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Y eni neslin acaba eskiye 
nisbetle ne gibi farkları 

var? Bunu hepimiz vakit vakit 
düşünürüz, gözümüze ilişen şu 
veya bu hadiseye göre hükümler 
verırız. 

Ben bugünlerde, yeni nes
lin çok lehinde hükümler verdi
recek iki müşahede ile karşı
laştım. 

Muharrir merhum Ömer Seyfeddi
nin çok genç, çok neşeli, çok iyi tah 
sil görmüş kızı Şark vilayetlerimizin 
ıssız, nadiren posta uğnyan bir yeri
ne gidiyor. Kocası oraya memur 
olmuş. Bu koca da Mısırlı bir Türk 
ailenin ibolluk içinde büyüyen bir c--J
lu .. 

Bir evvelki nesil bundan müteessir, 
~ok üzülüyor. Eski devirlerde olsa 
mıutlaka kapı aşındıracaklar, ço~u~
larm başka bir yere gitmesini ıstı
yecekler. 

BAŞ MU HAR R 1R1: 

Nobel Mükafatı 
Bir Macara Verildi 

Stokholm, 29 ( A.A.) - Doktorluk Nobel mükô.
l~tı, Macaristanda Seged Oniversitesi prolesörle-
rınden S:z:entgy Argyu'ye verilmiştir. J 

B. Tatarescu 

Romanya 
Basvekili , 

An karada 
Bükreş Gazeteleri Çok 

Hararetli Dostluk 

Y azdarile Dolu 
Ankara, 29 (A.A.) - Hariciye 

Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras bu ak
şam Romanya Başvekili B. Tatares
cu şerefine h i r akşam ziya feti ver
mitşir. Ziyafette Romanyalı misafir 
lerden başka Başvekil B. Celal Ba
yar, bütün vekiller, Balkan Antantı 
elçileri ve Hariciye erkanı hazır bu
lunmuştur. 

Ziyafet 11 e kadar devam etmiş ve 
bundan sonra ziyafette hazır bulu
nanlar sergi evindeki baloya gitmiş
lerdir. 

Romanya matbuatı 
Bükreş, 29 CA.A.) - Rador Ajan 

sı blldirjyor: 
F akat bir de gençlerdeki n:şe 

ve sevinci görmeli. Şöyle dı· 
yorlar: "Kurulu bir şehir içinde ya-. 
şamak ve çalışmak bir iş m3_? Bız 
§imdi geri bir muhite gidecegı~ _Fa
kat oraya uymıyacağız, kendimızı ko 
pup koyuvermiyeceğiz. Geri bir ~u
hite giden bir Avrupalı ve Am~n~a
lmın yaptığı gibi muhiti kendimıze 
uyduracağız. Bir medeni insa~m ~ 
gari ihtiyaçlarını taha~mk et~m~ye 
çalışa.cağız. Muhitte cglence ım~an
ları yoksa muhite göre zevkler ıcat 
edeceğiz. Oh, ne iyi, ne iyi: .. ,,. 

lıtanbulda bayram intıbaı: Geçit alayı dün Köprüden böyle ilerliyordu 

Gazeteler, Başvekil B. Tatatescu -
nun Ankarayı ziyaretinden hareretle 
bahsetmekte ve iki memleket arasın
daki dostluğun bu yeni tezahürünün 
büyük ehemmiyetini t ebarüz ettirmek 
tedir. ·~ .................. .;;;, 

Atatürkün 
Tebriklere 

Teşekkürleri 
~A, N"ôJ \4.4.J - Al.) W!ieU

cilmhur Umumi KAtfpllğindeıı: 

1 lçerde ve Dzşarda Bayram 
Cümhuriyetin .15 • • 

ıncı Yıh 
Ce .. c112 Moyoıf!anln Kutlandı 

Gazeteler bütün sayfalarını kap
lıyan manşetlerle füıdor Ajansının ve 
Anadolu Ajansının verdiği uzun tel
grafları neşretmekte ve Tatarescuya 
Istanbulda yapılan kabul merasimini, 
Başvekilin bütün harekatını ve Anka 
raya muvasalntında samimi surette 
karşılanmasını ta!silatiyle bildirmek
tedir. 

!ki gençteki atılgan, nıkbın ruh 
bana, Amerika Cümhurreisinin eşi 
tarafından bugünlerde Amerikada 
tekrar edilen bir konferansın mevzu
yor ki: "Eski Amen1calılar, talbiatle 
nıUcadeleden, vahşi w geri blr mu
hiti imara çalışmaktan zevk alana
damlardı. Atılgan, nikbin, neşeli mah 
!\iklardı. Az zamanda memleketin uç
suz bucaksız garp kısımlarına aktı
lar ve orada yepyeni bir umran kur
dular. Yeni nesil, tabiatle ve müşkü
latla mücadele zevkini kaY,bediyor. 
Böyle nesil istemeyiz.,, 

Cümhurlyet bayramı münase
betue memleketin fı;;inden vr dJ. 
~mdan, Reislcümhur Atatürke, 
bu yüksek günün doğurduğu se
vinç ve heyecanı bildiren, sayısı 
!:.Ok teıgraflar gelmektedir. 

Ankarada bayram, yüzlerce tayyarenin 
larından hep birden. Heri atılmasile 

şehir ufuk
başladı 

Gazeteler B. Tatarescunun İstanbul 
gazetec.nenne verdıği beyanatı 

kaydetmekte ve bu beıyanatm 

"size emin ve sarsılmaz bir dostluk 
getiriyorum,, cümlesini belirtmekte
dir. 

Romanya efkarı umumiyesi, bu zi
yaretin Türk milli bayramına tesadüf 
etmesi keyfiyetine de büyük bir ehem 
miyet atfetmekte ve ayni zamanda 
Romanya Genelkunmay başkanı ge
neral Şikityunun, Romanya askeri 
heyeti başında Ankarada oluşu.u da 
kaydetmektedir. Y ine bugünlerde trende genç 

bir mühendisle tanıştım. Şark 
\'ilayetıerimizden bir teftiş seyaha

tinden geliyordu. Bana şunları anlat
tı: 

Bunların cenı.bı gecikebilece
ğinden Atatürk, t*kkürlerile 

tebriklerinin derhal iletilmesine, 1 
Anadolu Ajansan ta.vıif buyur-

M Dün, en büyük bayramımızın on 
beşinci yılı bütün yurtta olduğu gibi 
Istanbulda da. coşkun tezahüratla, 
fevkalade merasimle kutlandı. 

- Şarkta tavakkuf halinde muhit
ler gördüm. İnkılap Türkiyesinin ye
ni bir varlık kurmak için medeniyet 
akıncısı sıf atile oraya gönderdiği me
m urla.rdan bir kısmını muhite karsı 
müdafaasız buldum. Ellerinde ye~i 
şeyler yaratmak için çok zevkli im -
kanlar bulunduğu halde bunu göre
miyorlar. Bir düzUye hallerinden şi
kayet ediyorlar. Kimi kendini kuma
ra kaptırmış, kimi içkiden baş kaldı 
ramıyor. Dedim ki: "Siz ıbu muhitte 
iki ağaç dikı."lliş olsaydınız bu ağaç
lar sizi buraya bağlar, yarattığınız 
eserin zevki ve ateşi bütün ruhunu
zu doldururdu.,, 

mutılardır. 

·~ ........ .._._ ,...._. 

Ataturkun 
Çok Yüksek 

İltifatları 

Şehir, baştanbaşa bayraklarla, def 
ııe dallarile süslenmişti. Büyük mey· 
danlarda, caddelerde vücude getiri · 
len taklar ve tezyinat göze çarpı

yordu. 

Timoul gazetesi, Türk milleti ve 
hükumeti tarafından B. Tatarescuya 
yapılan htisnU kabulün hararetli vas 
fını tebarüz ettirdikten sonra maka
lesini, B. Tatarescunun bir sözünü tek 
rar ederek bitirmektedir. 

Genç mühendisin düşüncesi şu: 
Memleketin geri kalmış vilayetlerin
de vazife görmek, bir angarye değil, 
bir imtiyaz şekline girmeli, bu çok 
şerefli mücadele vazifesine ancak 
kendilerine tamamile giivenilebilen, 
atılg.ın, uğrnşıcr, yaratmak zevkini 
tanıyan unsurlar gönderilmeli... Fa
kat bu unsurlar şunu hissetmeli ki, 
arkalarında kendilerini düşünen bir 
cephe gerisi var. Hasta olan ve ma
halli surette tedavi göremiyen bir 
tnemur ailesinin sıhhatine merkez o 
kadar alaka göstermeli ki, icabında 
tayyare ile doktor ve ilaç göndermek 
ten veya hastayı ayni vasıta ile ame
liyat görebileceği bir yere taşımak
tan çekinmemeli, Şarka biran evvel 
tayYare postası kurulmalı, yollar kı
şın açık tutulmalı, çocukların tahsi
li için hususi imkanlar hazırlanmalı .. 
~una benzer iptidai tedbirler aldıktan 
Ve bilhassa sıhhat hakkında emniyet 
Verdikten sonra memurlardan iş bek
lerneli ... 
., Genç mühendis şunu ilave etti: 
Sıhhat meselesi emin bir şekle ko

(Arkası 8 incide) 

-0--

500 Tayyare Subayını 
Baloya Davet Ettiler 

Ankara, 29 (Tan muhabirinden)
Bu sene Sergievinde verilen Ci!ım
huriyet balosu misli görülmemiş de
recede gii?.el ve parlak olm:ıştu!". 
Halk fırkası 2200 davetiye dagıttıgı 
halde gelenler eşlerile birlikte 4~0 
kişiyi bulmuştur. Ayrıca Ataturk 
bugünkt geçit resmine iştirak eden 
beş yüz tayyare zabitiınizi de baloya 
davet etmişlerdir. 

Sabahın daha çok erken saatinde 
halk sokaklara dökülmüş, geçit ala· 
yının yolu üzerinde toplanmak üze. 
re koşuşuyordu. Saat 9 dan itibaren 
ana caddelerde nakil vasrtalan dur
muş, oluklardan boşanırcasına insan 
seli akıyordu. Bütün lstanbul ayak· 
ta ... 

Yüz binlerce vatandaş, Cümhuri · 
yet bayramı tezahüratını seyretmek 
lçin, şehrin bir ucundan bir ucuna 
gidiyor, en fazla kalabalık ve ke· 
safet Beyazıt meydanında toplan
mıştJ. Evlerin damlarına, traslanna 
kadar her yer küme küme doluydu. 

Universite meydanındaki sahada, 
geçit resmine iştirak edecek bütün 
askeri kıtalar, mektepler ve birlik · 
ter erkenden yerlerini alımışlardı. 
Herkes, büyük bir snbırsrzltkla, geçit 
resminin başlamasını bekliyordu. 

Şef Atatürk erkenden baloyu şeref 
lendirmişler ve şehrimizin aziz ~!sa- 1 _. 
firleri olan B. Tatarescu, B. Semıı ve ,1 Saat 9.30 da vali , vilii.yet maka· 

Tebrikler 

dost devletler erkanıharbiye reislerile L r' mmda tebrikleri kabul etti. Valiyi 
de hasbihalle.rde bulunmuşlardır. Dünkü bayramda bütün lstanbul halkı ana caddeleri evvela şehrimizdeki saylavlar tebrik 

Bugu""n burada geçit resmine işti- l d ld ettiler. lstanbul komutanı Cemil Ca· •evinrle, heyecan a o urmuştu . 
1
. 

rak eden tanklardan yalnız olarak ge ~ hit, diğer generaller, umumı mec ıs 
çen tank, Türk askeri fabrikalarında ·~~~~--~--~~~----~~------....;;-:~;;;.;;;;;;-..--.~~~-~-.il, azaları, vilfıö'et, Univcrsite, Maari~, 
yapılmıştır. Bu tankın tipi taınamile E Adliye, Nafia, J~ Jiye, lktısat, Sıhhı· 
kendi fütiyaçlarımıza göre tesbit e- DÜNYAYI IDAR 1 1 ye, Gümrük ve inhisarlar Vekalet-
dilmiş ilk Türk tankıdır. j OR M teri mümessilleri de sıra ile tebrik-

T AN l MAi( iSTı y USUN UZ? terini sundular. 

Suriyede 
3000 Kişi 

Evsiz Kaldı 
Şam, 29 (A.A.) - Şark çölünde 

hüküm sürmekte olan fırtına Amcir 
havali.sinde yeniden tahribat yapmış 
tır. Yüz elli ev harap olmuş, üç lbin 
kişi meskensiz kalmıştır. 

TAN bugün<1en itibaren size dünyayı idare edenlerin \'e muhtelif sa
halarda blrind me\'kİi iı;.gal edenlerin nasıl yn5adıklannr anlatan bir 
seri yazıya baı>hyor. 

Bu seride hayatıannı öğrenecekleriınizden bazılan sunlardrr: 
Mr. Edm, Fransız Cümlıurreisi Lebrun, Stalin, Mussolini, Hitler 

S )- . \' z ı . Ford, Baldvin, Roosevelt, Jiaile e a.ssı, on ,u and, Ltndberg, A-
ğahan, Papa vesaire ..• 

1 

Bugün ikinci sayfada "Mr. }:A)eıı'in bir günü nasıl geçer?,, yazısını 
okuyunuz. 
-~~~~~~~~~~~~--~~~~~~' 

Saat 10,30 da da konsoloslar top· 
lu bir halde valiyi tebrik ettiler. 

Bu merasimden sonra, vali yanın
da Istanbul komutanı olduğu halde 
saat 11,10 da Beyazıt meydanına gel
di. Kıtalnrın ve mekteplerin teftişin
den sonra, meydanda buluna,1 bütün 
bandolar, hepbirden lstiklal Marşmı 
çalmağa başladılar. lstikliU Marşına 
meydanı dolduran on binlerce halk 

(Arkası 8 incide) 

"iyi bir dava için çalışacagımrz 

hakkında size teminat veririm.,, 
---o,---

Japonyadan 
Çin Liderine 
Altı Teklif 

-o-

Sulh liin Çinin Askerlikten 
Tecridi isteniyor 

Londra, 29 (A.A.) - Evening 
Standar gazetesinin siyasi muharriri 
ne göre, Japonya, Çin - Japon barışı 
na esas olarak Çan-Kay-Şek'e aşağı
daki teklifleri yapmıştır: 
1 - Çin tarafından iç Mogolistanm 

müstakil devlet olarak tanınması 
2 - Beş şimal vilayetinin kendi hU 

kıimet şekillerini bizzat tayin hakkı
nın Çin tarafından tanınması 

' 3 - Mütarekenin akdine kadar Ja 
P?~ oro~su tarafından Şanghay ya
kırunde ışgal edilecek olan bütün top 
raklarınm denize serbest çıkmak .
1 

şar 

ti e Japonyaya terki, 

. 4 - Hindiçini hududuna kadar sa 
hıl boyunca Çin adalan etrafında Ja 
ponyaya balık avı hakkının terki 

5. - Çinin Milletler Cemiyetin~en 
çekılmesi, 

, 6 - 9inin bundan böyle askeri tay 
) ar~lerı olmamusrna muvafakat ooiı 
mesı. 

(Ha.':°P vaziyetine ait en son haber
ler üçuncU sayfadadır) 



TAN 30. 10. 937 

\ Dünyayı idare Edenler 
~~~ 

Yangın 
Muslukların
da Bol Su 

KUDUZ HASTANESi Otomobilli 
Zabıta 

Kuvvetleri 
lngiliz Hariciye Nazır· iki Gündenberi Yeni 

Binasında Çallşıyor 
Mr. Anthony Eden'in 

Y ~n ualmunda itlaiye- --<>--
Emniyet Amirliklerine Bir Gunu Nasıl Ge~er 7 nin .. ihtiyacını tamamil• 

"S karplıyabilmek için, Bele- Otomobil Yerilecek 
• 411i!ii!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!iii!!!l!!!!!!!!!i!!!!!i!!!!!!iilll 1 diye, mühim bir proje laa-

İstanbul emniyet teşkilltı kadrosu 
Mr. Eden ve karın plmlannJa gençlifi, .mellifi ve töh· 211rlam11tır. Mevcut taİMıhn gerek vasıta, gerek eleman bakımın-

reti toplarlar ve bütün lngiltere ~nen maat çilt olarak lıavvetlenJirilmai, yan.,n 
gösterilirler. iki çocukları varJıır. Baan warwle SO Nlir lıa- mmlulılannın "1ialtılmaı ı 

dan gittikçe takviye edilmektedir. Mo 
toaikletli, bisikletli ve atlı polislerden 
maada, ani ve mühim hi.diseler kar· 

J şısmda, zabıta kuvvetleriru toplu bir 
bul etlen Hariciye Naın tlinlenmelı iPn .m.maya, diıma, wibi mühim --1an bula-
teniae gider. nan bu proje derhal tatbik 

Madam Etlen'in anlamadıjı bir f.Y otmlır: Kocamı ni~in edilmiye lıoyulmurtur• 
halde şehrin bir ucundan diğer ucu
na yetiştirebilmek için, zabıta otomo
bil teşkil(tı kurulması kararlaşmış • 
tır. Şimdilik şehrin her tarafındaki 
emniyet Amirlikleri emrine birer o
tomobil verilecektir. Bu otomobller 
hususi tesisatı haiz buhuıacak, içine 
Wi miktarda zabıta memunı alabile 
cek genişlik ve kuvvette bulıınacak-

si-' wi)'inen bir adam niimanai olard telalılıi ederler? Projenin tatbiki önümüz· 
Falcılar Mr. Etlen'in lai~bir zaman Btlfffltil olamı)'GCtlfmı tlelri mali yJl IHqına War 

söylerler. 

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!iii!ii!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!iii!!l!!!!i!iii! • 

T elef on defterine baktığmız 
zaman Ingiltere hariciye 

nazırının isim ve adresini şöyle 
yazılmış görürsünilz: Pek muhte
rem Mr. AnthoD!Y Eden, M. P. 17 
Fitzharding Str. W. I. 

Fransa hariciye nazın hariciye 
nezaretindeki muhteşem dairesin
de, Almanya hariciye nazın Von 
Neurath, Wilhelmstrasse'deki a
partmıanmda oturur. Fakat Ingi
liz hariciye nazın kendi hususi e
vinde ikamet eder. 

Mr. Eden her sabah bu evde 
gözlerini dünyaya açar. Kahvaltı· 
•mı bitirir bitirmez derhal dairesi· 
ne gider ve saat ona doğru işe baş
lar. Hariciye nazırmm çalışma o
dası genif, sade bir odadır. Kapı· 
dan çıkmız, kırmızı halı ile örtill· 
müş koridonı geçiniz. Sefirlerin 
bekleme oduma gelirsiniz. Oyle 
günler olmuştur ki, Mr. Eden elli
ye yakın sefir ve devlet murah
hası kabul etmiştir. 

Fakat nazır ziyaretçilerini 
kabul etmeden evvel sa· 

bah işini bitirmeğe mecburdur. Ma
usmm ilzerinde iyice kilitlenmif 
imama bir kutu her sabah onu bek 

• 

. Bu kutunun içinde lngilterenin 
arlçtekl mümessilleri tarafından 

ıQnderilen rapon... v•mr• 'R11 1'A...... 

porlar kopya edilerek alakadar da
irelere gönderilil'ı 8'I kopya ifini 
J&pall daktilolar itina ile seçilir 
~e öğrendikleri devlet sırlannı sak· 
Uyacaklanna yemin verirler. 

Bu iş bitince ziyaretçileri kabul 
başlar. )ıı{r. Eden her sefirle gö
nı.tüğtlnU not ettirir ve bir kopya 
eIDI o memleketteki Ingiliz sefiri· 
ne gönderir. Hafızasına güvenmi· 
yen hariciye nazırlan her ziyareti 
müteakip bu notu alırlar. Fakat eski 
hariciye nazın Mr. John Simon 
gibi haflZB.81 kuvvetli olanlar, bU
tUn .ziyaretler bittikten sonra gö
rü.ştüklerini not ettirirler. Bir se
fir çıkıp diğer aefır gelinceye ka
dar, odacı Mr. Eden'e bir bardak 
IU getirir. 

Çünki1 lngtllz hariciye num bo
lazmı temiz tutmala çok merak
bdır. Eskiden bir boğaz hutabiı 
gec;irmi§tir. 

S abah ı,i bitince, hariciye 
nazırı evine gidip kansı ve 

iki çocuğuyla öğle yemeği yemek 
zevkinden mahrumdur. Çünkil Mr. 
Eden öğle tatilinden bazı mühim 
zevatı görmek hususunda istifade 
eder. 

Oğleden sonra meclis yoksa Mr. 
Eden tekrar lfinin başındadır. tık 
ariclye nazın olduğu zaman Mr. 
Eden nutuklarını yazar ve ki.ğrt· 
tan okurdu. Fakat fimdi yalnız 
nota bakmakla iktifa eder. Avru· 
pada herhangi siyasi bir buhran 
Mr. Eden için sadece sürmenaj 
ifade eder. Habeşistan ltalya ta· 
rafından işgal edilecek: lıılr. Eden 
o gün hastadır. Ademi müdahale 
komitesi yUrUınüyor: O gün Mr. 
Eden dört saat fazla çabşmağa 
mecburdur. Renin işgali esnasında 
lngillz hariciye nazınnın nasıl Çil· 

lqtığmı kansı şöyle anlatır: 

balı -.at ondan ertelll aabah sa
at dörde kadar calıpnıtır.,. 

Ö yle zaman olur ki akf&Dl 
bir ziyafete gitmek üzere 

hazuiamrken bir ziyaretçinin gel· 
dili haber verilir. Mr. FAen bu 
ziyaretçiyi görmemezlik edem.ez. 
Çünkü gelen adam hariciye neza
reti taharri memurlanndan biri· 
dir, ve 8.mirine9fali.ıı sefirin filln 
pntajcdar tarafından elde edildi
ğini haber vermeğe gelmiştir. Mr. 
Eden lbmı gelenleri malOmattar 
eder, tekrar odasına döntıp giyin
mesine devam eder. Mr. »len flk
lığile maruftur. Fakat bu kadar 
büyük meegaleler içinde yaşıyan, 
bir dakikasına bile sahip olmıyan 
bir adamın giyinmesine itina et
meğe vakti olur mu? Kansı bile 
onun bir moda ntımunesi olarak 
gösterilmesine şqar. 

Fakat Prague ppkaciları onun 
namına ppka çıkarmiflardır. ls
veç terzileri onun adına elbise nü
munesi icat etmişlerdir. 

6itirilecelıtir. O zaman, yan-
.,nlartla itilaiye her semtte 
İltetliji katlar nı bulabile
cektir. 

Makasla 
Y~ralanan 

Bir Kadın 

Kadm luutaneainin Tıp Falıültaine tleoretlilen aW binan 

Tıp FakWtealne ait enstitWerin bir f mtlp.hade altına alınabilmeleri için 
arada bubmmUI için verilen kararın ı .,nca bteeıi bir höcre açılımftır. 
~tbikma geçiluıiftir. tık olarak Sıh· Yeni. emtitUde modern ve genif bir 
biye Veklletine bağlı bulunan Çapa· ameliyathane yaptmlmif, hutane • 
daki kuduz enatitilstl binası Universi nin eski doğum kJsım yaralı gelen 
t?ye devredilml§ ve enstitll Kuledi· hastalara ı>amumaıı ve iğne yeri o
bindeki eski İngiliz hutanesi binası- larak aynlın1ftir. 

Evvelki gtlıı, mUddelumuıiıilife na ~ iki gtındenberi orada ça Kuduz haatanesi, vaktile bir defa 
Hulger adlı yaralı bir kadm mtıra- homıya bafl&m1Jtır. da Saraybumundan Haydarpafaya 
eaat etmietir Yüz yatağı ve 35 hastası bulunaıı ıaşmmı§br. Bu tAlmma mumda hu 

tır. Bu te§kilatm çok faydası görüle 
ceği ümit ediliyor. 

lleride, bu tqkili.ttan alınacak tec 
rübelerle otomobilli zabıta teşkil&tl 

genilletilecektir. 
Yeni polia bandoaı 

Diğer taraftan lstanbul emniyet 
mUdürlüğil bir polis bandosu kurmıya 
karar vermiftir. Bando için hazırlık· 
lar yaprlmaktadır. Resmigeçitlerde 
ve sair merasimde zabıta müfre. 
zeleri başta polis bandosu olduğu 
halde geçeceklerdir. Bandonun da ya 
kında teı}ekki11 edeceği ha.her veril .. 
mektedir. 

HuJgeriıı kolunda çerıesb.ıde ka- kıudua enstitüsünün bu yeni binaya talara 12 gtln balrdama)'lfl o aman 
faamda ve daha b~k yerlerinde ma t&flnmam çok faydalı olmu,tur. Çt1ıı Çok fena netıceeır doğurmUfbu'. Bu 
kaala y&prlDUf yaralv vardır. Bul· !!' burada kalorifer ve aoğuk, mcak hl~ hatırlarda olduğu için bu ee-
pr yaralanma hldisesini eayıe an- teaiaatı da vardır. ferkı t&fIDlllada lhtiyatb davramlm.ıı Tutuıan Bir Otomobil 
!atmıştır: Enatittı mUdttrtı Doktor B. Zekli, tır. Bina, tama.mile hazırlandıktan Şoför Halilln idaresindeki otomo ~ 

- Benim Ali isminde garson bir Yeni binada ~enin tavf8lllan i· IODl'& h~ar, otobüslerle çapadan bil, dün Takalmden geçerken birden• 
kocam vat'. Bir odada oturuyoruz. ç~ h~u~ bir yer ayırmıya lUzum Galataya gotilıillmüşler ve oradaki bire tut~ur. Yetişen itfaiye, .. 
Yatağımız yorganımız da tektir. Ali gornıüştür. 8efyUze yakın ada tavp. yatakl~a Y~lettirilmielerdir. raba kısmen yandıktan BOD.ra atetl 
son zamanlarda eve akrabam, dayım, m dUn, yeni t&Vf&Dhaneye nakledil- Yenı ~nstitUnUn arka ve ön kısım- söndUrmllftUr. 
eniştem diyerek yabancı erkekler ge- mlflerdir. . • Iarmdakı bahçeler de tanzim edihni§, Opera Mektebine Kabul 
tirmiye başladı. Vaziyetimiz misafir Kuduz §ilphe edilen köpeklenn çiçekler, tarhlarla sUslenmı,tır. Edllen Talebeler 
ağırlamıya müsait olmadığı dçin ben y '.Ankaradaki Opera mektebi içıln 

E ğer ~etten sonra, birte- Aliye böyle misafir getirmemesini enicami Meydanından Sonra açdan müsabaka imtihanına gi.renle-
ıefon, yahut bir memur o- tavsiye ettim. Ali, dün akpm bun- rin yol paralan henüz gönderilmedi· 

nu rahatsız etmezse, lngiliz hari· dan müteessir oldu. Eline geçirdiği s • ) _ Al p il için bunlar Udncit.efriıHn başında 

r.:~~~~!~ ==~~~;;ö:·po:.~ ırKetten ınan ara =~~~ 
= ::~~.z: E:-1E!= ::: ile Haydarpa~a Geçit:;~~=~· 
dostlarmı da unutmaz. Fakat ede- müracaat etmek mecburiyetinde kal- )" 

biyata çok meraklı olduğu için, es- dun. K ıı ıı ti d y ı k Yaptığı lıler 
~:;:at arkadaşlannı da ihmal m::umumllik, tahkikat yap- oprusu e apı aca m~~~-::~:!\: 

Pazar gtlnleri serbest kalırsa, tanzif iti rin 
Mr. Eden'in en ziyade tercih etti- Kurtuluı leycmt Ar.asında Y~icaml meyda.nmm açılmasl için J zumlu ?lan Haydarpaf& geçit köprtl- ~o~ğı h!:1~. !~ eaen: 
ği 

18
y, sanat galerilerini gezerek Otobiı Seferlerl Ulzuinlu görtılen istimllk itlerine ya.-1 ltlnün yaptırılması dtlftlnillmekte • içinde tenvirat vergisinden 5611 lira 

yeni getirilen pheeerieri seyret - Kurtulutla Beyazıt arumda oto • kında. bqlanacaktır. Bu ifet ıramvay dir.11;k k.ePfler, kö~ün 300 .. veya almmıı olmuma rajmen bu işe 9802 
mektir. Eskiden mUzeleri dolq. bUa aeterlerine dün aababtan ltiba.. tfrketinden geri alman paralardan ~ ~m liraya çıkabılece~ goster· lira sarfolunmuftur. Aradaki fark • 

ren baf)•nılmJttır. bir milyon liraaı harcanacaktır. Yal- mıştır. Bu paranın belediye ve ~ıa lar diğer varid&tla karşılanmıştJr. 
mak ta onun en büyük zevklerin· Yıldız • Taksim otdbtlı seferleri de nız, meyda.nm istenilen tekle sokul· tarafmdwan mtışterek~n ~enmeeı ka-
den biri idi. Fakat Avrupayı harp- bu pazartesi sabahı baf)ıyacaktır. nıuı ve bu lbidenin bütün azamet rarlaştıgı halde beledıyenm bütçe dar 
ten kurtarmak arzuw onu bu zevk· Şifli • Fatih hattı ancak 2 incitet- ve heybeti ile ortaya çıJmıam ancak lığı yUzt1nden ~ra ayıranı~. -o~a Hendekte Bir Evi 
ten mahnım etmiştir. rinin ortalarında açılabilecektir. teJıir plAnmm tatbiki ınrumda yapı· BI bu işi şimdıye kadar .g~çıktirmi§- Daha Soydular 

Mr. Eden iyi acemoe bilir. Falcı- lacak istimWderle tamamlanabilecek tir. Fakat, Haydarpaf& gıbı tehrin en 
~~~"!..~:. =t== Sarsınfldan DUıip tir. Çtlnkü, bir milyon lira ile bu iti mutena bir yerinde ve Ankara - To- Hendek, (TAN)-Birkaç gece evvel 
.uu,.......,- Yaralana• Çocuk bir kalemde bqa.rmıya tmkln olma- ros yollanmn başın~a bulunan bir mahallesinde terzi Şevkinin evine hır 
muml vali o1acağmı tahmin et.mit- Dokuz yaşlarmda Ali iaminde bir dığl anlBfllımltır. geçitin bugUnkil.v~yette bırakılması sız girmiştir. Bunlar, evdekilerin uy-

·
.lercllr-··---==-==---=- çocuk, Yedikulede bir otomobilin ar- Htı7flarPGJG • •1 lıö-::.:ı şehre hem çirkınlık vermekte, hem kuda bulunmasından istifade ederek 

kasma asılmıt fakat fazla sarsıntı· ~ ,,. -- de kaza ve sürat bakımından birçok geline ait cihazı ve muhtelif efYl.11 
dan yere yuv.;lanarak ımıhtellf yer- Oğrendiğimtze göre, yine tramvay mahzurlara yol. açmaktadır. Bu ba- çalarak kaçmı,Iardır. 

Kara derede 
Yarım Kalan 
İlkmektep 

Hendek, (TAN) - Karadere na
hiye merkezinde, bu nahiyeye bağlı 
on köy halkının verdiği 1300 kUafır 
lira nakit ve 3000 liralık kereste ile 
1933 senesinde inşasına başlanılan 
beş sınıflı yatı mektebi her nedense 
yarım kalmıştır. Kiremitler, hazır • 
Iandığı halde dört senedenberi çatı
nın tızerine konulm8llllftir, bu yUz • 
den bina çtlrtlmeğe başlamıştır. 

Şimdiki nahiye mUdürU Atıf Talu
nun bu hususta Maarif memurluğu
na yaptığı müteaddit müracaatlar, 
hiçbir netice vermemiştir. Mevcut ke 
resteler, Atıfın gayretile muvakka • 
ten muhafaialı bir yere kaldınlmış-

lerinden ağır surette yaralanm!fbr. firke= ~ paranın P- ~ımdan köprtınUn ıblr an evvel Ülfl.81 Gerek bu bırBızlarm, gerek birkat 
Çocuk ııutaaye kaldınlarak tedavi r1 bam ile eehlr için pek ltl· ımki.nlan aranmaktadır. gece evvel Kemaliye mahallesinde 
altma almmlftlr. Yusufun evini aoyup i:htiyar kadına 

• 0 - Geyldlcle y apalacak 1 Sandaldaki yılan eza eden1er1n bulunması için fiddet1t 
Ap Açık Bir Kuyaya takibata girişilmiştir. 

Diifti Zeyffnyağ Fabn1'a11 Herkesi Korkuttu Yezirköprüde Bir 
Kamyon Kazası 

Galatada Mandra aokalmda otu • 
ran kahveci ~ Alekaandros, ağzı 
açık bir kuyuya dÜfmtlftür. Etraftan 
yetişenler, Aleksandroeu boğulmak 

üzere iken kurtarmlflardır. 

Geyikli, (TAN) - Vali Atif Ulus. 
oğlu, yanında Parti Enspekterl Şarki 
:Karahisar Saylavı lsmail, Ezılne kay
matamı Seracettin, Rytin mütehu
Sllll ~ki olduğu halde gelmie, burada 
kUfUlacak yeni Rytinyağ fabrikası 
için köy heyeti ve halk ile uzun boyıµ 
,artış~~· 

Geyiklıde senevi bir buçuk milyon 

tzmit, (TAN) - GU.mrtlk binası 
önünde heyecanb bir vaka olmu.,tur. 
Hidise tudur: 

Vezirköprü (TAN) - Şoför Ra • 
sim .Aıym idaresindeki kamyon, po9-
ta ve telgraf müvezzii Hüsnü Evrenin 
oğlu Şevkete çarparak kolundan ha
fif surette yaralamıştır. Şevket 3 • 4 
gün llODl'8 ölmüştür. Babası, öltlmtl· 
ne bu kazanın sebep olduğunu iddia 
ettiğinden cesedi üzerinde otopsi )'&-

Dün Şehrimizde 
Oç Yaralama 
Yakası Oldu 

Dün felırimizde üç yaralama vak&
sı olmuştur: 

Istanbuldan eıya yüklü olarak ge
len büyUk bir sandalda anamn kos-
koca ve kapkara bir yılan görülmtlş
tUr. Sandaldakiler bafrılarak kendi
lerini karaya atmıya ve kaçışmıya 
başlamışlardır. Nihayet gUmri1k kol· 
culanndan Ali baba iamindeki lhti· 
yar, sandala gitmiı ve yılanı boğa· 
zından yakalıyarak öldürmtıştür. 

kilo zeytin mahsulü almmalrtadır. Bu 
nun mühim kısmı tane olarak satıl
makta ve u500,, bin kilosundan da 
yağçıkanlm.aktadır. =-======================================-

rııKV~•~HAVA] 
pılmlfbr 

1 - Beşiktaşta oturan Akif ve bir lımlr Fuanna lıtlrak Eden 
kaç arkad&fı kunduracı lbrahimin 
dUkklnmda ·oturup rakı içerlerken a- Trakyahlar 

Yurtta Bq&nldl Ha•a CUMARTESi ralarmda kavga çıkmıfbr. Neticede Edirne, (TAN) - İzmir fuan 

=========-::::=======::::::::..========= kunduracI İbrahim bir demirle Akifi TrakY& pavyonu komiteel, umumi mü 
bqmdan ağırca yaralamıştır. fettit general Klzım Dlrik'in bqkan 

"O gün kocam sabah saat on· 
dan, ertesi sabah saat bire kadar, 
ertesi gün sabah saat ondan sabah 
saat ikiye kadar, üçüncü gün sa- tır. 

Y etilköy meteoroloji istu70DQllc1an alı-1 
nan maıamata söre, yardamuda bavanm 
Ese. orta ve cenubi Anadolu mmtakalarm
da a.ı balatla, Trakya, Kocaeli ile Kara 
deniz kıyılarında da bulutla, dola ve ce
mıp mıntaJralarmda kapalı ve u 71liıllı seç 
meai ve rüdblann timall iatibmetten ba· 
fif kuvvette esmesi muhtemeldir. 

30 etrin 19371 

10 anca &7 Gtm: sı H11ır 177 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

\ 140 1 K~~~u K~~~ul 290 1 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

eilt (300) kurııttur. ctıs 7~ kuruftur. 

2 - Galatada oturan Tevfik, 11&1'. bğmda toplanmıttır. Bu toplantıda, 

1 
hoşluk yüztlnden arkad&fl Yalovalı takdirname alacaklar tespit edilmlf 
hpiro ile kavga etmiş ve bıçakla muh ve bunlar lzmire bildirilmiştir. 
telif yerlerinden yaralamıştır. 938 fuanna fimdiden hazırlanmak 

3 - Kasımpqada Bayramın kayı- için bir rapor yazılmaktadır. Gele • 
ğmda çalışan tayfa Ali Osman, bir a- cek yıl Trakyanm lzmir fuarına it· 
lacak yüzünden arbdqı Httarıüytt tlraki daha engin, ve daha teknik bir 
l>a4mdan yaralamıatır. +.arzda olaca.ktll' 

Şaban: 23 llktetrin 17 
Arabi lSH Rami IS5S 

Gilnet: 62.I - Oile: 11.57 
!kindi: 14,49 - Aktam: 17,09 
Yat11: 18,42 - lmılk: 4,47 

DUNKURAVA olarak eamiıtir. Barometre 761,4 milim-
Dün bava lmmen kapalı seçmiı, rils· hararet en çok l 7, en u 12,8 untisrat r 

•Ar 9'İmali ııarlriden unh,ede iki metre tarak kaycledilmiıtir. 
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f"lEK 
l~panya işinde 
Yeni Bir Ihtilflf 
Daha Belirdi 

ı:--:n.:~;;;;;;.;:,,~,Chapei'deki Çin 
: Erkanıharpler ' 
/ içtimaından lntıbalar ( d ş•dd 1 ~, ... __ ,,,._ Or usu ı et e 

Mukavemet Ediyor 

Ah! Hergün 
Bayram Olsa 

Ger!:İ hepimiz i~imlze fı.sıkızdır. 
G~ç.lerimiz ancak mekteplerini, ders 
lerını ve lıoc.alannı ve amelemiz tez
gabmı sever, ondan başka §f'Y dü
şünmez amma. hani ara sıra bir bay· 
ram olsa da. şöyle bir avare gezsek 
diye de adanun içine gelmez değildir. 
Ne saklıya hm! Dün §ehrin sokakla,.. 
mu dolduran ve se,inci her tarafın
dan ta..5W1 samimi \'e kaygu~uz ka.Jn
balığı gördüğüm zaman şu yukarıya 
yazdığım kabataslak düşünce zihnim
den geçti. 

Almanya, Ancak ittifak ile Verilen 
Kararı Kabul Edeceğini Bildirdi 

Bir Habere Göre Bir Sovyet 
Müfrezesi Mançuko Hududunu 
Tecavüz Etmiş 

Herkeste, her §eyi görmek, hiçbir 
şeyden mahrum .kalmamak n kon
trolsuz tadılan bu bayram zevkiııcleu 
azami hisse almak tela~ı ''ardı. 

Londra, 29 (TAN) - Bugün Ademi Müdahale Komitesi tek

rar toplandı. Müzakerede bilhassa Alman murahhası beyanatta 

bulundu ve Almanyanm ancak ittifak ile verilen bir kararı kabul 
edeceğini anlattı. Alman murahhası gönüllülerin çek:lmesinden 
evvel iki tarafa muharip hakkının verilmesi lazım geldiği mesele- j 
sinde ısrar etti. 

Nevyork, 29 (TAN) - Uzak Şark harbine dair en son haber

lere göre, Şanghay cephesinde Chapei yangınından sonra mühim 
bir hadise vuku bulmamıştır. Her iki taraf Suçuv üzerindeki 

mevkilerini tahkim ile metguldürler. Japonlar neh"'i iki defa geç
ıniye teşebbüs etmişlerse de muvaffak olamamışlardır. 

lntizanu muhafazaya ~alı~aıı me .. 
murlar bile i5 başında. olduklan hal
de bu bayram zevkinin intizamla ta
dılmasına hizmetlerinden dolayı ayn 
bir zevk alıyorlardı. 

!!UlllllllUllllllllllllllllllllllllllll~ Sovyet Rusya murahhası, Ademi 
Bugün yalnız iki taraf aras~~da r;-._,., ..,.. ....... 

=:_E f ng·ıı ·ız ve = Müdahale siyaseti namına takip olu= nan siyasetin manasız ve boş oldu . 
: ğunu söylemiş ve Rusyanın lno-iliz 

==_= Fransız E veya Fransız planlannı kabul e~e= diğini ilave etmiştir. 

topçu düellosu olmuştur. Chapeı de- /ı / 4 T 
ki Çin ordusu müdafaaya d~~~m e-
diyor ve sonuna kad~r mevkı~nı. ter- { 

Size !asılalı ve ~eşitli gC!:it re min
den bahsedecek değilim. Onu şalısen 
takip etmedly eniz fotoğrafilerini ga· 
zetelerde göreceksiniz. Benim size 
yazmak btedlğim şey t-udur: - ketmiyeceğini gösterıyor. Çinlı as· 

kerler bugün lngiliz mıntakası vası-: = Harp haberleri 

l 
tasile ailelerine mektuplar gönder • 

mişlcrdir. 

Bu bayramlar, bir milletin ü~tüne 
titriyece~i ::eli göstemıesi yönünden 
"öğretici,, olduğu kadar, halka bera
berce se,inmek, gezmek, eğlenmek 

vesilesi nrmesi cihetinden de aynca. 
lüzumludur. Bu münasebetle size rah
metli .Na4'rettin horanın bir fıkrasını 
nakledeyim: 

5_ Am·ırallerı· E Ispanyadan gelen en son haberlere 
: göre Valansiya hükumetinin Barselo-- -

Dost Yugoslavyanın kıymetli 
.Erkanıharbiye Reisi G. Nediç Japonların tebliği : : n_aya ~akline dair cumartesi günü 

E londra, 29 (TAN) - in- :; bır cmırname neşrolunacaktır. Japon umumi karargahından bil -
dirildiı!ine göre Şengta cephesinde 
bulun:n Japon krtaları Pingting· 
şen'in 92 kilometr~ şarkında ka!n Plu 
sichen'i işgal etmişler ve bu dağlık 
arazide yapıknrş olan istihkamlara 
hücum etmeğe başlamışlardır. 

§ giltere ve Fransanın Akde- E Yine Avam Kamarasında 
E nizdeJ.i Başamiralleri yarın : Columbrete ve Alboran adalarının 
E T unuata toplanacaklar ve E işgali meselesi dün A \'am kamarasın
§ Nyon muahedesi ohkiımı- E da yeniden mevzuubahis edildiği es
E nın tatbiki üzerinde konu· : nada Lord Cranborne demiştir ki: 
~ ,acaklardır. E Geçenlerde bir Fransız gemisi Co· 
hllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,;; lambrete adalarını, bir Ingili gemisi 

Hoca merhum, bir iş zıınnmda Sh·· 
rihi4'ardan kalkıp birkaç güo süren 
bir yolculuktan sonra ba~ka bir Jm .. 
sabaya gitmiş. Baknu~, ıka.'mbada bir 
bolluk.. etler kesiliyor, herkese ikram 
lar oluyor. Davullar, zurnalar ~ı
nıyor. Fakir fukara yi~ip, içiyor ,.e 
gülüyor. 

AlmanlJanın 
Müstemleke 
isteği 
Be.rlin, 29 (TAN) - Bugün müs

temlekeler cemiyeti reisi Fon Eh bir 
?ıııtuk sövliverek Hitlerin müst<lm.le
tfran ettirecek hareketlerini süku
net ve huzur içinde beklemek Jazım
geldiğini söylemiştir. Bu sözlerin 
Hitler tarafından vuku bulan ilham 
ile söylendiği haber berilmektedir. 

---o---
Filistinde 

Kargaşahklar 
Devamda 

Londra, 29 (TAN) - F'ilistinden 
gelen haberlere göre, bir Yahudi oto
büsüne ateş edilmiş Lidde'de üç Arap 
P.olisin.e ~~i şekilde hareket edilmiş 
tır. Ikı hadısede de zayiat yoktur. 

Fasta Kargaşalık Devaı:ı Ediyor 
Fas, 29 (A.A.) - Hüküm siiren 

galeyana rağmen dünkü gün sükü _ 
tıctle geçmi~ir. Cuma namazı müna 
l!ebetile Medifanın sevkülceyş nokta
ları bugün askeri kıtalar tarafından 
işgal edilm~tir. Yeniden bazı tevki
at ynpılmı$'lır. 

Dün evvelce tevkif edilm;ş olan 
ahrikatçı Ahmet ~:ırki iki sene 
apse mahkum edi~-niştir. 

--o--

Fransanın 938 
Bütçesi tAütevazia 

Paris. 29 (TAN) - Maliye Nazırı 
· Bonnet, radikalkrin Lil konferan

tnda 938 bütçesinin tamamile müte
. azin olduı"unu sövlemiş ve hükfıme
ın döv'zi kontrol etmivece'Yini ilave 

• .J ö 
lrrtıştır. 

---o•---
ongu:dakta Yeni Bir 

lise Dinası Y apdıyor 
Zonguldak, !TAN) - ırnıtürsever 
tıg'nlerimizden Mehmet Çelik, bir 
e binası yapılması için 30 bin lira 

~rrneyi taahhüt etmiştir. Kültür Ba
~tılığı Mehmet Çeliğe teşekkür et
a Ş, lise binasının inşası ,iiçin proje 
~ırıanmasına ve arsa. aranılmasma 

aeıanıımıştır. 
-0-

13 Yaıında Bir Genç 
l3, .. Kız KaçırmıJ 
1
/hkesir, (TAN) - Çağış nahiye 
ııı Gögemçepni köyünden Kamil 
~ 14 yaşında Dudu, Fettah oğlu 13 
a~•rıaa Isa tarafından kaçırılmış ve 

alanmışlardır. 

de ~lboran adalarını ziyaret etmiş
lerdır. Bu ziyaretler neticesinde bu 
adalarda Alman veya Jtalyan kuv
vetleri bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Denizde bir hadise 
Resmi mahfeller, evvelki gün asi 

bir balıkçı gemisi tarafından Aviles 
açıklarında tevkif edilip içi aranan 
Stanray ismindeki İngiliz vapurunun 
tarafından dün yapılan mildahiiıe Üze 
rine serbest bırakıldığım öğrenmişler 
dir. Kumandan Stanray'm İspanya 

kara sularında bulunmadığına asi ge
minin nazarı dikatini celbetmiştir. 

---oı----

Tekirdağh 

Meydan Okudu 

Japon kuvvetleri 15 kilometrelik 
bir cephede şiddetli bir muharebeye 
girişmişlerdir. Bu kuvvetler süngü 
ve el bombalarile çarpışmaktadırlar. 

Sovyet askerleri 
Kora ordusu karargahından veri

len bir habere göre, kırk kadar Sov
yet askeri hududu aşarak Mançuko Çinde bombalarla harap olmu1 
devriyelerine ateş açmışlardır. Müte bir ev köşesi 
cavizler püskürtülmüşlerdir. 

Dokuzlar konferan11ı /Mısırda Bir Hava 
.u.ıu' .. u .. uuuı:ı. n.uuL 1,.,ıanonun ao-ı 

k~z~a~ konrcr~nsma iştirak edeceği Manevrası 
bildirılmektedır. Kahire, 29 (TAN) _ Bugün Ka-

Almanya, B~ükse1 konferansına vu 1 hireden yirmi beş mil mesafede bir 
kubulan d~~e~ reddetmiş ve dokuzlar tayyare nümayi§i yapılmış ve tayya
muah~desını .ımzalamadığı için mua- reler çölde 650 bomba atmışlardır. A
hedenın tatbıkatından bahseden bir tılan bombaların hepsi de hedefe isa
konferansta işi olmadığını anlatmış- bet etmiş bulunuyor. Nümayişi In-
tır. ilt · k ~ k" g erenın as en er anı temaşa et • 

~!erdir. 

Hoca şaşalanuş. Rastladığı birine 
demi~ ki: 

- Yahu! Bu memleket ne güzel 
yer! HaHc biriblrlne, fakir fukaraya. 
ikram ediyor .. Alem gülüp eğleni .. 
yor . 

llluhnto.br co,•up ''ermi5: 
- Molla! Sen bugiin bayram ohfu· 

ğunun farkında değil misin! 
Hoca da yolculuk sebehile gerçek

ten kurban bayranu olduğunu hesap
Iıyamarruş. likin bu cevap ka~ısm· 
da. da susmuş olma.mak için ~yle de. 
miş: 

Değerli Yunan Erkanıharbiye 
Reisi General Papagoı 

Muhterem a.4'iker misafirlerimiz 
per!)embe günü )·aprlan askeri top· 
lantıya İ!;tirak i<:in Genelkurmay ba.5 

Dünkü Hintli ile Mülfuyimin güre- kanlığma gitmek üzere otelden ~ıkı· Leton a· !J•ıııı•ırıı•1111•1111•1111•1111•l! 
şinden sonra Tekirdnğlı Hüseyin her Yorıar. ya ızimle __ -_ı Şeker HasfalıCJvına =-~ 

- Ne olur, her gün bayram yap.ı 
salar da bari ümmeti ~luhammet bol· 
ca. liyip, i~ip eğlense idi!. 

B. FELEK 
ikisine de meydan okumuş ve bu ka- - lkt d" M • 
b l d·1 · · y T k · t a ı · d ısa 1 üzakereler ı K ·ı · · d l d u e ı mıştir. ann a sım sa yo- zmır e Amele Çahıırken lla"' ~ =,: arı erımız en lzm r e 1. s. A.: 

Cmaukntıdra. iki çetin güreş birden yapıla- Musi.kiden istifade Ediliyor Yapacak I 3' Mektubunuzda bahsettiğiniz mese-
l __ le ile alakadar olduk, ,·e is üzeril!le ıa.. 
zmır, (TAN) - Şehrimizdeki ba- Bulundu mu'. 

---oı---
zı .. .. Rİ"'a 29 (A 1 zıın ~elenlerin dikkatlerini celbettlk. 

uzum, incir ve tütün imalathanele- .0 
.'. .A.) - Letonva aJ·an- 1 • --r' d bıldı ı .J A d Saygılar. B. F. Trakya Köylerinde 

Atatürk Anıtı 

ın e amele çalışırken radyo ve rad- 51 r yor: Y m (TAN) - Burada ça-
yo - Gramofon kullanılmaktadır. Letonya Maliye Ne t' Eı d"st . 1= lışan ve isimlerinin şimdilik ga- 1 

B 
. zare ı ı u rı . . 

ir müessese, bu sayede ış· çın· in da- ve Tıcarct dairnc,: dı· kt" .. . - zetelere gcçmcsını istemiyen bir = Loftdra Radyosunda 

Arapça Neşriyat 
. ~.,.. re oru mua\'Jnı = k" . . I 

ha çok ça1ııştıgı- neticesine varmıştır. ve ekonomık muahed 1 b . r· .- ımyagerımız ve arkadaşı, şe-
Edirne, 29 (A.A.) _ Trakyanın i

leri köylerinden biri olan Kırklareli
nın lnece nahiyesinde yapılan park 
ile parkın ortasında dikilen Atatürk 
heykeli Kazım Dirik tarafından par

A 
e er şu esı şe ı k h - • . 1 

ncak fazla neşeli parçaların buna B. Volmars, Türki y = er astalıgının katı ılacmı bul m. . B 1 . ye, unan,stan, = •lukl .1 . .. .. 
anı teşkil ettiği, klasik parçaların u garıstan Roma y 1 arım ı erı suruyorlar. Neba. = 

. Çe ' nya, ugosla\'ya t• b' k · · 1 Lond a 29 (TAN) İngiltere htl mesaıyi artırdıgı- görülmüştu"r. ve koslovakya ı'le k 'k .. = 1 ır e sırden ıbaret olan bu r • - " e onomı muza- = k ·r .. . - k • ti. b d'll 1 · t 
Uzüm Kurumu gibi bazı müessese- kereler yapmak ve anlaşma! . . 1 .eşı muteaddıt hastalar üze- := um: . ya ancı ı ere .~eşrıy~r ~e-

ler yalnız öğle tatillerinde işçilerine j etmek üzere dün cenub· A ar ımza = rınde tecrübe edilmiş ve mu.: 1 selesını kararlaştırmak uzcrcdl!. h.ul 
radyo çalmaktadırlar. . hareket eylemiştir. 1 vrupaya ı pet neticeler alınmıştır. ~ )anılacak ilk yabancı dil arapçadır. 

----~;-------------~;---:-:------==-=-:_ _____ .:_~------~:ı~-~l~ll~I~~~~ 1 Daha sonra İspanyolca ve Portekiz 
lak törenle açılmıştır. 

1 s p an.Ya da ki Harp Cep. h ~[·;·;f "'-""·~ !:E~~r:.:~~:~~~ ~~:c~·:; 
Asi lsımn~·anın lideri General :-• ••• _. .... .__..._ •• • • • • • • .. • ••• ... ....._ ihtiyarın Ölümüne 

F -·-···-· ,., d . i ranco, bir but:uk seneye • YAZ . . RIZA t na rıcl n cenubundan Toleıloya S b O 
ra!un muharebe f'snas::ında Se,·il, • AN: OMER DOGRUL • kadarki saha Aranjuez cephesidir. e ep lan At : . Toledo, Burgos, Salamanka, Sa- -..... • Burada da iki taraf ht>.ııiiz kuti hir ....................................... __ . 
ra~os~a gilıi ·esaslı mevkileri al · Cümhuri)·ct tarafı da asker mev- beri hurada mü<'adeJe • ;d~~ •• • ~:-- muvaffakıyet kıızanıımanu~fır. A-

dıktal!l sonra Madrid'n kapılarına ~",. d~ı ba~ımınd~~ varlık iç.ınde de· hur!yet ku.netleri ge\'t>:ıl:~~:· ~t~:~· silt>r bu cepheyi ~ıı.rmalda, )fadrit-
dayannu!) ve lspaıı~·a iki meınle- ~ ldır. }! aJnız sılah \'e cepane azlı- da ılt>rlemı~ ve Bt>lehite ka . b \'alans:yn ~·olumı kt'smi~ ,.e ~lud· 
kat ·rılm t ı• ·· b 'ki enı «r1111111 b· t · · ı ı sa asım ridi erzak \'C miihimmatf!'" malı-~ e a~ ı~ ı. •U~un u ı · m - ,., u arah kati bir harekdı> ışga f'< erek Saragossayı cenupta·ı .... 

rum etmiı; olurlar. Jliikfınıd b~ı 

<·ephcde mu,·affak olduA-ıı hıkdir<1l· 
asiler 1Ua<1ridi ele geçirnı('kf,pn ii
midi keser ve gerileıniye tlt• mec -
bur olurlar. 

lel<et ara.,.nıda, Fransa h•uludun • g-e~mcliten alıko~ duğu unla~ılıyor. tecrit etmi5lerdi. Asilerin ınaksa<;ı 
daki Jaca'clan Akdeniz sahilinde- bu~dan Akdenize sarkmak \'c \ 'a-

.ki Motril'e uz..~.nan hin millik yı- B ugün .i.ki. taraf arasındaki lansıyayı tehdit t>tmektir. Oııiimüz-
lankavi bir hat vanhr. en mulum sahalardan biri deki günler, muvaffak olup olını-

Asilerin bu bat üzerbde kullan- Fransa hududuna 15 mil mesaft>- )'acaklarmı gösterecektir. 
dıklan kunetlerin '150 binden mü- de!:i ;J3.('a'clır. lliikumet kuv\'etle-
te~ekkil olduAu hildiriliyor. Bunla- ri bura.'imı asilerin f'linden almali 
nn 40 lhıi ltalyan 100 hini Falan· ve hu ~uretıe Fransa)·a gi<1en iiç 
cist ,·e Karlist millıslerden 200 bini )·ola hakim olmak . istemektedir. 
diğer lspnn)·a milletlPri~•dm, Al • Çünkii 5.siler burada çekllmire nıec 
manlarda:a, lejyonlardan, Faslılar- bur kaldıklan takdirde lıükiımet 
dan \'esairedcııı toplannuı;tır. Fakat kuvw•tleri Saragossa üzeriıne ~·ilk-
bütiin bu kuvvetler ıiarbe i!;itirak et Jenf'bilir. Rurasım ise, 1''a~lcon 
miyor. Falancistler (ispanya. fa.- "ispanyanın anahtarı,, diye tarif 
~istıeri) ile Karlistler içinde kM - etmişti. 
dilerine güvf'nileo kimseler cephe Aragon ef'phesl ,Jaca'mn cenu • 
j:'erisi.nde jandarma iı,lerile ve cüm- bundadır. lsı>an)·adaki harp ef'p-
huriyetçilerf yok t•tmekle ~~I hfıferlnln en mUhlmJerinden hiri 
olmaktadırlar. burasıdır. iki tarar ta aylardao -

M erkez c.eııht>si, Urihuega'
dan lskoryal, nrunete ve 

lUadridi ihtim edil·or. nura"'' da 
hpanyoom Hinflcnhurg hattını teo;

kil etmektedir. Asilt>r bu hattı ~·ur
mak için birçok teşehbiisterrlc lıu

hınmu~lar, fakat biitiin hu te~cb • 

büsler boı:;a ~itmi~tir. Fakat asilr
rin ~imaldeki toplarım ve km·nt 
l~rini bu tarafa nakldmelerinden 
ııt0nra \'azi)·ctin değişip ilc~i~miyc
ceği malum değildir. 

Toledo ile Kurtube cenubuın<la Es-

tremadura <'R.Jllıesi uzanır. Burada 
da iki taraf arasında muharcbP. de

\'am f'tmcktc \'e hiçbir taraf kati 
bir mu\•affakıyet kn1..ruıanıanmkta- • 
dır. 

Kurtube r.eııhcsinde iki taraf 
ta ku\"'t>tli siperler içindedir ve i
ki tarafın hedefi Endülüs ma
denlerini kaybetmemektedir. 

Oniimiizde,ki giinlerin muharebe
leri bir döniim noktası te~ldl ede
ce~i i<:in hiitiin bu cephelerde 
':'iddetli muharebeler beklenir, 

Karaman (TAN) - Burada bir ih 
tiyarın ölmesile neticelenin feci bir 
kaza olmuştur. Tafsilat şudur : 

A!- m~raklısı deri taciri Latif. yeni 
aldıgı bır atın yürüyüşünü görm~k 

için üzerine Mehmet oğlu 19 yaşında. 
Yunu~u bindirmiş, fakat. bu genç hay 
vanı 1dare edememiştir. Bütün hızi-
1~ kalabalık çarşıya dalınca, askere 
gıtmektc olan oğlunu teşyic gelen 
A.namaş kövlü 70 yaşında Aliyi çi""-
nıyerek öldürmüştür. -=> -----

Bir ICadın Toprak 

Al+.nda Öldü 
Karaman, (TAN) - İbrnı kövUn

~e_n Mustafa kızı 20 yaşında Şe.rife 
ıkı çocuğile beraber iki kilometr • 
z:tkta~i Beyaztoprak yerine git~~
bır m~ktar almak üzere kazdığı b~ 
t~pr~gı~ Yikılmasile altında kalarak 
olmuştur. Çocuklara tesadüfen bir 

sev olmamıştır. 



TAN 
30 - 10 - 937 

Acıık Teşekkür ~ahkemeıerde.· 

Bir Yağcı Mahkemede 

Dört Ay Hapse 
Mahkum Oldu 

Asliye ikinci ceza mahkemesi, ev- , 
velisi gün geç vakit Hüseyin İbrahim 
adlı bir genci dört ay hapise mahkfım 
etmiştir. Suçlu Valdehanm on iki nu
maralı odasına girerek döşeme tahta-

~--•••••• ''Harp,, filminden sonra ••••••••\lh. 

YOSiVARA 
Emsalsiz Fransız filmi ile kiyas edilebilecek büyük bir film görül _ 
memiştir. Bambaşka bir tarzdn temsil edilen bu şaheser 

SESSUE HAYAKAVA - PlERRE RICHARD WILLM 
gibi iki dehfıkfı.r artist tarafından temsil edilmiştir. 

E,Şim Rukiyenin ufuli dolayısile ge 
rek bizzat ve gerek taziyette bulu -
nan bütün arkadaşlara candan teşek
kürler ederim. 

1 Mühendis: Kemal Akın 
Müessıf bir ö üm 

Bozuk ve Hileli 
Mal Satmak Suçu 

ile rbuhakeme Ediliyor 

~;ı:u:::~: ~:ır:;:şç;ak~~r:~e~ Bu hafta ~{l}Ja D ~ [§ ~ Sı'neması od8 tır. Mahkeme, suçunu sabit görerek 
kendisini mahkum etmiştir. 

Merhum General Fuadin Eşi, tem
yiz mahkemesi azasından Bay Fua
din hemşiresi, cam ve şişe fabrikasr 
muhasebe şefi Sait Urnlman'ın, imar 
bürosu mimarlarından Kemal Ural _ 
man'm ve deniz yüzbaşı Rıza Uralma
nın valdesi ve Bertin konsolosu Se -
lim Serperin kayın valdesi BAYAN 
AYŞE SIDIKA bir buçuk seneden
beri .çekmekte <>lduğu hastalıktan şi
fayap olamıyarak dün saat (10) da 
vefat etmiştir. 

_ ' 1laveten: EKLER JURNAL sondünya havadisleri 

H&kime Hakaret Etmiı I' • Büyük süpcrfilmler mÜımessilesi, yıldızlar yıldızı 4a.--. 
Usküdar hukuk hakimi Bay Irfan, 'I Dehakar pe sevimli büyük Fransız artisti 

evvelki gün bir boşanma davasından [? iL @ ~ 1§ dolayı Herant isminde bir gencin e-1 o D n n l'2 
vinde tespiti dela.il yapmıya gitmiş- l!:ı l!:ı l5 
tir. Haklın, vazifesini yaparken He-Polis evvelisi gün geç vakit Methut Suçlar Müddeiumumiliği

ne Filip adlı bir yağ tüccarı vermittir. Filip, resmi mühürü boz
maktan, bozuk yağ satmaktan ve hile yapmaktan suçludur. Bir ay 
evvel zabıtai belediye memurları Filipin Tahtakaledeki dükkanı
na gelmitler, yağlanm muayene etmişler, altı buçuk tenekedeki 
yağlarm karıtık ve muzır olduğunu tahmin ederek tahlil edilmek 
üzere bir parça nümune alm19lardır. 

rant tarafından hakarete uğramrştır. Tepebaşı G~ rcl ~rı 'ı'nde 
Bunun üzerine derhal zabıt varakası '--

Cenazesi bugün Paşa'bahçede şişe 
ve cam fabrikası ittisalindeki Bay 

Dün Bir Tek 
Meşhut Suç 
Olmadı 

---0-r. 
Adliyeye Bir Tek 

Hadise Geldi 
Dün saat on sekize kadar İstanbul 

meşhutsuçlar müddeiumumiliğine hiç 
bir hidise aksetmemiştir. Ynlnız ev -
velki akşam Beyoğlunda yapılan bir 
zina ctirmü meşhudu gelmiştir. 
Hakkı isminde bir genç refikasm

aan uzun zanıandan'beri şüphelendiği 
için onu takibe başlamış, nihayet ev
velisi gün emniyet zabıtai ahlakiye 
şubesi şefliğine müracaat ederek bu 
şüphesini bildirmiştir. İki sivil me -
mur kadım takip etmiye başlamışlar 
dır. IKadm, Hakkmın arkadaşların -
dan biri ile buluşmuş, birçok gezinti
lerden sonra Taksimde bir apartıma
na g:rdikleri tespit edilmiştir. Me -
murıar da apartımana gelnll§ler, gır
dikleri daireyi bularak içeriye girmiş
~edir. Kocası Hakkı da memurlarla 
beraber apartımana gelmiş, fakat, o
rada heyecana kapılarak bağımuya 
!başlamıştır. Bu sırada kadmn yanın
daki erkek pardesüsünü bırakarak 

kaçmrya muvaffak olmuş, kadın da 
apartmıanın kapısında yakalanmıştır. 

Dün nöbet tutan asliye ikinci ceza 
mahkemesi, bu davaya bakmıştır. İki 
r,ahidin daha çağırılması için muha
keme başka gUne bırakılmıştır. 

Şüpheli yağların satılmaması iç.in de 
bunlan dükkanın bir odasına koya
rak mühUrlemişlerdir. Evvelisi giin 
memurlar bu yağlan tetkike gitmiş
ler, kapıdaki mühürün bozulduğunu 

görmüşlerdir. Memurlardan biı:isi 
yağların değiştirildiğini tnhmin ede
rek eline aldığı bir şişi muayene iç.in 
tenekenin içine sokunca memurun yü 
züne su fışkırmıştı. Diğer tenekeler
de ayni şekilde görülmüştür. 

Filip, kapının mühürünü bo~muş, 
yağlan satmı.~, sonra tenekelere su 
doldurmuş üstlerine de yağ eriterek 
dökmüştür. Bu suretle ilk bakışta te
nekelerde yağ bulunduğu hissini ver
mek istemiştir. 

Bunun üzerine derhal za'bıt yapıl
mış ve Filip mUddeiu.mumiliğe veril
miştir. Filip müddeiumumilikte bir
kaç defa ifadesini değiştirmiştir. Ev-

veli.: 

- Bir gün bana bir sivil memur 
geldl "Yağların tahlil edildi. İyi çık
tı artık satabilirsin,, dedi. Benden 10 
lira rüşvet istedi. Ben beş liraya razı 
ettim ve yağlan sattım, demiştir. 
Rüşvet vermenin de suç olduğunu 

anlayınca if adcsini: 

yapılmış, Herant meşhut suçlar müd
deiumumiliğine gönderilmiştir. Asli
ye Dördüncü Ceza mahkemesi, He
rantm sorgusuna başlamıştır. 

Bütün Binaların Mecraları 
Kanalizasyona Bağlanacak 

Yeni kanalizasyon tesisab geçen 
yollardaki binaların mecralarını bu 
tesisata bağlamaları mecburiyeti kon 
muştur. Bina sahipleri, ~u bağlama 
işi için lüzumu olan parayı belediye
ye vereceklerdir. Belediye, bu para -
!arla bütün bağlama tesisatını bir el
den yapacaktır. Bina başına alınacak 
paranın miktarı hesaplanmaktadır. 
Neticeye göre şehir meclisinden bir 
karar alınacaktır. 

zaferden zafere koşuyor Ye seyircileri gaşyediyor. 

Bugün. 'll•~ın ve Pazar günleri 

Matineler 17 1/2 Suvareler 22 de 
Yerlerin izi evvelden aldırınız. Tele fon: 4 2690 

............................. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--

BUGün 

Sen en i n En G üze ı Film i 

LEYLAKLAR AÇARKEN 

• 
JEANETTE MAK 
NELSON 

' • 
DONALD 

E DDY 

Saidin evinden saat 14 te kaldmla -
rak aile kabrine defnolunacaktır. 

Allah rahmet eylesin. 

YENJ NEŞRJY AT 

Adapazarı n~esi - 16 senedenberi 
bu yurt köşesinde oturan Talat Tar
kan, Adapazarı kaymakamının ve be
lediye reiı:;inin yardımlarile çok güzel 
bir eser yazmı§tır. Adapazannm bü
tün kamunlarmdan da bahseden, coğ 
rafi, sınai, tabii, tarihi vaziyetlerine 
dair malumat veren bu eser, pek çok 
resmi, harita ve istatistikleri de ihti
va etmektedir. 

• Yeni Tiir.k - Istanbul Eminönü 
Halkevi tarafından neşredilen bu ay
lık mecmuanın 58 inci sayısı çıktı. 

llaJk Bilgisi HaberJeri - Ayni 
Halkevinin dil, edebiyat ve tarih şu
besi tarafından çıkarılan bu aylık 
mecmuanın 72 inci sayısı intişar et
miştir. 

• 
Marmara - Ayda bir çıkan Mar-

mara adlı edebi mecmunmn ikinci yıl 
7 nun:arası blı- çok güzel ya:alaı la 
çıkmıştır. 

Cumhuriyet Bayramı şerefine , .... nK sinemasında ve TAYYAREsinemasmda Film sanayiinin enmuhte,em eseri 
• BugUn matinelerden itibaren .., ~ IZM1R'de se·nenin en muazzam filmi. • 

H .A C 1 .M. U R .A T (Türkçe sözlü) 
Vatan ve istiklal atkının en büyük destanı: Tolstoi'nin methur eaerinden. Bat rollerde: IVAN MUJIKIN • LIL DAGOYER • BETTY AMAN 

•••••••••••••••--.Bu büyük film, Türk film stüdyosunda Türkçe olarak tertip edilmiştir. --•••••••••••-••••ıl 
• 

Ertuğrul Sadi Tek 
TİYATROSU 
(AKSARAY) da 
Bugün saat 15 de 
IHTlLAL 
6 perde bu gece 

NUR BABA 

Senelerdenberi dünya efkarı umumiyesini 
metgul eden methur İngiliz polis hafiyesi ŞERLOK HOLMES Şehrimize Geliyor 

Nuriye tabakasından çıkarmış olduğu yaldızlı si
garadan bir iki nefes çekmeden birşey söylemedi. Ve 
konuşunca, "emir ve çağırmak, kelimelerine kaI'§ı bir 
cstağf urullah demeden asıl maksadına girdi. 

- Ortadaki vaziyet beni gittikçe da.ha fazla sıkı

yor. Bilmem ki siz ne fJkirdesiniz? Bu işe artık bir 
nihayet versek fena olmıyacak. 

- Anlamadım: Hangi vaziyet, ihangi iş hanıme

fendi? 
- Daha açık konuşmadan anlaşsak çok daha iyi 

olur sanınm. 
Seniha hakikaten hiçbir şey anlıyamamış gibi söy

lemişti. Nuriye hafifçe kaşlarını çattı: - Peki, ma
demki istiyorsunuz, şu haide daha açık söyliyeyim. 
Nüzhetle Mükerrem Hanım arasındaki münasebete 
artık son verilmesini istiyorum. Vaziyet yavrumun 
hem sıhhati hem tahsili için muzır bir mahiyet al<.lı ! 

"Yavru" nun tahsile merak ve rağbetini Seniha 
pek iyi bildiği için hafifçe gülümsemişti. Bunu Ear
keden Nuriyenin kaşları daha çatıldı, ve dik bir ses
le dedi ki: - Böyle mahzurlar olma.sa bile ben bu 
münasebetin daha fazla devam etmemesini istiyor, 
bu hususta sizin yardımınızı bekliyorum. 

- Bu işte nasıl bir yardımım olabilir? 
- Mükerremi doğru yola çekiniz! 
- Bir kere Mükerremle oğlunuz arasında olan bi-

tenden kati bir şekilde malfunatım yok. Sizin bilginiz 
daha. esaslı demek. Saniyen Mükerremin ne anasıyım, 
ne de babasıyım. Birçok kereler bana hissettirmiş 
olduğunuz veçhile bu evde bir sığıntıdan ibaretim! 

- Böyle birşey ihsasına terbiyem manidir. Fakat 
sığıntı olsanrz bile Mükerremin değil, kendi kardeşi
nizin sığıntrsınız. Onun namusunu koru:nak ta va
zifenizdir! 

Kendisine emirler veren, hele Halide karşı vazife· 
ler yükliyen bu kadına karşı Seniha artık o kadar 
hiddetlenmişti ki, adeta kaba bir tavırla ve biraz 
yUkselmiş bir sesle cevap verdi: 
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- Fakat ya ağabeyim her şeyi biliyor ve bilme· 
mezlikten geliyorsa! 

Nuriye ayağa kalkmıştı. Belki artJk hiçbir zaman 
yüz yüze gelemiyecek, biribirlcrine hitap edemiye
ceklerdi. 

.,,,. - Belki de dediğiniz gibidir. Lakin ne olursa ol
sun, eğer Mükerrem Hanım oğlumun yakasını bir 
hafta daha bırakmazsa Halit Beyle bir kere açıkça 
konuşacağım. Şayet o "her şeyi ile benim makbulüm
dür!,, derse o zaman da başka bir çare düşünürüm .. 

Bu sözleri söyledikten sonra da "Allaha ısmarla
dık,, bile demeden şişman kadın odadan çıktı. Bir 
saniye sonra sokak kaprsı hızla kapanmıştı. Seniha 
odada idi. Fakat birden Şeııife kadn dışarda ise, hcr
şeyi duyup Mükerreme yetiştirirse diye telaş ederek 
drşan fırladı. Şerife meydanda yoktu. Ancak iki de
fa seslendikten sonra mutfaktan sesini işitti. -Kah
ve pişiriyorum, diye bağırıyordu. Ve Seniha artık her 
şeyi Halide anlatmıya, zaman geçirmeden anlatmıya 
katiyen karar verdi. Onun vaziyeti bildiği halde göz 
yumduğunu, buna hiç ihtimal vermeden 1>öylemişti. 
Ve bunu söylediğine şimdi pişman ve mahcuptu. Ha
yrr, kardeşi bu kadar adi bir adam olamazdı ve bu 
münasebeti bilmediği muhakkaktı. Şu ha.ide kendi 
söylemezse herşeyi Nuriyeden öğrenecek demekti. 
Ve bu darbenin ona başka ellerle indirilmesine Seni
ha razı olamazdı. 

xxv 
Halit yazı masasının yanındaki geniş koltuğa otur-

ınuş, piposuna tütün doldurmakla meşguldü. Seniha 
ayakta, pencerenin önünde idi; fakat dışarıya değil, 
kardeşine bakıyordu. Az evvel kadm misafirler gel
miş, Mükerrem kendilerini ~ağıdaki salona almıştı. 
Kapı aralık olduğu için bulundukları odaya sesler 
geliyordu. Seniha gidip bu aralık kapıyı yavaşça ka
padı. Sonra koltuğa yaklaştı. 

- Ağabey, size birşey söyliyeceğim. Söyleyip si>y
lcmemek için uzun zaman tereddüt ettim. O kadar 
mühim bir şey .. 

Halit piposunu masa.um üzerine bırakmış, yüzünü 
kendisine doğru çevirmişti. Seniha onun yüzünün bir 
den sapsan kesildiğini gördü. 

Evlendi evleneli hiçbir gün Seniha onunla mahsus 
yalnız kaldıktan sonra böyle gidip kapıyı kapama
mış, böyle ta yakınine gelerek, bu ağır ve yavaş ses
le "ağabey, size birşey söyliyeceğim.,. diye söze baş
lamamış, sonra. yorgun, adeta söylediklerine pişman 
susmamıştı. Kendinden yirmi yaş taze bir kadınla 
evlenmiş ve bu kadırun her saatiyle de alakadar ol
mıya hiç jmkfın bulamamış ve lüzum görmemiş bütün 
kocaların bu vaziyette hatırına gelecek ihtimal, der
hal Halidin de hatırına geldi. Ve başını dik tutarak, • 
sade biraz sesi kısık: - Ne var, neye sustun? De
vam etsene! dedi. 

- Sizin evde bulunmadğınız geceler Mükerrem 
alelekser Kapuzda bir eve gidiyor. Sonra, gün ağarır
ken dönUyor. 

- Kapuza mı? Ne !Y'apmağa? 

Bu sual okadar manasızdı ki, Seniha bir cevap ver
medi. Halidin yeniden ve daha akıllıca ibirşey sorma-
sını bekledi. . . • 

Belki bir dakika süren bir sükuttan sonra kardeııi 
dedi ki: 

- Orada kiminle buluşmıya gidiyor, biliyor mu
sun? 

- Buluştuğunu kuvvetle tahmin ettiğim adam, 
madenci Sadettin Beyin oğlu Nüzhettir. 

- Bu vaziyeti ne zaman hissettin ? 
- Epeyidir .. 
- O halde şimdiye kadar niçin söylemedin? 
- Kati surette emin olmadan birşey söyliyemez-

dim. 
Seniha odanın ortasında, ayakta hareketsiz duru

yor, sade biraz omuzlarını srkıyordu. Ağabeyislndcn 
daha fazla sararmıştı ve indirdiği darbeden asıl ken
di bitap gibiydi. Bu sözler Hnlidin hissiz ve katı kal
bine sokulabilmiş bir hançerdi, ve o kalbin ta niha· 
yetine kadar bu hançeri sokarken kendi bilekleri de 
çok ağrımıştı. 

Halit ayağa kalktı, piposunu masanın üzerine bı

raktı. Yüzünde betbeniz kalmamış olmakla beraber, 
korkunç bir iztırap içinde tanınmaz bir hale de gel
miş değildi. Ve tabii ki Senihanın hesabına böyle 
oluşu pek yazıktı. Fa.kat hayatta hiçbir kudret sahibi 
olmamış ve tahakküm zevki tatmamış erkeklerde 
bile, bir kadına kayıtsız ve şartsız emredip sahip bu
lunmak iddiası kalıyordu. Bundan dolayı, Halit yU
reğinden yaralanmış olmasa bile muhakkak gururun 
dan yaralıydı. Ve nihayet Senihaya bu da yetebi
lirdi. Geçkin kız ona, bütün varlığı gözlerinde toplan
mış bir halde bakıyor, ve söyliyeceği sözü, kararı 
bekliyordu. Aşağrdan şimdi piyano sesleri gelmiye 
başlamıştı. 

Halit bıraktığı yerden piposunu tekrar aldı. Ve için 
ni hafif hafif silerken: 

(Arkası var) 
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TAN'm hedefi: Haberde, fi
kirde, her ıeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

IGONON MESELELERll 

Ekselans 

Tatarescu 
Dost ve müttefik Romanyamn sa

yın Başvekili Ekselins Tatarescu, bu 
sabahtanberl Cümhuıiyet bükômetl
nin misafiri bulunmaktadır. Ekseli.ns 
Tatarescunun, ziyaretini Cümhurlyet 
bayramına tesadilf ettirmiş olmasın
dan duyduğuaıuz bahtiyarlığı da ay
nca. kaydetmek isteriz. 

Romanya - Türkiye dostluğunun 
dayancı, milletlerimiz arasında.ki es
ki ve derin sevgi, menfaatlerimiz a
rasında.ki t.am ahenk n tezatsızlık, 

bölgemiz sulhü bakımından polltl.ka
lanınmn birliğidir. Onun i~ln dost
luk ve ittifakımız, me.mleketlerimlz 
kadar, cihan banşçılığmın da hayn
ııadır. 

ıw\nanya, Balkanlar alembdn ö
wnmekte haklı olduğu ileri bir lcill
tür ,.e iıısa.ııhk seviyesi temsil eder. 
Başvekil J!.'kseli.ns Tatarescu, yük
sek Romen karakter ve haswanoın 
hakiki bir enmuzecidir. Onun idare 
başına g~tiği sıralarda, dış ve ~ va
ziyetlerin nekadar nazik olduğunu 
biİiyorduk. Milletin sükôn ve is~ik~ 
arzusınıa istinat eden Başvelfil, bu-
fün tahrik ve kargaşa unsurlarına ı:a. 
lehe ~almakla, halık yığmlannm sa
'.\inl ve refahını koruınıya muvaffak 
~lmuştur. Cümhuriyet hükôıneti ve 
halkı kendisinde büyük Romanyalıyı 
''e sadik Balkanlıyı selamlaına.ktan 
sa.adet duyar. 

Burada huzuru, mukaddes günü _ -
mizde cosa.n se\·incı.ıi artmnaktadır. 
lUlsafirperverliği mesel hükmünde o
lıın Romanya milletinin Baş\·ekillne 

layık ikamet n istirahat sartlanru 
temin edebilmek, şehrimizin en ze\'ldJ 
endişesi ola.<'Aktır. 

Kardeş milletf.n büyük liderini en 
samhni saygılarla selamlarr7.. 

Falih Rılkı ATAY 

Şehit Tayyarecinin 

Babası ikinci Oğlunu da 

Türkkuıuna Verecek 
Adana, (TAN) - Birkaç gün ev -

vel Ankarada şehit olan beş genç tay 
yarecimizden İmad Akhunun babası 
avukat Mesut, vilayet adına emniyet 
direktörü ile jandarma kumandanı, 
hava kurumu müfettişi ve başkanı 
ve Türkkuşu namına bir zattan mil 
rekkep bir heyet tarafından ziyaret 
edilmiştir. 

lmadın babası heyetin taziye ve te 
esslir duygularına fevkalade soğuk 
kanlılık ve yurd severce mukabelede 
bulunmuş ve oğlunun ölümünden do
layı teessür duymadığım ancak vazi
fesini tamamen yapmadığı için müte 
essir olduğunu söylemiş ve bu yıl li
seyi bitirecek olan ikinci oğlunun da 
bu yola hazır bulundu&unu iftiharla 
eöylemştir. 

lzmirde Sırt 

Hamalhğı Nasll 

Kafdırllacak? 

İzmir, (TAN) - Hamallığın latan 
l>uldaki gibi kaldırılması için iki şe
kil kabul edilmiştir: 

1 - Mağazalarda muvakkaten sırt 
hamallığı devam edecek. 

2 - Şehrin düz yerlerinde 1stan
bulda olduğu gibi el arabalarile nak 
liyat temin edilecek. Yokuşlar ve yük 
sek mahallerde de sırt hamallığı ka
lacak. 

Bu iki esas Uzerinde yeniden tet
kiklerde bulıunulacak, şehrin ticari 
faaliyetini haleldar etmiyecek şekil
~e hareket olunacaktır. 

TAN 

londrada çıkan "Times,, gazetesi, 'Arap birliği cereya~rnrn bugünkü varly~tl 
hakkında dikkate değer bir makale yazmııfrr. Makale, bilhassa Fransa ve lngıl· 
terenin menfaatleri bakımından yazrlmrı olmakla beraber bugünkü vaziyet hale. 
kında da mühim malumat veriyor, lngiltere ile Fransa, Arap birliği cereyanı 

• 

Arap birliği cereyanı, bu sıra 
larda, hiç olmazsa dış gös

te~ bakımından ilerilemekte ve 
siyonizm düşmanlığı şeklini almak 
tadır. Filistin Araptan, lngiltere ta 
rafından Filistine gönderilen tah
Jri\ı: ıeyetinin raporunda, istik1 ~lle
rine sahip olan, yahut istikla.J va~ 
dini alan komşu Arap memleketle
ri derecesinde kendi mukadderatını 
idareye layik gösterilmişlerdi. 

Büyük harp sırasında kopan A
rap isyanından beri, birleşik bir A
rap alemi hayali, birçok Arap siya
silerine ve muharrirlerine ilhaım 
vermektedir. Bunlar, Araplaşmak 
:-•,..miyer Siyonist Yahudiler 'h11 

birliğe karşı engel sayıyorlar ve Fi 
•: ... +;.,tn taksimini müstakbel büyük 
Arahistanın varlığından bir hırsız
lık olarak kabul ediyorlar. 

Arap birliği cereyanının da~a 
başka sahalarda müsbet ın· 

kişaf ına dair emareler görülme
mektedir. Bazı Arap memleketleri 
arasındaki münasebetler, eskisine 
nisbetle daha az dostanedir. Hiç 
bir Arap siyasisi veya muharriri, 
Arap devletlerinin kabul edebilece
ği hiçbir federasyon projesi hazır
lamamış bulunuyor. Fakat Siyonist 
düşmanı Arap Birliği cereyanının, 
umumi efkarı, henüz halledile.'lli
yen dahili meselelerle meşgul ol
nı gösteren· izler gÖze" çarpmakta
dır. 

Irakta General Bekir Sıtkmın 
katli, pek haklı olmıyarak onun 
hakim olduğu söylenen hükumetin 
sukutu, Arap Birliği propagandası
nı arttırmıştır. Fakat Hikmet Sü
leyman hilkftmeti de, Arap Birliği 
cereyanının teveccühünü kazan
mak için Filistinin taksimi projesi
ni açıkça protesto etmiş, onun is
tifasından sonraki Irak hükumeti, 
Filistinde tevkif olunan Arap lider 
leri hakkında muhtıralar vermiş ve 
geçen sene Filistinde Arap çetele
rini Ingiliz kuvvetlerine karşı ~da. 
re eden Fevzettin Kavukçuyu, ıka
mete memur olduğu Kerlcükten 
Bağdada getirtmiş ve ~ğda! mat
buatının Ingiltere aleyhıne agır ma 
kaleler yazmalarına müsaade et-
miştir. 

• ngilterenin mütt~fiki . ~l~n 
1 !rakın bu vaziyetı dahili ış

lerinin mahiyetini tavzih edebilir. 
Irak ordusunun zaptu raptı gerçi te 
min olunmuştur. Fakat Sünniler 
ile Şiiler arasındaki münasebetler 
lyileşmemiştir .. Sonra, trak~i A
rap Birliği cereyanı Maverayı Er
düne ilerliyemiyor. Filistin~ taksi
minden büyük istifade tem.ın ede
cek olan Emir Abdullah Irak mat
buatının ağır neşriyatile karşılan
nuş, ve Iraktaki Arap Birliği ma
hafili, Filistinde teşekkül edecek _A: 
rap devletinin lraka veri1mesını 
ummuşlardır. 

Filistine Iraktan daha yakın o
lan Suriyede de İngiltere ile Frans~ 
hükftmetlerini rahatsız edecek bır 
vaziyet inkişaf etmektedir. 1939 da 
Fransa mandasına son verecek o

lan ve Suriyeyi, Alevi Devleti ve 
Dürzileri Suriye CUmhuriyeti içinde 
tophyan mrua.hedenin imz&Smdan· 
beri Fransa hUkCimetl Suriye hU • 
kftmetini kendi başına bmı.kmıftn'. 

N etice, Suriyelilerden fazla 
Fransızlar lehinde oldu. Su 

riye hükumetinin nüfuzu Şam, Hu
mus, Hama haricinde zayıftır. Ha
lep, Türkiye ile kaybettiği ticaret 
yüzünden muztariptir. Iskenderun, 
muhtariyeti haizdir. Dürziler dağı-

lcarıısındalci durumlar1nı da aydınlafmıya salıııyor: 

• • 

a a a a 

1 
atalan Arap olmaktan ziyade Sür-. Mu·· cade e ~niş:~k~n~::~~~~:r~i~~:ü~~:!~~ 
tın esasa dayanan Fransız - Amerı-
kan kültürüdür. Buradaki Hıristi-

'ı.'udü• Ba,mültü•ü ve Filiıtin Araplarının lideri Bay Emin 
Elhiiıeyni Araplardan müte,ekkil bir heyete hitaben 

bir nutuk İrat ediyor 
- .. ·~ - - ~ ... - _,,..._. __ ,.,.._ 1-.. ··-

vctli polis muhafazasına muhtaç 
bulunuyorlar. · 

H•...iı:ıtivsıın..,,...msuatı .. ,..;n .. avHn. mUR· 

fümanlarm sayısını pek aşmamak-

ta ve Maruniler Lübnanda hakim 
olmak yüzünden hissettikleri eski 

gururu kaybetmiş bulunmaktadır
lar. 

A rap Birliği taraftarları bir ta 
raftan bu havalideki Ortodoks 

hıristiyanlar, diğer taraftan Berut 
ve Trablus müsli1manlan arasın
da Lübnanın Suriye ile birleştiril
mesi, hiç olmazsa müslümanlarla 

meskun kısımların Suriyeye iade
si için çalışmaktadırlar. 

Şimdiye kadar bu yolda bir mu
vaffakıyet kazanılamamıştır. Lüb
nanlılar arapça konuşurlar, fakat 

yan ekseriyet, Suriye milliyetçiliği
ni ırki, olmaktan ziyade dini, ve 
Arap olmaktan ziyade islfımi mahi 
yctte gönmektcdirlcr. Dürzilerin bir 
kısmı bu hususta kendilerile birle
şiyorlar .. Lübnan hesabına, Suriye 
ye arazi bırakacak herhangi Lüb
nan hilkümeti jse umumi hoşnut
suzluk ile karşılanır. 

Bu bakımdan Şamdaki Arap Bir. 
Iıği taraftarlarmrn hedefleri ikidir. 
Lübnanlıların, kurulduğu takdirde 
Filistin Yahudi devleti ile sıkı mü
nasebetler tesis etmesi çok muhte
meldir. Fakat bu mesele istikbale 
aittir. Buğünün en mühim meselesi 
Arap teröristlerinin Şamda yeni bir 
hareket üssü vücude getirmeleri, 
ve mahalli hükfımetin istiyerek ve
ya istemiyerek Fransayı rahatsız, 
Ingiltereyi izaç edecek faaliyetlere 
karşı gelememesidir. 

E ilistinde karışıklıklar başla
dığı zaıman Fransız mahafi. 

:i, Suriyeden Filistine silah kaçak
çılığı yapılmaması, müselliıh çetele 
rin geçmemesi iç.in herşeyi yapmış 
tı. Arap ~irliği hareketinin yaban
cı düşma ı bir mahiyet almasına 
•·-""'!• :r-ırı~o..-~ ile. l'°.lcU1:>~ dnlıa. ::U• 

kı teşriki mesaiye mühtaçtırlar. 
Fransız mahafili, Arap hükümdar 
Jannın manda altında bulunan yer 
lere kanşmalarını hoş görmemekte 
dir .. 

Ingiltcre de, Fransa da Arap ile
rilernesine, Arap tesanüdUne düş

man değildirler .. Fakat Fransız mü 
teha.ssıslan ile lngiliz ımütehassıs
lan. Arap muhayyelesinin ba.Japer 
vazlığrnı yakın şarkta siyasi entri

ka ihtimallerinin çok cazip olduğu
nu bilmeli ve Arap Birliğine yapı
lacak vakitsiz müzaheretin en fena 
neticeleri verebileceğini takdir et
melidirler. 

Bu güçlükler Suriye hükumetini 
Bludanda toplanan Arap Birliği ve 
Siyonist dlişmanı kongreye yarı 
resmi müzaheret göstermekten ah 
koymamıştır. Kongre, temsili ma
hiyette değildi. Hiç bir Arap hüku
meti, kongreye delege göndermedi. 
Mısır, Veft aleyhtarı bir murah • 
has tarafından temsil olunmuştu, 

Nuri Sait Paşa, kongrenin siyasi 
komitesine reis seçildiği halde, top 
lantılara iştirak edememişti. Kon
greye Filistin namına başmüftfi· 
nün adamlan iştirak ettiler. Ka
rarlarda Siyoniz.m düşmanlığı göze 
çarpıyordu. Kongrenin siyasi ko
mitesi, bazı Arap gazetelerinin neş 
riyatına göre, kati zaruret karşısın 
da kullanılmak üzere husu.si tedbir 
ler almıştır. Bundan Filistinde yeni 
karışıklıklar çıktığr takdirde Filis
tin Araplarına yardım edileceği an
laşılıyor .. 

"~~---~~.....,~ 
BİZE SORUNUZ ~ 

F akat Siyonistlik. Arap Bir
liği cereyanının biricik he 

defi değildir. Bludanda toplanan 
Arap kongresine iştirak etnıiyen 
bir devlet, Lübnan cUmhuriyetidir. 
Müslüman bir Arap olan Lübnan 
Başvekili B. Ahdeb, Siyonistlik me 
selesine karşı vaziyet almadığı için 
Suriye mültecileri tarafından şid
detle tenkit olunmuştur. Fakat A
rap birliği taraftarlarının Lübnanlı 
komşulannı sevmemeleri için daha 
başka sebepler de vardır. Osmanlı 
devleti devrinde Lübnan, müslüman 

kütlelerinin kuvvetli olduğu Berut, 
Trablus ve Beka ovasını ihtiva et
miyordu. Ve Lübnan nüfusunun 
ekseriyeti Marunilerden müteşekkil 
di. Harpten sonra Fransızların VÜ· 

eude getirdikleri Büyük Lübnan, 

Berut ve Trablus şehirlerinden 
batka Beka ovasını, Metavile adi
le anılan Şil .mUslUmanlarla mes

kfuı Tayre ve Sidon ha valisini, 
Dürziler, mUslümanlar ve hıristi
yanlarla meskun Maverayi Lübnan 
ve Hermon'un garp eteklerini ihtiva 
etmektedir. Lilbnanın bu büyümesi 
ve genişlemesi yüzünden Manınf
ler, Rum Ortodokslar ve Ermeni
lerden ve saireden mUtesekldl olan 

CEVAP VERELİM j 
"~"'~ 

Avukatınuz, okuyucular tarafın
dan sorulan muhtelif suallere şu ce
vapları veriyor: 

Bay Arif'e: 

Suallerinize burada 00l'9.p vermek 
lmki.nı yok. (.~k muhtasar yaznuşsı
mz. Bu sebeple göstermJ~ olduğunuz 
adrese mektup yazdım. .lt'akat mek
tubum geri geldi. O adreste yokmuş
sunuz. Binaenaleyh, daha tafsilatlı 
yazarsanız sizi menwıun etmiye gay
ret ederim. 

Bay Mustafa Kaşif - Adapaza.rda. 
bakkal.: 

Bay Must.afa Kii.5iften bir mektup 
aldım. Bu mektupta, bundan evvel 
"Bize sorunuz cevap verelim., sütu
nunda çıkaa cevapla hiçbir ali.kası ol
madığını ve cevabın bir arkadaşına 
alt olduğunu yazıyor. Arzusu \berine 
bu hususu okuyuculara bildiriyo
rum. 

Bayan Muazzeze: 

Çok haklısınız. Maklı olduğunuz 
kadar da hassassınız. Ha~"8.lllara 
kötü muamele edilebilir mi, kanun bu 
na müsaade eder mi! diye; soruyor-
8UDUZ. Size bu sualin cevabını Türk 
Cerıa Kanununun 577 inci maddesi 

vennektedir. Madde)1 yazıyorum: 

"Bir kimse hayvanlara karşı insaf
sızca hareket eder veya lüzumsuz ye
re döver ,·eya yaralar veya aşl.kir su
rette haddiınden fazla yorolacak de
recede zorlarsa on liraya kadar ha
fif cezayi nakdiye mahküm olur.,, 

Bay Re.5ada: 

Bu gibi muamelelere çok defa şa
hit oldum. Hakıkınızda yapılan mua
meleye itiraz ediniz. Umit ederim ki 
yeni ve iyi bir vadyet husule gelir. 

Bay T. E. ye: 
Kimde para \'arsa, ha.'ion taraf on

dan alnuya salahiyettardır. Sizin rii
cu hakkınız vardır. 

Bayan Hamiyet'e: 
Bir boşanma davasıında arkadaşı

nız sizi şahit listesine yazmış olduğu
nu söyJUyor ve hakikatte hiçbir ,ey 
de bllmedlğinizf Ulve ediyorsunuz. 
Sonra da bama ne yapayım! diye so
ruyorsunuz. Yapacağınız gayet ba
sit: Mahkemede hi.kime hakikati söy 
temek, yani hiçbir ııeyden maliimatı
nız olmadığını anlatmak. Arkadaşmı
zm gücenmesine kulak asmamalısı

nız. Siz doğru yohlaıı ~a.5ma),nız. 

l•mail Kemal ELBIR 
Istanbul Barosunda Avukat 
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m~:mm 
CÜMHURIYET 

TERBiYESi 
Cümlıuriyet bayramı m\inasehetl

le memleketin her ta.rafında toplan
tılar, miisamercler, nümayişler tertip 
edildi. Mekteplerde yapılan mdsame
relerde temsiller verildi. Bunlardan 
bir ta.nesinde hazır bulundunı. Kaç 
senedenberl, bu müsamerelerde buJu
nuyonım. Her sene Cümhuriyet hay
ranunı teslt ederken verilen temsille
rin, mevzu ltiba.rlle hiç değişmediğini 
gördüm. At.atürkün dediği gibi, cüm
hurlyetln en büyük bekçileri gençler
dir. Bu sebeple bunlara verilecek 
cümhurlyet terbiyesinde çok §Uurlu 
hareket etmek, bu telkin ve terbiye
yi basmakalıp olmaktan kurtarmak 
li.zım. 

• Müsamerede gör•lüğüm mevzu Is-
tikl8.I Harbini gösteriyordu. lstikliil 
Harbinde milletin katlandığı fedakar
hklah, milli müdafaanın zaferini an
latıyordu. }"'akat bu temsil cüınhuri
yeti \'e cümhuriyetin manasını an
latmaz. Bu mevzu hakimlyeti milH
ye bayramında !;()cuklara istiklal 
Harbinin, miJli ikurtulu~un büyük mi.
nalannı anlatmak için faydalıdır. Fa
kat Oümhuriyet bayramında, cüın

hurlyetin mAaıasıru, saltanatla cilm• 
huri'.\·etln farklarını, sultanlann lnı 
mlll;tln başmda. nasıl tufeyli yaşa
dığını, milletin parasile refah :i~lnde 
yaşadıklan halde halkın aasd a
zap çektiğini, hütiin bir istibdadı, bir 
tahakkümü anlatmak lazım. Bnodan 
sonra da cUmhuriyetio, bir halk fda.. 
resi, bir millet idaresi olduğunu, key· 
fi idarelerin cümhuriyet içerisinde 
mümkün olmadığını göstermelidir· 

• Ayet ezberler gibi cUmhurlyet, in-
kılap, devlet~ilik, halkçılık ezberlen
mez. Bugün halk milllye~lliğl n~ 
a.nlıyarak bıanarak biliyorsa, cüm
hurlyetçlllğl, halkçıbğr, d~vle~lliği, 
lnkılipçıbğı da öyle bllmehdir. Ka
naat haline, §Uurlu bir bilgi haline 
gelmiyen hiçbir umde sağlam kök tu
tamaz. Ezberlenen akideler ise lnsam 
kötü bir ıjövenllğe götürür ki. Mri 
dti~nüşün ea büyük vasfı olu. mil· 
samaha ve muhakeme kaybolur. 
Cümhurlyetl gençliğe §.Uurlu bir bilgi 
halinde venneJfylz. 

Sabiha Zekeriya 

FIKRA: 

Satıcllar 
Kınlan kü~ük bir parçayı Ameıibı 

dan getirtip yerine koyabilmek i~ 
otomobilinizi iki ay garajda hapsetU
ğinhi farzediniz. l<"'a.kat arabadan 
ba§ka her fürlü makine sa.tışlannda 
hal böyledir. Son derece hasis bir ti
caret ahlikını şiar edinen komisyon
cular elinde, memleketin bü~ tek
nik hayatı oyuncağa dönmüştür. Sek 
seu bin, kırk bin, on bin, beş bin lira,.. 

ya aldığınız bir makinenin, her an 
kınlabllir, bozulabilir par~ası içbı 

haftalarca. beklemek mecburiyetiınd~ 
siniz. Makineyi satın aldığııoız ada.mm 
esirisiniz. 
Kazan~ ticaretin hakla ise, onma 

mutlaka oounla bir nisbette vaıife 
ve mesullyetlerl vardır: imdi bizde 
yalnız hak kullanılıp vazife ve mesu
liyetler bir tarafa atılmaktadır. 

_ Y-a efendim, Amerlkaya yaza. 
hm. 

- Peki efendim, Alınaııyadaa istl
yellm ••. 

Ta.ımvvur ediniz kl, memlekette 
yüzlercesi lşliyen ve her biri sekiz on 
bin Hra edmı bir makinenin normal 
herhangi bir anzasını beş haf ta e\'Vel 
tahmin edeceksiniz. Bu makine ko
mlsyoncnlaruun müşterileri peygam
berler olmalıdır. 

Türkiye endüstri \'e makine haya.
tına girmekt:edir. Bu hayat, eski u
sullerle, Galatanın iç sokağı zihniye
ti ile yürümez. Komisyoncular muay
yen yedek p~.a.lar bulwıdurmıya 
mecbur tutulmalıdırlar. Bu yedek 
parça.Jann neler olm88J lazım geldiği 
tesbit olunmalıdır. Barbı da düşüne
lim ! - FATAY 

Aydında Yapılan Yollar 
Aydın, (TAN) - Vilayetimiz için 

deki. mükellef amele Aydın - Çite, 
Yenıpazar - Bozdoğan, Söke - Or
taklar, Nazilli - Ortaklar şoselerini 
esaslı surette tamir etmekle meşgul 
bulunmaktadır 
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Hintli ile Mülayim mindere ~kıp güreıe tutuıtuklan sırada 

iri Kıyım Hintli Pehlivan 
Müldyime 26 Dakikada Yenildi 
Karacabeyli Hayatinin 
Güreş Öğrenmesi Lazım 

<YAZAN: EŞREF ŞEFIKJ 

Hintli Muhammedin ilk güreşini 

1

. H 
dün Taksim stadmda Milli. . şıyor. ~P. gUç tarafından çabalıyor. 

.. .. yıme karşı Hayatiyı bastırdıktan sonra köp-
go~uk.. . rilye gelmesine meydan verm.iyen ve 
Y~ altı .da~kada ~Wiyime tuş- on yedi dakikada tuşla galibiyeti te

la yenilen Hintlı, vaktile iyi bir peh- mineden Sındırgılı lbrahim' d'' ta 
li ld

- "t k ıunst 
van o ugunu gos erece aekilde, ilk taki seyirciler gibi b' d t kd' 

dakikalar güzel tutuştu. Girişmeleri . :ız e a ır ede-
' rız. 

:VU§F malk tan y~d~ ve ~manmda i- Bu iki müsabakadan evvel Pomak 
a a on """S'ıncı dakikadan son- SWeymanla Sab · d k' ra h li il ı..-;a .. .. n arasın a ı milsa-

ay er~ gorunen yaşının te- bakada Pom k S"' · · ldri d mrt .. . a llieyman yırını da-
e ma yuklenmce ayakta du- kikalık güreşte sayı hesabile al' · 

ramaz oldu. Mahsus bir çift dalu14k lln edildi g ıp ı-
dinlenmek için alta dllş\.U. Al\.o. '1tış- .. • 

tüğü dakikadan sonra bir daha aya- Son prq 
lkm yanyana ga kalkmak kısmet değilmit.MUllyım Milliyim - Hintli çıktılar. Evveli. 

l1stte Hintliyi daha ziyade yormak müsabakanın yirmişer dakikalık iki 
hususunda fazla aceleci davranmadı- devre olacağını ilin ettiler. Halk iti
iı halde geçkinleşmiş Hintli kendili- raz etti. Bir saatlik güreş istedi. Tek
jinden eriyerek kolay yenilecek bir rar pehlivanlarla pazarlık edildi. I 
kıvama girdi. Mülayim de tavma ge- kinci bir kararla güreşin bir saat ola
tirdiği rakibini çevirmekte tereddüt cağı seyircilere bildirildi. 

tükleri ve hakem Ustüste düdük çal
dığı halde Hintli Mülayimi altından 
bırakmak istemiyordu. Müşkülatla. a
yırdılar. Tekrar ayakta başlıyan gü
reş on sekiz dakika öylece devam et
tL 

etmedi. Hintli Istanbula ayak bastığı Düdükle beraber Hintli yan bir gi
vakit, kendisile yaptığımız mWik:ıt- rişle MülAyime güz.el kaVU§tu. Müli
tı neşrederken; nekadar pehlivan ol- yimin bir iki dalmasına çok teknik 
duğunu ancak birinci güreşinden son- mukabelelerle meydan vermyordu. 
ra yazabileceğimizi il&ve etmiştim. Hintli biraz sonra, kesileceğini he-

Hintli yorgunluğunu dinlendirmek 
ayni zamanda kapabilirse bastırmak 

maksadile Mülayime bir çift paça dal 

dı. Fakat Mülayim iyi karşılıyarak 

Hintliyi altına aldı. Yirmi yedinci da
kikada kanıra kanıra yendi. 

8. laüL..!.!- pimizden iYi bildiğinden kuvvetli bir 
ar 1UUJ1 çapraz toparladı. Minderin dı§ma düş 

Hintlinin ilk gUreşini diln gördlik. 
Bugün pehlivanlığı hakkında edindi
Pniz hilkmil §Öyle bulisa edebilece
jim: 

Bundan on, hattl. bet sene evvel 
tutacağı yeri bilen, kolu, bacağı sağ
lam bir güreşçi imiş. Bu seneler 
bir epey geçkindir. Fazla ola -
rak, yol yorgunluğunu da henUz üs
tilnden tamamile atamamış görünü
yor. Malfun ya, ya,ı ilerlemiş insan
lar yorgunluğu bir genç kadar çabuk 
atamazlar. Oylelerin beş gece şimen
difer seyahatinden sonra on a, gece 
Utirahat ve hafif idman haklarıdır. 
Geçkitıliğine bir de yol yorgunluğun,u 
ili.ve edersek, yapa.bileceği )la.dar gü
ret yaptığını kabul etmemiz icap e-

der. Hintlide dünkü halinde yirmi 
dakikalık güreş mevcuttu. Onu tü-
ketince mesele kalmadı. 

Hintlinin halini yudığmuz sırada. 
lılilllyimin de hasmmm hızlı bulundu 
1u ilk dakikalar atılgan göıiinmeyip, 
ili denkleştirdikten sonra kozunu 
paylaşmasını takdir etmeliyiz. Hint
llnlıı ateşi tl7.erinde iken altlı, tlstlü o-

Macar B Milli Takımı 
Dün Buraya Geldi, 

Akşam Ankaraya Gitti 
Biri Ankarada, biri lstanbulda ol- ı 

mak üzere iki maç yapacak olan Ma
carlar, dün sabahki konvansiyoneli
le gelmişlerdir. Kaf'ıle 14 oyuncu ve 3 l 
idareci olmak tl7.ere 17 kifidir. lstas
yonda kafile reisi ve Macar federas
yonu tek seçicisi Ditz bir muharriri
miz.e şu beyanatta bulunmuştur: 

"-Buraya gelmeden Romanyada 

iki maç yaptık. Galip gelen takımı -
m.ız Macar B milli takımıdır. Roman
ya B milli takımı ile yaptığımız maçı 
3-0 kazandık. Fakat şunu da söy
Uyeyim ki, Romenlerin esas milli ta
kımı da bize çıkan takımdan pek fark 

lı değildir. 

Perahlar 
Beşiktaşı 

3 ·O Yendi 
lstanbulspor da Galip 
Beşiktaş Halkevi spor komitesı ta

rafından cümhuriyet bayramı müna
sebetile tertip edilen turnuva maç\a
nna dün Şeref stadında Şui Tezca
nın hakemliği altında başlandı. Dk 
müsabakayı Istanbulspor ile Şişli yap 
tılar. Şişli takımında Izmirli Vahap 
oynuyordu. Canlı ve enerjik bir oyun 
çıkaran Istanbulsporlular ilk devre
de 2, ikinci devrede 1 sayı yaparak 
maçı 3-0 kazandılar. 

H l 
L okotkof'un evinde akşam ye

meği yiyorlardı. Lokotkof 
ailesi, kan, koca ve bir çocuktan 
ibaretti. Bu sırada sofraya köfte 
getirdiler .. Köfteler Lokotkof'un 
pek hoşuna gitti.. Memnuniyetin
den kansının sırtını okşıyarak: 

- Aferin Manoçka, dedi, köfte
ler çok gii7.el olmuş .. Eline sağlık .. 
Lokotkof'un karısı Mariya Alek
sandrovna gülümsemekle iktlia et
ti.. Lokotkof büyük bir iştiha ile 
köfteleri yiyordu. Bu esnada oğlu 
Bobka dikkatsizlikle baıbasınm ko
luna çarptı. Kocaman bir köfte ça
taldan kurtularak yerlere yuvar· 
landı. Mariya Aleksandrovna: 

- Zarar yok, dedi, bu da kedi
nin kısmeti! .. 

- İyi hatmma getirdin yahru!. 
Bizim kedi nerede? 

Bobka acele acele babasına ce
vap verdi: 

- Akşam tlstU avluda idim; o
nu orada gördüm. Damın üzerinde 
oturuyor durmadan esniyordu. Av
ludlki çocuklardan birinin aöyledi
ğine nazaran şimdi onların kızgın
lık zamanı imif ... Baba, kugmlık 
zamanı ne demek?. 

Memur Lokotkof karıaiyle ba· 
kıştıktan 80llr& oğluna çı· 

kışınıya başladı: 
.. v- Ltızumlu ltlzumBuz hel'feyi 
ogrenmek istersin! Böyle saçma sa 
P&n sualler soracağına dersine ça.
lI§San daha iyi edersin! .. Baksana 
hesaptan "za.yif,, m var .. 

- Bana bağırıyorsa benim ne 
kabahatim var?. 

- Kim sana bağırıyor?.. Kedi 
mi?. 

.. v- Hayır ~ba, kedi değil; hesap 
ogretmeni Anna lvanna. 

Lokotkof, oğlunun bu l!IOn aözle
rine hiçbir cevap vermedi. Kansı
na dönerek: 

- Biliyor musun, dedi, bugün 
hoş bir gey oldu. Daire şefi Ku,ats
ki bana farelerden fiklyet etti, o
na bizim kediyi vldetmle bulun
dum. O tabii benim bu vadimden 
pek mütehassis oldu ... Şimdi bil-
--- " ..... 
ttırmeseıp mi?. Ne denin? .. 

Mariya Aleksandrovna hafifçe ça 

tınarak: 

- Mademki vadetmipin, götUr
men li.zmı, dedi. 

- Böyle hareket etmekle dal
kavukluk yapDllJ olmıyacak mı

yım? .. 
- Kimse farkına varmazsa o za

man mesele yok. 
- Ya farkına varırsa?. 

- O zaman da bu hareketin bal 
gibi dalkavukluk olmuş olur. 

Lokotkof sinirli ainirli aöylenmi· 
ye başadı: 

- Sanki geytan dilimi çektL An
laşılıyor ki biz hllt eski devirden 
kalma, lmirlerimize yaranmak 
i.lib .. gibi Metlerden bir tUrlU kur
tulamıyoruz. Mademki vadettik, is
ter istemez götUreceğiz!. Aksi tak
dirde herif, hakkımda kimbilir ne
ler düşünür? 

M ariya Aleksandrovna birden
bire endi§e ile k&flarml çat-

tı ve sordu: 
- Ye. ODU azlederlerse? 
- Ne demek "azil,, ederlene? 
- Basbayağı. Herkesi nasıl az-

lediyorlarsa öyle .. Hem de gazete
lerle yazmak suretiyle .. 1'te o za
man kedinin ona kimin tarafından 
verildiğini muhakkak öğrenirler. 
Bir defa bu, olmıyagörsiln.. Senin 
de yandığın gUndUr. 

- Nasıl olur?. Bir kooi için?. 
- Tabii bir kedi için .. Amirlere 

faydalı ev hayvanları hediye et
mek tipik dalkavukluk örneğidir. 

- Demek ki, sen.in kan l&tine gö 
re &mirlere yalnız sırtlan ve kap
lan hediye edilebilir .. 

yunlara teşebbüs edip güreşi karış
tırsa idi, belki tehlikeli bir oyun dU
eerdi. Kendisini bu bakımdan ve ka
sandığı galibiyetten tebrik ederiz. 

Hayatinin prefİ 
Mülayim - Hintli güreşinden ev

velki güreşi yapan Karacabeyli Ha
yatiye gelince; son zamanın en par
lak istidatlarmdan görünen Hayatiyi 
filhakika vücutçe gelişmiş gördük. 
Kolu, budu dolmuş, ensesi yerine gel
miştir. Fakat Alla.hm verdiği o müs
tesna vücude yakışacak kadar henUz 
•yun öğrenememiştir. 

ikinci maçı hemen ertesi gUnü Ce
nubi Romanya muhteliti ile yaptık ve 

onu da 2-1 kazandık. Macar B milli 
takımmı bu sefer likte üçüncü va?..i
yette giden FebUs takımını esas tu
tarak yaptım. Zaten şimdi A vrupada 

in.illi takımlar hep bu şekilde teşkil 
edilmektedir. Bununla beraber bu -
raya gelen bu takımda esas Macar 
mil1t takımından 4 oyuncu vardır. 
Çikoş kaleci, Fekete sol müdafi, Rök 
sağ açık, Beki sağ muavin veya sol 
açık. 

lkinci karşılaşma Pera ile Beşiktaş 
arasında yapıldı. Nisbeten genç o
yunculardan teşkil edilen Beşiktaşlı
lar Peranın hakinı oyunu karşısında 
muvaffak olama.dılar ve maç 3-0 Pe
ranın galibiyetile nihayetlendi. Pa
zar günü lstanbulspor ile Pera ara
sında final müsabakası yapılacaktır. 

- Istersen fil bile hediye et; yal
nız kedi hediye etme! Dedğim gi
bi, kedi dalkawkluğun, tabasbusun 
ta kendisidir .. Kedinin sırtı bile ok
şanırken tabasbusu ifade eder. 

Lokotkof, düşünceli bir eda ile: 
- Onu azledeceklerini ummu

yorum. dedi Herif 1a.pasağlam ye
rinde oturuyor. Granit gibl .. Ne o
lursa olsun kediyi ona vereceğim .• 
Bu bizim için çok iyi olur. Bobka. 
haydi git te §U kediyi bul getir!. 

Tellşlı ve ekseriya dağınık gUre-

Bundan başka diğer 10 oyuncumu
zun sekizi de muhtelif zamanlarda 

beynelmilel olmu§ oyunculardır.,, 
Macar oyunculan dün akşam An

karaya gitmişlerdir. 

A nasiyle babasmm konnşma
lannı büyük bir allka ile 

takip eden Lokotkofun oğlu Bob-
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Yazan: 

Leonid Lenç 
Çeviren: 

B. Tok 

ka kıpkırmIZI kesilmiş bir halde: 
~ - Ben ~ediyi getirmem, diye ba
gırdı. Kedi benimdir. Onu ben bü
yüttüm. 

- Bana cevap vermiye utanmı
yor musun, edepsiz! .. 

- Ta.bil cevap veririm.. Kedi be
nimdir. Ben onu eve getirdiğim za
man şu kadarcıktı.. Onu ben bes
ledim, ben bilyütttım, kocaman bir 
kedi haline getirdim. 

- Ben sana b&Jka bir kedi bulu
rum Haydi yavrum git şunu ge-.. ' .ır ... 

Boboçka, göz yaşlarını yumruğu 
ile silerek kediyi getirmiye gittiği 
zaman Lokotkof, yalancı bil\sevinç
le karısına: 

- Bu kılkuyruktan kurtulacağı
mız için ben biraz da seviniyorum, 
muma bu kedi ~den lüzum
suz muhabbet duygulan uyanıyor. 

Bu konuşmadan yarım saat son
ra Lokotkof sokakta otobüs bek
liyordu. Lokotkof'un elinde, ağzı 
eski bir mendille dikilmiş bir sepet 
vardı. Mendilin üstünden tektük 
hava delikleri görUlUyordu. 

Sepetin içinden acı acı bir mi
yavlama geliyor, orada sinirli si
nirli bir şeyler kımıldıyordu. Lo
kotkof'ıuıı kulakları, yanaklan ate, 
gibi yanıyordu. Herhalde o da bu 
rolUnden pek hoşnut görünmüyor-

du. 

L okotkof geç vakit evine dön
dU. Suratı asık ve hiddetli 

idi. Kansı: 
- Götürdün mü? .. diye sordu. 
- Evet götürdüm! Yolda iki d~ 

fa ceza verdim Bir defa da otobüse 
polis çağırdılar .. Otobüsteki halk
tan bir kısmı benim çocuk çaldığı
mı iddia ettiler .. Murdar hayvan 
küçük bir çocuk gibi sesler çıkan
yor, acayip acayip kıpırdıyordu .. 

- Kediyi götürdüğün zaman 
Ku.,atski ne dedi?. 

- Hiçbir şey demedi. Uyuyordu. 
Kediyi hizmetçiye verdim. Maama
fih kedinin ilk işi koridora p'i.sle-

mek oldu. 

• 
Lokotkof'un ailesinde beş gün 

kadar kediden hiç bahsetmediler .. 
Altıncı günü akşamı ise Lokotkof 
evine fevkalade canı sıkılmış bir 
halde döndü. Karısını bir köşeye 
çekerek: 

- Manoçka. dedi, başıma gelen
leri hiç sorma! .. Öyle canım sıkılı
yor ki.. 

- Sakın kedi yüzünden olma
sın?. 

- Tahmin ettiğin gibi.. Kedi 
yUzUnden. Kedi Kuşatski'ye ve bü
tün &ilesine uyuz hastalığı bulaş
t.ırmıl- Herif pis pis kokan bir mer
hem sürUnmU,, sarıılar içinde do
laşıyor. 

- Ne felaket!. 

K uşatski bana: 
- Hediyen için teşekkür 

ederim, Lokotkof, dedi. Bu lfıtfunu 
hiç unutmıyacağım !,, 

Evet, harfi harfine böyle dedi: 
"Bu lfıtfunu hiç unutmıyacağı'll!., 

Feli.ket Manoçka !. 
- Peki, kediyi ne yapmış? 
- Derhal defetmiş! Kuşat.ski 

kinci herifin biridir; bunu hiç unut 
maz! .. Muhakkak acısını çıkarır. 

• 
Ara.dan yirmi gün geçmeden Lo-

kotkof'un çalıştığı dairede bazı de
dikodular dönmiye başladı Bu dedi 
kodularm en başında, siyasi bazı 

hatalarından, ve aile hayatındaki 
yolsuzluklardan ötürü Kuşatski'niD 
azledileceği geliyordu . 

Lokotkof yeisinden, korkusun
dan yan cansız bir bade dolaşıyor
du. Nihayet dedikodular tahakkuk 
etmiye başladı. Bir akşam umumi 
içtima yapıldı. Hatipler arka arka 
ya Kuşatski hakkında bir sürtl dik 
kate değer ve doğru şeyler anlat
mıya başladılar .. Lokotkof, en ar
ka sıralardan birinde oturuyordu. 
Kulakları, tıpkı kediyi götürdüğil 
günkü gibi, ateş içinde idi.. 

"Şinıdi kediden bahsedecekler, 
şimdi benim dalkavukluğum mey
dana çıkacak!.,, diye kendi kendi
ni kemiriyordu 

N ihayet dayanamadı. O da söz 
aldı Heyecanından ba.ştan

başa titriyerek kürsüye geldi vo 
söze başladı: 
ki nakluıida. bırkaç soz soyeı!melt 
istiyorum. Ben şimdi size çok mU
him ve dikkate değer bir vakıadaıı 
bahsedeceğinı.. Bu öyle bir vakıa, 
öyle bir hakikattir ki hiddetinıdeıı 
şimdi bile tirtir titriyorum.. Ku· 
şatski, herşeyden önce iğrenç bir 
zorbadır. Evet, evet iğrenç bir zor
ba. Amirlik vaziyetinden istifa.-
de ederek, ailemizin biricik teselll 
vasıtası olan sevgili kedimizi ceb
ren bizden gasbetti .. Sonra da, bili· 
nemez hangi sebeplerden ötUrU, bu 
kedinin kendisine ve ailesi efradı
na uyuz aşıladığı rivayetlerini or
taya attı. Bu, iğrenç bir yalandır. 
Kedim, ailemizin kırk yıllık ked~ 
sidir. Sıhhatlidir. Kedimin sıhhatli 
olduğuna dair birçok şahitlerim 
var .. ,, 

Bütün bunları söyledikten sonra 
Lokotkof sigara içmek için korido
ra çıktı .. 
-İçeri döndüğü zaman hitabet 
kürsüsünde daire memurlarından 
Ukolof vardı. Ukolof sözlerini şu 
kelimelerle bitiriyordu: 

- Evet arkadaşlar, en mühim 
vazif elerinıizden birisi de bu me• 
lfın dalkavukluk illetiyle mücade
ledir ..• • 

S alon Ukolorun bu sözlerini 
şiddetle alkışladı. Lokotkof 

ta bu alkışa iştirak etti.. Fakat 
derhal, lüzumsuz bir şey yaptığını 
hissetti. 
Umumi vaziyetten de, salonda tu
haf bazı şeyler cereyan ettiğini 
anladı .. Yavaşça daktilo Veroçka'• 
nm yanına oturdu. Fakat Veroçka 
süraıtle memurun yanından uzak· 
laştı. Oradan kalkarken de Lokot
kof' a öyle bir bakışla baktı ki Lo
kotkof adeta kendisine bir bıçak 
sokulduğunu zannetti. O da ayağa 
kalktı muhasip Petr Stepanoviç'in 
yanına oturdu. Fakat muhasip te 
ayni tavırla Lokotkof'un yanından 

uzaklaştı. 

Lokotkof artık kendini bilmez 
bir hale gelmişti. Yavaşça kalktL 
Odanın en tenha bir köşesine gidip 
oturdu. 

Etrafına bakındığı zaman Ku
şatski'nin yanına oturmuş olduğu
nu farketti.. Salonda umumi bir 
kahkalia koptu. Bu kah -
'kaha onu ezmiş, kahretmişti. 
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Genç izcilerimiz dünkü geçit remıinde gençliğin bütün dinçliğini canlandırıyorlardı 

lçerde· ve Dzşa-i:da Bayram 
CümhUriyetin 15 inci Yıh 
Sonsuz Heyecanla Kutlandı 

(Başı 1 incide 
ta iştirak ediyordu. Sonra vali, ko
m utan, konsoloslar ve davetliler tri· 
bünlerde yerlerini aldılar 

Geçit resmi 

Saat 11,30 olmuş, geçit resml baş· 
lamıştı. Evvela fırka bandosu alkış
lar arasında geçti ve tribünün karşı
sında yer aldı. Bandoyu güzel bir yü. 
rüyüşle Yedek Subay Okulu talebesi 
takip etti. Bundan ıonra, Deniz Harp 
Okulu talebesi, Kuleli ve Maltepe as
keri liseleri geçtiler. Bunu müteakıp 
kahraman Mehmetçikler çelik adını· 
larla ilerliyorlardı. Her taraftan bin 
bir alkış tufanı koptu; halk: 

- Yaşa!.. Varol!.. diye candan 
bağırıyordu. 

Şehit anaları 

Kahraman piıyadeyl süvari, top
çu, muhabere, nakliye, deniz kıtaları 
mız takip ettiler. Bütün birlikler çok 
muntazam bir şekilde geçtiler. Müte
akiben, istiklB.l uğrunda canlarını ve· 
ren aziz şehitlerin anaları ve harp 
sahalarında uzuvlarını kaybeden ma· 
lı'.iller geçtiler. Bu sahne herkesi de· 
rin bir vecit ve heyecan içinde bı • 
rakmıştı. On binlerce vatandaş dur
madan el vuruyordu. Halk arasında 
ağlıyan kadınlar, gözlerinin yaşını 
silen şehit babaları görülüyol'du. 

Bundan sonra, motosiklette, bisik
lette, atta ve yaya olmak üzere dört 
ayn grup halinde Istanbul polis müf 
rezesi çok muntazam bir şekilde geç 
tiler, bunları da Şehir bandosu ve 
kayaklan cımuzlarında kayakçılar ta
kip etti. 

Genç mektepliler 

Şimdi artık mektepler geçmeğe 
başlamıştı. lşte üniversiteliler .. Al· 
fabe sırasile bütün Istanbul lliıe ve 
orta mektep talebeleri... Sert adlım. -
larla geçen dik vücutlü izcileı'.. gü -

tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.; ti uzak bazı mektepler alaydan ay
rıldılar. 

:_e Hatagda § 
_ Abide önünde 

§ Bayram ~ Alayın ucu Taksime geldiği vakit 
: tak 9 ( A = saat 13 olmuştu. Biraz sonra da vali An ya, 2 A. .) - Ana.- : 
: dolu a.jansmm hususi muhabirin- E lstanbul komutanı, diğer zevat oto-
E den: Ba)Ta.m görülmemiş teza-:; mobillerle Taksime geldiler. Askeri 
E hliratle vekar ve sükôn i!;inde 5 kıtalar, Cümhuriyet abidesi etrafın
: kutlandı. Halk, köylü ve mek- E da bir çevre yaptı. Mızıka tstiklal 
§ teplilerdeu mürekkep tahminen E Marşını çaldı. Bu sırada meydana 
: kırk bin kişilik bir kalabalık b~ : şanlı Türk bayrağı çekiliyordu, bay= .. . . : ra.k hürmetle selamlandı. Bundan 
::: konsolosluk onünde st-vmçle te- : 1. b 1 eli · Muhit-.. .. . •tt b .. sonra, va ı ve e e ye reıs 
: zahurat yaptı. Tebrika a U· : t' U t·· d - .b.d b 1 a·ye namı-: 

1 
d G ik 1.1d. 11 lk - ın s un ag a ı eye e e ı 

_ un u. azoz ram ec t ı. a : b.. .. k b" 1 k k d 
_ u ...... k ··t ddit .ı f : na uyu ır çe en oy u. 
_ ......ş onsolosu mu ea ue a - - B d cu· h ·yet Halk - - un an sonra, m urı 
: lar Balkona ~ık~dı. ~un .ı5ah- E Partisi, cemiyetler, birlikler, mektep 
: smda Türkiye cüınhurıyetlnı se-: 1 b" k 1 kl konul -
: A d t h··t<ft t :: er namma ırço çe en er 
: l~ı. M?-11 a ~r. u rne er- :: du. Abidenin etrafı taımamen çelenk 
: kanı,A belediye reısı ve a.7.nları ve ;i le dolmuş, çiçekten bir halka vücu
E Alevı, Arap, R~ arlc~daşlan- § de gelmişti. Çelenk konma merasimi 
.. ımz başkonsolosluga gelerek teb : bittikten sonra, Taksim meydanı 
E rikatta buluıııdu. Merasime işti- : dalgalı bir deniz gibi insan seli ile 
: rak etti. Şehir hala cot'kun hay- S: kaynaştı. Alayın nihayeti Taksime 
: ram seviınci içiınc1e çalkanıyor. E geldiği vakit saat 14,30 olmuştu. 
;11111111111111111111n11111111111111111i; H lk k.. ..1 • d 
zel ve temiz kıyafetli kız izciler ve a urau erın e 
talebeler ... Her taraftan alkış toplu- Bu sırada Taksim meydanına ko· 
yorlar. Sonra muallim· mektepleri, nan halK kürattSUnde sıra ile birkaç 
azlık ve yabancı okullar geçtiler. halk hatibi heyecanlı hitabeler irat 

Mektepleri, başta itfaiye bandosu ettiler. Hatipler birçok vatandaşlar 
olduğu halde, itfaiye müfrezesi ta • tarafından şiddetle alkışlandı. 
kip etti. Bundan sonra, cemiyetle- Şehrin diğer yerlerindeki halk kürsü 
rin birliklerin mümessil ve timsalle· !erinden de dün birçok hitabeler irat 
ri geçti. Kızılay, Yeşilay, Çocuk E- edilmiş, Cümhuriyet ve inkılap mev· 
sirgeme Kurumu, Hava kurumu ta- zuları etrafında halka faydalı nutuk 
kip ettiler. Bundan sonra, esnaf cemi lar söylenmiştir. Bilhassa Taksim, . 
yetleri kalabalık bir otomobil kafile- Beyazıt gibi şehrin büyük meydan
si halinde geçtiler. Her esnaf zümre- larındaki halk kürsüleri gece geç 
si, kendi iş ve sanatini gösterir bir vakte kadar birçok hatipler tarafın· 
otomobil veya kamyon geçiriyordu. dan işgal edilmiı=Jtir. 

Geçit alayı, traımvay yolunu taki· llkmektepler 
ben Taksime doğru ilerliyordu. Cad
denin iki tarafını doldurmu.ş on bin
lerce halk hiç durmadan alkışlıyor. 
lardı. 

Sirkeci ile Karaköy arasında sem 

2 

Dün sabah ilk roıektep talebeleri 
de kendi mıntakalarındaki halkevle· 
ri, halk partileri binaları önünde 
toplanmışlar, geçit resmi yapmışlar-

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) · 

Sark • 
Hizmeti 

(Başı 1 incide 
nulduktan sonra ben şarkta vazife al 
mayı en btiyük şeref ve zevk bilirim. 
Benim gibi düşünen pek çok spor ruh 
lu, vatanperver gençler vardır 

Bu tip Türk gençlerile karşılaş
mak insanın ruhundaki nik

binlik meyillerini kuvvetlendiriyor, 
yann hakkmda daha taze ve canlı Ü· 
mitler uyandırıyor. 
Şarkta az zamanda yeni varlıklar 

kurmak için bir şart, orada çalışacak 
lann hayat şartlarmr kolaylaştırmak 
tır. Fakat diğer bir şart var: O da 
meınleketin kanunlarını her köşede 
ayni şekilde tatbik etmek iddiasından 
vazgeçmek ve geri kalan yerleri umu 
mf seviyeye yetiştirmek için yeni ka
nunlar ve hususi tedbirler hazırla

maktan korkmamaktır. Her geri kal
mış sahada ileri gitmiş kasabalar ve 
uyanık vatandaşlar eksik değildir. 
Bunlar hususi kanunlardan hoşlanmı 
yacaklarclır. Fakat memleketin umu
ıni seviyesini yükseltmek maksadile 
bunu bir zaruret diye kabul etmek ve 
kısa bir zaman için buna katlanın.ak 
lô.zımdır. Zaten Tunceli kanunile umu 
mi Müfettişlik teşkilatı bu gayeye 
doğru adımlardır, fakat yarım adım
lardır. Halledilecek meseleleri olduğu 
gibi görmek ve bunlara ameli bir gö
rüşle çare aramak lazımdır. 

Bendeki kanaat şudur ki Celat Ba
yar hükumetinin en kuvvetli tarafla
rından biri ameli görüşü olacaktır. 
Yeni hükumetin, memleketin geri kal 
mış yerlerini biran evvel umumi se
viyeye yetiştirmek için hususi çare
ler aramak ihtiyacını duyacağına hiç 
şüphe etmiyorum. 

Ahmet Emin YALMAN 

dır. Her semtte yapılan bu mera
simde müteaddit halk hatipleri söz 
söylemiş, küçük yavrular milli marş 
lar okumuşlardır. Bazı ilk mektepler 
de sabahleyin müsamereler verilmiş, 
çocuk velilerine büyük Türk inkıla
bına dair konferanslar dinletilmiş, 

milli piyesler temsil edilmi§ ve man
zumeler okunmuştur. 

Halkevleri 

Evvelki gündenberi Halkevleri de 
hummalı bir faaliyet içinde bulunmak 
tadırlar. Eminönü, Beyoğlu Halkevle 
rinde dün öğleden sonra toplanmalar 
yapılmıştır. Toplantılarda milli mev
zulara dair konferanslar verildikten 
sonra, bunları, piyesler, konserler 
takip etmiştir. 

Gece de Alay köşkünde zengin bir 
müsamere verilmiştir. 

Beyoğlu Halkevi de bir toplantı ter 
tip etmiştir. Şehrin diğer semtlerinde 
ki Halkevleri ve parti semt merkez
lerinde de müsamerelerı eğlenceler 
tertip edilmiştir. Eminönü Halkevi 

(Arkası 9 uncuda) 

Yazan: 
ALİ RIZA SEYFl m RAPLANLARI AKDENiZ 

Işte tam bu sırada birkaç çocuğun: 
- lşte Türk .. Işte Türkler!. Bunlar Gavur!. Hınzır!. diye bağırdıklar 

i itildi. Fakat Salman, bu sözlere bakacak vaziyette değildi. Çünkü bu 
iki Türk levendinin vaziyetleri tehlikeye girmişti. Herkes onlara bakı-
yordu. Adeta hücuma uğrıyacaklar gibi bir sahne hasıl olmuştu. 

Fakat bu mert yürekli aslan dilaverler öyle kuru gürültüye post bı
rakacak sönük yürekli huvardalardan değillerdi. 

Yere düşen adaı.."nı tekrar bağlayıp asmak için beş, altı Faslı asker ile-

riye atılmıştı. Bunlardan hepsinin başları olduğu anlaşılan ve en ilerde 
koşan çok uzun boylu, abanoz yüzlü bir zenci, adamcağızın yanına va
rınca elinde tuttuğu kırbaçla zavallının yüzüne o kadar öfke ve hr7Ja 
vurdu ki, talihsiz adam keskin bir çığlık atarak daha çözemem.iş oldu
ğu elini unuttu, arkası üstü yıkıldı. 

Artık sesi çıkmıyor, yalnız titri.yen parmaklarmm yüzünden akan 
kanla krmızılaştığı görünüyordu. Askerler ile onların başları olan iri 
zenci onun üstUne doğru eğildiler. 
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Ansızın Y:: kalıyan Ağrılar 

1 Yalnız bir kaşe 1 

GR.iPi N 
almakla derhal 
izale edilebilir 

GRIPIN 
Bütün ağrı, sızı ve ıstırabların 

panzehiridir. Gripin varken dit, 

baş ve romatizma ağrıları çekil

mez. Gripin nezle ve gripi geçi

rir; harareti dütürür, ha.atalık· 

ların önüne geçer. 

icabında CJÜnde 3 kaşe ahnabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

Saçlar~a ~aşlıyan yaprak ~ökümü 

J 

OPT AMiN Saç eksiri 
Kullanılarak durdurulabilir ! 

"Optamin Saç Eksiri,, halis vita- önüne geçer. "Optamin,, kullanarak 
minden yapılmı"'tır. Saç guddelerine saç dökülmesi tehlikesi tamamen ber 

:s taraf edilir. 
seri bir tesir yaparak onlan akam.et

ten kurtarır; köklere yeniden can 

verir, saç dökülmelerinin ka.tiyetle 

"OPTAMIN,, i 

- No. 22 EJ 

"Optamin,, saçlar içi.n hakiki bir 
a.tet olan kepekleri izale eder, cild~ 
hayat aşılar, ~la.n güzelleştirir. 

ısrarla isteyiniz 
Reasamı: 

MONIF. FEHiM 

Meydanı dolduran halk kümesi, bir kurt sürüsü gibi haylardı: 
- Bağlayın, asın mel unu ... Asın .. Vurun! 
Fakat, Tanriyar, bu vahşi manzara karşısında daha fazla dayanam

dı. Bütün sinirlerile, damarlarile titriyordu. Bu vahşete tahammül ede
mezdi. Ondaki mertlik şaha kalkmış, bu vahşeti ezmek ve boğ.mak için 
~pürmüştü. Tanrıyar, şimşek gibi çaktı, seslerin en gürü ile bağırdı, 
ortalığı şaşırttı ve sonra eli kırbaçlı zencinin önüne bütün heybetile 
dikildi. (Arkası var) 
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Caka Sevdasına 
Imtiyaztı ( ! ) 

Düşen 
Sınıf 

Dün çıkan kısmın hulisa:sını 
veriyoruz: 

Abdulhamidi saltanattan düşüren ıt
tihat ve Terakkinin iki maksadı vardL 
Bıri irticaı tepelemek, diğeri muhale

! etin önüne geçmcktı. 31 Mart vakasm
da cemıyet kısmen arzusuna muvaffak 
olmuştu. Fakat, cemiyeti idare edenle
rin muvazeneli hareket edememeleri 
vaziyeti değiştirmekte idi, Halkın coş· 
kun bağırışmalarına aldanan cemiyet 
azaları yeni bir inkılap yarattıklarına 
.:ı:ahıp olmuşlardı. Munevvcrler istibda
dın kalktığına, hurriyet ve meşrutiye
tin yerleşeceğine emin olmuşlardı. Li
kin cahil tabaka ve hocalarm, vaızlerin 
Edzlerine aldanmağa alışmış olan bir 
kısım halk, ne hürriyetin manasını ne 
de meşrutiyetin ruhunu anlamıştL Mat
buat hurriyeti, serbesti kalem vardtr 
dıyerek Babıali caddesi bir şahsiyet 
mcş~eri haline gelmişti. Herkesin yüzü 
kabeı hurriyet olan Selaniğe doğru çev
rilmişti. Bir kısım bakışlar da Şeref 110_ 

kaiına doğru uzanmıştı. Meşrutiyetin 
feyizli membaı sanıla!! bu sokaktaki Mü 
nif Paşa konağından gelen emirlere: 
«Cemiyetin emri böyledir. İtaat Hizımb 
deniliyordu. İtaat gostenniyenlere de: 
Eki "da • « 8 1 renın adamıdrr. Kapı dıııarı a-

tılması llizundırb yaftası yapıştırılıyor· 
du. 

-2-

Cemiyet, (kahramanı hürriyet) 
lere verdiği gibi, bunlara. da bir 
(imtiyaz) bahşetmişti. Senelerden
beri menfa haytında çektikleri çi
lelere hürmeten, şimdi bunları da 
inkılabın feyiz ve nimetlerinden is
tifade ettirmek istemişti ... Birçok-
ları, -ıalrnlarına (eski devrin ada
mıdır) diye damga vurularak- iş
lerinden çıkanlan memurların yer-

lerine ;y:erl tirilJWiti · t ekse
risi, kendilerine ikram edilen san
dalyeleri beğenmemişler; (kahra
ır:aru hürriyet) Ierle rekabete gı
rışmek istemişlerdi ... Bu r~kabet, 
derhal cemiyetle aralannm açılma
sına sebep olmuştu. Böylece, yeni 
bir muhalefet unsuru daha doğ
muştıu. 

\ 

31 Mart i•yanından bir- safhayı gösteren tarihi bir resim: 
''Şeriat isteriz!,, lerden bir kısmı Hareket Ordusu tarafından 

tevkif edildikten sonra Köprüden geçiriliyor 
yıplara karışmıştı. Fakat bunların 
yer~, b~ş ~.almamıştı. Derhal, yep
yenı hır zumre türemiye basla-
mıştı. • 

Ceketinin altından koca bir Ka
radağ tabancası sarkan .. Omuzları 
yengeç gibi birer tarafa çarpılan .. 
kaşlarının üstüne eğdikleri feslerin 
ve keçe külahların altında, gözleri 
atak bir mana ile parlıyan .. ve bil
hassa; 

- Abe! .. Diye söze başllyan bu 
yeni zümre, halkın kalbine daha. 
korkunç bir dehşet salmıştı. Bun
lar, kimlerdi? .. 

Bunlar, ·kendilerine (hürriyet 
kahramanları) (millet fedaileri) 

süsü veren inkılapçı taslakları idi. 
(İnkılabın hakiki kahramanlan) 
ve henüz hiç kimse tarafından bi-

linmiyen (cemiyet azalan). kendi 
isim ve şahsiyetlerini ortaya koy
maktan hicap ediyorlar; yaptıkları 
milli ve vatani vazifeyi izam etme
mek için büyük bir tevazu gösteri
yorlardı. Halbuki garip bir talih ve 
tesadüfle: 

Arkadan, (.M:i~a~cı Murat Bey) 
zuhur etmıştı.. Kendisinin 

(İttihat ve Terakki Cemiyeti) n~ 
Re!si olduğunu iddia ederek, inkı
lapçıların en başına geçmek iste-
mişti ... Cemiyet, bu iddiayı reddet 
miş ... ~na da bir parmak yer ver-
memışti. 

Daha arkadan, (Prens Sabahat
tin Bey) çıkagelmiş .. o da: 

- Babam, (hanedanı saltanat) 

tan idi. Mahza bu milletin uğrun
da, rahat ve huzurunu feda ederek 
benim ve küçük biraderimin ell~
rimizden yapışarak Avnıpaya firar 
etti... Orada senelerce rnücahede 
de bulunduk. Millet uğrunda, aç 
ve sefil kaldık. Babamız, bu dava
ya kurban gitti. Fakat saçtığımız 
tohumlar, her yerde feyiz verdi. Bu 
inkılabı, biz yaptık. 

(Arkası var) 

lçerde ve Dışarda Bayram 
(Başı 8 incide) 

de oır t>alo vermiş, çok eğlenceli ol
muştur. 

Ankara ve İstanbul radyoları birle 
şik olduğu halde dün öğleyin saat 13 
ten geceyarısına kadar neşriyat yap
mış, muhtelif Vekaletler namma, 
Cümhuriyetin H yıl içinde başardığı 
mühim işler hakkında konferanslar 
verilmiştir. 

Fener alayları 
Geceyarılarından sonraya kadar, 

halk sokaklarda idi. Bilhassa Taksim 
Bayezit meydanları çok güzel bir şe
kilde tenvir edilmişti. Taksim mey
danındaki renkli su tesisatını görmek 
için şehrin en uzak semtlerinden bir
çok vatandaşlar akın akın geliyor, 
meydanı dolduruyordu. Şehrin her ta 
rafı tenvir edilmişti. Denizdeki bütün 
merakibi bahriye de çok hoş bir man 
zara arzediyordu. 

Dün gece yapılan feneralayları da 
çok parlak oldu. Beyoğlu tnrafındakl 
feneralayı saat 20 de Taksim mey
danında toplandı. Burada tezahürat 
yapıldı. Milli marşlar söylendi. 

Mübarek şehitlerimiz 
Cümhuriyct bayramı münasebetile 

dün saat 15 tc Edirnekapı haricinde
ki şehitlik te ziyaret edilmiştir. Şe
hitliği ziyaret için hazırlanan resmi 
zevat ve davetliler saat 14 te Fatih be 
lediye daire-sinde toplanmışlar ve bu
radan şehitliğe gitmişleroir. Şehitlik 
te daha evvel bir bölük asker ve ban
do hazırlanmış vaziyette idi. Evvela 
İstiklal marşı çalındı. Vatan için can
larını feda eden aziz şehitlerin runu 
için bir dakika sükut edildi. Müteakip 
törene riyaset eden Fatih kaymaka
mı tarafından şehitler abides.ine, Be
lediye namına büyük bir çelenk kon
du, rnüteakıben, Fatih kaymakamı kı 
sa bir nutuk irat ederek, hazır bulu
nanları aziz şehitlerin ruhunu hür
metle anmağa davet etti Vatan uğ
runda canlarını veren memleket ço
cuklarının bu en büyük ve insani hiz 
metleri karşısında Tiirk milletinin 
şükran borcunu hatırlattı. Merasim 
hazin bir şekilde nihayet buldu. 

Ankarada ve Bütün 
Yurt içinde 

Ankara, 29 (Tan muhabirinden)-

Şehitlikte .• 

Bütün yurt içinde, yurdun her şehrin 
de, kasabalarımızda ve bUtün kövle
rimizde Cumhuriyet Bayramımız Çok 
heyecanlı ve içten gelen coşkunluıda 
kutlanıyor. 

Birçok şehir ve kasabalarımızda 
Atatürk anıtları dikilmiş, yeni tesis 
lerin küşat resimleri yapılmıştır. An 
karada da bayram, cumhuriyetin ebe 
diyen temelleştiğini ifade eden geni~ 
bir heyecan ve milli bir ağırbaşlılık
la kutlanmaktadır. 

diği bugünde şehrimizin aziz mfsat 
ri bulunmaktadırlar. 

..Bu suretle Ankara, en sevinçli gü
~~nde kendisinin de dahil bulunduğu 
lki kuvvetlı paktın iki muhterem mü
messilini sincsınde görmekle cidden 
bahtiyarlık duymaktadır. 

Şehir dün akş..ı.mdanberi fevkalade 
günlere mahsus bir manzara arzet
mektedir. Bugün sokaklar, resmi ve 
hususi müesseseler, evler elektrik ve 
bayraklarla donatılmıştır. istasyon 
caddesi ve misafirlerın oturdukları 
Ankarapalasın önü Türk-Romen
lran ve Yugoslav bayraklarile süs _ 
lenmiştir. Halk sabahın çok erken 
saatlerinden itibaren sokaklara dö
külmüş ve geçit resmini görebilmek 
için bir yer tutmıya çalışmıştır. Ge
çit resminin yapılacağı sahada tribün 
ler saat 11 de tamamen dolmuş bulu· 
nuyordu. 

Yeni Ankara garı 
Ankara, 29 <TAN) - Yarnı saat 

16 da yeni Ankara garı bir törenle 
açılacaktır. Saat 15 te de bir heyet 
Cebecideki Şehitliğe giderek bir ih
tüal töreni yapacaklardır. Yine öğle
den sonra Ankara stadyomunda atle
tizm ve futbol müsabakaları yapıla
cak, Peşte takımile Ankara muhteliti 
karşılaşacaktır. 

Yurt Dışında 
Bayramımız 

Bertin, 29 (TAN) - Berlin rad
yosu bugün Türkiye CUmhuriyet 
bayramı dolayısile Türklerin hisle
~ini ve sevinçlerini ifade etımiş ve 
ılk evvela Türkiyeyi ziyaret eden bir 
A~m~n kadını radyo ile nutuk söyle
mış~ır. Alman bayan sözlerini şu 

Çelik kanatlar şekilde bitirmiştir: "Türk milleti 

Geçit resmine saat 14,40 ta başlan gli?.el ve zengin olacaktır. Bayramı .. 
dı. Evvela yüzlerce tayyaremiz bir- nız kutlu olsun.,, 
denbire Anknranm ufuklarını kapla- Daha sonra Türkiye Cümhuıiyeti 
dı. En önde liva kumandam sıfat.ile Berlin büyük elçjsi Hamdi Arpağ 
Atatürk kızı Sabiha Gökçen uçuyor- tiirkçe olarak bir nutuk söylemiş ve 
du. Bombardıman ve avcı tayyarele- Türk vatanının bugün aziz cümhuri .. 
rimizin muntazam uçuşu takdirle karı yetin yıldönümünü kutlarken ha· 
şılandı. Bundan sonra merasim ala- riçteki vatandaşların da ayni aşk ve 
yı geçide başladı. En önde Türk bay h.arar~tle .. buna iştirak ettiklerini, ha 
ra.kları arkada oymak bayrakları ol- rıçtekı Türklere gurbet hissi venru. 
duğu halde kız ve erkek izcilerimiz yen büyük ve dost Almanyanın da 
geçtiler. Memleketin dört tarafından bu merasime kalpten gelen hislerle 
bu büyük bayrama Türk gençliği na- iştirak ettiğini anlatmış ve Berli!ı 
roma iştirak etmek için gelmiş olan radyosunun sesini memleket havasi· 
1600 izcinin çok muntazam geçişi tak le temas etmek imkanını verdiğin .. 
dirle seyredildi. izcilerle beraber ge- den dolayı bu güzel teşebbüse önayak 
çen talebelerin yekunu 2334 kişidir. olanlara teşekkür etmiştir. • 
izcilerden sonra erkek ve kız Türk Bu nutuktan sonra Istiklal mnr~ 
kuşu muallim ve talebeleri ellerinde ~alınmış ve daha sonra almanca nu. 
model tayyareler olduğu halde geç- tuklar söylenmiştir. 

H alkı, eski devirden nefret et
tiren sebeplerden biri de, 

~(caka, ve tahakküm) idi. 

- Uydum kalabalığa, diye, in
kılap gürültülerine karışıvermiş o
lan bazı ( cakacılar), şimdi birer 
ikişer meydana çıkıyorlar .. Hakiki 
inkılapçıların hesabına. kendilerine 
pay çıkanyorlardı. Gidenler; Neden Bozulur? 

tiler. Bu sırada Tilrkkuşuna mensup ltalyada 
dört tayyare Akköprü üzerinde uçuş 
lar yapıyordu. 

Roma. 29 (TAN) - Roma - Ba .. 
r~ radyosu bu akşam Türkiye Cüm
h.uriyetinin yıldönümü şerefine neş .. 
rıyat yapmış ve bu münasebetle CUnı 
huriyetin Türkiyedeki başanları U
zerınde türkçe bir konferans irat e
dilmiştir. Konferansta Türkiye Cürn 
huriyetinin her sahadaki muvaffak!· 
yetleri anlatıldıktan sonra şu sözler. 
le nihayet verilmiştir: 

Eski devirde, imtiyazlı bir sınıf 
mevcut idi ki, bunlar kendilerini 
daima halkın fevkinde görürlerdi .. 
Saray mensupları, (Paşazade) ler, 

1(damatbey) ler, vükela ve saray 
mensuplarının uşakları.. Hattaaa, 
bunların hısım ve akrabaları.. Bit
tabi (hafiye) ler ... 

Bunlar; umumi yerlerde, oturuş
ları, kalkışları, halka karşı yüksek
ten bakışları, konuşuşları, selam ve
rip alışlariyle, derhal seçilirlerdi. 

Bunların çoğu vapurlara bedava 
binerler .. Tiyatrolara bedava girer 
ler .. Hatta -daha katı yüzlü o
lanları- meyhanelere, birahanele
re girerek bedava yerler içerledi. 
Bunlardan, hesap ve kitap isten
ınezdi. Şayet istenilecek olusa; ce
vap hazırdı: 

- Vay .. Beni tanımıyorsun, ha .• 
Pekala.. Ben sana gösteririm. De
ınek kafi idi. Bu sözler, bütün he
ıapları temizlerdi. 

Bunlar; yüzlerine dikkatlice ba
kılmıya, önlerine geçilmiye, yürür
ken kaza ile kol çarpılmasına da 
tahammül etmezlerdi. Ya, (şırrak) 
diye tokatı indirirler .. Veyahut el
lerindeki altın saplı bastonla ka-
faya göze darbeler indirmiye giri
~irlerdi. 

- Ben .. ( .•. ) Paşanın ıadan:ı
~-

Demek; herkesi durdurmıya ve 
aı..ıstıurmıya k8.fi gelirdi. Bunlara 
karşı derhal boyunlar eğilir; 

- Şerrine lanet, deyip, her dava 
\re nizadan vazgeçilirdi. 

H alk, bu (imtiyazlı sınıf) m bu 
d (caka ve tahakküm) lerin
ıı':.n bıkıp usanmıştı. Meşrutiyet 

an edildikten sonra. bu smıfm or
tadan kalkacağını sanmıştı ... Vakıa, 
ldeşrutiye~ ilaniyle bu smli ~a.· 

- Ben .. ( ... ) Pa.,.c:ıanm adamı-
ynn, diyorlardı ... Bunların yerleri-

ne gelenler de: 
- Ben .. (cemiyeti muhtereme) 

nin adamıyım, diye böbürleniyor
lardı. Ve, halka karşı (umacı) 
gibi görünerek kendilerine bir im
tiyaz temin ediyorlardı. 

Halk, ş141ırmıştı. 
- Gelenler, gidenleri aratacak. 
Diye, şikayetler başlamışt~ .. B~ 

şikayetler de, (cemiyet aleyhıne)bır 
takım (gayrimemnunlar) yarat-
mıştı. 

M emleketin her tarafında !şlcr 
karışmıştı. Dehşetli bır a

narşi başlamıştı. Cemiyet, inkılap 
yapmıya teşebbüs ederken, bu ka· 
dar büyük idare işlerine girişmiye 
hazırlanmamıştı. Teşkilat henüz 
noksandı. (Eski devrin adamı) di
ye, vesair sebeplerle hükumet işle
rinden atılanların boş kalan yerleri 
doldurulamamıştr. Bütün işler yüz 
üstü kalmıştı. Bu karışıklıklar a· 
rasında, birçoklarının hakları ziyaa 
uğramştı. 

İşte bunlar da, ayrıca bir (gay
rimemnun) zümresi yaratmıştı. 

Bunlar, belki zaman ile, hadisat 

ile halledilebilir şeylerdi. Fakaat .. 
bunrardan daha korkunç; hatta 

memleket hesabına felaket adde
dilecek müthiş bir cereyan başla-

mıştı. O da: - (İhtiras) tı. 
tık ihtiras bayrağını açan; (Ali 

Kemal Bey) di... Meşrutiyetin ila· 
rundan bir glin evvel A vrupadan 
İstanbula gelen bu zat; kendisinin, 
ıuzun seneler Avrupada (Meşruti
yet mücahedesi) nde bulunduğunu 
iddia ederek; inkılabın ön safındıı 
yer almak istemişti... (Cemiyet), 
bunun aksini iddia ederek, ona bir 

.PL~ bile yer vermem.isti._ 

Karaciğerin kifayetsizliği hika
l·esinln ~İzi sıkacak kadar uzadığı
nı ben de biliyorum. Fakat karaci
ğerin işi~ erini görememesi sadece 
.moda, gört•nek neticesi b~y de
~ildir. Çok~ i~itilmesi, rahatsızh· 
gın çok~a olmasından.ile~i geliyor. 
Okuyucularım arasında da • henüz 
tam bir hru;talık sayıl~mıyaca.k • 
bu halde bulunanlar ~okça olduğu
nu tahmin ediyorum. Onun içiııı bu 
bahse biraz daha tahammül etme
nizi rica edeceğim. 

Bfthusus bugün sayacağım se
bepleri herkesin bilmesi lazundır. 
Çünkü karaciğeri bozan, onun iyi 
işliye.memesine sehf>p olaın tteyler 
pek çoktur. 

Bir kere, mikroplu hastalıkların 
hepsi karadğeri a:rçok yorarlar ve 
bozarlar, lstaınbulda bizi her yd faz· 
laca zi,}·aret eden, bazı yıllarda Is· 
taınbullulara kar§ı sevgi~i.ni fazlaca 
gösteren tifo hastalığı bu at~li 
hastalıklardan biridir. En ağır ge
çen tifolar karaci~erde daha az te 
sirler bırakırlar da, hafif ~eçen pa· 
ra tifo hastalıklarının . hele B. Pa 
ratif c:ınsinin • karaciğere tesiri da 
ha bii.}iik olur. 

Sıtma hastahğının hir~ok ~·erler 
de kökü kazınmı olmakla bera
ber, bu hao;tahk hfıla bazı verlerde 
vardır. O da karadğeri ~zan bü· 
.}iik sebeplerdeııı biridir. Verem 
hastalığının ginnedi~i yer yoktur. 
Bu da ıkaraeiğere pek ziyade doku 
nur. Pek ateşli, ilerlemiş şekillerin 
d~ karaciğer üzerimleki tesirleri i· 
kinci derecede kalsa bile, hafif şe
killerinde karaciğer rahatsızlığı 
haylice ehernmJyetli görünür. Genç 
lik hata-;ı netke.si olan o, adı bile 
çirkin, hastalık he.m .kendi mikrop 
larile, hem de tedavisi i(:in kulla.od 
maya mecburi)·et. görüloo ili~larla 
karaeiğeri yorar. Bwılardan başka 

nıideden, barsa.klardan gelen her 
türlü hastalıklar da. 

~likroplar hastalıklardan sonra 
!ç~erle gelen zehirler: Şarap çok 
ıçilınoe ıkaraciğeri yalnız bozmakla. 
~lmaz, büyük hastalık yapar. iç
kilerle karaeiğer arasında mlirıase
betin mühim bir noktac;ı \'ardır: ln 
~ arada sırada çok ta içse kara.
cıgere dokunmaz da azar azar, fa
kat devamlı içiınce daha ziyade do
kunur. ( Ak~amcılara ibret!) kah
ve, ç~~·, .. ti~~ün bile karaciğeri bozar 
lar Tütunun dumanı çekilince tesi 
ri daha fena olur. 

Çabuk l emek, etli yemeklerin 
çoğu, baharlı ,.e biberli. ,·emekler 
buzlu iç.kiler, iiziintii, ~er~k YÜcut: 
çe \'e devamıı yorgunluk karaci' 
rin kifayetsizliğine sebep olurlar. 

Görüyorsunuz ki, hayatta her
şey, karaciğerin yorulmasına, bo
zulmasına sebep olur. Ondaııı dola
yıdır ki, hekimler herşeyde itidali 
tavsiye edt>rler. 

Morfin, kokain, afyon, )'alnrz if
rat halinde değil ,oo az mikdarda. 
bile karaci~ere doknmırlar. Zaten 
bunların başka cihetlerden sebep 
o~Juklan çirkinliklerin )"aınmda ka 
:raciğer üzerine te irleri ılek hafif 
kalır 

Bir de bazı sanatler karaciğer 
üzerinde menfi tesir yaparlar. ıue 
sela kurşun tutmıya mecbur eden 
saınatler. 

Altın da karaciğer için bir zehir 
dir. Altın çıkaraııı iş~ilerin karaci 
ğerleri bozuk olur. Ondan dolayı o
lacak ıki, altın paranın geçtiği za
manlarda çokça altın sahipleri onu 
saymaktan ziyade kürekle alarak 
saymayı tercih ederler<11. 

Şinıdi kağıttan para sayesinde, 
karaciğerin hi~ olmıusa bir tek 7.e 
hlrmden kurtulduğumuz::. şükret
meli)iz. 

Paraşütçüler 

Altısı kız olmak üzere 21 genç pa
raşütle atladılar. Türkkuşundan son 

ra Ankara musiki muallim mektebi, 

kız lisesi, İnönü kız enstitüsü geçtiler. 

Bundan sonra Harbiyeliler, Ankara 
garnizonu, muhafızgücü bahriyeliler 
süvariler, motörlü kıtalar ve tanklar 
büyük bir intizam ve mahabetle geç

tiler. Tayyareler indikten sonra t&.y 
yareci Sabiha Gökçen Atatürkün tri
bününe geldi 

Atatürk kıymetli kadın tayyare 
cimizi ve hava müsteşarı Albay Ce
lali tebrik ettiler. 

120 bin vatandaş 
Ankara, 29 (Tan muhabirinden)

Ankara fevkalade günlerinden birini 
daha yaşadı. Cümhuriyetin 14 üncü 
yıldönümüne rastlıyan bugünde en 
küçüğünden en büyüğüne kadar 120 
bin vatandaş heyecan ve sevgi ve ne
şe içinde sabahın altısından beri eşsiz 
bir bayram yapıyor. Bu senenin cüm
huriyet bayramında ayrı ve müstes
na bir hususiyet vardır. Romanyanın 
sayın B141vekili Ekselans Tatarescu, 
Iran Hariciye Nazırı Ekselans Semii 

"Sulh ve medeni.yet için çalışan U· 

!uslar, yeni Türkiye ile yanyana bu .. 
lunmaktadır. AtatUrk Türkiye .. ıne 
faşist Italyanın en saımimi tebrikle-
rini sunarız.,, 

Romanyada 
Bükreş, 29 (TAN) - Bükreş rad .. 

yosu Türkiye Cümhurİô'etinin 14 üıı 
cü yılönümü münasebetile bu akşam 
türkçe neşriyat yapmış ve Türk Cüın 
huriyetini kutlamıştır. 

En mutedil 
fiyatlarla 

en mükemmel 

Empermeabl 
Pardesüler 

Tüccar Terzi 

ve Balkan antantına dahil devletlerin 
Genelkurmay başkanlarile yüksek ku 
manda heyetine mensup diğer zevat • 
Türk cümhuriyetinin 14 yaşını bitir-

1TK1 N 
istiklal cad. 

No. 405 
Tel: 40450 

lstanbul Nafıa Direktörlüğünden : 
17, ll, 937 çarşamba günü saat 15 te Istanbut Nafıa M""d'" r·w .. d 

(3226,78) lira keşif bedelli Istanbul Asarıatika mÜ"'"le . f t u_ urf u~n e 
· k · t · ı · k . ...... n o ogra atolye-

sınde yapılaca ınşaa ış erı açı eksıltmiye konulmuşt 
Mukavele, eksiltı:ne bayındırlık işleri genel hususi ur. f • 

leri, proje, keşif hulfısasile buna müteferri dfg· e vke de?nı .şartname. 
lecektir. r evra aıresınde görü-

Muvakkat teminat (243) liradır. 
Isteklilerin en az (1500) liralık bu işe benzer i - . . 

rinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanb ş y~ptıgın~. d~ır .. 1?.~ele
yazılmış ehliyet ve ticaret odası vesikalaril cl ullN~fm Mudurlugunden 

e g me eN. (7299) 
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Uzun İstisarelerden Sonra 
• 1 

Mümessil Gönderildi 
M ısırWann, derin ve ince bir 

istihza ile (Paşavat) Unvanı 
verdikleri sefil cemaat, bağları ko
pan kirli bir süpürge gıöi parçala
ra ayrılmıya başlamıştı. 

Bunlardan; iyi tahsil gormüş, bir 
lisana vakıf, bir hayli ecnebi dost
lara malik, Mısırlılarla eskidenbcri 
münasebeti olan bir kurnaz; ecnebi 
.bir hükumetle anla!iffiış; o hükfımet 
hesabına, (casusluk) namı altında 
parlak bir dolandırıcılığa başlamış
tı. İlk aldığı para ile istasyon civa 
rnda mükemmel bir yazıhane açmış 
tı. Burada, zahiren komisyonculuk 
edecek; bu naı:n altında, casusluğa 
devam eyliyecekti. 

Bu kurnaz adam, para aldığı a
dııınlan daha büyük mikyasta do
landırabilmek için cemaatin aç ve 
sefil gürübundan yirmi üç kişiyi 
maiyetine almıştı. Bunlan birer bi
rer - hesabına iş gördüğü - adamla
ra tanıtmıştı. 

- Görüyorsunuz ya! .. Ne kadar 
geniş bir şebeke teşkil ettim. Size, 
en esaslı malıimatı, ancak ben ve
rebileceğim. 

Diye, onları kandırmıştr. 
Bu adam da. bir müddet böylece 

ıyaşamakta, ve etrafına topladığı a
damlann önüne her gün birer di
liı"ll ekmek atmak suretile onları da 
yasatmakta devam etmişti. Fakat 
Mısır zabıtası, bu şebekeyi keşfet
mekte gecikmemişti. Derhal bun
ların da hepsini yakalıyarak, hudut 
haricine fırlatıp atıvermişti. 

Bunlardan bir kısmı, Suriyeye, 
Filistine dağılmışlardı. Bir kısmı 
da Yunanistan ve Arnavutluğa ge
çerek, ortadan kaybolmuşlardı. 

Ne olduysa, zavallı pehlivan 
Kadriye olmuştu. Vefasız dostu, Re 
fi Cevadrn arkasından bir hayli göz 
yaşı döktükten sonra, artık kendi
sini büsbütün kumar ve içkiye ver 
rnişti. Fakat Refi Cevattan ayrıl
mak; onun şansını da tebdil etmiş· 
ti. En süfli kumarhanelerde oyna
dığı oyunlarda daima işleri aksi git 
mişti ... Mütemadiyen kaybetmek, o 
nun sinirleri üzerinde çok fena te
sirler husule g tirmişti ... Bu sinir 
ibuhranları arasında. birkaç kişiye 
dayak atmış .. Beş on defa da kendi 
si dayak yemit§i. 

B u adam artık öyle bir vazi
yete gelmişti ki: hiç bir ku 

marhane onu kabul etmemişti. O 
zaman büsbütün içkiye dadanmış
tı. Günlerce sokak kallınmları 

üzerinde, aç, sefil ve sarhoş olarak 
bir deli gibi dolaşmıştı. Geceleri, 
parkların tenha köşelerinde kıvrılıp 
yatmıştı. O koca gövdesi, her gün 
erim erim erimiş; adeta bir çocuk 
kadar kalmıştı. Nihayet bir gece, 
eline geçirdiği bir şişe ispirtoyu içe 
rek Ozbekiye bahçesinin kaskatı al 
tında, bir deliğe sokularak yatımış
tı. Ve artık oradan, bir daha kalk
mamıştı. 

Bahçıvanlar, ancak onun ölümün 
den iki veyahut üç gün sonra, işin 
farkına varmışlar; memlek<'tine iha 
neti feci bir akıbetle ödeyen bu ca
hil serserinin biruh cesedini oradan 
~ıkarmışlardı. (Garipler) mezarlığı 
na götürerek, orada bir çukurun i
çine atmışlardı. 

Cemaatin oldukça akıllılanndan 
bir grup daha teşekkül etmişti. İç
lerinde gazetecilerden eski mebus
lardan. hatta vilayet müftülerin
den adamlar bulunan bu grup, ken
dilerine göre bir kurnazlık yapmak 
istemişler .. Ingilizleri aldatarak pa 
ra çekmek için; (siyasi teşebbüsler 
cemiyeti) namile garip bir teşekkül 
vücude getirmişlerdi. 

Kullandıklan isim sıidece bir 
markadan ibaretti. Çünkü teşebbüs 
edecekleri hiç bir siyasi işleri ol
cnad•ğr gibi, programlan dn mev· 
cut değildi. Cemiyetin tek bir ga
y i varsa o da şu suretle hülasa 
edileb;lirdi: - Ingilizlerc arzı hlı:
mE>t edilerek, para çekmek ... 

Uzun istişarelerden sonra, cemi
yetin mümessili sıfatile birini Ka
hireye göndermişlerdi. Bu vazifeyi 
üzerine alan zat, mühim vilayetler
den birinde (vali) lik etmiş birisi 
fdı. Kendi rivayetine nazaran iyi in 
~ilizce biliyordu. Ve :K'ahiredeki <ln 

giltere hükumeti fevkalid komi
seri. Mareş:ı.l Lord Allenbf yi çıırça 
buk ikna ederek cemiyete m ühım. 
ve nafi işler temin ed ceğini ü.:n.i.t 
ediyordu. 

Herkes fedakarlık etmi ti. Cemi 
y t erk8.m, y 1 k ceplerind ki ve 
artık bomboş kalan keselerind ki 
son paraları bu zata vererek, gilç
lükle lskend riyeden K hireye ka
dar, Uçüncü me\ ki bir b
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tedarik edebilmişlerdi 
S bık vali, Ingiliz M reşali il u

yuşacağından o k dar emindi ki, 
avdet için lazım olan parayı, ak
lından bile geçirmemi,.,<di. 

Hü ~larla ~ bir geceden 
sonra, bu zat bir s b:ıh erkenden 
trene binmiş.. Kah.ire\•e gitmiştL 

Fevkalade komiserlik dairesi. de 
rin bir sükun içind idi. Bu zat. e& 

ki valiliğin verdiği bir gurur ile, 
demir parmaklıklı kapıdan geç;ece
ği zaman. birdenbire karşısına bir 
kapıcı dikilmişti. 

B u maltız kapıcı, dişlerinin a
rasındaki pipoyu çıkarmıya 

lüzum bile görmeden, sabık valiyi 
tepeden tırnağa kadar süzmüş .. A
rapçayı andıran bir ingilizcc ile : 

- Kimi istiyorsunuz? .. 
Demişti. 
Garip şey .. Çok iyi ingilizce bil

diğine kani olan sabık vali beyin 
hafızasından, sanki bütün ingilizce 
kelimeler, silinivermişti. 

-Ay .. 
Diye, söze bas1amak istemişti. Fa 

l!at. arkası gelmediği için. ruşçi ka 
pısında ızt.ırap çeken bir hasta gi

bi: 
-Ay .. Ay .. Ay ... 
Diye kekelemişti... Ve nihayet 

kendini toparlEyabilmişti. 
-Ay.. Vil- Sil.. Lord.. Komi

ser. 
Kapıcı, karşısın ki 11 'bir 

manyak olmasrndan şüphe ederek, 
müstehzi bir tavırla sormuştu: 

-Tiı! .. 
-Yes .. Ay. 
Kapıcı, ş;mdi de hayretle sualle-

rine devam etmişti: 
- Davetli misiniz?~. 
- Hayır. 

- Kendilerine bir mektupla mü-
racaat ederek müsaade aldınız mı 7. 
-Hayır. 

- Şu halde, kendilerini göremez 
siniz. 

-Yaaa ... 
-Yes .. 
_ E .. Şu halde.. Yaverlerden .. 

Yahut katiplerden birini görmek, 
mümkün değil mi? .. Çünkü, çok mü 
him bir mesele hakkında görüşmek 
isterdim. 

B izim. şuraya kolayca sırala
dığımız kelimeleri söyle~ip 

te, Maltız kapıcıya anlatıncaya ka
dar, sabık vali bey. bir hayli sıkın
tı çekmişti. 
Şimdi kapıcı, sert bir müstantik 

gibi, isticvaba girişmişti. 
- lsminiz nedir?. 
-S. Bey. 
- Nerelisiniz?. 
- Istanbulluyum. 
_ Ne iş yaparsınız?. 
- Vali.. Sabık Osmanlı hükume 

ti valilerinden .. 
- Vali, ha ... 
- Evet .. Vali. .. 
- Ala .. Burada bekleyiniz. 
Bir zamanlar, vazife ve memuri

yetinin icabı olarak, binlerce kişi
ye emirler veren .. Taşıdığı parlak 
ünvnn d"la~sile herkesten derin 
bir hürmet gören .. fakat bütün bun 
larm kadir ve kıymetini bilmiyerek 
milletine ve yurduna ihanet ettiği 
için şimdi adi bir Maltız kapıcının 
emrine itaat mecburiyetini hisse
den vali bey; bastonuna dayanarak 
parmaklıklı kapmm bir karış geri
sinde beklemişti. Ve .. bir hayli be' 
!emişti. 

Kapıcının kırmızı tuğladan yapıl 
anış olan odasının açık penceresin
den, içerisi vali beyin gözüne iliş
mişti. Vali Bey. bu tertemiz ve ba
sit möbleli o.daya karşı derin bir 
hasretle içini çekmişti.... içeriden 
gelen telefon muhaveresine kulak 
vermişti 

(Arkası var) 

Satış ilanı 
lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan : 
Necib Mecid, Emine, Sabiha, Saci

de, Ayşe Meliha ve Edip tarafların • 
druı İttihadı Milli TW:k Sigorta Şir· 
ketinden borç alınan paraya. mukabil 
mezkür şirkete birinci derecede ipo
tek gösterilmiş olup~ borcun ödenme
mesinden dolayı satıI.tnasına. karar ve 
rilen ve tamamına ehli vukuf tarafuı 
dan 12500 lira kıymet taktir edilnıi.ş 
olan Bey-Oğlunda Hi.iseyinağa mahal
lesinde Tarlab~ı ve Keresteci sokak 
larında eski- 90. 90 mükerrer. 90 miı
kerrcr, 8 ve yeni 92. 94, 96 ve 1 No. 
lu snğ tarafı Kerest ci sokağı, sol ta
rafı Hali.din maa. dükkan apartıma.
nı. arkası Kemal apa.rtıroanı, ceph.esi 
Tarlabaşı caddesi ile mahdut Hare
meyn ve Ruus Ahmetağa ve Dariişşa 
foka vakıflarından ve sırf mülk tev
sili nızamlı bir aded berber gediğin
len münkalfü elyevm fevkinde mü -
kcrrer 90 numaralı apartımanı müş
temil 8S No. h dükkan, ve yine du
hanı gediğinden münkalib 90 ve mü
kerrer 90 To. lı ve mülki tevsili iki 
dükkin. ile muayyen bili tevsi ~aha~ 
lin sekiz hisse itibariyle altı hissesı 
ve beı-v~hi mülkiyet mahallin yet -
miş ikide elli bir hissesi açık arttır -
maya konulmuştur. 

Necip apartımaru namiyle maruf 
olan apartımanm .wsafı berveçht 8.ti
dir: 
Apartıman dört kat ile bir zemin 

kat, bir bodrom kat w. bir de tarasa 
katından ibarettir. 

B rinci kat: Dört oda, bir banyo o
dası, mutfak, bela 

İkinci kat: Birinci katın aynr olup 
yalnız odaların tavanları e<içekli ba
danalı, helası alafranga olup su haz. 

nesi yoktur. 
Üçüncü kat: Birinci katın aynidir. 

Yalnız .iki odanın duvarları k8.at kaplı 
ve tavanları çiçekli badanaJıdır. 

Dördüncü kat: Birinci katın aynı
dır. Helası alafranga ve iki odanın ta
vanları çiçekli ba-dahalıdır. 

Tarasa katı: Bu katta zemin kn~ 
mızı çini döşemeli ve etrafı duvar 
korkulukludur~ Bu katta. mermer tek 
neli ve saç knzanlr ve keza içi kır-
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BUGUNKU BULMACA 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l 1 
2 

3 

5 
9 

h 

1 - Su taşışan - Tan 
2 - Lakin 
3 - Bir vilayet 
4- Uzak 
5 - Bacağın bir kısmı 
6 - Nota - geniş değil 
7 - Yoketmek 
8 - Bir böcek - Medet 

• 

9 - Namaz kılanlarm kullandık
fan saat 

10 - Diş yarası 

e ruKARI»AN AŞAGJ: 

1 - Vefalı - Hısar 

2 - Şef - Cemi edatı 
3 - Bir deniz hayvanr 
4 - Tanınmış b:r muharririmiz 
5 -- Nefer - Şenlik 
6 - Yerden yap a - erkek 
7 - Bir acöaı; 
8-Kaynamak 
9 - Cereyan eden. 

10 - Tabansız - Bir nclıir 

mızı çıni döşeli bir çamaşırhane, ve •••••••••••••
kapısı demir ve zemini kırmızı çini 1 1 En şık ve en güzel des.enli 
döşeli ıufak bir de oda vardır. Her 
ikis:nin çat.ısı abşaP, olup .Marsil a 
kiremidi ile örtülüdür. INGiliZ 18 AŞLA 1 

Galata'da Karaköyde meııhur 

J. Hotola 
Zemin katı: Bu katta apartım:ınm 

Tnrlabaşı caddesine çıkan büyük ka
pısı, zemini çini döşeli bir antre, ka
pıcı odası, ön tarafı eczacı dükkanı 
ve arka ta.rafı bir bölme ne a.yrılını 
laboratuvar heıa vardır. kumaş ticarethanesinde 

Bodrum katr: Bir koridor üzerin- bulabilirsiniz. 
de dört odunluk, bir helA, kapısı ke- Bay J. Motola, ziyaret etti~ bir 
rcsteci sokağına açılan ibir dükkin çok İngiliz fabrikalarından kıt -
vardır. ,,.,1 m....,..ann en zengin ve güzel çeşit 

Umumi evsaf: Apartman ve dük- !erini intihap ve rekabet kabul et 
kfın kagir, içindeki doğramalar yağ- mez fiyatlarla tedarik etmiştir. 
lı boyadır. lçinde terkos suyu, elek- Vakit kaybetmeden J. MOTO-
trik ve havagazi vardır. LA TlCARETHANESİııi ziyaret 

Mes:ıhası: Umumi mesahası 73 met ve her yerden ucuz fiyatlarla en 
ro munıbbaıdır. mükemmel ve hakiki !ngiliz ku-
Yukarıda hududu evsafı ve mesa· ınMla.ruu, temin ediniz., 

hası yazılı gayrimenkul açık artır- ı !!!!!!~!!!~!!!!'~!!!!!!!!!! 
maya konmuş olup 8-12-937 tarihme 

BU SEFER 
Mes'ud olmuş bir çok dostla

rımın tavsiyesi i.izerine yeni ter
tip tayyare Piyangosu için hile
timi 

~ ....................................... ~ 

a~rıları 

GRIP-NEZU 
ve 

Büiün 
ağrılara 

karşı 

SEFALiN 
tullanınız 

\ 

Bütün bu neş'emi SEFALiN'e medyunum 
Yaz günlerini rahat gesirmek isterseniz evinizde 

muhakkak bir kuta S E FA L 1 N bulundurunuz 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik ambalajlarını a:rasıwz. 
.. ..................................... ..ıJ 

- -
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

istanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
17, ıı, 937 çarşamba günü saat 16 da lslanou1 Nana mUdürlüğünde 

tahmin bedeli t850) lira olan asri ışıklı proje kopye teksir makinesi a_çık 
eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, hususi şartnamesi dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat (64) liradır. 
Jsteklilerin muvakkat teminat makbuzları ve ticaret odası vesikalarlle 

bu gibi asri I2'ıklı proje teksir makinesi sattığına dair idarelerinden alınış 
olduğu vcslkalarile birlikte gelmele_,ri. (7331) 

İstanbul Oçüncü İcra Memurlqğundan: 
Yeminli U~ ehlivukuf tarafından 1 yu olan iki kattan ıbaret eski 14 ve 

ianıamına 850 lira kıymet takdir olu- yeni 10 No. lu ahHap evin 8 5 hissesi 
naıı Fatih ka~.asında Zincirlikuyu A· müzayeıleye vazolunmu~tur. 
tixalipasa mahallesinde Hama,m so- Mezkitr iki hane hisselerinden birin 
kağnıda sağı müteveffa Hüseyin ve- !i arttırması 2-12-37 tarihine mUsadif 
resesine intikali icra olunan hane ar- perşembe günü saat 16 da dairemizde 
kası ZincirUkuyu hamamı kUlhan bah icra kılınacaktır. Bedeli müzayede 
çcsi sol tarafı Şehremaneti memurla- kıymeti mulıammenenin % yetmiş 

rastlıyan Çarşamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar !stanbul dördüncü İcl"a 
Dairesinde birinci a~ık arttırması 

yapılacaktır. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin yüzde 75 ini buldu
ğu taktirde müşteri üzerinde bıı·altı· 
lacaktır. Aksi takdirde en son arttı- j 
ranm taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün müddetle tem
did edılerek 23-12-937 tannine müsa
dif perşembe günü S'llat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikin 
ci açık arttırmasında, arttırma bedeli 
kıymeti muha.mmenenin yüzde 75 jni 
bulmadığı taktirde satış 2280 No. lı 
kanun ahkamına tevfikan geri bıra· 
kılır. Satış peşindir. Arttırmaya işti
rak etmek isteyenlerin kıymeti mu
hammenenin yüzde yedi buçuğu nis
bette pey akçası veya Milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil bu
lunmalan lhımdır .. Hakları tapu si

cili ile sabit olmayan ipotekli alacak 
larda diğer alakadararun ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve masarife dair olan 
iddialanm evrakı müsbiteleriyle bir
likte ilan ta.rihinden itibaren nihayet 
20 gUn zarfında dairemize bildirme • 
leri Jazımdır. Aksi taktirde hakları 

tapu sicili ile sabit olmayanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka • 
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, 
tanzifiycden iıbaret olan belediye rU
uumu, vakıf icaresi borçlan, borçlu
ya ait olup, bedeli müzayededen ten
zil olunur. Evkaf taviz bedeli miiş
teriye aittir. Daha fazla malum.at ol
mak istiyenlerin ilin tarihinden itiba 
ren herkesin görebilmesi için daire-

gişelerinden aiacağım. Çilnki bu rından Mehmet hanesi cephesi tarlki beşini b ılma::lığı takdirde en çok art. 
gişe, sattığı ekser biletlere en amile mahd.ıt 75 metre murabbamda tıranın taahhüdU baki kalmak üzere 
büyük ikramiyeler isabeti ile ma olup bundan 60 metre :murabbaı bi- gayrimenkuller 17-12-37 tarihine mli 
ruf ve meşhurdur. na mütebaljsi bah~ olan ve zemin sooif cu•na g'jnü saat 16 da yapılacak 
TAŞRA SIP ARlŞLERI katı kara süm n döşeli bir sofa Uıe Hinci a»ttırmada yine bedeli muza.-
UR rinde bir mutfak bir oda bir hala: Y"de muhammen kıymetinin yUzde 

S 'ATLE VE MUNTA- Birinci liat: B·r sofa ü~rinde 2 o- yetmiş bı•şini bulmadığı takdırde 22 O 
ZAMEN GöNDERlLlR. dıı. bir hal!L bir ahşap taraçadan iba- numaralı kan 11n hükümlerine göı·c sa 

Adrese dikkat: ret elektrik te i atmı havi eski 2 ve tış geri bırnkılac ktır. 
fstnnbulı Eminönü Vnlde Ham y ni 6 Na. lu ah np ve :mlihtac:ı ta- Arttın..1a şartnamesi 3-11-37 tari 
yam No. 4-5 ' mir hanenın 8 5 hissesi ve yine yemin hinden itibar n dair~mizde herkcsiil 
Tel. 23970. li üç ehli\ ukuf tarafından tnmnmma görebileceği mevkii mah usa talik o· 
Beyoğlu, İstiklal cadde i, Par 2 bin lira kıymet takdir olunan ayni lunacaktır. Arttırmaya iştirak eden· 
makkapı No. 109 Tel. 43696 mnhallodE Çu'kurbostan sokağında sa ıerin hisselere musip kıymeti muhanl 

-------..--• ... •_•_•_._._._._•_•_•_I ğı m~~cwffa Hüseyin vercscsine in- menenin yüzd yedi buçuğu nisbetırı· 

Nefis Bir Müsamere 
Radyo artistl rinden Nedime ve 

Münevver kardeşler 1, 11, 937 alçp.
mı sanat hayatlarının 8 inci yılını 
tesiden Sirkecide Ankara birahane
sinde nefis bir mu8iki müsameresi 
vereceklerdir. 

mizde açık bulundurulacak arttırma 
şartnamesile 933 348 numaralı dos
yaya müracaatla mezkur dosyada 
mevcut vesaiki gör bllcc-0kleri illln 
olunur. (1270) 

tikalı ıcra kılınan Zincirlih"'Uyu }\ama- ıie pey akçası , ermeleri veya milli bil" 
mı arkası keza Hüseyin veresesi ha- bankanın teminat mektubunu ibr:ıı 
nesi solu ve cepheıü tarik ile mahdut etmeleri şarttır İpotek sahibi alacaJC 
Rukjye h~t~n v~ Ve_znecilerde Sadra- lrlar diğer alc\kadarların gayrimerı. 
zam Essı.yıt Huseyın vakıflarından kul üzerindeki haklarım hususile faııl 
235 metı·e murabbaında 121 metre ve masrafa dair olan iddialannı evrP 
murabbaı bina mUtebakhıi bahçe olan kı mUshitclerile 20 gUn içinde dair 

Birine kat: Sol taraftaki merdiven ınize bildirme! ·i lazımdır. Aksi hal 
den çıkıldı~ta küçilk ibir sofa Uzerin- de hakları tapu sicilleri 'Sabit olnı~· 
de iki oda bir hala bir yükü mevcut dıkça satıe bedninin paylaşmarund 
olup iki knnatıı kapıdan sağ tarafta- hariç kalacaklardır. Talip olanları 
ki kısmı. goçilir kilçUk bir sofa tize- veya daha fazla malumat edinrııt 

rinde 2 odası olan i bu kattan ı:emin istiycnlerin şartnameyi görmek nı 
kata. ini ir bir merdiveni mevcut bu- re 35/1614 numara ile miiracaatlll 
lunan v<• elektrik tesisatile hamam sıı iltı.n olunur. (1271) 
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G~nde bir defa 
Emlak Ahcllarına sekiz 

taksitte satış ; 
Semti Cin si Muhammen .. 

Şayanı hayret bir 
cild unsurudur.,, 

kıymeti Sabit olmuştur 

Kuzguncukta Çüte meyhane ve Uçer katta dörder odalı ter
Bakkal elye\~m Dere Fırını sokağın- kos ve elektrik tesisatını ha
da eski 2 Mü. 9 yeni 22, 22/l, 24 vi bahçeli kagir üç evin ta-

Lira ki cild yjyebl
lir. 

No. lu. mamı. 

Vefada Hacıkadın mahallesinde es· 
ki Vefa yeni Katipçelebi sokağında 
eski 30 1, 32, 6, 8, 2 yeni 32, 34 Xo. 
lu. 

Dokuz odalı iki sofalı Elek
trik ve terkos tesisatını ha
vi bahçeli kargir iki evin 
tamamı. 

3550 

3100 

Vefada Hacıkadın mahallesinde lki katlı sekiz odalı elektrik 
Vefa caddesinde eski 19, 19 Mü. 21, tesisatını havi bahçeli ah-
Yeni 31 33 No. lu. şap bir evin tamamı. 2100 

Çarşambada eski Beyceğiz yeni J{a- Bir katta iki odalı Elektrik 
tip Muslahaddin mahallesinde eski tesisatını havi kargir bir 
orta yeni telci sokağında eski 9/2 evin tamamı. 500 
yeni 11 No. lu. 

Boğa~inde Anadoluhisarmda Gök Iki katlı beş odalı ahşap 
su mahallesinde Nişanta§ı sokağın- bir evin tamamı. 250 
da eski 7 Mü. yeni ı No. lu. 

1 - Arttırma 3-11-937 tarihine düşen Çarşamba gilnü saat 14 de 
yapılacak ve g· yrimenkuller en çok bedel verenin Ustünde kalacaktır. 

2 - Arttmmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde 
pey akçesi yatırmak 18.zımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kale.nı sekiz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksit ler fo 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayri menkul sandığa birinci dere~ede 
ipotekli kalır. (6729) 

ÜSKÜDAR - KADIKÖY ve HAYALiSi 
HALK TRAMVAYLARI TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Yaz mevsiminde yalnız Pazar günlerile f ev kal ide günlerde 
tatbik edilmekte olan Kadıköy - K11ıklı ''Çamlıca,, arasındaki 
doğru seferler, J ikinci Tefrİn 1937 gününden itibaren, sabah ve 
akşam saatlerinde olmak üzere, hergüne tetmil edilecektir. 

)uktorum de 
miştir ki; bu 
hususi cild 
unsurunda bulunan 
Biocel, kemali itina 
ile seçilmiş genç hay
vanlardan istihsal edilmiştir. Cildin 
derinliklerine nüfuz eder. Ve gen 

taze "rün ç ve go mesi için muktezi gıda-
yı vererek besler. Büyük bir Viya
na Universitesi Profesörü tarafın
dan keşfedilen bu cevher, şimdi (be
yaz rengindeki) Tokalon kremi ter
kibine höceyrcleri beslemek için tam 
matlup nisbct dairesinde karıştırıl

mıştır. Bu kremi gece yatmazdan ev
vel sabahlan beyaz rengindeki To
kalon kremini kullanınız. Uç gün zar 

fında teninizi gayri saf maddelerin
den ve zayıflamış yüz adalelerind 
kurtarmağa başlar. Doktor Stejsk~ 
tarafmdan bir Viyana hastanesinde 
55-72 YAŞiarındaki kadınlar uz" e . 
d 

- n~ 
. e yaptıgı tecrübelerde buruşukluk· 
larm altı hafta zarfında zail old k-
lan göriilmilştür. u 

~ksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 

, ı~ıı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ııııı' 
~ Sız de bu kremden şaşmayınız == 
- . 

KG~ 

• 
il 

• 
•• 

• 

r 

= \ 
• DiKKAT: 
• KREM BALSAMIN 

-• 
KREMi ~ 

Bütün cilı:ımda elli senedir da.ima• 
üstün ,.e eşsiz kalmıı;tır. § 

KREM BALSAMtN ~ 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec- i 
rtibe mahsulü olarak vücude ge- =: 
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir. ~ 

KREM BALSAMIN i -------------.===-
Şöhretini söz ve ~arıatanhkla. ii lstanbul L·ıman icletme İdares·ınden·. 
değil, sıhhi evsafının Londra, = ~ 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellik= 1 - Merkez binamız karşısındaki takriben 1625 metre murabbaı saha 
Enstitülerinden yüzlerce krem ! asfalt ile döşenecektir. 
ara1Jmda blrincllik ınükifatını il 2 - Bu işin pazarlığı 3-11-937 Çar§alllba günü saat 10 da Şefler 
ka.zaınmıı; olmakla isbat etmiştir. =: Encümeninde icra edilecektir. 

Gündüz için yağsız, gece için yağlı ii 3 - Muvakkat teminatı 500 Ura.dır. 
ve halis acıbad€ılll kremleri olarak § 4 - Bu işe ait şartname ve mUtemmim izahat Fen Servisi Şefliğinden 

• dört nev'i vardır. • alınacaktır. (7338) 
KREM BALSAMIN ~~e~rlbnınmq hm~v~&~§~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-

• nnda satıldığı gibi son defa su:eti. 
mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverış- :::= 

• li hususi tüpler derunünde dahi satıl maktadır. Fiatça daha ehven ol- • = duğu kadar pek kullanışlı ve zarif olon E: 
• KREM BALSAM iN tüpleri bütün nevilerile t~nmmrş, ec-~ 
= za ıtriyat ve tuhafiye .magazalarmda =: 
-~~ . 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Jll BEYOGLU - İSTANBUI... il 
•ııııı•ıııı•ııı1111ıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııııııııı•• 

Dııret Oamlryolları ve 1imanlar1 işletme U. idaresi llinlar1 
Bedeli keşfi 3500 lira olan Yedik~e M~ğazasının ikiye bölünmesi işi 

9-11-937 Salı günü saat 15,30 da Sirkec~de 9 İşletme binasında arttır
ma ve eksiltme Komisyonunda pazarlıkla ıhale edilecektir. 

Bu ~e girmek isteyenlerin 262.5 l~a muvakkat teminatla ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarla birlikte Komıs~~n Reisliğine müracaatları lazımı
dır. Şartnameler 17,5 kuruş mukabilinde Sirkeci veznesinde veril-
mektedir. (7265) :! /!-- H A Z 1 M S 1 Z L 1 K 

llayatm ze\·kindeo iosaııı mahrum eder. 

Pertev Karbonat komprimeleri 
Çok temiz bl • Karbonattan ve t.oz karbonat almakta.ki müşkülat göz 

önünde tutularak yapılmıştır. 

•••••---- Her eczanede satılır. ••-•••-•I 
Orman Umum Müdürlüğünden : 
Merkezi Karabük veya Safranboluda olmak üzere tesis edilecek Dev

let Orman İ§letınesi Revir amirliği Mesut Muhasipliğine "150" lira üc
retle Sanayi Muhasebesin~ ve usulü defteriyeye bihakkin vakıf Muha
sip aranmaktadır. Müsabaka imtihanı Istanbulda Vilayet binasında 4 
Teşrinisani 1937 tarihinde saat 14 de yapılacağından taliplerin mezkQ.r gU

ne kadar e\Taklariyle birlikte Istanbul Orman Başmühendis Muavin
liğine müracatları (7332) 

Sahibi: Ahmet Emin y ALMAN. Umumt Neşriyatı idare Eden: S. SALDI 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

HASAN 

BANT Ol 
diş macunu 

ile dişlerinizi temizlerseniz, 

ömrünüz müddetince di§le

riniz sağlam ve inci CJİbi 

parlak ve beyaz kahr. 

Dişleriniz 

•• •• çurumez, 

Diş etleriniz 

kanamaz 
Tüp 7,5, dört misli 12,5 

en büyük 20 kuruştur. 

KATRAN HAKKI EKREM 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Cibali Kutu Fabrikasında halen mevcut onlanlarla beraber Mayıs 938 
gayesine kadar Toplanacağı tahmin edilen 5000 ımo BüyUk kıt'ada am .. 

balaj Kağıdı ile 10000 kilo ıskara şeklindeki kapak tahtaları 4-XI-937: 
tarihine rastlıyan Pereembe günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. i 

İsteklilerin malları mahallinde görmeleri ve pazarlık için de tayin 0 .. 

lunan gün ve saatte Kabataşta. Inbi sarlar levazJım ve mübayaat şube .. 

sindeki satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (7204) 

NEOKALMINA 
GRtP • NEZLE • NEVRALJi 

BAŞ ve DİŞ ağrlları • ARTRITiZM 
--- -

lstanbul Oniveristesi 
lktısat Fakültesi Dekanhğından : 
Iktısat Fakültesine bağlı lktısat ve lçtimaiyat Enstitilsil için 50 Ura 

ücretle bir daktilo aranmaktadır. Aranan §artlar şunlardır: 
1 - Yabancı bir dile vakıf bulunmak. 
2 - Daktilo üzerinde melekesi ol mak 
isteklilerin her gün öğleden evvel lktısat ve Içti.maiyat EnsUtUsU Dl·. 

rektörlüğüne müracaatları. (7358) 

• Sandalya ve Mobilyanın· 
Hem ucuzunu, hem güzelini almak için Istanbulda Rızapaşa yoku- ı 
şunda 66 No. ASRI MOB!LYA mağazasını ziyaret ediniz. 

AHMET FEYZi Tel: 23407 

En büyük Doktorlar 

QUINA LAROCHE'un 
F aidelerini bilirler ve daima en mükemmel 
bir kuvvet ilacı olarak tavsiye ederler. Bil
hassa nekahat devresinde bulunanlara, zayıf 
ve kansızlara ve lohusadan kalkan annelere 
bir sıhhat ve kuvvet eksiri gibi tayanı tav
siyedir. 

Bütün eczanelerde satıhr. 

Son çıkan son derece müessir K E S K i N K A Ş EL E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. Bahsekapı 
SALiH NECATI 



====12 ======================================::::::; TA~ 30 -10- 937 == 

Otomobil gezint·s·nden zevk almak için 

eski ve silinmiş as tikleri kullanmayınız 

J 

• 

Emniyet 
H~r 

istikamette 
Goodyear lastiklerinin tabanındaki 

dilimlerin derinliğine ve mukaveme
tine bakınız. Sağa, sola, ileriye, ge
riye doğru kaymadan emniyetle git
menin yegane Y.olu bu Iastiklerdir. 

90İo 
Lastik arızalan lastiğin son kalan 

,. Omründe 
hasıl 

olur. 

Sonbaharın ılık tatil CJÜnlerinde CJezerken lc1s· 
' 

tik Cirızalarını düşünmemek için arabanızda yeni 

GOODYEAR lastiklerinin takdı olması ICizımdır. 

r Ancak bu suretle tatil gününüzden hakkile isti· 

fade edersiniz. Yol nekadar bozuk olur ise olsun 

ICistiklerinizin sizi yolda bırakmıyacaijına emin ola· 

bilirsiniz. 

Arabanızda henüz yok ise hemen GOODYEAR 

takınız. Azami konfor, istirahat ve emniyeti bir 

araya CJetirmiş olursunuz. 

GO~DJEIR Bujileri, GOODlEAR Sıcak kaynakları, GOODlElR akünıülalörleri gelnıistir. 

-
r-:s 

DÜNYANIN HER TARAFINDA DIGER MARKLARA NAZARAN DAHA FAZLA ADAM GOODYEAR LASTIKLERILE GEZER. 


