mUdafaaya çalışmışbr: 

- Ben dün saat on ikiye kadar bir 
meyhanede içtim, saat yanma kadar 
da kahvehanede oturdum. Zilzuma 
sarhoştıum. Evime giderken hırsızlar 
bu adamın evine girmişler, bazı şey
ler çalmışlar .. Kaçarlarken de bun
ları yere attılar, ben aldım. 

Zilzurna sarhoş olan bir adam, pen 
cereye nasıl çıkar, nasıl eve girer de 
hırsızlık yapar?. 

MUddeiumumt bu mUdafaayı varit 
görmediği için suçluyu Asliye Dör
düncü Ceza Mahkemesine vermiş, 

mahkeme lsmaili tevkif etmiftir. 

Rezalet Çıkartacak 
Kadar Sarhoşmuş 

:4.li Ekber oğlu Hamza isminde bi
ri, evvelki gece saat 23 e doğru, Köp 
rUde rezalet çıkartacak derecede sar
lioş bir halde görUlmti~, dun meşhut 
suçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza 
Hakiminin önüne çrkanlmıştır. Mah
keme, suçu sabit görerek kendisine 
bir lira hafif para cezası vermiştir. 

Dolandırıcllık Suçlusu 
Bundan bir müddet evvel Yeniköy 

nahiye mtidUrU Alaettin hakkında 

bir riişvet cUrmU meşhudu yaptıran 
komisyoncu katibi Ahmet, diln, do
landıncılık suçlusu olarak adliyeye 
getirilmiştir. 

İddiaya göre, Ahmet, Jan ve Ay
nur adında ild kişiden radyo ve gra
mofon gibi şeyler alıp verirken ken
disine ait olmıyan mallan da satmak 
suetiyle dolandırıcılık yapmıştır. Ah
medin ilk sorgusu, ikinci sorgu haki
mi Bay Mahir tarafından yapılmıştır. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

- Ben bunu artık haysiyet meselesi yapıyorum. 
Mademki koca:om muntazaman ocakta geçirdiği gece
ler var. Senin bu gecelerden birinde evden kaçarak bs 
na gelmemen beni çıldırasıya sevmediğine bir delildir. 

Genç kadın başını sallamı§, gözleri kederli ve o
nıuzlan dü.sük: 

Hırsızlık 
Suçlusu 

Bir Kadın 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza Ha

kimi, dün, bir hırsızlık davasına bak
mıştır. Suçlu bir hırsızlrktan mah
kfım ve cezasını çekmekte olan Fat
ma adlı bir kadındır. Davacı Ali, şi
kayetini şöyle anlatmıştır: 

- Fatma, benim baldızım Kezzi
ban tarafından bana ikinci bir karı o. 

' !arak getirildi. Biz, asıl karım ve asıl 
baldızım Kezziban, ve bacanağım bir 
evde oturuyorduk. Fatmayı da oraya 
aldım. Fatma epeyce bir müddet be
nimle beraber yaşadı. Bir gUn altm 
yüzük, küpe, entari, manto vesairemi 
çalarak kaçtı. Kendisini dava ediyo
rum. 

Suçlu Fatma. kendisini şöyle mU
dafaa etmiştir: 

- Alinin kansı ve beş çocuğu var. 
dır. Beni metres olarak aldı. Beraber 
yaşıyorduk. Birinci karısı evde, ben 
de hariçte apartımanlarda çalışıyor
dum. Kazandığım paraları bu adama 
getiriyordum. Benim eşyalarımı sat
tı, paralarımı aldı. Eski kansiyla ço
cuklarına yedirdi. Ben bu hale da.ya
namadım. Bana iki liraya çarşıdan 
bir yüzükle bir entari almı§tı. Gider
ken onlan götürdüm. Ben hiçbirşey 
çalmadım. 

Hikim, şahitlerin çağrılması için 
muhakemeyi tAlik etmiştir. Jandar
malar da Fatmayı hapisaneye götür
müşlerdir. 

4,5 Ay Hapis Yatacak 
iKapahçarşıda bir dükkandan balı 

çalarken yakalanan Vitali, dün İkinci 
Sulh Ceza Mahkemesinde 4,5 ay bap 
se mahklım olmuştur. 

Evlenmek Vadile Kandırmı' 
Subay elbisesi giyerek Nazlı adın

daki kızı evlenmek vldile kandıran 

ve bu suretle 45 lirasını dolandıran 

Mehmet oğlu Şükrünün muhakeme
sine dün Birinci Asliye Ceza Mahke-
"'"~l,,do n1>ırlnrn ... •51~n-. 

Yanan Çocuk Dün 
Hastanede Öldü 

Yeşildirekte bir kaza neticesinde 
yanan ve tedavi için Ccrrahpaşa has
tanesine kaldırılan 14 yaşında Ahmet 
oğlu Mevllıt dün hastanede ölmüştür. 
Müddeiumumilik Tabibi adil Enver 
Karanı göndererek cesedi muayene 
ettirmiştir. Doktor cesedin gömülme
sine müsaade etmiştir. 

Doktor Jak Barbut 
Mesleğine ait tetkikatta bulunmak 

Uzere Pa.rise gitmiş olan Doktor Jak 
Barbut dün sabahki semplon ekspre
siyle Istanbula gelmi§tir. 

Doktor eskisi gibi hastalarını ka
bul etmektedir. 

-ı~ Y A RIN AKŞAM ROMEOJULYETTEN, LADAMOKAMELYADAN SONRA ... E L E K · gözleri kamaştıracak, ruhları dolduracak 
fYI NEFiS BlR AŞK, GOZELLIK, lHTIŞAM ve 
S iNEMASINDA MUSiKi ŞAHESERi 

LeylEtklar 
Açarke •ı. 

"MARlETT A'' ve ''ROSE MARlE'' filmlerinin ,öhretini gölgede bırakacak bir film. 
Bat rollerde: J E A N ET T E M A K D O N A L D N E L S O N E D D Y 

Numaralı koltukların bugünden aldırılması rica olunur. Tel. 40868 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Halkevlerinde 

Cümhuriyet Bayramı 
Programı 

Şehremini Halkevinin cümhuriyet 
bayramı için hazırladığı şenlik prog
ramı şudur: 

1 - 28 'inci gUnü saat 20,30 da Hal 
kevi salonunda; 

Alaturka konser, halkevi üyeleri ta 
rafından. 

29 uncu günü saat 10 da: 
Çevre içindeki okulların nahiye mü 

I# CUMHURiYET BAYRAMI ŞEREFiNE 
ıı 29-10-937 Cuma matinelerden itibaren TOAK Sinemasında 

Filin sana.yiinin en muhteşem eseri, enenin en muazzam filini 

lM1 & ~o lAAI lWrRı& 1r ~:~~ 
Vatan ve istikbal aşkının en büyük destanı! Tolstoi'nin meşhur eserinden 

Baş rollerde: 

iV AN MUJIKlN • LlL DAGOVER • BETTY AMAN 
Bu bUyUk film, Türk film stüdyosunda türkçe olarak tertip edilmiştir. 

...................................................... 
~ ... Bu akşam saat 21 de 4m 

Fransız Tiyatrosunda 
Me§hur ama Macar artisti 

iMRE ~NGIR'ıo 

I • • Beyoğlunda Mis sokağında 
Mimosa apartımanınm 1 numa

rasında kain 

Bayan SOF i A 
dikiş evi, Avrupa seyahatinden 
avdet ettiğini ve sonbahar ve kış
lık modellerini muhterem müşte
rilerinin emrine amade bulundur-

düriyeti önünde toplanması, bayram 111•• 
tcbriki. 

KONSERİ duğunu !bildirir. 

1 - Istiklal marşı, 2 - Cümhuri- p•••• ••••••••• 
ye;.~~~~~.~~~e\i önünde: BİR BALO HATIRASI 

Halk kürsüsünde: Baba Gökoğlu, Bütün dünya sinemaları tara.-
Nevzat Dilemre, Orhan Kutbay, söz fmdnn satın alman yegane film-
ve tebrik. dir. 

Saat 15 te Halkevi öı.ünde: Bu fcvkaliı.de şaheser pek yakında 
1 - Istikliil maI'§ı, 2 - CUmhurl- SAKARYA Sinemasında 

yet marşı, 3 - Emin Ali, Hasene Il- 100 bin kişi tarafından alkışlan-
gaz (Söz), 4 - Temsil (Cilmhuriyet- mıştır. 

ten sonra), 5 - Komedi, 6 - Halk 
§arktları. 

Gece saat 20,80 da: 
Halkevi salonunda: 
1 - Istiklal marşı, 2 - Cümhuri-

yet maı-şı, 3 - Bican Bağcıoğlu 

(Söz). (Cümhuriyetimiz). 4 - Tem
sil, 5 - Komedi, 6 - Halk şarkılan. 
saat 22 de .fener alayı. 

SO 1u1cu giinü saat 14 te: 
Halkcv:i spor :tıareKeLıtju. 
Yanş, futbol maçları, Gece saat 

20,30 da: 1 - lstiklhl marşı, 2 -
Cümhuriyet marşı, 3 - Söz, Saadet 
Ulçkün, 4 - Temsil, 5 - Rondlar, 
6 - Çocuk oyunları. 

• 
Di! Tabipleri Cemiyetinin 

Fevkalade Toplantısı 
Dlştablpleri Cemiyeti G'enel Sekre

terliğinden: 
5 !kinciteşrin 937 cuma günü saat 

17 de f evkalfıde içtima yapılacağın • 
dan umum aza dişhekimi arkadaşla
rın o ıgün Cağaloğlunda Etibba oda
sındaki Cemiyet merkezine gelmeleri 
rica olunur. 

• . ~erslere Baılanıyor 
Şışlı Halkevinden: 
Türkçe, fransızca, ingilizce, alman-

Mustafa Sadıkoğlu'nun 

Mevludu 
Memleketimizin ticaret ve iktrsat 

hayatında mUhim mevkiler işgal eden 

ve müteaddit teşekkülleri idare et
mekte iken pek genç yaşında vefat 
ı...uı.;.u ı.ı.a.uu uıu ~~ a..ı:.ı..ııcnlJ 1..1ı· 

mizC' Bay Mustafa Sa.dıkoğlunun 

temız ruhuna ithaf edilmek ilzere bu 
ayın 27 inci çarşamba günü öğle na
mazından sonra Yenicamide mevlüt 
okunacaktır. Bu vesile ile de merhu
mun aziz hatırasını yadctmek istiyen
lerin bu dini merasime iştirak eyle
melerini annesi ve k8rdeşleri rica et
mektedir. 

lstanh"' ,.," ~rtıyesi Şehir Tiyatroları 

~
r~~ffi'~l DRAM KISMI 

u ı Saat 20,30 da 

111\ı ınııll\\l\ı Size Öyle Geliyorsa 
ill lımnuı 1 3 perde 

ca, biçki ve diki§, çiçekçilik, şapkacı
lık, müzik ve ev idaresi derslerine ı 
!kinciteşrln 1937 Pazartesi günü baş
lanacaktır. Kayıtların ve devam et -
mek istiyenlerin acele mUracaatleri. 

Ertuğrul Sadi Tek 
TlY ATROSU 
(AKSARAY) da 

Bu gece saat 20,30 da 
KAYNANA 

Askerlik işleri 
p 

Yüksek Ehliyetnameli· ' 
ler Askere Çağırıhyor. 

Eminönü yabancı Askerlik Şube • 
sinden: 

1 - Yüksek ehliyetnameyi haiz 
yüksek okul mezunları 1 lkinciteşrin 
937 de yedek subay okuluna. sevkedi
leceklerdir 

2 - Eminönü, Fatih ve Eyilp ka.. 
zala.n ımınt.ak<>t-.1.- .a.ı--~-.ı ...... 
taşra şuoeıenne JUtıJ.ıtiup şuoemızuu 

kayıtlı ve kayıt.sız yüksek ehllıyetna..c 
melilerle bu mmta:kalar haricinde İs
tan bulda. bulunup ta şubemizde kayıt. 
lı bulunan yUksek okul mezunlarının 
sevkleri yapılmak üzere nufus cUzd~ 
nı eahadetname ehliyetname ve iki 
k~ vesika fotoğrafı ile 27 ve 28 lbl 
rinciteşrin 937 günlerinde şubeye mtl 
racaat etmeleri. .... _..................-

TAN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Krı. 1 Sene 2800 Kre. 
750 • «! Ay 1500 • 
400 • S Ay 800 • 
150 ,. l Ay 300 ,. 
Milletleraruı Posta lttihadma 

dahil olmıyan memleketler iı;ln 
30 • 16 • 9 • 3.S liradır. __....._ ... ..__1'$llU....,_., 

rede ise gelip kapıyı hafifçe bkırdattığı vakit, hemen 
dışan çıkacak ve onlarla beraber Kapuza gidecekti. 
Evleri mahallenin en son evlerinden birzydi ve ar
kası tamamen kırdı. Buradan Kapuza giderken hiç 
kimseye rastlamak ihtimali yoktu. J 

- Maalesef öyle, çıldırasıya seviyorum, demişti. 
Bu cümle solgun, veremli, ölüme mahkfım sevgili

ıeri .anlatan eski edebi hikA.yelerin sayfalarından çık
mışa benziyordu. Nüzheti bUtUn bUtUn hiddeUendirdi: 

YA-ZAN : NAµ D Ç'fRR/ .. 
Ve on biri on geçe, evvelce kararlaŞ:Iğı gibi kapı 

tıkırdatılıp Mükerrem bunu duyarak dışarı çıkınca, 
kolcu kıyafetli iki yabancı erkekle karşılaştı. Nüzhet 
gelmemişti. Mükerrem hayretten dona. kalmış bir 
halde heriflerin yüzüne baktı. Bunların biri: 

- Hem ben Kapuzdaki ihtiyara: "Senin evine bir 
kadın getireceğim." demiştim. Iki hafta oluyor, ora
ya hala kimse ayak basmadı .. lhtiyar birinin ümit
ler vererek benimle eğlendiğini zannedecek. Beni de
reyi görmeden paçaları sıvayan bir zavallı, kadınla· 
nn eğlenip geçtikleri bir toy çocuk yerine koyacak. 
Eğer sen gelmiyeceksen, ben başka bir kadın götü
receğim. Yann gece .• Evet, yarın gcee birini götü
receğim. 0.ı,.J 

MükeITem ham şaşırmış, hem sarannı§tı: ' 
- Ba§ka bir kadın mı? Hangi kadın? 
Nüzhet oumuzlarmı silkti. Masanın üzerindeki bil

liır kaseden bir cigara alıp yakmadan cevap vermedi: 
- Rastgele bir kadın. Hangisi olursa! Davetime 

hemen koşacaklar bulunduğundan eminsin zannede
rim. 

Miikerrem hiddetini de, oynamak istediği llikaytlık 
oyununu dn. birden unuttu. Genci kollarma aldı ve 
kalbinin Ustündc adeta vahşi bir kuvvetle sıkarak: 

- Peki Nüzhet, diye mırıldandı. 
Fakat sonra da yalvardı: 
- Ama yarın gece değil. Yarın olamaz. 
- Niçin canım? 
- Yann kocam ocağa gitmiyecek. 
O zaman Nüzhet bir lfıtfeder gibi: 
- Peki, gideceği bir geceyi bekleriz, dedi. 
Ve aralannda bu sözlerin geçtiği buluşma saati-

-21-

nin nihayetinde Mükerrem gittikten sonra Nüzhet 
şezlonga uzanmış, içi likör dolu bir §ekerlemeyi ağır 
ağır, sindire sindire yerken: 

- Bu i§ hiç te fena. olmadı. Haftalarca karar ve
remez. Haftalarca ses sadası ç.ıkmaz. Ben de bu mUd 
det zarfında Hanımefendinin hizmetinden halas olu
rum, diye söylendi. 

La.kin dört gün, ancak dört gün sonra Şeri· 
f e kadının §ek erci Tahsinin vasıtasile getirdiği bir 
tezkere, kendisine tahminlerinin hiç te doğru olma
dığını öğretti. Mükerrem tezkeresinde: (Halit bu sa
bah Kilimllye gitti. Ocakta iki gece kalacak. Bu gece 
yahut yarın gece Kapuza gelebilirim. Hangi geceyi 
istiyorsan Şcrifeye bildir) diyordu. 

Nüzhet - Yann gece on birde seni almıya gelirim. 
Hazır bekle, d'lye cevap gönderdi. 

Evet, yarın gece bu geceden elbette muvafıktı. Hiç 
olmazsa a.radnn dört yerine beş gün geçmi§ olacaktı. 

xxn 
O gece için 19.zımgelen bUtUn tedbirleri aldılar. Za

ten MUkerremce alınacak bilyük bir tedbir de yoktu. 
Halit ocağa gidince evde üç ki.si, kendisi, Seniha ve 
hizmetçi Şerife kadın kalmış oluyorlardı. Ahçı kadm 
evliydi, ve akşam yemeğini verip bulll.'}ığını yıkadık· 
tan sonra, mutlaka yemekten evvel gelerek karnını 
burada doyuran ve resmi dairelerden birinde odacı 

ol:ı.n kocasile beraber, Uzülmez ocaklarına giden yol 
daki barakamsı evinde geceyi geçirmek üzere çı:Kar 
gider ve en berbat havalar bile bu hayat programın
dn. bir tadilat yapamazdı. Senihanın odası da en Ust 
katta idi ve geçkin kız sabahlan hemen güneşin doğ
maeile beraber ayağa kalktığı için geceleri çok erken, 
adeta yassı namazını kılıp döseğe giren eski zaman 
kadınlan gibi yatardı. Kala kala bir Şerife kalıyordu. 

Şerife ise Mükerreme çok bağlıydı. Vaktile kendi
sine dadılık etmiş, Ihlamurdaki evin fena günlerinde 
oradan aynlıp baŞUUn çaresine bakınca da bir turlU 
iyl bir kapı bulama.ımış, yıllarca adeta boğazı toklu
ğumı. §Urda burda sürünmüş, sonra Mükerremin zen
gin bir kocaya vardığını kimbllir nasıl, fakat derhal 
haber alarak ve yol parasını nereden bulduysa bula
rak Ankaraya ko§muş, oradan da Zonguldağa işte 
beraber gelmi§tl. Elinde büyüttüğü bu kızın sonu pek 
\-ahim olabilecek bir çirkin işe girişmesine içten içe 
çok yanmakla beraber, birşcy söylemiye de cesaret 
etmemiş, dediklerini çaresiz kabul eder olmuştu. Mü
kerrem gittikten sonra kapının yanındaki odada ya
tacak, geldiğini duyar duymaz kalkıp, açacaktı. So
kak kapısının anahtarı biraz faz.la ses çıkardığı için 
Mükerrem böyle istemişti. 

Ve kendi gittikten sonra Şerifenin oturup döntişli
nil bekliyeceği odaya, o kararlaşan gece genç kadın 
hırsızlar gibi inmişti. NUzhet yanında bir adamla ne-

- Nüzhet BeY. gönderdi! diyerek bir küçük zarf 
uzattı. 

Mükerrem zarfı yırttı, içinden çıkan kA.ğıdı kapı
nın elektriğine tutarak helecanla okudu. Kurşun ka .. 
lemile yazılmıştı. Nüzhet: ''Benim gelmem doğru oı .. 
nuyacağını dü[iünerek sana bir yerine iki kişi gönd~ 
riyoruın. lkisi de benim adamlarmıdır. Hiç endişe et
meden gel." diyordu. 

Gidip gitmemekte genç kadın bir tereddüt geçirdi. 
Ve o ande canını herşeyden ziyade sıkan §ey, bu iki 
adamın kendilerinden korktuğunu zannedebilecekleri: 
düşUncesi oldu. Birden gitıniye karar verdi. Usulca 
sokak kapısını kapzyarak mırıldandı: 

- Gidelim. 
Otekiler derhal yUrümiye başladılar, bUtUn yol es

nasında da hiç konuşmadılar. Fakat Milkerrem g!diş 
müddetince ciddi bir korku geçirdi. Seviyeleri ne o
lursa olsun, yanındaki bu iki erkek gence benziyor
du. Dağ yollarında kendilerine tabi ve mühtaç yürü
yen bir kadından, taze ve güzel olduğunu demin pek 
ala tetkik ettikleri ve bir haram sevgiye gittiği için 
de hafifmeşrepliğine elbette hükmedecekleri bir ka
dından kendileri de gizlice istifade etmek isterleı·se, 
nasıl mıan.i olacaktı?. Ve uzakta, aşağıda, son ışıkları 
parlıyan Zonguldak, saatlerin ilerilemesine rağmen 
kapanmıyarak mahsus beklemiş gözlerile gf.ıya kendi 
sine bakıyor: <Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

---o-

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

T AN'm hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her ıeyde temiz, dü· 
rüıt, aamimi olmak, kariin 
gazetesi olnuya çalıtmaktır. 

[ ~ONUN MESELELF.Rl 1 

Kügük Bir Misal 
Emlnöaü meydanı açılmak lbel'e

dlr. Belediye ciddi Hl'ette fuliyete 
geçmiltlr. Meydma kalbedlleoek -
hada buhıDan bklalana lstlnı'aıdne 
başluunak lbleredlr. 

Bu mtlnuebetle bu binalarda il 
yapan ticaret evleri belediyeye mü
racut "'1erek o elvuda bttyük bir bl-
118 yapl.....,m, bu bfnadald il yerle
rini flmdlden ldralamıya bulr olduk· 
1arw blkl4'mlllerdlr. Bu kiralar kar· 
ıılık tatuı&nk böyle bir bina yapılır· 
il&, aaıfedllecek parana .. bir -
manda ~jlal töylttyorlar· 

Bu küçük misal şunu gösteriyor 
ki, belediye ,ehrln birçok yerlerinde 
hiçbir fedaklrhp katlaıımaksl'Zlll 
büyük imar işlerine glrlşeblllr. 

MeMJI& Ballcln iki tarafında buJU· 
nan ve şehrin en .l§lek, en bttyttk ti
caret merkezi olan kısnnlan hanP• 
perlfan kü~ük küçük binalarla dolu
dW'. Arsasının metre murabbaı elU 
liradan fazla bir yerde üzerine bir i
ki bin llrahk bina kurmak bir israf
tır. DUnyanuı her yerinde pah8h ar
salar üzerine yüksek binalar yapılır. 
Bu suretle havadan istifade edilir ve 
arsanın ucuza mal edllme81ae ~şı-
hr. 

Belediye, Hali~ sa1ımerlndt>ki )Ki 

harap kultlbeclklerl lstlm1ik ederek 
yeni §ehtr plAııma uygun şekilde bu
rada büyük haller, mağazalar, ticaret 
evleri yaptırabWr ve bunlan kirala
mak veya satmak ıW'etile bu masra
fuu derhal çıkarabillr. Belediye böy
le bir it için oıuhtaç olduğu serma
yeyi de bulmakta güçlük ç.ekmez 
zaanederlz. Bu eayede illçblr feda
LA.· 11h .l"'P"~ ilCh ... -~bir 
ıasmmı onar etllD!f onır. 

• 
Modern Çalııma 

Usulleri 
lzmlrde Tarı Uztlm Kurumu, lfçl. 

lerin pbftığı mahallerde .it esnum
da radyo ve gramof oala mtlzlk çal
dırmak uaulünü tecrtlbe etmlf, gör
miif ki, müzikle l!tçUer daha mont. 
um, ...- neteU ve daha iyi ~
yorlar. Tetkal etmişler, bu sayede 
it rudD1M1•m ytlzde dokuz nlsbe-

• tinde arttığını gönntlfler. 
Bu misal, bize modem çalıtma u

ındlerl tle, eeld babayul ....,_ 11-

Millerl arasındaki farkı göstermek 
IUbarlle dikkate taJ9Bdır. 

Bbde bir lmun it yerleri pis, ka
nnbk, ~ p.rtlan iptidai ve 
köttldtlr. Bu p.rtlar lolnc1e çal ....... 
~ nac1muu tllph•ls u olW'. NI· 
tekim bUytlk unayl memleketlerinde 
ltçlala pı.,... prtlarma ve çahpna 
yerleıtne uaml ehemmiyet verilir. 
Fabrllla ve at.ölyelerla tıemls, ha.,._ 
dar, nhl olnwema itina ohmur. ltd· 
lerba lltlf8 ve IDtlwn lolnc1e ça1J1ma. 
larma ehemmiyet verlUr. 

Dilde it ..ııtplert bmma kendi 
ınentutıert lku.w olclata• mtld
lik olnwhldan tola ae it prtluma, 
ile de it yerlerllle ehemmiyet verir. 
ler. Onu lola bbc1e IHlaln P'lllM 
laaU ,... fabt nadmM• ucbr. . 

• 
kavganın Faydası 

TAN ve CmnhmlJet anm.ıeld 
lıavpnm bqt1nftUı tabükak eden 
ilk faydw f'I obnaftUı OlnlJam ar
tık k8ftlre tahammll edemiyor. 

Ealdd.. davayı tırn·mak lPa ldl
ftlr en kavwetll 1111111 olablllrc1L Fa.. 
icat bactta artık olnıJ1laa, ldifrtl 0-

lcuV&rnı]IDr. Bele pmet.e .utanlarm· 
"- ktlfre cevu vermiyor. Kaç kişi. 
elen, gazeteyi aldığı halde ktlfilr ~ 
"uran stttunlara gös aturwbpu I· 
•lttıın. 

ŞinıctU8' gazeteler aruındald kav
bnın ortaya koydula mtlspet bakl
llatlerdea biri budur. Ve gazeteel
llk ilanıma bunu MVlaçle kaydetmek 
~. 

iti. Zekeriya 

T :A: N ============================================= "& 

• 

Bağda~ l·Iatun ile 
Ebu Saidin 
Macerası 

/~;:~:~ ~~:k~ ~:~~:~;·ı 
1 
• lbanblann aekizinci HU

kümdan Olcayto Ha
nın bayabndan ümit keailmit
ti. Devlet erkim, Veliahdi ve 
Horuan Umumi Valisi Ebu 
Saide haber uçurdular, onu 
Sultaniyeye çağırdılar. Taa
müle göre, hep Horaaan vali
leri Hüliıu tahtına oturduk
ları için Olcayto Han da he
nüz on bir yatını bitiren oğlu 
Eb(i Saidi Horasan Umumi 
Valiliğine tayin etmİftİ. Ata
beyi Sevinç Horasanı idare 
ediyordu. 

1317 .Yiiının ılık bir nisan sabahı, 
karalar giyen devlet erkA.nı Ebu Sa 
idi Sultaniye önlerinde atlanndan 
inmek ve serpuşlanru koltuklanna 
almak suretile selamladılar. Ebu 
Saidin hükQmet merkezindeki ilk 
işi - eıki Şaman an'anesine göre
babuının iıtirahati ruhu için hal
ka aş dağıtmak oldu. Bundan son
ra büyük kurultay toplandı. Ebu 
Sait Dhan eeçildi. Kurultay Uyeleri 
yeni hükümdarı bUrklerini çıkara
rak, lruşaklannı enselerine atarak 
~--· ...... uı--çiODKJııa rı..au<.::"• 
yi Sevinç birer ellerinden tutarak 
Ebu Saidi altın tahta oturttular, 
ba.,mdan aşağı ıembiller dolusu inci 
ve kıymetli t.aflar 1erptller. Henüz 
12 yaşını yaşayan bir çocuk Hora.
sandan Akdenile kadar uzanan ge
niş ımırlı bir Ulkenin tacidan ol
muştu. Soldos oruğunun reisi Emir 
Çoban da Saltanat Naibi seçildi. 
Devlet itlerini idare ediyordu. Ebu 
Sait sarayın muhteşem bahçesinde 
ki havuzlarda altın ağlarla balık av 
lamasını, devlet erklnmm QOCukla
rile oynamasını pek eeverdi. ()yun 
arkadaşlan arasmda Emir iri kara 
gözlU, pembe yanaklı km Bağdat 
ta vardı. 

Gürcistan topraklarındaki bir iayıp, 
nı bastırırken gösterdiği liyakat ve 
muvaffakıyet ona (Bahadır Han) 
Unvanını verdirmişti. 

Ebu Sait Bahadır Han 21 yaş. 
nm en ihtiraslı ve ateıli bir çağını 
ya'1)'ordu. Gönlüne düşen bir kıvıl
cım onu yakmıya bagladı. Eniştesi
nin kı11, Hasan Büyüğün karısı, 
kendisinin küçüklük arkadaşı Bağ
dat hatunu ıeviyordu. Bağdat Ha
tun da çılgın bir aıkla kocasma 
bağlı idi. Mogollardakl bir türe hü
kümdara sevdüğ herhangi bir ka
dml derhal kocasından boşatarak 
alma hakkını veriy0rdu. Ebu Sait 
Bahadll' Han, kendisini terbiye e
den, Hanedanı iç.in canla baıla ça
lışan, Dhanlılann yurdunu parça
lanmaktan kurtaran, genç hüküm
dara yekpare bir vatan temin eden 
Çobana ve onun daınadma kat'fl es
ki ananenin kendisine verdiği bu 
hakkı kulla.nmıya cesaret edemi
yordu. Aşkiyle uzun bir mücadele
ye girişti. Fakat gönlUne yenildi. 
Adamlarından birisini Çobana gön 
derdi ve Bağdadı istedi. Çoban me
sut bir yuvayı ve belki de kendisi
nin ve ailesinin mevkiinl yıkacak o 
lan bu yıldmm haber kaflmlla& 
~"" ı:>a.nmaı--ve menn cevabını gon
derdi: 

- Bu katiyen olamaz. Gör.den I
rak olmak hasta gönüller için en şl 
fa verici bir iliçtir. HUkUmdar pa
yitahttan biraz uzaklapın. Biraz 
Bağdatta otumınlar. 

Ebu Sait Çobanı kıramadı. Sevgi 
tisinin admı taşıyan Bağdada gitti. 
Çoban da dama.dile kızını Karabsı
ğa gönderdi. 

Ç oban Bağdatta hUktmıdara 
kızmı unutturmak için bU· 

tün zevk ve eğlence kapılarını açtı, 
avlar tertip etti. Bağdadın sevgisi 
hUkUmdarm kalbini bir kurt gibi 
kemiriyordu. Nlha)'et yatafa dtl
§UrdU. Bundan sonra u.ray mahfe
linde Çobana k&r11 bir htlrmetÜ" 

lik hissi uyanmıya b&fladı. Vezir Sa 
ym yanllf haberlerle hUkUmdan 
Çoban aleyhine . tahrik ediyordu. 
Çobanın oğlu Dimeşk hocanın da 
sarayda mühim bir memuriyeti var 
dı. Çoban cttretki.rane tellkki edi
len bir karar verdi: Çıkan bir llya
nı bastırmak için Horasana gl~mek 
bahanesile Bağdatta.n Sultanıyeye 
döndü. Vezir Sayını da beraber al
dı. Dlmeşk Hoca sarayda pek mü
hiın bir mevki tuttu. Ebu Said.in 
nüfuzunu sıfıra indirmiı;ti. Fesat ve 

haset makineleri içledi. Dü~manları 
bir intrika ile Dimeşk hocanm ba
şını kestirdiler. Ebu Sait bundan 
istifade etti. içini kavuran ateıi 

söndürmek için Çobanm da vUcu
dünü kaldırmak istedi ve nihayet 
hir .srltn Rnraunda .boiWA.nan ~ 
banm başparmağı hükümdara ge-

tirildi Çobanın oğullarmdan Timur 
ıa., Anadolu, Mahmut Gürcistan, 

Huan da Horasan umumi valisi 
idi. Bunlar mUtterek bir isyanla E
bu Saidi devirmek istiyorlardı. Ba 
balarmm Yanlış hareketi onlan da 
UrkUttU. Timurtaş sığındığı Mısır
da öldürUldU. Diğerleri de fena ala 
betlere uğradılar. 
Bağdadın aşkı koca bir impera

torluğu çökUntUye doğru götürü
yordu. BUyijk aşk yurdu temelin
den sarsmıştı. Bu sırada Çobanın 
damadı Hasan Büyükle kızı Bağdat 
Karabafdan Sultaniyeye döndWer. 

E Şahı Haaan Büyüğe g&ıder
bu Satt KawuWkuzat Mübarek 

di. Bağdadı tekrar istedi. Hasan 
Büyük ba§ kaygusile bu teklifi ka
bul etti. Bağdat hıçkınklar için
de kocasının kollanndan alındı ve 
saraya getirildi. Gebe olup olmaw
ğını tetkik için Uç ay bekletildi ve 
kırk gfuı kırk gece süren bir dü
ğünle Ebu Saide verildi. Hasan Bil 
yük bu feragati ve f edakarlığt kar 
şısında sarayda mübiım bir vazife
ye tayin edildi. Bağdat Hatun Ebu 
Saidin kalbine kuruldu, hükümdar 
onun büyük aşkmm gölgesinde silin 
mişti. Bağdat hel'§ey idi. Onun aç
tığı astık, kestiği kestikti. O baba 
sının ve kardeşlerinin intikamını 

almayı kuruyordu. Fakat onun nü 
.tuzu saray erklnında.n birçokları

nı giicepdirmişti. Bağdat bala sev
diği eski kocaama da sarayda bü
yük bir nttfuz payı ayn"II11'tI. Ha
san BUyUk sarayda bu kadar bü
yük bir nüfuz sahibi olmanın ne ka 
dar tehlikeli olduğunu pek çabuk 
anladı. Hasutlar etrafıhı sardılar, 

hükümdara gammadadılar: 
- Bağdat Hatun e1kl kocaaile 

gizlice buluıuyor dediler. Bağdat 
Ha.un BüyUfil çılgmca aeviyordu. 
Saray, mücevherlerle lllalü muhte 
,em taç gözilnde değildi. Ebu Sai
din kollan ona iğneli bir betik ol
muştu. Ebu Saidi kendisinden so
ğutmak için herşeyi yaptı. Ve ni· 
hayet onu bir gUn zehirli bir men
dille öldürdü. Ebu Sait Bahadır 
Han 32 yaşında çılgm qkmm kur 
bam olurken Dhanhlar yurdu iplili 
kopmuı bir telbih gibi dağıhverdi. S altanat Naibi Çoban ~un 

dört kötesinde çıkan 18Y8.D· 
lan bastmyor, dıt dil§Dlanlarm te- .---·------..ı..:__------------------------------

=::~:.a; ''YutJUS Nadi .. Küfürlerinin 
ve hlnedan arumdakl nüfusunu 

=~~==~ Efk.Arı Umumiyede düfUn yapıldı. Bu evıenmenJn Emir U 
Çobana verdlff nete oflu Anadolu Ak =:==ta; Bıraktı~• isler 
air etti, Sultanlyeye ptirdl. Çoba
nın btlyUk hizmeti otıunu kelldill
ne bafıllattı. Timurtat affedildi. 
Tekrar Anadolu umumi vaWJtbıe 
gönderildi. 
Çobanın km Bafdat, tıııan Wke

alnbı bir yıldızı idi. Onun ,U.Wll 
dllJere dutan olm111tu. 
~ Saitten aonra eeıatruıer Bey 

Jlllnl kuran Şeyh Rtlleytn aurpnm 
olJu BU&n BUyUk te Wkenln en J&
lnflklı ve genç bir kumandam idi. n. 
han kadınlan onun gllselltttni p.rla 
larmda terennüm ederlerdi. YUbek 
aile kmlan arumda pno kum&D· 
dana gönW verenler pek çoktu. Sul· 
tanlyenin Ud gn.ı genel nif8nlan· 
mışlardı. Bu haber yurdun bir ba
tmdan lSbür bqma kadar bir M
vinç dalguı halinde çalkandı. Par
lak bir düflln yapddı. Bafdat ha
tunla Hasan Büyük evlendiler. Mu 
bitin gıptumı, huedinl topleyan 
mesut bir yuva kurdular. 

E bu Salt büyUmüı. eavqlar
da ve bqkaldırmalan ya

t:Jttmnada bulunllliya bqlamıft,ı. 

Yanu Na41Dla maltm ~ 1111 
eok mabltı.rcll nefret Qllldlt

makta, tlblad nnnütedlr. Ba adam9I 
lraleminden brls sl1ıi aba o ltreDC idi· 
fUraameıeri olaamaktu, ıtıpUlis bUttiJI 
ftta'M!l•tlır mUttelddlr • 

OlnancaJarmmm telefonla, melmlp1a 
•• te1crafla ~ IQlllS mııraca
atlar brt•aada,... Ba olnaJgcalar cYa
au Nadi> llba ldlfllrbublı ~ 
derle bir t .. tır Ye nefret cllaJdPlan
DI bildlri)'Orlar. B• plis ve ilreDG 7U'" 
lar br111111da dit• refilderlmls el• lla• 
nlrete s9'1Delı mecharl~ clQrmlt
larclır. cNaclb ala JUl)arı, eftln .,.-;-
illin taralmdua oJdah sf1ıl, r&e.·· 
mis tar&fmdaa ela takbih edDlror. Nite
kim «Haber• IUeteli. cNaclb aia -1• 
nlı :nadan bl'f!lmcla elClakfl aa:pnmda 
cEfklrı amami:re,.. açık mektup• bat
l*lı bir :rası nqretmekte. banda ba ada• 
mm derebeylik baıtalıtmm n1ha79l bal· 
maıaıı iıtiyerek bilhu1& ıöyle demek
tedir: 

«Nadi, 33& ncı mali yılmdanberl kea· 
diıinde zaman saman lran söriUeıı bll 
baıtahktan lnartalmaıun bir 10lunu bal
malıdır. Kemallıt icleoloJlnla ·tttrlfatmda 
kendiai cibi, on bininciler aramda IB• 
cak Yeri bahmabilecek bir ntandat mil· 
temadiyen: 

- Beni beni beni 
DeJip clarana, •fkln mDuml7qe aı. 

lla)'et sına s.Up: 

- Eh... tlıanah Hracleal-
Di)'e bir nlrQa IDabatap oJmW P• 

~tabiidir. 

• H aber IUeteal. baDclua IOftl'a, Yuna 
Nadi,.. clllinl blce bar etlllealnl 

tanl)'e etmekte, Nacllnln Loaclrada, An
Jıan. manbhu he)'etl arumda balan
clala a1111n11rda, lılalta me.lnallamu 
lnartarcbtı lcldlumm da clotna olaım:pa. 
catmı ileri ıllrc!Uktea soma, ıaaları ili
" ecll)'Orı 

cVeln bir lıalem batuı ile de oı.. 
clılalta mnlnaflannı ben laartarclmu di-

,.bU. Yaau Nadlahı, """ bundan 
daha bqb mevsularda Ye iddialarda ba-
hmabllecell ele habra celebllir. 

Nadiılln cCumhurl,.et• 1 bir ıruet .. 
dir. Ba cCumhariJ'et• in hudutları ile 
Kemalist cilmhuriyetln hadatlan bi· 
ribirine bnıtırılmamalıdır. 

Efkln umami,.ede, berinde qylav
hk ııfatmı taı!J'Ul ve Cumhuriyet baı
maharrlri olan Yanaı Nadinhı. bir mes
hkdqma atua aJ1ftftU7acak kelimeler 
aarf•tmit balanmaıı kendiainlıı de bot 
ıörmbcceii bir kanaatin doimaama ... 

bebl,..t ...-müteclir. Yllll acaba Ya
na Nadi, ba .UUclt llanketl tetrl -
aanl)'etiu ....... mi ~·-
cibl bir baaat.• 

«Haben ........ malıaleebıla bir ,.. 
rinde c1t Nadlaill clCIDktl ,.. ..... ltaret 
ederek: 

c- Nacllaln bac8nkil ,.... efkln a
mami:recl• mtllpet bir intiba bnlana· 
11111tır. Ba •ld n eok JmHandmıt. hl· 
Jid• •• lcleallsmel• ma1lnam. profelJO
nel 1Ueteci taW:ral, bac8nkil .......,_ 
•er Ttlrlı camlaıı brtamda cllPDlllAht 
elerba lfltaa mıhlılmclar.• 

Demektedir. llalralecle. NadiDID bana 
dlrttlnln, Kemalist imam tam olu n
tandaılan lnselıracalı cltreceJI baldatu 
da ilin olanmalıtadll'. 

• DGaldl clon Telcnf• pntell ele clor 
mak &11P eletil ,..._. 1trl..-Ue 

Nadiala cltlnlıtl :rummdald bir a0tva 
ipnt eclerelı, Hadinin laahat .....ud 
ilttmektecllr. 

loa Telsnf m1tea1aı.. .. atırlan 
~ı 

c- Bllmtmelı &1IP Woclr. Jl'üat. 
61renmemek en bilyfik a11ptJrl 

Derler. Bls de bll aösclln c.aret ala· 
rak Cumhuri7St psettaiııin batmabar· 
riri 4& senelik cueted, H ıenelik me
buı ve 36 bin defa fullet nUmune.i J'tik
aek it ve polltlb Uatadı MJlll Ba,. Ya
naı Na4id• bir nolrta11 ölrenmek •• 
tenevvür etmek mecburi)'etlnl da,.duk. 

Cüretiıni.ıi cehlimise atıf banran.k 
bizi affetsinler. Baıtan ıona kadar ne
zahet. edebiyat, sanat ve J'ilbek p0Je
mik 8rnetl ifade eden belif Ye Özel bir 
malıalealnele Ahmet Emin Yalmana Ba,. 

s-zmm 
FiKiR KAVGASI 

EfWundaa Dekana, Dekarttaa 
Bacoa'a, Oll Hlmlncl uır ensiklope
dlstle.rden 19 uncu asnn müspet 
WmJerlne kadar, bütün felsefe tari
hi ftkrla tphau )'apmaıtır. Fikir 1-
_.. eclUmlye Ntluadljl günden bu
ıune adar ftldrle kavpaı yaayana 
ytlıilr. Bu fikir kavpamm, temıs 
mtldatllerl, davayı Wm olarak yilrtl
tealerl oldup gibi, bunu bir menfaat 
kdD olarak kullanM•ar da tarihte 
yer almqtır. Btttün bu tarih içinde 
kiiJdl cemiyette olan fikirler umma 
lnMDlarm ~e gerlldfilal, Sok
nt gibi sehlrlendlilnJ.. Gallla gibi a
lddıjnu görilrila. Olenler muhakkak 
ki, bir f!lklr namına ölmllf, fakat JI· 
me aU&b ~keoler mnhaJdıak ki, lk· 
tmadl, alyaat talısl menfaatlerlnl ytt. 
rlltmek 1~ fikri, fikirle beraber sa
hibini yok etmlye çabpnıılardır. 

• A.lll'lana aeyrt içinde Sokratm m-
viyetüıden bir katre, G•.lllap• etin
den, gemliinden bir sene kalmadı. 
Fakat ileri atlrdüklfll'I ftldrlerln üze
rine kuleler gibi yeni fikirler, 7enl 
Ulmler, kuruldu. Mkrln be muaı:r.am 
kavguau. kafatuoıa, fikri gtlden .. 
damm etine, kemiğine bağlamak, fik
ri çllrtltmek için ~rçeveabıl f;\lrüt. 
mek, iptidai devirlerin miinakaııa 

teldi idi. Medeni memleketlerde fikir 
mllnakaıası artık şahıs meselesi de· 
iil, ~de birçok llU'tlar ve sebepler 
aaklıyan, birer memleket meeelesldlr. 
Muhtelif flldrlerbı müdafileri kal'll 
ka.l'§ıya, blrlblrlerinin fildrlerinl ÇÜ• 

riitmek çJn mücadele meyclanma Uıni 
alllhlar, vesikalar, fstatlstlklerle çı· 
karlar. KtlfUrlerle değil. Küförtlıı ve
sika olduğu hiçbir kitapta yuınu. 

• l' eol bir dünya harbbıla arifesin· 
de, bütün Avrupa, Amerika, Alya 
cemlyetlerbıln btlyttk lktlladl, siyasi, 
içtimai mücadeleler ~de kıvrandı· 
p, tlklr kavgalanDJD keskinleştiği 
bir devirde blslm .matboatonız da bir 
imtihan ~dl. Kanunuo verdiği bü-
tün fikir hürriyeti müsaadesi i~de, 
matbuat bu da\·alan bir lllnı olarak 
pdecek devre ıelmec11Pü ıöst.erdL 
l1IUô aeıu, llbiıli iüil61De blia ... ..---ı 
tıesvlrat De htlcuma geçildi. Fakat bü 
Ubı bu imtihan Türk cemlyetbıbı o 
lleVlyeye gelmediğini ispat etme.. 
Matbuatı idare eden buı adem•ana 
fDdr kavguau oJaua bir terbiye, 111-
yul, içtimai bir riitt De idare ede
medllderlnl gösterir. 

Eler bu memlekette ele ftldrlerla 
olpnl8f!DMllU1 fDdrlerln lınıldpı..., 

Dert ftldrlerla lrtlcaa ~ a. 
kdipol fldrlerbı ,.,....... istiyor. 
l8k, medeni bir matbuata, her törltl 
menfaatten ark, yalms halba ...... 
faatl lçla phpa bir matbuata a.. 
VUP""QIR dilemellyls. Yoka ileri O. 
kir, yüksek kttittlr, medeni möıaa,. 

• 
kap, fikir kavpa1, bu boğucu hava. 
bu sisli ve balamk gtlrtllttl iç.inde ID
kişaf edemez. 

Sabilta Zelıeri;,a 

• 
OlmJQCUlanmJ • Cnap 

Son sUnlerde cJrittiğlm mllnakııa 
mllnuebetlle brilerimden bir çok 
mektuplar aldlm. G&lterdikleri te. 
vecctlhe tetekktlr ederim. Diyorlar 
ld: "Mllteeuir olma, bls Beni t1 Re
.ımıt Aydanberi tanım. Çıbrdıim 
drtllerle kitabı, mecmayı, •»Biklo
pedllerf llık alarak okuduk.,, 

Ortada mtlteeuir olacak bir 191 
gGrmtlyonun. Ben her memleketini 
MveD adam gibi, hareket ettim. Bu 
yt1zden beni tahkir etmitler, ne çı. 
karT Yalan, iftira, tezvir, benim ... 
refimden ve pbalyetlmden hiçbir teY 
götUrme&. 

s. z. 
Yanu tö1'le ba)'VQ)'Orlar: 
c- ltnln slblltrla pelı GOlana mat 

etmel• :ralnn benim kalemim lılfidir. 
Unatma1111 ld, benim lıalemimden aoııra 
lıoca Ttlrk milletinin ös lnaYveti en bl
J'flk huamttleri 7Üıp )'llana:pa daima 
banr Ye kadirdir.• 

itte idrakimia ba nolıtada Ptaladı ••ı 
- Türk milJetinin öz kuvveti Yanae 

Hadinin kaleminden sonra mı cellr, J'Olt-
1& Yanwı Nadi mi o lnavvetten ıonran 
~r?':" Acaba, Bı,. Nadi kendi pa11na 
bır milli nzıcdılı: önderliti mi taın. 
~ bu)'Uruyorlar da biz bunun ıafili
JU P .. > 

Diye tereddOde dii,tük. Ltltfen Bı7 Yunuı bu noktayı kendilerine haı üıta
dane tarzı edalarlJe izah banrur n d • 
mek iatediklerini anlatırlar mı?_, e e 

~aksat, ıırf tenevvür ve bilmediiimi
zl öfı'enmekten ibaret. o kadar.• 
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Hintli ile 

f A 1" 

Görüştük 
·Kırıcı Gurese 

1 

Ayni Tarzda 
M.ukabele Edecek 

Mülayim ve Tekirdağlı ile güreşmek üzere Lon
dradan gelen Hintli pehlivanla dün matbaamızda iki 
saat görüştük. Hintli pehlivanın söylediklerini yaz
madan evvel, görünüşünün bizde bıraktığı tesiri a.n
latalmı: 

Hintli adamakıllı uzun boyludur. Hatta yoldan ge
çerken boyuna herkesi baktıracak kadar uzun sayı
lır. Boyu bir metre doksan iki santimetre geliyor.muş. 
Yağız vücutlü ve boyuna nazaran ince bilekli gö

ri.inen Hintlinin 125 kilo ağırlığında olduğunu da 
öğrendik. Kendisi sevimli ve keskin bakışlıdır. 

Hintli pehlivanla konuştuklarımızın bir kısmını 
naklediyoruz: 

- Istanbulu beğendiniz mi? 
- Fevkalade hoş bir şehriniz var. Insanlan da 

1 H -ı 
V akit gece yarısını çoktan 

geçmişti. Hukuk müşaviri 
Blahin uyuyordu. Rüyasında ken
dini, çalıştığı müessesenin umumi 
toplantısında görüyordu. Toplantı
ya, oda hizmetçisi Nastya teyze ri
yaset ediyordu. Bolodya Blahin re 
isten söz istediği halde reis Nast
ya her nedense ona söz vermiyor, 
hiç dunmadan elindeki çıngırağı ça 
lıyordu. Blıihin: "Çmgırağm ne de 
kötü sesi varmış! .. " diye düşündü .. 
Ve uyandı. 

Ay ışığı odaya vurmuştu. Kapı
nın zili hiç durmadan acı acı çalı

yordu. Blihin söylenerek yatağın
dan fırladı. Pijamasını giydi ve ka 
pıya koştu. Sert bir sesle: 

- Kim o? diye sordu. 
- Blahin'e telgraf. 
Blahin telgraf almasını hiç sev

mezdi. O, birçokları gibi, itina ile 
biribirine yapıştırılmış, ekseriya fe 
na bir haber getiren bu kağıt par
çasından esrarlı bir korku duyar
dı. Blahinin karısı Lüla Kırımda is
tirahatte idi. Telgraf an~ak ondan 
gelebilirdi. 
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gayet terbiyelidir. Bu hususta Londra ile buranın 
bir farkı yoktur. Yalnız buranın insanlarmm ekse
risi siyah gözlü ve tatlı renkli, onun için yüzleri ba
na Ingilizlerden daha sıcak ve nurlu geldi.,, 

Pehlivanlığa nasıl başladığını sorduğumuz zaman 
dededen güreşçi bir ailenin büyük oğlu olduğunu 

anladık. 

Postacı gittik
ten sonra Blihin, 
titriyen ellerile 
telgrafı açtı. Ha
berin korkunçlu 
ğunu azaltmak 

TELGRAF 
"'Cahiller içinde kaldım. Acele 

telgraf. Beş harfli yağ asiti emlabı 
kucaklarını. Lilla." 

- Fena. Telgraf ho~a gitme
di. Yalnız anlıyamadığım bir nok
ta var: Neresinde emlah varmış?. 

- Yağ asitinde. Hem de beş 
harfli. Telgraf açık. 

için, onu yüksek sesle olmdq: 

Dededen pehlivan olduğunu ıöyliyen 
Hintlinin ringde alınmıf bir resmi 

On beş senedir güreşiyormuş. Küç Uk kardeşi Dula 
şimdiye kadar hiç mağlup olmamıştır. Kardeşi henfü 

''Cahiller içinde kaldım. Acele 
telgraf beş harfli yağ asiti emlihr 
kucaklarım Lüla" 

--ı Londradadır. 
~.---·-.-'-' (. 1 Kurtdereli ile vaktile güreşmiş o

Hukuk müşaviri, hemen şimdi 
terlemiş olan alnına elini götürdü. 
Telgraf onu hem şaşırtmış, hem 
korkutmuştu. 

Futbol 
Usullerinde 
Değişme 

lngiltere lik maçlarında tatbik e
dilmiye başlanan futbol kailerindeki 
l!lon değişikliklerin beynelmilel fut
bol federasyonu tarafından kabul e
dilip edilmiyeceği meselesi üzerinde 
geçenlerde durmuştuk. Aldığımız bir 
habere Beynelmilel futbol f ederasyo
nu bunları kabul etmiş ve bütün dün 
ya f ederasyonlarma olduğu gı"bi bize 

Grimvel de 
lngilierege 

Dönüqor 
Geçen sene Futbol f ederasyo

nu tarafından lngiltercden şeh-
rlmize getirilen üç antrenörden 
ikisi evvelce muhtelif sebepler
le Tüııkiyeden aynlıruşlardı. O 
zamaııdanberi lzmirde bulunan 

de tebliğ etmiştir. Bunlar bu sene lik S 
maçlarından itibaren tatbik edile -
eektir. 

son antrenör Grimvel de k0ı11 -
tratı hitam bulduğu ve yeniden 
tecdit edilmediği \lin memleke

tine dönmlye karar v~ ~ 

Kaidelerdeki son değişiklikleri sı
rasile yazıyoruz: 

1 - Taç atışlarını yanlış ve niza
ma uygun yapmıyan aleyhine frikik 
cezası verilecektir. 

2 - Ceza sahası dahilinde yapı -
lacak her türlü serbest vuruşlar avut 

atılışı gibi tek vuruşla yapılacakbr. 
Kaleciye pas vermek ve elini kullan
masına. müsaade etmek kalknuştir. 

3 - Penaltı atılırken oyuncuların 

oe.za çizgisi arkasında bulunan ya-

nm yuvarlağııı haricinde olması şart 
tır .. 

4 - Penaltı atılırken kaleci kale
nin iki direği arasında ve çizgi üs
ti.inde hareketsiz duracaktır. Vuruş 
yapılıncaya kadara yerinden hiç bir 
suretle kım.Jldam.ıyacaktır. 

5 - Hakem atışında top yere te
mas etmeden vuran oyuncu aleyhin
de serbest wruş cezası kalkmıştır. 
Bu vaziyette hakem atışı tekrar edi 
lecektir. 

lan Gulam pehlivan akrabası imiş. 

NE Yll'OR, 1''E iÇiYOR ! 

Bazı Hintlilerin keçi eti ve sütün
den başka bir şey yemediklerini, bun 
dan dolayı kendisinin Avrupada güç 
lük çekip çekmediği sualimize bu ce
vapları verdi: 

- Ben Pencaplıynn. Keçi eti ve 
saireyi mecusiler ararlar. Bizler do
muz etinden gayri her eti yeriz. Ben 
bil bol et yerim ve ayran içerim. 

Avrupa ve Amerikada kimlerle 
güreştiğini de şöyle anlattı: 

- On beş senedir güreş yapıyo
rum. Amcrilmda, Londr41uo., A.u::ı· 

tralyada. Kanadada güreşler yap
tım. Eski dünya şampiyonu boğucu 
Lewis ile iki güreşimiz vardır. Ya
nmşar saatte galip geldim. Meşhur 
Şikat ile bir saat çarpıştım, berabe
re kaldım. Buraya da yenmek için 
geldim. 
Eğer burada nizamsız ve gözlere 

parmak sokarak, yahut yuımruk vu
rarak güreştikleri takdirde ayni dar 
belerle mukabeleve hazır bulunduğu
nu tekrarltyan Hintlinin hakiki aya
rı hakkmda bir hüküm vermek için 
cuma gününü sabırsızlıkla bekliyo-
ruz. 

Blahin, duvarda asılı duran Tols
toyun portresine dönerek acı acı 
söylendi: 

- Ben bu işten hiç birşey anla
mıyorum. 

Masanın başına geçti. Altına bir 
sandalye çekti. Başını iki eli arası
na alarak muammalı telgrafı hallet . 
miye uğraştı: 

- "Cahiller içinde kaldım" Bu 

malfım. Karım bununla oradaki 

doktorları kastetmiş olacak. Son
ra?. Evet sonra: "acele telgraf". 
Fakat müsaade ediniz, acele olarak 
neyi telgrafla bildireceğim? .. Ya şu 
mel'un "beş harfli yağ asiti emlahı,, 
da ne oluyor? Herhalde tahlil neti
ces:ni bana bildiriyor. Demek tah
lil raporu çok kötü imiı;ı .. Şimdi der 
hal kayin pederlıne telefon etmek 
lazr.m. 

H ukuk müşaviri kayi.n pederi
nin telefon numarasını bul

du. Telefonu açtı. Telefonun çalışı
nı dinliyerek uzun uzun bekledi. 
Nihayet belki onuncu zilden sonra 

Lülanın babasının, yani Sergey Kar-

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi AKDENiZ KAPLANLARI 

Ingiliz Kaptan, elini alnına götürerek, kır saçlarını okşadı. Eli titri
yor ve mavi gözleri yaşarıyordu. Bayramın gözlerinin içine bakarak: 
"- Reis oğlum, dedi. Bak sana oğlum, diyorum. Beni.m de senin gibi 
bir oğlum vardı. Şimdi onun yerini sen ve Tannyar işgal ediyorsunuz. 
Beni kılıç kardeşliği, yiğit yoldaşlığı size bağladı. Ancak ben bir za
manlar yüreğimde en kıymetli yeri tutmuş olan hatıralarımı ve duygu
larımı kalp para gibi atacak adam değilim. Ben İngilterede zalim bir 
ananın elinden çok çekilindi. Elbette bir gi.in sana da anlatırım. Fakat 
bugün, !spanya kralı Filip'in yenilmez bir donanma yaparak eski vata
nıma saldırması beni üzüyor. Bu pis Donlarla boğazla~mak istiyorum.,, 

Bayram Reis, önündeki kağıtlardan birini ihtiyar İngiliz kaptana gös
terdi: "-lstan bul dan aldığım mektubu bir kere daha okudum. Bizim 
kalender Pehlivan Hoca !stanbuldan çok garip haberler yazıyor. Peh
livanın yazdığına göre, İngiliz Kraliçesi bizimkilere acıklı bir mektup 
yazmış. İngilizler haçlı katolik dinini bıraktıkları için Donlar gazaba 
gelmiş, lngiltereye saldrracaklarmış. Kraliçe Türkiye padişahından hiç 
olmazsa bırkaç yüz gemilik bir yardım istiyormuş. Halbuki padişah av
rat peşine diişrnüş. Hey gidi günler hey. Bir zamanlar Fransanın yar
dımına koşan bizim İstanbul çelebileri, şiımdi İngiltere tahtındaki karı
dan daha karı yürekli kesilmişler.,, Bayram Reis çoşmuş kükrüyordu. 

Yazan: 

Leonid Lenç 
Çeviren: 

B. Tok 

loviç'in korkmuş ve kısılmış sesini 
duydu: 

- Kim o? 
- Ben Bolodya. 
- Hangi Bolodya? ?. Böyle gece 

yarısı hangi Bolodya olabilirmiş? .. 
Rica ederim ahizeyi yerine bırakı
nız .. 

- Ben, Lülanın kocası, Bolodya. 
- Burası Lülanm kocasının evi 

filin değil. Rica ederim gece yansı 
beni rahatsız etmeyiniz! .. 

- ıı:)"'ıgey Karlovıç, rı.ca ederun 
kendinize geliniz! .. Sizinle konuşan 
damadınız Bolodyadır. Yani kızınız 
Lillanın kocası Bolodya. Kı.zmız 
hasta. Şimdi kendisinden telgraf al
dım. 

- Siz misiniz Bol od ya?. Bir da 
kika müsaade, pantalonumu giye
yim. Uşüyonım. 

Bir dakikalık bir fasıladan son
ra Sergey Karloviç'in sesi duyul
du: 

- Kızımın nesi varmış?. 
- Onda yağ asiti emlahı var-

mış. Dinleyiniz size telgrafı okuya
ynn: 

- No. 18 

- Bolodıya, acaba bu beş harfli 
yağ asiti emlô.hı hangi hastalıklar-. 
da bul umırm uş? 

- Ben de size bunun için tele
fon etilin ya! .. 
Kayın peder biraz düşündükten 

sonra: 
- Bana kalırsa en kestirme yol 

tanıdık bir doktora sormaktır. Bu· 
nu hemen şimdi yapınız!. Diğer ta 
raftan Lülaya da, onu teselli ede
cek bir telgraf çekiniz!. Yann sa
bahleyin beni de neticeden haber
dar etmeyi unutmayınız!. Haydi, 
geceniz hayır olsun!. 

Blahin tamdık doktorları hatırlt'. 

m.ıya çalıştı: ! 
- Orlof savfivf'do p,.. • ._...,""- L 

zinh. H.ıjakof'a telefon edeyim. O 
ne de olsa kendi doktorumuz, mü• 
esseseden bu kadar para alıyor. 

Blahin telefonda çok beklemedL 
Nazik bir ses: 

- Sizi dinliyorum, diye cevap 
verdi. 

- Böyle geç vakit rahatsız et
tiğim için affınızi rica ederim dok
tor. Sizinle konuşan hukuk müşa
viri Blahindir. Beş harfli yağ asi
ti emlahınm ne olduğunu bana .. 

Blahin sözünü bitirmiye vakit 
bulmadan nazik doktorun bağırdı
ğı duyuldu: 

(Arkası 8 incide), 

Ressamı: 

MUNlF FEHiM 

İngiliz kaptan da ayağa kalktı ve: "- Onların kendi keyiflerine bak· 
maktan er işi görmeğe vakitleri kalmadı, dedi. Bu işi yine bizler yapa.
cağız. Sen nasıl olsa, Atlas denizine çıkıp Amerika ile İspanya arasın
da yelken açan İspanyol gemilerine sataşacağını aklına koydun. Ben de 
düşündüm. Evvela şöyle bir !ngiltereye uzanalım. Ben oranın bütün bü
yük adamlarını çocukluklarından tanmm. Onlann içinde kaptan Drake 
adlı bir yiğit vardır. Ondan çok şeyler öğrenebiliriz. Tanrı izin verirse 
elimizden geleni yapar, savaşa uzak kalan İstanbul çelebilerinin ödlek
liklerini unutturur, Türkün namını kurtarırız. Ne dersin Dayı baba?" 
Dayı baba gülümsiyerek: "Öyle olsun!" dedi. (Arkası \ar) 
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Türk --musiki 

B irkaç yıldır, dUnya radyo is
tasyonlarını arayıp bulmak 

ve her istasyonu dinlemek mera.l<I
nı iş güç edercesine ileri götUrmilf 
bulunuyorum. Merakunm vazifem
le alakası kuvvetli, ve vazifemi ko· 
iaylaştırmakta tesiri çok bariZdir. 
Bu devamlı araştırmalar ve dinle
melerden anladığım bir hakikat, 
her radyo istasyonunun çalışan her 
elemanını liyakati derecesinde tanı
ması ve her elemanına saygı gös
termesidir. En küçük eforu sarf e
den her eleman hiç olmaz.sa adının 
anılmasile takdir ve teşvik görür 
ve dinleyiciler tarafından tanIDJlllf 
olur. 

Bizim radyomuzda biraz değil, 
bir haylice ihmal olunan bir nok
ta. bu vazifedir. Bilmem neden ? 

Bu ihmalin beni en çok mütees
sir eden gösterilerinden biri, bu
gün okuyucularıma takdim edec_e
ğim "Türk Musiki Heyeti" ne aıt
tir. Kendim de radyoda çaiışmıya 
başlamadan evvel bu heyetin kim· 
!erden müteşekkil olduğunu, h~ye
ün ne için bu Unvan ile anıldı~ı, 
radyo dahilinde ve haricinde ne_ ış
le meşgul bulunduğunu bilmezdım. 
Bu bilgisizliğin bana anUnhasır ol
madığını, kısa bir tetkik ile anla
dım .. 

R. adyomuzun bu ihmalini bir 
tarafa bırakalım da biz, bu 

güzide heyeti tanıtalım: 
Heyetin mikrofon önUnde mevki 

alan hanendesi üstat Nuri Halildir. 
Zekası, hassasiyeti, tevazll'U ve ince 
terbiyesi birdenbire göze çarpan 
tıstat, TUrk muaikiainin en değerli 
şahsiyetlerinden bındir. Mesai saa
ti başladığı zaman Nuri Halil, iki 
kohlnu açarak durur ve bu kollan 
kavuşturmasile faaliyet başlar. Fır 
sattan istifade ederek gözUnUzU 
saz heyetinin tarafına çevirirseniz, 
kendinizi cidden vakur ve muhte
~em bir manzara karşısında bulıır-
sunuz. 

Soldan başta Ustat Neyzen Tev
fik! Ceketini atmış, burnunun or
talanna sarkan gözlüğünü takmış, 
notasından ayrılmıyan parlak ve 
engin gözleril6 neyini inletiyor. Us 
tadın hali malfım. Arasıra bir müd 
det istirahat eder. Fakat yeri boş 
kalır. Çünkü "Neyzenin yeri doldu
rulaımaz." Ve bu vaarf ona hakika
ten layiktir. Nihayet gUnUn birin
de yine kendisi gelir ve kendi ye
rini doldurur. 

\, 

N eyzenin yanıbaşmda Kema· 
ni Reşat. Sanatte, sanatten 

başka gaye tanımamı§, sanatini hiç 
bir zevke ilet etmemiş, onu da.ima 
bir namus nezahet ve kudsiyetile ta 
ziz etmiş olan kıymetli Ustat Reşa
dın, sanatine bu sa.mimi bağlanışı 
yüztinden onu ancak radyoda din
lersiniz. Belki de ara yerde bir kon 
serde görürsünüz. Fakat hiç bir va 
k;t bir eğlence yerinde ona tesadiif 
edeme7.8iniz. Sanati eğlence vasrta-
111 tanıtmak onun nazarında küfran 
dır. küfürdilr. Eğlence sahnesi onu 
belki zengin ederdi. Fakat gönül ve 
nıh fedakarlığı bahasına elde edi
len servet, en büyük mahrumiyet 
d"ğil midir? Reşat, kendini bu mah 
rumiyetten korumayı ve kurtarma 
yı bilen bir insan ve tam aninasile 
samı.tkA.r bir insandrr. 

Şimdiye kadar savdı~ sahsiyet 
ler Türk musiki'!inin belki bir da
ha e«lerine tesadiif edemiveceğimiz 
bi'ıviikleıi Rrasmdadrr. He~ de 
"'"'ntıklıın İAİn, tam manasile en eh
liy,..ı; Ustadı. 

F ıkat, gözleriniz biraz daha 
ileriledi mi, ansızın duraklr

:Vor. Çünkü çok gene. fakat hakim. 
hatta mütehakkim bir tavırla otu
ran astı vUzlü bir kadmla karı:nla
Şt\'Or. Hayret ediyorsunuz.. Nasıl 

oluvor da bu genç kadın, bu sanat 
büvUkleri arasına karışıyor ve on
larla beraber çalışabil:yor. Fakat 
hayretinizin çok kısa süreceğine e-

" üstat DUrrüyü görürüz. Gözlerinin 

YAZAN: 
Ömer Rıza 
DOGRUL 

· Oıtat neyzen T evlik 

min olunuz. Çünkü bu hakim ve 
mütehakim tavıile göze çarpan a
sil yüzlü genç kadının kanun telle
ri il.urinda. dol a9an parmakla.rına 

atacağınız bir nazar, size büyük bir 
kudret karşısında bulunduğunuzu 

derhal hissettirir. Siz belki bu ka
nun denilen musiki 6.letinin göğsü
nü kaiıya kazıya, tırmahya tımna
lıya inletenleri görmüşsünUzdür. Fa 
kat bu hikinı bayanın parmaklan 
kanunun ne göğsünü kazıyor, ne 
de tırmalıyor. Belki okşamakttn 
daha rikkatli hareketlerle nağme
leri, sanki parmaklarının arasma 
çekiyor ve birer zarif fiske ile esire 
tevdi ediyor. 

B ir gün Ustat Reşada sordum: 
_ Bayanın sanati hakkın. 

da dü§linceniz? . 
Bir kelime ile cevap verdı: 
- Bir tanedir! 
En olgun üstatlara kendini bu 

dereoe saydıran ve sevd~re~. güzide 
sanatklr ismini belki bıç ışıtmedi
ğiniz ve:ihedir. tsmini işitmemişse 
niz hayret etmeyiniz. Çünkü 0 da 
MD.ati suat için yapan ve başka 
bir gaye tanımıyan ve gözetmiyen 
bahtiyarlardandır. . 

Biraz daha ileriledik mı tanbuıi 

zekası şimşek gibi çalarken kuca
ğına sığınan tanburile beraber, i1m 
manlarm dalgalarını andıran hare
ketleri, sazının tellerinde nağme 
çağlıyanlan ibda eder. 

Kanunt Sedadı yakından tanı
mak şerefine nail ola.madmı. Fakat 
o da ayni fasileden, ayni soydan bir 
saantkar olduğunu her hali ve her 
hareketi ile üade eden çok ciddi bir 
sima. 

B u kısa seyahatten sonra yi. 
ne mikrofonun ba.şma dö

nelim. Üstat Halil Nuri, Türk mu
sikisinin en yüksek ve eşsiz bedia
lannı okuyor. Zaten bu bediaları a
rayıp bulmak ve musikimizin yük
sek eserlerini halka sunmak, bu gü 
zide heyete nasip olan bir devlet
tir. Ne mutlu onlara. 

Bu heyeti terkip eden bUyük e
lemanların adını sanını öğrendik
ten sonra onun deruhte ettiği tari
hi bir vazifeden bahsetmek isterim. 
Çünkü o zaman bu heyetin yalnu 
radyoda güzide eserleri okumakla 
değil, daha büyük ve daha salahi
yetli bir sıfatla bu ünvana layik ol 
duğunu anlamak ımümkün olur. 

Musikimizin de herşeyimiz gibi 
bir hayata doğru yürüdüğünü bili
yoruz. Bu yürüyüş en sonunda bize 
eski musikimizi unutturacak mı, ve
ya unutturması icap edecek mi El
bet hayır. Yeniler, ister istemez eski 
musikimizi tetkik etmek, belki de 
o musikiden ilham almak ihtiyacını 
hissedecekler ve bu yolda araştır-
malar yapacaklardır. \ , 

T 'irk Husikisi Heyeti, eslafm 
eserlerini okumak, çalmak, 

plağa çekmek. eslat musikisinden 
arşivler vücude getirerek mUdek
kiklerin istifadesine hazırlamak va 
zifesini üzerine almrştır ve konser
vatuvarda bu vazifeyi ifa etmekte 
dir. Bu mesai, Türk musikisine ya
pılan en büyük, belki de en son 
hürmet vazifesidir. Ve bu vazife ha 
kikaten ehilleri tarafından üa olun 
maktadır. 

Bu vazifeyi Uzerine alan ve ba
şaran Türk Musikisi Heyetini biç 
§Üphe etmiyorum ki yarının nesli, 
bizden çok fazla takdir ve tebçil e
decek ve onun tevazuuna karşı gös 
terdiğim.iz kayıtsızlığı bizim hesa· 
bımıza bir günah sayacaktır. Uma 
rım ki bundan böyle bu güzide he
yete karşı borçlu olduğumuz hilr
meU, daha sıcak bir samimiyetle, 
daha duygulu bir saygı ile ifada 
kusur etmeyiz. 

Bu hususta radyoya düşen vazife 
bu gUzide şahsiyetlerin mesaisini 
liyik olduğu şekilde göstermekten 
haz ve iftihar duymaktır. 

Bu ıenenin Avrupa güzellik kraliçeai dün Cezayirde Conıtantine ,ehrinJe ıeçilJi ve Finlandiya 
güzeli, Kraliçe ilan edildi. Şu reıimlerde bu ıenenin muhtelil Avrupa milletlerine menaup güzeli• 
rini görüyorıunuz. Soldan ııra ile: lıviçre, Finlandiya, Danimarka, lıpanya, Norveç, Hollanda. 
Ruı, Fran.a, Belçika ve Polohya güzelleri, üıt ııradan ikinci Avrupa güzelidir. 

Celal Bayar Kabinesi 
Teşekkül Etti 

Dün 
'(Ba.,ı 1 incide) 

seri Mebusu Faik Baysal, Maarif Ve
kileti Siyasi Müsteşarı El'Zllrum Me
busu Nafi Atuf KanEu, Nafla Veka
l ti Siyasi Müsteşarı Trabzon Mebu
s: sırrı Day, lktısat Vek8.Ieti. Siyasi 
MUsteşarı Konya Mebusu Alı Rıza 
Türel, Ziraat Vekaleti Siyasi Müste-
arı Mardin Mebusu Rıza Erten, Kas 

:amonu Mebusu Tahsin Coşkan. 
Meclü Parti Grupu toplanıyor 

Ankara, 25 (A.A.) - Meclis fırka 
grupu, 28 birinciteşrin 1937 perşem
be sabahı saat 10 da içtima edecek
tir. 

• • • 

Yeni Kabine 
Karşısında 

Ankara, 25 (Başmuharririmiz

den) - lzınir mebusu Cela.I Bayar, 
Cüımhur B~kanımız tarafından Baş

bakanlığa tayin edilmiştir. Yeni Baş
bakan kabinesini kurduktan ve Ata
türkün yüksek tasdikine arzettikten 
sonra bugün (dUn) yeni vazifesine 
başlamıştır. 

Celil Bayar bu yüksek mevkie 
memleketin siyasi ve iktısadi haya
tına ait imtihanlardan sonra gelmiş
tir. Memleketin en nazi!: günlerin
de lktısat ve Hariciye Vekilliklerin
de bulunmuştur. 

Türkiye lş Bankasmm başında 
bulunduğu seneler içinde memleket
te yeni bir iktisadi varlık kurmuş, 
milli itiban ve mali müesseselere em
niyeti her Türk vatandaşmın kalbi
ne sokmuştur. lktnıat Ba7canlığma 
geçince bu bakanlığı taınamile yeni 
bir temel üzerine kunmaya muvaffak 
olmuştur. 

f eni kabinede Sıhhat Vekaletini derulaJe eden Aydın 
Saylavı B. Doktor Hulu•i 

fade etmeyi vazife biliriz. Inönünün mını çizmiş ve bu program hiçbir 
milletin kalbinde kendine mahsuş bir man para Ye emek israfına mey:n 
mevkii vardır. Bu mevkie daima sa- bırakmadan adım adım tahakkuk et. 
hip kalacaktır. lnönU, Başvekil iken tirmiştir. 

memleket ve rejim işlerine ne kadar Doktor R~fiğin yeni kabineye gfr
candan alaka göstermişse şimdi de memesi ciddi sıhhi sebeplerden ileri 
ayni alakayı muhafaza ederek yeni gelmekle beraber başladığı mühim 
hükfımetin muvaffakıyetine kıymet- işlere devanı etmeyi, sıhhatinden bir 
li bir amil olacağına bütUn millet e- fedakarlık şeklinde bile olsa, kabul 
mindir. etseydi büyük bir sevinç duyacaktık. 

Doktor Refiğin Sağlık Bakanlığm- Yeni Iktısat Vekili Şakıir Keaebir 
da kalmaması ciddi bir tees.iUr uyan- iktısadi işlerde CelA.l Bayara kıy:"eı.: 
dırmıştır. Doktor Refik, en eski ve- li bir arkadaş olacaktır. Vazıfesine 
kildir. Yeni rejimin ilk gün1er.inden- ait işleri kendine devreden büyük a
beri devamlı surette sağlık işlerini i- zim ve irade ile ve verimli bir sekil. 
dare etmiştir. Muhtelif kabinelerle de çalışan tecrUbeli ve kıymetli hır 
yetmişten fazla vekille arkadaşlık et- vekildir. 

· t• Yeni Sagwlık Bakam Doktor Huırt. mış ır. 

Doktor Refik, memlekette yer.: bir siyi henüz bakan sıfatile tanımıyo .. 
sıhhi sistem kurmuş, açık ve dürüst ruz. Yeni vazifesinde kendisine .mu. 
prensiplere en modern ve verimli u- vaffakıyetler dileriz. 
sulerle çalışmıştır. İptidadan progra- J:\. E. Y. 

Uzak Şarkta Siqasi Hadiseler 
"' ç· (Ba§a 1 inekle) kıt.alan göndermektedirler. ın menı 

Zarah Leander'in Yeni 

Celal Bayar, mükemmel lıir teş
kilatçı, dürüst ruhlu ve yükS<·k his
li bir insan, geniş ve ameli görüş
ıu bir ikbsatçı sıfatile ilrtısadi var
lığımıza büyük hizmetleı de bulun
muştur. 

Buna rağmen elde eolilen verim 
Celal Bayarın istediği d erecedt de
ğildi. Çünkü dünden miraıı kalan kır
t.asi sistem pek çok zaman ve l:uv
vet i.sraflarına sebep olu:ror, çal ş • 
manın hızını ve verimini !ı:ısmen bo
ğuyordu. 

diseye sebep olan Japon tayyareleri, balarına göre Nanheiang ile Taşang 
iki defa İngilizler üzerine mitralyöz Çinlilerin hi.Ji. elindedir. Japon nare 
ateşi açmış ve İngiliz mevkiini bir Çın keti durdurulmuştur. Sekiz Japoıı 
mevkii sandığını bahane olarak ileri tayyaresi Koabur-Canton demiryolu.. 
sürmüştür. Hadiseden sonra Japon nun lngiliz arazisine isabet eden kıa. 
başkumandanı ve :.ı:ışkonsolosu özür mını bombardıman ederek birkaç ki. 
dilemişler ve ölen askerin cenazesine şini.n ölUmUne sebep olmuşlardır. 
bir Japon heyeti göndermek istemiş- Hava bombardımanı 
lerse de dilekleri kabul olunmamış • 16 Japon tayyar~si Canton-Hankeu 

Çevirdiği Filnl 
· Zarah Leander, beyaz perdenin 

~~ yeni yıldızları arasında, kendisine ça 
~~ · ~'· • buk şöhret temin etmiş olanların ba

Zaralı LeanJer 

§ında gelir. 

Zarah Leander'in, sinemaya intisa
bına ve §Öhret denilen devlet k~una 
çabuk sahip oluşuna sebep, çıldırtıcı 
kahkahalandır. Güzel Zarah, gilliiş

lerile, kıvrak kahkahalarile adeta şiir 
mısraları yaratır. Son olarak çevir

diği "La Kabanera., filmi, onun §ak
rak kahkahaları ile doludur. 

Bu güzel yıldız, balıketi modasma 
rağmen zayıf kalmayı prensip edin
miştir. Zayıflığı güzelliğin en bcışta 
gelen Şartı olarak kabul etmektedir· 

Güzel Zarahın burada gördüğünUz 
yeni resmi, meşhur bir ressam tara
fından pastelle yapılmıştır. 

Onun mahzun bakışı da, şen kah
- kabalan kadar güzel ve meşhurdur. 

Yeni Ba'.şvekil, Türk inkılabnım 
yeni ve çok mühim bir devresinde 
hük\\metin başına geçiyor. Bu de\.Te 
de, maziden miras kalan lnrtasi si3· 
tem ve zihniyeti ve ..bunun bütün 
usullerini ve itiyatlanm f;asfiye eı 
mek ve esaslı bir manada program. 
laşmak şeklinde kendini gösterecek . 
tir. 

Atatürkün bu sahalara ait mühim 
direktiflerini tatbik surı!tile Celaİ 
Bayarm, milletin kalbinde gittikçe 
kuvvetli bir mevki sahibi olacağına 
ve halkın işlerini süratle gördürmek 
bakımından az. zamanda eski iş takip 
ıztıraplanna nihayet vereceğine şüp
he etmiyoruz. 

Celal Bayara ve yeni kabinesine 
candan muvaffakıvet temenni ed,,r
ken. ismet Jnönlinün bugüne kadar 
devam eden bUyük milli hizmetleri 
hakkındaki şükranı bir defa daha i-

tır. Amerikalılara ait kısımda buna hattını bombardıman etmişlerdir. 
benzer bir hadise vuku bulmuş ve bıı Beş Japon tayyaresi Sungkiang ile 
yüzden bir takım tahribat olmuştm · civarındaki evleri bombardıman et • 
Amerikalılar hadiseyi derhıı.l prot('s mişlerdir. 200 kişi ölmüş, 400 kişi ya 
to etmişlerdir. Japonlar • ralanmıştır. 

hadise hakkında tahkikat yapıyor • Japonların dün Funatung deresine 
lar. Fransız imtiyaz mıntakasma da kadar ilerledikleri bildiriliyor. 
bir obüs düşerek patlamış. hepsi de Mogolutanda Cengiz Hanın 
Çinli olmak üzere bir kişi ölmüş ve bayrağı 
8 kişi yaralanmıştır. Ti · 

entsın, 25 <A.A.) - Bir Japon 
Süngü •Üngiiye 

Japonlar Şanghayda yaptıkları ta
arruz esnasında Kiang tevan - Çang 
havalisinde bulunan yüz bin Çinli as
kerini püskürtmiye muvaffak olduk
larını bildiriyor ve Çin kıt.alarmın 

Van. Siang ve Lunghux istikametin 
de ricat ettiklerini haber veriyorlar. 
Japonlar Nanmeianga bir buçuk mil 
ya kl~klarını bildiriyorlar. 

Çang civarında iki taraf 
süngü süngüye gelmiş, Japonlar 
şehre mermi ve bomba yağdırmışlar 
dır. Nanheiang'm Japonlar tarafından 
işgali üzerine Chapei'nin vaziyeti na
zikleşmiştir. Bununla beraıber Çinli
ler Chapeiye mütemadiyen takviye 

membaından haber verildiğine göre 
"Mogol takvimi., Suiyan eyaletinde 
Cengi~ Han devrinin ve eski Mogol 
bayragının ihya edildiğini bildirmek
tedir. Bundan maksat, bu havalinin 
~~nkin hükumetine tabi olmadığını 
gostermektir. 

Dokuzlar konleranıı 
. Lo~ra •. 2? (TAN) - Belçika ka. 

~ınesının ıstıfası dolayısile 30 ilkte9 
nnde toplanacak Pasifik konferansı. 
nm 3 i.kinciteşrinde toplanması muh 
temeldır. Japon hükumetinin konf 
ransa iştirak için vuku bulan dave~ 
yarın cevap vermesi beklenmekt a· Ce b e ır. 

_va ~.menfi olacağı kuvvetle talı. 
mm edılıyor. 
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HendekteBir 
-Soygunculuk 
Yakası Oldu 

Hendek, (TAN) - Bu ayın 20 inci 
günü g~i çarşı civarında bir ev ba 
sıllll.IŞtır. Çarşı civarında bulunan Yu 
sufun evine gece yansından sonra sa 
at birde dört meçhul şahıs girmiştir. 
Bunlar, Yuaufun 70 yaşındaki karısı 
Fatmayı döverek başmI, gözUnü yar 
mışlar, kendisini tabanca. ve kama ile 
tehdit ederek 33 adet on ~lik, 8 
adet yüzerlik, 44 adet otuzluk zinet 
altmlannı, 20 lira kağıt parasını al
mışlardır. Haydutlar, sandıkta bul
du1darı 5 tane gümüş saat ile bir Ka
radağ tabancasını ve samanlıktan da 

1 
bazı eşyayi aldıktan sonra kaçmışlar 
dır. Kasabamızda jandaranaya muave 
net eden ve geceli gündUzlti mahalle
lerde gezen bekçiler, kadının feryadı
m duydukları halde, bir ay evvel ta
bancalan alındığı ve silahlan olma
dığı için, cesaret edip te eve gireme
mişlerdir. Haydutlar evde 2 saat kal 
mak cüretini göstermişler, 3 saat son 
ra da zabıta, hadiseye el koymuştur. 
Zabıta memurlan, haydutları bulmak 
timldiyle, baskına uğrayan evin yakı
nındaki Kfıznnm evine girmişler, bu
rada 13 kişinin oturduğunu görmüş
lerdir. Yapılan tahkikat, bunların ku
m.ar oynadıklarını göstermiş ve hak
larında takibata başlamlmışttr. Evi 
basan haydutlar yakalanamamıştır. 
Zabıta, bunun eJ.e geçirilmesi ıça e
hemmiyetle çalışmakta, haydutlann 
herhalde kasabamız içinde bir adanı
lan olmak lazım geleceği tahmin o
lunmaktadır. 

Adan ada 
Seylapzedelere 
Ev Yapıhyor 

Adana. (TAN) - Geç.en seylApta 

evleri yıkılan felaketzedelere anesken 
tedariki yolunda yeni bir karar ve
rilmiştir. 

Seylii.pzedeler için memleketin her 
tarafında toplanan ianenin 70 bin li
rayı bulduğu, bu paranın kısmen, 
eeylapta evleri harap olanlara dağı
tıldığı, geri kalan felaketzede 69 h~ 
ne halkının başka yerlerde evleri 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bunlann haricindeki seylapzede -
lere tazminat verilmesi, artan 30 bin 
lıra ile de 40 - 50 ev yapılması ta
karrür etmi§tir. Bu evlerin mülkiyeti 
Kızılaya ait olacak, maamafih evler 
lstiyen seylapzedelere ucuzca kirala
nacaktır. 

Inşaata yakında ba.slanılması bok
lenilmektedir. 

KonlJa Çif çisi 
Yaumurdan 
Memnun 

Konya A.ksarayı, (TAN) - Har
manlarını kaldırıp ta yeni mahsul 
ekmek için dört gözle yağmur bek -
liyen rençperlerin yUzU gülmüştür. 
Uç gUn geceleri de dahil olarak de
vam eden ya~ur, hava Uzerinde 
değişiklik vücude getirmiştir. 

Sıcaklardan ~deta sararmnğa yüz 
tutan ağaçlar, yağmurlar sayesinde 
yeniden hayat bulmuş, etraf adeta ilk 
bahardaki gibi yeşilliğe bürünmüştUr. 

Tam zamanında yağmur yağdığı 
için gelecek yıl rnahsulUnUn çok be
reketli olacağı rençperler tarafıwlan 
ıöylenilmektedir. 

-o-
Biga· Karablga Yolu Fena 

Biga, (TAN) - Ansızın ba.şlıyan 
ve bir hafta fasılasız süren yağmur, 
zaten bozuk olan Biga - Karabiga yo 
lunu büsbütün geçilmez bir hale getir 
miştir. Karabigadaki stok tüccar ma 
lmı yük arabaları bin müşkülatla ge
tirebiliyor ve kışın bu yolun tamamen 
kapanacağı anlaşılıyor. 

--0-

Niksarda Yağmurlar 
Niksar, (TAN) - !lçemize bol yağ 

mur yağmakta, çiftçiler sevinerek 
bundan istifadeve calısmakta~ır. 

TAN 26 .10- 937 

KUT AHY A HAST ANESI 
Bu Modern. Eser, 

Önümüzdeki Hafta 
Merasimle Açıhyor 

Jn,aah biten hcutanenin en yeni reami 

Kiltahya, (TAN) - CUmhuriyeti- vUcude getirilen ve toptan sebze alım 
mizin 14 üncU yıldönUmünü kutlamak ve satnnıarma tahsis edilen halin a
için burada devamlı bir faaliyet var. çmu. 
Kutlama komisyonu vali Sedat Eri- 6 - Kültür Bakanlığınca. 45,000 1i 
m.in başkanlığında toplanarak prog- ra sarfi!e yeni baştan yapılan lise bi
ramın esaslannı ·hazırlamıştır. Teşkil nasnın açnnı, 
edilen sUsleme, tören, balo ve eğlenti, Halen ~a halinde bulunan yeni 
yayın komite\eri işlerine devam edi- hayvan pazan ile diğer müesseselerin 
yorlar. Hazırlıklara göre bayramın açım törenleri bayrama yetiştirileme
bu yıl çok parlak olacağı anlaşılıyor. miştlr. 

Esnaf ve müesseseler semtlerine tak Ziraat aletleri labrikcuı 
tar yapıyor. Bu bayraıma hususiyet 
veren iş.terden birisi de yalnız Kütah 
ya §ehrinde (6) mühim açım töreni
nin yapılması olacaktır. Açılacak mU 
esseseler şunlardır: 
ı - Vilayetin 100,000 lira barcı

yarak vücude getirdiği modern has
tane, 

2 - 70,000 Uraya vücude getirilen 
tam teşkilatlı ve modern ders aletle
rlle mUcehhez birinci ilkokul kurağı, 

3 - 65,000 lira sarfile yapılan 22 
metre genişlii:inde istasyon bulvan .. 

4 - 120,000 lira sarfile belediyece 
yaptınlıp şehir kıyısına gelmiş olan 
r;ıu tesisatından ilk sıhhi suyun akrtıl
ması. 

5 - Yeni Tabal, sezbe ve meyve 
pazan ile Kasaplar çal'§Isına ilaveten 

............................. 

Aydındaki 
·Bataklık 

ıKurutuluyor 
Aydm, (TAN) - Şehrhnlzin 

f~nden geçen Tabakhane !:ayı
nın Aydın önÜ!ıcle vücude getir
diği lbUyUk batıı.klığın kurtula
rak hem araziden fstlf ade edil- ı 
mesı '\'e hem de sıtmanın kökü f 
yok edilmesi için onuncu cüm- ı 
hurJyet bay:ranunda ilk kazma 
'\'Dnıhnak Sllretile başlıyan fa-

aliyet. mükellef amele Ue yü. 
rütülüp gelmlstlr. Şimdi Nafıa 

Y ekaelti bu :i§i ele alnuş, yeni
den proje yapmış ve kanal açıp 
kurutma. ameliyesini eksUtmi -
ye çıkarmıştır. Bunun l!J.Iİı sar
fedi.leceği tahmhı olunan para i 48 bin liradır. ihale Tef}rinisa

J nlnln li~ilnde Ankar..ıa yapda.-

. :::~:••••••••••••••••••••J 
Bigada Toprak 

Yazımı Başladı 

Biga. (TAN) - Beş koldan işe 
b~lıyan toprak yazımı komisyonları 

vazifelerini bir an evvel bitirmiye ça

ldarei hususiyeye ait olup son yıl

larda i§lemiyen buradaki Ziraat alet

leri ve araba fabrikasının, eksiklerini 

tamamlamak ve yeteceği kadar ser
maye ayırmak fluretile Ziraat Veldi
letince işletileceği öğrenilmi§tir. 

Bu maksatla dört kişilik bir mUte
hassıs heyet şehrimize gelerek tetki
katta bulunmuştur. Pulluk, tırmık, 
köylUye demir dingilli araba ve saire 
yapmak, çiftçiye ait harman, orak 
makinelerini onarmak bakıımından 
köy kalkmm(\sı planmm tatbikatında 
gerek vilayetimize ve gerek yakm il
lere çok faydalı olacağı muhakkak bu 
lunan bu müessesenin yakında işl.lıye
ceğini öğrenen Kütahyalılar sevinç 
duymaktadır. 

Kızılcahamam 
imar Ediliyor 

Kıızılcahamaın, (TAN) - Intihap 
dairelerinde tetkiklerde bulunan An
kara mebusları E§ref, Rifat, Şakir 
ve Rasim buraya da gelmişler, halk
la temasta bulunmuşlar ve Kızılca· 
hamamları gezmişlerdir. Bu hamam
ların son derecede harap ve sıhhi 
şartlardan mahrum olduğunu gören 
mebuslar, hususi muhasebeye yük • 
sek varidat temin eden ve kazamı • 
zın esasen fakir olan halkı için de 
bir geçim membaı olan hamamların 
ıslahı ve genişletilrnesi, hiç olmazsa 
birkaç senelik gelirlerlle tamiri için 

.delAlette bulunacaklannı vadetmiş -
lerdir: 
Yatı mektebini de gezen mebuslar 

gördükleri noksanlan not etmişler -
dir. 

BahkesircJe Bir Aile 
Faciası Oldu 

Balıkesir, (TAN) -lnönü mahal
lesinde bir aile faciası olmuştur. Yu
suflar köyünden olan. amele Mehmet 
Ali oğlu Safer, Geceleyin saat dörtte 
yedi senelik kansı Şadiyeyi kendi e
vinde, Şehir klübü garsonlarından 
Kadir ile Beraber yakalamıştır. Sa
fer, tabanca ile Kadiri ağır surette 
yaralamış ve yakalanmıştır. 

lışıyorlar. Bu mesainin 938 senesi ma Söğütte Dolu ve Yağmur 
yıs sonuna kadar bitirilmesi matlup Söğüt, (TAN) - Geçen hafta ya-
olduğundan yeni bir komisyon daha ğan çok şiddetli dolu, henüz bozul
te~kil olunmuştur. Bunun reisliğine ımamış olan bağlara zarar vermiştir. 
m~tekait Inhisar Müdürü Yahya, aza Doludan sonra mebzul yağmur yağ
lı?1na ?a eski zabıt kntibi Hamdi ta- l mı§tır. Yağmur, çiftçinin yüzUnü gül 
vm edilmişlerdir. dilrmüştilr. 

HiKAYEDEN MABAAT 4 ---------• 

Bir Otobus 
Kazasında 13 
Yaralı Var 

lzmir, (TAN) - Manisa ile Ak
hisar arasında feci bir otobüs kazası 
olmuş, 13 yolcu yaralanmıştır. Tafsi· 
13.t şudur: 

Manisada kayıtlı şoför Ziyanın 
idaresindeki otobüs Manisadan 13 
yolcu alarak hareket etmiş, Kayış
lar köyü civarında süratini birden
bire artırmıştır. 

Sürat müş'iresinin 80 - 85 kilo
metreYi gösterdiğini farkeden yolcu· 
lardan yapıcı Ibrahim usta, şoförü 
ikaz etmişse de tesiri olmamış, bu 
hızla giden otobüs Boyalı köpıi.i ci
varındaki virajı dönerken hendeğe 
yuvarlanmıştır. 13 yolcu da yaralan
mıştır. Bunlardan iki kadının yara -
ları ağırdır. Şoför kaçmıştır. 

Biga Askerlik Şubesi 
Yeni Binada 

Biga (TAN) - Merhum baytar mi 
ralayı Sabitin dört yıl evvel yaptırdığı 
betonarme ve çok zarif bina hükü
metçe beş bin liraya alnımı§ ve asker 
lik şubesi olmuştur. 

---(o:ı---

Ecıa Satarken 
Cürmü Meıhut 

Sındırgı, (TAN) - Aslen buralı 
olan Habil isminde birisinin Istan
buldaki ecza depolanndan birinin diş 
suyunu ve öksUrUk pastillerini sattı
ğı görülerek cürmü meşhut yapılmış, 
mahkemece 15 gün hapse, 15 lira pa
ra cezasına ve eczalanrun müsade -
resine karar verilmiştir. 

Sındırgı Tütünleri 
Bu Sene Çok iyi 

Sındırgı, (TAN) - Bu sene Sın
dırgı ve civarı lüks tütün çıkardı -
ğı için bu kıymetli mahsulümüze ta
lip olanlar çoktur. Yerli ve ecnebi on 
bir kumpanyanın mümessilleri gel
mlşler, tiltünlcri tespit etmeğe baş
lamışlardır. Aynca inhisarlar idare
si de tütün alacaktır. 

lzmitte Cümhuriyet 
Bayramı Hazırhğı 

tzmit, (TAN) - Cümhuriyet bay
rammm emSalsiz şekilde tesidi için 
hararetli hazırlıklar vardır. Vilayet 
tarafından Vali konağında bayram ge 
ccsi muht~cm bir ziyafet verilecek
tir. 

---o--

lımirde Yeni Bir 
Lise Daha Açıhyor 

Izmir, <TAN) - Eski kız lisesi 
binasında yakında bir lise daha a
çılacaktır. Erkek lisesinin 2600 U bu
lan talebesinden bir kısmı buraya nak 
Iedllecektf r. 

Kızılçulludaki eski . Amerikan kol
lejinde açılan köy muallim mekte • 
binde 2 teşrinlsanide tedrisata baş
lanılacaktır. 

----o.....ı,_ __ 

Sürmenede Ortamektep 
.. Açllacak 

Surmene, <TAN) - Uçüncü Umu-
mi müfettişlik maarif müşaviri Mus. 
ta.fa Reşit buraya gelerek, orta ınek
tep açılması etrafında tetkiklerde bu
lunmuş ve halkla temas etmi§tir. 

Sürmeneliler, orta mektebe kavu
şacaklan için seviniyorlar • 

-o-:. 

TEL GAF 
(Ba§ı 6 mcıda) 

-Bu sizin yaptığınız dlipedilz e
depsizliktir; bu ge~ UçUncU defa
dır bu eşekçe sual için beni uyan
dırıyorlar .. Bu sizin yaptığınız ayıp 
tır, B18.hin. Böyle çocukluklar size 
yaraşmaz!. 

H ukuk müşaviri geceyi uyku
suz geçirdi. Ancak sabaha 

karşı biraz gözlerini yumdu. Uyur 
uyumaz yine akşamki rüyayı gör
ııniye başladı. Riyaset mevlriinde yi 

· ne Nastya teyze vardı. Yine acı acı 
zil çalıyordu. 

Hukuk müşaviri gözlerini açtı. 
Acı acı telefon çalıyordu. Hemen te 
lefona ko§tu: 

- Allo, kimsiniz • 
- Dinle Bolodya, benim, kayin 

pederin Sergey Karloviç. Ben gece
leyin karımla beraber bir kimya ki
tabına baktım. Yağ asiti em18.hı ne 
imiş biliyor musun?. Sabun. 

- Karım bunun beş harfli oldu 
ğunu yazıyordu. 

- S - a - b - u - n beş harfli de 
ğil 

. ., 
mı. 

- Acaba neden doğı-udan doğ
ruya "bende sabun buldular" diye 
yazmadı?. 

- Herhalde utanmı§ olacak. O
nun vaziyetinde olsaydınız siz de 
yazrnazdınız!. VücudünUzde sabun 
bulunsa hoşunuza gider mi?. Zaval 
lı LUla. Herhalde ağır bir hastalık 
geçiriyordur. Doktora telefon etti-. .., 
nız mı .. 

- Evet ettını. 
- Ne dedi? 
- Ne diyecek? "Bu eizin vaotığı 

ntz düpedüz edepsizliktir,, dedi. 
- Herhalde bu sizin doktorunuz 

da Lülanm doktorları gibi cahilin 
biri olacak. Profesörlerden birine 
başvurmak 18.zım. 

- Evet, ben de o kanaatteyiım. 
Geceniz hayır olsun Sergey Karlo
viç .. 

- Haydi Allaha ısmarladık. LU
laya telgraf çekmeyi unutmayınız!. 

B 18hin, yüzü sapsan bir hal
de isine gitti. Şiddetle ba§I 

ağrıyordu. Arkadaşlan hayretle yU 
zür ~ · kıyorlardı. 

Şakacı P.arasin kendini tutamadı, 
sordu: 

- Bolodya, sana ne oldu?. YUzil 
ne san pudra mı sürdün, ne yap
tın?. 

Blahin kederli bir eda ile : 
- Karım hastalandı. Kanında 

beş harfli yağ asiti emlAhı bulmuş 
lar. Meselenin mahiyetini anlamak 
için.dü'n akşam bizim doktora tele
fon ettiğim zaman domuz herif ba
na küfür etti. 

- Karının hastalığı ne imiş? 
- Onda sabun bulmuşlar. Beş 

harfli bir kelime ile yağ asiti em-
18.hı. Jşte telgraf. 

Parasin telgrafı okuduktan son
ra gülmiye başladı. Uzun uzun gül
dü. Nihayet: 

- Mesele basit, dedi. Kann "0-
gonok" mecmuasının bilmecesini 
hallediyormuş. Nitekim biz de Grl
şuhinle bunu halletmek için bir bay 
li uğraştık. Bu lanetli yağ asiti em
l.Ahını biz de bir tUrlU bulamamış
tık. Halbuki ne kadar basit imiş: 
Sabun. Gideyim de bari Grlşuhine 
müjde vereyim .. Dün akşam biz de 
doktora telefon etmiştik .. Allaha ıs
marladık Bolodya. 

Y arım saat sonra anerkez tel
grafhanesinin kadın telgraf 

çısı Blahin'in telgrafını iade eder
ken nazik bir eda ile şunlan söylü
yordu: 

-Affedersiniz fakat, telgrafmt
zı kabul edemiyeceğim.. Küfürlü 
telgraflar alamayız! .. 

- Bu kU!Ur değil, bu hakikat. 
- Fa\at telgrafınız açık: "Ap-

tal kan sabun. Bolodya". 
- Bu hususi bir sabun ismidir. 

Sabunun firması .. Kabahat benim 

S .. değil. 

Z<T mene n İn - Ya, öyle mi? Şu halde "aptal 

ıh . kan" kelimelerini bir tırnak içine 
tıgaçlar l alacağız ... o takdirde yirmi kapik 

fazla vereceksiniz!. 
SUrmene, (TAN) - Kazamız C. Blahin büyük bir sevinçle para-

H. Partisi ocak ve nahiye seçimi bit- larJ uzatarak: 
mek üzeredir. 

- Zarar, yok dedi. Bir ruble de 
Tesbit edilen ihtiyaçların başında olsa vereceğim .. Yeter ki telgraf ay 

şunlar vardır: Bir orta mektep açıl- nen gitsin!. 

ması, Ziraat Bankasınca dağıtılmak- ==========-===--== 
ta olan mısırın, halkça istihsal olu-
nan mısır biter bitmez tevzii, fındık 
bahçelerinde fenni usullerin tatbik o
lunması için bir mütehassıs gönderil
mesi. 

Silifkeden Pirinç Sevkiyatı 
Silifke (TAN) - Tekir çiftliği 

mahsulünden 550 ton pirinç bu hafta 
sevkedilmiştir .. Daha elde ihraç olu
nacak pirinç vardır. 

HASAN 
DANTOS 

Dit macunu dişlere ebedi 
hayat verir. Difleri temizler, 
parlatır ve beyazlatır. Çürü
mesine mani olur, diş etleri
ni kuvvetlendirir. 

Hergün ıabah ve aktam 
mutlaka DANTOS ile dişle
rinizi temizleyiniz. 

DANTOS HASAN ismi
ne ve markasına dikkat. 

Fiyatı: Tüp 7,5, büyük 
12,5 dört misli 20 kunıf tur. 

HASAN DEPOSU 

Kardeşlerimi Arıyorum 

On beş sene evvel 1922 - 1923 se
nelerinde Yunanistana giderken İs· 
tanbulda bıraktığım erkek kardeşim 
Kara.hisar kazasının Hacıköylü !ste
fan Aleksiyo oğlu Andon ile Kiryaki
çe ismindeki kızkardeşimden hiçbir 
haber alamadım. Kardeşlerim Andon 
ile Kiryakiçenin nerede bulundukla .. 
rmdan veya kendilerinden malO.matı 
olanların adresime bildirmeleri insa
niyet namına rica ederim. 

lstefan A1eksiyo kızı Anesiya Od'Os 
Çatalca No. 17 Xanthi - G~ce 

Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi Sa.. 
tış Memurluğundan: Erifili !stavridi 
nin Marya ile §ayian ve müştereken 
mutasarrıf bulundukları Burgazada
smda Manastır ve Rıhtım caddesi a
rasında 12 - 29 No. lı bahçeli ev iza. 
leyi §Uyu suretiyle (2450) lira bedel .. 
le talibine ihale edilmiş ise de bedeli 
müzayede verilmediği cihetle ihale-o 
nin feshine karar verilmiş olduğun .. 
dan y~niden 15 gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. Mezk\ir ev 
1114,5 metre murabbaı bahçe içinde 
ve 108 metre murabbaı zemin Uzerin 

de yapılı Uç kattan ibarettir. Zemin 
katında çini döşeli bir methal, iki oda, 
bir mutfak, bir hela, ikinci katında 

bir mermer ~lık, bir sofa, beş oda, 
bir sandık odası bir hela. Üçüncü ka
tında bir sofa; altında bir hela çatı 
arasında, iki küçük odayı şamildir. 

Bahçesinde iki sarnıç ve yıkık bir 
mutfağı ve ahırı ve büyUk ve küçük 
29 çam ve meyvasız ağacı vardır. E
vin ve bahçenin kıymeti muhamme
nesi ( 4000) liradır. Tellaliye ihale pu 
lu ve 20 seneik tavilz bedeli mlişterf
ye aittir. Vergi tenviriye ve tanzıfi
ye rUsumu bedeli ihaleden tenzil edi
lir. 

10-11-937 tarihine müsadif Çar
şamba gü_pU saat 14 ten 16 ya kadar 
müzayedesi icra ve en çok arttırana 
ihaleyi katiyesi icra kılınacağından 

Wip olanların ylizde 7.5 nisbetinde 
pey akçesile müracaatları ilan olu-
nur. (1143) 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun .. 
dan: Müflis Rafail Faracı'nın iflas 

işleri hakkında alacaklılara !flfıs tdar 

resince izahat verileceğinden ala.

caklılann 5-11- 937 Cuma günü sa

at 14 de dairede hazır bulunmaları 

ilan olunur. <1147) 
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M • ıı D Balya Tiftik 
KREDi BASLADI 

ı i onanmamızın ilk lı satıldı : Tüccarlar Bazı Şartları 
K ld v A t ı · G .. 1 1

, Tiftik ve yapağı plyasa..~da B. A B ld 1 uru ugu ~ eş ı un er , i ::-~:~:=y~!;~.:: , ıraz ğır u u ar 
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bir Türk vataııdaşımızm kurdu. 
(Kurtuluş SCl\'a§ınm b~mda fı;. 

tanbulda buluınan den.iz subayla· 
nından bir ikısnu Ana.doluya kaça· 
rak orada milli hükumetin ilk de· 

, niz teşekkülünii vücude getirdiler ki, 
bu küçük, fakat azimkfır varlık, bu 
günkü donanma.om ilk çekirdeği, 
ilk kudretidir. Bugün binbaşı rüt· 
besinl şerefle ta§ıyan B. Müfit Tan· 
ca, milli a\·aşrn ilk günlerinde, he· 
ntiz bir zabit vekili iken birkaç ar
kadaşı ile birlikte küçük bir kayık· 
la Ana<lohıya nasıl kaçukla.nm 
dün a.nlatnuya baı lamıştı. Bu he· 
yecanlı destanın geriye kalan k•· 
smılanru da bugün \'eriyoruz.) 

2 6 Temmuz 920 günü ilk iş o· 
larak, Samsunda Bay Mü· 

nirin kumandası altında bir bahri· 
ye müfrezesi teşkiline· karar veril· 
di. Ekrem Cafer, Bay Şevketin ya· 
nmda Ankarada kaldı. Bay Münir 
ile ben ve Tahir yola çıktık. Beş 
ağustosta Samsuna vardık. Ben Şi· 
leye kadar olan sahilde, Tahir de 
'}arka, Hopaya kadar deniz a.ske~ 
toplamıya memur edildik önce dog 
ru Sinoba geldim. Burada Preveze 
gambotu bulunmakta idi. Süvarisi 
binbaşı Bay Hayretti.ne giderek Si 
noptaki bütün efrat, silah ve cep
hanenin Samsuna nakli emrini ken 
disine tebliğ ettLm. Şayet yolda düş 
rnan tarafından çevrilirse, hiç bir 
suretle teslim olunınıyacağmı da i· 
lave ettim. Vaziyeti tahriratla sor
durdular ve bittabi ayni cevabı al· 
dılar. Artık ben orada durmadım. 
Srrasile Bartma, ln.eboluya, Akçe
~ire, Zonguldağ& gittim. Birçok 
makamlarla temasa gelerek şube
lerden Samsun için deniz askeri ve 
onlara lüzumu olan harp malzeme
sini temin ettim. Memur olduğum 
sahilin her tarafından peyderpey 
Swmsuna nakliyat başladı. Ayni za 
manda lüzumu olan kömUr ve mil· 
himmatı da her iskeleden gönderi
yordum. 

L imandan limana mekik doku· 
yarak bu işleri başanrken 

ekseriya ya manüaturacı, yahut ta 
koyun tüccarı hüviyetlerini taşıyor 
dum. Yolcu vapurlarile seyahatte 
bu şekilde hareketten başka çare 
yoktu. Birçok defalar takalarla da 
gidip geliyorduk. 12 EylUI 920 de 
Ereğli liman riyaseti tarafından 

Sumsam romönkörü ikinci kaptanlı· 
ğma. tayin edildim. O mada lnebo 
luda bulunuyordum. Hiç bir yere 
hareket etmemekliğim ve Sumsamı 
burada beklemekliğiın emrediliyor· 
au. Fakat aradan birçok günler 
geçtiği halde römorkör lneboluya 
gelemedi. Süvarisi Arnavut Ismail 
kaptanın çok tecrübeli ve iyi bir ge 
nıici olduğunu iş.itiyorsak ta neden 
se düşman ablukasını yanp ta lne

)oluya varması mümkUn olmamıştı. 
Bundan bir netice çıkmayınca ilona 
!ine mecbur olduğum işler için 24 

Eylltl 920 de Saımsuna hareket et
tim. Ertesi giinli ~amsundaydan. 
berhal karargaha giderek Bay Mü 
lliri buldum. Ona mesai raporumu 
'Verdim. 

B en yokken blitiln sahil şube 
!erinden Samsuna deniz as 

keri yollanmıştı. Artık elde kuvvet 
li bir bahriye müfrezesi vardı .. Yi
ne ben yokken Ankaraya firar e· 
den çark~ı deniz talelwlerinden Sup 
hi. Alaettin, Salın. Muammer ve 
katip milhendis Nedim, Kıdemli 
Yilzbruşı Sülevman ve Ismailin baş 
kanlığında Samsuna gelmişler ve 
bir atölve kurmuşlardı. Büvük ve 
kU<;ük bir~ok tamir isi vapıyorfar
dt. Artık Samsun bahri teşkilatı 
lturulmuş bulunuyor ve kurtuluş 
savaşı için kendisine verilen vazife 
lect yorulmak bilmiyen bir enerji ile 
b~anvordu. 

20 Birlnclteşrin 920 !:3rşamba 
~nü mUl8.zimi evvelliğe terfümiz 
. kornutan Bay Refik tarafından tele 

fonla tebliğ edildi. Bundan sonra tahriratı da b be ·· u Al era r got rüyordum gu"" yeni bir firma bu hafta pi- , manya ile İf yapacak olan ihracatçılarımıza milli bankalar 
birçok vazifelerde çalıştım. Ekrem Set.Timi mu ff k tı 

.J va a ıye e yaptLm. Ti '-"asamı-..1A- 800 baJva tiftik sa- 1 tar f d 1- d 0 1 d" d 't'b b 1 B Cafer, 18 Kanunuevvelde rüsumat rebol G" O d 1 ,, - ,, a ın an Kre ı açı masına un en ı ı aren aş anmıştır. azı 
u, ıresun, r u, Vone ve sı- ._ almı .. tır. Alman''& ile müs • ıı •• 1 b k 1 b h d Dört numaraya ikinci kaptan tayin rasile sahil b in uu ~ ,, tüccar arımız, an a arın u ususta göster ikleri şartları, biraz 

oyunca eboluya var- 1 •--na bir fc: 88,-ııan bu mua.me- 1 
edildi. Ondan iki glin sonra da ben dım Em tJ · 1 

1 

ı.at ~ " • ağır bulmaktadırlar. yi it görmek için zamanla bu kredi •artları~ . an,e erı yer erine salimen leden tüccarlanouz memnun ol- ı T 
(Turgut) ,,motörüne memur kılın- teslim ettim v zif · nın biraz hafifletilecegıY' ümit edilmektedir. 

e va emı yaptım . muşlardır. Satıla.o tiftikler Po-
dım. !kimiz de yemden cepheye si- Turgut motörü ile bunun gibi bir- , latlı, Be'"P ....... , Çerk~. Bolu, Ge Almanyad.an alınacak ve ithal edi-ı 
lfı.h nakliyatı işinde rol aldık. k f 1 l " _. ~~ l k 1 · · · ço se er ere muhtelif limanlara si I rede maJiandır. Satış fiyatı da ece ma nısbetınde tedıye şartlan 

Zeytinyağı 

Rekoltesi 
iyi Olacak 

T urgut motörü yetmiş tonluk 
bir tekne idi. llk olarak !ne 

boluya 50 sandık yedi buçukluk 
mermi nakli emrini telakki ettim. 
Bir yeni efrattan, bir de Aydın Re· 
is mürettebatından olmak üzere iki 
nefer maiyetime alarak 22 Kanunu 
evvel 920 günü ortalık karardıktan 
sonra hareket ettim. Liman ve erka 
nıharp reislerinden İnebolu iskele ko 
mutanına yazılmış olan iki resmi 

Silifke Ovası 
Sulanacak 

' 
Silifke (TAN) - Su işleri Adana 

mıntakası müdürü Nadir bir fen he· 
yeti ile beraber buraya gelmiş ve Si· 

lifke ovasının Göksu irmağiyle sırlan 
~ . . . 

ması ışını tetkike başlamıştır. Halen 
yağnnur bereketile bire 25 - 30 rad

desinde mahsul veren Silifke toprak

tan bu şekilde sulanacak olursa bire 

yüz nisbetinde mahsul alınacağı ve 
senede iki defa istihsal kabil olacağı 

tahmin edilmektedir. 

---0--

Havzada Yardım Gören 
Çocuklar 

Havza (TAN) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu şubesi geçen Ma;yısta otuz 
kadar fakir çocuğa elbise ve ayakka
bı temin ettiği gibi Kızılay, Çocuk E
airgeme kurumlan ve mekteplerdeki 
himaye heyeti de elli kadar çocuğa el 
b.ise ve ayakkabı vermiştir. 

lah ve mühimmat naklettim. Bir de kilosu 127 _ 130 kuruş arasın- da kolaylaşacağı için, bir müddet 
f asrnda bir İngiliz destroyeri tara • dadır. Dün de 139 balya satıl • ı sonra bankalanmızın verecekleri yUz 

de seksen kredi üzerinden ağır şart-
fından çevrildi isem de bu tehlikeyı· mıı;:.tır. Karahlsar malı ola.n bu 

~ lan kaldıracakları ve ayrıca bono 
maharetle atlatıp v;ne vazifemı· ye- cins tiftiklerin kilosu 182,5 ku- . . ... ,,. ıstemekten vazgeçılecegi tahmin o-
rine getirdim." 1 nışa ,·erilmlştir. Son sahşin Jn. lıunmaktadır. 
Binbaşı Müfit Tancanın sözleri giltere için olduğu söyleniyor. Haber aldığımıza göre, bankalarca 

bitımişti. Samimiyet ve zeka taşan yüule dokuz faiz alınması kararlaş-
gözleri için için gülüyordu. Her ha- tınlınıştrr . • Tüccardan aynca üç ay 
linde "\·atan için çalıştım. bahti- Arpa Satışları vadeli bir bono istenilmektedir. va. 
yarım" diyen bir mana vardı. Onu desi geldiği zaman Almanyada be-

takdir ederek teşekkürle ayrıldnn. Gevşek Gı.dı·yor delleri ödenmemişse bonoların müd 
detleri uzatılacaktır. 

ihtiyar Bir Aıık 

Rakibini Öldürdü 

Dün şehrimize 19 vagon buğday 7 
vagon arpa gelmiştir. İştahlı olarak 
açılan piyasada gelen mallar dahi is
tekli olarak satılmıştır. Fiyatlarda 

Urla (TAN) - Özbek köyi,inde fe da buğday cinslerine göre 3 - 5 
ci bir cinayet işlenmiştir. Hadise v. para yükseklik olmuştur. A vrrupadan 

e gelen haberlerde, dünya arpa piyasa-
sebebi şudur: IÜında biraz düşüklük olduğu anla-

Süleyman oğlu Haşim Çavuş ismin şılmaktadır. Fakat arpa alıcıları a
de 53 yaşında biri, bir kadını seviyor çıklannı kapatmak için alışlarına de
muş. Bu kadın son zamanlarda Adil vam etmişlerdir. Yumuşak buğday. 
iEıminde birile konuşmıya başlamış lar 5,32 - 6,10 kuruştan, Polatlının 

ekstra mallan 1 - 2 çavdarlı olarak 
Bunu duyan ve Adili sevgilisi olan 

6,33 kuruştan satılmıştır. Arpalann 
kadına Şevki oğlu Ahmedin tanıştır- kilosu 4,oo _ 4,07, çavdarlar dahi bi-
dığını öğrenen Haşim, arkasmda.n raz yükselerek 4,15 - 4,25 kuruş a
vurmak suretile Ahmedi öldürmüş ve rasında saWmıştrr. 
yakalarunı§tır. -<>-

Niksar Panayırı 

HenClekte Mahruk"at Eğlenceli Ge4$ti 
Sıkınhsı Devam Ediyor Niksar, (TAN> - Panayır bir haf 

Hendek (TAN) _Piyasada odun ta sürm.Ü§ ve çok eğlenceli geçıniş

ve kömür yok gibidir. Bastıran so- tir. Bilhassa pehlivan güreşlerini mü
ğuklar fakir halkı endişeye düşürmüş balağasız on bin kişi seyretmiş, bi· 
tür. Mahrukat ihtiyacını süratle te- rinciliği Niksarlı Mehmet pehlivan 
m.iıı edeook tedbirler alınması bekle- kazanmıştır. 
niyor. 

Deri Piyasas• 
Deri piyasasında son glinlerde az 

ış olmuştur. Keçi derilerinin ihracı
na başlanmıştır. Satılan parti mal
larından keçi derilerinin çifti 180 -
190 kuruşa verilmiştir. En çok deri 
çeken Çekoslovakyadır. Sovyetlerin 
de bugünlerde deri alacakları söyle
niyor. 

Altın Piyasasında 

Yükselme Görülüyor 
Borsa dı§mda satılan altınların 

fiyatları üzerinde yeniden 1 - 2 ku
ruş yükselme olmuştur. Türk altını 
1068 - 1069 kuruş arasında alınıp 
satılmaktadır. İngiliz altını 1167-1168 
Fransız altını 938-940, Rus altını 1215 
1220, Alman altım 1120 - 1125 ku
ruştan saWmaktadır. 

----n---
Hayvan Borsas11tda 

Satış Fiyatları 

Zeytinyağ piyasalarında biraz dil· 
şliklük başlamıştır. Bu sene zeytin 
rekoltesinin iyi olacağı anıaşılmış
tır. Zeytinyağlarının da fazla ol~ 
ma~nndan İzmir piyasasında 38 ku .. 
ruştan alivre satılan sabunluk yağ. 
lar 32 kuruşa kadar düşmüştür. 
Şehrimiz piyasasında ekstra ekstra 
zeytinyağlan 55 - 60, ekstralar. 
50 - 55 ve sabunluk yağlar 35 ku· 
ruştan verilmektedir. Zeytinler top. 
tan 17 - 19 kuruş arasındadır. 

Toplanan Nohutlar 
İhracat için nohut toplanmakta .. 

dır. Srra mallar vapur teslimi dök· 
me olarak 5,15 - 5,20 kuruştur. 

Mersin teslimi olarak dökme 5,10 -
5,15 kuruştan muamele yapılmıştır. 

Turfanda Sebzeler Geliyor, 
Kışlık turfanda sebzelerden bazr. 

ları sebze haline getirilerek satıl· 
mıştır. Turıanda sebzelerden pıra· 

sarun kilosu 3 - 4, kökkerevizinin 
kilosu 8 - 10, havucun kilosu da 
6 - 8 kuruştan toptan satılmıştır. 

Borsadaki Muameleier 

L o k M A N~l!E~tl%Wit[• 
@füfüM%Nifüllı.® M E KIMlN" 
<!!)(3'~T"L ER i MK:tii\WMW:tR~ 

Valimiz Faiz ile iki mebus ta Nik
sara gelılıişler, panayırı ziyaret et
mişlerdir. 

-0--

Urfada Tuğla Fabrikası 
Urfa, (TAN) - Burada küçük bir 

tuğla fabrikası açılmış ve i§lemiye 
başlamıştır. 

Hayvan borsasında satılan ha.y
vanlann arasında kilosu orta fiyatla 
19,11 kuruştan 2258 karaman koyu· 

nu, kilosu 19,48 kuruştan ·291 dağ

lıç, kilosu 23,56 kuruştan 322 kuzu, 
kilosu 12,22 den 235 kara keçi, 12,39 

Dün borsamızda hafta başı olmalC 
la hararetli işler yapılamamıştır. 
13,90 liradan açılan Tilrk borcu 14 
liraya kadar çıkmış ve akşam yine 
13,90 lirada kapanmıştır. Londra 
borsası sabah 146,56 ve akşam 
147,18 frank olarak bildirmiştir. 
Bir İngiliz lirası 624 - 627 kuruş. 
tur. 

dan 136 öktiz, kilosu 12,06 kuruştan ..-.--. ......... -......_ .... ._. ........ _.. ....... 

Karaciğerden Mideye 
Hazım işlerinde kaJ'8clğerln '\-11-

zifesi olduğu için bu un·un bozuk 
luğunda mide tarafından da ala
metler bu;unma..cıı tabiidir. Şu ka
dar ki bu alametlerin hepsi yalnız 
karaciğer bozukhığuna mahs~s 
değildir. Sade<-.e mide bozuklu~ 
da o alametleri meydana çrkarnbı
lir. 

Meseli., karaciğeri bozuk 0!anın 
iştlhası kararsız olur. Yeınege O· 

tunnak i~n büyük bir fştiha duy
duğu hahle bir:k~ lokma yiyince 
kendini doymuş gibi hisseder. Bu 
hal eın ziyade sabah kahvııltısında 
olur.. Birçoğu inkıbazdan şikayet 
eder. Bazılan da aksi olarak, her 
yemekten sonra ishale tuhıhırlar. 
Fakat bu alametıeriın hiç biri mut 
laka karadğer bozukluğuna dela· 
let edemez. 

Bunlardan başka karaciğer bo· 
zukluğunun kendine mahsus ve mi 
de tarafından da alıi.metleri var
dır. Bu alametlerin en başında, ye 
ıneklerden bazılarına brşı taham· 
mülsüzlük hatıra gelmelidir. 1'1e· ' 
sela yumurta yemi~·e tahammül e~ 
demiyen, bıat edip te yerse bü~:ük 
:rahatsızlık his!lte<len kimseleri bılir 
siniz. Karaciğer bozukluğundan i· 
leri gelen bu tahammülsUzJUğü ba 
zılan kuruntu eseri sanırlar. Hal· 
buki hiç t.e öyle det;rildir. 

'Eumurta yemiye tahammül ede 
miyen kimse, zorJa., yahut farkı· 
na \'8.mUyarak bir az yumurta yi 
'lince birdenbire ishale tutulur. 
'Böylelerinin arasında bayılanlar 
bile vardır .• 

Bu tahaounülsUzlük ~·alınız yu· 
murt.aya da mahsus değdıdlr. Ki· 
misi ~ikolata. yemiye, hatta süt iç 
nıi~·e tahammül edemez. Bu gıda
lar midesine girince ayni rahatsız
lrklar gelir. Balık ye.miye, et ye
nüye hiç tahammül edemlyenler 
de vardır. Sebze yemekleri kara.el 
ğere dokunma.malda tanınmış ol· 
duldan halde bazılarında onlar da 
taha.nunillsUzltiğe aİametlerlle se
bep olurlar. lspanak, lahana. kara 
ciğere dokunabilirler, patates, e\·et, 
ekmekten sonra en ~ok yediğimiz 
p~atesin hUe dokunduğu görül· 
müştiir. M~y\'e,erin bazılarmda }i 
ne öyle rahahnzlık gelebilir: Bu 
da en ~ok çllek için göriilür. Mey· 
'·eJerin en kibarlannda.n biri olan 
o glizel kokulu ~Jleğe tahammül· 
süzliik, gerçekten tahammül edi· 
lemiyecek bir ekslklrk olur. 

Çocukluk zamanlarından biri pey 
nir yemiye tahammül edemiyeD 
kimseleri de bilirsiniz. Çocuğa bir 
az peynir \'erllinc·.e hemen s;ıkar

mazsa bulantı gelir, kay eder. Bii· 
3iidiiğü \"8.kit pe~'Dir yemiye değil. 
onu gönniye tahammül edemez. 
Sofrada önüne peynir tabağı tesa
düf ederse canı sıkılır. Bu türlÜ 

tahammülsüzlük te anadan, baba
dan e\'18.da hatta torunlara geçen 
karaciğer bozukluğuna atfedilir .• 

Bereket \'ersin ki, bu 1a1ıammü1 
süzlük alameti epeyce azdır. Buna 
karşılık karaciğeri bozuk oıaıılann 
çoğu 3·ağlı, yahut yağda knanlllŞ 
yemekleri, yağlı etleri, yağlı balık 
lan gü~lükle hazmederler • 

,. 

BORSA 
iki inek, 9,53 kuruştan altı manda, .-..Z~A......--H~-.1-R.-E• ... -...•a.aı kilosu 11,08 kuruştan 32 malak sa-

tılmıştır. 

• P A R A 1. A R 
Sterlin 625,- 630,-
Dolar • 123,-- 127,-
Frank 82,- 88,-
Liret 108,- 114,-
Belçika Fr. 80,- s4.-
Drahmi 18,- 23,-
lsviçre Fr. 570,- 5SO,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65 7 ,- o.-
Kron Çek 74,-- 84,-
Şilin Avusturya 21,-- 23,-
Mark 26,- 29,50 
Zloti 20,- 22,50 
Pengo 21.- 25,-
Ley 12,·- 14,-
Dinar 48,- 52,-
Kron İsveç 30.- 32,-
Altm 106S.- 1070,-
Banknot 263,- 264,-

Ç EKLER 

Gaziantepte Üzüm 
Kurutma lıi 

Gaziantep, (TAN) Burada 
bir çok köylüler üzüm kurutmanın 
fenni şeklini bilmedikleri için her yıl 
binlerce kilo üzlım ziyan olmaktadır. 
Bu sebeple, bütün köylülere fenni Ü· 
zilm kurutmanın usulleri öğretilecek 
tir. 

-0-

Kızllcahamamda 
Yağmur ve Soğuk 

Kızılcahamam, (TAN) - Bir haf. 
tadanberi mUtemadiyen yağmur yağ 
maktadır. Havalar birdenbire soğu· 
muş. hararet nakıs sekize kadar düş
müştlir. Kazamız dahilinde havaların 
bu mevsimde böyle soğuması, şimdi-

Londra 
Nevyork 
Paris 
MilP.no 
·Brüksel 

627 ,- 627,- ye kadar görülmliş bir şey değildir. 
0,7896 0,7883 

Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bük:reş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

23,375 23,4725 --<>-
15,00>32 H,0112 Sargona Köyünde 300 

4,6818 4,6810 
8~.~~ı 81·.~~~~ Tonluk Motör Y apddı 
63,7958 63,7958 Sürmene, (TAN) _ Sargona kö-

1,4280 1,4280 
22,5566 22

1
5566 yünde lsmail usta namında biri, üç 

4,1866 4,186G yüz tonluk ahşap bir motör inşa et-
12,60 12,60 miştir. Motör bütün noksanları ta • 

1,9660 1,9660 mamlanarak denize indirilmiş ve se-
4,18 4,18 f b l t 
3,995 3,995 ere aş amış ır. 

107,1770 107,l'l7(ı --<>--
34,41 34,41 Elôzizde Define Bulundu 
2,74 2,74 TAN) Bel d 

20 305 El8.ziz ( - ~ e ıye karşı-, 20,305 
3,0933 3,0933 • smdaki yolu açmak üzere bir ev en-

.. ,,_ ____________ __,.J kazını kazan amele, define bulmuşlar 

ve hemen belediyeye bilriirmişlcrdir. 

BORSASI 
~----...... ~ 

25.l0.9ı7 
Fll'A!LAR 

Cinsi Aşağı Yukan 
K P K P. 

Buğday yumuşak 6,12Vz 6,20 
Buğday sert f ı,26 5,35 
Arpa yemlik 4,16 4,17 
Arpa Anadol 4, 6 ~. 9 
Bakla 4, 6 -,-
Yulaf çuvallı 3,35 -,-
Nohut kalburlu 8,25 -,-
Afiyon ince 600,- 650,-
Badem içi 84,-
Yapak Anadol 56 --

-,-
Peynir beyaz 34,25 

58,20 
34,35 

GELEN 
Buğday 300 Ton 
Arpa 120 Ton 
Nohut 30 Ton 
Fasulye 30 Ton 
Kuşyemi 6612 Ton 
Mısır 30 Ton 
Susam 56 Ton 
Yapak 11'".? ron 
P. yağ 163 ı Ton 
Kıl 212 Ton 

G 1 DEN 
Razmol 533 Ton 
Kuşyemi 150 Ton 
Susam 17 Ton 
Iç badem 3 ~{ı Ton 

oış Fl\1ATLAH 

Buğday Liverpul 6,11 K. 
Buğday Şikago 4.53 K. 
Buğday Vinipek 5.82 K. Arpa Anvers 503 K. 
Mısır Lonlra 3.97 I<. Keten T. Londra 8.10 K. 
Fındık G. Hamburg 94 5~ ({, 
Fındık L. Hambur[: 94.59 K. 
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YAZAN: S. S. No. 66 

a 

Fe 
Tevfi~, ''B en ilim ve 

e Tüccarıyım .. Diyor e 
Fakat Mustafa Sabri Efendi, sağ 

elinin şahadet parmağını dudakla -
rmın üstüne dayamış : 

- Sllkfıtırı.t!. Tclllş yok .. Umidi
miı.in hilafına olarak karşımJza çı
kan ikbali, acele ve tclfış ile kaçır
mıyalım. 

Diye cevap vermişti. 

ustafa Sabri Hoca, cidden 
kurnaz hareket etmitşi. Her 

seyden evvel, orada bulunanları 

toplıynrak: 

- Bu mesele, tamamen mektum 
kalacak. Oteki arkadaşlara, hiç bir 
söz sızdırılmıyacak. Boş'boğazlık e
derseniz, siz zarar edersiniz. Yok, 
eğer mektum davranırsanız, mükfı.
fatmı görürsünüz. 

Demişti. 

Bu adamlar esasen dünyaya, yal 
nız mUkii.fot beklemek için gelmiş 
lerdi. Onun için, sükutu vadetıniş
lerdi. 

O gece, yine o otelde, bir meclis 
aktedilmişti. Fakat bu meclis, büs
bütün hususi idi. Hemen hemen, 
yukarıdaki şahıslara inhisar etmiş 
ti Fakat tam müzakereye başlıya
caklan zaman Rım Tevfik Bey de 
geldiği için, onu baştan savmak is
tememişlerdi. 
Rıza Tevfik Bey gUndüzkü işler

den haberdar olmadığı için, yana. 
yakıla yolculuğundan bahsetmişti: 

- Ancak Uç gün sonra vapur 
var. Onunla hareket edeceğim. Çok 
büyük istikbal projelerbn var. Bel
ki bir gün size de menfaatim doku
nur. Eğer ben orada tutunursam, 
birer birer sizi de aldırırım. 

Demişti. 

O zaman sabık Şeyhislam, gülilm 
siyerek: 

- Bizi kayırmak istediğine te-
9cltltilr t>deriz. Fnkat artık ona lü
.zum kalmadı. Yakwda ancemaatin 
hepimiz gidiyoruz. 

Diye cevap vermiş .. Gündüz ecre 
yan eden sahneyi, hülasaten naklet 
mişli. 

Rıza Tevfik Bey, az çok heyecan 
Ianarak bu hikayeyi dinlemekle be 
raber, Hicaza gitmek için büyUk 
bir iştiha göstermemişti. 

- Beni de aranıza katmak iste
aiğinize teşekkür ederim, hocam. 
Fakat Hicaz, benim gideceğim yer 
değil ... 

Demişti. Ve .. ötekilerin, hayretle 
kendisine baktığını görünce, bunun 
sebebini izah etmişti: 

- Ben. bir ilim ve felsefe taciri
~dm. Benim mallarım, orada geç
mez. Bana, biraz daha munis, biraz 
daha umumi hayata vakm bir mu
hit lazım ... Ben, kalabalık isterim. 
Kalabalıı?ı görlince coşmak isterim. 
Kalabalığı görüp te coşunca, kon
fera~s vermek isterim ... Halbuki o
rada, bunu bulabilmek için, mutla
ka seneden seneye, haç mevsimini 
beklemek lazım .. Haç mevsimi gele 
cek te .. Ben, zemzem kuyusunun ba 
şına gect>cefİ'll de .. Hacıları başı
ma toplıyacağım da .. Elime bir bar 
dak ~emzem alrp ta .. zemzemin ta
~hii ve fels<'fesi hakkında konfe· 
rans verccei?im .. Hiç, bu beni tat
min eder mi? .. Sonra, öyle bir mu
hit ki, daha hlila oradaki1erin, çe
kirge nilavı ile kertenkele haşlama 
sı sevdiklerinden .. ve pilavın yağ
lanru şıpır şıpır dirseklerinden 
damlatarak avuçlarlle yediklerin
den bahsedivorlar. BP'l'I ise, bunlar
dı:ın nefret ederim ... Maamafih. Ce 
lalctmaap Meliki Hicaz Hazretleri, 
mademki bizleri düşünmek .. ve elim 
lemizi refah ve saadete eribjirmek 
10.t fkarlığında bulunmuşlar.. Şu 
halde: ben bundan başka suretle is 
tüade ederim ... Muhterem mahdum 
lat-r Emir Abdullah Hazretleri, üç 
g · ctPnberi Kahirede bulunuyorlar 
m• Zatı necibaneleri, Hicazdan teş 
rit' buyurdukları için, $Üphesiz ki, 
celaletmnap pederi mUlukancleri -
nin bizler hakkındaki halisane ni
yC't ve fikirlerine vakıftırlar.. Bu 
takdirde. hiç programımı bozma
d;ın. bu aciz kullarını da bermurat 
buyururlar ... Size ve bana uğurlar 
()}sun, dostlarım ... Fakat, siz bu ta
rafa .. Bendeniz bu tarafa. • 

R ıza Tevfik Bey bu muhtasar 
nutkunu bitirdiği zaman, 

Mustafa Sabri Efendi, mütebessim 
nazarlanru, süratle orada bu'lunan
Iara gezdirmişti Herkes, hafifçe 
mütebessimdi. Sanki herkes: 

- Geçmiş olsun.. Şu zevzekten 
kurtuluyoruz. 

Demek istiyor gibiydi. 
Müzakere, geç vakte kadar de

vam etmişti. Başlıca, şu kararlar 
verilmişti: 

1 - Derhal Maltaya mektup ya
zılacak .. Vaziyet, Vahdettine izah 
olunacak. 

2 - Hicaza, mUmkün olduğu ka 
dar az gidilecek .. Ve yalnız işe ya
rayanlar götUrülecek. 

3 - Cemaatin, açlıktan imanla
rı gevriyen avam güruhunun, bu 
meseleden dolayı infial ve hiddetle
rini celbederek bir rezalete-sebebi
yet verilmeı:nesf için mümkün oldu 
ğu kadar ketumiyet muhafaza edi
lecek .. Şayet onlar haberdar olur
larsa; (Hicazda mahrem bir kon
gre aktedilecek. Pek mahdut zevat 
davet edil~. Kongrenin neticesin 
den, siz de müstefit olacaksınız.) 
denilecek .. böylece o güruhun da
maklarına birer parmak bal çalı
narak şerlerinin önUne geçilecek .. 

Cemaatin avam güruhundan bu 
kadar korkmaları, pek o kadar da 
sebepsiz değildi. Bunları nakleden 
vapur, doğruca lskenderiyenin ka
rantinehanesine getirerek, oraya 
silkivermitşi. Mısır hükumeti, bun
ları şehre kabul etmek istememişti. 
Fakat bu ipsiz sapsız adamlar; et
rafı tel örgülerle çevrilmiş olan ka
rantinchanede, ancak kırk sekiz sa 
at zaptedilebilımlşlerdi. 

Bu mUddct zarfmda, karantine
hancnln bUtUn yataklarını. yorgan
larını, hatta helalarını görülmemiş 
bir derecede telvis etmişlcrili. Ba
zıları, yatak çarşaflarını çakılarla 
kesip biçerek kendilerine don göm
lek dikmek istemişlerdi 

Misafir edildikleri blnanın kori
dorlarına ve hela duvarlarına, kö
mür parçalarile koca koca yazılar 
yazmışlar ... En iğrenç ve müstekreh 
resiımler yapmışlar .. öğle ve ak
şam yemekleri için, ekmek peynir 
getiren gardiyanların yüzlerine: 

- Biz, siy~i adamlarız. Şan ve 
şerefimizle. mütenasip yemek, iç
mek isteriz. 

Diye bağırmışlar .. Hatta: 
- Bizi burada. hapsetmeye ne 

hakkınız var? Eğer bu mevkufiye
timiz devam ederse, bu binaları ça
tır çatır yakarız. 

Diye tehdide başlamışlardı. 

K arantine müdUrU, bu belala
rın derhal başından defe

dilmesi için hilkfımete müracaat et
mişti. Mısır hükumeti de, (Gure
bayi anüslimin) c tahsis edilen bil
mem ne vakfından bunların elleri
ne beşer yüz kunış vererek: 

_ Işte size son iyilik. Bundan 
sonra, başınızın çaresine bakın. 

Diyerek onları kendi haline ter
ketmişti. 

Bazıları, bu küçük sermaye ile 
kendilerine birer geçim yolu temi
nine girişmişlerdi. Derhal birer iş
porta tedarik ederek ayak satıcı
lığına teşebbUs etmişlerdi. Fakat 
bir takımları da, o parayı bir gece 
zarfında meyhanelerde yiyivermiş
lerdi... lşte şimdi bu aç güruh, göz
lerini cemaatin pn.rnlı güruhuna 
dikmişlet: 

- Biz buralarda, sizin yüzünUz
den sürlinüyoruz. Dört sencden
beri davulu boynumuza taktınız, 
bize davul çaldırdınız .. parsayı siz 
topladınız. Kemerlerdeki paralan sö 
külün bakalım. 

Diye, tehdide yeltenmektelerdi ... 
Bu adamlar, (eşhası siyasiye) di
ye Hicaza götürülecek olurlarsa, 
orada ne rezaletler irtikap etmez
lerdi? .. 

Mustafa Sabri Efendinin bu aki
lane fikrini ötekiler de tasdik et
mişler; Hicaz meselesinden, onlara 
zerre kadar bahsetmemeye karar 
vermişlerdi. 

(Arkası var) 

BULMACA 1 (BAŞMAKALEDEN MABAA'.l') 

DlinkU bolmacanm hal edllml' §ekli 2 O Lira 
1 

1 2 a , 5 6 7 a 9 10 yerin e 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

1 

2 

1 

BUGUNKU BULMACA 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 •. 1 1 1 
1 t 1 . 1 1 1 1 

3 1• 1 1 ı•ı 1 1 1 
4 1 1 1 ,. 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 •ı • 
6···•111•1 
7 

8 
9 

l\ı 

1 1 1 ••• , 1 1 
• 1 1 1 1 1 •ı 
1 • • 1 1 1 ~·I 1 1 
1 ~ 1 ı• 1 l • 

e SOLDAN SAGA: 
1 - Egenin en güzel şehri - Renk 
2 - Ayakta - Ruhani reis 
3 - İçine eşya konan - Kabın a-

ğırlığı 

4 - lstirahat - Hisse 
5 - Eski saraylarda memurlar 

dairesi 
6 - Her şeyden temiz - Su 
7 - Para - BUyük, dede. 
8 -Milli 
9 - Bir nevi türkü - Büyük 

2000 Lira 
(~ı 1 incide) 

müşavirliğine de iki defa daha uğ • 
ramış. 

Nihayet onuncu ayın sonunda yir
mi liranın sahibine müjde vermişler: 
"İş bitti. Muhasebe paranı verecek.,, 
işin takibine yardım eden merhamet
li zat ta: "Artık mesele kalmadı. Pa
rana kavuştun.,, diye teyit etmiş. 

Aradan iki ay geçmiş. Bu zat, iş 
sahiblle karşılaşmış: 

- Parayı elbette aldın. demiş. 
Cevap şu olmuş: 
- Hayır daha alamadım. 
- Nasıl olur? 
- Tam muhasebe paramı verecek 

iken ilk istidamı okudular. Dediler 
ki: "Senin vergi !borcun varmış. Ken
din itiraf ediyorsun. Parayı buraya 
mahsup edeceğiz.,, Borcun on ay 
evvel olduğunu bu para geri kalınca 
başka yerilen bulup ödediğimi anlat
tım. Muhasebeci vergi dairelerinden 
tahkikte ısrar etti. DevleHn benden 
alacağı varsa bunu tahsil için muay
yen kaide ve vasıtaları olduğunu, 

bir vehim üzerine hakkımın çiğnene
miyeceğini anlattım. Dinletemedim. 
Şimdi vergi dairelerinden soruyor
lar .... ,, 

Nihayet cevap müspet çıkmış. Bu 
vatandaş canından bıkacak bir ha
le geldikten sonra yirmi lirasına ka
vuşmuş. 

10 - Tohum dikme - Taraf B ana bu macerruyı anlatan ark!!.-
• YUKARDAN AŞAGI: daşla şöyle bir liesap ettik. 
ı _ Ağırlama Temyizden çıkan bir ilfıma rağmen, 
2 - Alfebeden iki harf _ tstan- hazinenin ibir menfa.ati belki de 7.ayi 

bulun bir köyU olur vehmiyle devlet makinesinm 
3 _ Hacim ölçüsü _ Eski maliye muhtelif çarklarının bir sene boşuna 

senesi döndürülmesi acaba hazineye kaça 
4 _ Tesbih b~lığı _ Elemler mal olmuştur. Bir fabrikanın zama-
5 _Hayret! _ Gıda na, maaşlı adamların emeklerine ve 
6 _ İngilizce elkap _ Pus umumi masraflara dayanan maliyet 
7 _ Madenden yapumış _ İşaret usulleriyle böyle bir hesap yapılsa 
8 _ tçini çekiş _ Sağlam değil hazinenin bir vehim yüzünden hiç 
9 _ Gelir olmazsa iki bin liralık masrafa girdi-

10 - Ruhani reis - A.Sltrllerin p y ği anlaşılır. 
tahtı. Fakat ne olmuştur? Birçok memur 

~""""""'!~~""""""'!""""""'!""""""'!~~""""""'!~~~!!! ]ar, o saniye için karar mesuliyetini 

Dost Başvekil 
Geliyor 

(Bası 1 incide) 

ilzerlerinden atmışlardır. En basit bir 
hareketin mesuliyetine hazine hukuk 
müşavirine kadar birçok daire ve ma 
!kamları karıştırmak ve mesuliyeti 
kırtasi usul mucibince dağıtmak iste
mişlerdir. 

Bu vaziyette herkes ziyandadır. 
Hazine, temyizin ilfımını bir sene son 
ra yerine getirmiş, zaman ve emek is 
raf etmiştir. Bir vatandaş ve onun' mu 
biti işkence derecesinde acı duymuş
tur. Devlet makinesi, böylece ha -

" Yunus Nadi ,, nin 
iş Dolaplarından 

Birkaç Misal Daha: 
(Ba.~ı 1 incide) 

duğunu, fakat bu hataları yaparken en saf memleket endişelerinden 
başka bir saike tabi olmadığımı arzettim. inkılabı yaratan ve yürü
ten, uzak ve geniş görüşlü Büyük Şef: "Buna kani olmasaydlı!ll sa
na söz söyler miydim?" dediler. Demek ki ortada dünyanın en yük- . 
sek manevi mahkemesinin huzurunda taınanıile tasfiye edilmiş bir 
mazi vardır. 

Bugün de "Nadi" kendi hareketlerinin müdafaa kabul eder ta
raf? olmadığını bildiği için Baba Tabirin vasıtalarına başvurmak ih
tiyacını duyuyor. Neticede §Unu ifade etmiş oluyor: 

- l§ hayatım ağıza alınmryacak şekildedir. Esrar perdesi altın
da saklı sandığım hareketlerimi müdafaadan aciziım. 

"Nadi" bana: "Gazetemde yerin her vakit hazırdır.,, dediğini de 
inkar ediyor. Hayret etmiyorum. Çünkü bunu itiraf ederse küfür ve 
tecavUze dayanan hücum sistemi kökünden yıkılnu§ olacaktır. Tek
lif Ankarapalas barında olmuştur. 

• • 
N adinin dolaplarından birkaçını dünkü sayımızda i9aret ettik. Fa.

kat bunlar ancak birkaç misalden ibarettir. Bunları yazdıktan 
sonra buğday işleri hakkında ve köylüye yardım perdesi altında "Cum
huriyet" gazetesinde yapılan neşriyata. dikkatimizi celbettiler. Bu do
labın verdiği mahsulUn de çok zengin olduğu söyleniyor. 

Soma linyit madeni diye Nadinln diğer geniş bir i§i var. Senede bir· 
kaç yUz bin lira varidat bıraktığı söylenen bu iş.in teferrüatını bilmi
yoruz. Yalnız şunu biliyoruz ki devlet işletmesi altına alman işler n.ra
sız_ı:da Soma madenleri nasılsa gözden kaçmış olmalıdır. Bilhassa kö· 
mur madenlerinin devlet tarafından işletilmesindeki hikmet şudur: 
Memleketin en büyük bir servet membaının yanlış galeriler açmak, grizu 

pat:Jrunasından, yanmak yüzünden tehlikeye maruz bırakılmamasıdır. So
ma lin~t işi bu bakımdan ehemmiyetle tetkike .muhtaçtır. 
. v~oya?at ~trol işinden ancak "Nadi" nin iktJsadi alakalarının gen.i§

lıgıne bır nusaı diye bahsedeceğiz. 

B eykozda Serviburnundaki gaz depolan bundan birkaç sene evvel 
v esrarengiz surette yanmıştı. Tahkikat bu yangının kasten ya

pıldı?1~ meydana çıkarmıştı. öğrendiğimize göre bu gaz depolarında 
Nadinın bir Musevi vatandaşıyla ortak olarak petrol işi yaptıkları anla
şılmış, yangrıun bazı vergi kaçakçılığını gizlemek iç.in ihdas edildiği tes
pit edilmiş ve vesaik yangından kurtarılmıştır. Bu vesikalar ve bu i§e 
ait dosyanın rmndi Sanayi Umum MUdUrlUğilnde bulunduğu öğrenilmiş
tir. Bu dosyanın mahkemeye verilmesini ve bu i§in efkan umumiye 
önünde aydınlatılmasını dileriz. 

Nadinin bir de dillerde dolaşan Rusyaya ihracatın vesikaya tabi oldu
ğu zamanlarda yaptığı bir vesika ticareti vardır. Bu vesika ticaretinde 
Nadinin yüz bin liralık bir komisyon aldığını söyliyenler vardır. 

D ün Habip Edibe veriLmiş bir mektuptan bahsetmiştik. Bu mektu
bun verilmesine saik olan hadise şudur: Nadi, gazete ve matba

asını bir milyon liralık bir şirkete devretmiye teşebbüs ediyor. Bu teşeb
büsü kuvveden fiile çıkarmak için bazı ecnebilerle temasa geliyor. Ecne

liilcrlc temas işini Habip Edip gördüğü için mektubu ona yazıyor. Yalfilı 
bu mektup Nadin.in alnına sürülmüş öyle bir lekedir ki, bunu ömrünce 
temizlemiye muktedir olamıyacaktır. 

Pek iyi tahmin edileceği üzere, liste bununla tamam olmaktan uzak
tır. ÇünkU ''Nadi,, nin F 1 L 1ŞT1 HASINI tatmin etmek ba
sit bir iş değildir. "Nadi,, bana, birkaç sene evvel lngilterede tasflyeye 
uğratılan muazzam mr rezaleti hatırlatıyor: Bartelmes isminde bir İn
giliz Mebusu vardı. Koyu milllyetperver bir haftalık gazete çıkarırdı. İn
giliz milliyetperverliğini inhisar altında tutar gibi bir tavrı vardı. Atak 
bir adamdı. Bütün muhiti susturarak gemisini yürütmenin yollannı bu
luyordu. Nihayet mr gün geldi, Bartelmes yakayı ele verili. O zaman 
kirli işleri çorap sökUğU gibi ortaya çıktı. Yaldizlar içinde geçen öınrtl 

Muhterem ve kıymetli misafirimiz 
saat 18,45 te Perapalastan hareket 
edecek, Denizyol!an nhtımmdan hu
susi bir vapurla Haydarpaşaya geçe
cektir. Tatarescu'yu Ankaraya götü
recek hususi tren saat 19,30 da gar
dan hareket edecek, bilyük merasim
le uğurlanacaktır. 

vanddn 
1
su döverken, diğer birçok vn- '4. E. Y. 

tan aş arın acele işleri sır:a beklemiş- :::=========================== 
suçl~ sandalyasında sonuna vardı ... 

Hususi tren ertesi günü saat 10,5 
ta Ankaraya varacak, istasyonda 
Başvekil Celal Bayar, Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Arası hUkflmet erka
nc, sefirler, komutanlar tarafından 
istikbal edilecek, bir kıta asker ve 
bando selam resmini ifa edecektir. 

Romanya Başvekili saat 11 de Ri· 
yaseticümhur kö§küne giderek def
teri mahsusu imzalayacak, saat 
11,20 de Romanya sefirile birlikte 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arası, 
saat 11,40 ta Başvekil Celal Bayarı, 
saat 12 de Büyük Millet Meclisi Rei
sini ziyaret edecektir. Bu ziyaretler 
müteakıp taatlerde iade olunacaktır. 

B. Ttarescu, öğle yemeğini husu
si surette Romanya sefarethanesin
de yjyecektir. 
Akşam saat 20,30 da Başvekil Ce

lil Bayar tarafından misafirimiz ge
refine bir akşam yemeği verilecek, 
yemeği bir kabul resmi takip edecek
tir. 

Romen Başvekili, ayın 29 uncu gU
nU öğle yemeğinden sonra, Büyük 
Millet Meclisinde Reisicümhur Ata -
türk tarafından kabul edilecektir. 

Muhterem misafirimiz, bundan son 
.ra, cümhuriyet bayramı münasebeti
le yapılacak büyük geçit resminde 
hazır bulunacak, gece saat 20,30 da 

tir. 
Kuvvetle Umit ediyoııuz ki, mazi

den kalan bu fena mirasın tasfiyesi 
gUnleri çok yakındır. O zaman dev
let makinesi daha verimli bir suret -
tc çalışacak ve vatandaşlar da lüzum 
suz ıztıraplardnn kurtnılacakhr. 

'Ahmet Emin YALMAN 

Bir ihtiyar Bıçakla 
Karısını Yaraladı 

Hasköyde oturan Yako isminde 
bir ihtiyar, dün, ötedenbre-i arası a
çık olan kansı Sara ile kavgaya tu
tuşmuştur. Yako, bu sırada eline gc. 
çirdiği bıçakla Sarayı muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralamıştır. 
Kadın, Balat Mllsevj hastanesine knl 
dırılarak tedavi altına alınmış, Yako 
da adliyeye verilmiştir. 

Hariciye Vekili tarafından bir ak§am 
yemeği verilecek, yemeği, sergi evin
d~ki suvare takip edecektir. 

Muhtrem misafirimiz, ayın 30 un
cu günü saat 14,30 da trenle Anka
radan Istanbula hareket edecek, er
tesi günU saat 14 te Istanbula mu -
va.salat edecektir. Ayni gün saat 16 
da vapurla memleketine avdet ede
cektir. 

lstanbul Gümrüğü Baımüdürlüğünden : 
MNK 7875 bilfı marka N'o. ıu ağırlığı 31205 kilo 2056 lira 51 kuru§ de

ğerinde demir halat MKı~; 1871 DWYER marka bila No. lu 21 kilo 501 
lira 66 kuruş değerinde dolu sinema filmi MKN 1207 I A marka bilA. No. 
114 kilo 1158 lira 88 kuruş değerinde pudra açık artırma ile MKN 1194 
A. M. markalı 11/50 No. lu 2524 kilo 500 gram ağırlığında 1311 lira 39 
kuruş değerinde Keten idrofiller transide pazarlıkla 3-11-937 günü 
saat 14 Sirkecide Reşadiye cnddeslnde giimtllk satış salonunda dahile ve 
harice satılacağı isteklilerden saat 13,5 ğa kadar vezneye yatırmak §ar
tile % 7,5 pey akçesi ve maliye Unvan tezkeresi istenir. (7280) 

Nafıa Vekaletinden : 
Derincedeki travers fabrikası sahasında iki9er odalı bir çift lojiman ile 

birer odalı lojimanın ve bir işçi barakası ile umumi heliı.nın ve bir makine 
sundurmasının inşaları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

ı - Münakasa 10-11-937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü sa.
at on beşte Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa Komisyonu oda-. 
smda yapılacaktır. 

2 _ Bu binaların muhammen bedelleri mecmuu 17850 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1338.75 liradır. 
4 _ Mukavele projesi, mUnaka.sa şa.rtnaımesi, Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, bina projeleri vcsair evraktan müteşekkil bir takım müna.-ı 
kasa evrakı 90 kuruş mukabilinde Deıniryollar inşa.at Dairesinden veril· 
mektedir. 

5 _ Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, ek-
siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları vesaik ile 
fiat teklifini havi zarflarını ve 937 takvim senesi içinde muteber Nafıa 
Vekaletinden verilmiş müteahhit vesikalarını mezkur kanunun tarifatJ 
dairesinde hazırlıyarak anünakasa saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Demiryollar Inşaat Dairesi Arttırma, Eksiltme ve ihale 
komisyonu başkanlığına vermiş olmaları lazımdır. (4002) (7281) 

Akay işletmesinden: 
Caımi altında işletmemize ait "Sebat" motörü teknesi heyeti hazırasiy

le ı - lkinciteşrin - 937 pazartesi günü saat 14 de açık arttırma ile 
satılacaktır. 

Tafsilat istiyenlcrin her gün ve arttırmaya iştrak için % 7,5 muvak
kat teminatiariyle tayin olunan gün ve saatte Akay levazun şefliğine 
müracaatları. (7218) 

iktisat Vekaleti 
lı Daires_i Üçüncü lstanbul Bölge Amirliğinden : 1 

3008 sayılı ış kanununa tabi olup da 29 Ilkteşrin Cumhurıyet Bayra
mı gününde i!)lerini tatil edecek olan iş verenlerin. gündelikle veya sa
atle çalıştırdıkları işçilerin tam olarak günlük kazançlarını ve parça ba
şına yahut iş mikdanna göre çalışanların 29 Dkteşrin gününden önceki 
iş haftasında kazanmış olduklan Ucret tutarının altı iş gününe taksimin
den elde edilecek vasati mikdarda ücretlerini; işlerinin mahiyeti dolayı
sile 29 Ilkteşrin gilnUnde de çalışan i§çilerin ise o güne ait ücretlerini 
iki anlsli olarak ve 28 Ilkteşrin gününde ödemeleri, iş kanununun 46 ıncı 
madesi icabından olduğu alakadarlara ihtar olunur. (7279) 
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BiR ELBiSEM DAHA HARAB OLMUŞ 
Bu teseyyübümün, ihmalimin 

neticesidir. Eğer 

SUDORONO PERTEV 
kullanmıf olsaydım büyük f e· 
dakarlıklarla yaptırdığım bu 
en giizel elbisem bir terleyifte 
harap olmıyacak idi. 

SUDORONO 
Terin tahribkir tesirini yok eder. 

İstimali kolay, tesiri devamlıdır. 

9 

QUINA LAROCHE 

P ER T EY 

Sıhhat ve kuvvet garabmı içiniz. Kuvve. 
ti iade, hazmi teshil eder ve iştahı açar .. 

Bütün eczanalerde satılır. 

~~~· 
S T O P.I L9tf~n aşağıdaki fiatlara ~ 

bır lahza göz gezdiriniz. 
Erkeklere PALTOLAR 

,, PARDESiJLER 
,, MUŞ.üIBALAR 

,, TRENÇKOTLAR 
Kadmlua MANTOLAR 

enç kızlara MANTOLAR 
Kadınlara MUŞAMBALAR 

Çacuklara MUŞAMBALAR 

Kadın ÇORAPLARI 
Erkek ÇORAPLARI 
Erkeklere YUN FANELALAR 
FA~"ELA PiJAMALAR 
KAŞKORSELER 

iPEKLi ÇORAPLAR 

.<Ala Gabardin) 

(Safi ~n) 

(Safi yiln) 
( Orozdi-Bak) 

marka 

8 liradan itibaren 
22 

" " 
10,50 " " 15 " ,, 

" " 
" " 
" ,, 

9,75 
4,25 

12,50 
7 " ,, 

100 kuruştan ,, 
621h ,, ,, 

165 ,, " 
350 " " 
115 il " 

95 " ,, 

Bebelere mahsus levazımatın zengin çeşitleri 
inamlmayrcak flatta 

BUtUn bunları: iatanbul • Baht;ekapl 

OROZDi -BAK 
M DESSIESESftNIOIE 

r.------~------------------NEOKALMINA 
GRiP • NEZLE • NEVRALJi 

BAŞ ve DIŞ ağrlları. ARTRITIZM 

Kastamonu Dalmf Encümeni Kaleminden : . 
1 - Milnakasa, Inebolu Merkezinde yapılacak yatılı ilk mektebe aıttir. 

24820 lira 40 kuruş bedeli keşfi olan bu mektebin bu sene dört bin lira
lık kısmı yapılacaktır. 

2 - Milnakasa şartnamesi ve ke§lfname ve evrakı saire Encümen ka
leminde görülebile-0eği gibi keşüname hakkında muktezi izahat nafıa 
nıüdürlUğUnden öğrenilebilir. . . 

3 - Eksiltme müddeti 8-10-937 tarihinden 29-lo-937 tarihıne 
ınUsadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 gUndUr. Dıale saa
tinin geldiğinde Kastamonu HUkfl.met Dairesinde Daimi Encümende ka-
palı zarf usuliyle ihale edilecektir. . 

4 - Istekliler 4000 liranın yüzde yedi buçuğu olan 300 Ura dipozito 
\'ereceklerdir. Bu teminat için 2490 numaralı arttırma ve eksiltme. ve 
ihale kanununun on altıncı maddesinde tadat olunan istikrazı dahili, Er

gani Demiryolları istikrazı tahvilleri de kabul edilir. 
5 - Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evveline kadar Villyet 

tnakamına verilecektir. (3854) (7007) 

Satılık Ana ve Dükkanlar 
1 - Ayvansarayda Korucu Mehmet Çelebi mahallesi kalafat sokağı 

~o. 3/7 eski Haliç şirketinin kızak mahallindeki arsa satılıktır. Ayda. 25 
lira iradı vardır. 

2 - Balatta Hacı Isa mahallesi Leblebiciler sokağı 33 No. bir bap ka
gir dükkanla keza Hacı İsa mahallesi İşkembeci sokağı 12 - 14 No. iki 
bap klgir dükkan ve üstündeki kagir odalar satılıktır. 

latiyenler Eğrikapıda. Avcıbey mahallesi §işehane caddesi No. 3 eve 
llıUracatlan. 

TAN 

1 EMNIYE! SANDIGI ;LANLARI 1 
27-10-937 tarihınde açık arttırmaya çıkarılması mukarrer olan Cad

debostanındaki arsaların satışı görülen lüzuma binaen tehir olunmuştur. 

DeYlel Demf ryollır1 '' limanlar. işletme U. idaresi Oinlara 

Bedeli keşfi 3500 lira olan Yedikule Mağazasının ikiye bölünmesi işi 
9-11-937 Salı gUnü saat 15,30 da Sirkecide 9 lşletme binasında arttır
ma ve. eksiltme Komisyonunda pazarlıkıla ihale edilecektir. 

Bu ışe girmek isteyenlerin 262,5 lira muvakkat teminatla ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarla birlikte Komisyon Reisliğine müracaatları lazmn
dır. Şartnameler 17,5 kuruş mukabilinde Sirkeci veznesinde veril
mektedir. (7265) 

. 1 - Sirke_ci - Küçükçekme•ce ba,;liyö katarları kış ererlerinin (ta
rıfclcri) l lkınciteşrin 1937 tarihinden itibaren tatbikine başlanacaktır. 

2 - CUmhuriyet Bayramı münasebetile yaz tarifesine göre KUçUkçek
meceden Cumartesi ve Pazar günleri saat 22,00 de kalkan 57 No. lı ka
tar 28. 29, 30, 31 birinciteşrin tarihlerinde ve Sirkeciden saat 0,30 da. 
~kan 12 No. h katar 29, 30, 31 Birin.citeşrin ve ı Ikinciteşrin tarihle
rınde her geoe seyrlisefer edeceklerdir. (7286) 
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Kast~monu Vilayeti Dalmf Encümeni Kaleminden : 
. 1 - Mu~akasa, Ta§köprü Merkezinde yapılacak yaWı ilk mektebe ait-

tir. 24393 lıra 37 kuru§ bedeli keşfi olan bu tnekt · · b h 
sas d"rt b' ı· ·ı halk ep ıçın u sene mu as-

o ın ıra ı e .. tarafından mahallinde teberrü edilen ve talipler 
tarafından aynen kabulu l&zmıgelen kereste kire" t ~l 'b' 1 
bed li 3338 l" k' , , 1'• ug a gı ı ma zeme 

e ıra ı cem an 7338 liralık kısmı yapıl ktı 2- Mü ak aca r. 
n asa şartnamesi ve keşifname ve evrakı saire E .. k 

leminde görülebileceği gibi keşifname hakkında ~cumen a
MüdürlUğünden öğrenilebilir. muktazi malumat Nafıa 

~ difEksiltmgUe ~Uddeti 8-10-937 tarihinden 29-10-937 tarihine 
m sa .cuma nu saat onda ihale edilmek üzere 20 gU dil Ih 1 tin' eld'ği d K n r. a e sa-a ın g ı n e astamonu hükfunet Dairesinde kapalı zarf usuli ı 'h 
le edilecektir. . Y e 1 a-

4 - Istekliler 7338 liranın yUzde yedi buçuğu olan 550.35 r di 
zı't klerd' B te · · · ıra po-o verece ır. u mınat ıçın 2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
ve ihale kanununun on altmcı maddesinde tadat olunan istikrazı d bili 
Ergani demiryollan istikrazı tahvilleri de kabul edilir. a ' 

5 - Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evveline kadar Viı- t 
makamına verilecektir. (7008) aye 

İstanbul Yedinci İcra Mem'lll'luğun-
dan; Bir borcun ödenmesi için mah-
cuz olup açrk arttırma ile paraya çev-
rilmesine karar verilen ve tamamı-
na 6000 lira kıymet takdir edilen İs-
tanbul limanına kayıtlı ve Türk San
cağının hamil ve kayden uzunluğu 
100,04, genişliği 20,01 ve derinliği 

. 1 lnL!---Ja ( 1 8,05 ve 176,70 gayrı safi hacmi isti-

11---··-uaar--r-Uıiiııllmmumm;;..M;;.;u;· d;u;"r;.;l;üg; .. ıllülln•d•e•n __ _. abisinde ve 83,33 sati rüsum tonnaıo.. 
sun.da olduğu gösterilen ve 1907 ta-

Cibali Kutu Fabrikasında halen mevcut onJanlarla beraber Mayıs 938 
gayesine kadar Toplanacağı tahmin edilen 5000 KUo BUyUk kıt'ada am

balaj Klğıdı ile 10000 kilo ıskara şeklindeki kapak tahtalan 4-XI-937 
tarihine rastııyan Pel'§embe günü saa.t 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

1stek~erin malları mahallinde görmeleri ve pazarlık için de tayin o
lunan gün ve saatte Kabataşta Inhi sarlar levazım ve mUbayaat şube-

sindeki satı§ Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (7204) 
t 

NEDViN 

rihinde Tiryestede inşa edilmiş olup 
100 beygir kuvvetinde kampavunt 
markalı makinayı havi bir adet isko
vatı kazanı olan ayrıca da bir adet 
tarama demiri bir adet domuz tırna
ğı bir adet kanca bir metro zincirle 
beraber bir adet zincir merdanesi Uç 
adet köhne göz demiri zincirli iki 
parça bir adet iyi zincir bir kilit de
mirle bir simens demiri bir somun a
nahtar merdane için sekiz can kurta
ran yeleği, iki zincir kilidi bir raspa 
çekiç bir eski yorgan bir yarım 

rota halat bir anbar kapağı muşam
bası, bir tahta yemek rrl!Bası bir a· 
ğaç çift dilli, makara bir direk çen
beri bir battal büyük anale bir sal
yafora kancası iki metro kadar bo
ru parçası iki kırva mataf orası bir 
direk iki abris uydurma Uç vinç iki 
kilit bir ağaç makara dört filika mata 
forası Uç battal makara bir kilçUk iki 
büyük bastika Uç manivelalı puntal de 

Yeni Bir Reçete, 

Uyurken, Size 

Gençlik ve Güzellik 
Getirir 

miri bir harap kuzina bir su sarnıcı Daha tue. daha aç*, daha genç veı 
bir çamaşır teknesi bir borda feneri boru.5ukluklan kaybolmuş bir clld 
bir silyom bir liman feneri bir el dü- görmler Adeta bir mucizedir diye.
men dolabı bir ufak ayna lbir raspa çe cekler. FUhak.ika asri fennbı yeni bir 
kiç iki el çekici bir ıufak zincir kilidi zaferidir. Viyanadan bildirilen bu ~ 
bir kumanda telgraf bir çaydanlık yanı hayret keşif, ''Biocel,, tabire .. 
bir tt>,pcere bir filika servis patalyaaı cllJen "" ftldl O.ya -eden bir~ 

--------------------------- bir baskül matafora.er bir kazan ö- Bono Viyana Unlvel'81Usf Profeeöril 
Bayramiç Jandarma 2 nci Alay nünde mika bir tek ki.ilhanlı kazan Doktor stejskal, kemali itina ile 9eÇIJ .. 

Satınalma Komisyonundan : bir sarfiş kondenser bir gomik too m1ş gen~ hay,·anıarda glzlenml§ dit 
Ihale günü saat Erzakın Eksiltme tulumbası bir dögös ferebji iki pafta hüceyrelerlnden istihsale mu\•affak Tahmini 

bedel 
Li Ku. 

Miktarı 

kilo 
Muvakkat 
teminatı 
Li. Ku. 

cinsi 
bir İngiliz anaqtan on bir çifte anah- olmuştur. Bundan 80nra ciJdinlzl Blo.o 

§ekli tar on sekiz tekli anahtar bir cırcır cel ile besllyeblllrslnlz. Bu Blocel cev .. 
firazı bir maili pusula bir masavlo heri yalnız (Penbe rengindeki) To 
parakete saati bir milli sancak dört kalon kreminde mevcut olduğundan, 
işaret fileması bir müstamel deniz her akşam yatmazdan evvel kullan .. 
hartası bir eski barometreden ibaret) dığıruzda siz uyurken cildinizi besler 
avantan mevcut Geyve adındaki al- ve gençleştirir. Her kullanan kadına 
garinalı geminin temamı açık arttır-- on yaş daha gerıç görünmesini ~ 
maya çıkarılmış olup 5.11.937 tarihin mln eder. Gündüz için beyaz rengin .. 
den itibaren şartnamesi herkesin göre deki Tokalon kremini kullanınız. Si .. 
bilmesi için daire divanhanesinde asılı yalı noktalan eritir. A~k mesamelerl 
bulunacak ve 29 - 11 - 937 tarihine kapahr ve cildi beyazlatıp ytımU§&tır. 

tesadif eden Pazartesi gUnü saat 14 ------------

439000 4938 75 10-11-937 15 Ekmeklik Kapalı 
1 Un. 1Jll'f 

1
. 1 - 20-10·937 de ihalesi yapılmak ~re kapalı zarfla eksiltmeye ~on~ı 

lan Bayraımiçta J. 2 ncl alay 11 2, 3, ncu taburlan 937 ve 938 yıllan ıhti
yacı olan yukarıda miktan muba.mınen bedeli ve muvakkat teminatı ya
zılı Ekmeklik unun eksiltme müddeti az olmasından Ankaradan ilan yap-
tınlmadığı Ankara Türk Maarif Cemiyeti Dan işleri bürosundan bildiril
diğinden bu eksiltme hükümsüz sayılarak 13·10-937 den 10-11-937 
Çarşamba gününe kadar 29 gün müddetle yeniden kapalı eksiltmeye çıka
rılmı§tır .. 

2 - Muvakkat teminat yukarıda yazılıdır. ~omisyon Bayramiçta J. 2. 
nci alay gazinosunda toplanacak ihaleye salahiyettar makamın tasvibiy-
le yapılacaktır. . 

3 - Istckliler kanuni belgelerle teklif mektuplarını ihaleden bir saat 
evvel makbuz mukabilinde Komisyona verecektir. 

ten 16 ya kadar İstanbul Yedinci İcra 

4 - Şartnameler Komisyonda görebilecekleri ilan olunur. 

dairesinde satılacaktır. Satış peşin 
para iled'•· Arttırmaya iştirak için 
mezkflr gemiye takdir ol•man 6000 
liranın % 7 ,5 nispetinde pey akçası 
veya milli bir bankanın teminat mek

<7186 > tubu alınır. MezkCtr geminin nefsin-
--------------------------- den doğan gemiye muzaf olan bilcilm 
Dl••••-•••••·-~~---••••-•Pll.a le müterakim vergi ve rüsum ile tel-

En kuvvetli, en idareli, en temiz kömür laliye resmi borçluya ait olup satı, 

T U• • R K ANT R AS ı· J ,. d·ır. bedelinden ödenecektir. Yalnız inti-

Her türlü sobalarda ve salamandıralarda kullanılır. 

kale müteallik bekçi ve masraflar ile 
bedeli ihale muhafaza masra!lan 
müşteriye aittir. Arttırma bedeli mu 

Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Mah· 
kemesin~en: Harbiye caddesinde em .. 
llk sokağında Pekin kök apartıma

nında oturan ve mahkememizce evvel 
ce hacredllerek kendisine validesi Ve 
cihe vasi tayin edilen mahçur Ser. 
met Nazımın vasisi Vecihe 24-8-
937 de ölmüş olduğundan yapılan 
dunJfm& sonunda mahçuru temsil et 
mek ve bukukıunu siyanet etmek üze 
re Harbiyede EmlAk caddesinde Pe
kin kök apartımanmda mahçurun 

S 
• GilkriBt Voker ve ksı. LTD. Galata yolcu afi( Merkezı·> salonu karşısın~a Tahir Han 5 incl kat 

o# • Tel. 449lo 

hammen kıymetin % 75 ni bulduğu amcasının oğlu mühendis Suadin va
takdirde en çok artırana ihale edil& si tayinine 18.10.937 tarihinde karar 
cek aksi halde en çok arttıranm taah 

~-----------~~~~~~~~---•••i hUdU baki kalmak üzere arttırma on 

1 Ö tm Ok 1 S 
beş gUn daha temdit edilerek 

stanbul Kız ğre en u u atınalma 14-12-937 tarihine tesadöf eden Salı 

Komisyonundan: 
Okulumuzun Mayıs 1938 sonuna kadar yiyecek ve yakacak ihtiyaçlan

na ait tafsi!Ath ilin bugilnkü Kurun gazetesinde ne§redilmi,tir. (7064) 

LiSELER ALIM, SATIM KOMiSYONUNDAN 
Cinsi Mikdarı Beherinin Dk teminat Eksiltmenin yapı-

Kilo Tahmin fiyatı Lira Kr. lacağı gün ve saat 
Beyaz peynir 15900 40 J{r.) 891 00 27-10-937 Çal'§amba 
Kaşar peynir 9200 60 ,, ) saat. 15 de 
Tavuk Eti 6750 60 ,, ) 580 50 27-10-937 Çarşamba 
Hindi ,, 8200 45 ,, ) saat. 15,30 da 

Komisyonumuza bağlı yatılı }iselerin Mayı~ 938 son~na kadar ihtiyaç.. 
lan olan yukanda mikdar, muhammen bedelı,. ilk temınat, Eksiltme gün 
ve saatleri yazılı yiyecekler Kapalı zarfla eksıltmeye konmu§tur. 

Eksiltme Iatanbul KilltUr Direıctörlüğil Binası içinde Liseler Alım, Sa-

tım Komisyonunda yapılacaktır. • . 
Isteklilerin §artnamelerdeki yazılı kanunı vesıkalardan başka Ticaret 

Odasının yeni yıl vesikası ve teminat m.akbuzlan ile ~irlikte Kapalı 
zarflarını belli saatten bir saat evvel Komısyon Ba§kanlıgına tevdiyeleri. 

Şartnameler Komisyon Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (6921) 

günü saat 14 ten 16 ya kadar yine 
dairemizde arttırmaya devam oluna
cak ve en çok arttırana ihale edile
cektir. 2004 numaralı icra ve iflas ka 
nununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
ipotek sahibi alacaklılar ile bilcümle 
diğ~r alacaklıların dahi işbu gemi ü
zerindeki haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dahil olan iddialarını evra 
kı milsbetelerile birlikte 20 gün içi.ıı
de dairemize bildirmeleri lizmıdrr. 
Aksi takdirde haklan deniz siciUije 
sa.bit olmadıkça satış bedelinin pay
laştırılmasından hariç JEahrlar. Ala
kadarların i§bu maddei kanuniyeye 
göre hareket etmeleri ve daha fazla 
malflmat almak istiyenlerin dairemi
zin 935 - 2558 sayılı dosyasına mü
racaatları ve alacaklıların işbu gemi
ye ait bilcümle malflmatı öğrenmiş 
ve o suretle arttırmaya iştirak etmiş 
addolunacaklan ilan olunur. 

verildiği ilin olunur. 

lstanbul !kinci İflls Memurluğun
dan: Müflis Elbiseci Bernar Froyına 

nm tahsil edilemiyen alacaklan hak
kında alacaklara İflas idaresince iza. 
hat verileceğinden izahati dinlemek 

ve terkin veya takibi kendisi alarak 

netice hakkında bir karar vermek ü
zere ali.kadar alacaklıların 5-11-
937 Cuma gUnU saat 10,30 dairede 
hazır bulunmalan ilfı.n olunur. (1146) 

11• D. İHSAN ~AMl • 
Bakteriyoloji Laboratuar. • 

Umumt kan tahlilatı frengi 
noktai nazanndan (Wasserman 
ve Kahn teamUllerl) kan kUrey. 
vab sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastahklan teşhisi, idrar, bal • 
J?&m, cerahat, kazurat ve su tah· 
lılltı, Oltra mfkroskopi, hususi 
aşılar tstihzan Kanda Ure. şe 
ker, KlorUr, Kollesterln mikt~ ... 
lannm tayini, Divanyohı Nn 113 

' Tel. 2098l 
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Vitamin -Gida -I\alori- Sıhhat 

TAN 

ı' 

EN HOŞ VE TAZE MEYV A· 
LARIN USARELER1NDEN iS
TİHSAL EDİLMİŞ TABll B1R 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta • 
mamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı. mide 
yanmalarmı, ekşilikJerini ve mu 
anı:ıid inkıbazlan giderir. Ağız 

kokusunu izale edei'. Umumi ha· 
yatın intizamsızlıklannı en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canWık bahşeder. 

fNGtLtz KANZUK ECZA.NESİ 
BEYOGLU - lSTANBUL 

26 - 10 - 937 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

r- Daima Radyolin ' 
İ ile dişlerinizi fırçalayınız 1 
_..... ...... ..... ------

RADYO L iN ı 
Müstesna bir formülle ve azami 

itina Ue yapddığı ve rekabet kabul et. 
mez bir flatla satıldığı içiıı:ı yurdda 

ecnebi m&muli.tmıın hikimiyetJıni or

tadan kaldırmıştır. Kazandığı bu mğ 

bet sebebile elde hiç stok bulundur

madığından da mütemadiyen taze ih
mr oluna.ra;k piyasaya çıkanlır. 

RadyoUn kullanmız; sade dişlerlnl- , 
z1 temizlemek, korw:na.k ve güzelleş
tirmekle kaJmusımz, verdiğiniz para 
da kendi ceblnlule kalmış olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

~---
Pirinç • Yulaf • MercimelC • Buğday • irmik- Patates • 

Mısır. - Arpa • Bezelya • Çavdar • Türlü • Badem 

HASA özlü unlarile ı 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Bu özlü unlarla yavrularımız çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, tombul, canlı, kemikleri kuvvetli, ada
leleri sağlam olur. Ishal olmazlar. HASAN OZLU UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve •tatlıla
rın ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN OZLU UNLARI nefasetini on sene muhafa
za eder. Dalına tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız \e al
danmayınız. 

HA S A N M A R K A S 1 NA D 1 K K AT. Bütün eczaneler ve bakkallarda bulunur. .... ._ ................................................. , 
Akay lıletmesi Müdürlüğünden: 

Cümhuriyet Bayr:aanma raatlıya.n, 29 .Ye 30 Birin~itqrin Cuma ve cu
martesi günleri pazar tarifesi yapılacaktır. 

29-10- 937 a~ ya.pU&c&k gece seferi ta.rüeai de iskelelere aaıl
ıruştır. (7289) 

1 KAYIP: 1935 senesinde Kadıköy 

Kız Ortamektebinden aldığım diplo

mamı kaybettim. Yenisini alacağım
dan hükm~i yoktur. 

Zinnur Tiryakioğlu 

~~a'M 

M\4\1\ta:ı. .. ? -. 
~~ 
~ıt!::;d} ~ ~,.. 1 ıfiJi'I~ 

v~~~~-~ 2~ 
f 1 ~~,d_ ~~~"-~ 

Arsenoferratose 
atalıberi, anneciğim umumi 
sıhhatimle iftihar etmekte
dir. Demir, y.umurta akı ve 
arsenikten yapılmış bu 
ışurup iştahımı açtı. 
Rengim sıhhatli olup. 
vücudum günderı 

güne gürbüzle~
mektedir. 
Arsenoferratose ~~~~fi 

Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eden:ı 

GRIPIN 
Bilhassa bunlara kartı müeuirdir. 

it batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir liafe.., 

bulundurmayı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 

isim ve markaya dikkat. ?aklitlerinden saliınınıL ... - ....... -~ 
~ ~ 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
24. cü Yeni tertip başlamıştır ..• 

Birinci Keşide 11 lkinciteırin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 3 o . o o o Liradır ... 
Bundan batka: 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... 
1 
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Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 


