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Siaarası 

ef Atatürk y alovada Fransada Buhran Bitti 
~---_-1 • • • Chau~emps Kabinesi 
Hik .*·~·t · Şefımız Gece Derınceden Tam itimat Kazandı 
. ~'mef'•~in~~a Akay Vapurile Ayrıldılar Kabinenin Programı: 
B irkaç 'tün e#el İngilte

renin triki Iİindistan Na
zırı B. Wedgewood Benn An
kara ve lstanbuldan geçti. 

İdealist tipteki İngilizler, dünya 
yüzünde yaşıyan en yüksek insan ne
vilerinden birini temsil ederler. B. 
Benn bu tipe mensup bir adamdı. 
Hem de idealist İngiliz tipinin çok 
mükemmel bir nümunesi idi. 

Dunya sulhüne ve Akdeniz mesele
lerine taallüku olan hakikatleri. ken
di gozuyle gormiye çıkmıştı. Öğren
diklerini sırası geldikçe. kendi seçim 
dairesindeki secmenlerine bildirecek
ti, parlimento kürsüsünden bütün İn
giliz halkına anlatacaktı. 

B. Benn İstanbuldan geçerken mat
baamıza uğradı. Saatlerce görüştük. 
Türkiyenin tuttuğu müsbet, ilmi, mü
vazeneli inkılap gidişini beraberce 
gözden geçirdik. Misafirimiz neticede 
dedi ki: 

- Türkiyenin tuttuğu yola hayra
mm. Umumi menfaatle ve milli bir
liğe dayanan bir rejim inkişaf ettir
mek hususunda Türkiye bütün dün
ya için bir ôrnektir En çetin müş
küller karşısında diktatörlüğe gitme
miştir. Mtlnakaşa hürriyetini koru
muftur. Tenkide sabır ve tahammül 
göstermiş, hatta bununla kalnuyarak 

Bütün Y.alova Baştanbaşa Donandı ve Y a?ovalılar 
Atamızı Sevinçle Karşılamak İçin Yollara Döküldüler 

kıymet vermiştir. İlmi manada bir • •. • • • • • • • • 
Jliklik yaratmış, bununla beraber Yepyeni bır hatıra: Atatürk, 8Qfvekilunızın bır ı'zalaını 4:.nlıyorlar 
kendi sahasında kalmak şartile vic- Yalova, 21 (Hususi surette gönder-ı dir. Atamızın buraya vürudünü bildi-, • 
c1an burriyettne pn1e bir teumilh dilimiz mllhabtrbabd• - Dün An- ren telgraf ve teıeton haberleri. halk Hatay Davamız 
-gostermft$1r. Bt.itiın bunlar üstün ve karadan hususi trP.nlerile hareket bu- arasında ~erhal yayılıyor ve halkın 
ileri bir 'löriişi1n lltfticelerfdir. Milli yuran Büyük Şefimiz Atatürk gece sevinç duygulanna hız veriyor Şu da 
rehberinize pek çok .. yler borçlusu- saat 21,30 da Derinceye muvasalat et- kikada bütün Yalova bir bayram ge-
DUL mişlerdir. Atatü.rk. refakat ve mai- cesi yaşamaktadır. 

yetlerinde Başvekilimiz B. Celil Ba- Derinceden buraya kadar olan me-
sonra cihan harbi günlerinJ ha- yar, Dahiliye Vekili ve Parti Genel safeye nazaran (Heybeliada) vapuru 

tırlıyorum. Ben Çanakkaleye Sekreteri Bay Şükrü Kaya, Hariciye üç saat sonra buraya gelecek ve eşsiz 
pasaportsuz, divetsiz gelen misafir- Vekilimiz Dr. Rüştü Aras ve diğer Şefimize kavuşacağız. 
lerden biri idim. Kendi lrii<lernle gel- mutat zevat bulunduğu halde saat 22 Yalova ve Yalovalılar, Atatürke 
medim, gönderdiler. Vazüemi sonuna de, Akay idaresinin (Heybeliada) va- pek coşkun bir istikbal yapmak için 
kadar yaptım. Fakat ev sahipleri da- punle Derinceden Yalovaya hareket çok geniş ve candan hazırlıklar yap- l 
vetsiz misafiri kovduklan zaman buyurmUflardu'. mış bulunuyor. Vakit. gece yansını 
memnun oldum. Türkiyedeki hava Yalova baştan başa bayraklarla ve aştığı halde halk, mektepliler Atamı
bana o kanaati telkin ediyor ki Türk elektrikle donanmıştır. Halk büyük za bir an evvel kavuşmak. onun ilti
topraldanna artık davetsiz, pasaport- bir heyecanla ve bir ııenelik bir has fat ve sevgilerine bir kere daha maz
suz misafir gelmiye cesaret etmiye- retle Büyük Kurtancıyı beklemekte- bar olmak için sabırsızlanıyor. 
eektir. Gelecek olurlarsa denize dö

Silah Yarışı Hızlandı küleceklerdir. 
Bu kanaat beni Türkiye hesabına 

da, dünya banşı hesabına da çok A • k 
memnun ediyor. Çünkü Türkiye, ba- men a 
rlf prensibine en saf ve temiz bir Yeniden Yüz 

Harp Gemisi Yapacak 
ballıhk gösteren memlekettir. Bu 
prenaipe sadakatten hiç bir zaman pt 

manu§tır. Yalnız bugün ortada bir 
mesele var ki Türk barlf siyasetine 
uygun olup olmadığı hakkında bazı
lannda tereddütler uyandınyor. Ben 
bunun böyle olmadığına eminim. Fa
kat başkalarına karşı da kanaatimi 
müdafaa için Hatay meselesinin iç
y(lzünü öğrenmek ihtiyacını duyuyo
rum. Türkiyeye herşeyden evvel bu
nun için geldim. Bana Hatay i§ini an
latınız. 

FranSlzlar mOtareke zamanın
da lstanbulda yüzümüze gü

lerken, Adanada, Urfada, Antepte 
lltratay Premonlar vasıtasile Türkle
l"e karp kurdukları imha siyaaetin
deıı, harpten yeni çıkan Türk halkı
nın buna karşı siliha sarıldığından, 
~kuvvetlerinin mağlübiyetini 
bbuı ederek çekildiklerinden, 1921 
anlaflJlaaının cihan harbinden dyade 
bu halk harbinin bir sulh muahedesi 
olduğundaJı bahsettim. Anlqmada 1 
Sancak meselesinin aldığı yeri. Fran- 1 

lanın taahhutlerini ayaklar altına al-1 
dığını, Fransızlann Sunye muahede
linı imza ederken Ankara muahede
ıinı resmen de bozmuş olduklarını. 
bu yuzden çıkan ihtilafın Milletler 
Cemıyetine düştüğünü, fakat 'il'...,.:1UA. 

ların bu defaki taahh~~rini p 
mıyaraır ve Milletler Ce.iıM tft~ 
Yontlnu Yanlıt yola s\"irül-ldlil'lllıiı!ll'. 
km Şarkın aüktln ve iatibılıılılılll 

(Arlallır 

İngiltere, Japon Deniz T eslihatı 
Etrafında Teşebbüslere Girişti 

Nevyork, 21 (TAN) - Japonya.. 
mn deniz inşaatı programJ günün en 
mühim meselesidir. Amerika bu sene 
deniz inoaatı için 553 milyon dolar 
tahaia etmi§tir. Bu tahslaatrn meclill 
te mühim itirazlara uğramadan ka· 
bul edileceği tahmin ediliyor. Herald 
Tribune gazetesi diyor ki: Mister 
Roosevelt, Amerika bahriyesinin şim 
diki tonajı niebetinin yilz.ıde yirmi 
niebetinde artınlmunu ls~ktir. 
Bu teklif bir milyar dnlar sarfile yt1s 
kadar yeni gemi inpamı intaç ede. 
cektir. 

Rooaevelt. bUhaua Uç zırhlı in.şasi 
m istiyecektir. Bu suretle nrhhlarm 
adedi yediyi bulacaktır. Bundan maa
da 2 tayyare gemisi. 3 bilytlk kruva 
zör. 4 hafif kruvazör. 30 muhrip. 5 
tahtelbahir ve 50 muavin gemi yapıl· 
muını tavaiw edecektir. 

Yeni kruva.zörlerden beşinin 43 ve 
ya 45 bin ton olarak inşa edilmesi dtı! 
muhtemeldir. 

Londra. 21 (TAN) - Japonyanm 
43 bin ton hacminde zniıMar yapmak 
ta oıcruğu meeeleeini tnglltere hiik6-
metı tahkik etmektedir. lngilterenhı 

(ArkMI 9 lllieaıla) 

o t 

Cenevrede Yeni 
Görüşmeler 
Bel(leniyor 

11atayc1a Erkf.D!lk CeM"yott ~ 
Dr. Melek 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)
Hariciye Vekilimiz Doktor Ril.ştn A,. 
ru M:netıer Cemiyetinin yeni Kon. 
sey toplantısmda bulunmak Uz.ere ya 
rm Cenevreye hareket edecektir. Bu 
toplantıda Hatay mesel~i hakkında 
TUrkiyeniD son defa ileri silrdUğtı ih. 

(Arkası 9 uncuda) 

Otobüs Davası 
Mahkemede 

---0--

Aleyhlmlzdekl Davada 
Duruımanın Tatiline 

Karar Yerlldl 
OtobUs moselesine dair muhtelif 

neşriyatımwn, belediyenin mlnevl 
'8lıs yebne ve bazı beledıye memurla 
rmm tahsma hakaret tetkll ettiği id
diuıle mUddeiumumllik tarafından 
gazetemize kareı bir dava a.çılml§tı. 

Bu dava, dün asliye birinci ceza 
mahkemesinde görtllmUşttır. Dava 
matbuat kanununun otuzuncu madde 
ll1ll8 dayan.ıyorclu. Bu maddede devlet 

(.A.rlaua 9 DCllda), 

* Harici Siyasette : Cenevreye, lngiltereye 
Sadakat, Sulh• Bağlıhk 1 * Malt Siyasette : Para Serbestisl, Bütse 
Muvazenesi ve Üçler Anlaımaıı ' * Milll Müdafaada : luvvetli Bir Fransa 

Paris, 21 (TAN) - Yem Chau. 
temps kah.nesi bugün parllmento ile 
carşıla.ştı ve ı>rolO'&Jllllll takdim etti. 

Program, mebusan meclisinde M. 
Chautemps, lyaı. mecbsindf' M. Dala 
diye tarafmdan okundu. Program, 
mebusan meclisinde alkışlarla karşı 
lanm11 ve neticede bir muhalif reye 
k&I'§ı yeni kabine 501 ~yle geniş bir 
itimat kazanlD.I§tır. 

Yeni Chautempa kabinesinin prog. 
rammda mevZU'U bahsedilen en mU
bim meseleler §unlardır · 

"Fransa, parllmento tarafından 

birçok defalar tasvip olunan ve ır.em 
l.·ketin hissiyatına tercüman olan hL 
ricf siyasetini yUrUtecekth. Bu harici 

, siyaset, serbest ve devrunlı iş birliği 
nin, biltün millet!erin müsavatmı ile 
ri silnnek suretile bariz güçlUklere 
rağmen sulhün en iyi garantisi ol • 
makta devam eden Milletler Cemiyeti 
ne sadakat üzerine mUeeeeetir. Mili~ 
ler Cemiyetine sadık kalmayı arzu e.. 

(Aıbm 9 aneacla) 

Programı ittilakla taavip 

edilen 8. Chautempa 

Bir Vagon Devrildi 
Bu Yüzden stanbul - AnT<ara 

Hatb Epey Kapalı Kaldı 
Evvelki eabah aaat 7,30 sulanncla 

Bozöytıkte bir tren kuaaı oımuo. btr 
m&11&ndiz katannm vagonu devril
mit ve katar kısmen yoldan Çıkmıo
br. Hi.dJeeııin tafsili.ti şudur: 

ki. bldiae anlaşılmıt, hemen tren dur 
dunı.lmuotur. Fakat. bu esnada dev 
rilen vagonun arkasındaki vagon d& 
yoldan ÇıkDUftir. 

(Ark881 9 mıcoda) 
Eskişehir istikametinden ~ar- ------======-=========-

papya gelmekte olan buğday •yilklU 
marpııdiz tn:nl, Bozöytlk istaayODU
na 7 kilometre mesafede, katarm ar 
ka vagonlarından birinin alalı km1 
mrttır. Aks, dingile baflı bir demir 
parçasıdır. Ab lanlmca. vagon ray 
larm Usttlne oturmuı. traversleri ez. 
miye bafl&m.llbr. Katardaki lna· 
dan habersiz olan makinist iki kilo 
metre kadar treni yol una devam et 
tirmlttlr. A.ncak bundan sonra, tra 
verslerl ezilen raylar biribirlerine yak 
laşmrfll bqlamı,ıar ve nihayet yol 
bozulmuş. aksı kınlan vagon devril. 
mlştir. Bu vagonun dıevrilmesfledir 

Büyük Harpte 
Filistine Gömülen 

Altınlanmm Bulunmu1--
Paris, Zl (AA.) - Amman'daa 

bildiriliyor: Filistin .hududu yakl
ninde Salt civannda Vadii Seyyar 
da umumi harp esnasında tesis .. 
dilmiş Türk iilih depolan bufun
muttur. Bunlar arasında beherinin 
içinde 10 bin Türk altını bulunu 
iki sandık da mevcut olduğu bilcll
rilmekteflir. 

T eruelde Müthiş Bir 
Hava Harbi Oldu 

Asiler Mukabil Taarruzlonnda 
Tam Bir Hezimete Uğradılar 

Terael4e •n maltarehde ltarap ol-. tarihi bir bina 
[Buna ait aon baber1- 9 uncu sayfadadır.] 



ozıık gigece 
atan6 diıklcô.n 
kap~ndı 
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Berlin 

Görüşmeleri 
ômer Rıza DOGRU L 

Y ugoslavya Ba§vekili ve Ha
riciye Nazırı Dr. Stoyadino

.ıçin, ve daha evvel Berlini ziyaret 
eden Lehistan Hariciye Nazın Al
bay Bek'in Berlinde neler konuş
tukları, en çok merak edilen hadi
seler arasına geçti. 

UZAK ŞARKTA: 

Hankov HükUmeti 
Vazifelerin~ Y apmıyan 

9 Kişiyi ipe Çekti 
Londra., 21 (TAN) - Uzak Şark J Bugün 10 Çinli Tien-Sin'deki 1n 

tan gelen haberlere göre Hankov hü giliz mrnta.kasına girerek Mançuride 
kumeti, vazifelerini yapmamakla suç General Litunun evine git:ınişler ve 
lu 9 kişiyi idam etmiştir. Bunlar ara Generali görmek istemişlerdir. Gene 
sında bir kolordu kumandam, bir di ralin Hankovda olduğunu öğrenince 
vanıharp hakimi, iki alay kumandanı, derhal karşılanndakilere tabancalar 
bir de posta ve telgraf yüksek memu la ateş etmişler ve Generalin bir yi 
ru vardır. Isirrı tasrih edilmemiş olına ğenini öldürmüşler, diğerini ağır su 
sına rağmen Chantung valisi Han rette yaralamışlardil'. Başka bir kişi 
fuchu ile general Feng Yuh s :ang'm de hafif yarala.nıruştil'. 
idam edilenler arasında bulunduklan Çin hükfuneti bugün n~iği res 

Kraliçe Ağlryor 

Habeş Imparatoriçesi ve Negiisün kansı 
birkaç gün ö.nce Fılistine gitmek üzere in 
sil ter eden ayrılmıştır, imparatoriçe Man 
nen, zevcinden ayrılırken acı acı ağlamıştır, 
Resimde göz yaşlarını silerken görüyoruz, 

Bir kere Yugoslavya ile Alman
ya arasındaki ekonomik münase
betler, bir hayli kuvvetlenmiş bu
lunuyor. İtalya - Habeş harbi sıl'8-
sında zecri tedbirlerin tatbikı do
layısile Yugoslavya - İtalya ticareti 
durgunluk geçirmiş, bu fırsat Al
:nıanyanın işine yaramış, ve İtal
yanın kaybettiğini Almanya kazan
ınıştı. Zecri tedbirlerin kalkmasın
dan epeyce zaman sonra Yugoslav
ya ile İtalya arasında pek bulanık 
mahiyette olan münasebetlerin ıs
lahına çalışılmış.. bunun neticesi o
larak, uzun bir husumet devrinden 
sonra iki taraf arasında dostluk 
muahedesi imzalanmıştı. Fakat bu 
vaziyet Yugoslavya ile .Almanya a· 
rasındaki iktısacli münasebetleri 
sarsmamış, hatta bu münasebetle
rin ilerilemesine mini olamamıştır. 

zannedilmektedir. mi bir tebliğinde Çin hükümetinin 1 
Diğer taraftan, yine vazifelerini hep kendini müdafaa VS:iyetinde ~~l 

yapmamakla suçlu 16 kişinin azled.:l :;dığını ve Japonlann Çine tecavuz 
<!iği haber verilmektedir. Bunlarm a ederek Çin yurdunu işgal ettiğini ve 
ra.sında da yüksek mevkide bulunan parçaladığım ve birtakrm teşkilat vü 
kimseler bulunduğu anlaşılıyı:>r. cude getirmiye uğraştığını, fakat Çi 

ilk Sovyet 

Parlamentosunda 

Yugoslavya ile Almanyayı biri
birine yaklaştıran bir amil de Tu
na havzası meselesidir. Bizzat Dr. 
Stoyadinoviç, son seyahatinin ari
fesinde yazdığı bir makalede •Al
manya ile iş beraberliği temin o-

Tien-Sinde Ingilizlerle Japonlar nin kendini silahla korum.ıya çalıştı 
arasında a.z kaldı. çarprşmaya yol aç ğını anlatmıştır . ., 
ması beklenen hadise, J a~ann iddi "Müstakbel hadiseler her ne olursa 
asınca, yanlış bir tercüme yüzünden olsun, Çin hükümeti elinden geldiği 
ileri gelmiştir. Neşrolunan resmi teb kadar mülki ve idart istiklalini sonu 
liğ, Ingiliz mmtakasma tecavüz ihti na kadar müdafaa edecek ve bu pren 
malini inanılmaz bir hAdise olarak siplere uymıyan heı- türlU sulh şart 
tavsif etmekt.edir. lannı kati olarak reddedecektir. 

lunmadıkça Tuna meselesi adı ve- FİLİSTiN: iT ALYA: 
rilen mesele hallolunamau demiş-
ti. Fakat Tuna meselesinin halli i- • d 
çin Avusturya ve Macaristan gibi Arap Çeteleri lngiltere en 
devletlerin de buna yardım etmele-

ri gerekleşir. Yoksa mesele yine ak Mücadeleyi Borç Para 
sak kalır. Avusturya ile Macaris-

tan ise geçenlerde İtalyanın iştira- Şiddetlendirdi Alamadı 
ki ile Peştede yaptıklan 

toplantıda bu meseleye esaslı Kudüs, 21 (A.A.) - Tethiş hareke Londra, 21 ( A.A. ) - Lontlrada 
bir surette temas etmemiş, yahut ti, tazyikine şiddetle devam etmekte bir Italyan ba.nkerile lngiliz banka.. 
bu meseleyi esasından hallet- dir. Kudüs harp divanı, silah taşımak lan arasında yapıldığı bildirilen · kre 
nıak istediklerini göstermemişler- tan suçlu bir ibtila.Ici hakkında ıda.ro di müzakerelerinin akim kaldığı bildi 
di. Bu toplantınıq biricik müsbet cezası vermiştir. Polis, kooperatif şir riliyor. 
neticesi, Avustur ·a ile Macarista- -· ketleri müfettişi R assel el Haldi lsmin Iki gün evvel bu müzak ereleri ha.. 
nın Franko hükfımetini tanımayı de birini tevkif etmiştir. ber veren Financial Nevs gazetesi di 
kararlaştırmaları idi. Franko hükıi- Araplar Filistinin taksiıiıi. projesi. yor ki: 
metinin bu şekilde tanınması, dahi- ne karşı muhalefet politikasına de - "Şimdi öğreniyoruz ki, bu gayret
li harbin mukadder neticesi üzerin- vam etmektedirler. Arap yüksek ko. ler tamamen akinı kalmıştır. Bazı 
de tesiri haiz olmıyacağı aşikardır. mitesi, Ormsky deklarasyonunun tet bankalar, yapılan teklifleri tetkike a. 
Çiinkii bu tanıma neticesinde Fran- kikinden sonra, Filistin:n taksim·ne made olmakla beraber, salahiyettar 
konun davası yeni bir maddi kuv- dayanan her türlü projelere kati su. mahfillerin bu hussuta gayri müSa.it 
vet kazanmaz. rette muhalif olduğuİıu teyit etmi~ bir hattı hareket takındıklarma hiç 

tir şüphe yoktur. 
H absburglar meselesi: 

Q iğer taraftan Almanya ile 
Yugoslnya arasında görüş 

briliği temin eden daha başka me
seleler de vardır. Habsburgların 

saltanat tahtına dönmeleri bunla· 
rın arasındadır. Yugoslavya Habs· 
hurglann Avusturya veya Macaris
tan tahtına dönmelerine muhalif-
tir. Çi.inkü bu dönüşü Avusturyanm 
yeniden imparatorluk peşinde koş
ması ve bugünkü statükoyu bozma
sı için başlangıç saymakta, ayni 
hanedanın Macaristan tahtına dön· 
rnelerini de aşağı yukarı ayni ma
hiyette bulunmaktadır. AJmanya 
da IJahsburgların şuraya veya bu· 
raya dciniip tahta oturmalarını, An· 
şelusa engel gördiiğü için muhale
fetle karşılıyor. 

İhtimal ki iki tarafın da· komü
nizmden endişe etmeleri, bu görüş 
birliğini takviye eden amiller ara
sındadır. -Fakat bütün bu siyasi ve ikhsa-
di amiller, Yugoslavya X Fransa 
dostluğunu ve bu memlekete kar
şı bağlılığım zaafa uğratacak veya 
Çürütecek mahiyette olmadığı gibi 
onun küçiik itilafın diğer iki dev
leti olan Romanya ve Çekoslovak
Ya ile bağlılığını bzoacak mahiyet
te değildir. 

!::l!istan ile Almanya: 

• 1 

Komite, Arapların istiklal hukuku Financial Times gazetesi de, iki 
na tamamen riayet ed:lmesi lehindeki memleket arasında samim! müna.se. 
Bludan konferansı tarafından yapı • betler teessUs ettiği takdirde Italya 
lan Arap ittihadı temeıınilerini kabul nm gerek Londrada, gerek baıjka 
etmiştir. yerlerde mühim krediler bulabilece-

Bununla beraber, komite tarafrn - <'fini yazıyor.,, 
dan neşredilen beyanamede, Ingilizle Rusyadan da Petrol Alamıyor 
rin, mukaddes yerler:n ve Yahudi hal Roma, 21 (A.A.) - Itaıya, Sov. 
kı ile diğer Filistin ekalliyetlerin men yetler Birliğine karşı mali taahhütle 
faatleri meselelerini münasip veçhile rini daima ifa ettiği halde Sovyetler 
müzakereye amade olduğunu bildir • birliği petrol vermesi için imza etti 
mektedir. ği kontratlara birkaç Sö"danberi ria... 

ALMANYA: 

Berlin ve Belgrat 

Aras11tda Görüşmeler 
Mün;h 21 (A.A.) - Yugoslavya 

Başvekili Doktor Stoyadinoviç, bu sa 
bah hususi trenle Düseldorftan bura 

ya gelmiştir. 
BerJin. 21 (A.A.} - Yan resmi 

Carrespondance Politique et Diploma 
tique gazet('Si. Çekoslovak efkarı u
umumiyesinde bir "istihale .. den bah 
setmektedir. 

Gazete Prag'm, kollektif emniyet 
politikası denilen ittifaklar po~tik~~ 
ıını artlk memleketlerin emnıyet·nı 
temine kafi olmadrğmı anlamıya baş 
ladığını memnuniyetle kaydetmekte -

rur. 
........................................... 

yet etmemektedir. 

Holandamn Çocuğu: 

Lehistan ile Almanya arasmp 
da konusulan en mühim me 

Selenin (Dançig) olduğu şüphe gö
tiirrnez. Hi.ir şehir olan Dançig'de ,t 

hükiiın süren Milliyetçi Sosyalist 
Partinin hedefi. şehrin bir an ev

• KISA HABERLER ı 
t 

• Ermeni Katolik patriği B, Agop 
yan Parise g trniştir, Kendisine orada 

t muhtelif tezahürat yapılacaktır, 

vel Almanyaya ilhakıdır. Buna k .t 

Geçenlerde açxlan ilk Sovyet parlmento 
sunda Azerbaycanlı bir mebus, Adliye ko 
miset"inin vazıfesinden azlini istemiştir. 
Sebep olarak, komiserin şatranç oynadığını, 
spor yaptığını, böylelikle dikkatini israf 
ettiğini ileri sürmüştür, Resimde adliye 
komiseri Krilenko'yu görüyoruz, 

YUGOSLAVYA: 

Kadınlar Bir Sanat 

Sergisi Açtılar 
Belgraıt, 21 (A.A.) Dün Valide Kra 

liçe Mari ile birkaç nazırın ve Bel. 
gra.ttaki küçük itilaf devletlerinin 
diplomatik mümessilleri önünde kü
~k itilaf devletlerinin sanatkar ka.. 
dmlan eserlerinin sergisi merasimle 
açılmıştır. 

arşı gelen engellerin en mühimmi 't 

Yine iktısadidir. Çünkii şehir Al
n1an;vaya büsbütün bağlandığı tak· 
dirde Lehistan ticareti sayesinde 
kavuştuğu refahtan mahrum kala
cak ve hu mahrumiyet ona çok pa

• Moskovada geçen sene 135,848 
çocuk doğmuş, 16,182 boşanma va 
kası kayded.lmiştir. 

hahya mal olacaktır. 

•• • Kanadada birkaç gün evvel yanan 

i
• mektepte talebeden 47 kişinin öldüğü 

t.esbit edilmiştir. 

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

Holanda veliahdi Prenseıı Jülyana bugünlerdt' doğurmak üzeredir. Bir 
kaç gün önce birkaç Felemenkli bir leylek satın almışlar ve saraya bir 
telgraf çektikten sonra leyleği de bir sepete koyarak saraya gönderm.işler· 
dir. Hareket, hiisnii niyete bağışlanmakla beraber biraz kabaca sayılmış 
ve galiba Kraliçe Wilhelmina da bu hareketten hoşlanmamıstJl". Şu da 
var ki leylek kısmet ıetirici olarak teli1tki edilmektedir. 

FRANSA: 

Rusyaya Karşı 
Sert Neşriyat 
Yapılıyor 

Paris, 21 (A.A.) - Gazeteler, Mo. 
lotofun S::ıvyet meclisindeki beyanatı 
nı şiddetle mevzuu bahis eylemekte -
dir. Epoke gazetesi diyor ki: 

"Sovyetler Birliğı, I•'ransanm dahL 
li işlerine bu karışması ile Fransada 
yaş1yan beyaz Ruslann istifade ettik 
leri iltica hukukundan bazı değişiklik 
ler yapılmasını ıstemektedir. Bu tarz 
da değ:ştirmeler belki kabildir. Fakat 
bu takdirde vazifesi harp ve ihtilal 
çıkarmak olanların da Fransada ika.
metlerine artık göz yumulmıyacak -

3 --

fl.CK 
Yürü Yavrum Yürü ! 

[Yazan: 8. Felek] 
Bilmem farkında mısınız? B~ 

lerde bize sokakta yürümesini öğre
tiyorlar. Kalabalık caddelerimizde a
kan yayalara şöyle bir nazar edenler 
böyle bir derse ne kadar mühtaç ol
duğumuzu derhal farkederler. Hele 
akşam üzerleri o caaanım (!) Beyoğ

lunun bir buçuk kanş piyade kaldı· 
rımlannın üstü hapahap karşılaşıp ne 
taraftan biribirlerine yol verecekte- . 
rini bilnıiyen avarelerle dolduğu za
manlar acele işiniz olup oradan geç
miye mecbur kaJmamanızı temenni 
ediniz. Çünkü yüz metrelik yeri mut· 
laka bir çeyrekten evvel alamazsınız.. 
Doğrusu ben bu manzaraları gö-

rünce içim hun olur; yüreğim sızlar. 
Yolda neden bu kadar fena yürüdü· 
ğiimüzü düşünerek müteessir olurum. 

Beyoğlunun o. saatlerinde kendini 
bilen aileler o mahşerin içine düşme.. 

tır . ., . mek için sokağa çıkmaz, çıkarlarsa 
P tit P · : di ki· "Sovyetler e ens en yor . · . tramvay veya uaba ile gelip geçer-

Birliği Fransaya acı bır ders vennış ·ler. 

tir. Fransa, çok kolay bir tarzda Ingil Biribirinin omuzunu veya tepesi
terenin arkasından gitmiş ve bu su. ni görmekten hoşlananlann fena bir 
retle nüfuzunun büyük bir kısmmı tesadüfle bir araya gelmesinden do-
kaybetm'ştir. ğan bu acaip kalabalık artık hadden 

Oeuvre gazetesi diyor ki: aşırı hale gelmiş olmalı ki nihayet, 
" Sovyetler Birliği, pek fazla ve a... polis işe karışarak bize: 

zametli bir tavır takmmıştrr. Sovyet _Sağdan yürü? diye ihtarda bu-
ler Birliğinden ricamız, Fransız Sov lunmıya başladL 
yet paktının Fransız müdafilerin::n Avrupada yayalara böyle ihtarda 
vaziyetini güçleştirmemeleritlir. bulunmazlar. Halk ne taraltan gidile-

Kamünist Hümanite, manşetinde, ceğini bilir ve taş çatlasa bu usulü de 
Molotofun nutkunu tebarüz ettirmek 

ğiştirmez. 
te ve "Fransada Sovyet aleyhtan tet Bizde ise bu ihtarı alanlar hafif 
hişçilerin faaliyeti Fransız - Sovyet tertip yadırgıyor ve biraz ilerleyip 
paktı ile tezat halindedir.,, denıekte • te polisin gözünden kaçınca tekrar 
clir. 

Fransa - Almanya 
Bertin, 21 (A.A.) - Fransa - Al -

manya kı::>mitesinin ikinci reisi B. Deb 
rinon dün Berline gelm1ş ve öğleden 
sonra B. Göring tarafından kabul e. 
dilmiştir. 

RUSYA: 

Jurnalcılann 
! akip Edilmesi 
isteniliyor 
Lond.ra, 21 (Mookovadan haber ve 

riliyor) - Pravda gazetesine göre, 

sağını solunu kaybediyor. Söz ara-
mızda, yıllardanberi gidip geldiğimiz 
bu yolda bir taraltan gitmenin me
deni insan için en iptidai bir edep 
olduğunu hatırlamayışımız ve niha
yet bunu bize polis memurlannın ha
tırlatması, hatta bu ihtara rağmen 
yine yol üstünde durup gelen geçeni 
izaç edecek şekilde yarenlikler etme
miz hakikaten düşündükçe adamı 
mahcup edecek bir şeydir değil uii? 

Bu tedbirleri tatbik edenlerle JÖ

rüştüm. Onlar da bana bu tedbiri u
kılarak aldıklarını, takat, attık ~lda 

yürüme); öğrenmemizin vakti gel
diğini yüzüme söyleyiverdiler. 

Sıkıldım, terledim ve ... hemen '°" 
kağa fırladım. Başladım sol taraf
tan yürümeye! Allah cezasmı venin 

Rusyada yapılan son tasfiye ve temiz 1 1 a ışmışız, ne çare. 
leme hareketı dolayısile yolsuzluk ihti !!!!!!~~~=---!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
mallerini bertaraf etmek için kuvvetli 
idari tedbirler alınmıştır. Gazeteye CENEVRE: 
göre, son temizleme hareketi birçok _...:,._ ___ _ 

masum insanların da hayat, hiiITiyet lsviçre ve Fransa 
ve şöhretlerine mal olmuştur. 

Makale muharriri başkalarını düş Beraber Yürüyecekmiı 
man gibi göstererek kendilerine mev 
ki ve şöhret temin etmek istiyenlere Pari.s, 21 (TAN) - Petit Parisien 
karşı takibat yapılmasmı istemekte. ga.lJetesi, İngiltere ve Fransarun Mil· 
dir. letıer Cemiyetei konseyinde yapma. 

INGILTERE: 

Van Zeeland Raporu 

ve Beşler Konferansı 
Londra, 21 (A.A.) - Van Zeelan

dm raporu. bugün lngiltere Başve. 
kili Chamberlain ve Fransa Başve. 
kili Chautemps'a tevdi edilmiştir. 

Daily Herald bu münasebetle di
yor ki: 

"B. Van Zeeland. pek muhtemel o. 
larak, Ingiltere. Fransa. Almanya, I
talya ve Amerika aras•nda bir beşler 
konferansı toplanmasını ve Almanya 
ile Italyanın para gilGlüklerini yene 
bilmeleri için hususi bir sermaye va 
zolunmAsnır tf'klif evlivecektir. 

Hava Bayramı Kaldı 
Londra, 21 (A.A.) - Hendonda 

her sene yapılmakta olan hava bay-
ı 

ramı bu sene Hava Nazın tarafından 
kaldınlmrştır. Buna sebep olarak. 
'5imdiki çok kuvvetli tayyarelerin top 
lu olarak ucuşlanna Hendon tayya
re meydıtnının ne cesamet. ne de 
mevki itibarile müsait olmadığı gös. 
teriliyor. 

AMERiKA: 

Bir Hava Manzarası 
Vaşington, 21 (A.A.) - Kara or. 

dusuna mensup tntra modern bir 
bombardıman tayyare filosu 1 şubat
tan itibaren Kalifomiyada.n Havai 
adalarına nakledilecektir. Bu tayya.. 
reler vapurla taşmacaktrr. 

lan beklenen beyanattan a.rtık bah
sedilmez olduğunu anlattıktan sonra 
gelecek hafta başında Cenevreye git 
mek üzere Londradan hareket ede 
cek olan Mister Edenin M. Delboa'la 
görüşeceğini söylüyor. 

Oeuvre gazetesine göre, Paris ile 
Lond.ra, Milletler Cemiyetinde her 
mühim meseleyi geciktirmek istiye
ceklerdir. Fakat Isviçre Hariciye na 
zırı M. Motta'nm Milletler Cemiyeti 
paktının 16 ıncı maddesine hücum 
etmesi beklenmektedir. Bununla be
raber Milletler Cemiyetini tsla.h me
selesinin gelecek a.ssamble içtiınama. 

bırakılması kuvvetle muhtemeldir. 

Tepedelenlinin 
DefinesiAranıyor 

Sofya, 21 (Hususi) - AtlDadan 
gelen haberlere göre, vaktile Osman
lıların Yanya valisi olan meşhur Te. 
pedelcnli Ali Paşanın hazinesini bul
mak Ü?.ere bazı YunanWar araştrrma 
lar yapnuya başlamışlardır. Ali Paşa. 
nın definesi Tsalyada Trikala kasaba 
sı cıvannda aranmaktadır. Tarihi ri 
vayetlere göre. bu define 245 sandık 
dolusu altından ibarettir ve giiya. bu 
civarda bir yere 1822 senesinde gö. 
mülmüşttir. 

Talebelerimiz Atinada 
Atina, 21 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiri.yor: Antikite'leri ve Elen Yilk 
sek tedris endüstri müesseselerlnf 
gezmek Uzere buraya gelen lstanbul 
üniversitesi ve Robert Cottege TOrk 
talebeleri. Atinalı arkadaştan tara.. 
fmda.n Jlararetle karşılarunıştır. 
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At1ahkemeıerde 
Senenin en gUml - En nefıs -
şahane ve muhteşem filmi 

l· -1 GJzll baı-p ••• HlylıfML Hiyanetlilderi- Entrlml&rla dolu bir ll§k ... 
Hıilen hayatta bulunan ve casusluğa karşı en mUthiş mücadelelere gL 
nşen Fransız kadın ajanmm macerala.rını musavver 

Damat- Kaynana Yok~~~~;net 
yere Kavga Etmişler Altını Yapanlar 

Casus MART RiŞAR 
namındaki fevkalade film, bu Pazartesi akşamı 

S A K A R Y A Sinemasında 
gösterilmiye başlanacaktıır. 

Kayınvaldeyi Suçlu rl8 Mahkeme, 
Gördü, 

Dün Ağır Ceza mahkemesinde bir 
kalp befibirlık davasına başlanmış. 

tır. Suçlular, Şerafettin ve Kemal is 

Hapse Mahkum Etti minde ıkl gençtir. Hidisenin wau8r Bütün harika ve güzelliklerini bu Pazartesi akşamı 

tı şudur: 
Sultanahınet sulh birinci ceza malı kilftır ettiğini söylediler. Birisi de §UD Bir gUn Şerafettin, tilcca.rdan Jıs-

kemesi, dün, çok karışık bir dant!lt, lan ilave etti: ı mana giderek: 

s E:l k ı:. ry Cl Stnemasıoda göreceksiniz. ............ _ .......................... . 
kaynana davasını tetkik etmiştir. Po - Garson, her hafta onlara lz:inli _ Ben Istandart kumpanyasına 

bir kadın geçirdi. Yanında, kucağm- ler. Sonra da barışarak ainemaya gi raya ihtiyacım vardır. Sille ıu be§ibir 
da minimini bir yavru bulunan ayni derleı". • liği bırakayım da bu parayı bana ve. 

1936 da 8 1 L A H U A ~ 1 l"4 A 

1937 deDENIZLE R PERiSi 

1938 de A 7 E Ş 

1ıis, suçlu yerine kısa boylu, çarşaflı gelir. Mutlaka kan koca kavga eder. yazıldım. Elbise yaptmnak için 25 li- AT EŞ 
kıyafetli bır genç kadm vardı. Dava- Bundan sonra hakim, Zebraya üç riniz demift,ir. Osman, befibirliği re. GörUlmemiş bir muvaffakıyet. 
cı yerine de Fatihte Atpazannda otu gUn hapia ve 100 kuruş para cezası hin alarak istenilen 25 lirayı vermiş. le M E L E K sinemasında de. V 1 C 7 O B F B A N C E N' m 
ran garson Eşref geçti. verdi. tir. Sonra """-ibirl'k, yere düroıünce se EDWIGE FEUlLLERE ile beraber oynadığı S NCU SUPEBFD.M 

ıı. .a.., ~ ~ vam ediyor. Programa ilave olaı-
Evvelıı. suçlunun hüviy~ tescil e- -o-- sinden aüphelenen ve kalp olması ih- GALA SUV ARESl ola.rak 

dildi ~ rak Çin sularında batırılan Pa. UV .a m.-•a• larak 
. ve: . İANE TOPLAMA·. timalini gözönüne alarak hemen po l" Onümilzdcki Çarşamba akşamı GALA 8 ~ o 

Be rad .. 7 nay zırhlısı ve Yunan ve ıahdmın 
- nim adını Zeh ır. -s ya- lise müracaat etmiatir. Polis, be•ibir s u M E R I' ~ ~ ~ izdivaç merasimi v. 6... ınemasnı a §mdayım. Evvelce oyun~k satar -l Dilsizler Cemiyeti Reisi liği Darphaneye göndermiş ve tetkik Seansla.r: Saat 2 - 4. 15 - 6,30 ... -

1 

.. 

dnn. Kızrını kocaya verdikten sonra ettirmiştir. Bunun kalp ve sahte oldu gece 9 da • 
satıcılığı bll'aktım. ~zımm yanında Sorguya Çekildi ğu anlaşı1dığı için Şerafettin ve onun .. ____ .. _ ...... _ _. 
o ururum. Bu da so7.de damadım. arkadaşı Kemal yc.kala.nm.I§ ve sahte J 
Fakat, sanrusağı gelin etmişler de Sultanahmet Birinci Sulh Ceza ziynet albnı yapmak suçı'le ağır ceza ERTUGRUL SADI 

Ik" saat durmadan kah kaha, katıla katıla gülmek 
Meşhur Framıız koml'dyenlerinkı ft'W91s1z eeert 

kırk güne varmadan koku9U meyda. :mahkemesi, dün, "Cem'i iane,, kanu- ya verilmiştir. Dün mahkemede şa. TEK TiYATROSU 
na çıkmış,, bizim damat ta daha kırk nuna muhalif hareket eden bır cemi. bitler dinlenmift,ir. Bu arada Darp- Pazartesi: .Kadıköy 
gUn olmadan beni dövdU. KıZI ben do yetin Istanbul ve Ankara şubeleri re. hane hakklki Srtkı eunlan eöylemJe- (SUREYYA) 
ğurdum. Onu ölUnciye kadar bir omu islerini BUçlu olarak soırguya çekmiş. tir: SiNEMASINDA 
zum yorulursa öbüründe taşıyaca - tir. Dilsizler cemiyetinin Ankara .Bq _ Okunan rapora göre bu beti-
ğıia:! ~:s:~e vermem, diyordu. kanı Silleymanla Jırtanbul 3Ubeai reL birliğin sahte olduğu anıaşıimaktadır 

HMonlar !ferzihaaesi 

""Y" si M~met Klzmı, müsaadesiz 3. bin Eğer altın suyuna batırılımo mecldi~ 
- Bayan •imdi sarmısagıw , eovanı takvım ~-.-.-·.1ar ve bunlan ıane Teıekkür 

~ muıı.. • .uu•~ ye olsaydı, rapOJ umt•mı ona göre ya 
bırak ta şu davaya gel, bakalım. Sen toplama kanununa muhalif olarak lz . zardık. Maama.fih altını görsem htlk Babamız Beyoğlu kazanç itiraz t.et 
damadını dövmüşsiln, sövmüşsiln ni- mirde Balıkeaır ve caviramda satmış 

mümil verebilirlm kik komisyonu hesap mütehassısı 
çin yaptın? Buna cevap ver. dedi lardir. Dilsizlerden birçok şah.itleri de M hk "-b.irı"ğin d 

Zehra: bulunan bu davaya bir dilsiz tercilma . a eme, ~ı 11 emanet &- Mehmet Esat Gtıngören'in vefatı üze 

- Asıl döğülen, sövülen benim. 
:Aa1l dav'-Y! ben yapıyorum, diyor ve 
mevzula hiç münasebeti olm.ıyan bir 

çok şeyler söylUyordu. 
- Bayan Zehra, bak damadının §8 

hilleri var. Senin de var mı? · 
- Evet benim de var benim p.lıi. 

dim Allah •• 
Bundan sonra hakim davacıya sor. 

du: 
- Oğlum, hlll davanda ısrar edL 

yor musun? 
Damat c• · çek : 

nil d edilmi..+~... Sill atı. ıresinden getirt:iierek hakklk Srtkıya rine gerek cenazeye ve gerek ise telg 
e evam 'I'~. eym . tetkik ettirllmee. • . da: ı... .. ka 
- Ben cemiyetin Ankara reisiyim . 1 ~ vayı UCl9 raf veya mektup ile taziyette bulun 

Idare heyeti böyle bir takvimin basıl hır güne bırakmı§br. 1 mak suretiyle hissettiğimiz bilytlk 

masını kararlaştırdı. Fakat. benim keder ve teessürü.müze iştirak eden' 
aat11tan hiç haberim yoktu. Istanbul SUÇ UYDURMA : bütifn sayın akraba ve ahbap ve dost 
.,ubeai aatmı§, bunların yilzilnden hil. 1 d · hürmet teşek-
ktlmet cemiyetin Ankara m«kezini Anahtan Unutunca ~.er: b·~...:- ve 
de kapatb, demi§tir. enmızı 1 uuı.n~ 

Bundan sonra söz verııen cemiye. Noterin Kilidini Kırmıı Büyük oflu Ahmet Ferit GUngören 
tin Istanbul şube reisi Mehmet Kizmı 
kendisini müdaf.aa ederken şunları Meşhut suçlara bakan Sultanahmet bahleyin kapılan açamıyaeaktım. Çi. 

anlatmıştır. birinci ceza mahkemesi, dtın aktam lingire gittim destere törpü ve saire 
- Bay hlldm, <bfnısmı.u istersen. eğe, törpü ve hususi aletlerle bir ka. !ıdmı, Kilitler kırdım. Hakikati sö le. 

bizim idare ı..,.t1 de, benim ..... Pi Jdlldl lıılnDa ... h ................. - y 

B~şka!!iırıirı 
KILIGINDA 

ARMAN» BERNARD - ANDBE LEFAUB 
PIZELLA - .JANINE MERRY 

Bu kadar neşeli, zevkli, eğlenceli film görUlmemiştir. 

BUGUN 1 DA IC SiNEMASINDA 

Matineler saat l de bqlar. 

TÜRK INKILAP TARiHi 

BÜYÜK 
VE 

HARPTEN SONRA AVRUPA 
Kabataş Lisesi tarih öğretmeni SAMiH NAZiF TANSU'nun bu 

eseri herkesi ali.kadar edecektir. Fiyatı 75 Kuruş, 

Satış yeri: iKBAL KITAIEYIDIR. 

lstanbul Telefon Müdülüğünden: 
Muhammen bedeli 930 lira tutan 1000 kgm. 3 M/M kalmlığmda levha 

kurşunla 250 kgm. saf kalay açık eksiltmiye konulmuştur. lhalesi 27. 1. 
938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te mildürlüğümib: merkez 
tllınıuDnda toptana.cak atım, ~ kamlsyonu huzurunda icra edılecektir,. 
Dk teminat 69,75 liradır. Şartnameler her ~ le~ı:r,n da.ireıniı.4e g&ii.. 
lebilir. İsteklilerin mezkiir gün ve saatte ilk teminatlaıile mUracaa.tlan.141 -Aman Bay reis, bu kaymvaldem 

den bıktım. Ben onun kızım n.iklhla 

dim, kendisini değil. Ona adam akİllı 
koca buldum. Paralı pullu bir koca .. 

Yme gitmed . Ben ona diyorum ki: 
"Kaymvalde, ben seni istemiyorüüı. 

reisliğim de hepsi uydurma.Süleyman mıştır. Kınlan kilitler, lstanbu.1 d5r ~ ~ bmt ~ ıtorımı.. 
kimi isterse onu iz:a ve reis yapar. düncü noter dairesinin kapılarma ait gum içın sabahleyin polise müracaat 
Beni de sözde lstanl?W 1t1'beslne reis tir. Suçlusu da noterliğin kapıcısı SL ederek noter dairesine hırsız girmiş 
yapt . Takvimi kendil'!i bastırdı. Birer vaBlı Hüseyin oğlu Mustafadır. Mus- dedim. Bu suretle kend1mi noterin 

Hakinı, dosyayı tetkik etmek için müdafaa etti: narak salıverilmes.ne ve muhakeme. Aynaroz Kadısı Pı:RGUNT 

Hraya da .attırdı. Bu işte benim hiç tafa, ayni zamanda suç uydurmaktan muahe7.esinden kurtarmak istedim. 1 K O M E D I K I S M I J.stanbul Belediyesi Şehfr Tiyatroeu 
bir kabahatim yoktur. da suçludur. Suçlu, kendisini göyle Mahkeme, suçlunun bfalete bag·ıa saat 20,30 da Saat 20,30 da. 1 
muhakemeyi başka bir güne bırak - - Ben noterlikte bekçiyim. Kapıla nin serbest olarak devamma karar Komedi 6 tablo. Yazan: Dram 5 Perde 

Yanımdan git. Fakat mübarek hatun ..+no 

bir sillUk gibi bana yapıştı. Ayrılmı-
mı., .. ". rm anahtarlan ıçeride kalmıştı . .Sa. vermiştir. eeıa.ı Musahip oğlu Yazan: Henrik Ibsan 

yor. Bu eabah ta bana ağıza almniaz 
kUfUrler etti b&§ıma kiremitleri yağ. Tek Gödö Melıl> Aıuhal'ın idareBlnde ki kahraman KARTACALILAR'ı memlel<et içtndeki bozgt1ncu1ar aıtmdan vurmasaydı BOMA tammar olur, t&1'Jhin gicUe1 cJeP.tinli. 

~~~~=:u~ KART ACA MUHAREBELERi 
ymvaldeyi benim yannna bırakma • 

ym. Ailemi yıkıyor. Sinemacılık tarihinin en MUAZZAM filmi. 8 SARAY •PEK 
Bundan sonra ayni evde oturan Ba 100.000 Figüran - 10.000 atlı aaker, 300 muharebe FiLi - UgÜn V0 1 Türkçe Sözlü SinemaJan. 

da birden 
yan Muzafferle Atıf şahit olarak din 50 yelkenli tarihi harp gemisi Tarihi Şaheser Bugün saat 1 de talebe matinesi 

. rendiler.OnlardaZehı-anmdamadına ..... _ .. __ .. __ ...... - .......... __ .. ___ ........ , ... - ...... ~--...... - ........ _ ..... - ........................... - .. .. 

- "Sen dP mi Yıldız?!,, 
Diyen tunç yüzlü, uzun, dik boylu, kırk yaşla

rında güzel bir adam görüyorum. 
.. Sen de mi, Yıldız?!,, 
Nasıl salon başıma çökmiişt!.. Nasıl, dudakla

nmdan boşalmak istiyen hıçkınğı kayıtsız bir kah 
kaha içinde boğmuştum .. Nasıl kadehi, beni koru
mak lstiyen, benim çılgınlıldanma hayretle bakan 
tunç yUzl11, çelik yapılı, yWasek b&kışlı adama doğ. 
ru kaldırmıf ve bir yudumda boşaltarak, hıçkınğa 
benziyen bir kahkaha içinde: 

"Evet, ben de!,. 
Demlftim! .. 
Nasıl, çelik boylu, tunç yüzlü, yüksek bakışlı 

edam, kar§mıda dona kalllUI; bqmı eğerek sa.pea.
n bir halde salondan çıkmış, Sok&k kapısmdan, f!IY 

den de çıkı# gitmi§ti! .. 
Başımı arkaya çeviriyorum; ne çok hatıra, n" 

çok acı ve iztırap ... Ne çok baş dönmesi; iniş ve çı
kış! .. Ne kararsız bir ömür; ne oynatıcı bir kader 
ve sonra bunlann arasında ne dayanan, en sert ka
yalan, en eğilmez çelikleri bile gölgede bırakan 

sağlam bir kalıp... Nihayet etten, kemikten ve si
nirden yapılmış bir insan vücudu .. 

Ben ki, içimde dünyaları devirecek sanılan bir 
enerjile, herşeyi avuçlanmda istediğim kalıba dö
kenm, diye övünür, dururdum; ben ki boyun eğen
lerden iğrenirdim; nasıl oldu da bir çamur deni
zinde böyle yıllarca bocala.dmı, durdum! .. 

• .. .. 
İşte, yine bir gece hatırlıyonım; dıf&rda İkinci· 

kl.nun boralarmm uluduğu bir gece... Şilli tepele
rinden uğursuz eesler haykınyor; duvar diplerinde 
aç, Ü§Üyen köpeklerin ulumılın bu 9e11lere karp. 
lık veriyor ... Bu gece tabiat çılgın bir isyan haı1n
de!- Kapılara, pencerelere ..ıdmyor, a.raaıra bo. 
ralann boğuk homurtusuna kanpn bir sarsıntı ve 
Jtesldn bir cam ~! .. 

YAl.NI 

-ı 
Uşüyor ve ürküyorum ... 
Yine yalnızlık, yine sıkıntı saatleri .• 
Ne zamandanberi geceleri böyle kimsesiz ve yal

nı7.dım... Odamda, ebedi lztıraba bırakılmıf ruhla
nn bir daha yanmıyacak bahtına benziyen san bir • 
If1k var ... Koyu renk, bol bir ropdö§8Dlbn ile köl&" 
de, iki haftadan beri göm6ıldüjüm koltukta oturu
yorum. Son gi,inlerde beni epeyce yoran o hain a
pandisit krizinden o gece biraz rahattım; amma çok 
bitkindim. Bir kere şu operasyon yapılsa; ne olacak 
sa olsa! .. Ölmek birşey değil, amma, yaşarken böyle 
f8')'dasız, bot. hareketsiz gUnler geçirmek; buna biç 
tahammülüm yok .. 

(Harp öksüzleri demeti> Dde JÇllaca.k lflerim 
var. Son haftalarda toplantılara gidemedim; arka.o 
daşlar ben olmadan blrfey yapmak istemiyorlar. 
Bir kere şu hastalıktan kurtulsam; bir kere doktor 
kesip biçmiye karar vel'lle.., Dlıdimniye, çarp~ 
alışmış insanlar için böyle bir koltuğa bağlı kal
mak, ne sıkıntılı şey! .. 

Çamla.nn dışındaki fırtınayla içimdeki fırtma 

biribirlyle çarpışıyor ... Yoruldum, gözlerimi kapa
dım; başımı arkaya bıraktım... Bir dakika geçme
mJtti; oda kapım vuruldu ve cevap beklemeden hızla 
ardına kadar agıldı; solgun Iflklar içinde cmılı bir 
parıltı yandı; ismet Hanımefendi bir topaç gibi 111'" 
ftl'lanarak kendini odanm ort•smc!a buldu... Selim 

wırmeyl bile dftlllmneden Jralmc.a, sinirli sesile nefes 
nefese aol'du: 

- Hasan Bey daha gelmedi mi? 
Bir p1kınl1k dakikasından sonra kendime gel

dim: 
- Hayır, daha gelmedL 
Ayağa kalkmak için kıınıldandım; elimle yer 

gösterdim: 

- Buyurmaz mısınız, Hanımefendi': 

İsmet Hanım, telişlı, şaşkın, bir odayı, bir de bol 
koyu yünden ropdöşambnmn içinde yorgun, sarar
llllf yüzle oturan beni şöyle yüksekten bir süzdü; 
rahatsız olduğumu biliyordu; batınını, sıhhatimi 

bile sormadı: 

- Geç kahyonız, efendim, dedi; Hasan Beyle 
sekiz buçukta buluşacaktık; Namık ta hail gelme
di; Hasan Bey geline nca ederim, çabuk bize gel
sin .. Bekliyorlar, diyiniz: 

lsmet Hanımefendi, girdiği r.a.me.rıki falayışı ile 

kendini odanın dl§Ulda buldu; ben, yuvarlaklığı, 

pklıjıııı kaybettiren kadının verdiği buyruğa ve si

yah kadife kapmdao fırlı)ıan tuvaletiD1n tutu.. 
pn ta§lanna baka kaldım. 

Kapım açık kalmıştı; eliınl zile uzattım, daha 
basmadan A.ne kadın odaya J[irdi: 

- Affedersiniz; hanııncığun, size haber edeyim. 
dedim; misafir hanım beni dinlemedi. önce kapı
dan Beyefendiyi sordu; daha gelmedi, diyince bir
denbire yürüdü, odanıza girdi. 

- Zarar vok. Av~ kadın, dedim, kapıyı ka~ 
tıver._ .. .. . 

O zaman, Hasanla evleneli ild yıl kadar olmu~ 
İsmet Hanımla ve kocası Namık Beyle yeni tanışı.. 
yorduk. Bu, önce Namık Beyle Hasan arasında bir 
iş arkadaşlığı ile başladı; az zaman sonra dost ol
~ular. Hasan ufak tefek ticaret işleri yapıyordu; 

.q'amık Beyin hem ticaret hem de daha başka işleri 
vardı. Onu Hasanın yazıhanesinde ilk gördüğüm 

zaman çok beğenmiş, Hasan iyi bir arkadaş buldu, 
diye sevinmiştim. 

Hasan yirmi sekiz, otuz yaşına rağmen iş haya
tında kendisini topbyamaınış; bugün başladığını 

yarın bırakan, bir işi bitirmeden öbürüne başlıyan 

bir gençti.. Namık Bey becerikliydi; ablgan\fı; yıl
larca Avrupada yaşamıştı; işleri düzgündü; sosyete 

hayatında görgülü idi. Kan koca Jyi giyinmeleri, 
monden bayatın yolunu iyi bilmelerile tanınmışlar 
dır. Herkes onlarm yanında lAkırdı etmekten çeki
nir; iyi giyinemediğine üzülür, bir pot kırmaktan 
korkardı. İkisinin de muhite biraz istihfafiı bir ba-

kışları vardı ki, Adeta berteyi biz biliriz, kimse bir
şey anlamaz der gibiydi... 

Boğazda oturuyorlardı; bir aydanberl Şişliye, 

bize yakın bir apartunana tapndılar. Evlerine an
cak bir defa gldebi1miltlm; rahatsızbğmı yilzündeıı 
bir yere çıkamıyordum. Aranra, geceleri onlar ge

liyorlardı. Ben aralannda biraz oturup çekiliyor
dum. Bazı da odamdan biç çıkmıyordum. Böylece 
İsmet Hanımefendiyle pek gör,üşüp anlaşamadık. 

(Arkası VBJ 
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Geçıende Felek a.rkadru;nnı:r.mı ynz. 
dığı bir ya.zıya karşılık olr.ıra.k Darp. 
hane müdürlüğünden aldığımız meık 
t ı'm aynen a.ışağıyn koyuyoruz: 
.. ıı, ı. 938 tarihli (TAN)m (Felek) sü 

tununda (Bizdeki ufak para kalabalığı) baş 
lığı altında bahsolunan hususatı, aşağıda 
oldu~u gibi tavzih htiyacmı duyd

1
um: 

B:rkaç yıl önce burada yapılmış olan Balkan müsa bakalarndan bir hatırcı 

ı - Bugün bahııolunn şekilde, hakika 
ten bir ufaklık kalabalığı vardır,' Ancak 
260 milyon adet miktarında eski paraların, 
gümü:ı, nikel ve bronz 350 milyon aded n 
de para çıkarılması seneler işi olduğu ıçin 
bu devrede eski ve yeni paralarm bir ara 
da tedavülü zaruri ve bu yüzden de. bu 
günkü gibi, p yasada• mütencvvı para gö 
rillmesi tabiidir, Programla piyasadan te 
kilmekte nlanlarm yakında ikmal edılince 
elde üç nevi gümiış ve ile; kıymette f\ kel 
ve bir de bronz on paralık kalacaktır, 

ATLETİZM· fFUTBOL: 

• 
Geçen Yıl içinde lstanbul 

Ankara 
2 - isabetle düşünerek kaydettiğini z gi 

bi. eski paraların tamamen c;ekilmesini ınu 
tcakıp p'yasada ıu paralarımız kalacaktır: 
100, 50 ve 25 kuruşluk gümüş, 10, 5 ve 1 
kuruşluk nikel ve 10 paralık bronz. 20 pa 
rahk c;ıkarılmıyacaktır ve bu neviler ka 
nunla iki sene evvel tesbit edilmiştir:.. Atletizm Sahasında Maçı Bugün 

Bugün ve yarın Ankara muhteliti 
ile maç yapacak olan lstı:ı.nbul muh
teliti dün akşam on altı futbolcü ve 
üç idareci olmak üzere on dokuz ki. 
şilik bir kafile halinde ekspresle An. 
karaya hareket etmiştir. 

Bir İş Başarabildik mi? 
TUrk Spor kurumunun neşretmek 

t.e olduğu (Dergi) nin sondan evvel
ki nüshasında "1937 yılı spor bilan· 
pu., başlıklı bir başyazıyı okuduk. 

Dokuz federasyonu. otuz mıntaka-
91 ve üç yüı.e yakın klübü ve sene. 
de 300 bin liradan fazla bir sarfiyat 
bütçesi olan spor teşkilatının bir yıl
lık bütUn spor faaliyetini iki sayfa. 
ya sıkıştıracak kadar marifetli olan 
bu makalenin muharriri genel mer
kez umumi katibi ve Derginin yazı iş 
leri müdürü Nizamettin Kır§an, tah
rir kabiliyetinin bütün keskinliğini 

ilk hamlede Atletizm federasyonu -
nun yaptığı parlak işleri övmeye sar 
fediyor. 

IkI senedir her glln biraz daha sö
nerek bugün artık bir hatıradan iba
ret kald·ğına bütün spor aleminin 
iman ettiği bir şubenin parlak me. 
sa.isinden bahsetmek ince bir mizah 
değilse her halde §ayanı hayret bir 
cesarettir. 

Bu fantezist yazıda sa.yılan işler 
arasındaki beş şehir mllsabakrun re. 
febbUsünUn göz boyama kabilinden 
bir hareket olduğu ve ölçiilü pisti ol
mıyan tarla.lara birkaç gencin ne gUç 
lUkle toplanıp gönderildiğini, hatta 
bazt mıntakalarda. müsabakacı bul
mak için galinlere para vadedildiği 

bizden iyi umumi merkezin de ma
lflmudur. 

Atletizm federasyonunun parlak 

~eri arasında 228 atletin iştirak et
tiğini göğsünü gererek ileri sürdüğü 

lst.anbul atletizm bayramı ise yıllar 

danberi gayretli ve hususi mUteşeb. 

bislerin tertip ettiği umuma açık es
ki kolej mUsabakalannın temadisi • 

dir ki, bunu Atletizm federasyonunun 
yaptığı işler arasında saymak, faa
liyet bilançosu pek fakir olan bu fe. 
derasyona başkalannm eserini ilAve 
etmek gayretkeşliği olur. 

Yine atletizm federasyonuna atf e 

dıı1en muvaffnkıyetler arasında sayı
lan 7 yeni Türkiye rekorunu yapan 
gençlerin mesaisini, ehemmiyetten 
düşürmek fikrinden tamamen uzak 
olarak diyebiliriz ki; bu rekorların dt 
prda yapılanlannm nimmi tescfl ka 
ğıtlan mevcut olmadığı gı.öl iQerde.. 
kı1er de bevnelmilel nizammmenin 
'rekor te!ıhitine dair koştuğu eartia.rı 
havi değildir. 

Bunlara mukabil. bi1!nço muharri 
ri, bu şubenin iki senedir Balkan o
yunlannda almış olduğu elim netice. 
!erden ve yalnız adı geçen Yunan ve 
Macar atletlerine karşı aldığımız ba 
ZI sonuçlardan bahsetmeyi şayanı dik 
kat bir zühul ile unutuvermi3 görlin 
mektedir. 

Bütün bunlara rağm.en makalenin 
'K>nunda: 

yılında bu senenin 7 rekoruna mu. 
ka.bı1 21, yani Uç misli fazla Tilrkiye 
rekoru kırılmıştır. 

- Yine 935 te ve ondan eyvelki 

senelerde en az beş mıntakanın birin 

ci ve ikincilerinin iştirakile muntaza 
man Türkiye birincilikleri yaptlmış
tır. iki senedenberi Türkiye birincili. 
ği yapılmamaktadır. 935 ve ondan ev 
velki yıllar muntazaman en az on 
mınta.kada senelik atletizm birincilik 
leri yapılırken, iki senedir mıntaka 
la.rda bu birincilikler de yapılmaz ol 
muştur. 

935 senesinde Türk atletleri Bal -
kan oyunlarında 75 sayı alm~ktn 

936 da bu sayı 28 e ve 937 de 26 ya 
düşmUştilr. 

935 senesinde resmen lisans ve mü 
seccel 1000 den fazla faal atlet :nev 
cut iken. bugün bunun Uçte biri dahi 
kalmamıştır. 

Son iki senede en iyi atletlerimizin 
dereceleri göze çarpacak bir dilşük
lUk göstermiş ve. tdmanlanmn iyi 
eevkedilememem yUzUnden formları
nı kaybedenler içinde Irfa.n gibi A
merikada birinci olanlan Atletizm fe 
d.ıerasyonunun eline geçi~e Bükreştc 
Uçüncülüğe düşecek bale gelmiştir. 

Dergi. Kurumun malıdır. Oraya 
mensup olanlv. onun sayfalarında 
sevdikleri arkadaşlannı methedebilir 
ler. Lakin bu maksatla efkarı umu
miyenin malı olan hakikate ilişilemez 
ve onun çehresini değiştiremezlet'. 

Esasen bir şey övmek iç.in başka 

şevleri kötUlemek en ~ri bir usu~dür 
Normal ola.n hareket tarzı ise. kunı
mun işlerinden birinci derecede me 
sut olan bir zatm bu işleri kendi met 
hetmesi değil. geçen senelerle bn se 
ne yapılan şeyleri k•lma ilişmeden 
mukayeseli bir bilanço halinde neşre 
dip mesainin ivilii!i ve kötiiliiğü hnk 
kmdaki hiHanU efkAn umum.iyeye bı-
rakmasıdır. 

Bolu da Atletizm 
Bolu, (TAN) - Bo1u halkevinin 

tertip ettiği 3000 ve 6000 metrelik 
teşvik koşulanna 16 atlet iştirak et-

miştir. Koşular kalabalrk bir meraklı 
kiltlesi tarafmdan heyecanla takip e· 
dilmiştir. Hararet nakıa 6 ve koşu 
sa.has•nds 20 santim kaT olmas~na 
rağmen 6000 metrede MustAfe Cey. 
lan 24 dakika 3 saniyede 3000 met
rede de Mehmet Varol 10 rla.kika 3fı 
saniyede birinci gelmişlerdir. 

--0-

T<LÜPLER: 

Galatasaray Kongresi 
Galatasaray spor klübü idare he-

"llüJfıt·n 1937 yılı spor alernlnıfz yetinden: 
:lif.n l<rfldinden 6'\"velki yılla.rrll"n- ha KlUbümUzün yUksek murakabe he 
ri7 bir S<:"adMc i'sfün fı4r f.aal.iyet yeti fevkalade olarak 22 ikincikanun 
\'e ba....;;an yılı olmuştur. cumart:Rsi günü sa.at 14.30 da içtima 
Denildiği içindir ki. bu sözü haki· edecektir. 

Kafileye mmtaka ikinci başkanı 

Muhtar Uygur riyaset etmekte ve 
cendisine Futbol Ajanı Abdu!lah re
fakat etmektedir. Aynca idareci ve 
masör olarak meşhur Kelfe lbrahim 
kafile ile birlikte gitmektedir. 

Giden oyuncular şunlardır: Cihat. 
~ecdet. Faruk, Reşat. Bahadir, Esat. 
Eşfak. M. Reşat, Necdet. Bülent. Ha. 
şim. Murat, Naci, Fikret, Melih, Muh 
teşem. .. 

Bu maçtan. Ankara-dan hakem Ke 
mal Halim idare edecektir. Muhtelit 
pazar günü, ikinci maç·nı yaptıktan 
sonra Ankaradan hareket ede<'.ek ve 
pazartesi günU 1$ehrimize gelecektir. 

Şilt Maçları 
Istanbul muhtelitinin Ankaraya 

gitmesi dolayısile bu pazar sahalan
mrzda enteresan karşılaşmalara tesa. 
dlif edilemlyecektir. 

Futbol Ajanlığı ta.rafından tertip 
edilen şilt maçlanna Şeref ve Tak
sim statlarında devam edilecek ve 
nisbeten zayrf takımlar biribirlerile 
ka·rsılaşacak1ıtrdır. Taksim l!ltad·l"da 
Topkapı - Eyüp ile. Beykoz - Ka
ragllm.rü.k ile oynıyacaktır. 

Şeref stadmda Vefa - Kasımpa. 

şa ile Beşiktaş - Doğanspor ile ov
nıyacaktır. 

GÜR.ES: 

Avrupa 
Güreş 
Birincilikleri 

Estonya. güreş federasyonu tara - I 
fından her sene muntazam blr şekil-

1 
de yapılan Avrupa Grekoromen gü- 1 

reş birincilikleri bu sene 27 ve 28 ni
sanda Tallin şehrinde yapılacaktır. 

Güreşin en fazla taammüm etmiş ol
duğu milletler taraf•ndan büyük bir 
ehemmiyet atfedilen bu karşılaşma
lara bu sene lsveç. Finlandiya. Eston 
ya, Almanya, Italya. Macaristan ve 
Çekoslovakya şimdiden kayıtla.nnı 

yaptırmışlardır. 

Çoktanberi bir hareketine şahit o
lamadığımız bizim milli güreş ekini
nin bu müsıt.hıı.kall\ra i&tirak ettiril:" 
ettirilmiveceğine dair henüz ortada 
bir emare voktur. 

Yalnız mlil"ıthakalara iştirak etme
diğimiz takdirde. ızüreşcilerimizin 

ıuıtrenörll Pellinen. federasvondan se 
nelik iznini istiyerek müsahaka18.T'n 
tarzı cerevanmı görmek ve dünya gU 
reş A.lemindeJô son deifüıiklikler hak. 
Kında bir maliımat edinmek üzere 
Talline gidecektir. 
~ 

q A l?frrrF,: 

Meıhur Planiçka 

Futbolü Bırakıyor mu? 

• 
Bir Kar.lm iş Arıyor 

Eyüpte Bülbülderesinde Çırçırda 3 numa 
ralı evde oturan Miıkerrem isminde bir 
kadm dün matbaamıza gelerek şunları söy 
ledi: 
"- Evvelce trenlerde çalışıyordum, Son 

radan çıkardılar, 11 yaşında b.r de oğlum 
var, Hayli zamandır işsiz kaldnn, Konu 
komııulardan yardun dilenmiye utanıyorum, 
Çalışabilecek vaziyette olduğum için iı iı 
tiyorum, Bana bir iş verebilecek oıanlnrın 
bir mektupla adres;me yazarak haber VCI' 

melerin rca iederim :" 

• 
lki Defa Vergi istemişler 

"- Kapahçarşıda Sahaflarda 103-1 nu 
maralı dükkanı tutan Tevfik Berkan, dün 
matbaamıza gelerek şu şikfiyettc bulundu: 

"- 11, 2, 934 tarihinde bir dükkfi.n aç 
um ve 28, 2, 935 tarihine kadar çalıştnn, Bu 
müddet için 144 lira verg tahakkuk etti 
rildi ve bunu 27 eylQl 935 te son taksitini 
vermek ıuretilc ödedım, Bundan sonra, ay 
ni iı için ikinci bir vergi tahakkuk ettirildi, 
Tetkiki itiraz komisyonuna miıracaat ettim, 
Birinci vergin n fuzuli olduğuna dair karar 
aldım, Fakat, bu parayı geriye alamadnn, 
Şimdj ayni vergiyi ik nci defa almak isti 
yorlar, Iı icraya da aksettiği için hacızc 
geldiler, AUlkadar makamların nazarı dik 
katini cclbetmenlzi d terim:" 

Milyonlar 

Acaba Nerede ? 

• 

Şu Amerikalı güzel kadıncağız. bir 
facia kurbanı Janine Keller'dir. Bir 
dansözdU, Parise gelmişti. Orada 
tel'8 bir tesadüfle maruf haydut Vcid 
mann'ın eline düştü ve öldürüldü. A
merika gazetelerinin son neşriyatına 
göre bu kızcağız. Fransa.da büyUk bir 
servet yapmış ve bunu herkesten giz 
!emiş, sadece, bir a.n iç.in kendisini 
kaptırdığı Vcidmann canavanna söy 
lemiştir.JRivayete göre, kadıncağızın 
serveti on beş milyon frank kadardı. 
Bu paradan şimdi hiçbir haber yok
tur. Ve Parlsli canavrın bu büyUk ser 
veti ne yaptığı henilz herkesin meç 
hullidUr. 

katle taban tabana zıt olduğunu gös Ayni gün umumt kongremiz de sa 
terecek birkaç delil zikrine mec;ur at 17 de aktcdileceğinden, sayın a.za
olduk. nm o günü muayyen saatte klüp 

Avrupanm en büyUk kalecisi oldu. 
ğunda. bütün dünyanın ittifak ettiği 
Çekoslovak milli takım kalecisi meş
hur Planiçka'nrn a.nlaşılamıyan blr 
sebepten dolayı futbolU terkedeceğinı · 

son gelen Avrupa gu.eteleri yazmak 
tadrr. 

bu hadise Çekoslovakyada büyUk bir 
teessür uyandırmıştır. Futbol fede
rasyonunun ve Çekoslovakyanın en 
nafiz şahsiyetlerinin bu harika kale. 

ci ile yaptıkları temaslar rnUspet bir 
netice vermemiş ve bu meşhur oyun-

cu hiç olmazsa futbolden çekilmesi
nin sebebini söylemesi hususunda
ki ısra.rlara sUkütla.r mukabele etmiş 
tir. 

- Yeni federasyoınm atletizme merkezine behemehal teşrlflerl rica 
el koyduğu 936 da.n evvel yani 935 olunur. Gazetelerin. ka:Ydettiklerine e-öre. 

Ada, sahilden yedi sekiz mil u
zaktaydı. Burası sırf gürck 

mahkumlarına aitti. Muazzam ka
le, ancak adanın çökmesiyle yıkı
lacak binalardan biriydi. Yaz kış, 
burası, bitmez tükenmez dalgala
nn sarsıntılariyle, köpüklerile çev
releniyordu. 

Burada, kimisi bahtına boyun 
eğmiş, kimi cezasına razı olmuş bir 
sürü insan ya~ıyordu .. 

Bu insanlann içinde Sandro ad· 
lı bir ihtiyar bulunuyordu. Sandro 
bütün gençliğini burada geçirmiş, 
saçlarını burada ağartmıştı. Sakin 
bir adamdı. Kimseyle uzun boylu 
konuşmaz. sessiz sessiz dolaşır o
turur ve kimseye küçücüli bir za
rarı bile dokunmazdı_.. 

Bu usluluğundan ve ağır başlı
lığından dolayı hapisane idaresi o 
na i!•tisnai bir muamele yapmıştı. 
Sandro her vakit bahçeye çıkabili
yor ve gardiyanların çocuklarile 
karılarile konuşabiliyordu .. 

İhtiyar mahkum en çok Made
leine anayla ahbaptı. Madeleine a
na. en ktdemli bir gardiyanın knn
sıydı. Sandro çok zamanlarını o.. 
nun çocuklarını oynatmakla onla
ra güzel masallar anlatmakla ge
çiriyordu. 

* 
B ir bayram arifesi Madeleine 

ana, ihtiyar mahkuma Hin
diyi kesmesini rica etti. Sandro bir
denbire kızardı. 

-O gençken de böyle birşey 

söylendiği vakit hemen kızarırdı.
Bu teklif onu sarsmıştı. Müte

reddit bakışlarla kadına baktı. Du
daklan titredi; ve nihayet: 

-Kesemem, Madeleine ana, de
di.. Ben ömrümde hiçbir şey kes
medim, öldürmedim •. 

Bu söz kadıncağızı birden hay
rete düşürttü. Öyle nasıl olur? Ka
til cürmünden müebbet küreğe 

mahkum birisi bir hindi kesemez 
miydi? 

Sandro kadının bu düşüncelerini 
okumuş gibi büsbütün kızardı; şa
şırdı. Bunca yıldır kimseye haya
tından, macerasından bahsetmiş 

değildi. Adeta utanarak gözlerini 
yere indirdi: 

- Evet, Madelcine ana, ben in
san da öldürmüs değilim. . Dedi.. 

Arada bir sUkt'.'ıt basıl oldu .. San 
dro bu sözü söylediğine de pişman 
olmuştu. Kadın ufak bir istifham
kfır bakışlarla bakıyordu. İhtiyar 
başını öbür tarafa çevirdi; o zaman 
Made1ine: 

- Nasıl olur Sandro? Diye sor
du. 

Mahkum vntkundu ve kim bilir 
ne dUşünmilş ki karar ver

miş insanlara mahsus bir tavırla 

doğruldu ve anlatmıya başladı: 

- Evet Madeleine ana ben in
san da öldürmedim. Katil değilim. 
Yıllar geçti. Elli yıldır bu sım kal

bimde taşıyorum. Gençtim; dağ

lar benimdi sanki.. Bütün gün ko
yunlraımı. keçilerimi otlatırdım. 

Marie, sepetçinin kızıydı. Ben sü-

rüyü otlatmıya çıkınca o da be
nimle gelir ve dere kenarında se
pet örerek bana arkadaşlık ederdi. 

, Bazan koşar, dağ çilekleri toplıya
rak yanıma gelirdi. Hülasa bütün 
günümüzü neşeyle saadetle geçi
rirdik; bir gün kendimi tutama
dım ve: 

- Marle. sen o kadar şirinsin, 
ki dedim, benim en kıvırcık ve gü 
zel kuzulanmdan bile daha cana 
yakınsın!.. Şehre indiğim vakit sa 
na altın yaldızlı dantelfilar, gelin
lik elbise alacağım. Benim kanın 
olacak mısın? 

Bu söz. bizim nişanımız oldu. 

Marie'nin anası ölmüştü. Baba
sı ise onu yayladakilere emanet 
bırakarak şehre inmişti. 

Şehre ilk indiğim zaman nişap
lıma hediyeler almıya başladım. 

Meseleyi öğrenen babası müthiş 
bir surette kızıp köpürerek: 

- Ben güzel kızımı bir çobana 
vermek için büyütmedim, dedL 
Hem öyle zarü bir kız hiç çobana 
verilir mi? 

Marie'yi hemen yayladan aldırt 
tı ve pastacı halasının yanına bı
raktı. Bu darbe, bu aynlık beni 
yıkmıştı. Bir gün dayanamadım ve 
dağdan indim. Ovalarda, çütlikler
de rençberlik etmiye başladım. _ 

Bir gün işsiz kalmıştım. Gün
lrece iş bulamadım. Açtım. Yollar
da önüme bakarak yürüyordum. 
Dilenmek ağınma gidiyordu. Ça
lıştığım yerlerde birçok efendiler 
beni yanlarında alıkoymak istemiş 
tiler. Fakat ben duramamıştım İz
tırabım beni hiç bir yerde bırak-
mıyordu. 

Açlık içinde kıvranırken bir 
akşam üstü bir köye vardım 

Köyün kenarında rastladığım ilk 
kapıyı çaldım. Kapı aralıktı. İçeri 
daldım. Sofaya girince birden afal 
ladım. Yerde upuzun bir hayalet 
yatıyordu. Mutlaka sarhoş olmalı 
idi. Yanına sokuldum ve uyandır
mıya çalıştım .. 

Kımıldamadı. Eğildim, dinledim. 
Adam nefes almıyordu. Ölmüştü. 
Elinde bit tabanca vardı. Tabanca
yı alıp masaya koydum ve cesedi 
kaldrrıp seôire uzattım. Sonra bü
-tün evi dolaştım. Kimsecikler yok
tu. Karnımın açlığı beni mutfağa 
sevketti. Tavanda jambon mazgal 

lan asılıydı. Bir sepette de ekmek 
vardı. Fakat iştiham birden kesil
mişti. Bu sıralarda da ortalık iyi
ce kararmıştı. Ben mutfakta iken 
ir gürültü duydum. Birden kork 

tum ve kaçtım .• 

Kimsesiz ovalarda mütemadiyen 
koştum koştum .. 

Madeleine heyecanla sordu: I 
- Sonra ne oldu? 

- Şehre girerken beni bekçiler 
yakaladılar. Korkudan titriyordum 
Benden şüphelendiler. Hepsini an
latpm. Fakat bana inanan olmadı .. 

G ardiyamn ihtiyar kansı göz 
yaşlarını tutamadı. Elli yıl 

dır haksız yere ömrünü buralarda 
çürüten bu adama acıyordu. Sand· 
ro yalan söyliyemezdi. Artık dün
yada hiçbir ümidi. bir isteği kal
mamış bir adam niçin yalan söyle-

• ? 
sın ... 

- Zavallı Sandro!. 

İhtiyar mahkum başını eğdi Ve 
ınınldanır gibi: 

- Hayır. Madeleine ana. dedi, 
ben zavallı değilim.. Hattiı. mesu
dum da .. 

Ne bir düşüncem ve ne de bir 
isteğim var .. Bomboş bir adamım .. 
Hayır Madeleine, ben diğer insan
·~n yanında uvallı sayılmam! 
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Bu koltuk onun kocasından 

kalmışb ı · 

Eskiden Dondü'nün ihtiyar bir ko
cası vardı. Zaten kendi de ihtiyardı 
ya... A~amcağız bundan iki yıl önce 
ölmüştü. Son zamanlarda kuvvetten 
düşmüş, beli bükülmüş, yerinden 
kalkamaz olmuştu. Vücudunu roma
tizma ağrılan kaplamıştı. Artık ocak 
başındaki minderde rahat rahat bağ
daş kuramıyordu. Ona herhalde ge
niş koltuk lazımdı. Dondü ile koca
sında para nerede? 

Bereket o sırada yakınlara zengin 
bir çütlik sahibi yerleşti. Birçok tar
laları satın aldı. Güzel mi gUzel bir 

ev kurdu. Bu çütlik sahibinin mer
hametli bir kansı vardı. Dondü'nün 
kocasına acıdı. Eski koltuklarından 
birini yolladı. İhtiyar son günlerini 
hep evinde geçirdi. 

O ölünce Dondü düşündü, acaba 
bu koltuğu şimdi geri vermeli mi, 
vermemeli mi? Öyle zengin kadın o
nu kendine değil kocasına vermişti. 
Kocası ölünce koltuk yine yerine 

"~ 

çıkma, bir kalabalık görüldü. Dondü
nün içi yandı. Herhalde sahipleri 
dönmüşlerdi. Koltuğu seviyordu am
ma doğru, temiz yürekliydi. Ne ka
dar severse sevsin alıkoyamazdı. He
men o saat çütliğe koştu. Zengin ka
dını görmek istedi. Uşak: 

- O, gittiği şehirde öldü. Kocası 

da dönmiyecek. Çiftliği kızına bırak
mış. Bugün onunla kocası geldiler. 
Dedi. 

Çiftliğin yeni sahipleri : 

Şurada üç resim var: Kuş, şemsiye 
H kız, gözlüklü bir adam. Hiçbiri bil
diğiniz resimler gibi çizilmemiş. Baş
ka resimlerde. türlü türlü çizgiler, 
gölgeler btilunur. Halbuki bunlarda 
yalnız çaprast işaretleri ile uzun u
zun, büyüklü küçüklü yuvarlaklar 
var. Çünkü bu, yalnız bir resim de
ğil bir oyundur, da. Bu örneklere ba
karak arkada.şmızla yanşa girişin. 

Bakalım. Hanginiz bu türlü, yeni bir 
resim yapabileceksiniz. Ne resmi o
lursa olsun. Bunlar gibi güzel birşey 
yapaisanız hemen (TAN - Çocuk) 
adresine yollayınız. Mecmuamıza ko
yalnn. Fotoğrafınızı da basalım. Size 

. . _. . . . . leri pek yandı. Tutup sattıkları ta-
Çıftligın yem, genç sahıplerı eskı ı kımlardan kalına bir koltuğu ona yol 

eşyayı beğenmemişlerdi. Birer birer !adılar 
satılığa çıkardılar. Istanbuldan yeni · 

Dondü yeni koltuğu eskisinin yanı
na koydu. Tıpkı bir çocuk gibi sevi
ne sevine, uzun uzun baktı. Yenisi 
eskisinden daha parlaktı. Hem de da 
ha hiçbir yeri aşınınamıştı. Eskisine 
kıyıp oturamazken buna nasıl otur
sun? 

eşya getirttiler. Erkek ~ühendisti. 

Kendine güzel bir iş odası hazırlattı. 
Es~iden kalmış eşyalar arasında yal
nız tek bir koltuk karı kocanın hoşu
na gitmişti. Onu bu yazı odasına koy 
dular. Yazık ki bu koltuk tekti. Eşi 
olsa ne kadar iyi olacaktı. Genç ka
dının bir gün aklına geldi: 

- Bu koltuk tek değildi. Anne. 
min zamanında çütti. Kimbilir eski
di diye ya birine verdi, ya sattı her
halde. Halbuki bu türlü eşyanın kıy
meti eskidikçe artar. Bugün ona an
tikacılar ne kadar yüksek fiyat veri
yorlar. Bu salona ondan daha güzeli 
bulunamaz. 

Düşündü taşındı. Ağrıları gün gün 
den artıyordu. Çaresiz artık yer min 
derinden vaz geçmek lazımdı. Ma
demki öyle ... Bari yeni koltuk bir 
yanda rahat etsin de eskiye otursun 
daha iyi diye düşündü. Ve o gün ilk 
defa yıllarla koklıya koklıya sakla
dığı iskemleye gömüldü. Dinle~di. 
Bu o kadar hoşuna gitti ki ... Günler
le evinden çıkmak istemedi. 

Diye hayıflandı. Genç kadının o 
kadar övdüğü koltuk kırmızı kadife I Köylü aklı bu kadar erer : 
kaplı, cilası kaçmış, üstüne oturduk-
ça gıcırd.ıyan bir koltuktu. Eşini de .. j Dondüyü uzun zaman göremeyin-
Anladınız elbette.. · ce çiftlik sahipleri meraka düştüler. 

dönmeliydi. El malı bu! Göz dikmek ı Aradan aylar geçti : 
olmaz. Ne yapıp yapıp geri vermeliy

"Uğrayıp bir soralırrt,, dediler. Onu 

.. eski koltuğundaı' yani eşini arayıp 

di. 

Dondü kadın k_oltuğu geri 

. D~~d~. artık koltuğu benimsemiş- durdukları koltuğa kurulmuş oturu-
tı. ?.~~ku asıl sahibi de, eğreti sahibi yor buldular. Genç kadın: 
de olunce o, kendinden başka kime . .. •v• 

~erecekti. Fakat .•• 
kalabilirdi. Zaten yeni çütlik ~ahip- - Neye benım gonderdıgım kol-

, leri eski eşyadan sinirlendikleri için t~Jda oturmuyo~sun Dondü kadın? 
1 O sabah çiftlikte kimseyi bulama- hepsini satmamışlar mıydı? dıye sordu: 

~· Uşak ev sahiplerinin gezmek için Aradan aylar geçti Derken Dondü - Hiç oturur muyum, o kadar gü-

~aşka bir şehre gittiklerini, birkaç nün de yavaş yavaş bütün vücud~u zel şeye nasıl kıyarım. 
rydan önce dönemiyeceklerini haber ağrılar kapladı. Artık 0 da kcx:ası gi- Genç kadın az kalsın: 
ferdi. Zaten bayan hasta idi, gittiği bi ne ocak başında, ne de minder üs- - Ah akılsız diyecekti, bu şimdi 
fyerde doktorlara göstereceklerdi. tünde rahat edemiyordu. Hele bağ- oturduğun en kıymetli bir antika. Ö-

(

önecekleri gün şimdiden belli ol- daş kurup oturmıya hiç dayanamı- bürü hurt.un yamnd~ beş pa. ra etmez. 
mazdı. yordu. Bir gün aklına geldi. Kocası Kocası bunu sezdı, hemen söze· ka-

Dondü bu habere sevindi. Koltuk koltukta oturunca pek rahatlanıyor- rıştı. .. .. .. 
ir vakit daha yanında kalacaktı. o du. Kendisi de öyle yapsa fena mı o- - Donödu kadm mademki öyle, şu 

akşanı. işini bitirip lambasını yakar 

yakmaz ilk işi, yakında ayrılacağı o 

pınl pm 1 şeye doya doya bakmak ol-

lurdu? 

İşte benim size demin söylediğim 

gün o gündü. Dondü kadın. örtüleri 

eskiyi bize satıver. Yenisine rahat ra 

hat otur. Bizde onun bir eşi var da 
tek kalmasın istiyoruz. 

du. Kocası öldüğü saattenbcri üstünü 1 a~~p ~oltuğa oturunca yüzü güldü. 

kırmızı bir örtü ile örtmüştü. Bu ka- Çünku: Hem ağrılan dindi, hem de 

İhtiyar köylü bir dakika 'tlüşün
dü. Sonra: 

- Neyliyeyim, dedi, ben hiç bun
ca iyilik gördüğüm yere eşya satar 
mıyım. Gönlümle veriyorum, alın bu 
nu. Öbürünü bırakın bana. 

danna kanamadı. O gece Amerikan

an torbasını koltuğun üstüne geçir

i. Hatta ertesi akşam, toz olmasın 

iye minder yüzünü de üstüne örttü. 

kendini o pırıl pırıl şeyin içinde zen

gin gibi gördü. Amma yazık ki bir 
dakikadan fazla oturamadı. Güzel 
koltuk hırpalanır diye üzüldü. İnip 
yer minderine çöktü. 

• 
Eski koltuk eski yerine dönerken 

:>z.)C o • ., . ... 

~ -~\~ 
~· .... •./.,&...J 

• 

güzel bir hediye verelim. . 
Resmin bu türlü yani çaprast ve 

yuvarlaklardan yapılması şarttır. 

- Bak aşçı uyuyor. 
- Şuna bir oyun edelim. 
- imdat... imdat, mutfağa 

kaplan girmiş, imdat ... 
--- o-

KARIKATUR: 

Zavallı Borazan 

Aradan bir ay geçti Çiftlik sahip-

11erl dönmediler. Kadıncağız artık her Koltuk birken iki olmuştu : Dondü minderinin bir köşesine bü- . 

ıakşam lambasını yakıp koltuğu sey
:retmeyi .iş edinmişti. Yıllardır eğlen

ce nedir tatmıyan yüreği ona bakar
ken ferahlıyor, şenleniyordu. 

Günün birinde çütlikte bir girip 

O günlerde çütlik sahipleri nasılsa 
Dondüyü bir yerde gördüler. Kimse
siz bir dul olduğu için haline acıdı
lar. Hele ağrılı sızılı olduğu halde 
hala minder üstünde oturduğunu i<:-

zülmüşt~ ... Ve .. ağlıyordu. Şükür ki Bir borazan borusunu öttürerek 
yenisini istememişlerdi. Kendi ken- geni3 bir caddeden geçiyordu. Bir be 
dine: · lediye cadde sulayıcısı da uzun bir 

(Ya onu isteseler ne yapardım,) eli- ·hortumla caddeleri suluyordu. Ve iş 
yordu. (Öbürüne bu kadar acıdım, te bu yiizden zavallı bornzanın başına 
buna nasıl dayanırdım?) bu hal geldi, 

f ANın ÇocuJ< lliveıl 

ii.TE B u N LJ ! [Garip ue meraklı şeyler: 

SİLMİYO~DUM ! 
Kedi ile Kobra Y ilanı 

Dünyanın En Büyük 
Sandığı 

Dünyanın en büyük sandığının ne: 
kadar kocaman olduğunu anlam.ak is
tiyorsanız yanındaki adama bakınız. 
Ne kadar ufacık kalmış. Sandık fay
dalı bir eşyadır amma bu kadar bü
yüğünü ne anneler, ne de hamallar 
sever. 

Garip Bir Çiçek 

Bu çiçek (Japon zambağı) dır. A-1 
dına (Hoplıyan zam.bak) derler. Çün
kü dalları oraya buraya hoplar gibi 
uzanır. Yere gömülür. Ve oradan ye
ni filizler verir. Halbuki bildiğiniz çi 
çeklerden hiçbiri dalının ucundan 
kök salmaz değil mi? 

Kardeş Kardeş 

Dev Kaya 
r 

Şu gördüğünüz kaya Arizanadadır. 
Büyüklüğünü gözünüzün önüne ge

Meksika köylerinden birinde yal
nız başına yaşıyan ihtiyar bir kadın 
bir gün mutfakta bir gürültü duyar. 
Ne olduğunu anlamak için koşup ba
kar. Ne görse beğenirsiniz? Kendi 
kedisiyle ko~unun kedisi bir kob-
ra yılanı ile kavga etmiyorlar mı? 

Yılan en aşağı bir metre uzunlu
ğunda. Kediler daha pek te büyük 
değil. Fakat ne dersiniz, iki kedi bir
leşince onu bir güzel alt ederler. Ya 
zık ki çok geçmez yılanın eşi acaba 
arkadaşının başına bir şey mi geldi 
diye merak eder, çıka gelir. Kavga 
yerinde yılanı ölü bulunca kedilere 
saldırır amma büyük ve kanlı bir 
boğuşmadan sonra o da ötekine kavu 
şur, ölür. Savaşı kazanan ' iki küçük 
kedi yalana yalana evlerine döner
ler. 

--0--

Bir Hayvan 9oyu Daha 

Ortadan Kalkıyor 
tirmek için ayni resimdeki adaıru a-ı Londra (Hayvanlar bahçesi) ndeki 
raştırın Zannetmem ki bulasınız. b · ··k·· 1 d ··ım·· t·· .. ·.. ya anı o uz, geçen er e o uş ur. 

Çünku: Kayanın yanında karınca I B .. 1.. k h . t rili" 
k d uf ık k l tır u o ume ço e emmıye ve yor. a ar ac a mış . 

T k B• D • G•b. ı Çünkü yabani öküz soyu ortadan 
ıp 1 ır enız 1 1 kalkmak üzeredir. Kanda da bunlar-

~ - ;.,.r -

Resmint gördüğünüz ne bir denız, 
hatta ne de bir göldür. Bu bir havuz 
dur. Ve Avrupada bir şehir parkında 
dır . 

Bu havuz dünyanın en büyük ha
vuzlarından biridir. İçerisinde kayik 
lar, sandallar değil, orta büyüklükte 
vapurlar dolaşabilir. Nasıl hayret de
ğil mi çocuklar ... 

Üstü Yazdı Elma 

dan sayısı binleri bulan sürüler var 

amma onlar Amerika yaban öküzle

ridir. Avrupa yaban öküzü onların 

tıpkısı değildir. Boynuzlan ufaktır. 
Hiçbir zaman Amerikadakiler kadar 

büyümez. Bunlar hep ormanlarda ya

şarlar. Yaprak, dal ve ağaç kabuğu 

yerler. Ottan hoşlanmadıkları için 

kırlara, çayırlara gitmezler. 

İnsanların (Taş devri) ni yaşadık
ları çok eski zamanlarda yaban öküz

leri başka türlü idi. O nesil yavaş ya

vaş ortadan kalktı. Bize yalnız taş 

devrinde yaşıyan insanların mağara 
• 

duvarlarına oyduklan resimleri kal-

dı. Bu resimler bugünkü Avrupa ya

bani öküzüne benzemiyorlar. 

Avrupa yabani öküzü bir vakitler 

Kafkas dağlarında ve Kara ormanda 

pek çoktu. Büyük Harpte çoğunu vu

rup yediler. Bugün yalnız Lehistanda 

beslenen sürüler var. Onlar da he-

men hemen ehlileşmiş yani yabani
likten çıkmış gibidirler. İşte bunun 

s 
Resimli hikaye : 

Şapka Sanmışlar 

.J ... . . , ... 
~ ,,. ·Jt 

H '\.-ı _1if" ~- • . •\ • 
~ ~ .... ~-:-:~ \J .. ~ 

- Şu kıza bir oyun eJe-
l.ı 
un. 

- Şu kutuyu bir yerine 
götürebilsem! 

- Ne oluyor, ne yapıyor
sunuz? 

-~~ rg: ~~: l~~~~~·:?t· 
.. ~ . 1 - tf.... ~. · I ' I · · 

(. ~~'7 :ı~ ~! ~~ 
F/ .~. ~· ...,. ~.~ . ~ 1:;· 1 

. - ~· p<-~ .. : ';,, .i --.. 'Jq~~ 
-~"' .f.•.!.tio.Jc8"\... 

- Şimdi sıra şapkayı çı
karıp giymekte. 

- A, biz bunu şapka san
mıştık. 

-- -~ - ... . : . .("' :,-:..~ 
flW.. :V,~~ . ····1tt·~·. ... \\' • : .. .: )!•· ~\ . r \... . 1' 

\ ~- ~ . -~'( . ..; 

- Şapka değil de, iare 
ise ne zara;., var zavallılann 

Lond.rada büyük bir lokantada kim, 
ne zaman elma yerse yesin önüne ge
tirilen elmaların hepsinde muhakkak 
(C. E) harflerini görür. Bunlar lo
kantanın adının baş harfleridir .. El
manın üstüne ne kalemle, ne boya ile 
ne de başka birşeyle sonradan yazıl
mış değildir. Meyvanm kendinde var 
dır. Elmanın her yanı bildiğimiz el
malar gibi kırmızı, pembedir. Yalnrz 
harfler ya beyaz, ya açık sarı, yahut 
ta çok açık yeşil yani soluk bir renk
tedir. 

için Londradaki yabani öküzün ölü-1 ================ 

LOiıdra hayvanlar bahçesinde iki 
yabapi eşek başbaşa ayni kapta ka
nn .doyuruyorlar. 

müne o kadar ac:nıyor. Ehli öküzü 
bilmiyeniniz yoktur .. Elbette içiniz
den kendi kendinize hazan "acaba şu 
öküzlerin yabanisi yok mu?,, diye 
sormuşsunuzdur. İşte size o sorgu-

BALIGIN MARiFETi 

nun cevabı. Vahşi ôküz, bildiğimiz 

öküze çok benzer. Yalnız onun sırtı 
daha kambur, başı. yüzü, on ayakla
n , göğdesinin yarısı tüylerle örtülü· 
dür. 

~----·--- . . 
TAN· Çocuk 

Bilmece Kuponu 
Bilmece hal kağıtlarile 

beraber bu kuponun herh'!_l

de gönderilmesi lcizunılır. 

Kuponsuz gönderilen lıô

ğıtlar gelmemiş. addedilir. ~Balığım amma l inanmazsanız ba-ı Okwn bir damla ı :iyeceğim böce-ı· Fülll .. : işte va,.. . . . _ _ ______ .. . 
guzel ok ataı·un. Ikın: ' , ııı. . ge yanaşır, dum büe... • · • 
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Silah Yanşı 
Hızlandı 

(Başı 1 incide) 
1'okyo sefiri bu mesele üzerinde. Ja
P&nya hariciyesi ile temas edecek ve 

Teruelde Müthiş Bir 
Hava Harbi Oldu 

BAŞMAKALEDEN MARAA'.[ 

Haklı 
Bir Tenkit 

(Bafr 1 incide) Japonya.nın azami 35 toQda.n fazla ge Asiler Mukabil T aarruzlonnda 
bli yapıp yapmadığını anlıyacakt.Ir. barış cephesinin Ahenk ve birliğine 

HIRÇIN KÖŞEDEN MABAAT 

"Muallm Nihad .. ın 

Macerası, Terbiyevi 

Eserlerin Şaheseridir. 
(Başı 5 incide) 

Japonya.nın böyle bir şey yaptığı ta- Tam Bir Hezimete Ug"" radılar aykın bir siyasete devam ettiklerini haıkkuk ederse lngiltere ile Ameri- anlattım. Zeyid Çakar ile Amir Şimşek konu-
kanın da ayni hattı hareketi ta.kip Barselon, 21 (A.A.) - Resmi bir giliz Thopenen vapUJ'U tayfalanndan Neticede İngiliz devlet adamı dedi şu.rken işitmişmif te bana da söyledi. 
etıneleri beklenir. Başvekil Mister tebliğe göte, dün Teruelde yapılan dört kişi ölmiif ve yedi kişi yaralan- ki : Mehmede dönüp söyledim: 
Cha.nıberlain, bu işle bizazt ve büyük muharebe, şimdiye kadar vuku bu- mıştır. Uç kişi denize fırlamıştır. Va- H şeyiniz' beğ . s· - İşittin ya. Ortada bir isnat var, 
bir ehemmiyetle alakadar oluyor. lanlann en çetinlerinden biri idi. Asi- purdakl haar ehemmiyetsizdir. a1nız : tenkl~ enıyorum. : var amma kimin kime ettijj belli ol-

lngiiiz Amiralliğ:nJe ler birkaç kere tayyareler bimayesin Amerika hüklimeti Nantuchet adlı ~alarm ırb'ld' ektv:. ~av~haıi muyor. Yalnız gözönünde duran ya-
Loındra, 21 (A.A.) _ lngiliz deniz de Caladas tepelerine hücum etmiş- petrol gemisinin Asiler tarafından mü .. a ~ ı~. e -~ .. ~eti zıh, basılı bir sürü hakikat giime gi-

a._ , __ • ler, fakat hepsi de püskürtülınü..+i; ... sadere edilmesi meselesi ile wı-gul- o~nmemış gıbı gorunuyorsunuz. diyor. Sana da söyliyeyim ki buma-
-.auınıığı, Amiral Sir Frederick L. Y~- - 7 B haklı h k ğr b ~-· • v • v .:ı.1-+-- d" Am ika H . . N Hull u ız yız ya, er es u aşsın, u- b f 1 t tır k .,ltl.ld'in tekaüde sevkedildiğini ve ye Asiler agır zayıata ugraUJA ...... sonra ur. er arıcıye azın . 1 • .. .. •• ceranm er asını sa ır sa o u-
l'ine Amiral Earl of Cork and OıTe- saat beşte Muleton mevziini işgal et- bu mesele üzerinde esaslı tahkikat tu k;şfets~• :~~~- duşunu~;:ı~~ dum, bitirdim. Dediklerine, duyduk-
l'y'nin geçeceğini bildirmiştir. mişler, fakat biraz sonra ge~.dönmi- yaptırmaktadır. şte u Y ş ~şunce sev ı 1: ~ larına uyar biç bir yerini görmedim. 

8
. F z hl ye mecbur edilmişlerdir. Iki hava D ·u propaganda denilen korkunç silih, Ben bir içtimai teşekkülün başmda 

Bres ır raımz ır uı ki . 'k muharebesinin her birine 100 kadar enı . ~ .'~plfma daima haksızlar ~afından ~lamlı- olsaydım, veya - üstüme iyilik sağlık -
lbilr t, 21 (A.A.) - . 1200 şili tayyare iştirak etmiştir. Birinci mu- Ma~~dan bıldiriliyor : yor ve hakk~ emın o~ s~~ e- gaflet edip Yeşilaya girseydim, Mual-
~t:ebat ile diln Antilles ~dalarına. harebed hükA t hiç zayiat verme- İngıliz Canıma vapuru Akdenizin denleri ezmıye yarıyor. Bilir mısiniz lim Nihadm macerasını kitap olarak 
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ı·ady.o 
Bugttnktt program: 
ISTANBUL RADYOSU: 
Oile nqriyatı: Saat 12,30 PWda Tlrk 

muıilı:iıi, 12,50 Havadie. 13.05 PWda Tlrk 
muıikiti, 13,30 Muhtelif plilı: nqrlyatl, 14 
Son: 

Alqam neşriyatı: Saat 18,30 Pllkla dms 
muıildai, 19 Safiye: Piyano ve keman ref&
lı:atile., 19,30 Konferam: Selim Sırrı Tar· 
can (Pariate bir canbu), 19.55 Borsa ba 
berlerl, 20 Sadi Hottea ve arlı:adqlan ta 
rafmdan Tütk mU1ıkiıi ve halk prkdan, 
Z0,30 Hava raporu, Z0,33 Ba,. Omer Rıza 
tarafmdan arapça aöyleır, 20,45 Semahat 

Ozdensea ve arlı:adqları tarafmdan Tilrk 
musikisi ve halk prkılan (Saat ayan), 
Zl,15 Orkestra: 1 - Beetboven: Coriolan, 
Ouverture, 2 - Pucc'ni: Manon Leacaut. 
3 - Morena: Tortajacla valıe, 4 - Pini: 
Roaalba., 5 - Lancer: Groaamtlttercbea. 
22,15 Ajana haberleri, 22,30 Pli.kla tolalar 
opera ve operet parçaları, 22.SO Son haber 
ler ve ertesi sünün proaranu, 23 Son. l>tln bir mukavemet sef?.r:?e çıkan miş ve :Sner~m~i avcı ve bir bom- garbinde bir denizaltı gemisini diğer ki İngiltere parlamentosunun dört yü bastınr, binlerce nüsha dağıtırdım. 

ta kerk saffıharp kruvazoru lOmart bardı ta resi düşürülmüştür. bir destroyere hücum ederken gör- ze yakın azası arasında Hatay mese- Bu macera; işte 0 kadar terbiyevi 0 • 

avdet edecektir. ~; ~arebesinde düşman 7 düğünü bildirmiştir. Fransız torpito lesinin elitini anlıyan on kişi yoktur. yandıncı ibret verici bir macerada. ANKARA RADYOSU: 
SON DAKiKA • ta ava mc·· h . tçil iki' ta muhripleri bu mıntakayı araştırmak- Ortada sizin bakım.ınızdan böyle bir ' Oile netri:vatı: Saat 13.30-13.50 Jlabte 
- • yyare ve um unye er y- ul • lif plik neşriyatı, 13,50-14,15 Plik: Türk 

k b tmişti B d b şk ik. tadır. Esasen son günlerde Akdenizin boşluk b ununca bunu diğer tarafın • • muıikiıi ve halk .,.rlalar• 14,1s-ı4,30 Da 
A •L M 1· • J yare ay e r. un an a a ı . erinin faali ileri' ürd··~• tezin "ld- . • kula ı.e.L ,,.. ., N merı1ta ec ısın e. ta d birib' . fak t garbinde denizaltı gemil - s u&.. o urmesı tabiıdir. Bu ktan dolma zanlara, te ••- b"U ve harid haberler, 15,30 dan itibann 

.._~_evyork 22 (Radyo) Amerika Me tayyare ile ~;l çarpım:§· . la yeti artmış olduğu bildiriliyordu. Bu takdirde siz hem Hatay davasın- kilere, hiddetlere, heyecanlara bir- müzik öiretmen mektebinden naklen Cim 
"'l.QAU\ ~e:tisi bah~ye bütçes~ ka :arec er paraşu e yere mmış er Ademi müdahale tali komitesi dün daki hakkınızı müdafaa etmemiş, kaç defa ben de uğradım. bur Başkanlıtı flirmonik orkestra u,.ti 

buılınJnet:miştir. Bu but.çe 22 yem zırh · _ . . .. .. kü toplantısından sonra şu tebliği neş hem de banş cephesindeki temiz ro-. I - Hlkimlyeti Milliye aazetesin- ni.n konseri, tef Praetoriuı: 
2 .. n d tn t .,_,,..,... Dun ikı tö 1 ltı tayyare Va a Akşam nqriyatı: Saat: 18.30-18.35 Pllk 

lııı ve D\.&~r en ° un ya~ mo r u a - retmiştin lünüz hakkında şüphe ve tereddüt u- de bir müsteşarın başladığı çok iyi bir netriyatı, 18,30-19,10 Çocuklara K.arqöa 
1 kabul etmiştir. lansiyan~n. ~ze~e 18. ~mba atmış- Ademi MiiJaluJe yanmasına meydan hıra.kını§ olursu- iş için iki övgü yazmıştım. Beş on gün (Küçük Ali), 19,10-19,35 Türk mu.lUi 

tır. Uç kışı olmuş 18 kışı yaralanmış- Tali komite, ispanyada iki tarafa nuz. sonra müsteşar matbaaya telefon et- ve halk ıarlı:ılan, (Hikmet Rıza Seacör ve 

Fransada Buhran 
Bitti 

ve dört bina yıkılmıştır. verilecek cevap metni hakkındaki ka ti. Son d:rece müteessir olmuııı.! Ne- arlı:adaşlan), 19,35-19.SO Saat ayan ve 
bliğind B lı gi i1d d 7 arapça neşriyat, 19.50-20,15 Türk muilria 

Salamanka resmi bir te . e rar suretlerini kabul etmiştir. Tali • Benn ayn P tt en sonra en? Çflnkii ben onun aleyhinde deh- ve halk ıarlı:ılan (Servet Adnan ve arka 
Cümhuriyetçilerin bazı siperlerini iş komi~. bu metni hUkwnetlerin.den i bu sözlerdeki manayı düşün- şetli atıp tutmutum! Rem nerede ! datla.rı), 20.1s-20,30 Halı:uld konutnıa: 
gal ederek hatlarını ıslah ettiklerini cap eden talimatı alına1an için bü- düın. Şu kanaate vardım ki İngiliz Hikimlyeti Milliye ıütunlannda! Ya- Hukuk ilmini yayma kuruma tarafmdano 

(
n .. a. 

1 
incide) ve 40 esir aldı.klan, 7 tayyare düşür- tün komite azasına da tevdie karar devlet adamının tenkidi çok haklıdır zı arkadaşlarım da şaştılar, ben de Z0,3G-21.00 Türk muıik ıi ve halk 1&rlalan 

._. dükl · i bildiri lar ve yerindedir tım B f 'b (Sali.haddin ve arkadatlan). 21.00-21,15 
den milletlerin itimat ve azimlerini enn yor · . . vermiştir. · şaş • u ae er en müteessir ol- Ajanı haberleri, Zl,15-21,55 Stüdyo Alon 
>'eniden canlanduı:nak için hiçbir gay M.adritteki Fransa elçiliğine iltica Tali komite gönüllülerin geri alın- Biz, milli bir davamızı yaymak ve dum. Tuttum iki yazınm da kupurle- orkestrası: 1 _ Albeniz: Cadiz, 2 _ 110 
!'etten kinilmi ecektir. Diğer taraf eden 280 kişi Valensiya ve Barselona ması, muhariplik haklannın tanın- duyurmaktaki ehemmiyeti dille ikrar rini kesip Falih Rıfkıya verdim, gön- retti: n eat Cbarmant, 3 - Romberc: Nlaa 
tazı bu :vamlı :rensiplerle sulbü ida ya gönderilmişlerdir. Asilerle esir mü ması hakkındaki projeleri de tetkik ediyoruz. Bu yolda birçok şeyler de nnı ~esip Falih Rıfkıya verdim, gön- Rou. 4 - Jvanovici: Donau-Vellen, s -
lbe ve organize etmek istiyen azmimi badelesi neticeleninceye kadar bir eylemiş ve muallikta bulunan diğer yapıyoruz. Fakat icap eden herşeyi derdı. OkumUf. Son derece mahcup =·~r~;=~: :;i~1~·1 :;.~·oo Ya 
ıe eng 1 1 gU lük güçlükleri uzlq manastırda kalacaklard}r. Dün iki ta birçok meseleler hakkında da karar- sonuna kadar yapmıyoruz. Kendi ga- olarak demiş ki: Bunlann her biri SENFONİLER 
~tao vazifan · ;ta.nılacakta.,, • raf arasında 41 esir mübadele edil- lar vermiştir. zetelerimiz davayı pek canli. bir_ su- teşekküre değer yazılarmış .. M.aalesef 

J.- anlatı la Fak t k d be k B 11 Berlin kısa dalcau: Monrtm BS-
Programda Fransanın diğer demok miştir. Hükumetçiler tarafından ida- Salamankaya -·?• rette yo~ ~· a en uruz ya- .n ° umamıştım. ana aksını söyle- Dur ıenfoniıi. 21,os Prac, Çek fi1barmo 

l'.a.ailere bağlılığı şu şekilde anlatıl • ma mahklim edilen bu esirlere mu- Londra, 22 (Son dakika) ispanya zıyo~. kendimız okuyoruz. Asıl duy mışler teresler! niai Beetboven 

lrı?ttır. kabil Asiler de ayni mikdarda esir Cumhuriyet tayyare ~vvetleri ~ ması lizungelenler bunu duymuyor- § Çok seviştiğim Halil Paşa ile de OPERALAR, OPERETLER 
"Kendisini büyük demokrasilere teslim edeceklerdir. lamanka.)'llL karşı fimdiye kadar go lar. böyle birıey olmuttu. İsranm üzerine 

hklqtıran müşterek ideale ve hassa Barselonadan resmen bildirildiğine rlllmemig bir taarruz yaptı. Tayya Umumiyetle günü gününe propa- tetkik edip anladı kJ ortada hiç bir 
teu aamimt surette kendisini Ingil~ göre febrin dünkü bombardımanı es- relerin attığı bombala.rdıa.ıı bütün §e gandanm minası, ne dahili, ne de ha- IJeY yok. bdmbe de gizli düşman o-
!'eye bağlıyan tam anlaşmaya sadık nasında limanda demirli bwunan İn- hir sa.raılmıştir. ricl işlerimiz için umumi faaliyetle- lan birkaç maskara beni ona, onu ba-

'buıunan, ananevi ittifaklarına ve dost 8 V Q b •• D rimiz arasında IAyik olduğu mevkii na milzevirlemişler. 
lukıa.nna bağlı olan. dost milletlerle İr agon to US aVasl almamıştır. Eğer alsaydı buna herşey Bugün yerim kalmadı. Fakat ben 

15,30 Bertin kıaa dalaaaı: Land o!me 
Klana isimli .. rkdı tkeç, 21 Kolonn : 
Auber"ın Fra Diavolo isimli operan, 21 
Llypzic: Heaberıerin Openıball isimli 
oper~ 

10,15 Berlin Jma dalpıı: Oda masiJr:iai 

btıt1ln paktıannı idameye azmetmil D •td• M hk d d~. ~vve~. ~ kıymette bir aske- bu mevzuun peşini bırakmıyacağım. 
bulunan Fransa, ayni zamanda, kar.. evrı 1 a eme e n sılıih gozuyle bakmıya alışacaktık. Devam edeceğim. Açık açık ~·e acı acı Hatay Davamız 
~kh bir anlaşma gayreti ile dürüst (Bqı ı incide) Tecavüz harbi bir memlekete ha- konapcatun. İnktllbm ideolojisi na-
bi:r surette bir anlaşma zemini araş. CBatı 1 incide) memurlarma milphem imalarla olan rlçten gelebilecek bir salgın hastalık- nıına bu IAzımdır, vazifedir. Bundan (Başı 1 inekle) 
tırarak bütün devletlerle norma! ve K~P~an 80~. imdat. istenmi§, hakaretten bahis vardır. tır. Böyle bir ihtimale karşı büyük sonraki yazımın adı şudur: Roman tirazt kayıtlar da görllşUlecek ve bir 
llGlhperver münasebetlerini idame ve ~ve B~ecı~ iki lmda.t tre Bqmuharririmiz Ahmet Emin Yal fedaklrhklarla hazırlanıyoruz. Hasta- yazamıyaeak IDJYU? karara bağlanacaktir. Bu münaeebet 
takviye hususunda samimt bir azme m hareket ettirilmit ve &>O kadar a- man, ne§riyatmnr,da hiç kimseye kar lık bir gün gelip çatarsa buna karp l& baa P'nmBIZ gaz.eteleriııde Hatay 
de malik bulunmaktadır. Harici aiya mele derhal ife baflamıştır. !8'~ §J hakaret kaadl olmadığı gibi hiçbir koymak için tamamiyle mücehheziz. meselesi ve Türk. Fransız dostluğu 
letine çok zamandan beri temel teşkil ~ı ~cak. d~ aaat 14!ı: ~ a i ~tıphem imada bulunmadığım, bele. Fakat modern sıhhiyecilikte gaye, Dülckanlar Muayyen etrafmda yazılar görllltlyor. 
~en esas prensiplerden vaz geçme - nuştir. iki. kilometre ndü ~ d.!yeye aft muayyen yolauzluklarm başgöşteren hastalıktan tedavi değil- Ovr gazetesi tunlan söylüyor: 
ıntye azmetmiş bulunan Fransa, dai - yoca.klun tamirlb dagece gt1 daz ça.lışbitiril1• 'L..:1 madde taylnj ile açıktan açığa tenkit dir. Korunma yollannı tanıtmak bün Saatte Kapanıyor "Sancak meaeleaı gtlntın meselesi-

. yi an u ka r zaman euu· 1 .&..ğun bu mı ' dir B d f Ce.ne t pI ltıa ve _her ~erde ~ulh~ hı~.et etme miştir. ÇllnkU, bi.dise mahallinde yo OıUDU'u u, suretle ancak um~ . yenin mukavemetini artırmak sureti- · u e a vre o aniUnndan 
Cendisme bır vazıfe bılmıştir . ., 

1 
k ka 

1 
.. ,.. .... bulunuyordu Hara menfaatin korunmuma hizmet edildi le hastahjın önüne geçmektir. ra::e:z=~;f_ANd};kkA:elediye~azalarin ka- hakild bir TUrk. Fransız yakıntapıa. 

• • u ar P --. · ğini ve biltUıı yaml8.rm memleketimiz Y u .. """ ve mag sı doğacağı ve imza edilınil bul'Unan 
Malıye .c~p~esı . ret dıereceeı gilndttz sıfır, gece ~rr- de mahfuz bulunan t:enklt ve mtinaka • - - muayyen saatte açılıp kapanmıya anlqnmla.rm muhtevi bulundukları 

Programda maliye sıyasetmden şu ~~n 8f&lı ve her taraf don halmde §& Jitlrriyethiıı hududu dahilinde ifa J~ davamızın günü gun~ baflamıftır. Öğleyin Od saat te pay- hükümlerin Cenevrede Tevtik Ra,tl 
tekilde bahsediliyor: ıdi. edilmi§ bir neşir vazlfeehıden ibaret dunyaya duyurulması ve yük- dos yapılmaktadır. Bu arada istiyen Arasla B. Delbos arasmda tespit ecll 
"Sağlam bir maliye bünyesi, ge~k Vakayı mtlteakrp. Devlet Demiryol bulunduğunu uılatmıftır. sek harict itlbanmızm bir düzüye terin istif~d~ etmeleri için Dikili çı- leceği ümitlert mevcuttur. Delboean 

~jimln istiklali, gerek memlek~ lan Jşletme mtlf~ışi Abdullah, yol Avukat Nazıiıi Nuri, bir gazetenin hassasiyet~ ko~ ~emlek.~tin nardaki kütuphane açılmıı, Ticaret Ankara z yareti esnasında btttttn ban 
~yeti için mühim bir ~tldir. ve ~ ~Ufet~leri d~al kam muayyen bir yolsuzlukhakkmda mad e~da oyle bir mane~. zırh vucu- Odasının ~ir ~onu da kütüphane lar katf şekillerini alacaklardır. Fran 
~ sebepten dolayı, parıamentonun yerme ftmişlerdır. Yilfettiışler tah- de tayini ile yaptığı nepiyatm bir de ~~tirir ki harici tecavuz emelleri- haline getirilmiştir. sa ve İngiltere için Ankaranm dostlu 
~ereti ile, bUtçe muvazenesinin kikatla ~ old~klııı:mdan, .~c8:1' olmadığım, yolsuzlu· rll te ::_ Din onünü ~ hususunda ileri u- - --- ğuna mazhar olmak her zamandan 
idamem hususunda.ki ka.tf taahhiidıü bu~ şeh~ır.e donebilmelen ümit manm biWds vatan~ v~eld ba keri me~z_tienn oynayabileceği rolü ne işliyen vasıtalarla yaymamıza bağ- 1 

ziyade buglln lavmetf haiz otan bir 
ıtLUzU ve para serbestisi ve memleke edilmektedır. - • kınımdan bir suç teşkil edebil -· i oynayabilir. Bunun da korunma ve hdır. keyfiyettir. Bu dostluk, geçlrcUiiıniz 
Uınizi bu dıerece mesut bir surette bil Kazadan doğan zarar ve ziyan. bir . . ecegm beka zaviyesinden hudutsuz kıymeti . 
Wk A.ngl S k d krasi)erine vaonnun devrilerek ~lanmasmı.. ve g~temızııı bugün mtllkiye mtıfet vardır. A d 1 Aj • müşldll anlar dolayısile daha ziyade 

0 a son emo . . ·-o-·- . --, tişlerm:n tahkikine mevzu bulunan na 0 u ansı iyı ellerdedir, in,,.,., .. + ~11.,,,.nmnktAıi,,. 
'ba.ğııyan Uçler anlaşması çerçivesı ı- dan. lkı vagonun hafifQe sakatlanma yolsuzlukları orta 1ıı akla: ~ Harici münasebetlerimiz balnmın- iyi işliyor. Fakat burada neş-
tinde milli paranın enerjik surette sından. iki kilometn:lik yolun da ~ lemek göyle durs!a t :>~ 11;ı1r dan yakın senelere ait acı tecrübele- rettiği bültenlerde bile memleket iş
ID.tıda.faaeı katf taahhüdümüzii tek - zulma.11'1ldan ibarettir. Kazaya U~ vazife gördtljilntl tzdı8etm.i§tfr r1miZ var. Bunların tesirini duymu- leri az yer tutuyor. Elindeki vasıta ve 
1a.rlamaık mecburiyetindeyiz.,, yan va.gonlarm bamulesi olan bug. Müddeiumumi muavini Ba ·lbsan yor değiliz. Basın Genel Direktörlü- imkinlar, her hakikati günü gününe 

Milli Müdalaa ~ytar da d5ktllmtiştUr. Başkaca za- okunan guetelerdekt ~ macL ğünün bütçesi her sene Kunıltaya gi- harice duyurmaya kifi değildir. 
<hLutemps, ka.bi.nesinin en çok e- yıat :yoktm'. . de ve şahrs turilı edildiği için neşri.. elince oradan ualmış değil, kabarmış Sonra yalnız Ajans ta kifayet et-

benuni,yet verdiği işlerden biri mü. Hidise dolayrsile evvelki .sa1?8htan yatın yalnız mtıphem imalara taallü olarak çıkıyor. Demek ki ihtiyaç se- mez. Davalanmızı duyurmak için 
da.hadır. Htllrlimet, bu nokta üzerin dün ~ saat 23 e ka~. hıcbir tren eden otıuzuııcu maddenin şttmulil bari ziliyor. Bu bütçe de senelerdenberi muhtelU memleketlerin gazetecilerl
de P.rogr&.mda diyor ki: Haydarpqaya gebnemıştir. Haydar. cinde kaldıfım aöyliyerek beraetimhd Um! bir kafa ile sarfedilmiş, harika- ni sırasına göre memleketinrlz.e ça-

•;atlldllnetlerin, milletleri harbe ve ~an da hiçbir tren harekete~ ist:emi§tir. lar yaratılmıştır. Basm Genel Direk- ğırmak, onlan ziyarete gitmek, he-
tflAaa. silrtlkliyen silAhlanma yanşma miştır. Yalnız dtln gece Haydarpaşa Mahkeme heyeti, yazrlanmızm mu törlüğü senelerce büyük bir fer t men her memleketin diplomasi teç
blr nt_hayet vermelerine i.ntizaren. em dan i1d tl'en kalkmTtJ. ve. diln ~a 88 ayyeıı maddelere taallftk etmeaf it:l>a ve fedakArlıkla çalıfl'Dlf ve propag8!:. hazitnıda yer alan matbuat ataşeırdzı 
al~ ilk garantjs,i sağlam 111- R.t 23 te Haydarpaava bır post ta rU.e otuzuncu maddenin lilmulil bari. dacdıkta yeni ve g6ze1 .lar a hazırlamak ve yetiştirmek lazımdır 
l'ette temin edilmiş bir millt milde.fa- rr gelmiştir. GUmrU.k ve Inhfsa.r..:Ve cinde kaldığın, karar venn1' ve bir tır. Umumiyetle propaganda ne~ Gazeteci olarak yeti§mtf bir atafenin .:n-· MWt ~Udafaamızı, kara, deniz kili Rana da bu trenle Ank an şikayetname geldi#I taktirde icabı ay tı kendini belli eder, Şöyle bir göz;;. bulunduiu memleketin ıaze'tecilerile 

ha.va daireleri arasındaki mtına - şehrimize gelm.ffl;ir. nca dtişUntllmek Umre durupıayı ta dirilir ve atılır. Basın Genel Direk- kaynaşarak temin edeceil temas ve 
~daha usullu bir tarzda. tanzim til etmf3tir. törlüğil, Türkiyeye ait bir fotograf al- fayd~, bir memle~et için çok kıy-
.:., ~ ve blitU:n Fransız emnıyet ser fu--Llye K .. 01 Cam piyona Si bümü yapmak ve bunu bir düzüye re- metli olabilir. 1 
·-erinin tam ah · i tem.in için na "I ı :Ba.tvekilin ve M~n:n afaa Nazın- Atletizm federasyonu tara~an Te§Cİr lcine Giriı•yor sim llivesile genişletebilecek surette Bunlar yapılması lizımgel~ işler 
lliıı ot.o • • Ud • tertip edilen 'rurkiye Kroe p.mpıyona S hazırlamak yolunu tutarak daima el- hakkında ancak bir, iki misaldır. Va
le taıkv~ f8;Z1alaştmnak sureti- 81 bu sene -zr martta Anmada yapı Izmir, (TAN) - Şehrim.Udn te.Jcl- Jerde kalacak, canlı ve kıymetli Bir nlması lhımgelen gayenin ölçüsü de 

ıye eylemiş bulunuyoruz.,, ıacaırtır. Bu mUsaba.kalara mmtaka- ri işine ötedenberi verJlf.)11 ehemmiyet eser yaratmıştır. ştıdur: Hatay gibi hayati bir davamı2 
Soayal re/oma ıar dörder kişilik takımlarla iştirak son aylarda daha esaslı surette arttı- muallAkta dururken, hakiki vaziyetin 

M. Cbautempe, Fransa.nın SOByaI edeceklerdir. ~· Dört sene evvel Kadife Ka- Bir, taraftan böyle bir çıjır açıl- ve bizim kendi emellerimizin ne ol-
l'efonn (içtima! ıslahat) yolunda at lesme dikilen ağaçların büyilmilf ol- Dllf ve büyük faydalar temin duğunu. işe yakından alikadar Fran-
tıfı adımlan ileri götüreceğini, fakat gittikçe daha geniş zllm.relerinin rıza ması belediyeye yem bir teşvik ve etmif olmakla beraber mekanizma- sa ve İngiltere gibi memleketlerin u
her aaman bu adımlan millf menfa sı iltihak etmelidir,, dıemil ve bunun gayret vermiştir. Kadife Kalesinin nın bir tarafı yanın kalmıştır. o da mumt hayatında rolü olanlara duyur
~~-uydurmıya çalışacağım ve IOl1 içıbı htlkftmetln gelecek satıya ysi çıplak kalan kıamıları De Etref Pata davalanmızı allkadar memleketlere mak için elden gelen herşeyin yapıl
--.u-amıı bilhassa bti yolda uygun- bir projeyi J:Qeeliae an.edeceğini an mezarlıklarmm k&mUen afaçlandınl- ~ü gününe duyurmak hususundaki DUf olması IAzımdır. =: ytlzijnden ileri geldiğini an- latıwttı.r· m88I takarrl1r ettlibıden ite bqla.u- lmkAnlardır. Memleketi umum! su- Eler İngiltere Hindistan Nazırının 
,_ı.. .... _ ve finldiye kadar yapılan ra • mt§br. rette tanıtacak albüınler. ldt«plar el- haklı olarak IÖyJ.edili gibi. b 
~ dokunulmıyacağını aöylemft, Bugtln General Bamelin. btıtftn ka Soka,Jt istmlerbıin Duman.ya tahvil bette faydah cereyan Ye istidatlar hu- UDU ya-
tekat, lotbnaf Diza.ın ve aulhUn idame ra, hava ve deniz kuvwıtleri erkim edilmesine dair evvelce verilen karar ~ getirir; fakat bunlardan günibı punamıpak, ç.ok esaslı bir vazife gil
lli ~ gittikçe daha mttem baıtiye reialijtne ve böylece bqku- bugln tatbik B&huma kCllUJlmq ve m11J1el2lerl için lstltade edilııwd, mu- Dil günöne yapılamıyor demektir. 
IDea bir azme t.eka.bül eden mflletin mandanlığma tayin olumnufbır. işe Asa.nel5r civanndan batl•mnıftır. an-en zamanda davainm liiiıü günü- Alamet Emin YALMAN 

KUYUCAKLI YUSUF 
Beraet etti 

Sabahattin All'ırliı )'Ulllll ol 
dutu KUYUCAKLI YUSUI' 
Romanı, emsallerine faik bir 
aan'at eeeridir. 

Olbaharlyet Hllddeiuln1L:nl 

• Sabahattin Alt bnaatfniee 
eon nesil hlklyecılerinill en 
kuvvetliıidir. Ve KUYUCAK 
LI YUSUF Romanı memleke 
timizin ve edebiya.tımızm yilzl1 
nU ağartacak kıymetli bir aa 
nat eseridir. 

Retat NUri 
KUYUCAKLI YUSUF 100 Kr. 
KAGNI Hiklyeler M Kr. 
SES Hiklyeler 30 Kr. 

Sabahattin Ali'nin roman ve 
hJkA.yelerini aer zaman içfJl 
zevk De allka ve nete ne oku 
yabldl'Binlz. Her kitapçıdan 111 
teyiniz. • • 

0r IHSAl'w.SAMI 

OKSORUK SURUBU 
ôladlrWr ve nefee darlıiJ bolına 
ca ve knıamı:lr &stlrWdert tem 
pek teelrU UlcJbr. Her eczanedf> 

ve eea depolarmda bulunuı 
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No. 21 

Artık takatim kalmadı, 
hastaneye yatmalı 

Ş ebinkarahisarlı aslanım Al~ nin dört gece misafiri ol-
• dum. Sıramızın geldiği bildirildi. 

Aksu vapurile İstanbula gidece
ğim. Ali Nizami kardeşimin dela
letile bir şefkatli bayan beni. Ak-
su vapuru katibine tavsiye etti. Mo 
törden çıkar çıkmaz katip Kemal 
Beyi buldum. Nezih çocuk! Bana 
ne insanlıklar gösterdi. Büfede bir 
güzel şezlong temin etti. Kendi ye
meklerinden yiyebilmekliğim için 
lokantaya emir verildi. Tesadüfe 
bak ki vapurun ikinci kaptanı da 
Usküdar Ravzai Terakki mektebin 
den yetişen talebemdenmiş. İstan
bula kadar pek rahat geldim. 

Uzun bir istirahat devresine ih
tiyaeım vardı. Bakırköy hastane-
sine yatmaklığım doğru olurdu. 
Yıpratıcı zamanların bıraktığı ha
rabiyi tamir gerekti. 

Fakat dur bakalım! Mademki 
hastaneye yatacağız, serazat beş 
on gün geçirelim! İmkanın müsaa
desi nisbetinde yiyelim içelim. Kah 
Çamlıca arkasındaki sırtlarda (Ça
kaldağ) da Allahla haşhaşa kala
lım, kıih Boğaz kıyılarında yoksul
luğumla eğlenir gibi yalı döven dal 
galarla Iaflaşalım. Ben benim ola
yım. Aç kalsam da susuz kalsam 
da şair Mihrünnisanın dediği gibi: 
Bir ben kaldım o yerde bir de 
İshak denilen bu mürgU şeyda 

Bir öten kuş, boynu bükük bir 
çiçek, bir ben, bir de ömrümün acı
lan.M 

A ziz talebe evlatlarım! Bu 
meczup günlerimde yine im 

dadıma koştular. Kah Kısıkl{da ec
zacı Osman, kah Karaköyde ecza
cı Hiiseyin Hüsnü, kah Kadıköyün
de elektrik bürosu şefi Seyfettin, 
kah Avukat Saim .. Muharrir Sadet 
tin Nüzhet, Emniyet Sandığından 
Kemal, veznedar Kutbüddin, (Ner
min) sahibi Hikmet, Kasap zade '.E
tem, Vedat, İhsan, mütekait yüzba
şı Rüştü, Nalbur Hüsamettin, Han
cı Abdullah, dişçi Erip, marangoz 
Fuat... Canını, saymakla biter mi 
hiç? Hele o eski, kıymetli arkadaş
larım : Hattat Naki, hattat Necmet
tin, Müsahip zade Celal, avukat Fa
ruki Dereli, avukat Kenan Ömre, a 
vukat Sadi Rıza, avukaf Asaf, avu
kat Ali Rıza, müteahhit Hulki, bas 
macı zade Mazhar, Reji mütekait
lerinden Nazmi, Müfti Hilmi, Ayar 
cı İbrahim .. Hatırlayamıyorum! Sa 
yamıyorum! Bitiremiyorum ki! Ka 
ramürsel mağazasında veznedar 
Nurullah, muhasip Alaettin, ber
ber Süleyman, berber İsmail Hak
kı, berber Kemal... Saymakla bit
mez. Unuttuğum olursa sen hatır
lat bana! Yahut unuttuklarım hoş 
görsünler. Bu kadar dolu bir kaza 
ile bu kadar sayılır. Onlar ne iyi 
yürekli talebe, arkadaş, insan ve a
damdırlar. 

Eh; takatim kalmadı. Artık has 
taneye yatmak gerekti. Boynumu
zu büktük, gittik, karantinaya ya
tık. 

Çok itina ile bakılıyordum. Hele 
servisimize Isına.il Ziya Şef geld'k 
ten sonra. vaziyetim büsbütün inci 
la buldu. Kendisile pek iyi anla.şr-

yordum. Benim için afiyet kazan. 
marn için Ismail Ziya ne yapmak 
ıazımsa esirgemedi. Sıhhatim avde 
te başlamıştı. Deride var kuvve _ 
timle çalışabilecek bir hale yak
laşmıştım. 

Bir taraftan kendi felsefi düşün.. 
celerimi tespit ederken, diğer ta -
raftan da bana gösterilen bu şef • 
kat ve it'nayı karşılıksız bırakma
mak için hastabakıcılan, mubas -
sırlan okutuyordum. Kimi hesap, 
kimi ut dersi alıyor, kimi okuma 
yazma öğreniyordu. Bu seferki ka 
lışmı da on ay sürdü. Sonra anla.. 
tırım. 

Pazarla çarşamba hastane -
nin ziyaret günleridir. O 

günlerde çok eski bir mektep ar_ 
k.adaşun olan Osman Ratı!" mer -
humla ziyaret yerine çıkar; elle -
rinde sepetleri çıkmlarile, hastala.. 
rmı ziyarete gelenleri seyrederdik. 

Ne onun, ne de benim, bir zıya.
retçimiz yoktu. 

Biz; terkedilmiş, unutulmuş, a.. 
nılmaz adamlar zümresine dahil ol 
muştuk. 

Onun anası ve kardeşleri vardı. 
Benim de oğullarım, ve hatta, 

bir de gelinim vardı. Fakat .. 
Ne onunkilerden ne de benimkL 

lerden hiçbir ziyaret ümidi bekle 
mezdik. 

Günün birinde idi. BUyük oğlum 
la karısı Sultan çıkageldileı. 

Evleri pek rahatmış, safalıymiş, 
Beni burada bırakmak istemezler 
miş. Israr ettiler de ettiler. Hat
ta o aralık yanımıza gelen mubas
sır ve hastabakıcılarm yanlarında 
da bu isteklerini açıkça tekrarladı
lar. Ben onların bu dileklerinden, 
hcle ha.stabakıcılarm önünde söy. 
lemelerinden hiç te memnun olın.a 
dım. 

Çünkü benim buradaki rahatım 
gıptaya. değer bir halde idL Ana
doluda blr iş sahibi olan küçül\ 
Jum her ay sekiz lira gönderiyor -
du. Bu sekiz kağıt ihtiyacıma ye
tiyordu. Ustüne üstlük okuttuğum 
hastabakıcılar da beni utandıracak 
derecede yardım ediyorlardı. Haa.. 1 

tabakıcr diyip geçme! Hasta bakı. 
cı, insanlann en adam olmuşudur. 
Onlara hürmet et. A-:ıladm değil 

mi? Dinle! Fakir hastabakıcınm 
gönlünde gani bir şefkat dünyarı 
yaşar. Sen onun sesini işittin mi?. 
Lahuttan ge-Ji:r bfae ıa.ııuttan o ses 
Bilmem ki, Tanmıı.n nefesinden ml 

muktobes 

K arantina servisinde müsta
kil, rahat bir odam vardı. 

Hastanenin her köşesin.de serbest 
çe bir ömür sürmekliğime izin 
vermişlerdi. 

Bu huzuru bırakıp ayrılmak; o.. 
ğiil, gelin eline bakmak, bilmem ne 
derece dogru olurdu. 

Fakat oğlumun (aile ocağı) diye 
tasvir ede ede bitiremediği, her kö 
şesini bucağını tatlı sözler, hayal_ 
lerle süslediği (yuva hayatını) da 
gönlüm çekmiyor değildi hani ya. .. 

Burası: ne de olsa bir hastane. 
Bizbizeyiz, şunu açık söyliyeyim, 
alt tarafı bir timarbane idi. 

Arkası var) 

TAN 22-1-938 . 
BULMACA 

, ............................................ mlll!! 

AGRIYAN 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: f 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 BIAKA LOIRIYIA 
2 olMlulzı•ıNIE •ı slA 
a RIElzlTILl•ı•ıAILIT 
4 ııLı.JulMl•I s IAIKIAIT 
5 E. EITIE IK!l'IKI• 
6 tl•IEITlAIMlTIN • s 
1 PIAlsl•IÇIAITIA NIA 
8 EICIEILl•ı••ıMIEIÇ 
9 Klu ıRıuıMrAıKı•ıMIA 

iL! iTi f iRi f T 1.IK 
BUGUNKU BULı\IACA 
l?~ 5tiıt-910 ' 

ı n ı ı ı ı ı ., ı 
2 ı•ıııırn• -ı 
3 -1 1 1 ı•:•ı 1 c 
4 1 1 1 •l 1 1 1 1 

ı ••ıı•ı. ı 

1 

c 

6 , -,-, ı•ı ı•ı 1 1 

i ı ı ı 1 ı LL 
h ' ,., 1 1 ı•ı ı•ı ~' 

1 11ı•ı 1 1 1. ç 

1 1 1 1 1 1 

1 - Pis bir böcek 
2 - Ahmak 
3 - Bir nevi salatalık yeşillik - Şeffaf 

ve kırılmaz madde 
4 - Us - Tann - Nota 
6 - Namaz kıldıran - Matem 
7 - Sevgilı - (Gece) nin yansı 
8 - Peygamber adı - Erkek 
9 - Uye - Vakit ölçüsü 

10 - Beraber - Okul 

* YUKARDAN AŞA<il: 
1 - Bir nevi pasta 
2 - Kıraat etme - Renk 

3 - içki - Tavana asılır 
4 - Apdal - Peygamber adı 

S - Şart edatı - Kayannı yarısı 

6 - Dağ kovuğu - Sakat - Zar sayısı 

7 - Fişeğin çıktığı demir - Erkek hiz-
metçi 

8 - Yeme (arapça) - Ehli hayvan 
9 - Şerirler çetesi 

10 - En güzel eser 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
llAFTA iÇİNDE: 

• Universite Tarih doçenti Mükrimin 
Halil, salı günü saat 20,30 da Em:nönü 
halkevinde (Istanbulun muhasaraları ve 
Fethi) mevzulu bir konferans verecektir: 

• Güzel Sanatler birliği resim şubesi 
kongresi 1 şubat günü saat 15 tc Alay köş 
künde yapılacaktır, 

BUGUN: 
• tık tedrisat müfettişi Muvaffafk Uya

nık, saat 20 da Usküdar balkcvindc (Kış 

sporları) mevzalu bir konferans verecektir, 

• Beyoğlu halkevinde stenografi sürat 

kursu açılmıştır, Bu kursa nazari imtihan 
!arda muvaffak olanlarla geçen eylülde 
diploma alanlar İştirak edebileceklerdir, 

• Saat 20,30 Beyoğlu Halkcvinde bir tem 
sil ve konferans verilecektir, 

~ .................. . 
SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Kepekleri ve saç dökülmesini teda
vi eden tesiri mücerreb bir ilaçtır. 

Kendinize acımıyor musunuz ? 
Bir tek kaşe 

NEVROZIN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan -
mak ne demek? 

Baş ağrısı 

, Diş ağrısı 

Krrıklık 

Nezle, Adale 

Ağralari 

Bütün bunlar en 
seri· ve en kat'i 
Şekilde 

Ka~elerile geçer. 
icabında günde 3 ka~e ahnabilir. 

Yeni Ankara Garı Büfe ve Gazinosu ile müştemilatı 
kiraya veriliyor. 

Devlet Demiryollan İkinci İşletme Komisyonundan : 
ı - Yeni inşa olunan Ankara Gan içindeki büfe, büvet, gazete satış 

yeri ile gann yanındaki büyük ve lüks gazino binası ve müşteınilB.tı üç 
sene müddetle ve pazarlık usulile kiraya verilecektir. 

2 - Bunların senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden 
ayrılmaksızın toptan olarak kiraya verilecektir. 

3 - Taliplerin uzun müddet Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde bi 
, cinci sınıf bir gazinoyu muvaffakıyet ve ehliyetle idare etmiş olduklarım 
ı ve halen böyle bir müesseseyi idare edebilecek ehliyet ve mali kudrette bu 

lunduklarma dair ve bu cihet vesikada sarahaten yazılı olmak şartile tica 
ret odalarından alınmış bir belgeyi ve nüfus veya hüviyet cüzdanlannm 
asıl veya salahiyetli makamlarca musaddak suretlerini pazarlık gününden 
beş gün evveline kadar komisyona teslim etmeleri şarttır. İdare bunları 

tetkik edip kimlerin pazarlığa iştirak edip edemiyeceğini pazarlıktan evvel' 
kendilerine tebliğ ve t efhim edecektir. Tesbit edilen mliddetten sonra geti 
rilecek vesaik kabul edilmiyecek ve eslıabmm pazarlığa iştirak hakları sa 
kıt olacaktır. 

4 - Şartnamler Ankarada İkinci İşletme Müdürlüğünde Haydarpaşada 
Birinci İşletme Müdiirlüğünde parasız olarak verilir. 

5 - İhale 7-2-938 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada İkinci İşletme 
M!!dürlüğü binasında toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. 
İsteklilerin (1575) lira muvakkat teminatlannı Ankarada Umumi İdare 
veznesine yatırarak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmlan 
ilan olunur. (131) (294) 

* 1. 2. 1938 tarihinden itibaren: 
1 - Sürat tirenlerinde muteber olmıyan tenzilli tarifelere tevfikan 

bilet almış olan alelfımum yolcular tirene binmeden evvel istasyonlarda 
munııam ücret tediye ederek sürat tirenlerine mahsus munzam biletini 
almak şartile bu tirenlerde seyahat edebilirler. 

Sürat tirenlerinde muteber bileti olmıyan yolcular hakkında biletsiz 
muamelesi tatbik edileceğinden sayın yolcuların her halde tirene binme. 
den evvel biletlerini temin etmiş olmalan kendi menfa atıeri iktizasındandır 

2 - Sürat tirenlerind~ muteber olmıyan tenzillli bilet hamili yataklı 
vagon yolcularının sürat tirenlerinde seyahat etmek için tediye edecek
leri munzam ücret, umumi tarüe ücretinin yüzde on iki buçuğa indiril
miştir. (202) 

• 
BiR SIRT'I 

BİR GÜNDE TEDAV 
Btr anne, oğlunun l:ztlra 
larını bu me!hur yakl ti 

teskin etmtsttr. ,. 

Bayım Y. C. yazıyor : "En küç
oğlum, işinden dönünce arkasının so 
dereco ağrıd ığından ve beliııi doğru 
tamachğınclan şikayet ediyordu. C'..c 
ya.tmazda.n evvel bu foci halini görü 
ce hemen bir dolikli ALLCOCK ya. 
sını tatbik ettim. Hi>ıı;ettiği ı;ılılu s 
Mklığm pek şayanı hayret olıluğunu 'Vi 

sabah kalkınca. ağrila.rmın tamamen ~ 
olduğunu büyük bir memnuniyet} 
söyledi.,. 

Artık, bu yakılar varken, arka. a 
rrsındırn, lum bngo veya siya tikten · 
tırap çekmek beyhuded ir. Heme 
u.ğrryan mahalle bir delikli AL~COO 
y.ıknHnı tatbik ediniz. OTO:\IA'l lK 13İ 
\lASA.J gibi btitiin ağrıyan yere sı 
bir sıcaklık yayıldığı Ye ıı~rrılarnı <lefold 
gunu bi~sedcceksiııiz. ALLCOCK yakıla 
srcak bir el gibi yeni bir kan oeval 
ettirerek a~rrıya.n mahallere sükune 
Lnhşeder. 

ALLCOCK yakrstnın terkibind 
Ca.psicum, .J:ı'rankinııenııe, Myrrhe vcsair 
gibi kıymetli ma.<ldeler vardır. 

Ucuz ve t.aklit yakılardan sakmm 
için delikli ALLCOCK yakıhırı üzerinde 
kırmızı daire ve knrtnl resimli mıı.rkasm 
dikkat ediniz. Bütün eczanelerde 29, 
kuruşa satılır. , 

' 
Uykusuzluk, asabi öksü

riikler, asabi zayıflık, baş 

ve yarmı bat ağrısı, baş dön

mesi, baygmlık, çarpıntı ve 

sinirden ileri gelen bütün 

rahatsızlıkları iyi eder. 

T aklid hiçbir zaman 

ayni olamaz. 

Taklid benzeri 

demektir. 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

kremdir. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha.kim 

liğinden: Senihanm Sudiye ve Çam. 
lrcada Kısrklıda Etem paşa köşkün.. 

de mukim Ihsan aleyhlerine açtığı 
izalei şüyu davasında müddeialeyh

lerden Ihsanm halen ikametgahı: meç 
hul olduğu mübaşiri tara.fmdan celp.. 
namesine verilen meşrubattan anla.. 
şılmış ve mahkemece on beş gün müd 
detle ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş olduğundan muhakeme gü
nü olan 16. 2. 938 saat 14 te bizzat 

• • • veya bilveka.Ie mahkemeye gelmeniz 
Haydarpaşa deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen 40000 tebliğ makamına kalın olmak üzere 

ton maden kömürünün vagonlardan yere boşaltılması ve yerden makine ve ilan olunur. 
vagonlara yükletilme işi 3. 2. 938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
te Haydarpaşa gar binası dahilinde 1 jnci işletme komisyonu tarafından 
kapalı zarf usulile ihalesi yapılacaktır. Beher ton kömürün tahliyesi iç'.n 
10 ve tahmili için de 19 kuruş muhammen bedel konulmuştur. İsteklilerin 
870 lira muvakkat teminat makbuzu ile kanunun tayin ettiği vesikaları, 
resmi gazetelerin 7. 5. 36 tarih ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerin ayni gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
Haydarpaşa depo şefliği ile Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu tara· 
fmdan parasrz olarak verilir. (342) 

MAMA 
dirir. Gürbüz, tom
bul ve sıhhatli ço
cuk yetiştiren yeğ&.. 
ne gıdadır. 

RESiMLi ZABITA ROMAN 1: 17 
0"-1 SEŞıSt!HEOe 
~1.,.T\ KiRE M~14~\) -

N\ 0LMU$a. 0~ tıı...V g 
VEL TllHL. ive o LUN 

MU4i> 

MOLl..ED.S ıt11 •H 'JA.l.i HAKt<.L SİZUvl. . 
NOA KAYITLAR SUN . ,__-r-_, Qt ı\RA 
l-A.QO'Q. ı)\GIM•Z. I 

Sut<JLAQ O•'l. 

/ 



======++ 22 - l - 938 TAN -- 11 

EMNİYETLİ MÜSTAHZAR . 
~İDEYİ BOZ/V\AZ-KALBİ YOR AZ 

FENASPiN KAŞELERİ 
GRİ P,NEZLE ,BAŞ' DİŞ.ROMATİZMA VE BÜTÜN AGRILARLA SANCILAR İÇİN 

BİR TEK KAŞE ALMAK KAFİDİR 

f ENNIN BiR HARIKASI : KESKİN K A Ş E L E R 1 üşütme, grip, nezleye ve ağrılara· bire birdir. 1 illi ve 1 O luli 
kutulan vardır. 

Genç, güzel kalmak isterseniz 
SON KEŞFEDiLEN MOESSIR 

Bir maddei asfiyenin 

da hem ucuz ve tekemmül etm.ittir. Sayın Bayanların seve 

~~~~~~~~~~~~~~ ~~ıııı~ıııı~ıııı~ıııı~ıııı~ıııı~ıııı~ıııı~ııı~ıııı~ıııı~ıııı~~ 

SİHİRLİ GÖZ : Siz de bu kremden şaşmayınız : 

Pudra renkle- • • 
rinde inkllab ~ • 

yaptı . ! BALSAMiN KREMi • 
• 
• • • 

Biitlbı cDmıda elll senedir dalma 111' 
üstün ve •iz kalmıştır. = 

KREM BALSAMIN • 
B8yttk bir blgt ve mm bir ~ • 
rtlbe mahsultl olarak vtlcude ~ • 
tılrUmlş yeglne 8lhbl kremleıdlr. = 
KREM BALSAMIN • 

' ,ame..ı .. .. IU'latanbkla • 
. clelll, 111hhl e'V'llafmm Loadra, = 

Fonnülüncleki güzellik, gençlik verici cevher ciltleri çok ıı 
besler ve hakiki giizelleflirir. Tüp ve vazo kremleri piyasa

MWe kullandıiı NECiP BEY KREMi dir. •1J 
Bütün eczane ve ıtriyat mağazalannda satir. Deposu: 

Bu yeni ve 

sihramiz 
renkleri 

MECCANEN 

tecrübe ediniz. 
• DiKKAT: 

Parla, BerUn. Nev-York Gözelllk • 
EnstttWerinden )'tbıleroe lamı = 
U'll8mda birincilik mtlkifatou • 
kazanmış olmalrJa lsbat etmiştir. = Enmönü Necip Bey 47 numaralı mağazasıdır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llcinları 

Marmara üssü bahri satın alma komiayonuııdan: 
~ Kilosu Tahmini fia.tı Tutan llk teminatı 

Krş. Lira Lira 
Saban 28,~ 30 8400 630 
15, ı. 1938 gUnlemecinde ka.pa.h za.rfla. elmiltmeal ,apdan cleDiız erlerine 

ait yukaro,a miktarı yazılı saıbun, şartnamesinin 7, nci maddesindeki fire 
kaıydi kaldınlmJŞ olmakla yeniden kapalı zarf usulile münakasaya .koo
ınuştur. Eksiltmesi 7 şubat 1938 pazartesi günü saat 15 te lzmitte Ter
aa.ne kapısında.ki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait ~e 
bedelsiz ola.rak komisyonuınU2Jdıa .alınabilir. İsteklilerin hizasında. gösteri
len ilk teminatlarile birlikte kanuni vesilpLla.rını ha.vi teklif mektuplarmı 
muayyen ola.n gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon bafka.ııh
fma. vermeleri. (375) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
4---2-938 Cuma günli sa.a.t 15 de tstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(43529,85) lira keşif bedelli Üsküdar, Fıstık AğlM:mda yapılacak orta okul 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni p.rtnamele 
ıi, proje keşif hUlasasile buna mUte ferri diğer evrak 218 klll"UI mukabi 
Unde dairesinde verilecektir. 
Mu~akkat teminat (3265) liradır. . 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az ( 40,000) liralık bu işe benzer 

lf yaptığma dair Nafia Vekaletinden atmış olduğu müteahhitlik ve Ticaret 
Odası vesikalannı havi kapalı zarflarını 4--2-938 Cuma günü saat 14 e 
kadar İ8tanbul Nafia Müdürlüğüne vermeleri. (69) 

• 

Türk Hava Kurumu 
• 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü Keıide 11 Şubat ·939 dedir ... 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır.H 
Bundan batka: t 5.000, t 2.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükAfat vardll' ... 

On kadında dokuzu, 

tenlerine uymıyan bir 

renkte pudra kullanır

lar ve yüzle!'1 ıun'I 

"makyaj görmü,,, bir 

fekil aldıkları gibi yqların
dan fazla ibtiyarlamıt sö

riinürler. Yeni icat edilen 
fayanı hayret "Chromo
acope,, makinesi, pudra 
renklerinde bir inkılap yap
tığı gibi aihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile füphe e
deceğiniz niabette pudra 
renkleri arasındaki ahengi 
ifta etmittir. ki bu, Toka
lon müeueıeıi kimyagerle
rine birçok tabii-renkleri e
aub bir tarzda mezcetmek 
imkanını vermittir. Artık 

Artık; sizi yaşmızdan fazla ihtı
yarlamı§ gösteren ve ytıziinüzde 
"pJikalar,, haUnde yapı1&11 adi 
pudNılan bırakmu ve bir gtlsel
llk mtlt.ehassısmm dediklerini o· 
kuyuıım. 

Jüjünüzde plakalar halin
de yapıf&D adi pad~ 
nihayet veriniz ve bugün
den Tokalon pudraaımn ıih
r&miz renklerini tecrübe edi
niz. Yüzünüzün bir tarafına 
bir renk ve diler tarafına 
da .b&fka renk bir pudra eii· 

riinüz ve cildinize hangiaı 
daha uyıun aeldiğini görü
nüz. Bu yeni pudrayı kulla-
narak cazip, aebhar ve ade
ta tabii bir güzellik temin 
ediniz. 

Posta, ambalaj veaair maaarife kartıbk olarak la
tanbul 622 posta kutusu adreaine (T. T. 7) rumuzile 

'~ 12 kurutluk p;.ı gönderdiiinizde .ize huıuıl modelde 
bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nümunelik 4 
ufak paket pudra aönderilecektir. Mektubunuzda her 
vakit kullandıimız pudranın renıini de bildirmeli 
unutmayınız . 

G.iimrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

lstanbul Satınalma Komisyonundan : 
1 - Gümrük Muhfaza deniz vasrtalan için 7S ton ikinci benzinin 2-~ 

938 Çareamba gllnü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeeı yapılaokbr. 
2 - Taamla.nan tutan (16875) ~ ve ilk teminatı 1266 liradır. 
3 - Şartname ve evııaf komisyondadır. Görtllebilir. 
4: - İsteklilerin o gUn eksiltme SjUtinden bir saat evveline kadar zıı90 

aayıh kanunun 32 inci maddesi httkmUne göre hazırla.yaca.klan teklif mek 
tuplarını Galata eaki lthallt Gtlmrilğt1 bfnumdakf. komisyona vermele 
ri. (96) 

Sıhhat ve l~tlmai Muavenet Vekaletinden: 
1 - Sağlık propagandası için nilmunelert Vekllette mevcut yedi cin8 

renkli afişin bastmımam kapalı zarf usuliyle ebiltıneye k~. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 
2-thale Sıhhat ve İçtima! Muavenet Veklletlnde teşekklll eden huawd 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~·~ komisyon marifetiyle ve 31-1-1938 Pazarteai rintı saat 14 de wmıa 
caktır. 

lstanbul Deniz Ticareti Miidürlliğünden : 
Fenerba.hçe yanmadasırun şimal cihetindeki küçük lİ.DWlin temizlen

Dlesi ve bu limanm tekrar dolma.mam için batı clbetinde eskiden mevcut 
&edde ile gark cihetinde yeniden bir dirseğin hışasmın 4:, 1, 938 tarihinde 
Y&ı>ılaıı kapalı zarf usulile eksiltmesine talip zuhiir etmec:Ufinden keyfi. 
Yet bir ay .za.rfxnda. ve aıym gerait dıairesinde pazarlıkla ihale edilecektir. 
İhaJe 4, 2. 938 cuma günü saat 15,30 dur. Taliplerin yUzde 7,5 temiuatı 
lnUV&kkate olan 746 lira 25kuruşu havi me.kıbuz veya. baıika mektubile 
DıezkOr gtln ve saatte Gala.tada Deniz Tice.det MUdürl4.lğU.nde mtiteşekldl 
lr.nrniavona mtlracaatla.n ili.n olunur. (324:) . 

S - Teminatı muvakkate mfkdan ('562) Ura (!50) kuruştur. Teminatı 
muvakkate nakten koıiıisyonca almaımyacafından bunun daha evvel 
vezneye yatmlmış olması ve makbuzunun sarfı içine konulması llzmıdır. 

4: - Zarflarm 31-1-1938 gUntt s at QD tıçe kadar komi8yoııa verilmit 
olması ve m, ta.raflannµı mühür mumu ile ınühU.rlemnJe olmam p.rttır. 

5 - Şartnameler Ankara.da Sıhhat ve !Çtimat Muavenet Veklleti Sağlık 
propagandası ve tıbbi istatistik umum müdürl~e, 1eta.ııbulda. Sıhhat 
ve lçtimat Muavenet Müdürlllğtinde görWebillr. 

6 - Nüm.uneler Sıhhat Veklletfndedir. C63) C186) 

Gündüz için yağsız, gece için yağıı• 
ve halis acıbadem kremleri ol&rakii 

ildört nev'i vardır. = 
§KREM IALSAMIN Otedenberf tanmm11 huual nzola-· 
• rmda 1atıldıi'ı gibi eon defa aureti = 

! KREM IALSAMIN 

= mahsusada imal ettirdiğimiz gayet ıık ve beraber tqmıap elverlf- İİ 
• li ~ususi tüpler derunünde dahi satıl maktadır. Fiatça daha ehven ol- =: 
=dugu kadar pek kullanışlı ve zarif olan • 

ii KREM IALSAMIN ttlplert bittin ıie9triıır1lit tannmnıı ·= 
S5 - ıtriyat .. tuhaft1.8 matuaJarmda. 
. bulunur. _ •• 55 = · INGO..IZ KANZ1JB l.lOUNE8I ii i BEYOOLU - ISTANBUL :E 

••ıııı•ıııı•ııı11•1111•1ııı•ıııı•1111•11n•11ıı•1111•1111•111ı•ını• 

• • 
GÜZELLIGIN SIRRI 

1938 SENESiNiN KEŞFIYATI 
ATrQPa ve Amerlmda 600 bin 1naı1iz liruı earfile :mm.a

zal> VOG mmile güzellik enstitüaü yapıhmf ve bu müetee
aede çallfUI 18 prof88C>riin ketfiyab olan genç hayvanatın 
cevhm ulileri çıb.nlenk VOG KREMLER! ve puclralan 
fonnülüne airmiftir. 138 milyon halle VOG KREM ve PUD
RASINI lmllanmaktadll'. Bu cevherin VOG KREM ve PUD
RASINA sirmeai cildin aenç ve güzel kalmaama 100 de 100 
tıeair bnMmıtbr. 

Memleketimizin her tebrinin manıf matazalannda atı-. 
lan VOG gece yağlı ve gündüz yapız kremini, VOG KRE
MiNiN kunmılmumcluı yapıhnf VOG PUDRASINI mut-

lek yarmdan itibaren araymız, tıecriibe ediniz. Sizi hayret-
• lere dütürecektir. • 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Nepiyatı İdare Eden: 8. SALIM 
Gazetecilik ve Nepiyat Tllrk Limitet Sirketi. Bamldıtı ver TAN Matlwun 
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Mideniz bozuk, diliaiz pasb, kabız fekiyorsunuz. lıtahınız yok mutlaka 

HASAN MEYVA ÖZÜ 
almg, Y anm bardak 111 lçinde .ı... ve IDdJte uuelerinclen J'8PılaD ba huib. midenize 

nhat " bmar ~-Şip 2 5 b61'ik 40 clöıt mWi 60 

Şişesi 
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·KURUSTUR. 

TAn 

GRiP 
NEVRAUI 

BAŞ ve DIŞ AGRILARI 
ARTRITIZM 

ROMATiZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir 

NE o · K A L M 1 NA~ 
(oENIZYOLLA RI ~OO PERATiFININ l 

isKOCATAŞ SUYU ve Gazozu j 
HER YERDE ARAYINIZ 

ConJdl, &>cat&I suyu lstanbuıun en hafif ve tifab llilarmdan blridic. Mikyuı ma• derecesi blrdtr. Hl. 
zmı ve müdrirdir. Membamda fenui nen apn terakldyatma göre toplanuıakta ve emaye borularla eab:le p. 
tiıilmektedir. Şişeler her defasında llOdalı kaynar su ile ve otomatik test ::atla der.enfekte edilmekte ve el değ 
meden doldurulmaktadır. Şimdiye kadar Karakulak sulan hakkında gösterilen emniyet ve rağbetin Ko. 
catq suyu ve gazozlan hakkında dahi eairgenmemeei:n:i Kooperatif muhterem mtttterilermden rica ~ 

Kooperatif halta Karakulak sularım gene eskisi gtbi satmakta devam edecektir, 
Kooperatif ı Tophane. Telefon: '4893 
Merkez Deposu il Galata Fermeneciler. Telefon: 40712 
BeyolJu Baylllil I& Taksim A.ydede caddesi Tallt ineli 
lstaabul Bayiliği ı: Sultanahmet, A.kbıyık. şeref Memf,ollu. Telefon: 21934 
Kadıköy Baylliğl ': Muvakk!thane sokağı No. 15. Telefon: 60466. 
Galata Baylllğt : Necatibey caddesi No. 84 Mehmet Alt. 

J Levazım Amirliği b&nlan 1 
Harp okulu için 1200 adet atlet fa 

nillaı 24-1-1938 pazartesi gUnU 

................................................ 
Türk Endüstri ve Tecim 

Anonim Şirketinden : 
saat 14 de Topanede Istanbul Leva Namımıza • .,... veki~i bulun::r:: müereeaeler lıeu.bma 
l;ım Satınalma komisyonunda pazar b ........... m==1.4ıete kbal ı,;.~ ·ı _,__, . ...:ı-_ 
hkla almacalrtır. Tahmin bedeli 600 an'S'__, ......,_ '"'1 eıtY• ve 111a1zemenın ........... 
Ura. Dk teminatı 45 Uradır. Ş&rtname riildenerel. * olcluldaft ~lara eevk itinin 24/ 1/1938 
ve nUmuneei komisyonda görillebilir. I tarihinde IDG ..... .,m raP~iı J'n edilinif '- de sörü· 
lat:eldilerin belli eaa.tte komisyona lell hizam Uze..ine münalca•nm 15')2;1938 tarihine bınlal- 1 
gelmeleri. (387) (313) dıtı ilan olunur. -ı-----= 


